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Studii si

'

cercetări

UN PROGRAM ARHITECTURAL DIN MOSTENIREA BRÂNCOVENEASCĂ
....
....
'
DESTINAT „ZABAVEI SI PRIMBLARll"

'

TEREZA SINIGALIA

Cu câţiva ani 1n urmă, regretatu l nostru coleg Mihai lspir
încerca o subtil ă departajare estet~că între ceea ce numea
„clasicismul brâncovenesc" ilustrat de ansamblul principal de la
Hurezi şi „academismul" care va degenera în „industrie artisti că",
reprezentat de ctitoria Mavrocordaţilor de la Văcăreşti 1.

esenţial, care, nu neagă valoarea şi originalitatea observa~ilor sale, dar
care ar fi fost în măsură să introdu că în demonstraţia sa o faţetă nouă
de natură să contrazică perfecţiunea simetriei ansamblului de la
Văcăreşti (fig. 2 a, b). Este vorba de construirea palatului domnesc
din colţul de nord-est al incintei - la care, de altfel, lucrarea sa nu
face nici o referire, nici în sine, nici în pandant cu stăreţia plasată în
colţul opus - palat care depăşeşte prin loggia pe două niveluri zidul de
incintă în această zonă. Această loggie, transformată într-un salon cu
geamuri în secolul trecut, a fost descoperită cu ocazia lucrărilor de
restaurare în cepute în 1973, după desfiinţarea penitenciarului 6 .
Poziţia şi aspectul său schimbă cu totul datele despre arhitectura
rezidenţial ă din deceniile de început ale veacului al XVIII-iea,
introducând nu doar un element funcţional nou, ci marcând de fapt
intrarea într-o altă etapă, calitativ diferită de ceea ce a fost anterior.

Fig. 1. Mănăstirea Hurezi (după N. Ghika-Budeşti)

Majoritatea observaţiilor sale, de o rară fineţe , îşi păstrează
valabilitatea, poate partea cea mai val oroasă fiind compararea
compunerii geometrice a celor două ansambluri. Primul vădeşte, în
cadrul unei simetrii de o anume elasticitate (fig. 1), o creativitate
autentică în adoptarea de unghiuri uşor obtuze şi respectiv ascuţite
în racordarea ziduri lor dinspre răsărit ale incintei, li psită de
construcţii adosate, cu excepţia elegantei fiale 2 , frângerea
traseului zidului sudic, care prime şte şi turnul - clopotn iţă ş i, în ultimă
instanţă , tragerea volumului principal al bisericii spre jum ătatea
estică a spaţiului cur1ii . Pentru Văcăreşti se remarcă rigoarea de
epură precon cep ută a ansamblu lui incintei principale, în al cărei
centru geometric se plasează biserica, răceal a unghiurilor drepte
din colţuri, axa perfectă de simetrie pe care sunt amplasate turnulclopotniţă, biserica ş i paraclisu l, ca ş i flancarea acestuia din urmă
cu galeria arcată pe două niveluri , care accentuează stricteţea
gândirii întregului 3 . Luând în să ca bază pentrµ analizele sale cele
dou ă planuri. publicate de ~~. Ghika-Budeşti 4 şi. respectiv Grigore
lonesct.f'5 ',"i-a scăpat, în chip surpri nzător, lui Mihai lspir un element

Fig. 2a. Mănăs tirea Văcăreşti. Plan al doilea nivel.
Fig. 2b. Mănăstirea Văcăreşti. Plan primul l)ivel. (după L. Bi/ciurescu)

1 Mihai lspir, „Academism" şi ,industrie artistică' în arhitectura de tradiţie
brâncovenească, în SC/A. Seria Artă Plas tică, tom. 43, 1996, p. 37-46.

Zidul de est al incintei nu este cel originar, ci datorat unei restaurări. Într-o
BCMI din 1908 (p. 144) înfăţişând întreg ul complex al Hurezilor,
inclusiv bolniţa, schiturile ş i biserica satului , zid ul are co ntraforţi pe faţa exterioară ,
golul intrării nu se află în ax, ci deplasat spre colţul nordic, iar fiala nu es te desenată,
în acel moment, în lungul zidului ridicându-se şi două corpuri de clădiri poşate diferit
faţă de rest, deci evident din a ltă epocă decât cea brâncovenească. La ele s-a
renunţat la restaurarea de la începutul deceniului doi al secolului nostru.
3 M. lspir, op. cit., p. 37-42.
4 N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, voi. IV,
pi. CCCXVI, fig. 539, pi. CCCXVll, fig . 540 - Hurezi, autorul nu dă planul
ansamblului de la Văcăreşti.
5 Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, 1965, voi. li, p. 130,
fig. 89 - Hurezi, plan la nivelul parterului; p. 135, fig . 93 - Văcăreşti, plan al
primului nivel al ansamblului.
2

planşă publicată în

6 Grupajul ,Dosar de restaurare. Mănăstirea Văcăreşti'~ Liana Bilciurescu,
Cercetarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentului, in MIA, 1974, nr. 2, p.

9, fig. 10-11, 12-14, 18-19, 20-21, 22-23. Penitenciarul a fost desfiinţat în 1973,
iar luc rările de restaurare au început imediat. Ele au contin uat şi după desfiinţarea
Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional în 30 noiembrie 1977, fiind sistate şi reluate de
mai multe ori până când întregul complex al fostei mănăstiri a fost demolat în iarna
1986-1987. Practic, întreaga discuţie privitoare la palatul de aici se bazează pe unele
cercetări personale, dar mai ales pe rezultatele ce rcetărilor de arheologie şi de
a.rhitectură prilejuite de întocmirea proiectului de restaurare a monumentului. Prima a
fost descoperită loggia de la etaj, atunci când, decapându-se tencuielile au fost puse
în evidenţă consolele din colţu rile zidurilor originare de nord-est şi nord-vest. Scoţându
se pardoseala, s-au descoperit lăcaşu ril e bârnelor planşeu lui de peste parterul loggiei.
Prin cercetarea arheo l ogică, s-a determinat planul şi structura acestui parter, în funcţie
de care s-a reconstituit şi planul de ansamblu al etajului loggiei.

5
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Palatul face parte din seria primelor edificii ridi cate. în incintă
încă în timpul lui Nicolae Mavrocordat, existând la data sfinţirii
solemne a bise ricii în 1724. Cronicarul Radu Popescu m e nţione ază
într-acest an la septembrie 13, duminică, leatul 7233, a
târnosit Măria Sa Nicolae Vodă Mavrocordat biserica Măriei Sale
de la Văcăreşti, pe care Măria Sa au zidit-o din temelie, mănăstire
şi împodobită cu toate cele ce se cade [. .. } După aceea suindu-se
domnul În case cu arhiereii, cu boierii, s-au bucurat cu toţi şi au
făcut mese multe, de au ospătat toţi arhiereii... " 7 (sub/. T.S.).
Francezul Jean Claude Flachat, care vizita Ţara Rom ân ească în
jur de 1740 8 , văzu se m ăn ăstirea - pe care în mod deliberat nu o
descrie, menţion ând doar că „era altădată un mare castel" şi lăudând
calitatea bisericii, restul nel ăsându - i amintire prea agreabi lă. Ceea ce
el numise anteri or trecerii pe la măn ăstire 11 /a maison de plaisance du
prince " 9 , nu este, aşa cum s-a crezut 10 , Casa domnească de aici,
ci Foişorul Mavrocordaţilor, despre care vom vorbi mai jos.
. Palatul lui Nicolae Mavrocordat de la Văcăreşti nu pleacă de la
mode lul Casei domne ş ti de la Hurezi, ci de la palatele
brâncoveneşti de la Poltogi ş i Mogoşoaia (fig. 3), ceea ce sc himb ă
de la început datele probl emei, au licul de tip rezidenţial prezidând
la construirea sa.

„„ .

I

partea opus ă, plasat efectiv la parter, nu com uni că în nici un fel cu
primul nivel al casei, accesul la aceasta fiind direct din exteriorul
incintei. De plan dreptunghiular (8,02 x 4,30 m), acest prim cat al
logg iei era delimitat de şase stâlpi (în chip ciudat, unul cu bază
octogonal ă ş i cinci cu bază pătrată) ce sprijineau probabil arcade
de cără mid ă ale că ror porniri nu s-au găsit ş i era acoperit tot cu un
tavan cu bârne aparente 12 .
Structu ra spaţi ală a etajului este mai puţin l og i că decât cea a
primu lui nivel (fig. 2 b). Foi şo rul de pe latura de sud - de plan
p ătrat , cu câte două arcade pe fi ecare l atură , d escărcate pe
coloane cu fu s canelat în torsadă ş i capiteluri co mpozite (fig. 4) era acoperit cu o bo ltă cu pe n etraţii, de tipul celor întâlnite în toate
camerele mari ale etajului. O sca ră cu un trase u n eo bi ş nuit în L numai parţial înrudită cu cea de la Potl ogi - adusă la lumin ă de
arheologi, urca la el, pornind perpendicular pe faţada s udică, apoi,
după od ihna necesară , continua paralel cu faţada, dar l ăsa în
dreptul foi şo rului un s paţiu liber, care pun ea în valoare accentul
vertical al acestuia. Este de observat o anume ş i ca nare a
degajamentelor, care d e limitează un mare apartament sud -estic,
compus din trei în căpe ri ş i o umbl ăto are, unul vestic, format numai
din dou ă camere mici, identice ca dimensiuni , şi o came ră , ce pare
nel e gată de re st, în co lţul de sud-vest. Corespunzând camerei mari

O 1231. 5m
I

I

I

I

I

I

Fig. 3. Palatul de la Mogoşoaia. Planul etajului (după Gr. Ionescu)

Pivniţa mare - de tipu l celei cu stâlp central ş i patru calote pe
pandantivi, ocupând întreaga jum ătate esti că a primului nivel grupează în jurul să u ş i celelalte spaţii ale acestuia (fig . 2a): pivniţa
mi că din co lţul nord-vestic ş i cele dou ă în căpe ri din spre sud , de tip
parter, cu acces direct de pe podestul de la care în cepea să
coboare gârliciul şi ferestre mari cu arc în mâner de coş. Accesul
la acesta era pe sub primul nivel al foişoru lui , în forma sa origin ară
cu trei arcade semicirculare (câte un a pe l atură) realizate din
cărămi d ă special profi l at ă, descărcate sp re sud pe dou ă pile de
zid ărie de secţiun e pătrată, s paţiul fiin d acoperit cu un plafon de
bârne 11 . Este de remarcat faptul că nivelul inferior al loggiei de pe
7
[Radu Popescu], Cronica Ţării Româneşti, in Magazin Istoric pentru Dacia,
voi. IV, 1848, p. 138- 139.
8 N. Iorga, Şliri nouă despre biblioteca Mavrocordaţilor şi despre viaţa
muntenească În timpul lui Constantin Vodă-Mavrocordal, in MR. MSI, seria III, tom IV,
1927, Anexa cuprinde .Călătoria lui Flachat", iar menţiunea Văcăreştilor se afl ă spre
sfârş i tu l re latării (p. 166): "Vackaresl est a deux grandes lieues de Bochorest; et c'est
le seul endroit qui m'ait paru men'ler quelque attenlion. C'eloil autrefois un grand
chaleau. Les princes l'ont donne a des moines, a condition que Ies passants y seroienl
rer;us {. ..] Je ne ferail point la description de ce couvent. li ressemble plus a des
casemes qu'a un monastere. Je n'y ai vu de remarquable qu'un portique qui regne
lout autour de la cour et qui y a forme deux belles galeries. Leur eglise est la plus belle
que je connoisse aux Grecs. {. „] On observe chez ces religieux une exacte frugalite.
Nous nous en resentimes. Nos chambres repondirent au repas qu 'on nous fis faire ... ".
9 Ibidem , p. 155.
10 Vezi supra, n. 6: Dosar de restaurare. Mănăstirea Văcăreşti: L. Rotman,
Note istorice, p. 41. Aceeaşi confuzie la N. Iorga, op. cil., p. 148-149.
11
Liana Bilciurescu, op. cit„ p. 9, fig. 5, 6, 21. La începerea restaurării
(fig. 19), foişoru l avea aspectul rezultat din tran sfo rmările aduse casei în secolul al
XIX-iea. El era mult mai amplu decât cel originar, avea trei deschideri spre sud, în larg,
turtit, la construirea lui folosindu-se ş i una dintre coloanele loggiei de la etaj, atunci
desfiinţate. Scara de acces era îng l obată în volumul mare al foişorul ui , iar primu l nivel
era complet închis. Ce rcetările arheolog ice, pe care se bazează şi articolul Lianei
Bilciurescu, au fost efectuate de Cr. Ţico, care le-a publicat în Contribuţii arheologice
la cunoaşterea complexului arhitectonic Văcăreş ti, În Cercetări arheologice în
Bucureşti, III, 1981, p. 240-255; pen tru sca ră, foişor ş i loggie - p. 243-245.

Fig. 4. Mănăstirea Văcăreşti. Casa domnească. Coloană de la loggie.

de pe latura de sud, pe cea de nord se deschide loggia s up eri oa ră,
s paţiul cel mai interesant al etajulu i. Cu trei deschid eri spre nord şi
câte dou ă laterale, ea avea o bo ltă cu pen etraţii, iar arcadele (de
formă n ed etermin ată) se descărcau pe coloane de pi atră de alt tip
decât cele ale foişoru lu i, cu fus festonat ş i capitel puternic, decorat
cu un prim reg istru de ove şi cu un al doilea ce poartă un ş ir de
frun ze de acant destul de stângaci stilizate 13 (fi g. 5).
Puternicul decroş al logg iei cu două niveluri marcat de
perech il e estice ş i vestice de travee deschise constituie, cum am
mai spu s, marea noutate a palatulu i de la Văcăreşt i . Co mp araţi a cu
logg ia dubl ă de la Potlog i - i nclu să în volumul mare al clăd irii - ca
şi cu cea preze ntă doar la etajul Mogoşoaiei - vorbeşte de la sine.
D eş i în conjurat de zidul mănăstiri i , palatul, plasat în co lţul de nordest al acesteia, se sustrage practic, prin acest avancorp care
12

Liana Bilciurescu, op. cit„ p. 9.
Ibidem, Pl anşele de la fig. 20 ş i 22, fig. 12-18. De remarcat că cele dou ă
plan şe nu su nt conco rdante . Planul (fig. 20) i ndică pentru fiecare dintre cele dou ă
deschideri laterale ale loggiei câte o pene traţi e, în timp ce secţiunea (fig. 22) le
re un eşte sub o un ică penet raţie, cu deschidere mai mare, fapt neconform cu
uzanţe l e epocii, în care pasu l pen e traţi ilor era egal cel puţin pe o l a tură, dacă nu pe
toate laturile unei în căperi. În realitate, sp re est şi spre vest, loggia avea câte patru
lunete. Aceasta corespunde atât prezenţei consolelor păstrate in silu în unghiu rile
nord-estic ş i nord-vestic ale pereţi l o r, cât şi observaţiilor noastre din 197 4 şi 1976.
Pentru palatul de la M ogoşoaia, s-a găsit chiar că pasul penetraţie i este egal pentru
întreg ed ificiul, constituind un mode l (cf. R. Drăgan, Au cunoscui meşterii lui
Constantin Brâncoveau secretele secţiunii de aur, În Arhitectura, 1982, nr. 2,
p. 53). Descoperi rea consolelor in situ de către Drăgh iceanu a fos t un argument
pentru demersul bolţi l or de către G.M. Cantacuzino.
13
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d epăşeşte zidul, s paţiu l ui în chis monahal ş i sistemu lui defensiv
constituit de regu l ă de m ăn ăstiri l e mari. Loggia ds la parter
comunica direct numai cu g rădin a înconjurătoare,· fi ind ruptă
practic de restu l în căp e rilo r primu lui nivel, iar cea de la etaj se
deschidea lib e ră spre ace l aşi peisaj ş i spre înd e p ă rtata l u n c ă a
Dâmb oviţe i .

ca decor ş i di s poziţie spre confort . Loggia pe dou ă niveluri,
d ec roş ată , a minte şte mai vechi ul cu apr9ape un secol palat al
postelni cului Cantacuzino de la Fi li peşti i de Târg (fi g . 6). Poate că
recursul la un model aşa de vechi nu este întâm p l ător, el amintind
constructorilor primului domnitor fanariot al Valahiei şi de atât de
înd răgite l e c hioşc uri stanbu liote de pe Bosfor şi Corn ul de Aur, dar
marca auto hton ă este d o minan tă.

Fig. 6. Filipeştii de Târg. Palatul postelnicului Constantin Cantacuzino. Planul
nivelului li (desen de C. Hoinărescu)

Fig. 5. Mănăstirea Văcăreşti. Casa domnească. Consolă de la loggia superioară

Toate ferestrele, larg i, în alte, au deschideri le în arc în mâner de
coş, de tipul ce lor introduse în Ţa ra Ro m ân ească în că în vremea lui

Matei Basarab, luminarera ş i aeri sirea interi oarelor fiind ce ri nţe
constante, că rora li se răs pund ea prin practicarea de goluri pe
toate laturile libere ale în căpe ril o r . De ace l aş i tip erau golurile
pentru u ş i , cea din foi şo rul sudic având şi o s upralum i n ă, înrudită
cu cea de la M og oşoai a . Tencuiala exte rioară ş i inte ri oa ră, din care
s-au păstrat numai frag mente, era de fe lul celei pregătite pentru a
primi fresca, dar nu ştim cum va fi deco rat palatul la interi or ş i la
exterior, nici d acă , d upă model brâncovenesc ş i firesc pentru
l ocu inţa unui obi ş nuit cu arhitectura re preze ntativă a lstanbulului ,
va fi avut un decor policrom în stu c sau unul pictat.
Preze nţa acestui palat, care, ştim, ad ăpostea ş i celebra ş i atât
de râvnită în Eu ropa bib l i otecă a lui Nicolae Mavrocord at 14 , va fi ·
generat ş i o anume structurare a s paţiu l u i general al incintei.
Ridicarea în co lţu l de vis-0.-vis a clăd i rii stăreţi ei, mu lt mai s i mp l ă ,
ş i , pe latura de sud, a trapezei, ca ş i dotarea ansamblului cu d o u ă
cuh nii în col ţu ri l e vestice, după mai vechiul model al Cotrocenilor ş i
Hurezilor, mari m ă n ăsti ri care ad ăp osteau palate do mn eşti ş i care
beneficiaseră de o ri guroasă simetrie faţă de axul est -vest 15 , ne
îndeamn ă să crede m că exista în interiorul incintei o separare tacită
a zonei auli c- rez i denţi al e de cea m o n ah al ă , prim ei fiindu - i reze rvată
jum ătatea n o rd i că, căre i a îi va fi anexat de către Constantin
Movrocord at ş i paracl isul estic, atunci când se va crea ş i porti cul qe
l egătură între foi şo r şi etajul deja existentei galerii arcate. ln
încăpe rea cu bo lţi din corpul nordic, cu un singu r nivel, l egată de o
sa l ă , putea să se afl e biblioteca, dacă nu cumva aceasta era
adăpostită în camera din palat , 9in co lţul sud-vestic al etajul ui,
neîn globată în vreun apartament. ln căpe ril e din j u m ătat ea n o rdică
a laturi i vestice a in ci ntei puteau servi în soţ ito r i l o r domnu lui, în timp
ce ju m ătatea s u d i că a clăd i ril o r incintei răm ân ea să răspu n dă
nevoilor m ăn ăst irii.
I nfl u e n ţa palatelor brâncove n eşti as upra ctitori ei lui Nicolae, fiu l
Exaporitului, nu poate fi n egată, ci , credem, că d i m pot rivă ea a fost
programatic u rm ărită, reprezentând tot ceea ce trad iţi a local ă
aducea mai nou ş i mai 11 modern " ca gândire pl anim et ri că ş i s p aţi a l ă,
14 Vezi supra, nota 6; N. Iorga, op. cil„ p. 134-146.
15 In iţial, intrarea în m ănăs tirea Hurezi s-a făcut prin gangul de sub paraclisul
vestic, gang închis la capete ş i transformat în trapeză de căt re egumenul Ioan,

cf. Tereza Sinigalia,
Artă Plastică,

Spaţiu şi decor În arhitectura Brâncovenească ,

1989, p. 40, nota 39.

in SC/A Seria

El eganta in ovaţi e a loggiei 11 de pe ziduri", s intagm ă pe care o
ad optăm parafrazând denumirea unui cun oscut palat i eş ean 16 , nu
a răm as fă ră o uni că dar notabil ă d esce nde nţă. Este vorba de
palatul domnesc de la mănăstirea Pantelimon 17 , ridicat de
Grigore li Ghi ca , văru l ş i, până la moartea sa, perm anentul rival al
lui Constantin Mavroco rd at la Scaunul de la Bu cureşti .
Cu probabilitate în timpul primei sale domnii muntene (1733 mai 1735 noiembrie), el ridică, al ături de bjseri ca, ce fără să ştie, va
constitui nucleul ultimului mare ansamblu monahal domnesc din Ţara
Ro m ân ească, un palat de vară, care păstrează din modelul Văcăreşti lor
exact această 11 escaladare" a zidului de i n cintă de către un rezalit pe
care ~ presupunem a fi fo~t tot o loggie, Biserica şi resturile palatului
au fost demolate în 1986 . lnainte de completa d is pariţi e a bisericii şi a
ceea ce mai răm ăsese din palatul domnesc aflat în faţa laturii de sud
a incintei modeme a spitalului , arheologul Radu Ciuceanu şi arhitectul
Cristian Brăcăcescu au făc ut o serie de cercetări sumare ş i au întocmit
un releveu şi o s u cci ntă descriere, pe care le-au prezentat în 1986 la
Sesiunea anual ă de rapoarte arheologice de la Deva (fig. 7).
Fig.

7.

Bucureşti. Mănăstirea Pantelimon. Pir.nul cercetătorilor arheologice

(după R. Ciuceanu şi

C.

Brăcăcescu)
„ . ..• .. ..

i • . . • .. •• • • „ .• •' • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • •• ~ • • • • • • • • •• • L

....... ...........„;

l'I,•••·············:

L...... .
16 Palatul de la mă n ăstirea Frumoasa di n l aşi , de factu ră neoclas ică,
construit de arhitectu l Martin Kubelka în 1818-1819, în veci n ă tatea fostului palat
al lui Grigore li Ghica„ cf. Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii În România de -a lungul
veacurilor, B ucu reşti, 1982, p. 377, fig. 278.
17 N. Stoicescu, Repertoriul monumentelor feudale din Bucureşti, B u c ureş ti ,
1963, p. 240-24 1 - pentru m ăn ăs tire în general. Planul general al Spitalului
Pantelimon, din 1867, la p. 137, fig. 56, în care apare ş i palatul „de pe ziduri".
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Construcţia cercetată se păstra numai la nivelul parterului, în
mod evident ea făcând parte dintr-un edificiu mai amplu, aşa cum
apare el în cel mai vechi plan păstrat al aşezământului spitalicesc,
cel din 1867 18 (fig. 8). Spaţiu l era împă~it în dou ă în căperi
dreptunghiulare, cu latura lung ă perpendiculară pe zidul de incintă,
pe care TI depăşeau cu jumătate din lung imea lor, cea estică fiind
prevăzută cu o boltă se m ici lindri că . Spre sud, zid ului acestora le
era adosată rampa unei scări şi partea inferioară a unui foişor de
plan dreptunghiular, firesc ambele fiind în leg ătură cu un etaj
dispărut. Chiar dacă soluţia diferă de cea de la Văcăreşti, ideea
unei compoziţii libere, ce depăşeşte limita fizică şi spirituală a
incintei, este prezentă.

Fig. 8. Bucureşti. Mănăstirea Pantelimon. Plan 1867 (după N. Stoicescu)

Cea mai veche menţiune a palatului este quasi-contemporan ă
ridi cări i lui şi apare în „Cronica Ghiculeştilor": „acest domn a zidit
pentru bolnavii săraci şi străini un spital lângă Bucureşti, la locul
numit„. [loc alb în text, nota editorilor], cu o frumoasă şi minunată
biserică cu hramul sfân ţului fără arginţi şi tămăduitorul părinte
Pantelimon, împreună cu un zid, cu măreţe case domneşti cu
două

caturi, cele de jos pentru
vreme frumoasă ... " 19 .

iarnă,

cele de sus pentru

Sumara descriere, voită ca atare de autoru l care mai înşiră
totuşi şi fântâna şi spitalul Sf. Visarion pentru c iumaţi şi care,
moldovean fiind , co n sideră că „celelalte fapte minunate săvârşite
de Grigore Vodă în timpul domniei sale în Ţara Românească să le
povestească muntenii" 20 , este totuşi clară şi sugestivă. Ea ob l igă
însă şi la recurgerea la un rapel ieşean şi anume la zidirile aceluiaşi
ctitor din capitala Moldovei, realizate anterior venirii la Bu cureşti în
1733. Acelaşi autor al „Cronicii" relatează că, la noua sa mănăstire
numită datorită acţi unii iniţiată de el Frumoasa , 11 a zidit case
domneşti după

modelul celor din Constantinopol, cu

meşteri aduşi anume şi lângă case a făcut havuzuri şi chioşcuri,
iar în faţă, de partea cealaltă, o grădină desfătătoare, cu fel şi fel
de flori. Apa trecea de pe un havuz la altul pe nişte pietre şi în felul

acesta curgea în toată grădina . Aşa ceva nici un domn nu făcuse "
Casele apar menţionate şi de Ion Neculce, printre alte înfăptuiri
demne de laudă ale domnitorului: reparaţiile propriu-zise de la
măn ăstire a lui Bali ca (devenită Frumoasa), turnul cu ceas,
cişme l ele , feredeul şi câteva anexe de la Curtea Domnească din
laşi, o casă la Galata, chilii la Bârnova: „Aşijdere au mai făcut curţi
scumpe ş_i hălăştău cu iaz la Frumoasa, să fie de primblare
domnilor" 22 .
Merită, în acest context, reţinută observaţi a lu i Neculce
privitoare la modelul constantinopolitan şi la meşterii aduşi de pe
malul Bosforulu i. Născut şi crescut la Istanbul în mediul cu ltivat dar
şi plin de intrigi al lui Alexandru Exaporitul, al cărui nepot de fiică
era, Grigore Ghica, fost mare dragoman al Po~ii , iubitor de
21
.

18
19

Ibidem, p. 137, fig. 56.
Cronica Ghiculeş tilor. Istoria Moldovei între 1695 şi 1754, edi ţie Nestor
Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti , 1g55, p. 619.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 291.
22 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Buc ureşti , 1980, p. 271-272.

petreceri, căsătorit cu Zoe Mano, fiica doctorului Mihail Mano, care
îl seconda în iniţiativele sale 23 , este firesc ca domnitorul să fi
încercat să tran sp un ă în capitalele celor două state româneşti în
care a domnit alternativ - cu o scu rtă întrerupere datorată unui exil
în insula Tenedos - construcţii şi ceva din atmosfera mediului cu
care era obişnuit. A făcut-o întâi la l aş i , în timpul primei domnii (1726
octombrie - 1733 aprilie), apoi la B ucureşti, unde a locuit la Curtea
Veche 24 , timp în care a iniţiat şi ridicarea Pantelimonului, care a fost
terminată însă de abia în cursul celei de a doua domnii muntene
(1748 aprilie - 1752 august 23), acolo unde va fi înmormântat sub
un somptuos sarcofag baroc în 1752 25 , şi pe care TI va înzestra cu
neobi ş nuită generozitate , cedând u-i 12 mahalale din moşia
dorr;_nească din Bucureşti, în acel aş i an 1752 26 .
ln mod evident, „palatul de pe ziduri" de la Pantelimon semăna
cu ch ioşcuri le stanbu liote răspândite pe malul Bosforului şi al
Cornului de Aur, denumite „ Yali", sursele menţionând că Grigore
Ghica însuşi, pe când era mare dragoman, poseda ~ase la KuruCişme, aproape de viitorul palat Dolma-Bachce 27 . ln acest sens,
Cyril Mango, citând o lu crare, nouă inaccesibilă, a lui Ghendios,
mitropolit de Heliopolis, Istoria tou Mega/ou Revmatos (Istanbu l,
1952) afirma că: „După ce îşi încheiau şederea în România,
fanarioţii plini de succes îşi puteau permite să îşi construiască o
casă în oraş în Fanar şi o „country vil/a" pe Bosfor, dacă nu cumva
le aveau deja" 28 .
Ne aflăm în vremea sultanului Ahmed III (1703-1730),
marcând în arhitectura şi arta otomană stilul /aleii, când se ridică în
Istanbul, inclusiv în interiorul Seraiului (Biblioteca lui Ahmed III) sau
în preajma sa chioşchiuri (Aynaliy Kavak, ad i că „Palatul cu oglinzi";
Palatul lui Saad-Abad de la Apele Dulci, pe ţărmul european 29) şi
fântini (Sebilul lui Ahmed III) 30.
În cea ce priveşte tipul 11 Yali", acesta este descris de Ulya VogtGoknil ca o „locuinţă proprie lstanbulului. Planul acestor locuinţe de
vară situate pe malul apei, este simetric. O sală centrală ocupă
toată lungimea edificiului. Prin planul lor, bazat în linii generale pe
o axă de simetrie, prin dimensiunile generoase ale camerelor şi prin
rampele scărilor, aceste construcţii vădesc o anume solemnitate
[. „ J Avan corpurile Ya/isi-urilor permit arhitecţilor să creeze forme
şi structuri interesante şi îndrăzneţe. [ „ .] Un mod favorit de a-şi
petrece timpul al locuitorilor Stanbulului, îndrăgostiţi de frumuseţea
oraşului lor, era de a contempla, aşezaţi În chioşcurile lor ieşite În
consolă deasupra mării, panorama grandioasă care li se oferea.
Există numeroase poeme şi cântece din secolele XVII şi XVIII care
laudă frumuseţea Bosforului, măreţia acestor yalisi de vară,
strălucirea serbărilor nocturne de pe malul mării" 31 . Descrierea
corespunde în linii mari cu ceea ce se afl ă la Pantelimon (fig. 9 ,
1O, 11 ), mănăstirea şi palatul aflând u-se pe un promontoriu ce
avansa braţele Colentinei.
De acelaşi tip va fi fost şi foişorul rificat de Matei Ghica, fiul ş i
urmaşul lui Grigore li , care ridicase o primă construcţie la Giuleşti ,
pe malul D âmboviţei, loc neidentificat pe teren, menţionat de
23 C. Mano, Documente din secolele al XVI-iea - XIX-iea privitoare la familia
Mano, Bucureşti, 1907, passim .
24 N. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, Bucureşti, 1935, voi. 11 ,
p. 62.
25 Inscripţia publicată de Al. Elian şi colab„ Inscripţiile medievale ale României.
I. Oraşul Bucureşti, nr. 393, p. 383-384. Sarcofagul, după ce a stat câţiva ani
aruncat în curtea bisericii Ghika-Tei, împreună cu toa,te celelalte piese scu lptate în
piatră salvate la demolarea bisericii de la Pantelimon, în 1987, a fost dus la
mănăstirea Brâncoveni, cu o parte din ace l aşi patrimoniu, unde este expus în
beciul-lapidariu, practic anonim, căci este lipsit de o minimă etichetă exp li cativă .
26 N. Iorga, in Studii şi documente, voi. V, p. 498 - act din 1752 aug ust 6:
,Însemnarea locurilor ce s-au ales să se pue pietrele de hotar la mahalalele după
moşia domnească aici în Bucureşti"; I. I onaşcu, Aspecte demografice şi sociale în
Bucureşti la 1752, in Rev. Arhivelor, 1959, p. 117-145; Tereza Sinigalia, Observaţii
privind structura urbană a Bucureştilor la sfârşitul secolului al XVII-iea şi în prima
jumătate a secolului al XVIII-iea, in MIA, 1987, nr. 2, p. 34. Cele 12 mahalale erau :
Olteni, Lucaci, Ceauş Radu, Popa Drăguşin, Lipscani , Hagiu, Delea Veche, Popa
Soare, Popa Nan, Olari, Sf. Pantelimon, Sf. Ecate rina din Târgu de Afară.
27 N. Gane, op. cit„ p. 54.
28 C. Mango, The Phanariots and the Byzyntine Tradition, in voi. ,Byzantium
and its /mage. H istory and Cu/ture of the Byzyntine Empire and its Heritage",
Variorum Reprints, London, 1984, p. 47 şi nota 39 la p. 63.
29 C.A. Arseven, L 'art turc, f. 1, f. a, p. 117, fig. 267 - Aynaly Kavak Kasri.
30 Ibidem, p. 84-85, fig. 163, 166.
31 Ulya Vogt-Goknil, Turquie ottomane, Fribourg, 1965, p. 144-145: Yali la
Cengelk6y, pe 1?osfor/p. 144 - plan; Aynali-Kavak Kasri, pe Cornul de Aur - plan,
p. 145.
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„Cronica Ghiculeştilor" 32 : Domnului ,,Îi plăceau clădirile măreţe; a
Început Întâi cu acelea mai mici ca să ajungă cu voia lui Dumnezeu
la altele mari. Plănuia să facă mai târziu mari clădiri, precum am
spus, şi pe lângă acestea să reÎnnoiască unele făcute de alţi
domni, stricate de vremea atotdistrugătoare, dar Împrejurările n-au
Îngăduit" 33 . Foi şo rul de la Giu l eşti, al cărui ispravnic a fost aga
Dumitrache Suţu, unul dintre grecii stanbu li oţi din suita domnului,
care a început „ca să clădească pe acel deal o casă mică", pentru
ca, „după puţine zile, suszisul (aga), având mai cu seamă o
iscusinţă deosebită pentru asemenea Întreprinderi, a pregătit un alt
foişor cu odăi dedesubt, Înalt şi măreţ şi zidit cu mult gust, de la
care se vedea nu numai Încântătoarea câmpie dinprejur, dar şi
Întregul oraş Bucureşti" 34 · Răzvan Theodorescu a analizat cu
su btilitate gustul pentru peisajul vălu rit al câmpiei desprin s din
textul „Cronicii" 35 , dar trebuie spu s că aceste forme de relief,
întotdeauna combinate cu efectul luciului de ape, au atras pe
domnitorii munteni încă dinainte, nu doar pe Brâncoveanu 36 , ci ăi
pe înaintaşii săi în scaun, Matei Basarab 3 7 ş i Constantin Ş e rban 3 ,
chiar dacă atunci nu s-a găsit un cronic ar destul de rafinat pentru
a desc rie ambianţa şi starea de spirit a celor care le gustau.

În acest sens, credem că celebrul Foişor al Pantelimonului
(fig. 12), dispărut din păcate împreună cu celelalte edificii vechi ale
ansamblu lui în 1987, considerat de unii autori ca cel mai
reprezentativ edificiu din Ţara Rom ân ească pentru influenţa
arhitecturii otomane 40 , şi pe care Mihai lsp ir, într-o formulare
pretenţioasă şi cam preţioasă îl încadra arhitecturii 11 de loisir" 41 , dar
pentru care oferea şi o pertinentă anali ză formal ă ş i estetică,
credem - pornind în primul rând de la forma ş i de la i n sc ripţia dedicatorie - că poate fi încadrat mai bine programului arhitecturii de
interes public 42 decât celei destinate desfătării parti culare a
fondatorului, cu atât mai mult cu cât el se afl ă În exteriorul unui
com pl ex care poseda deja amenaj ări ample cu aceast ă funcţiune .
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Fig. IO. Aynali-Kasri, pe Cornul de Aur

Fig. 9a. Koprulu Yalisi la Anadolu Hisar. Plan

,---

şi secţiuni

Ik_
Fig. I la. Kara Mustafa - Kiosky, În

grădina

de la Topkapî

~~

""'~~----------

Fig. 9b. Koprulu Yalisi la Anadolu Hisar. Tncăperea centrală, cu fântâna

Ideea „plimbări i", a zăbavei şi a privelii,în general a desfătării ochiului
şi a sufl etului corespunzând unei noi sens ibilităţi vizuale 39 capătă astfel
un suport fizic, corespunzând gustului pentru natură, pe care însă TI
reg ăsim în Ţările Române cu mult înainte de epoca fanarioţilor, chiar
dacă acum el capătă manifestări specifice ş i îmbracă forme particulare.
32 Cronica Ghiculeştilor,
33 Ibidem.
34

Fig. 11 b. Kara Mustafa Kiosku, în grădina de la Topkapî.
(desene de U. Vogt-Goknil)

p. 657.

Ibidem.

R. Theoodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, Bucureşti,
1987, voi. 11 , p. 141-142.
36 Radu Greceanu, Viaţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu de„„ p. 250 (cu
referire la Doiceşti, unde a prefăcut casele şi a făcut eleşteu).
37 Vezi infra, acest cap ito l.
38 Paul de Alep, in Călători străini, voi. VI, p. 230 (cu referire la Dobreni:
35

„Odăile

dau spre o g;B.dină foarte mare, împă1ilă în straturi, ca grădinile frâncilor, cu
jgheaburi de olane. ln partea din afară este un bazin mare cu apă cu un pod peste
el, de la un capăt la celălalt. 1n mijlocul grădinii este un chioşc foarte frumos„. ").
39 R. Theodo rescu, Ptiority of the Sense of Sight in Synthesis, Bucureşti,
1979, p. 11 7.

Secţiune. Faţadă

a

În cercând un periplu
rebours în urmărirea prog ramului
arhitectonic care are ca te m ă crearea unor spaţii destinate
recreării, primul edificiu important est.e ce l care îş i ia numele
gen er ic al tipului co nstruct iv. Est e c uno scu tul Foişor al
40 Gr. Ionescu, Istoria, vo i. li, p. 226.
4 1 M. lspir, Maisons bourgeoises de Bucarest el l'archilecture de /oisir au seuil
du X/Xe siecle. Ouelques hypotheses concernant des sources forme/Ies, in RRHA,
1981, p. 115-1 18.
42 Capitol de istoria arhitecturi i, neinvestigat ca atare, dar care poate constitui
el însuşi subiectu l unei teze de doctorat.
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Mavrocordaţilor 43 de pe malul Dâmboviţei, ridicat ceva mai

departe de mănăstirea Radu Vodă şi de morile ei din josul oraşului,
pe care le amintea Flachat, pe când mersese împreună cu
prietenul său Andronache Palada să viziteze ,,la maison de
plaisance du prince" 44 .

Giuleşti, deja amintit, poartă în greceşte numele de ,,Foisori" 45,
nume întâlnit, după câte şt im pentru prima dată folosit în
româneşte într-o sursă scrisă pentru un edificiu cu fu ncţie simi l ară
ridicat pentru Constantin Brâncoveanu în grădina Cu~i de la
Târgovişte şi menţionat ca atare de Radu Greceanu 4 . Toate
celelalte descrieri ale unor monumente ce au spaţii deschise, de
preferinţă la etaj şi construite în rezalit faţă de volumul principal al
clădirii, anterioare afârş itulu i de veac XVII , inclusiv cea a celebrului
„foişor al lui Mircea" de la Cozia, aparţin lui Paul de Alep, care scria
în siriană, termenul fiind tradus de către editorii săi în româneşte
prin 1 verandă 1147 .
Într-un document din 1724 martie 2, em is de Nicolae
Mavrocordat, se menţionează că: „vrând ca să fac domnia mea
nişte case domneşti, cu curte Împrejur, afară den oraş, ca să

fie pentru plimbarea domniei mele şi găsind domnia
mea locu mai cu frumoasă priveală den josul oraşului

Fig. 12. Mănăs tirea Pantelimon. Chioşcul din exteriorul incintei (după Gr. Ionescu)

Spre deosebire de sensul curent din limba română al termenului
foişor, care desemnează un spaţiu semideschis făcând parte
intrinsecă dintr-o construcţie de locu it, căreia îi este adosat de
maniere diferite, edificiul în cauză, ca şi cel mai târziu construit de la

domniei mele, pre moşia sfintei mănăstiri (Radu Vodă, n. N.S.)„.
am făcut domnia mea acele case domneşti cu curte Împrejur şi cu
grădină, precum se văd" 48 (subl. T.S.). Nicolae Stoicescu crede
că numele ulterior al edificiului, sub care va fi cunoscut cel puţin de
la sfârşitul secolului al XVIII-iea, vine de la foişorul obişnuit al
caselor, extins asupra întreg ului, fapt ce ni se pare neverosimil,
foişorul adosat fiind o realitate prea frecventă în arhitectura
muntenească pentru a mai atrage atenţia şi a da numele unui
întreg complex, iar ulterior unei mahalale 49 . Cu siguranţă acesta
era numele sub care era cunoscut şi în epocă, când a impresionat
prin noutatea formei ş i ampl asării sale pe contemporani, pe când
era folosit, ca în vremea lui Constantin Mavrocordat, care locuia
uneori aici, după cum ne informează Dapontes, secretarul său
particular, cel care ne-a l ăsat un adevărat jurnal al celei de a doua
domnii a stăpânulu i său în Ţara Românească 50 . Acesta menţiona
că, în 1737, domnul ve ni s~ „la chioşcul prinţului Nicolae"
împreună cu un paşă turc 51. ln timpul celei de a patra domnii a lui

Fig. 13. Bucureşti, Foişorul lui Nicolae Mavrocordat. Planul cercetărilor arheologice (după

43
N. Stoicescu, in Repertoriu Bucureşti, p. 55-56, le num eşte Casele lui
Nicolae Mavrocordat de la Foişor, oferind explicaţia denumirii : ,Au fost construite În
afara oraşului de către primul domn fanariot al ţării. Biserica ridicată mai târziu, În
1745, de soţia sa, lângă aceste case, se va numi, de la foişorul acestora, biserica
Foişorului"; Idem . Casa Mavrocordaţilor de la Foişor, in Bucureşti. Materiale
de istorie şi muzeografie, Bucureşti, I, 1964, p. 34 1-346; Mioara Turcu şi
C. Marinescu, Consideraţii privind „ Foişorul Mavrocordaţilor", În Bucureşti. Materiale
de istorie şi muzeografie, VI 1968, p. 119-126 - articolul cuprinde rezultatele
cercetătorilo r arheologice ş i consideraţii privind arhitectura edificiului aşa cum poate
fi ea reconstitu ită din vestigiile păstrate coroborate cu observaţiile pri lejuite de
aducerea la lumină a fundaţiilor întregului.
44
N. Iorga, op. cit„ p. 155.

M. Turcu

şi

C. Marinescu)

45 Cronica Ghiculeştilor, p. 656 - text grec.
46 Radu Greceanu, Viaţa, p. 94-95 .
47 ln Călători străini, voi. VI, passim. Aceeaşi traducere în ve rsiunea Emiliei

Cioran, Călătoria patriarhului Macarie de Antiohia În Ţăn'/e Române, Bucureşti,
1900, passim .
48 N. Stoicesc u, op. cit., in Materiale, p. 341, citând un document de la ASB,
M-rea Radu Vodă, XLlll / 10.
49 Ibidem.
5 C.I. lonnescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1998, p. 311.
51 N. Stoicescu, op. cit„ p. 342. Juma/ul lui Chesarie Oapontes, publicat de
E. Legrand in „Ephemerides daces", Paris, 1880, voi. li.
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Constantin Mavrocordat, în 1745, Smaranda, a treia soţie a tatălui
său, ridică în incinta caselor, respectiv a chioşcului în accepţiunea
sa otomană, o biserică de mari dimensiuni 52 , cu un decor sculptat
în piatră înrudit cu cel de la biserica mare de la Văcăreşti,care va fi
cunoscută până în zilele noastre ca biserica Foişor. Ansamblul,
dăruit de Constantin Mavrocordat mănăstirii Radu Vodă, vechea
proprietară a terenului 53 , apare pe planul din 1770 54, dar numai
cu conturul incintei şi marcarea volumului bisericii, ca şi în planul lui
Purcel , din 1790-1791 , deşi nemenţionat ca atare, dar clar figurat
cu componentele sale 55 (fig. 14), aceleaşi existente în planul
Borroczyn din 1846 56 · De asemenea, casa, ~unsă o romantică
ruină , este desenată de Henric Trenk în 1864
.

Fig . 14. Bucureşti.
Detaliu din Planul Purcel, 1790, zona cu Foişorul lui Nicolae Mavrocordat

Chioşcul lui Nicolae Vodă era o clădire cu plan în L, care ocupa

colţul de sud-est al incintei , având laturile comune cu aceasta 58

(fig. 14). Compartimentarea interioară ne este cunoscută din
interpretarea zidurilor aduse la lumină de arheologi. Practic, corpul
estic, alcătuit din trei încăperi ale căror dimensiuni descreşteau de
la nord spre sud, era precedat pe toată lungimea de o sală care
făcea legătura şi cu corpul sudic, mai lat, format tot din trei camere,
toate de dimensiuni sensibil mai mari decât primele şi cu propo~ii
mai bune. Acesta ar fi putut fi apartamentul principelui . Clădirea
nu avea subsol, cum o descria fantezist în secolul trecut
Gr. Musceleanu 59 , dar putea să fi avut un etaj, de felul celui de la
Pantelimon, întrucât zidul înalt al incintei, încă păstrat, străbătut de
o singură fereastră corespunzând sălii nord-sud, astupată încă în
secolul XIX, nu permitea vizibilitatea optimă pe care o presupunea
acest tip de clădire. Acuarela lui Trenk indică într-adevăr
posibilitatea prezenţei unui etaj, a unor porniri de bolţi, ca şi
existenţa unei încăperi mari despă~ită de o alta prin două arcade
semicirculare descărcate median pe o coloană subţire de piatră cu
capitel. De asemenea, corpul din stânga imaginii prezintă arcaturi,
dar nu este clar dacă ele corespund structurii ce s-ar fi ridicat
deasupra zidurilor păstrate. Oricum, casa a existat şi ea răspundea
perfect programului de locuinţă temporară, cu destinaţie de
agrement, înscrisă gustului şi modelului otoman, care permitea
52 Ibidem - citat din ace l aş i Juma/, p. 27 .
53 Vezi textul pisaniei la Al. Elian ş i colab., Inscripţii Bucureşti, p. 258--259, nr. 138.
54 N. Stoicescu, op. cit„ p. 31 2 , n. 5 - document din 1746 octombrie 17,
păstrat la ASB, M-rea Radu Vod ă , XLll/ 12. Donaţi a s-a făc ut probabil pentru că ,
în contractul iniţi al cu m ăn ăs tirea, Nicolae Mavrocordat se angaja s ă dea acesteia
60 taleri anual. Dar, întrucât după moartea sa, fiul său Constantin a domnit cu
inte rmite nţe în Scaunul de la Bucure şti , măn ă stirea dorea să se asigure de un venit
cert , deci va fi ce rut domnitorului cedarea ansamblului de pe locul care Îl aparţinu se.
Biserica în săşi era în c hinată m ăn ăstirii Radu Vod ă, fapt conse mnat în pisanie,
cf. Al. Elian ş i colab, op. cit., loc cit.
55 I. Ionescu, Planul cartografic inedit al oraş ului Bucureş ti din anul 1770, in
Studii, Re vis tă de istorie, 1959, p. 115-131, cu dou ă pl a n ş e hors-texte, una fiind
planul general.
56 Planul inginerului maior Purcel se află în original la Muzeul de Istorie ş i Artă
al Municipiului Bucure ş ti , inv. nr. 127 / 57. Spre deosebire de cel quas iconte mporan al lui Ern st, mai des citat, acesta este folosit mai rar de ce rcetători.
A fost publicat prima dată de G.D. Florescu, in Din vechiul Bucureşti, Bucu reşti ,
1937, ca anexă , ş i de Tereza Sinigalia, in Structura urbană, fig. 2 ş i 3.
57 N. Stoicescu , op. cit„ p. 344, fig 3 ş i o reproducere a detaliului cu
ansamblul Foişorului la Mioara Turcu ş i C. Marinescu, op. cit., în planşa generală.
58 N. Stoicescu, op. cit., p. 344 .
59 Mioara Turcu ş i C. Marinescu, op . cit., pl anşe hors-texte, nenumerotate .

variate soluţii planimetrice şi spaţiale. Cât despre fantezista legătură
printr-un pod acoperit cu Văcăreştii, imaginată de maiorul
Pappasoglu 60 şi trecută fără discernământ în Istoria lui Gion 61 şi în
scrierile altora, ea merită amintită doar pentru a sublinia o dată în
plus obligativitatea cernerii informaţiei provenite din secolul trecut.
Faţă de tipul obişnuit otoman, foişorul lui Nicolae Mavrocordat
este o realizare mai cuminte , cu o mai logică împă~ire a interiorului,
conformându-se chiar legii spaţiului închis al construcţiilor
tradiţionale ale Ţării Româneşti, aflat chiar în urma inovaţiei loggiei
cu două niveluri de la Văcăreşti care depăşeşte limita zidului de
incintă, comunicând direct cu grădina. Ne aflăm, probabil în faţa
unui compromis, cel care îl făcea pe Flachat să-l asocieze palatului
domnesc şi unor mănăstiri, într-o aparent confuză descriere :
„(Andronachi Palada, n. T.S.) me menaa la maison de plaisance
du prince. Elle se resent ainsi que son palais de sa premiere
destination . C'etaient des couvents, que Ies souverains ses
predecesseurs ont un peu fait embellir. La plupart de nos h6tels de
second ordre ont beaucoup plus d'apparence, et nous n 'en avons
gt.ere qui ne soient aussi bien meubles. Nous suivemes le cours de
la riviere Dombovissa. Elle est fort rapide et l'eau n'y manque
jamais. li y a un tres grand nombre de moulins" 62. Din nefericire,
mai interesat de mecanismele morilor decât de arhitectură,
francezul nu îşi risipeşte preţiosul simţ de observaţie pentru
aceasta, întrerupându-şi consideraţiile privitoare la vizita la Casa de
recreere a prinţului şi trecând la domeniul său favorit, tehnica,
privându-ne astfel de o sursă de prim rang .
S-ar putea ca, în conformitate cu modelele otomane, etajul
casei să fi depăşit cu puţin limita zidurilor, ieşind în consolă, fie
liber, fie sprijinit pe contravântuiri oblice sau curbe, ca la atâtea
case stanbuliote şi balcanice sau chiar la unele edificii existente la
Topkapî (Locuinţa şefului Eunucilor negri din curtea interioară a
intrării în harem 63 ), încăperile sale - prevăzute cu numeroase
ferestre - beneficiind de priveliştea Dâmboviţei care curgea mai
apr~ape de zidurile sale decât astăzi şi de dealurile Văcăreştilor .
ln chip surprinzător, avem însă de~crieri mult mau sugestive
pentru primele foişoare-chioşcuri cons1ruite în ambianţa aulică a
Ţării Româneşti, ce apa~in epocii brâncoveneşti .
Pentru vara anului 1698, Radu Greceanu nota în istorisirea
dedicată domniei lui Brâncoveanu : „Iar după pornirea acestora (a
celor 1OOO de oameni trimişi la asediul Cameniţei, conduşi de
Dumitraşco Caramanlâul , n. T.S.), nici măriia-sa În Bucureşti n-au
mai şăzut, ci s-au rădicat de au mersu la Potlogi de au văzut casile
mării-sale ce să lucra acolo. Şi de acol9 au mersu la Târgovişte, .
sosindu la iulie 31 dni. Şi după venirea mării-sale la Târgovişte,
s-au isprăvit şi foişorul cel boltit den grădina domnească, care
den trecutul an se Începuse de se zidise, iar Într-acest an s-au
isprăvit şi de alte focl__oabe ce l-au Înfrurriµseţat, cum să şi vede, că
e foarte ciudat" 4 . ln fosta grădină domnească ce cobora spre
Ialomiţa, dincolo de incinta propriu-zisă a Curţii, au fost
descoperite, în 1963, fundaţiile acestui foişor, ca şi o serie de
elemente arhitectonice şi decorative 651, care permit o ipotetică
reconstituire a „ciudatului" monument. Informaţii despre
construirea sa ne oferă şi Condica Visteriei lui Brâncoveanu,
indicând pentru materiale şi plata pietrarilor de la Albeşti 66 care,
evident, lucraseră piesele sculptate . Foişorul trebuie să fi avut cel
puţin pa~ial două niveluri, după cum o indică tipurile diferite de
capiteluri, ce corespund unor fusuri de secţiune diferită şi au
motive deosebite, fapt neîntâlnit la nici o construcţie
brâncovenească. Planul său general cruciform, cu o încăpere mare
în T cu decroşul spre nord (fi~ . 15), în dreptul căreia s-a găsit o
bază de coloană întreagă 6 , cu decor cu palmete stilizate,
N. Stoicescu, op. cit., p. 343.
D. Pappasoglu, Istoria fondărei oraşului Bucureş ti, Bu cureşti, 1891 , p. 23, 37.
62 C. lonescu-Gion, op . cit., p. 131 .
63 N. Iorga, op. cit., p. 155.
64 C. A. Arseve n, op. cit., p. 128, fig . 259.
65 Radu Greceanu, Via ţa, p. 94-95.
66 R. Theodorescu ş i Cr. Moisescu, Urmele unui monument brâncovenesc în
Curtea domnească din Târgovişte, in SC/A Serie Artă Plastică, 1964, nr. 1,
p. 121-126.
67 I. Radu Mircea , Date din , Condica Vis teriei" privind construcţiile din Ţara
Românească între 1694-1704, in voi. , Sesiunea ştiinţifică a OM/, ianuarie 1963",
p. 139. Referirile din nota 6 a acestei c o municări sunt la textul , Condicii", publicată
în întregime în „Arhiva is torică a României", de către C. Aricescu, Bucureşti, 1878,
p. 288, 313 , 389.
60

61
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îndreptăţeşte presupunerea că aceasta era deschi să, iar pre ze nţa

a două tipuri de capiteluri, tot cu frunze-c roşete de co lţ, unul cu
palmete de alt tip decât baza ş i nervuri perlate ş i al doilea cu frun ze
şi flori de acant, cu un reli ef mai puternic ş i desenul perfect trasat,
confirmă această presupun ere, înt ărită ş i de descoperirea,
ulte rioară săpăturilor din 1963, se pare, a unei coloane cu fu s
octogonal, cu o brăţară de frun ze st ilizate la extre mitatea
s upe rio ară , care se îngroşa spre bază 68 (fig . 16). Combinarea

Fig. 15. Târgovişte . Curtea Domnească. Planul foişorului din grădină

Fig. 16. Târgovişte. Curtea Domnească. Coloană de la foişorul din grădină

sculpturii în pi atră cu decorul în stuc, ce premerge realiză rile de la
Potlogi şi Mogoşoaia, sau este strict contemporană cu primul
edificiu, este notabi l ă. Cu probabilitate, zona ce ntrală a loggiei era
boltită cu o c upol ă pe pandantivi sau pe trompe, aşa cum
consemna Radu Greceanu, pe care sistemul l-a impresionat,
dovad ă term enul „ciudat''. care pare a avea nu se mnifi caţia sa
arhaică de „minunat" (ven ită de la slavu l „ci ud" - minun e), ci pe cea
mod e rn ă de „ieşit din comun". Cum modelul nu este local, întrucât
aspectul general al co n strucţ i ei trimite la chi oşc uril e otomane, cele
mai ase m ăn ătoare ca planim etrie şi păs trând ş i sistemul de boltire
independent pentru fie care braţ al T-ului, separat de zona de sub
c up o l ă, fiind Ki:iprulu-Yali de la Anadolu-Hisar de pe Bosfor
(sfârş itul secolului XVII) ş i mai târziul Ayna!y-Kavak-Kasri (Ch i oşcu l
cu og linzi) al lui Ahmed III 69 . Ne afl ăm aparent în faţa unui
împrumut direct, aproape o transpunere pe pământ rom ânesc a
unui monument otoman. Dar, la o anal i ză mai atentă , afirmaţia nu
rez i stă în totalitate. Prezenţa loggiei cu coloane de piatră,
in ex i stentă la monum entele stanbuli ote de e p ocă 70 , unde
încăperea în di scuţi e este numai înconjurată de ferestre mari,
rectangul are, plasate una l ân gă ceal a ltă , modifică total aspectul
unui ed ificiu al cărui plan ş i po sib il ă boltire i-ar fi permis încadrarea
68 R. Theodorescu şi Cr. Moisescu, op. cil„ loc. cit.
69 Imaginea acestei coloane este publi cată de Cr. Moisesscu, Târgovişte.

Monumente istorice şi de artă, B u c ureş ti, 1979, p. 60, fig., 59, nota 45, din
context reieşi nd că a fos t d escope rită odată cu celelalte piese litice şi decorative
(,,Cu prilejul săpăturilor de degajare a monumentului, s-au găsit numeroase capitele,
fusuri de coloane precum şi fragmente de zidărie pe care era aplicată o tencuială
pictată ... "), dar articolul din 1964 (v. supra, nota 66) nu o menţi onează.
70 Ulya Vogt-Găknil, op. cit., figuri la p. 148.

în o anume arie cu l tural ă. Este vorba de un monument-sinteză,
care îngemănează deja intrata în conşt iinţă valah ă loggie pe dou ă
nivele, încăpere ampl ă , de sc hi să total pe o l atură , prin arcade înal.1:e
şi largi descărcate pe coloane, de certă so rginte venetă, cu
modelul otoman cel mai la m odă, pe care muntenii, atât de des
căl ătoriţi la Stanbul, ca de pi l dă cu ltul, rafinatul ş i prea devreme
dispărutu l ispravnic al Hurezilor, Pârvu Cantacuzino, vă rul primar al
lui Brâncoveanu , ori ca unchiul acestuia, s pătarul Mihail
Cantacuzino, îl putu se ră admira 71 .
Calitatea l ucră rii i-a atras ate nţia ş i lui Edmund Chishul l,
însoţitoru l lordului Paget, care opri ndu-se la Târgovi şte în drumul
său de la Bu cureşti spre Transilvania, în 1702, şi g ăzduit „În palatul
domnului", făcea la adresa acestuia remarci m ăg u l itoare, care, date
fiind împrejură ri l e, el scriind într-un jurnal, sunt fără îndoială sincere :
„Ca formă şi ca fast seamănă mult cu cel de la Bucureşti, dar Îi
Întrece pe acesta printr-o grădină mult mai frumoasă şi Înlăuntrul
grădinii gintr-un frumos chioşc de piatră (,,summer house", în
original 2). Amândouă sunt armonioase şi pot sta alături de cele ale
creştinătăţii mai !uminate" 73. Ca ş i cu ocazia altor descri eri, savantu l
eng lez, amator de carte, inclusiv românească pu să cu generozitate
la di s poziţi e de stolnicul Constantin Cantacuzino, prietenul său 74 ,
co mpară realităţi l e de la curtea munteană cu cele turceşti,
remarcând, mai ales când este vorba de constru cţi i, calitatea ş i
apropierea celor dintâi de Europa „luminată" 75 .
În să nu de ace l aşi tip va fi fo st ş i foi şo rul din grădina Palatului
domn esc din Bucureşti , foişor de p i atră ridicat de Brâncoveanu în
locul unuia de lemn, existent probabil din vremea lui Matei
Basarab, pe care îl l ăuda Oei Chiaro: „Această grădină, vorbind
drept, este destul de frumoasă, de formă pătrată şi desenată după
bunul gust italian; În mijlocul ei domnul Constantin Brâncoveanu a
clădit o frumoasă loggia pentru a prânzi acolo şi a se odihni după
prânz În timpul verii, În parfumul florilor diferite, aşezate Împrejur În
straturi" 76 .
Merită a fi remarcată term inologia diferită pe care autorii
relatărilor o adoptă pentru unul şi acelaşi program arh itectonic, cel
dedicat re c reă rii, în funcţie de zona de cu ltură ş i de tradiţii l e ş i
terminologia ţării din care provin . Dar oare nu con strucţiile reale
erau cele care îi determ inau să gândească şi să îş i formu leze astfel
observaţii l e? Denumirea de „loggia", fo l osită de Oei Chiaro, ne
duce cu gându l la prezenţa un ei ample gal erii desch ise, cu arcade
pe coloane, cu care era famil iarizat şi care îi putea sugera realităţi l e
din ţara sa, întărite ş i de aspectu l grăd inii, datorat unor grădinari
compatrioţi. Chi shull foloseşte termenul de „summer house", care,
desigur, îi spunea mai mult, dar care, am văzut, răs pundea vizual
cel puţin în parte ş i unei alte categorii de edificii, destinate nu doar
odihnei de câteva ceas uri , ci mai lungii petreceri a mai multor zile
de vară.
O pos ib i l ă apropiere a pavilionu lui de la Bucure şti de foi şo rul
din grădina de la Târgovi şte n-ar putea fi exclusă, dar nimic nu
poate confirma astăzi, undeva pe teren, existe nţa vreunu i vestigiu
al elegantului ed ifi ciu, locul fo stei g rădin i , plasat între palat ş i
71 Dar, sub o a ltă formă , în ansamblul de la Topkapî, ea ex ista la mai vechiul
Cinili Kiosk datând din timpul lui Mehmet Cuceritorul. Descrierea detali ată este dată
de G. Goodwin , A History of Ottoman Architecture, Baltimore, 1971 , p. 137. O
con st ru cţ ie interesantă din punctul de vedere al probleme i în di scuţie este d esc ris ă
de Bernard O'Khane ca aparţi n ând Persiei timuride (From Tents to Pavilions: Roya/
Mobility and Persian Pa/ace Design, in voi. Studies in Persian Art and Architecture,
Cairo, 1995, reprint, p. 252 din publicaţia originală, n. 46, 47, fig. 2, 3). Este vorba
de pavilionul de grădină de la Afushta. Descrierea me ri tă a fi reţ inută, ca ş i
observaţiile cercetătoru l u i : „Dimensiunile sale mici, decoraţia delicată şi planul său,
identic pentru cele două niveluri, cu o încăpere pătrată conducând spre
ivan -uri axiale, cu camere octogonale în colţuri sunt consonante cu un pavilion de
grădină [.„] Cinili Kiosk din Istanbul este citat adesea ca un palat timurid. Nu este
nici o îndoială că el este străin tradiţiilor arhitecturii otomane şi, de altfel, se ştie că
lucrători de faianţă (,,Tileworkers", în text) din Khurasan au terminal un pavilion la
palatul Topkapî„. dar decoraţia sa ceramică este mai apropiată de Tabriz decât de
Herat". De reţinut că pavil ion ul de la Afushta (fig. 2, 3) are o c upolă s prijinită pe
arce intersectate, iar ce le trei ivane păstra te sunt deschise spre exterior,
com unicând prin u şi cu încăperea centrală.
72 Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din Ţara Românească în secolele
XIV-XVIII, Teză de doctorat, cap . VI.
73 În Călători străini, voi . VIII, p. 200 şi nota 48 a editorilor român i care dau
aici şi termenul în original.
74 Ibidem.
75 Ibidem, p. 198.
76 Ibidem, p. 196 - com paraţia palatului pus la dispoziţie de Brâncoveanu cu
„barabarele clădiri ale turcilor'; p. 200 - palatul de la Târgovişte.
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Dâmboviţa , după

cum ne informează indirect tot Oei Chiaro, mult
în timp, nepermiţând nici o supoziţie. Pornind de la
afirmaţia acestuia, care pune în legătură grădina cu ridicarea
micului palat pentru doamna Păuna Cantacuzino 77 , pare exclusă
amplasarea ,Joggiei"în grădina de peste Dâmboviţa, cea „mare" de
l âng ă noul palat al lui Brâncoveanu în care fusese găzduit lordul
Paget ş i principalii săi însoţitori, căci cea 11 mică ar putea fi
într-adevăr cea de lâng ă vechea Curte, 11 amândouă frumoase şi
oferă după cum vrei umbră şi frunziş verde", după spusa aceluiaşi
Chishull 78 .
În bogata ş i sensibila limb ă română a logofătului Radu
Greceanu, unul dintre tălmăcitorii „Bibliei" tipărite din iniţiativa lui
Şerban Cantacuzino şi autoru l Versurilor la stemă de la începutul
acesteia 79 , construcţia în cauză poartă numele de „foişor" ş i
be neficiază de o descriere destul de amp l ă în una din variantele
„Vieţii lui Constantin Vodă Brâncoveanu ":
„ Şi aceasta să însemnează ca să 'să ştie:
Tot într-acest an, .la leat 7215, la al 19-/ea an din domnia
mării-sale, fiind în grădina domnească dă la Bucureşti un fuişor dă
lemnu vechi, mării-sa precum cu alte lucruri înfrumuseţase curtea
domnească, şi grădina o pusese în foarte frumoasă orânduială, de
vreme ce mai înain te era foarte proastă şi fără dă nimic într-însa,
îndemna tu-se-au şi acel foişor a-l face dă piatră: deci aradicând
acel dă lemnu, ce era făcut, măriia-sa din temelie tot în locul
aceluia, fuişor dă piatră cu stâlpii dă piatră săpaţi, lucru foarte
iscusit şi minunat, împodobindu-/ şi cu zugrăve/e atât pă dinlăuntru
cât şi pă din afară /-au înfrumuseţat precum să şi vede" BO.
Fără a fi total lămuritoare asupra aspectului pavilionului din
grădina Cu~ii bucureşten e, relatarea cronicarului oficial al lui
Brâncoveanu are însă meritul de a ne lumina asupra a ceea ce va
fi văzut însoţitorul lordului Paget în 1702 - chioşcul vechi de lemn
- şi de a-l data preci s pe cel nou - 1707 - dar ş i de a-l confirma
pa~ial pe Oei Chiaro, atunci când reţine pentru descriere coloanele
sculptate în piatră , tipice pentru ci „loggia", introducând în să dubiul
în momentul în care pictura acoperea şi zidurile exterioare, ceea ce
ar presupune s uprafeţe mai mari de decorat, d eş i, judecând după
pridvoarele brâncoven eşti , ca cea de la Doiceşti ori cea a mănăstiri i
Surpatele, strict contemporane cu edificiul din Bu c ure şti, aceasta
- sub forma stratu lui foarte plat de stu c policrom, se putea rezuma
şi numai la timpanele dintre arcade ş i la zona dintre acestea şi
cornişa şi ea decorată 81 .
Chioşcul brăncovenesc, indiferent de tip , nu este numai
apanajul celor două oraşe de reşedinţă ale Ţării Româneşti. Dac ă
alte construcţii, de tipuri şi de stinaţi e diferită s-au păstrat şi oferă
exemple elocvente ale uluitoarei divers ităţi de soluţii oferite în
epocă unuia ş i aceluiaşi program .
Primu l este cel din vecin ătatea bisericii bo l niţei de la Hurezi,
ctitoria doamn ei Maria din 1696, plasat între aceasta şi incinta
principal ă, pe vremea ridicării lui, ca şi acum, în mijlocul unei
frumoase livezi, la în ceputul pantei ce urcă spre schitul Sfinţii
Apostoli, fundaţia cu numai câţiva ani mai târzie a harnicului
egumen Ioan 82 .
Elegantul edificiu, înălţat deasupra unei pivniţe care foloseşte
naturala denivelare a terenului , are un plan pătrat, deschizându-se
prin câte trei arcade semicircu lare cu vârf la cheie cu arhivo l tă
intrândă pe fiecare l atură spre peisajul din jur. Coloane nu prea
înalte de piatră, cu fu s festonat contribuie la preţiozitatea micului
pavilion tăvăn i t care, nu e nici o îndoială, putea servi odihnei şi
de sfătării nu călugărilor bolnavi şi bătrâni adăpostiţi în bo l niţă, ci
ctitorilor prin ciari care îşi rezervaseră în mănăstire frumoase le case
de pe latura de sud a mari i incinte 83 . Diferenţa faţă de tipul
chioşcului-casă de recreere cu încăperi multiple şi apropierea de
chioşcul-loggie este notabilă ş i numărul unor asemenea construcţii
aerate şi fine va fi fost mai mare decât ştim astăzi.
răscolit
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în Călători străini, voi. VI II, p. 373.
Ibidem.
79 în Călători străi ni, voi. VIII , p. 196.
80 Vezi ediţia 1988, cu facsim ilul edi ţiei din 1688, p. XII I-XIX.
81 Radu Greceanu, Viaţa, p. 256.
82 Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din ţara Românească În secolele
X/V-XVIII, Teză de doctorat, Cap. VI.
8 3 N. Iorga, Inscripţii, p. 192.
77

78

Cel de-al doilea edificiu are, aparent numai, o fun cţie diferită.
Este conacul de vie de la Piteşti , construcţie înrudită tematic fi
din punct de vedere al gândirii arhitectonice cu ed ificiile di scutate 8 .
Tot 11 Viaţa " întocmită de Radu Greceanu ne rel atează aproape
anualele treceri prin Pite şti ale domnitorului, mare amator de a
petrece aici culesul viilor, atunci când, întorcându-se de la
Târgoviştea cu temperaturi mai suportabile, unde petrecea vara cu
întreaga familie ş i cu alaiul de boieri ş i slujitori, se îndrepta spre
Bucureşti pe drumul totdeauna urmat al Potlogilor şi Mogoşoaiei 85 ,
într-un fel de periplu solemn , pelerinaj laic în locuri îndrăg ite, pe care
le marcase cu zid iri proprii, ca nişte staţiuni obligatorii ale unui
itinerar n eabătut.
În 11 Condica de venituri şi cheltuieli a Visteriei" se menţionează că, în
iulie 1695, aga Radu Golescu primea 45 de taleri pentru 11 nişte şindrilă
şi cuie" necesare 11 /a foişorul de la viile de la Piteşti" 86 , pentru ca în
anul următor, în aceeaşi „Condică" să se consemneze: 11 5-au cheltuit
la lucrul pimniţii de la Piteşti şi la 60 OOO şindrilă 146 taleri"8 7 . O u ltim ă
referire din această importantă s ursă priveşte „casele domneşti de
la viile de la Piteşti", pentru care visteria plătea în august 1698 „/a
meşterii ce au lucrat... şi la cărămidă, la şindrilă, la cuie şi la alte
mărunte, afară de ce au datu de la cămară, tl. 65, încă 123 tf" 88 .
Vizitele domneşti precedaseră ridicarea acestei vremelnice locuinţe
dintre viile aflate de fapt în satul Valea Mare, apa~inător în epocă
de ocolul oraşului Piteşti 89 , atunci când , arată „Cronica", „au venit
măriia-sa la Piteşti şi tăbărându acolo, câteva zile au zăbovit" 90
(subl. T.S.), deci au locuit în celebrele corturi luxoase ale epocii,
menţionate de unii oaspeţi ai domnitorului, ca lordu l Paget 9 1 .

Fig. 18. Valea Mare -

Piteşti.

Conacul de la vie al lui Constantin Brâncoveanu

„ Foi ş orul de la vii " sau „conacul de la Valea Mare", cum
este mai cunoscut, există încă în picioare, dar ruinat 92 , fiind astăzi
un unicat al epocii brân cove n eşti (fig. 18). Construcţia are un plan
dreptunghiular alungit (16,25 x 7,35 m la interi or), dezvoltat pe
dou ă niveluri. Primu l, realizat din as ize alternante de că ră mid ă ş i
piatră în casete, a fost ocupat în întregime de o mare . pivniţă
mononavată, cu boltă se mici l ind ri că de că răm id ă, întărită de 5
dubl ouri (fig. 19a, 20), tip ce reia mai vechi le modele munteneşti
din vremea lui Matei Basarab, atât de bine adaptate p ăstrării
vinurilor 93 , cu largi ferestre de aerisire prevăzute la origine cu
grătare de piatră trafo rate, cu un gârlici în pantă perpendi cular pe
latura scurtă dinspre nord, care înglobat într-un corp de zidărie,
oferea ş i un acces secundar la parterul înălţat. Mai interesant este
cel de-al doilea nivel. Cea mai mare suprafaţă era rezervată
încăperii principale a casei, căreia îi corespund patru din traveele
pivniţei (fig. 19 b), practic o sală amplă prevăzută cu ferestre mari

Vezi supra, nota 82.
Tereza Sinigalia, Conacul de la vie al lui Constantin Brâncoveanu, sub tipar.
86 Radu Greceanu, Viaţa, passim .
87 I. R. Mircea, op. cit„ p. 139, cu referire la Condică, p. 140.
88 Ibidem, p. 140: Condică - p. 426. Beciurile pentru vin nu erau separate,
cum crede Ion Radu Mircea, ci cons tituiau primul nivel al casei.
89 Ibidem, p. 140: Condică - p. 335.
90 Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Piteşti, Bucureşti, 1982, p.
46, nota 53.
91 Radu Greceanu, op. cit., p. 71.
92 În Călători străini, voi. VII I, p. 220 - conacul de la Olteniţa: „Aici au fost
întinse corturile domneşti sub care a petrecut solul noaptea" şi p. 221 : „am poposit
sub corturile domnului în satul Creţu/eşti'.
93 Vezi supra, nota 82, cu referire la Cap. III.
84
85
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pe toate laturile libere, întreg ul îmbrăcând într-adevăr aspectul unui
foişor. Spre nord , această sal ă co munica şi direct, dar şi prin
intermediul unui culoar îng ust, cu o cameră mare, din ace l aşi
culoar ajungând u-se şi într-o încăpere mai mic ă, foarte îngustă.
Aceste două spaţii erau fără îndoial ă rezervate odihnei domnului ş i
respectiv doamnei, căci nu ne putem imagina că 11 veniind măriia-sa
la Piteşti Împreună cu doamna mării-sale şi cu toată casa mării
sale şi cu toţi boierii" 94 , în momentul în care se construia o sal ă de
ospeţe atât de s paţioasă şi de aeri s ită, să nu le fi fost rezervate
luminatelor feţe şi încăperi adecvate de odihnă . Accesul direct la
aceast ă sal ă se făcea printr-un foişor adosat laturii estice, ale cărui
urme se mai citesc pe zid ul decojit. Sala era acoperită cu un plafon
cu bârne aparente, cele lungi, de cca 7 m, sprijinindu- se pe un zid
diafragmă, care împărţea la partea s uperioară s paţiul în dou ă,
situat spre stânga int rării din fo i şor. Decorul exterior era destul de
simplu. Un profil de tipul unui tor lat înconjura toată . clădirea la
nivelul pardoselii de bârne a parteru lui înalt. Imediat sub acest tor,
neg ându -i practic fu n cţia decorativă, a fost pl asată la. o dată
ulte rioară o pri spă care înconjurase clădirea pe cel puţin două
laturi, golurile unor bârne perpendiculare ce o susţineau
conservându-se încă . Acoperişul înalt de şindri l ă pentru care se
fol osiseră 60 OOO de bucăţi de lemn 95 , încununa volumul orizontal
ritmat de ferestrele înalte, contribuind la armonia unui ed ificiu
destinat plăceri l or văzu lui şi gustului .

o

este conse mn ată în toate aceste trei locuri de neobositul l ogofăt:
11 „.şi dă acolo (de la M ăg uren ii lui Şerban li Cantacuzino biv vei
paharnic, n. T.S .) au mersu la Scăiani la viile mării-sale, unde
şăzând vreo 5-6 zile, văzând şi bivniţa ce se făcuse acolo la vii şi
lăsând şi izvod şi măsură ca să se facă case, s-au sculat şi au
mersu la viile mării-sale de la Şchaei şi dă acolo la Sărata " 98 (subl.
T.S.). Virgil Drăghiceanu, care văzuse înainte de 1911 co n strucţia
încă exi stentă la Schei , consideră că de fapt Radu Greceanu
făcuse o confuzie între Scăieni şi Schei, iar informaţia atât de
preţi oasă privitoare la acţiu n ea directă a domnitorului se referă la
Schei, edificiu dat prin testamentul din 1708 lui Constantin, fiul cel
mare . Pivniţa avea 15,57 x 4,5 m şi era boltită în se mici li ndru întărit
cu dublouri, care puteau fi văzute ş i la extrados. Se mai păstra încă
o parte din foi şor cu coloane de piatră 99 .

o

Fig. 20. Valea Mare - Pileş ti. Conacul de la vie al lui Constantin Brâncoveanu.

G·

o

Pivniţa

o

D eş i numai aparent neînsemnată, i nformaţia strecurată de
Radu Greceanu este de o importanţă pe care autoru l îns u ş i a
sesizat-o, căci altfel nu ar fi transmi s-o posterităţii: „lăsâ nd izvod
şi măsură să se facă case". Este cea mai clară dovadă a
implicării personale a domnitorului în proiectele sale constructive, a
căror realizare nu era l ăsată la bunu l plac al ispravnicilor - oricât de
destoini ci vor fi fost. Izvodul , adică modelul, prima, iar aici domnul
decidea asupra unor planuri ş i forme de pus în operă porn ind de la
exem ple existente, nu ştim exact unde văzute sau poate doar
propuse de un arhitect, dar urma imediat măsura - respectiv
dimensiunile ş i proporţiile.
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Fig. 19a. Valea Mare - Piteşti. Conacul de la vie al lui Constantin Br~ncoveanu
Plan pivniţă
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Fig. 19b. Valea Mare - Piteşti. Conacul de la vie al lui Constantin Brâncoveanu
Plan parter

De acelaşi tip vor fi fost şi conacele sau foişoarel e di'n viile de
Scăien i , Şchei (la nord de Mizil) în judeţul Bu zău . Pivniţele şi ruina
părţi i

superioare - 11 casele 11 - de la Sărata au dispărut în urmă cu
circa 10 mari, prin d ărâ marea ruinei şi umplerea cu resturile lor ş i cu
păm ânt a pivniţe l or 96 . Şi pivn iţel e de la Schei (Valea Scheilor)
sunt aproape distruse, pentru ele stând însă mărturi e fotografia
publi cată de Drăg hicean u în 1911 (fig . 21) 97 . Prezenţa domnului
94 Ibidem.

Radu Greceanu, op. cil., p. 82.
Cf. Condica Visteriei, p. 426, vezi supra, nota 87.
97
Informaţie primită în 1989 la Primăria comunei Sărata Monteoru (fosta
Sărata). În Marele Dicţionar Geografic al României, vo i. IV, p. 314 sub voce Merei
(actualul sat de reşed inţă al comunei şi cel mai apropiat de şoseaua naţională
Buc ureş ti-Pl o ieşti-B u zău) este menţi onat încă ,drumul comunal până la Via
Brâncoveanului" (subl. T.S.). La N. Stoicescu, Bibliografia, p. 568, su b voce
Sărata apare ca reper ,Case familia Cantacuzino, sec. XVIII".
95
96

Fig. 21. Şchei (Valea Şcheilor). Conacul de la vie al lui Constantin Brâncoveanu
(după BCMI)

Este de subliniat aici că nici o s ursă internă nu menţionează atât
de explicit ca cele opt cuvinte modul ş i contextu l în care erau
concepute clădirile în Ţa ra Românească .
Des amintitul popas al domnului la Obileşti - 11 loc foarte frumos
şi desfătat" 100 - acolo unde adm ira natura d esprim ăvăra~ă în mai,
nu mai păstrează nimic din ed ificiul care îl adăpostea, ln Marele
V. D r ăghiceanu, Curţile domneşti brâncoveneşti. IV: Curţi şi conace
in BCMI, 1911, p. 51 - 52.
99 Radu Greceanu, op. cit., p. 246.
100 V. Drăgh i ceanu, op. cit., loc. cit.
98

fărâmate,
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Dicţionar

Geografic al României, în comuna

rurală Obi l eştii

Vechi

(Si liştea) din plasa Negoieşti, judeţu l Ilfov, proprietatea principelui

Bibescu, se afla un eleşteu, de moştenire brâncovenească, iar pe
teritoriul său se găsea „Dealul Beciului: Pe el a construit la 1712
Brâncoveanu un palat", care a căzut ruină; „a rămas numai beciul de
sub palat, ale cărui urme se văd şi azi" 101 . Încercarea unor arheologi
de a-l aduce la l umină nu a dat rezultate concludente 102 . Radu
Greceanu povesteşte: În 1697, „dar având domniia răsuflare după
ce toate poruncile împlinise, după obiceiul ce-/ avea primăvara, în
luna lui mai a ieşit la preumblare, mersu-au, cum şi alte dăţi, la satul
mării-sale Obile,_ştii, cu toată casa mării-sale şi cu toată
boierimea" 103 . ln an ul dinainte stătuse la O bi l eşti zece zile 104 , iar în
170'2, „după ce solul s-au dus (lordu l Paget, n. T.S.), ca să se mai
trezvească şi să să preumble au socotit de au mers la Obileşti, la
satul mării-sale, unde cu toată boierimea câteva zile făcând şi bine
preumblându-se, iar s-au învârtejit şi au venit la scaunul mării-sale
la Bucureşti" 105 . Tot aici revine după. întoarcerea din primejdioasa
dar atât de în cu n unată cu succes căl ătorie la Adrianopol în 1703:
„Apoi mergând toţi cuconii şi toată cei/altă boierime au sărutat mâna
mării-sale, şi dă acolo luând în jos spre Obileşti cu toţji, se-au
primblat câteva zile trezvindu-se de valurile ce avusese" 106 .
S-ar mai putea ridica o întrebare: Oare „Casele" lui Constantin
Brâncoveanu de la San Stefano, pe ţărmu l Bosforului, pentru
care ştim din „Catastihul de toate veniturile domniei" că dădea bani
de che ltuială ('237 taleri) lui Costandin vătaf de aprozi în august 107
sau trimitea „lu Dumitrache vistieru! pentru argaţii ce păzescu
casele şi pentru suiulgiii de la Sfeti Ştefan şi alte cheltuieli ce au
mai cheltuit de anul ce au trecut dufe cum arată iei anume" 500
de taleri în 14 ianuarie 17 11 10 nu vor fi fost, dată fiind
amplasarea lor în unul dintre locurile de predilecţie pentru
admirarea peisaju lui, de tipul c h ioşcurilor otomane? Chiar dacă
răspunsul nu este cu putinţă, întrebarea rămâne, iar faptul că avea
grija fântânii sau a fân tân ilor de acolo, pentru care se pl ăteau
su iulgii, denotă un anume grad de confort dar poate şi de
amenajare peisag i stică.
Spuneam mai sus că ideea de „primblare"în afara oraşu l u i , la
locuri cu aer curat şi privel işte desfătată, nu era nouă. Matei
Basarab o practica şi de asemenea, în aşa măsură încât o relata
„Cronica" Ţări i : „După aceia, trecând câtăva vreme, s-au tămăduit
Matei-vodă la picior şi au ieşit la primblare, cătră Argeş ...
(seimenii şi dorobanţii nel ăsân du - i să reintre în Tâtgovişte, n. T.S.)
şi au şăzut trei zile numai cu curtea şi boierii lui" 10 .
Gustul grăd i nii din preajma palatelor domneşti de la B ucureşti şi
Tărgovişte şi a locurilor cu frumoase deschideri spre peisaj se
extinde şi la edificiile de oarecare reprezentativitate din cadrul
mănăstiri lor. Neobositul Paul de Alep le am i nteşte la unele ctitorii
ale domnitorului, spre pildă la Strehaia - care, aşa cum ştim, fusese
iniţi al concepută ca un palat domnesc pentru a ajunge cu rând după
zidire mănăstire prin însăşi voinţa ctitorului său 110 , la nou-fortificata
Tismana 111 sau la mai vechea Cozie 112 . Aceste grădin i - pentru
care documentele menţion ează angaj aţi speciali 11 3 - au de regulă
Marele Dicţionar Geografic al României, voi. IV, sub voce. De remarcat că
lucrare, coordonată de Alexandru Lahovary, se bazează în principal pe
răspuns uril e la Chestionarele Odobescu, din 1871 . Principele Bibescu este
moştenitor, pe filiera marelui ban Grigore Brâncoveanu, al averii lui Constantin
Brâncoveanu.
10 2 C. Kănig, D. Căpăţână, S. losipescu, Raport preliminar asupra sondajului
arheologic efectuat la curţile brâncoveneşti de la Obileşti, in Ilfov - File de istorie,
Bucureşti, 1978, p. 125-132.
103 Radu Greceanu, Viaţa, p. 84.
104 Ibidem, p. 79.
105
Ibidem, p. 195.
106 Ibidem, p. 112-113.
107 Ibidem, p. 232.
IOB I. Rad u Mircea , Constantin Brâncoveanu, Tnsemnări de taină, in
Manuscriptum, Bucureşti, 1985, nr. 4, p. 19: ,Dat-am lu Costandin vătaf de aprozi
pentru neşte cheltuieli ce au făcut la Sfeti atefan. .. tl. 237', deci o sumă destul de

fie un chioşc , în care se servea masa de prânz pentru oaspeţi, fie
o galerie cu ceardac, descrisă cu lux de amănunte de Paul de Alep
la Strehaia: ,,În partea de răsărit a mănăstirii nu sunt chilii pentru
călugări, ci numai ziduri puternice de incintă, deasupra cărora se
află o clădire mândră, care cuprinde o sală frumoasă şi o sală de
mâncare unde sufletul este uşurat de griji datorită veseliei priveliştii.
De jur împrejur sunt grădini şi o apă curgătoare care curge dintrun izvor şi se varsă într-un heleşteu din apropiere" 1 14 . Această
clădire trebuie să fi fost de fapt foişoru l de peste tu rn ul estic al
incintei care apare în planul şi acuarela lui Johannn Weiss din 1730
(fig. 22), existând o m i nimă probabi litate ca aceste amenaj ări să
aparţi nă epocii brâncoveneşti 11 5 . Sala de mâncare deschisă spre
pri ve l iştea gândită , ca şi în cazul Ob il eştilor lui Brâncoveanu, ca
a l i n ătoare de loviturile valurilor ex i stenţei, este, probabil cea cu
aspect de logg ie de la al doilea nivel al edificiu lui ce depăşeşte
înălţimea zidului de incintă.

Fig. 22. Mănăstirea Strehaia. Desen de J. Weiss, 1730 (după BCMI)

Tot un asemenea chioşc este cel atât de clar desenaţ de
Weiss 11 6 şi de Schwanz 117 în colţul nord-estic al incintei
palatului de la Brâncoveni (fig. 23, 24, 25) . Comparând cele
două desene , unul văzut dinspre sud-est, care prezintă întregul
ansamblu, şi cel de-al doil ea - o imagine luată din vale, dintre vii,
care redă în principal incinta de pe latura sud - constatăm că,
spaţi u l în cauză, construit deasupra unui turn de co lţ, care îş i pierde
astfel funcţia d~ apărare, şi se ridică mult peste înălţimea celor
două palate dinspre vest, este un fel de loggie total deschisă spre
curte prin patru arcade largi pe coloane, în timp ce spre vale, în
afară de o deschidere simila ră prezi n tă ş i un corp îngust plin.
D i ferenţa de redare a acoperi şului, în patru ape cu pantă uşor
curbată (la Weiss) şi unul mai plat cu un fel de lantetrnon (?) la
Schwanz rămâne pentru moment inexp l icabi l ă.

10 1

această

însemnată.

Fig. 23. Brântoveni. Curtea Domnească . Desen de F. Schwanz, 1723
(după C. lrimie)

Este demnă de remarcat o s ituaţi e întrucâtva s i milară întâl nită
la unele caste-fe transilvănene contemporane . Gh. Sebestyen
amintea două asemenea cazuri: primu l la cetatea Oradiei , unde,
în jur de 1640, din ordinul lui Gheorghe Rakoczi I., „deasupra
clădirii

109

Ibidem, p. 22.
110 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, Bu cu reşti, 1988, p. 183.
, 11 Vezi infra, nota 113.
··
112 Paul de Alep, in Călători străini, voi. VI, p. 199: ,„.în această parte a
mănăstirii, acolo unde este un fel de galerie sau pridvor deasupra văii râului, ni s-a
preQŞtit locuinţa noastră" (subl. T.S.).
113
Arhivele Statului Bucureşti, Catalogul documentelor Ţării Româneşti,
voi. IV, doc. 315, p. 155- 156 ş i doc. 340, p. 166-167 - ,Stan vătaful domnesc
de grădinari", menţionat în 1634, ca martor la Târgovişte.

în Călători străini, voi. VI, p. 205.
Vezi supra, nota 82, cu referire la Cap. III.
BAR, Mss german nr. 1O, f ., M. Popescu, Oltenia sub austrieci, in BCMI,
1926, p. fig . Tereza Sinigalia, Johann Weiss et Ies monuments de la Valachie, in
Revue Roumaine d'Histoire de /'Art, Serie Beaux-Arts, p. 52, 59, fig . 16 a, b.
11 7 C. lrimie, Neue Daten zur Kulturgeschichte des rumănischen Vo/kes in
einer hermannstădter Handschrift des Jahres 1723, in Forschungen fur Volks-und
Landeskunde, Sibiu , 1964, no. 1, pi. 1, 2; Tereza Sinigalia, op. cit., loc cit., fig. 17.
114

1 l5
11 6
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boltite de pe bastionul aurit s-a amenajat o Încăpere deschisă
pentru petreceri, cu coloane de piatră, şarpantă aparentă şi
şindrilă" 118 , cel de-al doilea la cetatea Făgăraşului , unde
Inventarul din 1692 menţiona "existenţa deasupra porţii de intrare
a unei „case de vară" executate pe coloane de lemn, (probabil o
loggie) În care puteau lua masa 20 de persoane" 119 . Identitatea
amplasamentelor, deasupra unor turnuri care făceau parte din
sistemul de apărare, pare a întări conving erea înrudirii funcţionale
ş i tipologice a construcţiilor din cele dou ă principate. Cum nu

practic dou ă so luţii pentru un unic program, pe care
c un oaşte ş i care răspund ace l eiaş i nevoi de petrecere a

epoca le
unor clipe
pl ăc ute în mijlocu l naturii . Ambe le se vor perpetua în arhitectura
Ţă rii Ro m âneşti în că aproape vreme de un secol.

Fig. 24. Brâncoveni. Curtea Domnească. Desen de F. Schwanz. 1723
(după C. lrimie)

Fig. 25. Brâncoveni. Curtea Domnească. Desen de J. Weiss, 7731,
de la Kriegsarchiv, Viena (după BCMI)

c un oaştem

asemenea rezo lvări în Italia - de unde proveneau
fund atorii ch emaţi de principii trans ilvăn e ni - unde logg ia este fi e
ind epend entă fi e înglobată volumului corpului de locuit sau clădirii
publice reprezentative 120 , s-ar putea pres upune că este vorba de
so luţii origin ale create ad-hoc pentru castelele locale. Modelul - mai
curând cel de la Făgăraş, ce datează din intervalul 1640- 1642 121
- va fi fost preluat în Ţara Românească . Dar aici preexi stă
amenajarea sim il ară de la Cozia (fig . 26), fapt ce comp li că în mare
măsură discuţia despre origi nea tipului . Cunoscuta descriere a lui
Paul de Alep merită a fi reluată: „„.În partea dinspre răsărit sunt
câteva săli minunate unde se serveş_te masa, cu cearcfacuri cu
galerii care domină cu privirea râul" 122 (subl. T.S.). D acă, aşa cum
am spus deja, această amenajare poate apa~in e sfârş itul ui veacu lui
al XV-iea, cea din grădina exteri oară este mai curând din vremea lui
Matei Basarab: „Grădina acestei mănăstiri este frumoasă $i În ea se
află, de asemenea, un chiO!;;c, unde obişnuiam să luăm prânzul la
amiază, cina luând-o la o oră târzie În galeria pe care am descrisa şi În arhondaricul unde eram găzduiţi" 123 (subl. T.S.).
Se remarcă lesne diferenţa pe care o face autoru l între „~alerie"
sau „pridvor" (denumiri folosite ş i la descrierea Tismanei 24) ca
amenaj ări făcând parte integ rantă dintr-un ed ificiu, ş i „chioşc ",
const ru cţ i e lib eră de tip pavilion aflat în grăd in a al că re i plan târziu
îl afl ăm în desenele lui Weiss din 173 1 125 . Sunt două realităţi ,
11 8
G. Sebestyen, Renaşterea, Bucu reşti, 1987, p. 107, n.12, cu referire la
cronicarul ungur Szalaerdi , Siralmas magyar kronikaja kilencz kănyve, Budapesta,
1853,f' 533.
11
Ibidem, p. 108, n. 126., cu referire la lucrarea lui L. Szadeczky,
lparfejlădes es a czehek tărfen ele Magyarorszagon, Budapesta, 1913, I p. 636 ş i
urm. (n . 38 - titlul).
120 Elena Bassi, Viile de/la provincia di Venezia, Milano, 1987, pass im; P.
Maretto, La casa veneziana, Venezia, 1992, passim; M. Wundram , Th. Pape,
Pal/adio, passim:
121
Sebestyen, Cetatea Făgăraşului, Bucureşti, 1992, p. 140, nota 18.
122 ln Călători s trăini, voi. VI, p. 83.
123 Ibidem.
124 Vezi supra, nota 11 O.
125
BAR, Mss german nr. 70, f. 76 v.; Tereza Sinigalia, Johann Weiss, p. 46,
fig. 2, 3, 4; Idem, Imaginea mănăstirii Cozia la călătorii din secolele XVll-VX/11, in
MO, 1986, nr. 5 , p. 22-23. Chioşcu l din grăd i nă este amintit şi în lucrarea
mitropolitului Neofit, din 1746: Neofit Cretanul, Jurnalul călătoriilor în Ţara
Românească, ediţie îngriji tă de Mihai Carataşu, Paul Cernovodeanu ş i Nicolae
Stoicescu, manuscris aflat la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu" din Bu c u reşti, p.
30 text grec şip. 29 text român: ,Mănăstirea are şi un foişor foarte frumos aşezat
pe malul Oltului, în care se află o sală mare şi părinţii {călugări} stau acolo şi
mănâncă. „ Are împrejur şi o mică grădină, unde se află sădit şi revent" (subl. T.S.).

Fig. 26. Mănăstirea Cozia. Foişorul lui Mircea

Cu probabilitate însă, ideea unui ase menea s paţiu deschis
destinat od ihnei nu putea veni decât dinspre sud, acolo unde
vremea caldă dura mult în timpu l anului, răcoarea ş i curentul creat
în asemenea s p aţii libere sau se milibere fiind binefăcătoare. Chiar
ş i denumirea com un ă, în greceşte ş i în româneşte, de „foişor"
conduce spre o origine sud i că a tipului de clădire. Ciudata
ase m ăn are cu un cort liber, numai cu puncte de sp rijin pentru
acoperi ş, ar mai putea fi o altă sugestie pentru formele in cipiente
ale tipu lui delimitat de arcade pe coloane.

53.

Fig. 27. Mănăstirea Comana

Rememorarea foisorului lui Mircea de la Cozia , ed ifi ci u
numit ca atare în grec~şte, foisori, şi de către mitropolitul Neofit,
în n otaţii le vizitaţiei canonice din 1746 126 , aduce în disc uţi e un alt
monument care cu s iguranţă se revend i că formal de la acest ilustru
model. Este vorba de frumosul foişor de pe latum nordică a in cintei
măn ăstirii Comana, plasat eractic tot deasupra unui turn decroşat
faţă de cu rtin ă (fig. 27). ln aceleaş i n otaţi i ale vizitaţi ei, Neofit
12s

Ibidem, p. 9 - text grecesc.

16

http://patrimoniu.gov.ro

Cretanul menţionează: „După aceea, la 7208 de la Adam, Şerban
Cantacuzino, mare paharnic, fiu al marelui spătar Drăghici şi nepot
dinspre partea mamei al zisului Şerban Basarab, a reÎnnoit biserica
şi a ridicat zidurile, care au o Înălţime de şapte stânjeni şi
jumătate .. . Mănăstirea este de form ă pătrată, având În fiecare
ungher câte un turn, iar Întreaga clădire are do uă caturi; are şi
foişoare din piatră sculptată şi porţi de fier„." 127 (subl. T.S.) .
Legătura pe care o facem cu Cozia nu este întâ mpl ătoare . Şerban
li Cantacuzino este iniţiatoru l pridvoru lui adăugat bisericii mari a
mănăstirii şi a frumosului portal care poartă anu l 1706- 1707 128.
Prezenţa vechilflui foişor îi va fi sugerat ideea am e naj ării unui
spaţiu similar la vechea ctitorie a străbuni c ului său, s paţiu deschis
spre lunca Câlniştei . Elegantele arcade semicirculare (câte trei pe
fiecare l atură) se des carcă pe coloane de piatră cu fu s neted, dar
decorat la partea s uperioară cu brăţări în relief, cu capiteluri ş i baze
sculptate, între motive disting ându -se vu lturul cantacuzin, m ăşti
umane încoron ate şi vrejuri ce combin ă frunze ş i fl ori dintr-un
repertoriu variat , net diferit de cel tipic ctitoriilor brân cove n eşti,
indicând un alt atelier de pietrari , ce se distinge ş i prin factura
ciopliturii.
Constatăm astfel c ă , de la sfâ rşitul veacului al XV-iea pâ n ă la
mijlocul celui de-al XVI II -iea preocuparea pentru locul special
destinat odihnei şi zăbavei , tihnei în mijlocul grădinii înmiresmate
şi colorate, este o constantă, pe care parcă o va fi intuit cel care
scria, într-o carte compu s ă pentru Hurezi, în 169'2, de eruditul
Gherasimos, patriarh de Alexandria, într-un comentariu de tip
coridalean, vizând nu raportul dintre s paţiu ş i decor, ci pe acela
dintre mi şc ar~ şi timp, prima fiind „lăca tă pentru vreamia
Fig. 28.

Mănăstirea

Hurezi.

Foişorul

Doamnei Maria

firească " 129 .

121
12s

Ibidem, p. 8-9 - text românesc.
N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, Bucureşti, 1905- 1908, voi. I,

p. 175.

12s BAR. Mss rom. 766, f. Titlul lucrării, cu versiunea original ă (1692) în
greceşte şi traducerea ei con temporană în român eşte este „A părintelui nostru
Gherasimos, arhiepiscop de Alexandria, cuvânt de prăznuire la marele singur
biruitorul împărat şi întocma Apostol, Costandin'; v. şi Tereza Sinigalia, Un

manuscril greco-roumain enlumine datanl de l'epoque de Constantin Brâncoveanu,
in RRHA. Serie Beaux-Atts, 1989, p. 27-36.
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DESPRE REPREZENTAREA SFÂNTULUI IOAN CEL NOU
ÎN ARTA MEDIEVALĂ
CONSTANŢA

COSTEA

Între reperele dogmatice ale nemuririi din Moldova, purtătoare de
energii divine ş i, în anumite momente, de semnificaţie istori că, se
află, alături de icoana de la Neamţ, moaştele sfântului Ioan cel Nou.
În cazu l din urm ă , aspiraţia la incoruptibilitatea trupului a marcat
viaţa eclesiastică ş i politi că în Moldova, prin decizia domnitorului
Alexandru cel Bun, de a aduce moaştele sfântului în ţară, şi a-l
„propune păzitor al statului său" 1 .
Istoriografia artei medievale din Moldova cunoaşte preocupări
de importanţă variabi l ă relative la reprezentarea lui Ioan cel Nou .
Sunt studii sau intervenţii concentrate, în principal, asupra datării
raclei din lemn pictat 2 sau din argint 3 , asupra descrieri i de cicluri
(Voroneţ 4 , Suc ev iţa 5 , Bistriţa 6 , Roman 7) sau comentării
semn ificaţie i militare a iconografiei martirului 8 , la care se adaugă
unele m e nţion ă ri ale imaginii cu co nţinut istoric figurând aducerea
moaşte l o r la Suceava, în l egătură cu începuturile ş i statutu l
mitropoliei Moldovei 9 .
D eş i la „catalogu l" reprezentări l or lui Ioan cel Nou nu s-au
adăugat descoperiri re cente, se impun e o reexaminare de
ansamblu a ico nografi ei acestui ciclu , care să evalueze
succesi unea cro nol og i că - implicând reconsiderarea unor dată ri ş i relaţia între variante, ca ş i raportarea acestora la sursele literare
sau la motivaţi a i storică, acolo und e există 10.
1
Pătimirea sfântului şi slăvitului mucenic Ioan cel Nou, care a fost chinuit la
Cetatea Albă, scrisă de Grigore călugărul şi prezviferul din marea biserică a
Moldovlahiei, ms. sl. BAR 164 (foi. 324-330) din 1439, proven ind de la mân.
Neamţ (P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Române,
Bucureşti 1959, p. 247), trad us ş i publ icat de episcopul Melchisedec, Viaţa şi
scrierile lui Grigore Ţamblac, în A.A.R„ se ria li, tom . VI, 1883-1884, seci. li,
Bu cu reşt i, 1885, p. 99.
2 V. Drăghicea nu, O icoană din sicriul sfântului Ioan cel Nou din Suceava, în
BCMI VIII (19 16), fasc. 33, p„ 21-24 (în 1916 „sicriul" se afla la Viena; rămân de
identificat „fotografii le ce s-au publicat în ilustratele vieneze, cu prilejul aduce rii
moaşte l o r la Viena", p. 21 ); N. Iorga, Icoana românească, în BCMI, XXVI (1933),
fasc. 75 , p. 7-8; idem, Les arts mineurs en Roumanie, Bucureşti , 1934, p. 9;
V. Vătăş ian u, Istoria artei feudale în ţările române, voi. I, Bucureşti, 1959, p. 394;
C. Nicolescu, Un nou fragment din racla pictată a Sf. Ioan cel Nou de )a Suceava,
MMS, XLVI (1970), p. 377-390; idem , Icoane vechi româneşti, Bucure şti , .1971.
cat. 21; Romanian /cons, 76th-7Bth centul}', ed. M. Acheimastou-Potamianou,
Atena 1993 (Catalogul expoziţie i de icoane din colecţi a Muzeului Naţional de Artă
din Buc u reşti: A. Dobjanschi), cal. 39, p. 104-105.
3 Simion FI. Marian, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Bucureşti, 1895,
p. 33; N. Iorga, Gh. Bal ş , Histoire de /'art roumain ancien, Paris, 1922, p. 48;
O. Lu ţia, Legenda Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în frescele de la Voroneţ,
în „Codrul Cosminului", I (1924), Cernăuţi, 1925, p. 279-354; N. Iorga, Icoana„.
p. 7-8; idem, Les arts mineurs„. p. 9; S. Ulea, Originea ;;i semnificaţia ideologică
a picturii exterioare moldoveneşti, I, în SCIA, a.pi„ t . 10(1963), p. 87, n. 2; Teodora
Voinescu, Cea mai veche operă de argintărie medievală din Moldova, îh SCIA, a.p i„
t. 11 (1964), nr. 2, p. 265-289 (autoarea citează o bibliografie mai amplă ,
conţi n ând referiri la istoricul moaştelo r şi la iconografia sfântului în pictura mura l ă);
eadem, Un chef-d'oeuvre de /'orfevrerie moldave ancienne: la châsse dorrie de
saint Jean-le-Nouveau, în RRHA. t. 2 (1965), p. 41-52; C. Nicolescu, Un nou
fragment„. p. 386-389; pentru că nu toţi autorii cunosc din sursă directă această
literatură, claritatea informaţiei este frecvent în su ferinţă, prin invocarea eronată a
opi niilor antecesorilor sau prin afirmarea unor idei de mult formulate.
4 O. Luţia , Legenda„. p. 307-328;
5 I. D. Ştefănesc u, L 'Evolution de la peinlure religieuse en Bucovine elen
Moldavie, depuis Ies origines jusqu 'au X/Xe siecle, Paris, 1928, p. 150.
6 V. Drăguţ, Oe nouveau sur Ies peintures murales exterieures de Moldavie.
Considera lions historiques et iconographiques, în RRH t. 26 (1987), nr. 1-2,
p. 71-73.
7
M. I. Sabados, Catedrala episcopiei Romanului, Bucureşti , 1990, p.
65-67, 77, fig. XV-XVI I, 160-168.
8 S. Ulea, Originea„. p. 84-87; (o intuire a se nsu lui mil itant, în redactare
moldovenea scă, al iconografiei lui Ioan cel Nou la Voroneţ, în P. Henry, Les Eglises
de la Moldavie du Nord des origines
la fin du XV/e siecle, Paris, 1930, I,
p. 232-233, 240 , 249).
9 Ciprian Zaharia , Iosif I Mu;;at, întâiul mare ierarh român, Bucureşti , 1987,
p. 140-142.
10 Necesitatea unei asemenea abordă ri în studiul pictu rii bizantine a făcut
imediat celebră o lucrare relativ recentă: Nancy Peterson-Seveenko, The Life of
Saint Nicholas in Byzanfine Art, Torino, 1983.

a

Repertoriu l materialului iconografic include şase variante
cunoscute ale ciclu lui biografic . Din re!icvarul de lemn au fost
identificate dou ă fragmente , rar menţionate împreună, din care unul
face parte din colecţia Muzeului Naţional de Artă din Bu cureşti 11 ,
iar cel ălalt, semnalat în 1916 în poses ia inginerului Draganovici din
Botoşani 12 , este astăzi considerat dispărut.
Re!icvarul de argint păstrează douăsprezece scene din biografia
sfântu lui. Asupra disputatei datări a acestor piese vom reveni 13
Repertoriu l iconografic al vieţii lui Ioan cel Nou se compl etează cu
ciclurile în frescă, citate conform actualei lor cronologii: Bistriţa-Neamţ
(naosul paraclisului, imediat după 1541 <datare V. D răguţ> 14 sau
1551 - 1552 <datare S. Ulea> 15); Voroneţ (pictura exterioară,
1547); Roman (pridvor, 1552-1561 <datare M. I. Sabados> 16) şi
Suc~viţa (exdnarthex, cca 1596 <datare V. Brătulesc u > 17).
ln naosul bisericii Sf. Gheorghe din Suceava, pe peretele de
sud, sub fereastra de lângă altar, există o reprezentare a
relicvarului cu moaştele sfântului Ioan cel Nou, flancat de două
grupuri de domnitori, sce nă databi l ă sti listi c, fără echivoc, la
sfârşitul secolului al XVI-iea şi începutul secolului al XVI I-iea. Ea a
fost remarcată de S. Ulea care a numit-o „ofranda baldachinu lui",
a datat-o corect ş i a promi s o dezvo ltare a subiectului, „în leg ătură
cu evoluţia cultului lui Ioan cel Nou ca ocrotitor al Moldovei" 18 .
Studiu l promis nu a mai apărut.
11

C. Nicolescu, Icoane„. cal. 21, pi. 30, 3 1, inv. SAVR I. 12 17170.243.
V. D răgh icea nu, O icoană„. fig. 15. Cele două frag mente au în comun, pe
lângă apartenenţa la acel aşi ciclu iconografic, dimensiunile (26/28 cm. în cazu l ce lui
din Bucureşti ş i 25,6/ 28,5 cm în cazul celui din Botoşan i , v. C. Nicolescu, Un nou
fragment ... p. 379) ş i un element particular de arhitectură, aproximând contrafortu rile
unui edicul. Surse ucrainene de specialitate semnal ează (oral) existenţa, la Muzeul din
Lvov, a unui al treilea fragment, de dimensiuni mai mari - com pozi ţie dezvoltată în
lungime - reprezentând, după descriere, Adormirea Sfântului Ioan cel Nou; ar putea
fi vorba de capacul racle i din care au făcut parte cele două fragmente.
13 O istorie a în cadră ri lor cronologice ale raclei este re l atată de Ioan Caprosu
în Vechea catedrală mitropolitană din Suceava, laşi, 1980, p. 87-93.
14 Arta românească. Preistorie, antichitate, ev mediu, rena;;tere, baroc,
Bucu reşti, 1982, p. 280.
15 O swprinzătoare personalitate a evului mediu românesc: cronicarul
Macarie, în SCIA, a.pi„ 32 (1985), p. 14.
Datarea picturilor din parac li sul Bistriţei-Neamţ , are o istorie lungă, marcată de
diverge nţe (opiniile variind între perioada Ştefan cel Mare, Petru Rare;; sau Ştefan
Rareş) datorate, în mare, lipsei unui studiu dedicat special monumentului. O trecere
în revi stă a opiniilor privind acest subiect, la S. Ulea, Originea„. I, (ca în n. 3) ( reţine
num ai m enţiunil e datări i în epoca Ştefan cel Mare, pe care o consideră
neconcordantă) ş i M. I. Sabados, Consideraţii în legătură cu tabloul votiv de pe
faţada fumului clopotniţă de la mânăstirea Bistriţa (Neamţ). Inscripţia originală, în
SCIA, a.pi„ 39 (1992), p. 110 (consec in ţe l e descifrării anului 1529 în aceas tă
inscripţie cu referinţe istorice nu au fost încă dezvoltate).
Argumentele invocate pasage r pentru datarea picturii acestui paraclis provi n
din registre diferite: istoric (tabloul votiv, identificat ipotetic, in scripţiil e fiind pierdute:
I. D. Ştefănescu, L 'Evolution„ . p. 278), ideologic (calitatea Voroneţulu i de iniţiator
al seriei biografice a lui Ioan cel Nou, da torită con ţi nutului politic (i.e. antio toman] al
programului, implicând logic posteritatea celorlalte monumente: S. Ulea, Originea„.
I [ca în n. 3]) conjunctural (refe rinţa la fazele construcţi e i , P. Henry, Les Eglises„ .
/, p. 162; V. D răguţ, Arta române,ască„. ca în n. 14), iconografic (analogie cu
Roman, I. D. Ş tefănescu, L'Art byzanfin el /'art lombard en Transylvanie. Peinlures
murales de Valachie el de Moldavie, Paris, 1938, p. 83) şi, rar, stil istic (G. Balş,
Bisericile ;;i mânăstirile mo/dovene;;ti din veacul al XVI-iea, în BCM I, XXI (1928],
fasc. 55-58, p. 276; V. D răg uţ , Arta românească„. ca în n. 14).
Nu este acum momentul să d isc utăm pert inenţa analogiei de formă cu Arbore,
care a încurajat datarea picturii în preajma lui 1541 (V. Drăguţ). Există însă un
element de construcţie a imaginii, cu referin ţe occidentale, comun celor două
ansambluri şi care nu se întâ lneşte în ciclurile murale precedente : „privirea din
cu lise" exe rc i tată de personaje care u rmăresc în tâm pl ări le din spatele unor mari
deschideri practicate în zidurile cetăţi lor sau în turnurile cl ădirilor; este o remarcă
incapabilă în sine, să orienteze datarea, dar care nu poate fi scoasă din calcul la o
analiză a picturilor din paraclisu l Bistriţei.
16 Catedrala episcopiei„. p. 99-103.
17 Pictura Suceviţei şi dalarea ei, în MMS, XL (1964), nr. 4-6, p. 224.
18 S. Ulea, Datarea frescelor bisericii mitropolitane Sf. Gheorghe din Suceava,
în SCIA, a.pi„ !. 13 (1966), nr. 2, p. 216-217, n. 45; v. ş i C. Costea, Ilustraţia de
manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie Crimcovici.
Liturghierul, în SCIA, a. pi „ 43 (1996), p. 33-35.
12
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Preluând informaţii mai vechi, Corina Nicolescu menţionează şi
alte biserici decorate cu ciclul sfântului Ioan cel Nou: Sf. Gheorghe
din Suceava (fără nici o specificare de datare sau de amplasament ;
I. D. Ştefănescu face referinţă la un ciclu în exonarthex 19) şi Slatina 20
iar V. Drăguţ consideră că scene din viaţă, „recent descoperite dugă
restaurare" apar la Sf. Gheorghe din Suceava, pe faţada sudică 1•
Dar la Slatina biserica este repictată în 1828, cum spune C.
Nicolescu - care presupune că se respectă „în parte di s poziţia
programului iconografic iniţial " 22 - iar în frescele exterioare ale
monumentului din Suceava scenele bănuite a ref rezenta pe Ioan
cel Nou sunt ilustrări ale parabolei Fiului risipitor 2 .
Tot astfel nu se ştie de când datează , în cazul în care au fost
corect identificate, „icoanele de pe păreţii capelei din Cetatea Albă
care se află în apropierea bisericii în altarul căreia au stat moaştele

martiriul atribuit lui Grigore Ţamblac

Fig. 2.

1-2. Suceava, bis. Sf. Gheorghe, relicvar: scene din

19 L 'E!.volution„ . p. 141, cu trimitere la plan şe , unde apare Menolog ul.
20 C. Nicolescu, Mânăstirea Slatina, Bu c ureş ti, 1966, p. 12-13; eadem,

Icoane„. p. 37.
21 Oe nouveau„„ p. 71, n. 93.
22 Şi O. Luţi a se mnalase scene di n marti ri ul Sf. Ioan cel Nou la Secu,
sugerând aceeaş i vechime (1602) ca a zi dărie i; pictura din inte rior este databi l ă în
secol ul al XIX-iea. Aici ca ş i la Slatina, nu se poate afi rma, în lipsa sondajelor, că

stratu rile de culoare din secolul al XIX-iea suprapun, parţial sau nu , pictura
origi n ară .

Temă sem nalată şi de episcopul lrineu Crăciunaş-Su ceveanul : Bisericile cu
pictură exterioară din M~ldova (li), în MMS XLVI (1970), nr. 3-6, p. 136.
24 „După spusa Inalt Preac uvios ului Arhimandrit Emil El. Ci untuleac
mitropolitul Sucevei, care fi ind în 1892 în Cetatea Al bă„.": Simion FI. Marian,
Sântul Ioan cel Nou, p. 33- 34 ş i nota .
Asupra id e nt ifi c ării Cetăţii Albe din via ţa sfântului exista o bibli ografi e s eparată,
v. P. S. Năs ture l , Une pretendue oeuvre de Gregoire Tzamblak: le martyre de Saint
le Nouveau, în „Actes du premier Congres lnternational des Etudes Balkaniques el
Sud-Est Eu ropeennes" , 1966, t. VII , Sofia, 1971 , p. 346-348; propune rea lui P.
S. N ăs ture l pen tru Ce tatea Albă din Crimeea (şi nu de pe malul Nistrului) este
considerată de unii istorici o „achizi ţi e definit i vă", un „<dosar> care poate fi
considerat defi nitiv încheiat" (Ş t . S. Gorovel , rece nzie la C. Zaharia, Iosif I Muşa t,
întâiul mare ierarh român, în AllA „A. D. Xen opol', XXV/I (1988) , p. 551-552.
25 O. L u ţia , Legenda„. p. 3 12, 329-332.
26 P. Henry, Les E!.glises„ . p. 249.
23

Neamţ în 1439 de

Iconografia lui Ioan cel Nou s-ar fi constituit, dup ă Corin a
Nicolescu , în timpul lui Alexandru cel Bun, argumentul fiind
prezenţa ciclului, chiar dacă mai târzie, în m ân ăstiril e Bi striţa ş i
Roman, în care domnitorul a fo st fondator; d eş i acest raţi o n am e nt
este compl etat de spe culaţiile pe marginea unui document şi a
unor detalii de ambient din frescele p ăstrate, d e m o n s traţi a nu
cap~tă consi stenţă 29 .
lntr-o altă opini e, originea ciclului nu poate fi mai timpu rie de
mijlocul secolului al XVI -iea, când acesta a trebuit să preia, din
motive de oportunitate p o liti c ă , se mnificaţia milita ră a nti oto m an ă a
Asediului Constantinopolului. Suprem aţi a conţinutului id eologic
invocat de Sorin Ulea, autorul acestei inte rp retări , în cronologia

Fig. 1. Tn faţa eparhului

Sf. Ioan până a nu fi adus la Suceava" şi care ar semăna „foarte
mult" cu icoanele de pe „înferi cătura sicriului" 24 .
Din comentarii le studiilor anterioare asupra biografiei ilustrate
nu rezultă- cu excepţia Voroneţului, în analiza lui O. Luţi a 25 reluat
de P. Henry 26 - un interes special pentru originea şi formele de
redactare a ciclului. S-ar deduce c ă întreg materialul iconogr-afic ar
depinde de o s ingură vari antă , rezultată dintr-o s urs ă literară uni că ,

27 , copiat la

Gavriil Uric 28 .

viaţa

Dezbrăcat,

În

faţa

eparhului

Sf. Ioan cel Nou.

reprezentărilor martiriului - toate ansamblurile fi ind , în co n seci n ţa
acestui raţi o nam e nt, posterioare V o ron e ţului - nu poate fi lu ată în
considerare câtă vreme ign o ră materi alul stilistic 30.
Care este, totu ş i primul membru al seriei iconog rafice a
sfântului Ioan cel Nou?
În ce rcând să re abiliteze vec him ea racle i de argi nt, cu
instrumentele istoriei artei ş i a sc ri sului, Teodora Voin escu a

27 Episcopul Melchisedec, Viaţa şi scrierile„. p. 79-84. Contestarea aces tei
atribuiri de către P. S. Năsture l , Une pretendue oeuvre„. p. 349, acceptată de D.
H . Mazil u, Proza oratorică În literatura română veche, I, Bucureşti, 1986, p.
198-203 sau C. Zaharia, Iosif I„. p. 135, n. 30, 180-181 (menţ i onând şi slaviş ti
bul gari cu aceeaşi opin ie) , nu a fost încă asim i lată de s lavişti români ca Ion Radu
Mi rcea , Din trecutul vechii culturi scrise În Moldova, în All ,A. D. Xe nopol", XXX
(1993), p. 43; G. Mi hăi l ă m enţio n ează dubiile spec i al iş ti lor privind atribuirea sc rierii
lui Ţa m bl ac, specificând: „chestiunea necesită o cercetare mai aprofu nd ată", în
Studii de lingvistică şi filologie, Ti mişoara, 1981 , p. 52, n. 21.
2s Refe rin ţele la Damian P. Bogdan, Paleogra fia româno-slavă, Bucureşti,

1978, p. 105.

Arta În epoca lui Ştefan cel Mare, în volumul Cultura
În timpul lui Ştefan cel Mare, ed. M. Berza, Bucureş ti , 1964, p.
294-297; autoarea îş i re ia, cu oarecare re ţi nere, opinia, în 1970 (Un nou
fragment„. p. 378), încercând să consolideze originea ciclului în secolul al XV-iea
29 C. Nicolescu ,

moldovenească

prin arhaismele (în detalii le de costum) prezente în ilustrările din seco lul al XVI-iea
ale vieţii lui Ioan ce l Nou. În ambele studii demonstraţia este atacată, pe parcu rsul
său , de un numă r de i nexactităţi ş i i ncoerenţe , la care se adaugă o li psă de precizie
în referinţe le la istoria costumului, care îi m i cşorează credibilitatea. Sursa din secolul
al XV-iea este di fe rită de cele presupuse de C. Nicolescu (v. infra).
30 Vezi n. 15. Şi O. Lu ţia cons ide ră că „în frescuri le de la Voroneţ ni s-a
păstrat cea mai veche redactare iconog rafică ce o posedăm de prezent , a legendei
sfântului Ioan cel Nou, întrucât nu avem ştire despre existenţa altei mostre mai
vech i, adică una care ar fi ante rioară anului 1547" (Legenda„. p. 332).
Reflectând pe seama unui posibil „model" al pictorului de la Vorone\ în
ilustrarea biografiei lui Ioan cel Nou şi preluând cu acu rateţe opiniile antecesorilor
săi (1. D. Ştefănescu pu blicase, în 1928, picturile paraclisului Bistriţei, „decapate"
parţi al , în 1924, de O. Tafrali şi le datase în perioada Ştefan cel Mare, v. n. 15) P.
Henry remarca : ,aucune representation ante rieure ce lle de Voroneţ ne nous es t
parvenue, sauf Ies debris de Bistriţa" (Les E!.glises„. p. 2Ll9; data frescele
paraclisului în perioada Ş tefan cel Mare).

a
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Fig. 3. fnconjurat de oameni cu /oiege, În dialog cu conducătorul celă/ii.

Fig. 6. A doua zi În faţa judecătorului.

Fig. 4. Baterea cu loiege.

Fig. 7. A doua oară bătui.

Fig. 5. Punerea În temniţă.

Fig. 8. Tras În urma calului, decapitat.

3-8. Suceava, bis. Sf. Gheorghe, relicvar: scene din viaţa Sf. Ioan cel Nou.
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Fig.

9. Trupul sfântului slujit de îngeri, evreul săge tâ nd.

Fig . 11. lngroparea .

Fig. 12. Frâncul încercând să ia moaştele , anunţarea preotului.

Fig. 10. Evre ul mărturisindu-şi fapta în fa ţa m ulţimii.

9- 12. Suceava, bis. Sf. Gheorghe, relicvar: scene din

viaţa

Sf. Ioan cel Nou.

confirmat datarea unor predeceso ri, în prima jum ătate a secolu lui
al XV- iea, spre s f âr şit u l domniei lui Alexandru ce l Bun;
argumentele privesc, pe lângă structura i conog rafi că , elementele
de costum , stilul grafi ei in sc ri pţiil o r ş i co respo nd e nţe l e între
„n a raţi un ea" imag inii şi textul manu sc risului de la 1439 , pe care
opera în metal l-a1· fi inspi rat (fi g. 1- 12) 3 1. Datarea reli cvaru lui în
aceas tă pe r ioad ă , frecven t ă în literatu ra de început d e di cată
subiectu lui, de la S. F. Mari an la N. Iorga, era simplu ex pli cată la
acea vreme prin conjunctura istori c ă - adu cerea m oaş t e l o r .
Pe de altă parte, refe ri nţa la unele piese de costum din secolul
al XV-iea nu este o i nve nţie a istoriog rafi ei de artă postbelice, cum
ar părea , căci a fost invo cată de N . Iorga 32 . Identificarea pieselor
de vestm ânt este în s ă, la T. Voinescu, s i ste m ati că ş i pe rmite
ori entarea în bibliog rafia domeniului.

Dar celelalte arg umente nu se s u sţi n , „stilu l" i n s nipţiil o r
datarea în secolul al XVI -iea, iar textul vie ţii - a
cărui posterioritate faţă de racla de arg int nu a fost d e m o n st rată putând, în principiu, inspira ori când imaginea.
Opinia T. Voinescu, a că rei auto1·itate se d at ore ază rig orii
expunerii , este în că preze ntă în co n şt ii nţa şti i nţi fi că 33 , d e ş i a fo st
co nte s tată în 1970, cu ocazia pub li cării, de către C. Ni colescu,
a unui frag ment in edit, recent achi ziţi o n at de Muzeul N aţi o n a l de
Art ă, din reli cva rul de lemn al sf ântulu i Ioan ce l Nou
(fi g. 13).
C. Nicolescu a l ăt u ră acest fragm ent piesei publicate de V.
D răg hi ceanu , s i mi l a ră în dimensiuni (fig. 14), afirm ă co nformitatea
imaginilor executate în argint ş i tempera 34 ş i redatează racla din
metal c i ocăn it în a doua j um ătate a secolului al XVI-iea (epoca
lui Petru Şc h i opu l ) cu i ntuiţi a autoru lui Catalogului co l ecţi e i de

3I T. Voinesc u, Cea mai veche operă„. p. 287- 288. Eadem, Une chefd'oeuvre„. p. 48-50.
32 Icoana românească„. p. 8: „toate costumele acelora cari sunt înfăţişaţ i pe
aceste plăc i de arg int sunt co res punzătoare secolului al XV-iea.„ ; .„în ce pri veşte
elemen tele tu rceş ti , ca personajele cu cealmale pe cap, ele co res pund cu
desăvârşire vremii lui Alexandru Vodă" .

33 I nfo rmaţi a a fos t as i mi l a tă în lu c ră ri el e a nve rgu ră cum ar fi Istoria artelor
plas tice în România, B u cu re şti , 1968, I, p. 196-197 (capitol redactat de autoare)
ş i în V . Drăg uţ , Aria românească„ . p. 2 10.
34 Observaţia o făc u se Iorg a în 1933 în Icoana românească „ . p. 7-8,
înclinând spre întâie tatea în timp a orfevră rie i „fii nd că la Cetatea Al bă nu existau
zugravi de icoane „ .".

pe rmiţând u şo r
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Fig . 14. Colecţie necunoscută, relicvar:
Sf. Ioan cel Nou slujit de îngeri, evreul trăgând cu arcul.

Fig. 13. Bucureşti, M uzeul Na ţional de Artă, relic var:
Sf. Ioan cel Nou a doua oară în faţa eparhului.

Fig . 15 . Bucureş ti, Muzeul Naţional de Artă: Ferecă tură de Evanghelie (Galia).

argi n tă ri e a Muzeului de Artă 35 . Argum entele unor elemente de
o rn ament ică ce nu s-ar întâlni înainte de jum ăt atea secolului al
XV I-iea sunt frag il e ş i nerelevante . Dar analog ia cu ferecătura
Evangheliei de la Golia, datată 15 76 (fi g. 15) este p ertin e ntă
pentru că, deş i autoarea nu ex p l ic ă , aici este i m pl i cată o co n cepţie
a reliefului diferită de cea a secolului al XV-i ea, rezultând într-un
volum apl at izat, co nstruit grafi c ş i în t r-o clarit ate a im agi nii
35 Corina Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în ţările rom âne (sec.
X/V- XIX), Bu c u reş t i , 1968 .

ante ri oară decorativismului arg intărie i din peri oada Movile ştil or 36 .
înscri erea cro n o l o gică a raclei din argint în a doua jum ătate
a secolului al XVI-iea este i mpu s ă de evo l uţia forme lor în o rfev răria

Aşadar

m o ld ove n ească.
36 Un nou fragment„. p. 385-389; eadem, Argintăria„ . cat. 33, fig. 220. Acestei
referin\e i se adaugă fe recăturile de evanghelie contemporane, datate în 1569 şi 1571
(fig. 16-1 7), din colecţia m ăn âs li rii Putna (O. Tafrali, Le Tresar„ . pi. XI, pi. X„.) republicate,
cu bibliografia actualizată , de M. A. Musicescu în monografia Putna, Bucu reş ti, 1982, p.
50, cal. 41, 42, fig. 78-79, ca şi cea din 1573 descope rită la Băi şeş ti-Comu Luncii,
j udeţul Suceava (Marina I. Sabados, O ferecătură de carte necunoscu tă din Moldova din
secolul al XVI-iea, în AllA. „A. D. Xenopol", XVI f1979], p. 437-443, fig. 1-2).
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Detaliile de repe rtoriu iconog rafi c (lipsa scen ei Aducerii
moaştelor) ş i de istorie a costumului , invocate de T. Voinescu
pentru datarea în secolul al XV-iea, au alte ex pli caţii ş i vor fi
comentate pe parcursul acestui studiu .
Dife renţe mari de opinii apar ş i în datarea celor dou ă panouri
p ăs trate din relicvarul pictat. Astfel V. Drăghi ceanu co n s id e ră că
scena Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, când s-au prohodit de îngeri
s-ar încadra la „în ceputul veacului al XVI-iea sau finele sec. al XViea când s-au redat de pe alte icoane mai vechi" 37 . Peste decenii,
V. Vătăş ianu , reluând afi rm aţiil e lui N. Iorga 38 date ază aceeaş i
icoană la în ceputul secolului al XV-iea, co n solid ându- ş i datarea
prin analogii cu pi ese de artă co n st antin op o litan ă din peri oada
paleol ogă (cum ar fi „o i coa n ă„. din Moscova , înfăţi şând pe cei
doisprezece apostoli", refe rinţă probab i l ă la pi esa din Muzeul
Pu şkin) 39. T. Voinescu nu co m e ntează inte rp retăril e anterio are, în
timp ce S. Ulea co n s id e ră , fără argum ente, că pictura a fo st
exec utată în a doua jum ătate a vecului al XVI -iea 40 ,

eparhului ca o c reaţi e co nte mpo ran ă dinastiei M ov il eşt il or

43

sau
chiar ca operă a unui ateli er moldovenesc
Elementul de di stincţi e se refe ră la recurenta prob l e m ă a
costumelor.
Acestea au fo st identifi cate în „t ă bliţe l e" de arg int co res punzătoare în detaliu icoanelor pe care le acopereau, după
cum s-a remarcat - drept componente ale ambientului occidental
de secol XV (N. Iorga ş i T. Voinescu).
Comentarii ulteri oare au relativizat acest argu ment al datări i ,
considerând elementele de vestmânt anacronisme curente în
mediul picturii m o ld ove n eşt i de la sfârş itul secolului al XV-iea ş i din
cursul celui urm ăto r (C . Nicolescu) 45 .
Analiza co mparată a im ag inil or impun e o reconsiderare a
datelor de b ază .
Costum ele din frag mentul pictat al patimil or sfântului Ioan cel
Nou aflat la Bu c ureşti se disting clar de ce le prezente în pictura
m o ld ove n eas că 46 prin precizia ş i coe re nţa pi eselor componente şi
prin tratarea materi alelor.
44 .

Fig. 16 . Putna, muzeul mânăs tirii: Ferecătură de Evanghelie.
Fig . 17. Putna, muzeul mânăs tirii: Ferecătură de Evanghelie.

Publi când al doilea frag ment al racl ei , Sf. Ioan în fa ţa eparhului,
C. Nicolescu îl apropi e stili stic de pictura perioadei M ovil eş til or
(„fragmentul de racl ă pare legat mai strâns de icoanele, miniatu rile
ş i pictura mural ă de la S u ceviţa ş i Dragomirn a") , dar îl pl asează
cronologic anteri or fe recăturii care, într-o „concl uzie ce rtă", co pi ază
imaginea pictată 41.
Figura în h aş uri aurii in vocat ă de autoare poate fi un argum ent
al d ată rii la sfâ rş itul secolului al XVI -iea 42 , dar num ai în asociere
cu alte determinante cum ar fi raportul în tre fi g ură ş i loc sau
con fi g u raţi a peisajului arhitectu ral, care nu cores pund.
Ce rcetări l e recente privind istoria icoanei în Moldova secolului
al XVI-iea împi edică rec un oaş te rea scenei Ioan cel Nou în faţa
O icoană„. p. 24 .
Icoana românească„ . p. 7; Les arts mineurs„. p. 9.
39 Istoria„. p. 394.
40 Originea „ I, p. 87, n. 1.
41 Un nou fragment„ . p. 385-386.
42 Hrisografia c un oaş te o anu mită frecve nţă în pictura b i za ntin ă târzie şi
pos tbiza n t in ă , dar in te nsi tatea cu care apare în Moldova în jurul anului 1600 es te
particu l ară ş i de origine livrescă.
37

38

Mantia a m p l ă , prinsa 1n c i ng ătoa re, cu mâneca l a rg ă , a
personajului din dreapta imag in ii, c un o s cută ca houppelande,
în soţită de acel chaperon drapat în cocarde este un vestmânt
embl emati c pentru secolul al XV- iea 47 , după cum tipu l de coif
militar nu se va mai întâlni în secolul al XVI-iea. Interes ul pentru
calitatea ţes ăturil o r - în cazul houppelandei ş i al mantiei orientale 4 3 C. Costea, La sfârşitul unui secol de erudiţie : pictura de icoane În Moldova
În timpul lui Ieremia Movilă. „Ambianţa Suceviţei', în Ars Transsilvaniae II I (1993) ,
p. 77-9 1.
44 Icoana nu a fost in cl u să în cel mai amplu studiu de specialitate, Pictura pe
lemn din Moldova În secolul al X VI-iea. Studiu şi repertoriu, B u c u reş ti , 1994, ms „
elaborat în cadrul programului de ce rcetare al Institutului de Istoria Arte i din
Bu c u reşti de Marina I. Sabados.
45 Un nou fragment„ . p. 378; eadem, Istoria costumului de curte În ţările
române, Bu c ureş ti, 1970 , p. 146.
4 6 Portretele votive sun i, în mod firesc , excluse din această d i scuţi e.
41 Albert Racine!, Histoire du costume, Pari s 1995 (prima ediţie în 1888),
p. 151 , fig. 3 , 4; Frarn;:ois Boucher, Histoire du costume, Paris, ·1965, fig. 348.
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pentru materialitatea lor, adăugat celui pentru minima realitate
din figuri - inclu siv pentru 11 etnia"eparhului - dovedesc
interferenţa
unu i mediu figurativ occidental, în care
contem poraneitatea costumului şi verosimilitatea personajelor este
un element de identitate. Locul în care o pictură de tradiţie
bizant ină intersectează astfel de preoc upări este icoana c retană de
la sfârşitul secolului al XV-iea 48 , în care se încadrează cu
probabilitate şi panoul din relicvarul sfântului Ioan cel Nou din
co lecţia Muzeului Naţi o nal de Artă .
D eş i autoritatea acestei imagini se va repercuta în ciclurile murale
ulterioare ilustrând patimile sfântului, tipul de 11 realitate" a figuri lor ş i
ves~mintelor nu se va mai întâlni în acelaşi grad în secolul al XVI-iea.
ln această variantă de expertiză se co nfirm ă şi datarea lui
V. Drăg hi ceanu - sfârş itul secolului al XV-iea - pentru fragmentul
aflat în 1916 la Botoşani . Aici ediculul ş i arcaşul sunt coerente
imaginii anterioare . Siluetele îngerilor însă, în m ăs ura în care
fotografia permite asemenea obse rvaţii , s ug erează, prin fluenţa
desenului şi 11 discreţia anatomică", maniera frescelor din timpu l lui
Ştefan cel Mare: Sf. Ilie din Suceava, Pop ăuţi , Bălineşti 49 . Ar fi un
caz de colaborare nesemnalat p ână acum în istori a picturii
medi evale din Moldova (asupra căre i a nu s-au întreprins încă studii
sistematice de stil) ş i prima i coan ă din secolul al XV-i ea cunoscută
în acest s paţiu. Confirmarea nu poate fi însă făc ută decât în urma
exam in ă rii originalului , care ar putea fi redescoperit, ca şi a
suportului de lemn al pl ăc ilor de argint care, din relatări anterioare,
este de esenţă diferită faţă de pereţii în l ocuiţi ai raclei 50.
Concluzia reexaminării raclei în perspectiva studiilor de istoria
artei publicate este că în a doua jum ătate a secolului al XVI-iea a
fost executată în Moldova o ferecătură - replică a deco raţiei pictate
la sfârşitul secolului al XV-iea de un refrezentant al şco lii cretane
în posibilă colaborare cu un artist local 1 •
Se poate afirm a în acest stadiu al ce rcetăril o r că prima
reprezentare a biografiei sfântului Ioan cel Nou datează de la
sfârşitul secolului al XV-iea ş i apare în relicvarul pi ctat şi că zece
scene din iconografia sa sunt 11 recuperate" datorită conformit ăţii
decoraţiei în argi nt cu originalul, dovedită în cazurile analizate.
Pornind de la acest ciclu primitiv, studiul variantelor poate fi
continuat în secve nţa cunoscută a ansamblurilor murale: Bistriţa 52 ,
Voroneţ, Roman, Suceviţa , dintre care primele trei , conform
actualelor esti m ă ri cronologice, se succed în interiorul a două
decenii : 1541-1561.
Viaţa şi martiriul sfântulu i Ioan cel Nou, aşa cum apare în
operele repertoriate, pune în evidenţă un număr de vari abil e, care
ţin de se l ecţi e şi redactare, în relaţia cu textul de bază ş i cu prima
versiune i conografi că.
Astfel racla expune d o u ăsp rezece scene (repertoriate de
T. Voinescu , Cea mai veche operă„ . v.n .3), dispuse pe o s ingură
latură, în două registre (fig . 1-12):
an atomi că

În paraclisul Bistriţei se păstrează zece scene (descrise de
V. Drăguţ, Oe nouveau. v.n . 6) dispuse în două registre pe pereţii de
sud şi nord ai naosului, cele de pe vest fiin d distruse odată cu modificarea zidului : 1. Plecarea din Trapezunt; 2. Drumul pe mare (fig. 18);
3. Sosirea la Cetatea Albă (fig . 19); 4. Punerea în temniţă; 5 . A doua

ziÎn faţajudecătorului(fifJ. 20); 6. A doua oară bătut, 7. Tras în urma
calului; 8. Decapitat, 9. lngerii slujind trupul sfântului, evreul trăgând cu
arcul; 10. Aducerea moaştelor în Suceava 53 (fig. 21).

Fig. 18. Drumul pe mare

Fig. 19. Sosirea la Cetatea albă

1. Sf. Ioan cel f:Jou în faţa eparhului; 2. Sfântul, dezbrăcat, în
faţa eparhului; 3. lnconjurat de oameni cu toiege, în dialog cu
conducătorul cetăţii; 4. Baterea cu toiege; 5. Punerea în temniţă;
6. A doua zi în faţa judecătorului; 7. A doua oară bătut; 8. Tras în
urma calului, decapitat; 9. Trupul sfântului slujit de îngeri, evreul
1O. Evreul mărturisindu - şi fapta în faţa mulţimii;
11. lngroparea mucenicului; 12. Frâncul încercând să ia moaştele,
anunţarea preotului.
săge:,tând;

48
Manolis Chatzidakis, Les debuts de l'ecole creloise el la question de l'ecole
dite ilalogrecque, în Eitudes sur la peinture postbyzantine, Variorum reprints, Londra
1976, cap. IV, p. 169- 2 11, pi. 16/ 1-2, 32/1. Publicaţii relativ recente privind
revizuirea unor datări în pictura cretană nu pot fi consultate în fondurile român eşti.
Bibliografie orie n tativă asupra subiectului , în Cataloagele ex poziţii lor de a rtă
b izanti n ă de la Atena (Byzanline and Post-Byzantine Art, ed. M. AcheimastouPotamianou, Th . Liva-Xanth aki, Atena 1986, p. 252-262) sau British Museum
(Byzantium. Treasures of Byzanline Ari and Cu/ture, ed. David Buckto n, Londra
1994, p. 226-230).
49 I. D. Ş tefănesc u, L 'fivolulion„ ., Album, pi. LVl/3, XXXl ll/ 1-2.
50 T. Voinescu, Cea mai veche opem„. p. 277, n. 24.
51
Necon semnarea documentară nu poate infirma argumentele vizuale: T.
Voine scu considera că d eco raţi a în argint nu ar putea data din ti mpul lui Petru
Şch i opul, cum sus\inea, în 1905, N. Iorga (Neamul românesc în Bucovina, p. 22),
pentru că donaţ ia ar fi trebuie consemnată în cronica murală în care domnitorul
anunţa s tră mutarea m oaştelo r de la Miră u ţ i la Sf. Gheorghe ş i intervenţiile făc ute la
noua mitropolie, v. Cea mai veche operă„. p. 267.
52 Pân ă la publicarea unei argumentări a datări i picturii paraclisului , optăm
pentru o varian tă mai timpurie decât domnia lui Ş tefan Rareş ş i anume pentru a
doua domnie a lui Petru Rareş.

Fig. 20. A doua zi în fa ţa judecătorului

18-20.

Bis triţa-Neamţ,

paraclis: scene din viaţa Sf. Ioan cel Nou.

53 V. Drăg u\ i de nti fică la B is tri ţa cincisp rezece scene, dintre care două,
de terio rate, pe piciorul arcu lui de vest, în regis trul inferior, ar reprezen ta, „temnicerul
înţepeni t" (probabil evreul) şi „înmormân tarea"; alta, înain te de supliciul legări i de
coada calului, num i tă „împă~ irea b~nu rilor lui Ioan" se re feră, în mod verosimil, la
scena din Patimile lui Hristos, lmpărţirea hainelor, în vecinătatea căreia se
desfăşoară ciclul sfân tului; scena ,negustorul genovez însoţindu- l pe Ioan, într-o
ba rcă" este aceeaşi cu „Ioan la pupa vasului" , ceea ce am numit Drumul pe mare.
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Fig. 22-23. Voron eţ, biserica mâ năs tirii exterior: scene din via ţa Sf. Ioan cel Nou

În pictura exterioară a Voron eţului, pe faţad a de sud, în d o u ă
registre spre sud-vest şi în patru spre sud -est (fi g. 22-24) sunt
ilustrate patru sprezece scene (identificate de O. Lu ţi a, Legenda. „
v. n. 3): 1. Sfâ ntul În faţa eparhului; 2. Dezbrăcarea; 3-4. Ioan În
dialog cu eparhul, baterea cu toiege; 5. Punerea În temniţă;
6.' A doua zi În faţ~judecătorului; 7. A doua oară bătut, 8. Tras de
cal, decapitat, 9. lngerii slujind, evreul trăgând cu arcul; 1O. Evreul
mătturisindu-se mulţimilor, 11 . Înmormântarea; 12- 13. Încercarea
de luare a moaştelor şi anunţarea preotului; arătarea stâlpului de
foc;, 14. Aducerea moaştelor la Suceava (fig. 24).
ln biserica episco pi ei Romanului, pe toate latu ril e
exonarth exului (peretele de est fiind mod ifi cat), într-un singur

registru , · se d esfăşoară şaptesp rezece secvenţe din patimile
sfântului Ioan ce l Nou (repertoriate de M. I. Sabados, Catedrala
Episcopiei.„ v.n„ 7): 1. (deteri o rată) Sfâr;tul În faţa eparhului;
2. (deteri orată) ln dialog cu judecătorul; 3. Intre oameni cu toiege,
În faţa conducătorului cetăţii (fi g. 25); 4. Baterea cu ciomege
(fi g. 26) ; 5. Rugăciunea (fig. 27); 6. A doua zj În faţa eparhului;
7. Schingiuirea şi decc;,pitarea (fig. 28); 8. ! nălţarea la cer a
sufletului (fig. 29); 9 . lngerii slujind, evreul săgetând (fig. 30);
1O. Evreul Înţepenit, Jn faţa eparhului şi a mulţim~·; 11. Călăul
mărturisindu-se; 12. lnmormântarea sfântului; 13. lncercarea de
furt al moaştelor şi anunţarea preotului (fig. 3 1); 14. Trimiterea
preoţilor să salveze moaştele (fig. 32); 15. Aflarea trupului

Fig. 24. Voroneţ, biserica mânăstirii, exterior: Aducerea moaştelor la Suceava
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Fig. 25. Tntre oameni cu toiege, în faţa conducătorului cetăţii

Fig. 26. Baterea cu loiege

Fig. 27. Rugăciunea

Fig. 28. Schingiuirea ~i decapitarea

29. Tnălţarea la cer a sufletului

30. Tngerii slujind, evreul săgetând

25-30. Roman, biserica episcopiei: scene din viaţa Sf. Ioan cel Nou.
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31 . Tnce rcarea de furt al moaştelor, anunţarea preotului

32. Trimiterea preoţilor să salveze moaştele

3 1-32. Roman, biserica episcopiei: scene din

sfântului neatins (fig. 33); 16 . Aşezarea moaştelor lângă altar
(fi g. 34); 17. Aducerea relicvelor la Suceava 54 (fi g. 35).
La Suceviţa ciclu l se d e zvoltă în cincisprezece episoade, pe
laturile de sud, vest ;;i nord ale unui reg istru din exo narthex
(descris de I. Ştefăne sc u , cu '? miterea a d o u ă epi soade, în
L'Evolution„ . 1929, p. 150): 1. ln faţa eparhului; 2. Dezbrăcat,
Între purtătorii de toiege, În convorbire cu judecătorul (fig . 36);
3. Înaintea eparhului, pregătit de martirizare (fig. 37) ; 4. Baterea

Fig.

viaţa Sf. Ioan cel Nou.

cu ciomege (fig. 38); 5. În temniţarea (fig. 39); 6. A doua zi În faţa
(fig. 40); 7. A doua oară bătut, 8. Tras de cal, decapitat (fig. 41 ); 9. Slujit de Îngeri, evreul Încercând să omoare
~ngerul (fi g. 42); 1O. Evreul Întepenit În faţa judecătorului; 11.
lnmormântarea (fig. 43); 12. lncercarea de furt al moaştelor,
anunţarea preotului (fig. 44); 13. Preotul În dialog cu creştinii
(fi g. 45); 14. A rătarea stâlpului de foc (fi g. 46); 15. Aducerea
moaştelor la Sucea va (fig. 47).

judecătorului

33. A flarea trupului sfân tului neatins

33-34. Roman, biserica episcopiei: scene din

viaţa Sf. Ioan cel Nou.

54 Lărgirea ul te ri oa ră a deschiderii în peretele de es t pune problema
reconstituirii primelor sce ne. În varianta pu blicată lipsesc secvenţe importante ca
fntemniţarea sau A doua schingiuire; presupunând că lacuna de pe est a afectat o
mai mare s u prafaţă din original şi luând în considerare forma de redactare a unor
scene imediat urmă toa re pe latura de sud, în relaţi e cu ve rsiuni anterioare (v. infra),
ar rezul ta, pen tru zona pi e rd u tă a regis trului, un num ăr de secve nţe mai mare
(patru) decât cel reco nstituit în releveul publicat (d ouă). În acest caz, prima parte a
ciclului ar arăta astfel: 1. (d ete rio rată) Sfântul fn faţa eparhului; 2. Dezbrăcarea (?);
3. Baterea cu toiege (?); 4. (deteriorată) ln temniţarea; 5. A doua zi înaintea
eparhu/ui; 6 A doua ba tere cu ciomege; 7. Rugăciunea; 8. Din nou în faţa
judecătorului; ultimele do u ă scene ar trimite în să la o inadvertenţă n arativă faţă de
textul de bază, dacă es te adevărat că exis tă o un ică va riantă a Vie /ii.

Fig.

34.

Aşezarea m oaş le/01 lângă

a/tai
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Fig. 35. Roman, bierica episcopiei: aducerea moa;;tefor fa Suceava

Dezbrăcat,

36. Tn faţa eparhului.
între purtătorii de toiege, înaintea judecătorului

Fig. 37. Tnaintea eparhu/ui, pregătit de judecată

Fig. 38. Baterea cu ciomege

36-38. Suceviţa, biserica mănăstirii: scene din viaţa Sf. Ioan cel Nou
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Fig. 3g, Tntemniţarea

Fig. 40. A doua zi În faţa judecătorului

Fig. 4 7. Tras de cal, decapitai

Fig. 42. Slujii de Îngeri, evreul Încercând să omoa1e Îngerul

Fig. 43. Tnmormânlarea

Fig. 44. Tncercarea de furt al moaf?lelor, anunţarea preotului

39-44. Suceviţa, biserica mănăstirii: scene din viaţa Sf. Ioan cel Nou
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Din examinarea acestu i repertoriu rezultă că singu rele cicl uri
păstrate integral sunt cele de la Voroneţ şi Suceviţa, la . Bistriţa
lacunele fiind certe, la Roman şi pe raclă, probabi le 55 . ln plus,
ex i stă cazuri în care num ăru l scenelor variază din motive particu lare
de organizare a ciclului : patru scene su nt co mprimate în două
(Voron eţ), una este divizată în două (Bistri\a). O primă observaţie
asupra materialului conservat priveşte co n stanţa relativă a unui
nurn ăr de douăsprezece scene , echivalabil, în mare, cu seria

Variaţia nu se poate pune însă în relaţie cu diversitatea surselor
literare, căci toate episoadele sunt regăsibile în viaţa din ms. sl.
BA~ 164 56 , aşa cum s-a presupus în studiile anterioare.
ln aceste cond iţii se l ecţ i a nu poate fi relevantă pentru relaţia
între variante, prin urmare nu se poate acredita ideea unei 11 evoluţii"
a ciclului , complexitatea lui variind în funcţie de capacitatea
ilustratorului de a crea imagini pornind de la o versiune lite rară
stabil ă .

Fig. 47. Aducerea moaştelor la Suceava

ng '15. Preolul i'n diRlog

Cil c1eştinii

Fig. 4G. Ară la1ea stâlpului de foc

45-47.

Suceviţa, biserica mănăslitii: scene din viaţa Sf. Ioan cel Nou

actu al ă a raclei. Există apoi ln se l ecţi a bi og 1 afi că imagini unice cum
ar fi Plecarea din Tra.pezunt, Călătoria. pe mare ş i Sosirea În
Cetatea Albă (Bist1qa) sau Pugăciunea , lnălţa1ea sufletului la cer,
Trimiterea preoţilor, Aflarea trupului neatins, Aşezarea moaştelor
lângă altar (Roman), Preotul În dialog cu creştinii (Su ceviţa), altele
cu o frecve nţă minim i:l, ca Arătarea stâlpului de foc În biserică

(Voroneţ, Suceviţ2)
5 Ideea avansată de T. Voinescu asupra int eg 1ităţii forme i act uale a ciclului de
pe relicvar nu este convi n gă l or a1gumentat5.; lipsa Aducetii moaşielor la Suceava ar
pleda în favoarea dată rii timpurii ; redactarea aces leia ar fi mai târzie, pentru că
intensilicarea cultului sfântului s-ar fi produ s spre mijlocul secolului al XVI-iea (sursa
acestei afirma\ii frind - deducem din contex t - lot icorrografial); o scenă de
ase menea imporlan\ă nu ar fi putut figura pe celelalte laturi ale raclei, pentru că
vizibilil atea e1a diminuată iar pe capac a1 fi pulul exis ta, după unele analog ii, un
,gisant"; în plus - şi aici fragilitatea demo11stra\iei se dublează de eroare omisiunea a fost redresată ultf'1ior, prin µicla1ea Aducerii moa~telor „pe pere tele de
miază-zi al naosulu i, lângii tâmpl ă'; scena la ca1e se face aluzie are în să alt subiect
(v. supra). in consecrnt\ considerăm că nu sun t su ficiente motive pentru a excl ude
prezen\a inl\id5 a ril lor sc~ne pe fe\ele laterale ale relicvarului.

Astfel, cele mai multe episoade păst rate se afl ă la Roman 57
unde sugestia retor ic ă este evidentă, dar ciclu l posterior de la
Sucevi ţa este mai restrân s, iar cel anterior de la Bi s triţa, conţine
episoade necunoscute celorlalte ansambluri. Complexitatea nu
este, aici, un atribut al evoluţiei în timp.
Aceeaşi relativitate se cons t ată ş i în redactarea episoadelor, a
că ror a n ali ză comparată nu permite concluzia unei re l aţi i lineare, în
sui tă cro n o l ogică, între 11 serii".
Se constată totuşi, parcu rgând variantele, o a num ită autoritate
a compoziţiil or raclei, care se in stal ează însă prin aluzie mai mult
decât prin dependen ţă.
Redactarea de la Bistriţa, de exemplu , a asi mil at, într-un fel,
experienţa ciclu lui primitiv, în cele. cinci scene comun e 58 , secţiuni
de imagine fiind echivalabi le în lntemniţarea, A doua Înfăţişare,
Baterea cu toiege, Decapitarea, Slujba Îngerilor. Elementul de
d i stin cţie este, de regulă, dat de repariiţia şi co mp o n e nţa diferită a
grupurilor; în plus, eparh ul, o răşe nii şi sol daţi i au alt fel de turbane,
bonete ş i coifu1·i; dar personaj ul cu houppelande ş i chaperon drapat
din A doua Înfăţişa re se rapo riează inconfundabil la raclă.
Şi Voroneţul se in spi r·ă, generic, din org an izarea imaginilor
relicvarului 59 cu câteva excepţ ii în care raportu l stânga-d reapta al
co mp oziţ ii l o r este inversat, din motive de reg ie a ansam blului
(Baterea cu toiege, A doua Înfăţişare, Îngroparea). Se detaşează
net însă de referinţă datorit ă co n cepţi ei as i s tenţe i care, prin
cos tum e ş i gesturi, sugerează viole nţa otomană până la
car i catură. Turbane le ş i co ifurile militare sunt aceleaş i ca la
56 De altfel, în afara acestui manuscri s, puţine exemplare su nt cunoscute.
Versiunea martiriului din manusc risul lui lacov de la Putna, din 14 7 4 (pr. Paulin
Popescu, Manuscrise slavone dit\ mânăstirea Putna, în BOR, LXXX [1962], nr.
7-8, p. 697) este inedi tă, dar pare o copie a ce lei de la N eamţ, fiind atribuită
ace l u iaşi autor „identificat, de unii cercetăto ri Grigore Ţamb l ac" (G . M i hăil ă, Cultura
şi liti;.ratura română veche În context european, Bucureşti , 1979, p. 26 1).
ln 1534 ieromonahul Teodosie de la N ea mţ a a l cătuit slujba şi viaţa sfântului
pentru sinaxar, urmate de un panegiric com pu s din scrierea lui Ţambl ac
(neme nţ ionat), încadrată de o scurtă introducere ş i încheiere; întregul fragment (20
de file), iden tificat în tr-o copie din 157 4 exec utată de ieromonahu l Calist de la
Humor es te inclus la sfârş i tu l unui Minei pe aprilie, copiat în 1467 de Nicod im , din
porunca lui Ştefan cel Mare şi aflat în zilele noastre în Biblioteca Lenin din Moscova
(colec\ia Undol' skj nr. 8 1): ~mile Turdeanu, L'activile lilteraire en Moldavie a
l 'epoque d'Etienne le Grand (1457-7504) în RER, V- VI (1960), Paris, p. 50;
ide m. L 'activi le litteraire en Molda vie de 1504 1552, în RER IX-X (1965), Paris,
p. 105-106.
57
Deşi lipsesc , în forma publica tă , dou ă scene din fondul comu n, Tntemniţarea
ş i A doua batere cu toiege.
58 Aces tea sunt şase la Bistri\a, schi ngiuirea cu calul ş i decapitarea fii nd
distincte.
59 Este o b servaţia lui O. L uţia, Legenda„. p. 350, 352 .
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a

Bistriţa, dar orice urmă de vestmânt occidental prezent în cazurile
anterioare a dispărut, participanţii (opresorii) fiind în întregime
orientalizaţi. „Zugravul din Voroneţ", ~une O. Luţia, lasă impresia
că „îi va fi cunoscut din autopsie"
. Substratul politic atât de
pregnant l-a determinat pe S. Ulea să considere ciclul de la
Voroneţ originar 5 1.
La Roman, pe lângă scene unice, se află câteva preluate
direct, dar în oglindă, din redactarea raclei : În faţa eparhului şi
Baterea cu ciomege sunt replici ale episoadelor A doua înfăţişare
şi A doua batere din ciclul prim~r, urmând Slujirea îngerilor (degi
~par trei îngeri în loc de patru) şi lncercarea de furt al moaştelor 6 .
ln studiul analogiilor nu intră şi peisajul arhitectural, care are la
Roman, o evoluţie proprie - lipsită, prin urmare , de arhaisme.
Suceviţa recompune o impresie de ansamblu de conservare a
tradiţiei din elemente disparate ale trecutului . Fragmente din
„memoria" relicvarului fac ca reminiscenţelor privind amplasarea în
spaţiu a figurilor princ_
ipale, eparhul şi sfântul , să li ~e adauge
P.reluări relative de redactare - Slujirea îngerilor, lngroparea,
Încercarea de furt - sau o secţie de recuzită cum ar fi ediculi şi
elemente de vestmânt occidental (pălăria cu pene), acestea din
urmă apărând deseori „citate" în alte episoade.
Sugestiile privind identitatea otomană a torţionarilor (fizionomie ,
turbane, coifuri militare conice) în Dezbrăcarea sau Decapitarea,
ca şi redactarea Arătării coloanei de foc valorifică experienţa
Voroneţului.

Din scurta parcurgere a ilustrării patimilor sfântului Ioan cel Nou
în pictura moldovenească pe parcursul unui secol (ante 1500 ante 1600) rezultă relativa independenţă a ciclurilor: în redactare ,
ca şi în ordonanţa irnnografică, acestea nu s-au dezvoltat unele din
altele, în funcţie de „achiziţiile " în timp .
Dependenţa este relativă, apelul la experienţele anterioare
făcându-se liber, cu o anume consideraţie pentru varianta iniţială a
raclei, prin se lecţie de compoziţii , de s ecţiuni sau de elemente ale lor.
Libertatea in s piraţiei, dovedită în acest caz, în a specula o s urs ă
literară, relativiz ează conceptul de artist medieval „inventator" de
replici .
Umilinţa în c reaţia de imagine pare a avea alţi termeni în
Moldova secolului al XVI-iea .
Diversitate se con stată şi în conceperea s ecvenţei Aducerii
moaştelor la Suceava, în cele patru an sambluri murale : Bistriţa,
Voroneţ, Roman şi Suceviţa.
Între acestea, prima variantă rămâne necomparabilă . Pentru că,
spre deosebire de celelalte monumente unde subiectul este
constituit dintr-o singură secvenţă , întâmpinarea moaştelor- familia
domnitorului , boierii şi citadinii afrontând cortegiul sfântului - la
Bistriţa (fig. 21) ex istă trei episoade, desfăşurate unul în urma
celuilalt: AlexandrucVoevod, împreună cu doamna şi cei doi fii ies
din cetate, precedaţi de clerici, se închină moaştelor („se prosterne
la raclă", spune Viaţa sfântului), după care procesiunea continuă
(sugerând ritualul înconjurării cetăţii?), fără domnitor. Această
versiune va rămâne unică , celelalte trei introducând variaţiuni pe
tema întâlnirii : cetatea şi domnitorul în stânga imaginii (Voroneţ) sau
în dreapta ei (Roman, Suceviţa), grupurile de participanţi mai
restrânse •(Voroneţ) sau mai ample şi diversificate (Roman ,
Suceviţa) . ln privinţa descrierii cortegiilor, se remarcă personalitatea
celui de la Roman, prin demonstraţia costumelor de curte; tot în
acest grup pot fi identificaţi, după exemplul de la Bistriţa, cei doi fii
ai lui Alexandru cel Bun, purtând aici bonetă şi cucă.
60

Ibidem , p. 354.
61 Sunt valorificate de fapt, în comen tariil e lui Ulea, „premisele" din cercetări le
ante rioare ; O. Lu ţia remarcase primul, în biografia il us tra tă a lui Ioan cel Nou, la
Voron eţ , „repe tiţiil e, i n sis te nţa , d esfăş urarea de cruzi me a călăilor ... " pe care le
ase m ăn a , re peti ţiil or, in s i s te n ţei ş i pleonas melor de expresii ş i de term eni din
cântecele noas tre populare" „ .P. Henry dezvolta aceste ob servaţi i : ,la vie extreme
de la peinture des supplices, en effet, le nombre des bourreaux qui frappent la
foi s, le nombre des supplices infliges en meme temps„ . cette vivaci te arri ve ici son
paroxys me' (Les ~glises ... p. 249); tot în acest volum apar sugestii ale se m n ificaţiei
cripto-militare a iconografiei sfântului:„ Vo ro n e ţ nous avans vu Jean le Nouveau ...
au premier rang des martyrs sur l'abside fai sant face
saint Demetrius" (ibid. p.
240). „ ,que saint Jean le Nouveau puisse faire face
Demetrius indique
evidemment une redaction moldave' (ibid. p. 233).
62 De aceea am con siderat că lacuna peretului de est a distrus mai multe
episoade pentru că Judeca ta ş i Schingiuirea erau identice, în redactare, cu
even imentele celei de-a doua zile din relicvar. Unele scene de la Roman nu sunt
reproduse, în con seci nţă analogia este pa rţi al ă .
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În ansamblu însă, cele trei reprezentări nu diferă fundamental.
din ciclul sfântului este unic ă în pictura
moldovenească medievală prin caracterul ei „istoric", deşi structura
sa este cunoscută în arta bizantină târzie din reprezentările Aducerii
moaştelor sfântului Stefan sau ale sfinţilor sârbi la Studenica,
Sop.ocanr, 1ca ş . a. 63 .
lnsă din acest episod al biografiei lui Ioan cel Nou şi din alte
câteva ale ciclului a fost compusă scena s pe c ial ă de la biserica Sf.
Gheorghe din Suceava, de pe peretele de sud, lâng ă iconostas,
sub fereastra lărgită după pictarea bisericii în 1534 64 (fig . 48) .
În centrul compoziţiei se află sfântul, aşezat într-o raclă montată
într-un suport cu profile drepte şi baza arcată . Deasupra moaştelor
se ridică o coloan ă de foc spre cer (Arătarea stâlpului de foc:
Voroneţ, Suceviţa), unde Dumnezeu, în bust, binecuvântează cu
amândouă m~inile. Lui i se prezintă un 11 suflet" înfăşat , nimbat, ţinut
de un înger (!nălţarea sufletului la cer: Roman). La capul sfântului ,
doi îngeri diaconi cădelniţează (Slujirea îngerilor: toate cele cinci
versiuni), iar la picioarele lui, un episcop în sacos, cu omofor ş i
mitră, ţine un edicul, numit de Ulea „baldachin ", cu cupol ă ş i
colonete bosate. Două familii princiare , personaje încoronate,
flanchează această compoziţie : în spatele episcopului, un voievod şi
două doamne, însoţiţi de cinci copii, în spatele îngerilor, un alt domn
şi soţia sa, împreună cu doi copii, ţinând în mână cruci şi năframe .
Starea de deteriorare avansată nu permite observarea altor detalii
sau inscripţii care să ajute identificarea personajelor.
Aşa cum s-a remarcat (v. supra), pictura este databil ă stili stic
în jurul anului 1600.
Analogia cu un alt portret din pictura contempo ran ă permite
recunoaşterea, în figura episcopului , a mitropolitului Gheorgh e Movil ă:
asemăn ător este reprezentat în naosul Su ceviţei , unde apare slujind ,
sub un ciboriu, în scena cunoscută ca Deisis cu Sf. Treime (fig. 49).
Această ultimă secvenţă

V

•

z

V

Fig. 4g, Suceviţa, biserica mănăstirii:
Mitropolitul Gheorghe şi Ioan Movilă in «Deisis cu Sf. Treime»

În spatele mitropolitului din scena moaştelor este fi g u rată ,
inconfundabilă, familia lui Ieremia Movil ă , voievodul fiind urmat de

mama sa Maria, de Eli sabeta doamna ş i de cinci copii : în aceas tă
variantă apare familia M ovi leştilo r în Tetraevanghelul ded icat
ctitori ei sale Suceviţa (Muzeul N aţional de Istorie B uc ureşti, cod. sl.
11340, fost Su ceviţa 24, foi. 295r, termin at/donat la mai p uţin de
un an după moartea voievodului) 65 (fig . 50). Li psa a doi copii în
cele d o u ă reprezentări s-ar putea explica pri n căsăto ri a , în 1603, a
fii ce lor Mari a ş i Chiajn a (Regin a) 66.
·
63 G. Babic, Les chapelles annexes des eglises byzantines, Paris, 1969, p.
142-145. Com poziţi i red use ale aflării sau aducerii moaştelor unor sfinţi se
întâln esc ş i în menoloagele m oldoveneşti: Voroneţ, Descoperirea moaştelor Sf.
Foca (amintind o secve nţă din Aducerea Sf. Ioan cel Nou la Suceava, în pictu ra
exte ri oară), Roman, Aducerea moaştelor Sf. Ştefan, ş.a.
64 Lărgirea ferestrei pe latura de nord, sime t ri că celei sub care se afl ă scena
pe care o descriem, a sacrificat , du pă cum se poate constata, j umătatea superi oară
a Coborârii la Limbi din stratul ini ţi al.
65 G. Popescu-Vâlcea, Un manuscris al voie vodului Ieremia Movilă, Bucureş ti
1984, pi. L. Ieremia M ov il ă a murit la 30 iunie 1606 iar Tetraevanghelul poartă pe
fe recătură data 25 martie 1607 : ibidem, p. 49, n. 2 .
66 Documente H urmuzaki, Supl. 1112, p. 259 , nr. CXXVlll . Arh im . Ghenadie
En ăcean u, Din istoria bisericească a românilor. Meşterul Manole şi Petru Movilă,
Ecs tracte din Jurnalul Bise rica Ortod ocsă Român ă pe anu l 1883, B u cureşti , 1884,
p. 120; N. Iorga, Doamna lui Ieremia Vodă, Bu c ureşti , 1910, p. 10.
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De domnia lui Ieremia este legată evocarea unei minuni a
sfântului Ioan cel Nou petrecută cu paharnicul polonez Uiazdovschi
în prezenţa voievodului şi consemnată din memorie de Petru
Movilă, după 1627 când ajunsese arhimandrit al Lavrei Pecerska
din Kiev, pe filele unui Catastif moldovenesc din 1606 67 .
Astfel reprezentarea lui Ieremia Movilă alături de moaştele
sfântului Ioan cel Nou începe să capete sens 68 .

Textul acestei pisanii, care menţionează evenimente cuprinse între
1574-1590, îl pomeneşte numai pe fiul lui Petru Şchiopul - Ştefan,
căci Vlad murise în 1589 74 . Ştefan, care primise firmanul de
domnie în 1590 era fiu nelegitim şi căsătoria mamei sale Irina, doica
copiilor, cu Petru Şchiopul, petrecută în taină, înaintea exilului lor
voluntar (1591 ), urma să fie cunoscută numai după ce familia va fi
părăsit ţara 75 . Ieremia şi Gheorghe Movilă, care participaseră la
ceremonia secretă, n-ar fi putut umbri memoria prietenului lor,
repr~zentând -o încoronată pe Irina Botezat, mama lui Ştefan vodă.
ln afară de aceasta, portretul lui Petru Şchiopul a fost
identificat (deşi nu se păstrează inscripţia) de Melchisedec, Iorga şi
Ulea, pe peretele de sud al naosului bisericii Sf. Gheorghe, sub
„cronica mural ă" , supra~unând una din figurile portretului votiv din
timpul lui Petru Rareş 7 .
Dacă voievodul din „scena moaştelor" nu este un contemporan
al Movileştilor este posibil ca sen sul imaginii să depindă de o
intenţie evocativă.

Fig. 50.

Bucureşti,

Muzeul Naţional de Istorie, cod. sl. 11340:
Ieremia Movilă şi familia sa

Mult mai dificil ă este în să identificarea personajelor din dreapta
imaginii .
I. Caproş u , menţionând ca pe o certitudine (inspirată probabil de
datarea lui S. Ulea) prezenţa întregii familii a Movileştilor în această
scenă, consideră că, simetric lui Ieremia, apare Simion Movil ă 69 .
Dar această variantă este greu acceptabilă, în ~re~enţa a
numai doi din cei opt copii ai lui Simion ş i Marghitei 0 . ln plus,
acesta a venit la domnie imediat după moartea lui Ieremia 71, când
nici Gheorghe mitropolitul nu mai era în viaţă 72 . Ar rezulta o bizară
imagine de ansamblu, în care se amestecă portrete funerare cu ale
celor în viaţă, aflaţi în num ă r in co mplet. Mai mult, intervalul
de domnie al lui Simion Movilă este foarte scurt (30 iunie
1606 - 14 septembrie 1607) şi nu este documentat un motiv
anu!:le pentru care ar fi iniţiat această reprezentare.
ln legătură cu evenimente care asociază, în secolul al XVI-iea,
numele unor domni moldoveni sfântului Ioan cel Nou, s-ar mai
putea avan sa ipoteza ca al doilea voievod să fie Petru Şchiopul, cel
care a strămutat moaştele, în 1589, de la Mirăuţi la Sf. Gheorghe,
noul l ăcaş al mitropoliei , după cum atestă „cronica murală" 73 .
67 Apuci Ghenadie Enăceanu, Din istoria bisericească„. 194- 201. Uiazdovschi,
de „credinţă lati n ă", venit „la sărbătoarea amintire i marelui martir Ioan cel Nou , pentru
? vizita relicviile sfântului", văzând „m ulţi me de oameni" „. „a început să hulească.„
lnaintea a tot poporului şi fiind şi Domnitorul acolo, spiritul necurat a intrat într-în sul ş i
strigând foarte„. şi trântindu-l la păm ânt, îl muncea foarte„. Au venit la Mitropolitul
care era atunci, Gheorg he M ovil ă, fratele Domnitorului, om pios ş i sfânt ş i căzând la
picioarele lui TI ruga ca să se roage pentru dânsul„ iar Mitropolitul a zis: <l ăsaţi - l puţin
s ă se chinuiască căci a hulit pe sfinţi i lui Dumnezeu şi cred i nţa noastră ortodoxă> ... Au
rugat pe domnitor ca să-l roage pe dânsul „. După terminarea serviciului divin a
începu t să cânte ru găc iun ea sfân tului Ioan„. După terminarea Te-Deumului,
Mitropolitul a cetiti asupra dânsul ui rugăciunil e interzi se şi a ieş it dintr-însul diavolul şi
a rămas sănătos„. Iar el. „: <mărturisesc că ad evă rată es te credinţa grecească>''.
Istoria, spune autorul memoriilor, se află „scrisă şi în cărţi le Mitropoliei din Suceava iar
eu am auzit-o povestindu-se de către părinţi i mei care au fos t martori oculari ş i singu r
pe acel Uiazdovschi, de ş i eram foarte mic, mi-aduc aminte că l-am văzut".
Prezentarea rece ntă a manu scrisului lui Petru Movilă în: I. C aproşu, Structuri
fiscale şi adminis trative Într-un catastif moldovenesc de visterie din 1606, în All ,A.
D. Xenopol ", XXX (1993), 253-256.
68 Printr-un document din 15 Dece mbrie 1598 Ieremia Movil ă dăruieşte
mân ăsti rii Bi s triţa un iezer, că lu gă rii având datoria „a ne face pomenire din an în an
în ziua sf ântului Ioan ce l Nou" DIR se ria A. Moldova, XVl/4, nr. 295, p. 240--241 .
69 I. Caproş u , Vechea ca tedrală„. p. 73.
70 ŞI. S. Gorove i, Petru Movilă, în MMS, LVII (1981 ), nr. 9- 1Op. 706; de fapt
în timpul domniei numai şapte cop ii erau în viaţă.
71 I. Caprosu, Structuri fiscale„„ p. 256, n. 12.
72 Prima menţiun e a mitropolitului succesor, Teodos ie Barbovschi, la 15 aprilie
1605, în DIR, se ria A. Moldova, veac XVll /1, nr. 3 16, p. 233; la 1 iunie 1605 Ieremia
M ovi lă vorbeşte de ,sfântrăposatul Gheorghe Moghilă mitropolit şi frate al domniei
mele", DIR, veac XVll/1, nr, 330, p. 246; v. şi Mircea Păcurari u , Contribuţii la istoria
Mitrofcoliei Moldovei În secolul al XVI-iea, în MMS, LI (1975), nr. 3-4 , p. 253.
3 I. Bogdan, Cronicile slavo-române din sec. X V-XVI, ed. P. P . Panaitescu,
Bucureşti , 1959, p. 162-163.

Compoziţia, reconstituită în secţiunea centrală (moaştele sfântulw)
dintr-un decupaj de trei scene ale ciclului, ar putea asambla, în partea
ei dreaptă, o secvenţă din Aducerea moaştelor la Suceava: Alexand11..J
cel Bun, doamna Ana şi cei doi fii, care apar la Bistriţa şi Roman.
Miracolul moaştelor Sf. Ioan cel Nou, produs asupra nobilului
polonez, în prezenţa domnitorului Ieremia Movilă, va fi exaltat
„memoria istorică" conservată în deceniile precedente în imaginea
translării, reactivând semnificaţia relicvelor sacre pentru statul şi
biserica Moldovei: mucenicul fusese „proclamat" de Alexandru cel
Bun „păzitor al ţării sale", cum aflăm din Viaţă 77 şi aducerea
moaşte lor (1415 78) urmând recunoaşterii lui Iosif de către
patriarhia de Con stantinopol (1401 ) pecetlui se autonomia
mitropoliei Moldovei , de şi evenimentu l nu a intrat în „documentarul
autocefaliei" decât prin asocie re 79 .
Con sider că acest sens al imaginii din naosul mitropoliei din
Suceava a fost recunoscut ş i confirmat de reprezentarea târzie probabil din secolul al XVIII-iea într-o zonă apropiată, a Aducerii
moaştelor, în redactare „clasică" (voievodu l întâmpin ând arhiereul şi
procesiunea sfântului, fig. 51 80), ca ş i de figura domnitorului
Ştefan „cel bătrân" care apare în proximitate şi care ar putea fi
Ştefan al II-iea, fiul lui Alexandru cel Bun şi iniţiatorul ipotetic al
„mitropol iei de jos" a Romanului 8l.
74 Gheorg he David, Petru Şchiopul, Bu c ureşti , 1984, p. 131; fii ca sa Maria
se căsători se în 1587 , ibidem, p. 127.
75 Documente Hurmuzaki, XI p. 2 18, nr. CCCLI ; DIR , se ri a A. Moldova,
veacul XVl/4 , nr. 2. p. 2: „Adever am zis: până s intăm ţară se nu sipui cuiva, se ştii
toţ< i >. Se fi<e> ascunsu, se nu se ş tii nimele de casa a l aş i ; alte ţără , atu nce se
şt ii tot<i> cum am cununat s intă m ''.
7 Sorin Ulea, Datarea frescelor „ .(ca in n. 18), p. 21 O, 222-224, fig. 1, 1O.
77 „Primindu-l în curând cu mare cinste şi cu osârdia c u ve nită TI întâmpi n ă cu
toţi cei slăviţi ai săi şi cu mul t popor de oamen i ai lui Dumnezeu, îns ă ş i cu arhiereul
şi cu tot clerul bisericesc, cu făclii şi cădel niţe ş i cu miruri binemirositoare. Se
apl eacă spre rac la sfântulu i, cuprinde mult pă_ţimilul trup, atinge ochii şi buzele sale
de mâin ile lui , va rsă multe lacrim i de bucurie , li proclamă păzi tor al ţări i sale ş i astfel
îl aşază cu cinste în preasfânta mitropol ie, în lu minata cetate Suceava, scau nul să u":
Literatura română veche (1402-1647), ed. G. M ihăi l ă şi D. Zamfi rescu , voi. I,
Bucure ş ti, 1969, p . 24-25, te xt care folose şte , conform editoril or, ed iţia P . Rusev,
A. Davidov (Grigore Ţamblac in România şi În literatura română veche, Sofi a, 1966)
ş i ,transpunerea mai veche a episcopului Melchisedec''.
78
Şt. S. Gorovei. Recenzie la Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi.
I (1384-1448), Bu c ureşti , 1975, în AllA „A. D. Xenopol", XIII (1976) , p. 386-39 1.
79 Mi rcea Păcu rari u, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Galaţi , 1996, p. 74.
80 Reluare ce se poate pune pe seama nevoii de precizare a sensului
compoziţie i M ovi leş tilo r, care este eclectică - în consecinţă greu descifrabi l ă - în
raport cu ciclurile an terioare şi ale căre i in sc ri pţii, dacă au existat, s-ar fi deterio rat.
In te res ul pe ntru „memorialu l" vizual al au tocefaliei în' Moldova secolului al XVIII -iea
este coerent cu demersurile istoriog rafiei um ani ste contemporane, v. Al. Elian,
Moldova şi Bizanţul„. Semnala rea scenei , fără come ntarii, la S. Ulea, Datarea
frescelor bisericii mi/ropolilane„. p. 2 17, nota.
8l Şt. S. Gorovei, Un episod din „recuperarea' Bizanţului: prima ,operă ' a spătarului
Nicolae „Mi/eseu'', în AllA ,,A D. Xenopol", XXll/2( 1985), p. 456, cu bibliografia
anterioară ; controverse privind mitropolia Romanului: Se. Porcescu, Episcopia Romanului,
Episcopia Romanului şi Huşilor, 1984, p. 32-43 şi Titulatura şi teritoriul de jurisdicţie al
Mitropoliei Moldovei până la 1500, în MMB, III (LXIX) (1993), nr. 8-1O, p. 109, n. 86.
Trece re în revi stă a ipoteze lor de identificare a personaju lui pictat la Sf.
Gheorg he din Suceava, de la Ştefăniţă la Ştefan ce l Mare , la S. Ulea, Datarea
frescelor bisericii mitropolitane„. p. 216, n. 45: autorul optează pentru varianta
Ştefan cel Mare, datorită , între altele, prezenţei într- un pomelnic al bisericii , a lui
Ştefan voievod ş i Mariei doamna, explica tă „tot printr-o împrejurare deosebi tă,
legată de cultul lui Ioan ce l Nou„. căci numai aşa se poate înţel ege de ce, în
i mediată legătură cu sce na prim irii m oaşte l or de către Alexandru ce l Bun,
fig u rează„. şi portretul lui Ştefan ce l Mare" (ibidem, p. 22 1) . Această împrej urare
nu a fost până acum docume n ta tă.
Mai plauzibilă es te, în contextul de sem nificaţi i al autocefaliei reiterat în pict ură
în jurul lui 1600 şi în secolele u rmătoare, identificarea voievodului cu Ştefan
al II -iea , ,căsă torii tot cu o Maria" (St. S. Gorovei, Un episod„. p. 456).
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Este greu de reconstituit - în condiţiile în care docum.entele mitropoliei, ajunse în 1686 în Polonia o dată cu exilul lui Dosoftei, par irecuperabile 82 - ce se ştia, la sfârşitul secolului al XVI-iea, despre eforturile
depuse cu două sute de ani în urmă, pentru recunoaşterea, de către
patriarhia ecumenică a unui mitropolit autohton, liber în deciziile sale.
Dar frecvenţa cu care , spre mijlocul şi în a doua jumătate a
secolului al XVI-iea, au fost evocaţi în imagine Alexandru cel Bun
şi mitropolitul Iosif întâmpinând moaştele sfântului Ioan cel Nou,
poate sugera constituirea primilor termeni de conştiinţă a istoriei
autonomiei eclesiastice 83 . Astfel, dorinţa lui Gheorghe Movilă de a
ridica Mitropolia Moldovei la rang de arhiepiscopie şi de a primi, ca
ceilalţi patriarhi ai Orientului, mantia cu patru poli şi patru râuri, s-ar
explica nu numai prin sincronizarea cu tendinţa de 11 autocefalie 11 a
celorlalte biserici ortodoxe după căderea Constantinopolului .
Nu se ştie, documentar, ce i-a determinat pe Ieremia Movilă,
iniţiatorul , şi pe fratele său mitropolitul Gheorghe să solicite statutul
de patriarhie pentru biserica Moldovei 84 . Se poate reconstitui
raţiunea generală, car.e ţine de confirmarea prestigiului eclesial,
implicit politic 85 , în această parte a Europei, în care sens se invoca
în imagine trecutul : statutul originar glorios al mitropoliei .
La aceasta se pot adăuga raţiunile particulare, care s- ar
subsuma deciziei de a clarifica poziţia bisericii moldoveneşti în
complicatul context al crizei de autoritate în administraţia creştină
orientală şi al strategiilor confesionale din jurul anului 1600.
Starea gravă a patriarhiei Constantinopolului în ultimele decenii
ale secolului al XVI-iea este bine cunoscută : tronul instabil,
depinzând de negocierile cu autorităţile otomane, lipsa de sediu şi
de bi seri că, uneori şi de sinod 86 .
Tendinţe le de autonomie al e bisericilor locale, chiar ş i a
Athosului , se acutizaseră 87 . Ca urmare a dependenţe i episodice ,
spre mi~ ocul secolului , a bisericilor din ţările româneşti de
Ohrida 8 şi a tendinţei acestui scaun de extindere a jurisdicţiei,
clericii ohrideni au fabricat documente, cum ar fi bula din 1585,
adresată lui Gavriil (1585-1588) în care „într-o <titulatură
pompoas ă> dat ă de trei patriarhi, în frunte cu cel al
Constantinopolei, (aceştia) recunosc arhiepiscopului de Ohrida
titlul de < patri arh > şi Mitropoliile rom âneşti, Moldovlahia gi
Ungrovlahia eparhii supu se canoniceşte acestei arhiepiscopii" 8 .
O altă in stanţă a compli c aţiei mediului eclesial de la sfârşitul
secolului al XVI-iea, în care este implicat ă şi biserica
moldovenească , este episodul catolic. A fo st mult com entată , pe
baza corespondenţei , rapoartelor sau relată rilor de căl ătorie,
82 Şt .

S. Gorovei, Rece nzie la DRH (ca în n. 78), p. 390.

83 Mutarea m oaşte lo r de la Cetatea Albă la Suceava ar fi putut ră m ân e în

memorie ş i ca un act implicit de canonizare, care ar fi co nsolidat atri buţiil e noii
mitropolii: O. Luţi a, Legenda ... p. 348, preluat de C. Zaharia, Iosif L, p. 142 .
Aceas tă canonizare putea fi, în viziunea bizant i n ă , efectul purei practici a
cultului (, prăznuirii ') sau al unei decizii sinodale; sfântul Grigorie Palama a murit în
1359 şi memoria lui era sărbătorită „spontan" în unele m ân ăs t i ri în anii imedi at
următori ; numai pentru a impune tuturor bise ricilor slujba, patriarhul Folie ş i sinodul
au dat decizia de canonizare, în 1368: D. Stăn iloae Via ţa şi Învăţătura sfântului
Grigorie Palama, Sibiu , 1938, p. 248-249 .
84 ,Docum entarul" acestei i niţi ative este constituit din câteva scrisori adresate
de patriarhul Alexandriei ş i l oc ţ ii to rul patriarhului Constantinopolului, Meletie Pigas ,
m itro~olitului ş i domnitorului Moldovei, între septembrie 1597 ş i noiembrie 1598.
5 Din co re s ponde nţa lui Meletie Pigas cu mitropolitul Moldovei rezu l tă şi
efectul politic al iniţi ative i lui Ieremia M ovil ă: , Căci, fiindcă preacucernicul dom n se
luptă din tot sufl etul pentru apă ra rea ortodoxiei, e vrednic ş i de domnia lumească,
ş i demnitatea po liti că va fi în so ţită dec i de m ărirea bi se ri cească", Documente
Hurmuzaki, voi. XIII, p. 35 1 (trad uce ri p. 32 1-322).
86 Documente Hurmuzaki. voi. III. Bu cu reş ti 1880, nr. CVI (memoriu ad resat
nunţiului papal din Polonia , datat 1588): Episcopul Melchisedec, Retapuni istorice

despre ţările române din epoca de la 6nele veacului al XVI-iea ~i Începutul celui al XVII/ea, extrase din opera intitula tă: A/eksandriiski Patriarh Melefii Pigas, compusă de Ivan
Malysevki, profesor la Academia teologică de la Kiew, tom, I, Kiew 1872, şi citite În
şedinţele Academiei de la 6 febr. şi 6 marte 188 1, în AAR„ seria li , tom. III, secţiun ea
li, Memorii, Bucureş i , 1882, p. 10-11 ; N. Iorga, Bizanţ după Bizan ţ, Buc ureş ti, 1972
(prima ediţie: 1935), p. 7'J-111 ; N. Şe rbănesc u , Patriarhul Meletie Pigas şi legăturile
lui cu ţările române(!), în BOR LXIII (1945), nr. 11 - 12, p. 710-711 ; Otto Kresten,
Oas Patriarchat von Konstantinopel im ausgehend 16 Jh., Viena, 1970.
87 N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 67 (Athos), 80 (Belgrad), 86 (Pec), 101
(Moscova), 124-125 (Moscova , Pec); N. M. Popescu, Patriarhii Ţarigradu/ui prin
ţările româneş ti, Buc ureşti, 1914, p. 45 (rang de mitropolie pentru episcopia de
Fasiani, lviria).
88 Mihai Maxi m, Les relations des pays roumains avec /'a rchveche d'Ohrid a
la lumiere de documents turcs inedits, în RESEE, t. XIX (198 1), nr. 4, p. 653- 671 .
89 Tit Simed rea, Unde şi când a luat fiinţă legenda despre atârnarea ca nonică

a scaunelor mitropolitane din Ţara Românească şi din Moldova de Arhiepiscopia de
Ohrida, în BOR, t . LXXXV (1967), nr. 9-10, p. 1000 ; pentru istoria acestui fal s,
ibidem, p. 1000-1 001 . Gavriil nu este un caz izolat, căc i îi urmează Atanas ie ş i
Nectarie (1609): Ş t S. Gorovei , O colaborare culturală În veacul XVIII şi implica ţiile
ei în AllA „A D. Xeno pol' , XXIV/2 (1 987), p. 338, n. 40.

insistenţa propagandei catolice de recuperare a teritoriilor
româneşti. Declaraţiile sau gesturile favorabile Romei ale lui

Gheorghe Movilă şi Petru Şchiopul 90 sau Ieremia Movilă 9 1 au
exaltat speranţele raportorilor catolici, în ale căror scrieri unele
~pisoade capătă, prin repetiţie, caracter de Jransmitere folclorică".
Intre altele, istorisirea lui Ouirini despre afirmarea primatului papal
de către Ieremia Movilă 92 pare o reluare a unui pasaj din raportul
lui Şolikowski către Papa Sixtu s V referitor la Petru Şchiopul 93 .
ln acelaşi fel, „declaraţia de independenţă" a mitropolitului
Gheorghe Movilă relatată în scrierea lui Ouirini, la 1599 (,, nu
recunoaşte ca superior <al s ău > pe patriarhul din Con stantinopol
şi nici pe alt patriarh din Orient" 94 ) trimite la memoriul din 1588
către nunţiul papal din Polonia, referitor la acelaşi ierarh („nec est,
nec vuit esse subiectur Patriarchae Constantinopolitano" 95) . Era o
afirmaţie pe care mediile catolice , interpretând-o ca pe o
disponibilitate _de convertire, o induseseră în istoria oral ă a
propagandei. ln consecinţă, ea trebuie se s izată în context sub
specia relativităţii, aşa cum, de altfel , a fost concepută 96 .
Duplicitatea aparentă a gesturilor oficiale ale mitropolitului
Gheorghe Movil~, remarcată de patriarhul Meletie Pigas 97 , are în să
un revers confesional inechivoc, ilustrat în „mă rturisirea de credinţă"
pictată în biserica Sf. Gheorghe din Suceava ş i confirmat, între altele,
de aspiraţia la rangul de arhiepiscop (patriarh) al creştinătăţii orientale.
Ca urmare a iniţiativei domneşti de dobândire a acestei demnităţi,
biserica Moldovei „deveni, o dată cu drepturile onorifi ce acordate
mitropolitului său , aproape o altă patriarhie" 98 . Mantia cu patru poli,
„prescrisă în lume numai pentru patriarhii tronurilor apostolice" ş i
cârja patriarhală ar fi fost trimise în Moldova, conform indiciilor din
corespondenţă 99 ; dreptul de a purta mitră exista, căci aşa este
atestat în portretele mitropolitului de la Suceviţa ş i Suceava 100 .
Dar titlul de arhiepiscop apare în documente intermitent ataş at
lui Gheorghe Movil ă 101. ln perioadele anterioare, ace l aş i titlu îi
90

Epistolar cu concentrare spec i al ă în anii 1588- 1589: Doc umente

Hurmuzaki voi. II I, p. 98-104 (nr. LXXXIV- XC), 107-1 21 (nr. XCl ll- CVI),
122- 124 (nr. CVlll), 127- 130 (nr. CXll-CXIV).
91 Călători s trăini despre ţările româ ne, voi. IV, p. 33-34: raportul căt re Papa
al episcopul ui Bernardino Ouirini, din 1599, relatând starea bisericilor din Moldova
începând cu an ul 1597.
92 Ibidem, p. 43.
93 Doc umente Hurmuzaki, voi. 111 , nr. LXXXIX, p. 103.
94 Călă tori... voi. IV, p. 37 .
95 Doc umente Hurmuzaki, voi. 111 , nr. CVI, p. 120.
96 Autoritatea Constantinopolului nu putea fi evitată în acordarea autonom iei
mitropoliei Moldovei iar inte nţia o be di e nţe i romane s-a dovedit a fi un termen al
jocului politic, lucru de mult remarcat de cercetători i subiectu lui : „Istoricii străi ni
privesc în genere la Mitropolitul Gheorghe M ovil ă ca la o persoană favorabi lă unirii
Bisericii Moldovei cu Bise rica roman ă . Noi nu întâlnim ni mi c de feliul acesta în
cronicarii ro mâni şi mai ales la Ureche, care îl vedem aşa de scrupulos fa ţă cu
persoanele istorice , când e vorba mai ales de cele ale „leg ei" . Din contra, judecân d
după circ um stanţe l e istorice, în care s-au aflat Gheorghe Mov i lă că adi că, el a trăi t
pe timpul lui Petru Ş c h iopu l ş i a lui Ieremia M ovi l ă care în acte le lor politice înclin au
către staturile c reş tin e; apoi mai şti ind că chiar Ieremia M ov il ă , fratele mitropolitu lui
Gheorghe, un civil ş i nu cleric, a făc ut atâtea acte favorabile ortodocsiei din Regatu l
cel mai catolic ş i anume Liovul Poloniei; noi toa,tă co res p o n de n ţa lui Gheorg he
M ovil ă cu cardinalii ş i chiar cu Papii Romei nu o pute m co nsidera decât ca acte
politice ale Domnitori lor Ţăre i unde era tras să subsemneze ş i Gheorghe Movi l ă",
Ghenad ie En ăcea n u, Din istoria bisericească ... p. 125.
97 Vezi recomandările locţiitorului patriarhului ecumenic adresate ierarhului
moldovean: Documente Hurmuzaki vo i. XIII, p. 350 (trad uce ri, p. 320): „că~ile de
iertare' din ace l aşi document, pe care Gheorghe Movilă le ceruse şi pe care
patriahul Meletie i le trimisese, se refereau, probabil, la aceeaş i situaţie.
9 a N . Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 125.
99 Documente Hurmuzaki, voi. XIII, p. 351 , (traduce ri, p. 32 1).
100 C. Costea. Ilustraţia de manuscris În mediul cărturăresc al mitropolitului
Anastasie Crimcovici. Liturghierul, în SCIA, a.pi. , t. 43 (1996) , 33- 34.
10 1 DIR se ria A Moldova, veacul XVl/4, nr. 232, p. 175 (1597) , nr. 239, p.
180 (1597), nr. 266, p. 2 14 (1598), nr. 268, p. 216 (1598) ; veacul XVll/ 1 nr. 42,
p. 28 (< 1602- 1604>), nr. 93, p. 6 1 (1602), nr. 120, p. 80 (1603). Într-un
document din 1597 vizând o danie la Athos-Stavronichita (XVl/ 4 , nr. 21 1, p. 157,
158) este numit „arhimitropolit" titl u care, d u pă ju m ătatea secolu lui al XVI-iea este
întâlnit ş i în Ţara Românească (N. Şe rbăn escu, Titulatura mitropoliţilor jurisdicţia,
hotarele şi reşedinţele mitropoliei Ungrovlahiei, în BOR, t. LXXVI I [1 959] nr. 7- 1O,
p. 701-702). Ouirini îl nu m eşte, fă ră excepţie, ,arhiepiscop": Călători„. IV, 37 , 4 1,
43. Ioan V. Dură conside ră că titlul este frecvent „în a doua p ăs to rie ca mitropo lit"
a lui Gheorghe M ovi l ă: Figuri de ierarhi moldoveni: mitropolitul Gheorghe Movilă, în
BOR, t. LXXX IX (1971 ), nr. 1-2, p. 196, în timp ce M. Păc u rari u constată că după
episodul ,Mihai Viteazul", deci d u pă întoarce rea din Poloni a, Gheorghe Movi l ă nu
mai apare în documente, majoritatea fi ind em ise la l aşi, ş i nu la Suceava, ca în
perioada prece d e ntă: Con tribuţii la istoria Mitropoliei Moldovei .. ., p. 253 ( rectificări
la aceas tă o b se rvaţi e , v. supra). Ce rce tă ri sistematice pri vind titulatura demnităţil or
eclesiastice în Moldova med ievală nu au fos t publicate. Şt. S. Gorovei (Tntemeierea
Mitropoliei Moldovei În contextul relaţiilor moldo-bizantine, în MMB, serie nouă, t. II I
[LXIX]. 1993, nr. 8-1 O, n. 132) me n ţio n ează un stud iu personal în p regăti re.
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fusese atribuit arhiepiscopului Iosif, în Viaţa sfântului Ioan cel Nou
(1439) 102 , în Cronica sârbo-moldovenească (prima jumătate a
secolului al XVI-iea) 103 sau în scena Aducerii mofişfelor din
pridvorul Suceviţei, apoi mitropolitului Calist (1445-144 7) 104 ,
mitropolitului Gheorghe (1499) 105 sau episcopului Romanului ,
Macarie (1556) 106 . Dar în cazul lui Gheorghe Movilă, la gloria din
secolul al XV-iea a bisericii moldoveneşti, remanent.ă în titlul
întâistătătorului, se adaugă semnificaţia unui alt caz celebru, cel
sârbesc. Este cunoscut faptul că în biblioteca mânăstirii Suceviţa
au existat, în timpul Movileştilor, două manuscrise din Vieţile regilor
şi arhiepiscopilor sârbi (Ţ arstvenik) scrise de mitropolituJ Danii o şi
de discipolii săi şi conţinând biografiile regilor sârbi până la 1345 şi
ale mitropoliţilor şi patriarhilor până la 1376 107 . Unul din aceste
manuscrise, copiat în Moldova, la jumătatea secolului al XVI-iea, se
afla la Suceviţa în 1587--88 108 , al doilea, redactat şi copiat în
1567 de Azarie, cu însemnarea mitropolitului Gheorghe Movilă 109
există şi astăzi la mânăstire (nr. 17/420). Ţarstvenik-ul, numit în
însemnarea de pe manuscris „letopiseţ", era instituit drept lectură
colectivă, la trapeză, pasajele începând cu cuvintele consacrate:
„Binecuvântează, părinte!" . Considerăm că interesul special al lui
Gheorghe Movilă pentru scriere era concentrat de istoria statutului
bisericii sârbe, de la ridicarea arhiepiscopiei de Pec la rangul de
patriarhie, antrenând ruperea relaţiilor cu Constantinopolul, sub
Ştefan Dusan (1346), la acordul din 1375 care a pus capăt
schismei, stabilind recunoaşterea de către autorităţile bizantine a
patriarhatului de Pec 110.
Preocupat de istoria autonomiei bisericeşti, Gheorghe Movilă
cunoştea, fără îndoială, faptul că T eoctist, primul mitropolit al
Moldovei după căderea Constantinopolului, a fost sfinţit de patriarhul
de Pec 111 .
Dar nu la reeditarea relaţiei aspira ierarhul moldovean în
preajma anului 1600 (în 1557 patriarhia de Pec se reînfiinţase, cu
ajutorul marelui vizir bosniac Mehmed Sokolovic, fratele
patriarhului, dar rangul ei efectiv a fost acela de arhiepiscopie), ci
la recuperarea, din trecut, a prestigiului ortodoxiei.

Proiectul Movileştilor de a ridica rangul bisericii nu a fost unul
emfatic şi efemer. Chiar dacă, din cauzele ştiute 112 , intenţia
mitropolitului şi iniţiativa domnului Moldovei, susţinute de
bunăvoinţa locţiitorului patriahului de Constantinopol, Meletie Pigas
- a cărui „mare personalitate" 113 a marcat creştinismul la sfârşitul
secolului - nu s-au încheiat prin schimbarea statutului mitropoliei,
recursul la exemplaritatea trecutului, conceput în mediul aulic are o
semnificaţie specială în avansul epocii moderne .
Simetria faţă de gestul lui Alexandru cel Bun 114 , evocată în
hapaxul care este scena de la Sf. Gheorghe din Suceava, face ca
personaje contemporane să intre în scene „istorice" 115 (Aducerea
moaştelor, în formulă recompusă) după cum intra şi în scene
mistice ca în Liturf]hia din naosul Suceviţei (cu Gheorg,tie şi Ioan
Movilă), componentă neobişnuită a tabloului votiv. ln aceste
imagini (i .e. în portretele de la Suceava, Suceviţa) ca şi în
Tetraevanghelul MNI 11340, se constată reapariţia granatei în
costumul domnesc 116 şi portul mitrei (indiciu de autonomie) de
către mitropolit.
Această formă de comportament evocativ se regăseşte în
decizii de anvergură privind reprezentarea, cum ar fi
introducerea, la Suceviţa, a unor întregi secvenţe de iconografie
solidară tradi[iei într-o sintaxă frecvent intersectată de scene
„moderne" 117 sau copierea de manuscrise miniate după
prototipuri bizantine 118.
Toate aceste „instanţe" recompun un principiu de ilustrare care
este efectul aceleiaşi concepţii retrospective, reversul gesturilor
înnoitoare ale Movileştilor.
Distanţa în timp faţă ~e referinţele asumate conferă un reflex
modern acestei concepţii. ln acest sens, dacă identificarea grupului
princiar din scena moaştelor cu familia lui Alexandru cel Bun este
adevărată, imaginea afrontării personajelor contemporane cu
antecesorii ar constitui un preludiu la iniţiativa umanistă de la
jumătatea secolului al XVII-iea de a cerceta izvoarele greceşti
pentru „recuperarea Bizanţului" şi a începuturilor bisericii şi statului
Moldovei.

102
Manuscrisul de la Neamţ, BAR cod. sl. 164: Ep. Melchisedec, Viaţa şi
scrierile lui Grigore Ţamblac„ . p. 99.
l03 Manuscrisul de la N ea mţ , aflat în Moscova, BAN, col. l aţimirski : Cronicile
slavo-române„. p. 193.
104 Apuci Se. Porcescu, Episcopia Romanului„. p. 39.
105 Ibidem, p. 42, n. 39.
100 Ibidem, p. 42.
101
Ion-Radu Mircea, <Les vies des rois el archeveques serbes>. Une copie
inconnue de 1567, în RESEE, t. IV (1966), nr. 3-4, p. 393-412.
108 Conform descrierii lui Danicic-editorul din 1866 al Vieţilor-preluat de I. R.
Mircea; manuscrisul se afla în secolul al XIX- iea în Biblioteca Universităţii din Lvov,
dar în 1~65 era considerat pierdut (co respondenţa cu I. R. Mircea, op. cit„ p. 396,
n. 14). ln realitate manuscrisul ex istă la Biblioteca Naţională din Varşovia sub cota
Aks. 10780: Aleksandar Naumov, La copie du <Recuei/ de Dani/o> de Lvov (Bui.
198 III), aujourd'hui conservee
la Bibliotheque Nationale de Varsovie (Aks.
10780) (în sârbă), în Arhiepiskop Dani/o li i negovo doba, Beograd 199 1, p.
211-216.
Un manuscris slavo-român care a avut, în colecţiile poloneze, aceeaşi soartă
este Tetraevanghelu/ ilustrat în 1616/ 16 17 la porunca lui Anastasie Crimcovici;
cota actuală a acestui codex în Biblioteca din Varşovia este Aks. 10778.
100 l.R. Mircea menţionează o notă marginală la foi. 40, ,Grigore Movilă, arhimitropolilul Sucevei, luna martie 4, anu l 7011 ', comentând: .Au cas ou l'on
admettrait une ereur de chiffre,
savoir 7111 (1603) au lieu de 7011, le
metropolite en question ne se rai! plus Gregoire, mais Georges Movila', op. cit„ p.
406. Titlul de arhi-mitropolit (v. şi n. 101) de adaugă observaţiilor ante rioare privind
preocupările lui Gheorghe Movilă pentru ridicarea în rang a statutului bisericii
Moldovei.
11 0
„L'archeveque de Pec, chef de l'Eglise serbe, portai! depuis 1346 le titre
de patriarche et ce titre lui fut reconnu par le patriarcat de Constantinople en 1375;
dans Ies documents officiels serbes ii est toujours nomme patriarche, jamais
archeveque": M. Lascaris, Joachim, metropolite de Moldavie el Ies relations de
l'eglise moldave avec le patriarcal de Pec el /'archeveche d'Achris au XVe sfecle,
în BSHAR, Bucureşti, 1925, p. 135.
Controverse privind relaţiile bisericii sârbe cu Constantinopolul în secolul al XIViea: M. Lascaris, Le patriarcal de Pec a-I-ii ele reconnu par J'Eglise de
Constantinople en 1375?în Melanges Charles Diehl, I, Paris, 1930, p. 171-175;
V. Laurent, L 'Archeveque de Pec el le titre de patriarche apres l'Union de 1375,
în Balcania, t. VII (1944), nr. 2, p. 303-31 O.
111
M. Lascaris, Joachim, metropolite de Moldavie. „ p. 133-136.

11 2 , Dori nţa voievodului ş i a mitropolitului, precum şi a lui Meletie, de a ridica
biserica moldovenească la treapta de arhiep iscopie nu s-a putut realiza, căci ultimul
s-a îmbolnăvit iar primii doi au fost n evoiţi, în sc urt timp , să-şi părăsească scaunele
din cauza trupelor lui Mihai Viteazul „. Nici după căderea acestu ia (august 1601) nu
se putu îndeplini căci Meletie„. n-a mai trăit decât foarte puţin, dându-şi obştescul
s fârşi t la 13 septembrie 1601 ': N. Şerbănescu, Patriarhu/ Meletie Pigas şi
legăturile lui cu ţările române (li), în BOR, LXIV (1946), nr. 7-9, p. 371. De fapt şi
mitropolitul ru s lov, înălţat la rangul de patriarh de către Ierem ia al
Constantinopolului (1589) a fost aşezat „în chip solemn„. în rândul patriarhilor, după
acela de Ierusalim", abia după patru ani, când s-a întrunit sinodul (în biserica VlahSaraiuluil), în care au fost prezenţi păstorii celor patru scaune (Constanti nopol,
Alexandria, Antiohia şi Ierusalim): N. Iorga, Nichifor dascălul, exarh patriarhal şi
legăturile lui cu ţările noastre (1580-1599), în AAR.MS I, seria li, t. XXVI I,
Bucureşti, 1905, p. 5; N. Şerbănescu, Patriarhul Meletie Pigas„. (/), p. 708-709.
11a N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ. „ p. 96.
114 Demersurile principale în relaţia cu patriarhia de Constantinopol i-au
apa~inut domnitorului, ca la începutul secolului al XV~ l ea.
115 Acest comportament faţă de imaginea sacră este coerent cu preoc upă rile
mediilor ru seşti în a doua jumătate . a secolului al XVI-iea. Este cunoscut fap tul că
în hotărârile sinodu lui moscovit din 1551, al celor „o sută de capitole" (Stoglav)
chestiunea a şaptea privea întrebarea ţarului dacă se pot reprezenta în icoane
persoane în viaţă; ,le concile ne trouva rien de reprehensible dans Ies faits signales
par le tsar': G. Ostrogorski, Les decisions du <Stoglav> concernant la peinture
d'icones el Ies principes de l'iconographie byzantine, în L 'A rt byzantin chez Ies
Slaves, 1/ 2, Paris, 1930, p. 401; v. şi Nikolay Andreyev loann Groznâi i ikonopisi
XVI veka în Studies in Muskovy. Western lnfluence and Byzantine lnheritance,
Variorum Reprints, Londra, 1970, p. 185-200.
11 6 Piesa fu sese în locuită în costumul de curte începând cu Alexandru
Lăpu şneanu: C. Nicolescu, Istoria costumului de curte„. p. 127.
117 C. Costea, Relaţia frescă - miniatură - icoană În pictura din perioada
Movileşti/or, Bucureşti, 1995 (lucrare inclusă în programul de cercetare al
In stitutului de Istoria Artei), ms . Nu ştim cum va fi arătat naosul şi altaru l bisericii
episcopiei Romanului dar, din analize comparate pa~iale pe secvenţele trad i ţionale,
Sucevi~a pare mai restrictivă în selecţia iconografică.
11
Eadem, Tetraevanghele ilustrate În Ţara Românească şi Moldova În a doua
jumătate a secolului al XVI-iea şi la Începutul secolului al XVII-iea, derivate din
<Parisinus graecus 74>, Bucureşti, 1993, (lucrare inclusă în programul de
cercetare al Institutului de Istoria Artei), ms.
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Fig. 21. Aducerea

Fig. 48. Suceava, bis. Sf. Gheorghe:

Două

moaş telor/a

Suceava.

familii princiare flancând

moaş tele

Sf. Ioan cel Nou.

SAINT JOHN OF SUCEAVA IN MEDIEVAL ART
Summary
Saint John the New, martirised in early 14th Century in Asprocastron has become
the protector of Moldavia since prince Alexander the Gentle had commissioned the
translation of his relics to the metropolitan church of Suceava (1415).
The Passion of the saint has been depicted in a number of 16th century
Moldavian churches: Bistriţa (ca 1541 , date in debate), Voro n e ţ (1547), Roman
(ca 1552- 1561), Su cev iţa (ca 1596). Though the cycle is noi completely
preserved in all the monuments (missin g scenes al Bistriţa and Roman, caused by
partial modification of walls), comments have bee n made upon the selection of
episodes in the faur variants. Their sources are to be found in the sin gle version
of the Passion attributed to Gregory Ţa mbl ac and copied in the monastery of
N eamţ in 1439 (cod. sl. 164 from the Library of the Academy in Bucharest).
Common scenes of the faur illu strations of the martyr 's biog raphy are
variably depend ent on th e earl ier ve rs ion of th e reliquary - a decoration painted
on wood (l wo panels kn own) and a si lve r cover (lwe lwe episodes) which
proves to copy exactly the images undern eath .
The cronology of th e reliquary has been reconsidered: late 15th century
(Cretan school) for the pain ted panels and seco nd half of the 16th ce ntury for
the silver cover.
li is not sure w heth er this primary cycle is complete, bui th e fin al scene of
the illustrated vita of St. John of Suceava is mi ssin g: the translation of the re/ies,
presant in the murals. Alexa nder the G entle, hi s w ife Ann an d th eir two sens
take part in the procession, accompani ed by archbi shop Joseph.
The scene recalls the foundation of the Moldavian metropolitan seat (140 1)
as the prince and th e bi shop were th e main characters in achievin g the
autonomy of the church, previously subject to C onstantinople.
A speculation of th e ideas underlyi ng th is composition see m to have
generated the un common represe ntation of the two princely families flanking
St. Joh n's relics, datab le late 16 th - early 17th century and mel in th e frescoies
of St. George of Suceava, w here the martyr has been venerated since 1589 .
Certain reasons support th e identifications of the two groups of crow ned
figures with th e fam ily of Jeremiah Movil a and his brother George, metropolitan
of Moldavia (left) and that of Alexan der the Gen tle (right).
The memory of the glorious beginn in g of the ecclesiastical organisation is
invoked to reinforce new attempts in accomplishing the Moldavian chu rch
autonomy around 1600.

Fig. 51. Suceava, bis. Sf. Gheorghe: Aducerea moaştelor Sf. Ioan.
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UN ANSAMBLU DE MONUMENTE MEDIEVALE
DISPĂRUTE LA VINŢU DE JOS (Jud. ALBA):
MĂNĂSTIREA DOMINICANĂ ŞI CASTELUL MARTINUZZI
(REZULTATE PRELIMINARE ALE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE)

ADRIAN ANDREI RUSU

Cei care se apleacă mai s tăruitor asupra istoriei unor
monumente, constată adesea că istoria acelora este foarte adesea
co ntamin ată de clişee neverificate care, în timp, formează o anumită
„mitologie", foarte rezistentă. Operaţiile corective, chiar întreprinse,
se as imil ează cu dificultate. Unul dintre cele mai interesante cazuri
de acest tip , îl reprezintă monumentul, - sau, aşa cum se va vedea,
monu mentele, - despre care va fi vorba mai jos.
Ruina castelului zis „Martinuzzi" se află la limita de nord a localităţii
Vinţu de Jos Qud. Alba), la stânga drumului judeţean care se îndreaptă
~ătre satul Vurpăr, la circa 300 m înaintea podului de peste râul Mureş .
ln partea opusă ruinei, la dreapta drumului, pe direcţia Vurpăr, se
găseşte clădirea Şcolii Generale din Vinţ (fost conac de secol XIX).
Con stru cţi a numită puţin înainte s-a bucurat de o atenţie
spec i al ă, nu atât datorită studiilor serioase care s-au făcut în
legătură cu ea, câ_ţ mai mult istoriei aglomerate şi spectaculoase la
care a luat parte . ln afara acestui lucru , considerat fiind unul dintre
cele mai reprezentative ş i timpurii ansambluri de arhitectură laică
renascentistă, din Transi lvania, a fost inclu să în lista monumentelor
istori ce . În ajunul anului 1977, d ată fiind starea sa avansată de
degradare, fosta DMI a întocmit docum entaţia ne cesară pentru
cuven ita sa protecţie-restaurare. Dar, ca ş i în cazu l altor
monum ente, desfiinţarea DMI , în ace l aşi an, a provocat
condamnarea definitivă la distrugere a castelului de la Vinţu de Jos.
Deş i după ce i 20 de ani sc urş i de atunci, ceea ce a mai rămas
astăzi la vedere nu mai poate fi numit la fel, reînviata DMASI a reluat
vechiul dosar de restaurare al monumentului . Operaţiunile
preliminare, care au fost finanţate atunci, s-au m ărginit la întocmirea
unui nou releveu ş i la deschiderea unui şan tier arheolog ic, sub
cond ucerea autorului acestor pagini. Ulterior, în condiţiile de evoluţi e
politică şi eco nomic ă deja cunoscute , DMASI a fost obligată să
renu nţe treptat la inte nţiil e sale , fiind ea însăşi „reorganizată" într-o
formă puţin lu c rativă. Problema castelului a fost amânată sine die.
Cercetarea arheologică. Prim a cercetare arheologică, s-a
desfăşurat într-un anonimat total , în anul 1973. Ea a fost co ndu să ,
nu de către un arheolog, ci de către un istoric medievist, respectiv
de către Magdalena Bunta, cu parti ciparea lui Andrei Kovacs, istoric
de artă , de la care d eţine m toate informaţiile, pentru că o
documentaţie real ă nu a fost întocmită, iar un raport de cercetare
nu a fost niciodată depus la Muzeul de Istorie a Transilvaniei ,
in stituţia care finanţase cercetare a 1. A fost vorba despre o singură
s ecţi un e , plasată pe latura de vest a ruinei vizibile a palatului. Echipa
a descoperit ziduri, probabil ale pivniţelor, dar a întâlnit ş i apa
freati că la o adâncime de circa -2, 70 m, cauză pentru care săpătura
a fost întreruptă, fără a mai fi vreodată conti nuată ori publicată.
În clipa în care a fost reluată, în anul 1991, cercetarea
arh eolog i că s-a bu curat de o total ă libertate de abordare. Nimeni
nu ştia, pe atun ci, ce rezultate urmau să aibă investigaţiile . În
această s itu aţi e, colectivu l de cercetare 2 a avut în vede re o
Este încă una dintre foarte bunele dovezi ale ca renţe lor de organizare a
arheologice în România, conc e pută asliel încât responsabilitatea şefulu i de
şan ti e r nu este soli ci tată pân ă cel puţin în momentul depunerii, la i nstituţia
fi n anţatoare şi organizatoare, în termene de timp strict limitate, a documentaţiei
riguroase ş i complete a tutu ror o peraţiunilor pe care le-a cond us, efectuat şi
înregistrat, prin toate tipurile de modalităţi aflate la îndemâna unei cercetări moderne.
2
Alătu ri de sem nataru l acestor pag ini, în colectiv a participat , de la început,
Viorica Ru s u-Bolindeţ, pe atunci muzeograf-arheolog al Muzeului Unirii Alba Iulia
(actualmer;te muzeograf-arheolog la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvan iei ClujNapoca). ln campaniile u rmătoa re , colectivul a fost completat prin Nicolae M.
Simin a, muzeograf-arheolog la Muzeul Municipal Sebeş şi Sanda M. Salontai,
muzeograf-arhitect de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca.
Actualmente, în prelucrarea materialelor arheolog ice de la Vi nţ mai sunt angrenaţi
Francisc Pap ( numi s mati că) ş i Daniela Marcu (cahle).
1

cerce tăr ii

prospectare general ă , săvârşită , în prima fază , prin traversarea
complexului monumental de către un şir de secţiuni de control.
Această inve stigaţi e nu s-a finalizat decât în anii urm ători, datorită
toamnei târzii în care a început prima campanie ş i datorită volumu lui
de muncă prea mare (numai axa pe care s-au tras sau urmau a se
trage primele secţiuni avea aproape 100 m lungime) . Rezultatul
primei campanii a fost însă hotărâtor: s-a constatat că în curtea
castelului , în pământ, se aflau urmele masive ale unui alt
monument, de factură gotică. În condiţiile în care DMASI a fost
nevoită să sisteze continuarea finanţării cercetărilor, ele au fost
transferate Institutului de Arheolo~ie şi Istoria Artei din ClujNapoca, cu scopul de a fi finalizate . Au urmat deci încă şase ani
de cercetări, limitate mereu de posibilităţile financiare precare.
Cele 30 de secţiuni arheologice, efectuate până în anul 1996, au
fost situate într-un perimetru de form ă aproximativ pătrată, cu
latura de circa 100 m. În condiţiile în care nu exista nici un fel de
garanţie pentru continuitate de la an la an , s ecţiunile nu au fost
grupate sistematic, pe carouri ideale cu laturi de 4-5 m, ci, de
fiecare dată, au urmat nevoia prospectării unor sectoare până
atunci neatin se, pentru a încerca elucidarea, cât de cât po s ibilă, a
an samblului monumental (vezi fig. 1). Aceleaşi motive economice
ne-au orientat cercetarea spre componentele constructive şi mult
mai puţin către acelea adiacente, foarte preţioase , care nu se
legau decât secundar de primele (cimitirul,, zonele exterioare în
care s-au aruncat materialele reziduale etc.) . ln preze nt, cercetările
arheologice nu sunt încheiate. Sfârş itul lor este destul de puţin
previzibil . Dar, pentru a nu împinge nem ăs urat de mult în timp
comunicarea rezu ltatelor, vom adopta principiul comunicării lor
sintetice, în faza pre liminară.
Date stratigrafice generale. Complexul medieval din ruina
castelului de la Vinţu de Jos a fost aşezat pe o mică denivelare
naturală, apropiată Mureşului . Această poziţie a determinat forma
şi consistenţa solului viu, compus din pietrişuri suprapuse de luturi,
aflate constant în jurul adâncimii de 3 m. Nu există antecedente
preistorice sau antice de locuire, deşi abundă în special materialele
romane reutilizate (cărămizi ştampi late de so ldaţii Legiunii a XIII-a
Gemina, pietre profilate , dintre care cele mai notabile sunt o
coloană ş i un sarcofag) . Pân ă la adâncimea de 1-1 ,30 m, ne
întâlnim cu stratig,.rafia care a fo st co nt emporană cu viaţa
complexului gotic. ln ea, de sc ifrăm, printre altele, două nivele
importante de co nstrucţie, străpunse de obicei de înmo rmântări,
nivele la care se adaugă altele secundare, localizate pe sectoarele
comp lexului . Consistenţa cea mai important ă, în nivele de
construcţie şi materiale adiacente, o au straturile datate în secolul
al XIV-iea şi în primele decenii ale secolu lui al XV-iea. Un masiv
nivel de distrugeri, cu destu.I de puţine elemente de construcţie de
calitate, se înregi strează în jurul mijlocului secolului al XVI-iea.
Întregul complex a fost di stru s-demolat aproximativ până la
adâncimea reper stabilită de soclul bisericii gotice . Exce pţie a făcut
corul ace l e i aşi biserici, demolat mai târziu şi la o cotă mai înaltă .
Indicii foarte clare, printre care ş i o monedă bătută la 1621,
de scope rită în stratul despre care am scri s mai sus, documentează
perioada de încetare a vieţii complexului din interiorul cu~ii
castelu lui . După acest moment, stratigrafia nu a întâlnit decât
penetraţii târzii (varniţe, stâlpi), nivelele de construcţie şi
reamenajare ale castelului vizibil astăzi (sec. XVII-XVIII), depunerile
rezultate din inundaţii şi un humus subţire, în care s-a încercat cu
obstinaţie, de către diletanţi într-ale agricu lturii, să se cultive câte
ceva.
3 În urma unui acord de colaborare, încheiat în anul 1996, cercetarea va fi
continuată şi prin co ntri buţia fin anciară a Muzeului Naţional de Istorie a Transi lvaniei.
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Stratig rafia, chi ar privită atât de succint, scoate la i veal ă o
noutate istoriog rafi că cu totul n eaşte ptată: complexul descoperit în
pământ aparţin e unei mănăstiri care, la mijlocul secolului al XVIiea, a devenit ceea ce ar putea fi numit corect „castelul Martinuzzi" .
Întregul ansamblu a fost apoi radical demolat, la începutul secolului

În zona corului , un mic fragment de zid, identificat în extrema unei
unui altar mult mai scurt decât al
biseri cii care a urmat, eventual cu închiderea dreptunghiul ară. Este
cu totul prematur să vorbim despre dimensiunile acestui monument.
El urmează să mai fie urmărit şi descifrat din ce rcetăril e următoare.
secţiuni, s ug erează prezenţa
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Fig. 1. Ansamblul construcţiilor din curtea ruinei castelului de la Vinţu de Jos Oud. Alba) rezultat din cercetările arheologice din anii 1991-1996

al XVII-iea, de către constructorii prin cipelu i Gabriel Bethlen, care
a ridi cat parte din cl ădirile ale căro r ruin e la s uprafaţa pământului
stârn esc tristeţea. Cu alte cuvinte, ceea ce istoriografia a numit
până acum a fi castelul Martinuzii , nu este decât castelul Bethlen ,
cu adaosurile sale din secol ul al XVIII-iea.
Despre aspectu l mai concret al componentelor ansamblului
îngropat de la Vinţu de Jos, vom da în continuare câteva detalii.
Biserica romanică târzie. A fost primul edificiu care a fost
amplasat în zona ·noastră de interes. Primele sale semne au apărut
sub latura de sud a navei bisericii gotice, unde s-a constat că ex i stă
o diferenţă anormal ă ş i nesimetrică cu latura opu să , între fund aţie
ş i elevaţie. Pe aceeaş i latură, spre viitoarea curte a mănăstirii, au
fost ampl asaţi probabil cinci contraforţi. În co lţul de sud-vest al
navei s-a constatat că planul prevăzuse ridicarea unui contrafort
perpendicu lar pe latura de sud (fi g. 2) .

Peste tot ur:ide au fost regăsite,, fundaţii l e primei biserici nu au
fost ni căieri continuate prin e l evaţii. ln dreptul lor exi stă un nivel de
construcţie, dar nici un fel de nivel de dărâmare. Nivelul de
co n stru cţie al primei faze este d iferenţiat prin aceea că are culoare
gălbuie, nu al bă ca acela următo r . Din acest motiv suntem dispuşi să
· credem că biseri ca nu a fost ni c i odată ridicată mai sus de fundaţii.
Cât priveşte datarea bi sericii, ea se bazează, în principal, pe o
descoperire numis m atică care se asociază cu primu l nivel de
construcţi e de la Vinţu , res pectiv o mon edă de argint b ătută de
către regele Bela al IV-iea (1235-1270). Din păcate, domnia
regelui respectiv a fost suficient de lu ngă, iar em isiunil e sale
monetare nu au fost mai fin datate . Aşa se face că suntem în
posesia unui reper cronologic destul de generos, care este valabil
pentru întreaga a doua jum ătate a secolului al X III -iea.
În că o observaţie stratigrafică, este de n atură să complice mai
mult cronologia acestei prime biserici. Contrafortu l din co lţul de
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sud-vest al navei, taie un mormânt preexistent (M 56) (fig. 2). Cea
mai simplă concluzie care rezultă este aceea că, chi~r. şi prima
fundaţie de biserică a fost precedată de un cimitir.
Mănăstirea dominicană. Atestările documentare ne ajută să
stabilim că ea a fost realizată între anul 1300, când se scria despre
o viitoare mănăstire, şi anul 1361, când este cunoscut deja un
prior al ei 4 . Datele documentare scrise, foarte puţine de altfel ,
presară istoria mănăstirii până în primele decenii ale secolului al
XVI-iea. Identificarea cu monumentul nostru a fost uşor posibilă
graţie info!:_maţiei secolului din urmă, în care se scria explicit că
mănăstirea fusese transformată în castel încă înainte ca Gheorghe
Martinuzzi să devină stăpân acolo. În anul 1529, la Vinţu mai era
prezent un singur călugăr 5 . În aceste condiţii nu i-a fost prea greu
nobilului Nicolae Kozar de Zwd să-l alunge, pe la anul 1532 6 . La
1552, Paul Bornemissza mai amintea că la Vinţu era
semidestructam ecclesiam quae monasterium erat fratrum
praedicatorum S. Domin ici vei Augustin 7 .

Nava bisericii. Lăţimea interioară a navei este de 12,20 m, iar
lungimea de 25,80 m. Zidurile au grosimea de 1,20 m. Exista un
decalaj de nivel între interiorul şi exteriorul navei. În interior, de la
ultimele pietre ale nivelului de fundare, până la primul nivel de
călcare identificat, diferenţa a fost de 0,50 m. La exterior, între
primul pavaj cu pietre de râu şi acelaşi capăt al fundaţiei, distanţa
era de 1,40 m. Tot acolo, la circa 1,70 m înălţime faţă de capătul
de jos al fundaţiilor , a fost montat un soclu cu profilatură teşită,
care a îngustat elevaţia cu încă 0 , 1O m.
Aşa precum am arătat, a beneficiat în mare parte de fundaţiile
primei bi serici, fundaţii pe care le-a suprapus, dar nu perfect, cel
puţin pe latura de sud . Pe latura de nord a navei au fost plasaţi un
număr de patru-cinci contraforţi, cu dimensiunile de 1 ,50 x 0 ,85
m. În colţul de sud-vest al navei a avut un contrafort aşezat în unghi
de 45°, amplasat peste vechiul contrafort perpendicular al bisericii
romanice. Contraforţii fundaţi la prima bi s e rică, nu au fost înălţaţi
pe latura de sud .

Fig . 2. Co/ţul de sud-vest al navei bisericii (secţiunea S XVII)
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Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbi.irgen. 11 , Sibiu, nr.

190.
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19 17,
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Pfeiffer M„ A domokosrend magyar zardainak vazlatos tortenete. Kosice

p. 32, nr. 55.
Hurmuzaki, Documente, 11/ 4, 1894, nr. 446, p. 72 1.

7 Podhradszky J„ Martinuzzianak, în ,Magyar tiirtenelmi târ", 1855 , p. 262;

A.

Thei ner, Vetera monumenta slavorum meridionalium historiam illustrantia. li.
Zagreb, 1875, p. 37 ; Balogh J ., Kolozsvar kofarag6 mi.ihelyek XVI. szlizad.
Budapest, 1985, p. 26.

Au fost descoperite intrări pe laturile de sud şi vest. Intrarea
principal ă se afla pe faţada de vest. Era simplă , cu retrageri de
grosimi organizate în zidul, oricum mai lat, al părţii de vest. S-a
conservat foarte bine baza care dădea întreaga profilatură a laturii
de nord a intrări i. Era compusă dintr-o succesiune de trei retrageri
cu baze unghiulare, surmontate de o profilatură destul de
complicată, a cărei amprentă a fost regăsită . Cea dinspre sud,
apăru s e la circa 1O m faţă de colţul de sud-est al navei . A avut o
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evazare simplă, dinspre exterior spre interior, conducând direct în
curte, în faţa fântânii mănăstirii .
De-a lungul pereţilor, în interior, s-a estimat că, la un modul
aproximativ de 5,50 m, a fost plasat câte un stâlp adosat, cu
profilaturi identice pe latura de sud, dar diferite în partea opusă, pe
latura de nord. Modulul indică că ar trebui să avem de-a face cu o
navă împărţită în patru mari unităţi de boltă . S-au descoperit ogive
de piatră şi două chei de boltă. Despre acestea din urmă nu ne
putem pronunţa cu toată certitudinea dacă au fost sau nu plasate
în navă ori în altar. După cum au fost descoperite (fig. 3), ni se

pare chiar că au fost deliberat deplasate din. locul în care putea
interveni demolarea ori prăbuşirea bolţilor. Ele au fost descoperite
în navă , una lângă alta, cu faţa în sus , lângă umărul de sud-est.
Prezumţia locului de origine este întărită şi de către descoperirea
unei frunze de piatră, care făcuse parte din decorul unei chei de
boltă, în zona altarului . Pe una dintre cheile de boltă, lucrată mai
neglijent, s·e afla un vultur cu aripile deschise , iar pe cealaltă, mult
mai fin cioplită, în centru, a fost plasat un cap de maimuţă în a cărei
gură există o perforaţie realizată în toată grosimea pietrei, iar pe
margini era decorat cu frunze de acant în relief.
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Fig. 3. Secţiunile S IX ~i S XV, cu cheile de boltă descoperite in situ
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Urme de ancadramente cu traforuri realizate în pietre nisipoase,
de mulţimea aprec iabil ă a ochiurilor rotunde de sticlă ,
de dou ă dimensiuni diferite, cu mici triunghiuri interm ediare, cu
urme de pictare, prinse în cercevele de plumb, aspectu l general al
ferestrelor (fig. 4) .
i ndică , al ături

stabilit. S-au găsit ş i acolo urme de ancadramente de ferestre. Una
deschidere foarte îngustă.
dintre ele, reprezentând o bază , are
Alt fragment aparţi n e unui trafor identic cu acela descoperit ş i în
n avă . Din zona altarului provine şi un fragment de ancadrament de
u şă care, după toate prob abilităţil e, a înlesnit accesul direct înspre
anexele de est ale m ăn ăstirii .
În exterior au fost plasaţi contraforţi. Unul, situ at într-un colţ de
sud, a laturii drepte de închidere a absidei, a fost dezvelit integral
în S X II ş i S XIV (1,50 x 0,85 m), celălalt, cu dimensiuni identice,
aflat pe latura de nord, în S XXX. În interiorul altarului s-au
descoperit urme ale unor podele de lemn aşezate pe bârne
poziţionate la o di stanţă aprox imativă de doi metri un a de alta, la o
cotă mai înal tă decât aceea a podelelor navei.
Bi serica a fost aco perită, în că din secolul al XIV-iea cu olane
se mitubulare, care, la un cap ăt aveau cep de racordare, iar la
ce l ăl alt , un mic cioc, cu aspect de fronton triunghiular.
Dotările interioare ale bisericii. În nava bisericii de la Vinţ a mai
fost descoperit în s ă şi un alt postament de altar, plasat în co lţul de
nord-est. Se afl a lipit de peretele de est, dar la o distanţă de
0,50 m faţă de peretele de nord. A avut dimensiunile iniţiale de
1 x 1,60 m. S-a conservat p ân ă la în ălţim e de 0,60 m. S-au
conservat şi două trepte, din care prima a fost adosată construcţiei
iniţi ale. La ridi carea acestui cub de zidări e a fost refolosit un bloc
de piatră cu profilatură.
Mai complex a fost însă lettneru l biserici i. El se sprijin ea pe
închiderea de est a navei, iar sp re vest, la o di stanţă de ci rca 2,50
m, a fost implantat un şir de şase stâlpi . Aceştia au fost montaţi pe
postamentele mai solide, adânc fund ate (-2,95 m). Elemente
disparate, descoperite în diferite se cţiuni, au ajutat la re construirea
comp l etă a aspectului stâlpilor de susţi n ere a lettnerului , nu însă ş i
la determinarea în ă lţimii sale. Confecţionaţi din piatră, aveau o bază
patrată care dobândea o secţiune octogonal ă la o mică înălţime. La
capătul superior al stâlpilor, se realiza o evazare care primea
capătul inferior al arcelor. Întreaga arcatură şi pânză a bolţilor era
rea li zată din cărămizi speciale sau co mun e. Din prima categorie au
făcut parte două tipuri importante. Cea mai bine reprezentată este
aceea a og ivelor. A doua este de fapt tot o ogivă, dar secţionată
pe ax ul vertical. S-au făcut observaţ ii in tere sante privind

o

Fig. 4. Ochiuri de geam (Încercare de reconstituire).

A şa precum am sugerat, bo l ţile fuse s eră sprijinite la interior de
stâlpi ad osaţi, iar în exterior de contraforţi, cel puţin pe latura de
nord. Pe latura de sud contraforţi i nu au fost des coperiţi , iar după
săpăturil e efectu ate până în prezent, pare aproape sigur că aceia
nici nu au fost co n stru iţi v~eodată. Latura de sud fusese dotată cu
un contrafort sigur pe co l ţul laturii de vest, iar la um ărul navei
porn eau, cu rost de sprij in, ziduri le anexelor de est.
În interi oru l bi sericii au fu n cţionat mai multe nivele de podire.
Prima podea pare să fi fo st de sfăcută sistematic, l ăsând doar
amprenta un ei p l ăc i de mortar. Ultim a podea af l ată în fun~ţie a fost
form ată cu ajutoru l unor cărămi zi (44 x 28 x 5 cm), în cea mai
mare parte rom ane, completate cu cără mizi medievale şi puţine
les pezi, aşezate pe un pat de nisip. Ea poartă urme de fo losire,
erodare ş i perforare. Cronologia acestor podele, a fost doar relativ
stabi lită. Astfel, ştim cu precizie că ultima pod ea a apărut dup ă
co n stru cţi a lettnerului .
Urm ele de fre scă identifi cate, deş i puţine, surnt totuş i
concludente pentru a s u sţine, fără gre ş , pictarea interioarelor. Un
prim fragment (S 11- 111) avea urme de culoare roşie-brun ă. Ogivele
de pi at ră conse rvau urmele a două straturi diferite de vărui eli , dar
nu ştim cu ce rtitud ine dacă acestea nu au aparţinut cumva, în
întregim e ori p a rţi a l, a menaj ă rilor din timpul castelului .
Altarul a avut lungimea m ax im ă a interiorului de 20 m, iar
l ăţim ea aprox im ativă de 8,30 m. Înspre est se în chidea printr-un
poligon cu trei laturi . La co lţu ri l e interioare au fost plasateprofil atu ri
în fo rm a un or triade de capete de ogive. Piatra din care s-au cioplit
este de calitate infe ri oară , fri ab il ă. În interior au fost descoperite ş i
fragmente de con sole. Amplasarea lor este, deocamdată, greu de
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Fig. 5. Ogivele de cărămidă ale lettnerului

modalitatea de trasare ş i însemnare a compon entelor de c ără mid ă
(fig. 5), modalitate care este aproape identică cu aceea utilizată de
către cioplitorii în piatră . B ă nuim că p ă rţil e superioare ale lettnerului
au fost confecţi o n ate din lemn (fig . 6) .
Anexele de est. S-au extin s până la circa 28,50 mm de
bis erică . Au avut trei ş iruri de ziduri , care delimitau dou ă şiruri de
încăperi . Şirul din spre est, era cel mai important.

Unele fragmente de profil aturi s u ge rează câteva forme ale
de schiderilor acestor compon ente m ă năs tire şti .
Olane
semitubulare au ap ărut ş i în zona acestor anexe, ceea ce lasă de
înţele s că ş i ele au avut ac eleaş i sisteme de acoperire ca şi
biserica. Avem la îndem ână elemente cronologi ce foarte clare care
indi că că aceste părţi ale măn ăstirii au fost construite deja în
primele decenii ale secolului al XIV-iea.
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Fig. 6. Lettnerul (încercare de reconstituire Adrian A. Rusu, S/anda M. Salonta!)

În ş irul de încăperi înveci nate cu exteriorul, l âng ă bi s eri că se
afla, o în căpere îngu stă (1) de numai 1,25 x 7,40 m. A urmat
camera 2 (5, 75 x 7,40) . Accesul din camera 1 se făcea printr-o
uşă practi cată fo arte aproape de colţu l de sud-est al în căpe rii .
Camera 3 trebuie să fi fost sala capitul ară. Avusese iniţi a l
dirnensiunile de 6, 80 x 7,40 m. C un oaşte m un acces din spre vest ,
printr-o u şă cu can atur~ de pi atră , p ract i cată aproximativ pe mijl ocul
l ăţimii laturii de vest. lnspre est se afl a practi cată o deschidere
l arg ă (2,25 m) , care condu cea într-un mic altar de form ă patrată
(dimensiuni interi oare 3 x 3,50 m) . Nivelul dintre cele d ouă s paţi i
legate era asigurat printr- un prag de pi atră , care dăd ea altarului o
podea mai în altă decât aceea sălii capitulare. Şti m că altarul a fost
acope rit cu o bo ltă în cru ce , pe og ive , înzestrată cu o cheie de b o ltă
pe care a fost sc ulptată o rozetă (fi g. 7).
Încăpere a 4, s itu ată în capătul primului alini ament din spre est,
a fost, d u pă cu m rez ultă din ce rcetă ril e de pân ă acum, cea mai
spaţi oasă în căp e re . A avut aproape 11 m lungime .
Şiru l dinspre interi orul cu rţii , porn ea cu camera 5 (1 = 2,75 m),
care era m ă rginită spre vest de u m ăru l navei bi sericii . A fost
d estin ată pentru os uarul m ănăstirii (denumit ş i Chiostro dei Morti).
Urmau apoi în căpe ri l e 6 (1 = 5,50 m) şi 7 (1 = 2,50 m). Nu ştim
încă cum se dezvoltau constru cţiil e mai departe, pân ă la închiderea
de sud a m ă n ăs ti rii .
Cu privire la rep arti zarea fun cţiil or acestor s paţi i ne-am exprimat
dejş câteva opinii. Alte lucruri vo r putea f i în că afl ate pe măsu ra
prog resării cerc etăril o r . Vom mai ad ăuga doar că sala capitul ară
pare să nu fi servit ca n ecro po l ă pentru căl ugări ori abaţi .

Anexele de sud. S-ar p ă rea că în acest caz avem de-a face cu
o succes iune ·care a pornit de la în ălţa rea unui singur zid
perimetral, înl ocuit într- o f ază urm ătoa re d ~ clădiri propriu -zise,
situ ate doar la foa rte mi că di stanţă, spre interi orul c urţii (aprox. 1

m).
Faza con stru cţiil o r a fo st d elimitată, cel puţin în sectorul de
sud-est, de către un zid cu l ăţim ea aprox im ativă de un 0,60-0 ,70
m, dotat cu o c re pid ă de fund aţie , la exterior, de 0,05-0, 1O m.
Lăţim ea acest~.i clăd iri a fost de aproximativ 5,5 m, la interior, iar
lungimea la ci rca 18 m. Aflate la circa 27 m de nava bisericii,
ofe ră, deocamd ată imaginea unui corp care poseda o încăpe re
adosată anexelor de est (?) (5,4 x 5, 2 m) . În colţu l de nord -vest
al acestei în căp,eri a fost amenajat un sistem de încălzire in solit.
Este vorba despre un cuptor de în călzire a podelelor, cu ajutorul
aerului cald . A avut o m ică în căpere anexă, cu acces asigurat prin
trepte de piatră. A i eş it din uz la sfârş itul secolului al X IV-iea.
Mai de p art~ , spre vest , se g ăsea încă ce l p u ţin o altă în căpe re.
Anexele de vest. Despre ele şti m cele mai puţi ne lu cruri . Cea
mai i nte resan tă s itu aţi e a fost d esco p e rită la co lţul de sud -vest al
nave i bisericii . Aco lo s-a constatat că, în prelungirea contrafortului
9e colţ, a fost ri dicat un zid destul de s ubţire care cotea spre vest.
ln anul 1996 o prim ă secţi un e pro s p ect ivă (S XXX), s ituată în
apropierea presupusului colţ de sud -vest a m ă n ăstirii , constata mai
multe lucru ri : i.!nexele de vest nu se alini au cu faţada de vest a
bi serici i, ci o depăşeau , iar aco lo au fu ncţi o n at în că cl ădiri foarte
importante, în c ă co mplet necunoscute, dar dotate cu un alt sistem
de în că l zire prin podele. Deoarece ş tim precis că acest sistem a
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ieşit din „modă" şi, la Vinţ, către sfârşitul secolului al XIV-iea, avem
deja o cronologie relativă a acestor componente mănăstireşti. Vom
mai adăuga faptul că sistemele de încălzire descoperite la Vinţu,
care amintesc frapant de acela cu hypocaust, romane, - pe care
de altfel le şi moştenesc , - sunt caracteristice perioadei anterioare
introducerii sobelor cu cahle . Dacă pentru teritoriul României ele
sunt foarte puţin cunoscute, primele semnalate fiind cele de la fosta

mănăstire franciscană de la Oradea 8 , în schimb ,se întâlnesc astfel
de instalaţii la mănăstirea dominicană din Buda 9 sau în alte părţi ale
Europei 10 (fig. 8) .
Curtea. Orice mănăs tire catolică era în zestrată cu elemente
specifice şi pentru s paţiul închis în interiorul careului con struit.
Toate aceste m ăn ăstiri, construite din secolul al XIII-iea, au avut
portice care dublau perimetrul construit spre interiorul curţii. La

Fig. 7. Capela sălii capitulare (Încercare de reconstituire Sanda M. Salonta!).

8 Em ăd i T., Elăzeles jele nles a varadi konventualis ferences templom
kutatasar61, în voi: Koldul6rendi epfleszel a kăzepkori Magyarorszagon. Budapesl,

OMF, 1994, p. 400 , fig. 8 .
9 H. Gyurki K„ Oas millelalterliche Dominikanerkloster in B uda. 'Budapest,
198 1, p. 96-104 .
10 Budapest Regisegei, XX , 1963. Vezi ş i reconstituirea lui Zol nay L„ Az
eletkozott Buda - Buda aranykora . Budapes t, 1982, p. 433.

Vinţu urmele acestuia nu au fo st descoperite . Şirul de încăperi,
aparţin ăto r anexelor de est, dinspre interiorul c urţii, nu poate fi
bănuit că ar fi fo st iniţial un portic, deoarece lăţimea sa ar fi fost
exagerată, iar împletirea zidurilor cu aliniamentul exterior este
organică . Prezenţa osuarului, indică de asemenea rosturile clare ,
depărtate de acelea de porti c recondiţionat. Secţionat în trei locuri,
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exteriorul laturii de sud a navei bisericii, nu a trădat nici cea mai
mică urmă a portic, nici măcar a unuia confecţionat din lemn .
Cunoscând însă regulile de co n strucţie ale an samblurilor
mănăstireşti, ne exprimăm totuşi optimismul în legătură cu
dezvăluirile cercetărilor viitoare. Către mijlocul secolului al XVI-iea
au fost făcute amenajări, prin pietruirea cu~ii interioare, moment
care ar fi putut să corespundă cu o eventual ă eliminare a unui
portic construit, cel puţin spre biserică , din lemn .

Fig. 8. Sistem de

Fântâna mănăstirii
capătul secţiuni i S III,

încălzire

a fost descoperită încă în primu l an, la
foarte aproape de zidul de sud al navei

bisericii.
Exterioarele. În timpul fun cţi onări i măn ăstirii, la exteriorul nordic
al bisericii, a fost amenajat un pavaj cu pietre de râu şi bucăţi de
cărămid ă , extins până la 5,5 m de ziduri. Dincolo de acesta a
apărut ceea ce ar putea fi denumit un fel de urmă a unui val de
pământ.

Cimitirele. Au fost investigate peste 60 de morminte. Ele se
clasează în două orizonturi temporale relativ distincte. O parte a
apa~inut unui cimitir anterior m ăn ăstirii dominicane, ci mitir ale căru i

urme mai consistente provi n dinspre vestul bisericii gotice. Se pare
că ultimele morminte ale acestui ci mitir au fost înregistrate în S
XXV, la circa 1O m distanţă de portalul de vest.
Majoritatea mormintelor contemporane m ă n ăst iri i este
con cen trată în nava bisericii. Ex i stă acolo înhumaţi ş i m u lţi laici,
inclusiv copii. Toate mormintel e se rem arcă prin sicrie bi ne lucrate,
cu benzi metalice plasate aproape de capetele lor, benzi de care
erau prinse belciuge masive . Inventarul mo~ilor este , în schimb ,
aproape nul.
Mănăstirea a avut şi un osuar, identificat, aşa cu m am arătat,
în în căperea 5, din ş irul interior al anexelor de est.
Reamenajarea bisericii în vremea castelului laic. Aces te
operaţiuni au început din deceniul al trei lea al secolului al XVI-iea.
Din punct de vedere strict constructiv este de bănuit că o parte a
patrimoniului m ă n ăs ti resc a fost l ăsat într-o stare de degradare .
Agonia m ănăstirii a ocupat toată perioada din a doua jum ătate a
secolului al XV-iea, până la alungarea ultimului călugăr. Izvoarele
sunt de acord în a-i atribui lui Gheorghe Martinuzzi rolul de principal
renovator ş i artizan al unui „castelIo delicioso" , în stil renascentist.
Lu c rări l e au fost, se pare, terminate în septembri e 1551, dată la
care stăpân ul lor a fost asasinat de căt re mercenarii generalului
habsburgic, Giovanni Castaldo. Mărturiile din procesul intentat

u cigaş ilor ş i unele indicii oferite de călători, sunt un ansamblu mult
prea vag care să ajute la identificarea aspectului noului castel.
Apoi, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, după înlăturarea lui
Martinuzzi, castelul s-a bucurat de un şir întreg de alţi stăpâni suspuşi , dintre care nu a lipsit nici fiscul, care, în mod teoretic, ar fi
fost încă în măsură să intervină în mod copios în construcţii. Este
adevărat, intervalul în care aceste noutăţi puteau să apară a fost
destul de scurt, pentru că la 1617, principele Transilvaniei, Gabriel

prin podele

(după

Zolnai L.)

Bethlen se l ău d a că terminase deja noul castel de la Vinţu, aflat în
jurul acelui a vechi . Un ele docu mente, împreună cu cercetare a
arheo l og i că, demonstrează că lichidarea castelului vech i şi implicit
a m ăn ăstirii, nu s-a făcut nici deodată ş i nici m ăcar complet în
timpul domniei principelui arătat. Anexele de sud au rezi stat până
în preajma anului 1621, iar altarul bise ri ci i a rezistat încă aproape
un secol.
Reamenajarea bisericii. Cu un aliniat mai sus, menţionase m
destinul prelungit al corului bi sericii . Noul castel pare să-i fi
respectat sacralitatea, folosindu-l în conti nuare, ce l puţin o vreme,
ca o capelă privată. Abia cândva în secolul al XVII-iea, în jum ătatea
de vest a coru lui va fi ame naj ată o uriaşă groapă de cereale,
placată pe fund cu bârne.
Mult mai multe lucruri sunt de scri s însă despre nava bise ricii.
Cel puţin jum ătatea de est a fost co mpartim entată în mai multe
încăperi, de spă~ite de ziduri destul de şubrede, din cărămidă în
amestec cu piatra. Perisabi litatea foarte rid i cată , determinată
îndeosebi de mortarele foarte fri abi le, a făcut ca din ele să se
conserve urme puţine . Determinarea num ărului şi a dispoziţiei
în căperi lor rezultate, devine astfel o întreprindere plină de riscuri.
Mult mai so lid ă a fost construcţia din apropierea intrări i de vest.
S-a desenat ch iar conturul unei încăperi (turn ?) (4 x 5 m), cu
zid uri de piatră. Intrarea bi seri cii a fost totalmente blocată .
Reamenajarea anexelor. Elemente destul de consistente
dovedesc că, cel puţin anexele de est au fost folosite din plin ş i în
vremea secolului al XV-iea. Din păcate, dublările de grosimi de
ziduri, obturarea unor intrări, nu a fost crono logizată atât de fin
încât să se poată vorbi cu certitudin e despre o fază m ăn ăstirească
târzie ori despre o fază l aică, renascenti stă. Cele mai sigure
elemente sunt ce le câteva fragm ente de pietre profilate care
apa~in Renaşterii . Num ăru l lor este mult mai mic decât dacă TI
co mp arăm cu cele gotice. Expli caţi a pare a fi aceea potrivit căreia,
în vremea demol ării ope rată de către constructorii castelului
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Bethlen, cea mai mare parte dintre pietrele renascentiste a fost
scoasă şi transferată în noua clădire . O dovedeşte fără nici un fel
de dubiu descoperirea unui ancadrament cu profilatură identică cu
aceea a ancadramentelor încă vizibile în ruina de la suprafaţa
solului . Fragmentul nostru a rămas în pământ pentru starea lui
precară de conservare, stare care nu-l mai făcea util în construcţia

de la începutul secolului al XVli-lea. Acesta este, de altfel, singurul
argument pentru care castelul Bethlen mai poate fi astăzi pus în
relaţie cu predecesorul său , castelul Martinuzzi . Descoperirea unor
cahle din secolul al XVI-iea în anexele de sud, produce în plus
dovada pentru utilizarea lor şi în timpul palatului laic.

Au fost descoperite cărămizi hexagonale, care nu puteau fi
decât pavimentale . Din p_ăcate, nu s-au descoperit şi in situ.
Reamenajarea curţii. ln interior, sub un pavaj de bolovani de râu
a fost descoperită o monedă bătută în anul 1527, ceea ce
demonstrează că pavarea nu putea avea loc în timpul funcţionării
mănăstirii, ci doar în timpul funcţionării palatului . Fântâna a rămas
sigur în folosinţă până cel puţin în secolul al XVII-iea.
Palisada târzie. A fost identificată pe latura de sud, la o distanţă
de 1,40 m faţă de zidul de închidere al mănăstirii. A constat din
bârne groase de O, 15-0,20 m, înfipte vertical, la o distanţă de
circa 0,50 m, una faţă de alta. Primul şir a fost dublat de altul, aflat

.__---1 40
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Fig. 9 . Secţiunea S XXIII cu urmele palisadei din secolul al X VI-iea .

Foto 3. Urmele palisadei castelului din sec. X VI (S XXI)

la 0,50 m spre sud. Bârnele celui de-al doilea ş ir au fost înfipte la
o adâncime mai mică (fig. 9) . Către colţul de sud-est al vechii
m ăn ăstiri, şirul de găuri de bârne descria un unghi drept, în aşa fel
încât s ă se poată presupune că acolo a existat un turn (foto 3).
Probabil este unul dintre . cele patru turnuri despre care se
menţionează în relatarea lui Ascanio Centario 11.•
Palisada a fost demolată, nu a fost distrusă. ln g ăurile fostelor
bârne s-au descoperit fragmente de cahle din secolul al XV-iea.
Materialul arheologic. Primele materiale la care vom face
referiri sunt cele litice . Aşa cum se întâmplă în toate marile
ansambluri arhitectonice, ele provin, în marea lor majoritate, din
ancadramente . Grupul de piese gotice face parte din două tipuri de
piatră , foarte diferită : unul caracterizabil printr-un calcar de calitate,
cel ălalt , dimpotrivă , utilizând o piatră nisipoasă , extrem de friabilă .
În dreptul um ărului de nord-est al navei biseri cii , a fo st identificat
11 A Centorio degli Hortens i, Commen farii de/la guerra di Transilvania . I
1566 /. Ed. L. Galdi. Budapest, 1940, p. 144- 147, vezi şi SzekfU Gy„
Ket historiografus Casta/do erdelyi seregeben, în Szazadok. Budapest, XLVIII ,
19 14, p. 28-29.

Veneţia,
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un loc care a se rvit o dini oară pre lu c ră ri i unor pietre necesare
pentru co n stru cţi a bi se ri cii . A ncadramentele ori ce lel alte
componente arhitectoni ce, care au fost co nfecţi o n ate din calcare,
au avut cele mai bune şanse de a se conserva ş i transmite pâ n ă la
noi, celelalte, s-au topit, pur ş i simplu , sub efectul umidităţii ş i al
sc him bă ril o r de te mp e ratură. Ce le mai multe dintre fe restre au fost
con fecţio n ate din pietre ni sipoase. În schimb, au fost făcute din
calcar profil aturile stâlpilor ad osaţi , parte din fe restrele co rului ş i
întreaga reţea de ogive a bo lţil or. Cheile de b o ltă au lu c rături
diferi te, co resp unzătoare în să la profilatu ri de ogive identice. Mult
mai măi estrit lu c rată , cea d eco rat ă cu un cap de m aimuţă,
contras tează cu aceea cu vultur (foto 2) . De altfel, pentru prima
cheie a fost pos ibil ă identificarea unor analogii care trimit către
ateliere regale ale regilor Ang evini .

I

I
I
I

I

Fig. 7O. Cahlă cu perechi de sfinţi (sec. XV)

Foto 2. Cheie de boltă cu vultur (S IX)

Majoritatea pieselor de factu ră re n asce nti stă a fost scoasă din
anexele m ăn ăs ti rii , sugerând că in vestiţi a a rti sti că de acest tip a
fost acolo mult mai concent rată. Di n păcate, elementele rezultate
din săpătu ri sunt mesch in de mi ci pentru a le în cadra, fără
difi cultate, în ansambluri recog noscib il e. Ş i aici, doar
ancadramentele de u ş i ş i ferestre, foarte sf ărâm ate sub p ăm ân t ,
dar vizibil e în fru m u seţea lor în ruina castelului Beth len, au fos t cele
mai_demne de reţinut.
ln cad rul ce ram icii de co n stru cţi e, olanele sem itubulare au
acoperit bise ri ca ş i anexele, probabil în că de la în ceputu ril e ei. Abia
în vremea castel ului au apărut şi cărăm i zi pavimentale de fo rm ă

a

h exago n al ă.

Mult mai va l oroasă este în schimb, ceram ica ornam ental ă din
co m po n enţa sobe lor. Aşa după cum ne l asă să înţe l egem
ce rcetăril e de pân ă acum, ele au apărut doar în curs ul secolului al

XV-iea, d upă dezafectarea sistemelo1· de încăl z ir e prin podele.
Lipsa unor mă rtu rii de postamente pare să in dice că majoritatea
sobelor a fost ins talată la etaje. Sobele de la m ăn ăstire au avut
două grupe diferite de cahle. Poate cel mai vechi con ţi nea perechi
de sfin ţi poziţi onaţi sub arcade gotice (fig. 1O), Sf. Gheorghe în
două v<ţriante, o sce n ă cu F~ăsti g nirea. Cel de-al doilea grup a avut
dimensiuni sensibil mai mari. S-au l ăsat identificate d ou ă piese,
una cu Sf . Gheorg he şi o alta cu do u ă registre suprapuse, în care,
jos, apare o alegorie cu o barză, un şarpe ş i un ce rb, iar sus un
căl ~reţ.

ln vremea castelu lui nu m ărul sobelor a fost mări t, iar repertoriul
motivelor fo losite pentru decor este re marcab il : nu meroase
variante de cah le cu decoru ri vegetale, căl ăreţi , o reprezentare de
Hercule cu arcu l, un vu ltur bicefal, stema oraş u lui Sibi u etc. Cea
din u rmă dintre decoraţii le în şi rate, trădează orig inea atelierelor ş i
caracteristicile lor tehnice. Cah lele de la Vi nţ fac parte din se rii care
preced venirea meşteri l or habani (după anul 1620).

O
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3

4

Sem

Fig. 7 7. Feronerie de la construcţii (a: lacăt; b: zăvor; c: colţare de fereastră)
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La sticlăria de construcţie din mănăstire ne-am referit deja, cu
un prilej apropiat 12 . După toate probabilităţile, parte dintre geamuri
a rămas în uz în vremea castelului. Atunci s-au adăugat loturi noi ,
care au folosit încă piese asemănătoare.
Alte auxiliare constructive se înscriu în capitolul feroneriei de
construcţie. Cele mai frumoase , prin modelaj, sunt colţarele de
ferestre (fig. 11 /c). Mai întâlnim apoi, obişnuitele fragmente de gratii
de ferestre, elemente de la zăvoare ş i lacăte (fig . 11 / a). Una dintre
piesele cele mai interesante este un scripete de dimensiuni medii .
Toate activităţile au lăsat urme specifice, unele dintre ele având
o valoare de excepţie. Pentru mănăstire sunt valoroase mai ales
ferecăturile de codexuri. O aplică de bronz, înzestrată cu imagineas imbo li că a unui patru ped cu gât de şarpe şi cap de pasăre,

înconjurat cu astre şi m1c1 pas an, demonstrează practicarea
alchimiei . Apoi, alte două piese, de o valoare cu totul excepţională,
trădează un co mpartiment de activitate niciodată relevat atât de
evident de către izvoarele ~crise : relaţiile dominicanilor cu lumea
ortodoxă din sudul Dun ări i . ln primul rând este vorba despre un mic
medalion de sticlă, turnat, cu reprezentarea scenei Răstignirii,
însoţită de o in sc ripţi e grecească. Apoi, urmează o cruce pectorală
de os, având încrustate, pe ambele feţe, mici scene religioase,
fi ecare însoţite de legende chirilice.
Activităţile cu rente, proprii tuturor siturilor arheologice, sunt
trădate de loturi impresionante de ce ramică uzual ă, bine datată, din
secolul al XIV-iea, până în preajm a începutului secolului al XVII-iea
(fig . 12). Menţiuni deosebite merită ş i vesela de sticl ă. În cepută cu
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Fig. 12. Ceramică uzuală (sus: sec. XIV-XV; jos: sec. XVI)

şi

12
Vezi Ad rian A Rusu, Sticlăria medievală din Transilvania. Repere generale
documente arheologice, în Ephemeris Napocensis, IV, 1995, p. 323- 327.
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aceea, încă rară în descoperiri din România , de secol XIV, co ntinu ă
p ână la o impresion antă cantitate de importuri veneţiene din secol ul
al XVI-i ea (fig . 13).
Nu putem încheia fără a atenţiona aici, la fel de scurt asupra
descoperirilor numismatice. Dacă ele au fost mai rare în incinta
mănăstirii, s-au găsit mai multe în afara şi după transformarea ei.
Monedele de secol XIV presară mai ales zona din preajma

Interpretări !?i valorizări preliminare. Cele mai neaşteptate
deschideri le presupune cercetarea complexului dominican de la
Vinţ . Trebuie spus din capul locului că în afara Cârţei, cercetări
sistematice de ansambluri mănăstireşti catolice transilvane încă nu
există . Patrimoniu l arhitectonic, fost dominican, păs t rat astăzi la
suprafaţă, nu conservă nici un fel de elemente deosebite care să
indice clar luc rări de sfârş it de secol XI II ş i din secolul al XIV-i ea.
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Fig. 13. Veselă de sticlă (a. pahar din sec. XIV; b. pahar veneţian, sec. XVI; c. bol, sec. XVI)

exteriorului zidului perimetral sudic al mănăsti rii. Într-una dintre
interior al anexelor de est a ieşit la lumin ă cel mai
vechi tezaur monetar de la Vinţ, compus din 11 monede de argi~t
autentice şi falsuri, din a doua jum ătate a secolului al XV-iea. ln
latrina (?) anexelor de sud ale mănăstirii transformate în palat, a
fost găsit un tezaur de opt ducaţi, bătuţi în 1540 13 . În exteriorul
de sud al aceloraşi construcţii a fost recuperat al treilea tezaur,
cântărind circa 1 kg, conţinând piese de podoabă şi monede de la
sfârşitu l secolului al XVI-iea (foto 5).

încăperi l e ş irului

13 Vezi Adrian A. Rusu, Tezaurul de ducaţi de la Vinţu de Jos Oud. Alba), în
Bui. Soc. Numismatice Române. LXXXVI-LXXXVII (1992-1993), nr. 140-14 1,

1996, p. 161-166.

Majoritatea acestor construcţii care mai rezistă astăzi la vedere
(Cluj , Sighişoara, Sebeş), a fost refăcut în cursul secolului al
XV-iea, mai ales către sfârşitul său, şi la începutul secolului al
XVI-iea . Din acest motiv, Vinţul se interferează în acest gol,
contribuind desigur la o refacere a unei imagini substanţial
îmbogăţite asupra şantie re l or de arhitectură care au funcţionat în
vremea sa. Este suficient să facem trimiteri doar la odinioară foarte
bogatul patrimoniu arhitectonic medieval al Albei tulii , din care s-a
conservat astăzi doar catedrala şi ceva din palatul episcopal. Dar
re l aţia merge mai departe, cel puţin în că cu Sebeşul. Arhitectura
dominicanilor a fost totdeauna foarte racordată unui spaţi u
european larg. Filiera pe care meşterii au sosit la Vinţ va fi
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Foto 5. Fragment din inscripţia fundaţională a lui Gabriel Bethlen (1617), refolosită în sec. XVIII

id entificată treptat, pe măsura progresului analizelor complexelor şi
materialelor. Spre exemplu, mănăstirea de la Leoben (Austria),
construită în inteJValul 126 1/-1280, are acel aş i plan al altarului, iar
dimensiunile navei sunt apropiate sensibil (30,4 x 12 m). După
părerea istoricilor ei, a avut un model italian direct 14 . Apropierile faţă
de modelele austriece par să fie trădate ş i de profi latu ra ogivelor.
NeJVura central ă încadrată cu altele mai mici, late rale, în forma
unor gheare, o întâlnim la bise ri ca dominicanilor din Viena 15 .
M ă rtu ri a pietrelelor de la Vinţ ne face să crede m că, indiferent
de prosperitatea eco nomi că reală a l ocalităţii, saşii care locuiau
acolo nu ar fi fost în m ăs ură să ridi ce un astfel de monument, fără
un sprijin exterior. Noi credem că acesta a fost unul regal, fi e
direct, fi e intermediat prin regi n a-ma m ă , Elisabeta Piast. Operele
ei ctitori ceşti documentate se extind până la Lipova 16. Amintim
apoi analogia pe care cheia de bo ltă cu reprezentarea m aimuţei o
are cu un mascheron de pe o l ată cheie de bo l tă descope rită în
cetatea regal ă de la Diosgybr (Ungari a) 11. În săş i vu lturul poate
aminti de simbolul heraldi c reprezentativ al casei domnitoare
poloneze, din care reg ina se trăgea.
Secolul al XV-iea a fost unul de decădere a co mplexului
m ăn ăstiresc de la Vinţ, urmare d irectă a prăbuşirii totale a aşezări i ,
de la o stare foarte prosperă, la o alta de mâna a doua, datorită
pustiirii sale de către turci. Apariţia lettneru lui este nu numai
semnul un ei noutăţi arhitectonice prezente foarte frecvent în
arhitectura gotică târzie, ci ş i acela al rarităţi i meşteşugu l u i
ciop litului în p i atră pentru compone nte arh itecto ni ce şi al
tentativelor, încă re u ş ite, de suplinire a sa prin m eşteri cărămidari.
Se pare că materialul arh eolog ic m ărun t de la Vinţ este
foarte bogat pentru o m ăn ăstire. Descoperiri arheolog ice similare,

din pun ct de vede re cantitativ, nu sunt nici la dominicanii
din Buda (Ungaria) 18 , nici la benedictin ii din Kosice
(Slovacia) 19 sau în oricare altă m ănăstire de pe cuprinsul vechiului
regat maghiar, ce rcetat ă arh eologic până în prezent.
M ă n ăs tirea de la Vinţ nu a fost singura care a fost tran sformată
în rezi stenţă l aică, în preajma ori imediat după succesul reformei 20 .
Dar, este sin gu ra care ajunge să fi e cu nosc ută în detalii . Contrastul
de calitate este izbitor în defavoarea zid arilor de la mijlocul secolului
al XVI-iea. Indiferent de cât de e ntu zi as m aţi au fost cei care au
descris castelul, în vrem urile sale de strălu c ire, nu putem scăpa de
imaginea ep i gonică pe care ne-o oferă cel p uţin p ân ă acum . Nimic
serios nu a fost cu adevărat construit atunci: zidurile au fost
dublate, s-au practicat deschideri noi, au fost obturate altele;
ancadramentele, foarte puţin e câte s-au păstrat, trebu ie încă
se ri os analizate ş i puse în contextul real i zăril or din acele vremi;
nava bisericii trebuie să fi arătat i arăş i dezolant cu ce le ce erau în
ea; palisada de lem n era co mun ă tuturor fortificaţiil o r de g raniţă cu
Imperiul otoman. Faptul că pentru a descrie Vinţul s-au folosit ş i
termenii de arx, propugnaculis ş i vallum 2 1 indi că fără greş că
trebuie să- l socotim ş i în rândul fort ifi caţiil or . O co n strucţi e cu
adevărat m ag nifică, reprezentativă pentru cele mai pretenţioase
gusturi ori stand arde sociale, nu avea motiv să fie într-atât de
radical demolată pentru a face loc uneia cu totul noi . Or, probabil
tocmai ca să confirme bănuielile noast re, principele Gabriel
Beth len aceasta a făc ut.
Peste această sc hem ă rezumat i vă, cercetăril e viitoare vor
înse ra date noi, unele poate de natură să schimbe rad ical istoria
monumentelor de la Vinţ . Cantitatea ş i importanţa le d ă dreptul să
fie plasate într-o monografie spec i a l ă .

14 R. K. Donin, Oie Betlelordenskirchen in Osterreich. Entwicklungsgeschichte der ăsterreichischen Gotik. Baden bei Wien , 1935, p. 52.

1a Katalin H. Gyurky, Das mitlelalterliche Dominikanerkloster in Buda.
Budapest, 1981.
l9 B. Polla, Kosice Krasna. Bratislava, 1986.
20 Koppany T., Castellumok a kesă-kăzepkori Magyarorszagon, în Castum

Idem, op. cit„ p. 299, fig. 406.
Ewa Sniezynska-Stolot, Oueen Elizabeth as a patron of Archilecture, în
Acta Historiae Artium, XX, fasc. 1-2, 1974, p. 13-3 1.
17 Czegledi Ilona, A Di6sgyări var. Budapest, 1988, pi. XVll/b.
15
16

Bene, 2, 1990, p. 78.
2 1 Cf. Balogh J„ Kolozsvar kăfarag6 muhelyek. XVI. szazad. Budapest, 1985.
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NOI PUNCTE DE VEDERE ASUPRA IPOSTAZELOR
DISPĂRUTEI BISERICI DOMNESTI „NEGRU VODĂ" DIN CÂMPULUNG-MUSCEL *
'
CRISTIAN MOISESCU

Cunoştinţele ce le deţinem asupra evoluţiei structurilor
planimetrice ş i spaţ ial e, a tehnici lor de co n strucţie şi a decoraţiei
edificiilor medievale româneşti de zid, în stadiul actual al
cercetărilor sunt furnizate în majoritatea cazurilor doar de clădiri
p ăstrat e încă întregi, chiar dacă multe din ele au suportat de-a
lungul timpului tran sfo rm ă ri sau adăugiri care le-au modificat
as pectul originar. D acă ne-am mulţumi numai cu studierea acestor
monumente, este de la sine înţeles că nu am putea cuprinde
ni ciod ată într-o sinteză veridică şi unitară toate manifestăril e
arhitecturale româneşti ale evului de mijloc ş i nici aportul unei
perioade sau alteia la evoluţia ştiinţei de a construi din ţara noastră.
Pentru a avea o imagine cât mai obiectivă ş i coerentă asupra
activităţii d esfăş urate în domeniul construcţii l or româneşti de zid, se
impune în egal ă m ăs ură şi cercetarea atentă a edificiilor di spărute,
prin sond area ş i interpretarea vestigii lor arheo logice,coroborate cu
inform aţii furnizate de izvoare le istorice . Neproced ând la
introdu cerea în circuitul ştiinţific ş i a acestor clădiri dispărute dar de
o remarcabil ă semnificaţie tehnică, artistică şi istorică ri s căm să
pre ze ntăm o evo luţi e incompletă a fenomenu lui arhitectural, care
nu ar oferi rep ere suficiente pentru studierea, în toată
complexitatea ei, a civilizaţiei medievale româneşti. Dar tocmai
aceste edificii dispărute, între care se înscrie ş i prima bi se rică a

unor determin ări externe denumite generic 11 influenţe", motivate
prin existenţa unui prestigios prototip aflat în afara graniţelor ţării ,
deseori depărtat în timp şi spaţiu. Aceste presupu se modele în
s itu aţ iile ş tiute , nu au exercitat decât în anumite condiţii înrâuriri
definitorii asupra evo luţi e i arhitecturii medievale româneşti . Biserica
domn ească din Câm pulung era un edificiu de plan bazi lical de
dimensiuni mijlocii (cca. 12,0 x 20,5), destinată încă de la început
confesiunii ortodoxe, cuprinzând pe l âng ă pronaos, un naos cu trei
nave ş i altar, ultimul fiind încadrat de pastoforii. Lăcaşul se
caracteriza prin forma s pec ial ă a pă~ii răsăritene, poligonală în
interior ş i exterior, precum ş i prin prezenţa unei caje de scară
plas"ată în colţul nord-vestic al pronaosului (fig. 1).
ln baza releveului substrucţiilor bisericii păstrate la nivelul
pardoselilor interioare, surprin se de V. Drăg hiceanu cu prilejul
sondajelor efectuate între 27 august şi 7 octombrie 1924, releveu
înregistrat ş i publicat nu după mult timp de arhitectul N. GhikaBud eş ti , monumentul era considerat ca fiind cel mai vechi ed ificiu
religios din Muntenia, atribuit activităţii ctitori ceşti a lui Nicolae
Alexandru Basarab 1, deci mijlocului secolului al XIV-iea.
În lipsa altor informaţi i mai precise privind materialele ş i tehnica
de constru cţie, releveul amintit a fost sing urul document pe baza
căruia au fost formu late de către cercetători păreri diverse privind
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Fig. 1. Biserica domnească din Câmpulung, plan

reşedi nţe i domneşti de la Câmpu lung-Muscel pe care o vom
analiza în rândurile ce urmează, studiate ş i interpretate superficial,
au ,făcu t deseori obiectul unor consideraţii fanteziste, deformate,
asupra înfăţi şării lor iniţiale. Această eronată interpretare se
datorează, în primul rând, neaprofund ării investigaţiilor necesare
pentru înţe l egerea dezvoltării arhitecturii vechi româneşti, căreia, în
cadrul acestor cunoşti nţe limitate, nu îi era atribuită de cercetări l e
anterioare aproape nici o contribuţie novatoare . În general,
fenomenul era înţe l es ş i explicat ca fiind în exclusivitate rezultatul

fo rm ele spaţi al e, destin aţia ş i chiar se mnifi caţi a monumentului
di s părut. Acestor ipoteze a căutat să le răspundă în parte chiar
autorul expl orări l or arheolog ice, într-un arti col publicat după patru
decenii de la efectuarea lor 2 .
1 N. Ghika Budeşti, Evoluţia arhitecturii În Muntenia şi Oltenia, I, în „BCMI ',

fasc. 53-54, 1927, p. 6.
2 V. Drăgh icean u, Despre

mănăstirea Câmpulung. Un document inedit:
jurnalul săpăturilor făcute de Comisia Monumentelor Istorice În 1924, în „BOR', 82,
nr. 3-4, 1964, p. 328-329.
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Atribuind fund aţiil e di s p ărutei biserici secolului al XIII-i ea, Vi rgil
stabilea că ridicarea sa poate fi pu să pe seama
co l o ni ştil o r saşi din Câmpulung , cei care au construit aici ş i o
b ise ri că d esti n at ă unei m ă n ăs tiri romano-catoli ce . Tot o d at ă ,
co nt es tă exactitatea planului rel evat ş i publicat de N . GhikaBud eşti , motivând că ar sfida „orice l ogi că ş i analogie" , iar
„reconstituirea atât a părţii apusene, cu pronaos ul în chi s ş i cu caja
scă r·il o r spiralice , cât ş i a altarului poligonal, care îmbrăţi şează
tustrele navele„. trebuie re s pin să " , fiind vorba, în concluzie, de o
n esati s făcătoare relevare ş i interpretare a monumentului 3 . O
reco n s tru c ţi e pa rţi al ă ulte rioară , d es tinată confesiunii ortodoxe , ar
fi avut drept co n sec inţă separarea pronaosului de re stul s p aţiului
liturgic printr-un zid plin, conducând la adoptarea unei so luţii
„fo rţată" ş i „ in ad ecvată" a traseului zidurilor altarului 4 .
Reluând păre rile lui V. Vătăş i a nu, Pavel Chihaia propune o
amendare a releveului publicat , bă nuind că bi serica ar fi fost to tu ş i
rid i cată în secolul al XIV-iea , dar d u pă un plan de tipul „cru ce
greacă în scrisă" în varianta cu puncte libere de sprijin 5 . Socoteşte
astfel necesară ve rifi carea un ei cote „greş it e " a traveii centrale a
naosului , care ar fi avut, de fapt, o fo rm ă pătrată , absolut n eces ară
ri d i cării în spaţiu, a un ei cupole ş i, prin aceasta, a co nfirm ări i
ipotezei expuse . Intreprind erea de către ace la şi cercetăto r, în anul
1964, a unui sondaj la nivelul pavimentului bisericii din secolul al
XIV-i ea, aflat la doi metri sub pardoseala actu al ă , a dovedit că
respectiva cotă, ca ş i planul în totalitatea lui , re prezentate în
releveul înve stig aţi il or lui V. Drăghi ce anu, erau exacte 6 .
Apreciind că releveul pu bli cat poate fi acceptat ca atare, Gr.
Ionescu admite posibilitatea construirii în că de la în ce put a l ăcaş ulu i
ca biseri că o rtodoxă, prin adaptarea unui plan „cu do u ă ş i ruri de
stâl pi ", considerat fă ră temei ca fiind „roman ic". Peste navele
laterale , care erau pe jum ătate mai în guste decât nava m ed i a n ă,
istoricul arhitectu rii rom ân eş ti îş i im ag i n ează că ar fi fost amenajate
„tribune sau mai degrabă pse udotribune", „la care se ajungea printro sca ră în s piral ă ce se găsea în co lţul dinspre nord-vest al
pronaosului", stabilind analogii cu pl anul bisericii episcopale „Sf.
Ni colae" de la Rădăuţi 7 , care este în să mai târzie cu câteva decenii.
Ocupându-se de ace l aş i monument, Răzvan Theodorescu reia
nuan \at unele păre ri mai vec hi , considerând că biserica res p e cti vă
ar fi fost „ co n st ru ită ca b azilică ce deservea cultul rom ano-catolic
în secolul XIII ş i rest ruct urată în secolul XIV, potrivit n ecesit ăţ il o r
cultuale ortodoxe", având „pute rn ice ele mente de factu ră
occi dentală" 8 . Reve nind mai târziu asupra inte rp retării vestigii lor
d i spărute, acelaş i autor op i nează, din nou hazard at, că ar fi fost
„u nul di ntre locuril e de ru găc iun e ale cl eru lui cat oli c
câmpulungean'', „având pl anul unui monum ent ro manico-gotic de
fel ul celor în ă lţat e în secolele X III ş i XIV în Tran silvania", „ulteri or
fiind tra n sform ată în bi se ri că ortod oxă a c urţii lui Basarab I", de
un de aspectu l „de co mpromi s, stângaci, între o bi se ri că o rtod oxă
ş i o bazil ică occide ntal ă" 9.
Revenind as upra mai vechilor ipoteze, V. Vătăş i an u acce ptă ca
atare pl anul descoperit de V. Drăghi ceanu, socotindu-l ca fiind
deri vat din arhitectura g otic ă , dup ă mod elul edificiilor de cult de
tipul n avă-h a l ă cu deambulator, comparabil cu structura acelor
l ăcaş uri săseşt i din Transilvania ridi cate ulteri or acestui monument,
cum ar fi bise ri cil e evanghelice din S e beş - Alba, co n s.t ruită între
an ii 136 1-138'2 ş i „ N eag ră" din B raşov, care d atează din ultimele
decenii ale secolul ui al X IV-iea 10 . Redisc utând din nou probl ema,
savantul cl ujean susţ in e cu p e rseve re nţă preze nţ a la Câmpulun g a
unui plan gotic de tip „ h al ă", cu deambulator în ju rul altarului, o
creaţie cu totul nou ă în Eu mpa acelor vre muri, „îm păm ânteni t" în
Austri a, unde i se stabi lesc prototipuri datate în prim a jum ătat e a
secol ului al X IV- iea. E xp l i caţia eventu alei ad optă ri a acestui tip de
V ăt ăş i anu

3 V. Vălăşia nu ,

Istoria altei feudale în ţările rom âne, Buc u reş ti, 1959, p. 130.
Ibidem, p. 131.
5 P. Ch ihaia, Date în legătură cu biserica vechii cur1i domne,1ti din
Câmpulung, în „BOR", 79, nr. 9-10, 1961, p. 1033 sqq .
6 Idem, Din celă/ile de scaun ale Ţării Româneşti, Bucureşti, 197 4, p. 206, nota 1.
7
Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, I, Bucureşti, 1963, p. 118- 119.
e Cap. Ada pe teritoriul României de la mijlocul secolului al Vl-/ea până în
p1imele decenii ale secolului al XIV-iea, în voi. „Istoria Arte lor Plas tice în România",
Bucureşti, 1968, p. 108-109, redactat de R. Theodorescu (în colaborare cu
R. Florescu).
9 R. Theodorescu, Un mileniu de adă la Dunărea de Jos, Bucureşti , 1974, p. 166.
10 V. Vătăşianu, Probleme p1ivind arhitectura Moldovei şi Ţării Româneşti din
secolul al XIV-iea, în .RMI" , nr. 2 - 1972 , p. 60-62.
4

pl an la Câmpulung ar fi de c ăutat - s u sţine V . Vătăş ianu - în
re l aţiile lui Nicolae Alexandru cu lumea cat o lică angev in ă , că reia îi
ap arţine a Clara , cea de a doua s oţie a sa 11.
Dar diversitatea p ă re rilor nu se o preş t e aici.
Printre ultimii ş i cel care s-a ocupat cu obs tin aţi e de analizarea
ş i inte rpretarea ră m ăş iţe l o r l ăcaş ulu i domnesc câmpulungean, a
fo st Vasile Drăg uţ. Reanalizând ipotezele exprimate anterior într-un
prim studiu , acest a re marc ă o s uită de in a dve rte nţe ş i
n eco n co rdanţe privind în scriere a monum entului în arhitectura
rom a ni că sau goti că, propun ându- ş i deliberat să- l în cadreze sferei
largi a ci v ilizaţi e i bizantin e. Stabil eşte în acest sens b ănuite înrudiri
structurale cu monumente religioase din sud- estul Europei,
exagerând, totod ată, i mpo rtanţa unui detaliu de execuţi e privind
tehnica de lu cru a m eşte rilo r bizantini şi nu numai a acestora 12 .
Este vorba de l ocaş uri având fo rm a unor canale răm ase dup ă
d i s p ariţi a prin foc sau macerare a grinzil or din stejar cu secţiun ea de
30 cm, care se afl au ascunse în grosim ea pl atformei - radier
(n um ită de V. D răg hi ceanu „tă/pice") 13 , ce consolidau în lung
fund amentele celor d o u ă ş iruri de stâlpi centrali ai naosului ,
legându-le transversal ş i de fund aţiil e zidurilor perim etrale. Cu acest
prilej, autorul a în ce rcat chiar o reconstituire nevero s imil ă a bisericii
di s p ă rute, în vari anta unei bazilici cu tribun ă pe latura vesti că, fără
cupol ă 14 , idee la care ulteri or a renunţat. Atât în articolul citat cât ş i
în altele urm ătoare 15 , pentru s u sţi nere a conj ecturii conform căre i a
biseri ca în cauză , în prim a sa eta pă de co n s tru cţi e, ar fi apa rţinut
ari ei de arhitectură bi zantin ă, V. D răg u ţ stabil eşte analogii fo rţate cu
bazilici având cin ci turle, cum ar fi: Hodighitria, co n stru ită în anul
131 O de că lu gă rul Pahomi e pentru m ăn ăsti rea Afendico Brontochion de la Mistra 16 ş i Bogorodica Lj eviska din Prizren 17 ,
rez ult at ă din restructurare a un ei bazilici bizantine mai vechi, de către
regele Miliutin , în anul 1307 (fig . '2). Acestora le-au fost asociate şi
alte ctitorii din Serbi a ş i Macedonia din aceeaş i e pocă dar de tip
cru ciform , cu o turl ă central ă ş i alte patru di s~ u s e la col ţuri , de la
Staro Nagori cno (1 3 13) şi Gracani ca (13 15) 8 .
F aţă de toate aceste ase rţiuni , prin cipalele incove ni ente care
intervin în s u sţi n e rea analogiil or propu se de V. Drăguţ între bi se ri ca
câmpulung ean ă ş i exempl ele bizantine amintite, sunt:
- n e con co rdanţa dintre forma rom ani c o - g oti că p olig o n al ă la
interi or ş i la exterior a altarului ş i anexelor ctitori ei muntene şi cea
po lig on a l ă la exteri or şi c irc ul ar ă la interi or a absid ei răsă rite n e,
ap a rţin ând bi se~i c il o r bizantine invocate 19 ;
Idem, Studii de artă veche rom ân ească ş i uni ve rsal ă , B uc u reşti , 1987, p. 35.
V. Drăgu ţ , Biserica Domnească din Câmpulung: o nouă ipoteză, în
„RMM-MIA", nr. 1/ 1977, p. 45-50 .
l3 Asupra argumentului subiectiv invocat de au tor, privind apartenenţa gri nzilor
din lemn necesare consolidării zidă ri e i pe durata efectuării prizei mortarului la
tehnica de lucru b i zant ină, pentru care ci tează în sprijinul păre ri i sale pe Auguste
Choisy (Histoire de l'architecture, 11 , Paris, 1964, p. 11), co n statăm că prestigiosul
cercelălo r al arhitectu rii universale, referind u-se în continuare la materialele de
constru cţi e ş i modul lor de utilizare în cadrul edific iilor romanice, p recizează, într-un
all capi tol, că .uneori printr-un uzaj care u rcă în epoca roma n ă ş i este conservat în
arhi tectura bi zan tin ă, grinzi le su nt înecate (în arhi tectura romanică, s.ns.) în corpul
zidări e i ş i formează un fel de reţea l o n gitudi n al ă , a cărei du rată nu a fos t din păca te
alla decât cea a lemnului în suşi" (A. Choisy, op. cil., p. 143). Urm ărind răspândirea
acestui procedeu în ţara noastră, consta t ăm că a fost folosit până târziu în
arhitectura Ţări i Româneş t i ş i a Moldovei, atunci când s-a adoptat sistemul de
turnare a emplectonului între paramente zidite, fiind, de altfel , întâlnit şi în
Transilvania, bunăoară, la fortific aţi ile medievale ale Oradei, şi nu numai aici
(informaţ i e oferi t ă cu mu l lă amabilitate de arheologul dr. Adrian Andre i Ru su).
14
V. Drăguţ, op. cit„ p. 48 , fig . 6.
1
5 Idem , Crea/ia artistică Îf"/ epoca întemeietorilor de ţară, în voi. colect iv
„Constituirea statelor feudale româneş ti" , Bucureşti, 1980, p. 278-279; idem, A11a
românească, I, Bucureşti , 1982, p. 10 1- 102; idem , Biserica domnească din
Câmpulung (Argeş), „SCIA -SAP", lom. 35 , Bucureşti , 1988, p. 3- 15.
l6 A. Alpago Novei Io, Grecia Bizantina, Mi lano, 1969, p. 68-70.
17 A. Deroko, Monumentalna i dekorativna arhilel<tura v srednovel<ovnoi Srbjii,
Belgrad, 1962, p. 125-127; p. 141, fig. 209.
18 Ibidem, p. 146, şip. 147 fig. 224; p. 161, fig. 252 şi p . 129, fig. ·186;
p. 142, fig. 2 14.
19 Deşi exactitatea formelor de plan ale bisericii din Câmpulung publicate de
N. Ghika Budeşt i , mai ales în urma ve rifică ri lor lui Pavel Ch ih aia, nu mai poate fi
pusă la îndo ia lă, pent ru a prezen ta asemănări cât mai fidele cu presupusul model
se rba-bizantin al Bogorodicei Ljeviska de la Prizren, unde altarul es te boltit cu o
cupo l ă încadra tă de două turle plasate peste pastoforii, st ructu ră spa ţ ială care în
p ro i ec ţi e orizon tală nu se poate ridica decât pe forme circulare create la interiorul
zidurilor estice, V. D răguţ îşi închipuie că şi latura răsăriteană a lăcaşulu i
câmpulungean ar fi avut iniţial un astfel de traseu, pe când în reali ta te, după cum
este il ustrat în re leveul săpătu rilor lui V. Drăg hicean u , acesta fusese în mod precis
de formă po li go n al ă (idem, Biserica domnească, op. cit., p. 12).
11
12
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- imposibilitatea plasării unei cupole pe travea centrală a
naosului bisericii din Câmpulung, având în vedere diferenţa, deloc
neglijabilă, de 1,25 m dintre laturi (2,35 x 3,60 m), care, din punct
de vedere tehnic, impunea obligatoriu existenţa la bază a unui
pătr_?-t şi nu a unui dreptunghi dispus transversal.
lntrucât bazilici le lu ate ca reper de V. Drăguţ au toate câte cinci
turle, acesta pleacă de la o premisă fundamental greşită atunci
când · consideră, fără argumente convingătoare, că şi edificiul
religios câmpulun gean ar fi avut în etapa iniţială aceeaşi plastică
monumentală.

Raportându-se la imaginile bisericii din cele două tablouri votive
pictate în 1831 de zugravul Antim Ghermano, pe care, fără
excepţie, toţi cercetătorii le-au socotit fanteziste , unde atât cei doi
prezumtivi ctitori ai primei construcţii cât şi Matei Basarab cu
doamna Elina, iniţiatorii refacerilor din 1635-1636, sunt înfăţi şaţi
cu macheta bisericii încununată de cinci turle, V . Drăg uţ consideră
că în executarea lor ,Antim Ghermano s-a inspirat din tabloul votiv
pe care zugravii lui Matei Basarab l-au realizat pe baza imaginii
votive iniţiale, din prima ctitorie 20 , invocându-l în sprij inul propriei
păreri pe I. Răuţescu, autorul unei documentate monografii a

oraşului Câmpulung şi a monumentelor sale care, de fapt , afirmase
contrariu l 21.
Se pune totuşi întrebarea: de unde s-a inspirat zug ravu l de la
1831 în redarea celor două ipostaze ale si luetei l ăcaşu lui împodobit
cu cinci turle, aspect pe care nu l-a avut niciodată în decursul
exisţenţei sale? Răspunsul nu este greu de aflat.
ln anul 1641 , Matei Basarab dăruia bisericii reclădite de el un
chivot din metal cu inscripţie, în care era înfăţişată convenţional o
machetă de biserică cu cinci turle, având o formă neobişnuită,
ţuguiată, a acoperiş ului altarului, cu frontoane triunghiulare laterale
la baza turlei centrale 22 (fig. 3), imagine reprodusă întocmai în
pictura celor două tablouri votive din 1831 realizate de Antim
Ghermano 22 bis (fig. 4).
Putea fi aceasta forma bisericii refăcute de Matei Basarab? În
nici un caz. Surprinzător, chiar V . Drăguţ semnalează im aginea
bi sericii după rectitorirea ei de către gospodarul domn, înfăţişată în
tabloul votiv zugrăvit în anul 1700 pe peretele nordic al pronaosului
bisericii sch itului Sf. Apostoli, din cadru l ansamblu lui mănăstirii
Horezu 23 (vezi coperta IV) . Această reproducere fidelă a l ăcaşu lui
câmpulungean, singura cunoscută până acum, este confirmată de
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Fig. 2 . Bisen·ca Bogorodica Lieviska, Prizren (reg. Cosovo), plan şi secţie după A. Deroko

20 Pavel Chihaia, ce l care a analizat cu erudiţie şi meticulozitate trecu tul
monumentul ui câmpulungean, co ntestă argumentat ve ridicitatea imaginilor bisericii
reproduse în fresc a realizată în timpul domniei lui Matei Basarab, afirmând că „N ici
unul din cele do u ă chivoturi nu reprezentau„. modelul bisericii lui Nicolae Alexandru
sau Matei Basarab" (Din ce tăţile de scaun, op. cit. , p. 244) .

21 V. Drăgu\ , op. cit„ p. 11. Ioan Rău\escu precizează că tablouril e votive sunt
târzii, „zugrăvite probabil în 1831, aşa că nu reproduc exact vech ile picturi din timpul
domniei lui Matei Basarab" (Câmpulung-Muscel. Monografie istorică, Câmpulung,
1943 , p. 72).
22 I. Rău\escu, op. cit. , fotografia chivotului la p. 132.
22 bis. P. Chihaia , op. cil„ fig. 39, 68 şi 106.
23 V. Drăgu\, op. cit„ p. 8-9; fig . 2 ş i 3.
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În lipsa unor informaţii istorice sigure cu referire la înfăţişarea
monum ent câmpulungean, care a prilejuit atâtea pă re ri
contradictorii, în rândurile de faţă ne vom rezuma doar la
interpretarea co n se mnăril o r narative , laco nic formu late , sau la
exp~nerea unor consideraţii personale.
ln Cronica despre Radu de la Afumaţi din 1525 27 , îng l obată
ulterior în Letopiseţul Cantacuzinesc 28 , se menţion e~ă că domnul
Ţării Româneşti , în perioada de început a întemeierii, „lntâi au făcut
oraşu l ce-i zic Câmpu Lung . Acolo au făcut ş i o biserică mare şi
frumoasă şi înaltă" (subl. ns.). Această precizare, după care
biserica câmpulungean ă era „înaltă", conside răm că se refer·ă
tocmai la exis te nţa unui turn monumental suprapus pronaosu lu i,
deoarece, în continu are, referindu-se la oraş ul Argeş, cronicaru l
menţionează: „ş i iar au f ăc ut oraş mare şi s-au pus scaunu l de
domnie, f ăcând cu~ i de piatră ş i case domneş ti ş i o biserică mare
ş i frumoasă 29 (subl. ns.) . Aşada r, biserica Sf. Nicolae Domnesc
de la Argeş nu mai era „şi înaltă", deşi dimensiunile planului
d epăşeau cu căţi va metri pe cele ale l ăcaşu lui câmpulungean, iar
cota ve rti cal ă interi oară de la nivelul te~enu l ui la vârful acope ri şului
turlei este de peste 23 de metri. ln concluzie, apreciem că
înă lţim ea bisericii domneşti din Câmpu lung se exprima printr-un
~ l ement vertical dominant, care nu putea fi decât un turn-clopotn iţă.
ln s u sţin erea acestei observaţii privind înfăţişarea iniţial ă a vechii
biserici câmpu lungene de cu rte domnească, nu putem trece cu
ved~rea sublinierea unui alt aspect, propriu mentalităţi i vremii.
ln acele momente de febrile preocup ări pentru consolidarea
tânărului stat muntean, domnia trebuia să - ş i afirme h otărât
di s pă rutului

Fig. 3. Chivotul dăruii bisericii din Câmpulung de Malei Basarab şi Doamna Elina,
la 22 decembrie 1641

desCl'ierile călătorilor s trăini, de catagrafiile întocmite înainte de
ultima sa refacere şi de cercetările arheolog ice 24 .
Respingând cele mai multe din ipotezele ş i conjecturil e
preze ntate mai sus, considerăm utilă o ana li ză de detaliu pentru
expunerea propriilor noastre consideraţii asupra restituirii formelor
bisericii domneşti câmpulun gene, cu privire spec i a l ă asupra
structurii spaţial e ş i a plasticii monumentale corespunzătoare
înfăţişării din prim a etapă de construcjie, ca apoi, în final, să putem
sta~ili căre i arii stilistice îi aparţinea 2:J.
ln acest sens, este esenţi al ă interpretarea prezenţei cajei scării
s ituată în colţu l de nord-vest al pronaosu lui, având un zid circul ar
cu o grosime de un metru şi o deschidere l iberă utilă de 2, 76 m,
ce as igu ra o rampă de c irc ulaţi e cu o l ăţime de aproape 1,40 m.
Care a fost, de fapt, funcţia acestei scări care faci lita un acces
comod la nivelurile superio are? D estin aţi a princ i pală era, fără
îndoială, aceea de a lega pronaosu l cu etaju l superior, unde va fi
fost amenajată o tribun ă (cafas) destinată domnului ş i fam iliei sale
pentru a asista la ceremonialul religios 26 , continuat apoi, pe
verticală, cu un turn - clopotniţă de ample dimensiuni (fig. 5.2).
24 Descrie rea lui Paul din Alep în ,Călători străini despre ţările române", VI ,
Bucureş t i,

1976, p. 76-80; Sp. Cârstocea , Construcţiile ansamblului feudal Negru
Vodă din Câmpulung Muscel în catagrafiile din prima jumătate a secolului al XIX/ea , în ,Studii ş i comunicări", Muzeul Câmpulung Mus cel, 1982, p. 62; Gh. I.

Cantacuzino, Probleme ale secolelor XIII şi XIV la Câmpulung şi cercetările
arheologice de la fosta curte domnească, ih ,SCIVA", tom. 32, nr. 1, Bucureşti,
ianuarie-martie, 1981, p. 134.
25
Punctele de vedere expuse mai jo s, au fost prezen tate într-o comu nicare la
sesiunea şti inţifi că cu lema ,Monumen te de arh itectură în contextul activi tăţi i de
ocrotire ş i valorificare cu ltural-educativă a patrimoniulu i cultural naţional", 11 -14
decemb ri e 1981, Câmpulung şi Curtea de Argeş, jud. Argeş, inti tul a tă „Noi puncte
de vedere asupra arhitectu ri i bise ricii domneşti din Câmpulung-Muscel". În cronica
menţionatei sesiun i ştiinţifice semnată de E. Ancuţa Ru şi na ru, din neînţel e gere, se
menţionează contrariul celor susţinute: „Bise rica Domnească din acelaşi oraş ,
monument din secolul al XIV-iea, dispărut şi atât de controversat în anii din urm ă,
prezintă o struc tură arhitecturală, care, după no il e cercetări ale arh . Cri stian
Moisescu, recl amă , pe baza unei reconstituiri axonometrice, un monument în cruce
greacă înscrisă (sic), realizare a meşterilor locali" , afirm aţi e contrazisă chiar de
stud iul grafic publ icat alătura t , cons iderat de autoarea notei a fi doar un simplu
desen (? !) („RMM- MIA", XIII, nr. 1/ 1982, p. 94-95).
26 Potrivit concepţiei vremii, doamna nu putea asis la la slujbele rel igioase din
interiorul naosului, interzis alunei femeilor , creindu-i-se un loc special prin
amenajarea cafasu lui (Gyneceum), de fapt o tribună-balcon plasată în zona de vest
a naosului. Probabil că tribuna bisericii câmpulungene, întâlnită exclusiv în cadrul
bisericilor cu fu ncţi e auli că, va fi servit drept model pentru cele realizate ulterior la
biserica mare d om neasc ă din Târgovişte (1584) şi la biserica m ănăstiri i Strehaia
(1645), unde se afl a, de asemenea, o reşedinţă domnească .

Fig. 4. Macheta bisericii din Câmpulung pictată de Antim Ghermano la 1831 ,
susţinută de presupw;;ii cfilori ,Negru Vodă" şi „Nicolae Alexandru lliaf (sic)

autoritatea, cu orice pri lej ş i prin orice mijloace. În oraşul în care
mai existau căt re mijlocul secol ului al XIV-iea încă două biserici de
zid apa~inând imi granţi l or saş i catolici - este vor-ba de biserica
constru ită în ju rul an ului 1345 pentru mănăst i rea domin ica nă
dedicată Sf. Elisabeta („C l oaşteru l "), având un plan bazilical cu trei
nave şi transept, dispăru tă definitiv în pr·ima jumăt at e a secolulu i al
XVII-iea, la care V. Drăghicean u abia mai distingea în 1924
curbu rile abs id iolelor 30 , precum şi de biserica franciscană
parohială Sf. Iacob ce l Mare („Bărăţia"), cu o arh itectură gotică
timpurie, ridicată în ultimul deceniu al secolului al XII I-iea 31 apreciem că se impunea ca o necesitate evidenţ i e rea ideii de
reprezentare, adică de afi rmare a prestig iului instituţi ei domniei ş i a
confesiunii sale ortodoxe, în cad ru l unui centru urban cu o
importan tă populaţi e alogenă, de altă c redinţă şi într-un moment
istori c sensibil .
27

P. Ch ihaia, op. cil„ p. 205.
Cronicati munteni, I, Bucureşti , '196 1, p. 83-84.
29 Ibidem, loc, cit.
30 V. D răg hiceanu, Despre mănăstirea Câmpulung, (cap. „S ăpă turile de la
Clm; ~ter'), în BOR, LXXXII (1964), nr. 3-4, p. 328-329.
1 P. Chihaia, op. cit„ (cap. „Monumente gotice în Câmpulung-Muscel"),
28

p. 307 sqq.
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Fig. 5. Biserica

domnească

din Câmpulung În prima

fază de constn1cţie

(cca 1345), plan

şi secţie resliluilă
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În Câmpu lung, la o bi se rică ortodoxă de re şedinţă domnească
care era pe cale să devină şi necropolă a primilor Basarabi , ideea
de reprezentare devenea în acea perioadă un imperativ, fiind
s ubliniată prin atribuirea unei imagini vizuale prestante,
impun ătoare, dorită de ctitor şi înfăptuită cu mijloace relativ simple
de către constructor. Prin marcarea cu un element vertical chiar a
faţade i bisericii văzută dinspre principala arteră de c ircul aţi e a
oraşu lui , era repreze ntată simbolic autoritatea puterii centrale a
statului ş i su premaţi a c redinţei sale ortodoxe.
Această idee ex primată în modul cel mai sugestiv prin volum e
arhitecturale, după ce a fost ap l icată mai întâi la constru cţi a bisericii
câmpulungene cu monumentul ei turn - cl o potniţă , lu ată ca model,
se va răs pândi ulterior, între secolele XV- XVII , ş i la alte clădiri
ridicate pe ţeritoriul provinciei româneşti dintre Carpaţii Meridionali
şi Dună re. ln această perioadă, s-a instituit un ti p mai modest de
construcţie religioasă-ctitorie domnească de pl an sal ă , dominat de
un înalt turn-clopotniţă dispu s peste pronaos 32 .
Nu este lipsit de interes să m e nţion ă m un alt as pect
semnificativ, încă neobservat de cercetătorii fen omenului
arhitectural rom ânesc al evu lui mediu , referitor la mentalitatea
vremii privind exprimarea ideii de reprezentare a prestigiu lui ş i
autorităţii domniei în arhitectură. După trecerea a aproape trei
secole de la ridicarea bisericii domn eşti din Câmpulung, din
in iţi ati va lui Mate i Basarab s-au con struit turnu ri-cl opotniţă
independente, legate de zidurile al ăturate ale incintelor, plasate
exclu siv la intrarea în ace le ansam bluri monastice sau de
adm i ni straţie care ad ăposteau case do mneşti, deci reşed inţe
ocazionale ale domniei. Aceste turnuri , mult mai înalte ş i de
domensiuni mai ample decât cele ob i ş nuite, străju iau i nt răril e
m ăn ăstiril or Argeşu lui (1641), Brebu (1640-1650), Brâncoveni
(1641 ), Ti smana ( 1645) , Strehaia ( 1645), Câmpu lung ( 1647) ş i a
bisericii dom n e şti Sf. Dumitru - B ăn easa din Craiova (1651 ), cu
i n tenţia n ed i s i mul at ă de a marca preze nţa reşedinţe l or d o mn eşti .
De prisos , poate, să reamintim că d ou ă dintre bisericile d omneşti
m e nţi onate - cele de la Strehaia ş i Câmpu lung - aveaµ ele în sele
turnuri - clopotniţă încorporate, făcând din punct de vede re strict
funcţional i nuti l ă plasarea unui al doilea turn cu aceeaşi fun cţi e la
intrarea în i n c i ntă, dacă nu se urmărea cu oste ntaţie sublini erea
ideii de afi rm are a prestigiului in stituţiei domniei.
Dar s ă revenim la recon stituirea formelor s paţi ale interioare a
bisericii câmpulungene din prima fază de co n stru cţi e, corelate cu
formele sale de plan.
Ţi n ând seama de structu ra pl animetri că a bi sericii domneşti din
Câmpulu ng , c un osc ută prin interm ed iul ce rcetăril o r lui Virgil
Dră gh i cean u , putem accepta că un ica s o luţie raţi o n a l ă de
acoperire a navei centrale din naos ar fi fost o bo ltă sem i c ilind rică
l o ngitudin al ă ritmată de arce dublouri , sub ale cărei naşteri se
deschid eau trei perechi de bo lţi în l eagăn dispuse transversal 33
(fig. 6). Era singura modalitate de a as igura o mon um entalitate
s porită a s paţiu lui interior al naosului , în co n co rd anţă depl ină cu
pos i b il ităţi le tehnice ş i gustul pentru frumos al meşteril or vremii 34 .
32 Primul exemplu de monument apa~i nând aces tui tip structural este biserica

Sânnicoară din Curtea de Argeş, ca apoi , în secolul al XVI-iea, să - l întâlnim chiar în
oraş u l Câmpulung la biserica din Schei, con s tru ită înainte de anul 1548 ş i în
capitala \ării , oraş u l Tâ rgoviş t e, la biserici le Sf. Gheorghe, ctitori tă de Neagoe
Basarab ş i ,Roş i e", ridicată de Coadă vornicul între anii 1542- 1545, toate

caracterizate de p reze n ţa unui înalt turn -clo potn i ţă pes te pronaos.
33 Bolta se m i ci l i ndrică tra n sversală din zona ce ntral ă a naos ului se afla sub
nivelul co rn işei generale a bisericii, ne fiin d, în co n seci n ţă, n ecesară, nici în această
fază , nici în cea urm ătoare , evid e n ţierea sa în faţad ele laterale prin fron toane curbe.
Adoptarea aces tei sol uţi i de acoperire cu se micilindri transversali a navelor laterale,
p rezi ntă în plus avantajul anu l ării eforturilor rezu ltate din împingerile exe rcitate de
bol ta din zona ce nt ral ă spre cele adiacente, marginale, prin intermediul unor arce
mediane dispuse în ace laş i sens transversal.
34
Fă ră în doi ală că pot fi imagi nate şi alte solu ţii de detaliu în boltirea naosului
bisericii do mn eşt i din Câmpulung. Propunerea formu l ată în studiul de faţă ne-a fost
s uge rată de rezolvarea acoperirii naos ului bisericii învecinate din satul H ârteşti (corn.
H ârteşti , jud. Argeş ) , co n s tru i tă drept ca pelă de curte feu d ală în anul 1532, du pă
o st ruc t ură c ruciformă cu puncte libe re de sprijin , în vari an tă sim pl ă , având o tu rlă
cen t ral ă ş i cil indri transve rsali peste spa\iile laterale ş i comportamentale de col\ ale
naosului, boltire i n flue n \ată , probabil, de cea a bisericii din Câmpulung. Şi adoptarea
aces tei sol u ţii originale de acoperire s pa ţia lă a naosu lui, l-a dete rminat pe Em il
L ăzăresc u să aprecieze justificat că bise rica din H â rteş ti re prezi n tă „un tip neîntâlnit
în toa tă evo l uţi a arhitecturi i din Ţara Ro m ânească " ( Observaţii asupra bisericii din
Hârteş li, în SCIA, nr. 2 - 1962, p. 397). So l uţi a este utilizată şi în Moldova la
bol tirea naos ului trinavat al biserici i domneşti cvasiconte mporane , Sf . Nicolae" din
Rădău ţi, care a avut aceeaş i funcţie cu cea a l ăcaş u lui câmpulungean, de n ecropo l ă
ai primilor domni ai statului de curând întemeiat , chiar d acă absidele altarului celor
dou ă lăcaş uri sunt total diferite structural, neîn g ăd u ind nici o analogie.

Semicilindrul navei centrale se racorda obligatoriu spre răs ă rit
cu o boltă din panouri curbe C.în felii"), rezultată din forma
poligonal ă a traseului absidei altarului, prin intermediul un ei bo lţi
se micilindrice scurte. Acoperirea celor dou ă mici anexe ale altarului
- proscomidia ş i di aconiconul - dato rită planului în formă de
patrulater nereg ulat al fi ecăre i a, nu putea fi rezo lvată decât cu bo l ţi
avâ~d profilul în sfert de ci lindru cu secţi une vari abilă (fi g. 5.1 ).
lmbinarea formelor plan imetrice, a structurilor spaţi al e şi a
plasticii monumentale descrise, coroborate cu realizarea unui
parament neted, lipsit de o decoraţie în relief a faţadelor, al cătu it
din blocuri de pi atră de tali e căpt u ş ite la interior cu zid ări e de
cărăm id ă, demonstrează fără dubiu că la Câmpulung ne afl ăm în
faţa un ei biserici de o d istinctă originalitate, care intervenea cu un
aspect insolit în peisajul arhitecturii medievale ro m âneş ti a epocii
când a fost con stru ită. Edificiul de care ne oc upăm, rep rezintă o
remarcab il ă re u şită tocmai pentru că nu se constituia într-o rep li că
mai mult sau mai puţin fidelă a un or co n stru cţi i preexistente, fi e
din ari a stili sti că a roman ico-goti cului ce ntral sau vest european,
fi e în cea a spaţiului balcano- bizantin , de unde rezultă ş i
dif icultatea de a stabili re l aţii de analog ie sau filiaţie c;,u
monumente afl ate într-una din cele d o u ă sfere de civi lizaţi e. ln
arhitectura l ăcaşu lu i respectiv rec un oaş te m , totuşi , utilizarea
global ă a un or elemente caracteri stice goticului timpuriu , fă ră
îndoial ă rezultat al con tri b uţi e i unor m eşte ri tran s ilv ăn e ni - poate
aceiaşi care prin 1345 parti c ipaseră la rid icarea în acelaş i o raş a
bisericii mănăstirii catolice 11 Sf . Eli sabeta" (Cloaş te r ul) - că rora li sa ce rut de către ctitorul-comanditar, aici voievodul Nicolae
Alexand ru, adaptarea vocabularului tehnic ş i arti stic de care
dispuneau, în scopul conceperii ş i exec utării unui program de l ăcaş
ortodox. Numai în acest mod putem explica arhitectura cu un
as pect aparte a monumentalei bisericii din Câmpulung-Muscel.
Considerăm că în mentalitatea soc i etăţii rom ân eşti din acea vreme,
între ceea ce avea de re alizat m eş t e rul constructor
(..protomaistorul", adică arhitectul ş i în ace l aş i timp executantul
prin cipal al operei) ş i dorinţa ctitorului , intervenea o anumită pun ere
de acord, condiţ ionată de cunoştinţele tehnice ş i s imţul estetic ale
unuia ş i de statutul social, confesiun ea ş i orgoliul celuilalt.
Analizând urm ele de zidărie ale acestei biserici, con stată m că
acel protomaistor era un bun cunoscător al ş tiinţe i trasării ;;i al unor
procedee teh nice ing eni oase 35 , înzestrat cu un abil s imţ al
ordon ării elementelor constitutive ale di spoziţi ei interioare, la care
tran spare intenţia de modulare a planimetriei edificiu lui , poate ;>i a
proporţiilor volumetrice di s părute, astfel:
- l ăţimea navei med iane, de 3,60 m, era aproape dubl ă faţă
de cea a colateralelor, care m ăs urau 1,86 m;
- distanţa dintre stâlpii centrali ;>i cei estici (2, 75 m) era egală
cu cea de la aceşti ultimi stâlpi până în latura din axul altarului;
- micile compartimente situate în col ţuril e dinspre vest ale
naosului, aveau o formă aproximativ pătrată (1,86 m x 1,97 m).
La nivelul superior al s u b strucţii l o r bisericii, V. Drăghice anu a
depistat s uprafeţe însemnate ale pard oselilor din ac east ă pr i m ă
fază. Cărămizi l e de paviment, de fom ă drept u ng h iu l ară , erau
Şi scara h e li co i dală afl ată în pronaos , păs tra tă cu prilejul refacerilor din
că a exerci tat o anu mi tă influenţă as upra unor monumente
religioase constru ite mai târziu în zona Câmpulungului. La biserica din Băjeş ti, jud.

1635- 1636, se pare

Argeş, cti to ri tă în anu l 1666 de marele ban M areş Băjescu d u pă o fo rm ă t ri c o n că
:Je plan, turla, plasată în mod ob i ş nui t la aces t tip de lăcaşu ri peste naos , li pseşte .
ln schimb, o s c ară i nte rioară în s pirală a m e n ajată ca ş i la biserica dom n ească
câ m p ulung ea n ă în co l ţu l de nord-vest al pronaosu lui , conduce la o t u rlă oarbă care
îndepl i neş t e fu n cţia de clopotn i ţă.

35 În tre procedeele tehnice folosite de meşteru l bise rici i câmpulungene
am intim doar acea pl atfo rmă de fundare, num i tă de V. Drăgh i cean u „ tăl pice", care
con sta din zid uri subterane longi tudinale dispu se în lungul stâlpilor navei , care ii lega
unul de altul, dar ş i de zidurile perime trale ale bisericii. Aceste substruc\ii alcă tu i esc
un sistem de fun d a ţii denumi t în termeni i n gi n ereş t i modern i „radie r general",
s avantă metod ă t eh n ică folosită cu p recăde re în terenuri slabe ş i la const ru cţ i i
masive, pentru a asig ura o repartizare uniformă a eforturilor provenite din greutatea
masei zid ă rie i edificiului. Putem aprecia, în legă t ură cu aces t detaliu, ingeniozi tatea,
nivel ul c un oşti n ţelo r tehnice ş i expe rie nţa elevată proprii me şterul u i constructor care
a conceput biserica, ştii n d că tasarea doar cu c âţiva centimetri a fu nda ţ iei unuia din
stâlpii interiori avea ca efec t dezechilibrarea în tregului sis tem constructiv şi, în fi nal,
prăbu şirea lui. De altfel, ce le do u ă su rpări ale bisericii au fost cauzate chiar de
tasarea stâlpului de sud-vest al naos ului , ale căru i fun daţii erau s lă b i te de gropile de
înhumare practicate în imediata apropiere, pri n spargerea zidări e i subs trucţiilor
acestuia.
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dispuse oblic, de o parte şi alta în raport cu axu l longitudinal al
edificiului, înclinate faţă de intrare spre stânga în jumătatea de nord
şi spre dreapta în j u mătatea de sud a l ăcaş ul ui („opus spicatum") 36 .
Aceleaş i cercetări întreprinse în anu l 1924 au identificat şi
cavouri le ctitori lor, amplasate în faţa stâlpului de sud -vest al
naosului. Cavou l situat spre centru l bisericii a fost atribuit lui
Basarab I, iar ce l imediat a l ăturat spre sud s-a considerat că
aparţinea lui Nicolae Alexandru 37 . Prezenţa mormântului primului

domn al Ţării Româneşti este indirect atestată ş i de grafitul
descoperit în anu l 1920 pe peretele de nord al naosului bisericii
Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, care prec i zează că „în
anul 6860 (135 1- 1352) la Câmpu lung a răposat marele Basarab
voievod" 38 .
Dacă piatra tombală ce se va fi aflat peste cavoul lui Basarab I
nu s-a păstrat , în sch imb, mormântu l lui Nicolae Alexandru a fost
acoperit încă din anul 1364 cu o lespede de formă aproape

Fig. 6. Biserica domnească din Câmpulung in plima fază de construcţie (cca 1345), perspectivă axonome trică res tituită

36
37

V. D răg h icea nu , op. cil., p. 3 18.
Ibidem, p. 302.

38 Curtea domnească din Arge~, în BCMI, an. X-XVI (1 9 17- 1923),
Bu cureş ti ,

1923, p. 16; p. 147 ş i fig. 9 , cu o transcriere greş ită la p. 3 1.
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pătrată, de dimensiuni reduse (latura de cca

70 cm), decorată cu
un motiv ornamental marginal sub formă de chenar lucrat în
tehnica meplat, fără modelaj sau cizeluri, de fapt un vrej unduios
de care sunt prinse flori cu trei petale, la exterior, alternate cu
altele având trei sepale, la interior (fig . 7) . Această lespede
păstrată pe acelaş i amplasament cu prilejul refacerilor iniţiate de
Matei Basarab, dar ridicată cu un metru mai sus, la nivelul noii
pardoseli, a cunoscut în secolul trecut, în timpul ultimei
reconstrucţii a bisericii dintre anii 1827-1831 , peregrinări la
monumente argeşene din zonă 39 , în prezent fiind încastrată la
baza feţei nordice a stâlpului de sud -vest al navei actuale, pe o
platform ă din beton . Autenticitatea acestei pietre tombole poate fi
dedu să din ductul literei şi conţinutul textului inscripţie i slavone,
precum şi din aspectul stilistic al ornamentaţiei, căruia i se poate
atribui o origine apuseană. Cunoscut în literatura de specialitate ca
„mormânt cu epitaf", prin care se înţelege o placă din piatră de mai
mici dimensiuni aco perită cu inscripţie, acest tip de monument
funerar este de veche tradiţie, utilizat în Franţa secolului al XII-iea,
uneori cu reprezentarea efigiei celui dispărut 40 . Grafitul de la
Argeş ş i data celui mai vechi document de înzestrare a bisericii
domneşti din Câmpulung cu averi imobiliare, între care şi moş ia
satu lui Bădeşti de pe râul Doamnei, din 1351-1352, păstrat
într-un tran sumpt din 13 noiembrie 1618 41 , ocazionat de
încetarea din viaţă a lui Basarab I ş i de urcarea pe tron a lui Nicolae
Alexandru, sunt dovezi de netăgăduit că lăcaşul respectiv a fost
ridicat cu câţiva ani înainte de mijlocul secolu lui al XIV-iea,
aproximativ prin 1345. Cercetă rile arheologice au atribuit perioadei
respective un strat de lespezi ş i bolovani de râu întin s pe o mare
s uprafaţă în zona de răsărit a bise ricii, ce se presupune că ar fi
reprezentat o nivelare efectuată cu prilejul activităţii constructive
iniţi ată de Nicolae Alexandru, precum ş i prima as iză formată din
blocuri paralelipipedice de piatră fasonată , di s pu să peste fundaţii
din bolovani de format mic, înecaţi în mortar 42 .
Aceleaş i cercetări au identificat un zid perimetral din piatră,
care înconjura biserica la o d is tanţă de 12-14 m de limita sa
exterioară, ridicat imediat după construirea acesteia, în aceeaşi
etapă de lu crări 43. Acest zid împrejmuitor al bisericii era dublat pe
latura de sud, cea mai expusă, de un val cu şanţ exterior, datat, de
asemenea, la mijlocul secolului al XIV-iea. Lăţimea valului, de
peste 8 m, se p ăs trează până la o înălţime de 1,40 m. Şanţul, cu
o l ăţim e care depăşea 4,50 m, având o adâncime de peste 2 m,
se afla la o distanţă de 2- 2,50 m de val 44 (fig . 8).
Investig aţii l e de specialitate efectuate pâ nă în prezent, nu au
avut ca rezultat descope rirea urm elor cl ădirii din secolul al XIV-iea
cu fun cţia de re şe dinţă domneas că, probabil cu o e l evaţ i e din
lemn, afl ată probabi l, în zona în că n eex plorată arh eologic din partea
de nord-est a ansamblului.
În concluzie, se poate afirma cu s iguranţă că urmele de ziduri
apa1inând edificiu lui bisericesc datate spre mijlocul secolului al
XIV-iea, sunt primele şi cele mai vechi din zonă, situate atunci în
marginea de sud-est a oraşu lui .
După ce reşe dinţa domnească de la Câmpulung, prin di s pariţia
în împrejură ri în că necunos cute a casei voievodale, unde la 1352
se pare că încetase din viaţă Basarab I, avea să nu mai fie utili zată
de către domnii Ţă rii Rom â ne ş ti, în vremea domniei lui Vlad islav
1-Vlaicu biserica a revenit obştei ortod oxe a orăşenilor, care au
organizat în jurul ei un cimitir, atestat cu mon ede emise de Mircea
cel B ătrân în secolul al XV-iea 45 .
Aspectul ansamblului aulic câmpulungean a fost total schimbat
în al patrul ea dece niu al secolului al XVII-iea, când, în urma
cutremurului din 20 iulie 1628 (ziua sfântului Ilie), din porunca lui
Matei Basarab, pe locu l vechii reş edinţe domneşti a fost întemeiată
o măn ăs tire , prin refacerea vechii biserici şi ridicarea mai multor
39 P. Chihaia, op. cit. (cap. ,Curtea do mn ească din Câmpu lung - Muscel ") ,

217-218.
40

Philippe Aries, Omul în faţa morţii. Vremea gisanţilor, I, Bu c u reşti, 1996, p.

319 sqq.

4 1 P . Chihaia, op. cil. , (cap. ,Hrisovul din 13 mai 16 18 pen tru ctitoria
voievodului Nicolae Alexandru din Câmp ulung - Muscel"), p. 273 sqq; DIR, XVII , B,
voi. II I, p. 264-266, copie.
42 Gh. I. Can tacuzino, op. cit„ p. 133-134.
43 Ibidem, p. 135.
44 Ibidem, loc. cit.
45 Ibidem, p. 135-136.

Fig. 7. Piatra tombală care se afla pesle mormântul lui Nicolae Alexandru

cl ădiri noi în jurul său . Referitor la recon stru cţi a bi se ricii de la
mijlocul secolului al XIV-iea, în hrisovul din 10 aprilie 164 7 Matei
Basarab, în calitate de nou ctitor, precizează că „vechimea şi
cutremurul pământului cuprinzând-o de toate pă1il e cu crăpătură,
surpatu-s-au ş i s-au răsipit până la p ă m â nt, purtând într-acea
vrem e cursul anilor 71 36 (1628), iar după surparea ei zăcut-au
piatra grămad ă până în şapte ani „. (după care) mai întâi cu
n evo inţă apucatu-ne-am de lu cru ş i acea grăm adă de pietre ce
zăcea de-asupra temelii dându-ă în latură până la faţa pă m ân tului
ş i bin ecurăţind locu l bisericii aşa tocmai din faţa pământului, pre
ace l aşi temeiu, cu ace l eaş i pietre a o zid i început-am în cursul
anilor 7143" (1635) 46. În acest prim an se va fi procedat la
demolarea integral ă a zidurilor, la c urăţarea locului ş i la recuperarea
blocurilor din pi atră fasonată ale paramentu lui , ca apoi, în 1636, să
fie ridic ată nou a biserică. În 1637 vo r fi fost executate fini sajele
(pavimente, tâmpl ări e, mobilier etc.), precum şi înzestrarea biseri cii
cu inventar liturgic, târn os irea având loc în prezenţa domnului abia
la 15 august 1638 , de ziu a hramului. Ispravnicul lu cră ril or a fost de
la început pân ă la încheierea lor, clucerul Socol din Cornăţeni.
Refacerea bi sericii „pre acel aş i temeiu, cu ace l eaş i pietre", nu
re fl ectă atât spiritul conservator al arhitecturii epocii lui Matei
Basarab , cât , mai ales, respectu l pentru mormintele predecesorilor
săi, primii domni ai Ţă rii Româneşti, noua de s tinaţie de mănăs tire
atrib uită ansamblului „Negru Vodă" fi ind l egat ă tocmai de slujbele
specifice unui ase menea l ăcaş cu fun cţie monast i că, pentru
. .
pomenirea ctitorilor ş i a donatorilor săi.
Menţi o nam mai sus că în biserica schitului Sf. Apostoli din
cadru l m ăn ăs tirii Horezu, ctitorie din an ul 1698 a arh1m andntulu1
Ioan care fu sese egumen şi la Câmpulung 47 , pe peretele nordic al
pronaosului a fost pictată în anu l 1700 imaginea bi sericii de care
ne ocupăm (fig. 9). Din această imagine rezu ltă că monumentul
avea patru turle dispu se astfel: una pe traveea cent ral ă a naosului ,
dou ă deasupra pastoforii lor şi, ultima, peste exonartexul atunci
adăugat. Faţad e l e împă1ite în d ouă reg istre in egale printr-un brâu
4 6 Arh. Stat. Buc., mss . 204 , f. 76-80, reprodus de Ioan Răuţean u, op. cil.,
p. 78. într-una din ce le două pisanii aşeza t e de Matei Basarab după re constru cţia
bisericii, se a rată că „s-au început a se zidi această s fântă biserică di n faţa teme liei
în luna iunie 22 zile. „ 7143 (1635) şi s-au săvâ rş i t în luna lui august 20 zile„. 7144
(1636)", V. Ioan Răuţeanu, op. cit., p. 75-76.
_ _ . ..
_
41 Remus Ilie, Arhimandrilul Ioan, primul s tareţ al manasl1m Hurez, 1n „Glas ul
Bisericii", 1954, p. 98-104.
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de forma unui tor, de asemenea din piatră, care încingea întreg
edific iul , nu beneficia de o altă decoraţie, exceptând
ancadramentele de uşi . Plastica monumental ă a bisericii
reconstruite de Matei Basarab este confirmată şi de ' catagrafiile
întocmite la începutul secolului al XIX-iea, înainte de demolarea sa
până în temelii din anul 1827. Înafara numărului de turle şi a
dispunerii lor, aceste izvoare istorice consemnează că monumentul
avea 13 ferestre plasate astfel : una în axu l bisericii, la altar, două
care luminau micile încăperi ale proscomidiei ş i diaconiconului, câte
trei care străpungeau faţadele laterale ale naosului şi, în fine , câte
două ce asigurau lumin a pronaosului şi exonartexului 48 (fig . 1O) .
Activ ităţii constructive iniţiate de Matei Basarab pentru
refacerea acestei biserici , îi corespunde, aşadar, amplificarea spre

sesizat. Fundaţiile noului compartiment, adânci de 1 m, au fost
executate în continuarea celor preexistente, dar de la nivelul
corespunzător pă~ii superioare a primei asize din piatră 50 . Ca
metodă de lucru reţin e atenţia un detaliu constructiv prin care, între
cele una-două asize din blocuri de piatră păstrate din zidăria
primului edificiu şi altele suprapuse, aparţinând etapei
1635-1636, s-au intercalat cărămizi aşezate pe lat, fixate printrun strat relativ gros de mortar de egalizare, care delimitau cele
două acţiuni de inteNenţii constructive 51 .
Tot în etapa Matei Basarab, afere ntă reconstruirii bisericii, se
încadrează arheologic ridicarea casei din colţul de sud-vest al
incintei,. iniţial domnească, devenită apoi egumenească în epoca lui
Constantin Brâncoveanu (fig . 11 ), după ridicarea în anul 1712 a
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Fig. 8. Ansamblu/ domnesc din Câmpulung. Plan de situaţie:
1. Construcţii de la mijlocul sec. al X IV-iea; 2. Clădiri faza Matei Basarab; 3. Adausµri ulterioare; 4. Şanţ şi val de apărare.

vest a lăcaşului cu 4,60 m, reprezentând lăţimea unui nou
compartiment - exonartexul - menţionat de catagrafii sub forma
„tinda cea de afară", surprins ş i de sondajele arheologice 49 , pe
care în să ce rcetătorii care s- au ocupat de acest monument nu l-au
48 Sp. Cristocea, St. Trâmbaciu, Construcţiile ansamblului feudal Negru Vodă
din Câmpulung Muscel În catagrafiile din prima jumătate a secolului al XIX-iea, în

,Studii
49

ş i co muni că ri .

Muze ul Câmpulung Muscel", 1982, p. 62.
Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, T. Mavrodin ş i St. Trâmbaciu ,

Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la fosta curte domnească din
Câmpulung, din anii 1g75-1977, în ,Studii ş i Comunicări. Muze ul Câmpulung".

1981, p. 26.

unei alte case domneşti , cu etaj, amp l asată în tronsonul nordic al
laturii de vest 52 (fig . 12). În etapa 1647-1648 a fost edificat
Gh . I. Cantacuzino, op. cit „ p. 134 .
Ibidem, loc. cit.
52 P. Chihaia, op. cit. (capitolul ,Curtea domn ească din Câmpulung-Muscel"),
p. 265-267; Gh. I. Cantacuzino, arh . V. Popa, Cercetarea şi restaurarea unei case din
ansamblul fostei cw1i domneş ti din Câmpulung, în RMM - MIA, nr. 1/ 1978, p. 71 sqq.
Restaurarea casei egume n eşti a fost începută de către Direcţia Monumentelor Istorice
(transformată atunci în DPCN), în anul 1975, l ucrările fiind întrerupte în decembrie 1977
prin desfiinţarea instituţiei, după care au fost reluate sub auspiciile ~ ; •J finanţarea
Arhiepiscopiei Bucureş tilor, fără respectarea proiectului de specialitate avizat.•
50
51

57

http://patrimoniu.gov.ro

1mpunătorui tuni-clopotniiă amplasat la intrarea în mănăstire, tot
atunci, conform cercetărilor arheologice, procedându-se la
dezafectarea valului cu şanţ de apărare de la mijlocul secolului al
XIV-iea, prin nivelarea masivă a terenului din zonele de sud şi sudest şi construirea în această parte a ansamblului monastic a unui
zid de incintă din piatră şi cărămidă, gros de 1 m 53 . Tot în această
perioadă, în extremitatea de sud -est a incintei a fost construită din
lemn o mică biserică a bolniţei, înlocuită în anul 1718 cu un l ăcaş
de zidărie, păstrat până astăzi, care se afla înafara curţii principale
a mănăstirii 54 . Tot către mijlocul secolului al XVII-iea, în zona de
nord-est a ansamblului , au fost ridicate construcţiile hanului şi
prăvăliilor, în jurul cărora se organiza 11 zborul" de Sf. Ilie, marele târg
anual care avea loc cu prilejul acestei sărbători. Zidurile exterioare,
tipice pentru arhitectura perioadei când au fost ridicate, aveau o
grosime de 1,20 m şi erau alcătuite din piatră de râu - bolovani şi
lespezi, uneori în casete - alternată cu 2-3 asize de cărămidă, pe
când zidurile interioare, groase de 60-70 cm, erau construite din
piatră l egată cu mortar; lăţimea clădirii atingea în interior 8,50 m.
Ruinate în timpul confruntări lor ruso-turco-austriece care au avut
loc între anii 1736-1739, aceste clădiri nu au mai fost apoi
refăcute niciodată în vechile forme 55 (fig . 13).

pictată la

Fig. 9 . Imaginea bisericii domneşti din Câmpulung,
1700 pe peretele de nord al pronaosului lăcaşului schitului Sf. Apostoli
din cadrul mănăstirii Horezu, detaliu din tabloul votiv

Dar să reve nim asupra stabilirii formelor aspectului ihterior al
bisericii reclădite în anii 1635-1636, din porunca lui Matei Basarab.
Vizitând mănăstirea la 17 ianuarie 1657, Paul din Alef
consemna că 11 biserica se înalţă măreţ pe patru stâlpi frumoşi" 5 ,
referindu-se la faptul că pe verticală, în continuarea stâlpilor
amintiţi, se afla turla centrală a naosului. Aceeaşi observaţie se
regăseşte şi în descrierea bisericii Sf. Dumitru din Craiova, unde
53 Referirea din anul 1640 a episcopului catolic de Sofia, Pefre Deodato
Baksic, asupra unei palisade care la acea dată mai trebuia să fie umplută „pe
dinăuntru cu pămâ nt, pentru că nu este încă gata" (Călători străini, V, Bucureşti,
1973, p. 212, a fost interpretată de cercetarea arheologică ca fiind o acţiu ne de
nivelare a vechii întărituri de pământ existe ntă încă de la mijlocul secolului al XV-iea
(Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, T. Mavrodin şi St. Trâmbaciu, op. cit„ p. 26-27).
Dacă ţinem seama de faptul c& zidul sudic al incintei a fost realizat abia în etapa de
lu c ră ri din anul 1712, la care isomvnic ş i egumen a fost Mihai ieromonahul, după
cum atestă piatra sa de mormânt ci•· la Cozia, care precizează că a făcut cetatea de
zid a mănăsti rii Câmpulung (P. Ct1i ' aia, op. cit„ p. 264), probabil că observaţia lui
Baksic, în legăt ură cu refacerea pal :adei la 1640, era veros imil ă.
54 Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cns )Cea, T. Mavrodin ş i St. Trâmbaciu, op. cit„ p.
27; dată m enţionată în textul pisar ie repusă deasupra intrării cu prilejul res tau rării
bisericii boln iţe i între an ii 1975-·: \; 77; pisania a fost publicată anterior de I.
Rău\e s cu (op. cit., p. 89).
55 Gh. I. Cantacuzino , Sp. Cri,·t·„cea, St. Trâmbaciu, O mărturie arheologică
privind viaţa economică a Câmpulun~wlui medieval, în „Studii şi com unic ări. Muzeul
Câmpulung Muscel", 1982, p. 51-5•l.
56 Călători străini, VI, Bucureşti, 1976, p. 171 .

autorul pomenit, după ce remarcă asemănarea cu l ăcaşu l curţii
domneşti din Târgovişte construit de Petru Cercel în anul 1584,
notează că este 1 ridicată pe patru stâlpi înalţi" 57 .
Soluţia, este adevărat forţată pentru adaptarea la acelaşi tip
preexistent de plan a unei structuri spaţiale cu patru turle, o
considerăm perfect acceptabilă pentru prima jumătate a secolului al
XVII-iea, când se generalizase - între altele - utilizarea arcelor
portante dispuse pe console. Aceeaşi soluţie apare nefirească, chiar
imposibilă, pentru viziunea celui care a conceput biserica la mijlocul
secolu lui al XIV-iea, când multe din mijloacele de rezolvare tehnică
întâlnite mai târziu se aflau încă în faza de constituire şi cristalizare .
Prin utilizarea arcelor pe console a fost corectată diferenţa de
1,25 m existentă între laturile traveei centrale, făcând posibilă
ridicarea unei turle (fig. 10). Tot prin intermediul unor arce pe console
a fost susţinută turla oarbă a exonartextului şi cele două mici turle care
încununau pastoforiile. Accesul la turla dispusă peste exonartex era
asigurat de scara în spirală amenajată într-o cajă de zidărie, de
aceeaşi formă şi de dimensiuni identice cu cea preex istentă, dar cu
nivelul de călcare ridicat cu un metru, la cota pavimentului de
cărămidă corespunzător etapei Matei Masarab. Spre deosebire de
pridvoarele construite în forme tipice pentru arhitectura muntenească
cu începere din ultimele două decenii ale secolului al XVI-iea,
continuate în prima jumătate a veacului următor, toate mărginite de
stâlpi din cărămidă dispuşi pe trei latu ri, excepţie făcând doar bisericile
mănăstirii Căldăruşani (1638) şi Sf. Dumitru din Craiova (1651), care
erau deschise doar pe latura de vest, exonartexul bisericii mânăstirii
Câmpulung era închis pe toate laturile, fiind luminat, după cum am
precizat mai sus, numai prin două ferestre laterale.
Bolţile semicilindrice transversale din zona centrală a naosului
se aflau ascunse sub nivelul cornişei generale a bisericii,
neapărând, în consecinţă, necesară evidenţierea lor în faţadele
laterale prin frontoane curbe, aspect relevat şi de imaginea
l ăcaşu lui în tabloul votiv de la Horezu. Aceeaşi situaţie este întâlnită
şi la biserica fostei mănăstiri Sărindar din Bucureşti, construită la
sfârşitul secolulu i al XVI-iea, unde a fost folosit la parter un plan
bazilical, căruia i se suprapunea, într-un plan superior, o structură
greacă înscrisă", fără marcarea frontoanelor curbe în
11 cruce
faţadele laterale din motive similare 58 .
Sub rezită de marele seism din octombrie 1802, biserica 11 au
stăt~t până la leat 1819, când atunci într-una din zile, sâmbătă, la
8 ceasuri, au căzut o bucată mare de boltă, fiind „. foarte slabă de
multe cutremure şi acogerământul de multe ploi; care din porunca
stăpânirii s-au închis" 5 .
Ultima refacere a bisericii domneşti din Câmpulung a avut loc între
anii 1827 şi 1831 , după planurile arhitectului Johann Freywald şi cu
stăruinţa egumenului de atunci al mănăs tirii, Filaret Bediman
Apamias. Deşi s-a aşezat cu doi metri mai sus, peste fundaţiile vechi
din secolele XIV şi XVII, exceptând substrucţiile stâlpilor interiori, la
care se renunţă, monumentul nu mai respectă nici în plan nici în
e l evaţie formele preexistente. Este concepută o biserică sală cu trei
turle dispuse în filă, turla central ă a naosului fiind susţinută de două
perechi de pilaştri, alte două turle oarbe fiind amplasate peste pronaos
ş i altar. Pronaosul este despărţit de naos prin două coloane, în faţa
sa fiind adosat un 11 advon" disproporţionat, sprijinit tot pe două
coloane, care a fost dărâmat relativ recent, în anul 1980 (fig . 13. 1).
În execuţia paramentului bisericii refăcută în această perioadă ,
au fost recuperate şi refolosite blocuri le din piatră fasonată de la
lăcaşurile anterioare, între care menţionăm montanţii unui
ancadrament din prima jurri ătate a secolu lui al XVII-iea, utilizat la
sublinierea golului uşii exterioare de acces la altar (fig. 14).
Analizarea celor trei ipostaze din epoci diferite ale fostei biserici
domneşti din Câmpulung reprezintă evolu~a a aproape cinci secole de
arhitectură, care ilustrează sugestiv însăşi evoluţia formelor şi a procedeelor tehnice, dar şi a mentalităţilor parcurse de societatea medievală
românească de la sud de Carpaţi până în pragul epocii moderne.
57
58

Ibidem,

p. 212-213.

Cristian Moisescu, Un monument bucureştean dispărut - Biserica mănăstirii
Sărindar, RMM-MIA nr. 2/1976, p. 61.
59 N. Iorga, Inscripţii„. I, p. 134; P. Chihaia, op. cit., p. 241.
' Articolul de faţă reproduce textul şi ilus traţia elaborate de noi pentru studiul
intitulat ,Arhitectura românească veche. O istorie a formelor", în curs de
pregătire pentru tipar. Ilu s traţia , cu excepţia celei cu menţiune s pecia l ă, aparţine
autorului. (n.a.)
de

sinteză
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Fig. 10. Biserica domnească din Câmpulung în a doua fază de construcţie (1635-1636), plan şi secţie restituite

59

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 11. Casa domnească, apoi egumenească,
a m p l asată în co lţul de sud-est al inci ntei măn ăstirii „Negru Vodă', ridica tă în a doua fază de co n s trucţie

(1635- 1636) , fotog rafie de Carol Popp de Szalhmary, 1867

Fig. 12. Casa domnească construită în anul 1712, văzută de M. Bouquet la 1840.
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*
Fig. 13. Ansamblul mănăstirii' „Negru Vodă" din Câmpulung în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al/ XIX-iea: A. incinta principală; B. incinta bolniţei;
C. incinta hanului şi a prăvăliilor; 1. biserica, refăcută între anii 1827-1831; 2. fumul clopotniţă, construit în anul 1647; 3. casa iniţial domnească, devenită apoi
egumenească, ridicată la 1635-1636; 4. casa domnească construită în anul 1712; 5. biserica bolniţei ridicată la 1718; 6. turnul de intrare în curtea hanului, acum dispărut

Fig. 14. Ancadrament de

uşă
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MATERIALE DE

CONSTRUCŢIE TRADIŢIONALE ŞI

TEHNICI
DE PRELUCRARE A ACESTORA: PIATRA

P.t..ULA POPOIU

Abundenţa păduri l or a făc ut ca Român ia să fie considerată,
atât de special iştii români cât şi de cercetătorii străi ni , ca ţara
arhitecturii vernacu lare din lemn, inclu să ariei europene mai largi
„care se înti nde din nordul şi estul Europei, Feste Rom ânia,
Slovenia, Bosnia, H erţegovi n a ş i Serbia de Vest" .
D efiniţia consacrată deja printre speciali şti se dovedeşte a fi nu
ero n ată ci extrem de limitativă, deoarece lasă în afara cunoaşterii
istoriei arh itecturii populare tradiţionale din Român ia domenii la fel
de importante, cu realizări considerabile din punct de vedere
constructiv şi la fel de necesare pentru asigurarea id entităţii şi
memoriei cultu rale a spaţiu lui românesc ca şi arhitectura
tradiţională din lemn. Avem în vedere cele două tipuri de arhitectură
popu l ară în care materialul de construcţi e dominant folosit pentru
edificarea l ocu in ţe l o r şi anexelor este lutul sau piatra.
Tratarea acestor teme, discriminate până nu demult, se impune
în contextu l european şi naţional de creştere a interesului pentru
salvarea şi conservarea constru cţii l or rurale tradiţionale ca factor de
asig_urare a identităţii culturale într-o Europă unită.
ln ultimii ani se încearcă, la noi, repararea erori i de a fi prea
exclusivişti în studiile dedicate arhitecturii vernaculare româneşti,
prin reconsiderarea istoriei domeniului şi completarea cu stud ii
pertinente a capitolelor deocamdată albe ale arhitectu rii din lut sau
piatră.

Studiul arhitecturii tradiţionale din piatră se înscrie astfel
dezideratelor „etnologiei de urgenţă" care reclamă cercetarea
aprofundată a domeniului , inclusiv din punctul de vedere al
materialului de construcţie şi tehnologiei de prelucrare şi utilizare a
acestuia. Datele obţinute se doreşte a fi stocate în bănci de date,
pe cât posibil complete, pentru a putea servi în viitor studiilor
comparate de istoria civ ilizaţie i tradiţionale româneşti, oferind în
ace l aşi timp specia l iştil or un instrument util pentru elaborarea unui
posibil program de salvare şi conservare, acolo unde este cazul.
Piatra este practic denumirea generică dată o ricănui mineral
dur sau rocă tare şi casantă întrebuinţată în construcţii, în
fragmente de dimensiuni şi forme diferite; piatra poate fi fabricată
pe cale artificială (piatră arti fi cial ă) având caracteristicile şi ca lităţile
pietrei naturale pe care o poate înlocui în co n strucţii .
Arhitectura ţărănească tradiţională a fo losit în exclusivitate
piatra naturală, obţinută direct din exploatarea rocilor din cari ere
- magmatice - granit, grandiorit, porfir, gabrou, andezit, bazalt
etc„ care au în compoziţie mai ales si li caţi ;
- metamorfice - marmură, cuarţit, gnais, ardezie (rar folosite
în arhitectura populară tradiţional ă);
- sedimentare - gresie, conglomerat, calcar, travertin etc„
preferat în construcţia tradiţion ală pentru că exploatare:a lor este
mai les nicioasă, putând fi obţi nute cu un elte simple, tradiţional e,
deoarece rocil e de sedimentare clivează u şor din straturi le formate
la suprafaţa scoarţe i terestre 2 .
Materialu l de construcţ i e tradiţional s-a obţinut din prelucrarea
sumară a blocuri lor de roci comune; s-au folosit mai ales roci le din
categoria gresiilor şi calcarelor dar şi granitul ş i ardezia.
Piatra de carieră a fost folosită în stare brută (blocuri
neregulate ca formă sau mărime) sau după o prelucrare prealabilă,
ca piatră ciop l ită, piatră fasonată, piatră de talie.
Piatra brută este obţinută sub formă de blocuri neregulate sau
plăc i aşa cum se extrag din straturile sedi mentare de s uprafaţă
(folosită mai ales în munţii Apuseni).
Piatra ciop lită se obţine în formă c ubi că sau paralelipipedică
prin cioplirea sumară a pietrei brute. Pia~ra fasonată se obţine prin
prelucrarea supe rioară a pietrei brute . ln arhitectura po[Yulară nu
Georgeta Stoica, Arhitectura populară românească, Buc. 1989, p. 65.
Dicţionar ilustra t de con s trucţii şi arhitectură, Buc. 1981 ; Lexicon de
cons trucţii şi arhitectură (voi. III}, Buc. 1988; Dicţionarul explicativ al limbii române
(DEX), Buc. 1975.
1

2

s-a folosit piatră fasonată pentru l ocu inţ e decât târziu, când în
lumea rurală pătrund elemente de arhitectură urbană. De
ase menea, piatra fasonată, depăşind puterea de cumpărare a
oamenilor de rând, nu s-a fo losit decât cel mult pentru construcţii
comunitare (ex. fântâni, bisericii).
Au existat totuşi centre de prelucrare a fietrei în forme artistice
- cum este centru l de la Albeşti - Muscel .
Piatra de talie - fo l osită mai ales pentru construcţiile din zona
Banatului , Bi striţa Năsăud - se prezintă sub forma blocurilor
paralelipipedice, tăiate regulat, având sau nu feţele prelucrate; în
afară de construirea pereţilor casei, piatra de talie se fo l oseşte ş i
pentru finisaje, la zidării aparente.
În afară de piatra de carieră, con strucţia ţărănească tradiţională
a folosit în multe zone piatra de râu, rotundă, aşa cum era ea
recoltată din albia râuri lor 4 .
Funcţie de materialu l folosit pentru construcţi a locuinţei putem
stabi li practic două tipuri tradiţionale de locuinţe existente în cele
aproximativ 15 zone unde este răspândită arhitectura rural ă cu
pereţii din piatră :
1. L ocuinţa din piatră de carieră, mai mult sau mai puţin
prelucrată, forma cea mai evo lu ată fiind piatra de talie; este
caracteristică mai ales pentru Clisura Dunării, sudul Banatului,
Bi striţa-Năsăud, satele grupate în jurul SalveJ; la Nimigea şi Mocod
s-a folosit piatra albă de tuf, tăiată regulat. ln general l ocuinţa din
p i atră de carieră are planul dezvoltat până la 4-5 camere de
dimensiuni mari, are târnaţ pe faţada principală, pereţii sunt tencuiţi
şi văruiţi iar stâlpii odinioară de lemn , au fost tran sfo rmaţi în
coloane sau pilaştrii de zidări e, care susţin arcade în plin cintru:
balustradele sunt din zidărie masivă iar acoperişu l are învelitoarea
din ş ind ri l ă, ţiglă sau tablă .
2 . L ocuinţa din piatră rotundă, recoltată din albia râurilor
(.,bolovani de râu") în tâlnită pe Valea Mureşului, pe Valea
Orăştioarei, _ sporadic în unele sate din Valea Bistriţei, Ţara
H aţegu l u i . ln general locuinţa din bolovani de râu are pereţii
netencuiţi , planuri reduse la 1-3 încăperi, adesea ridicate pe
pivniţa căptuşită de asemenea cu piatră de râu; învelitoarea este
mai ales din paie sau ş indri lă şi într-o singură zo n ă din lespezi de
piatră (zona Munţilor Apuseni) .
Diferenţa de confort dintre cele două tipuri de lo c uinţă este un
argu ment în favoarea ideii că arhitectura popu l ară tradiţională se
construieşte cu materialele aflate la îndemână, furnizate de mediu
dar şi funcţie de posibilităţile economice ale utilizatorilor.
Indiferent dacă piatra folosită este cea de carieră, lespezi sau
bolovani de râu, folosirea ei în constru cţie atrage după sine
schimbări esenţial e privind volumetria şi plastica faţadei; pereţii
care câşt i gă mult în înăl ţim e au o grosime ap rec i ab il ă cuprinsă între
70-80 cm fiind ridicaţi uneori pe un soclu masiv, lat de 80-90 cm
ş i în,,alt de 40-50 cm. (foto 1, 2, 3) .
ln ceea ce prive ş te alegerea materialului de construcţi e şi a
tehnicii de prelucrare ş i utilizare, în cazu l pietrei avem de-a face cu
două feluri de determinări:
1. de natură geografică şi ambientală, ce vizează continua
adaptare a omului la mediul fizic, ese nţial în măsura în care este
principalul furni zor al materiei prime pentru co n strucţii l e
tradiţionale, construcţii concepute în aşa fel de meşterul ţăran ca
să co respundă exigenţe l or naturale ş i climatice ale zonei;
2. de ordin cultural şi istoric, care se referă la folosirea
materialului furnizat de mediu în stare brută, cu mijloacele tehn ice
de care dispune societatea tradiţională pe un anume seg ment
temporal, determinat istoric şi reproducând modele pe care le
3 Chelcea Ion, Prelucrarea pietrei de Albeşti - Muscel în scopuri practice şi
artistice, în „Anuarul Muzeului Satului", Buc . 1966.
4 Valer Sutură , Etnogra fia poporului român, Cluj-Napoca. 1979, p. 76; p.

102- 103.

62

http://patrimoniu.gov.ro

cunoaşte şi care fie su nt fixate după normele unei tradiţii dobândite
prin transmitere din generaţie în g e n e raţi e, fie sunt rezultatu l unor
procese de aculturaţie care înlesnesc asimilarea unor form e noi în
cadrul tradiţiei locale . Din acest punct de vedere, arhitectura din
piatră este rezultatul influ enţelor venite din lumea mediteranean ă ş i
balcanică, pe de o parte , dar ş i a celor central-europene pe de altă
parte aduse prin intermediul po pul aţi e i săseşti şi şvăbeşti.

Fig.

1.

Locuinţă

La acestea trebuie sublin iat rolul deosebit în adoptarea
arhitecturii cu pereţii din piatră în mediul rural, pe care îl au
constrângerile politice şi administrative care se fac simţite în
Transilvania o dată cu trecerea acesteia în organizarea au stri acă în
sec . XVIII. Începând l u crările de reorganizare a satelor, adm ini straţi a
au stri acă impune folosirea materialelor durabile pentru co n strucţia
locuinţel or şi anexelor pentru a evita i~cendii l e dese care aveau loc.

din pia tră, începutul secolului XX, sal Băcâia, com. Geogiu, j ud. Hunedoara

Fig. 2. L ocuinţă din piatră, îmijlocul secolului XX, sal Băcâ1a, com. Geogiu, jud. Hunedoara
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,,Încă prin constituţi a confiniară autorităţile au încercat să- i
stimuleze pe locuitori la construirea caselor din materiale mai
trainice; piatră şi cărămidă („ .) Cu toate că materia primă se găsea
din bel şug, ridicarea unei case de piatră - deşi mai trainică decât
o casă de lemn - constituia o întreprind ere mult mai anevoi oasă şi
mai costisitoare, presupunând şi o tehnologie mai dificilă, încât a
fost nevoie, la mijlocul secolului (n .a. sec. XIX) de o revenire când
se l eg iferează scutirea de orice fel de impozit pe timp de 1O an i
pentru comunionu l grăn i ceresc ce-şi construia o casă de piatră" 5 .
Valoarea ridicată a materialului, relativa difi cu ltate în procurarea
lui ca şi neadecvarea climatică (informatorul Mihai Florea, 49 ani,
din comu na Ruşii Mu~ţi, afirmă că l ocu inţa din piatră „costă mult ş i
este prea răcoroasă. Iţi trebuie un car de lemne ca să o încălzeşti")
sunt tot atâtea motive pentru care arhitectura din p i atră este
asimi l ată târziu în satele româneşti (către mijlocul sec. XIX) primii
care au adoptat-o fiind locuitorii de origine germană - saş ii ş i şvabii
iar în unele sate dobrogene - italienii (ex. Greci - jud. Tulcea), ei
înşişi colon izaţi aici pentru exploatarea ş i prelucrarea pietrei. Totuşi
nu putem să nu menţio n ă m faptul că ştiinţa construirii cu materiale
durabile (în special piatră) este veche pe teritoriul românesc. De şi
pentru l ocuinţa rurală geto-dacă materialul obi şnuit de co n strucţi e
a fost lemnul ş i lutul, totuşi descoperirile arheologice de la Arpaşu
de Sus, Băniţa , Piatra Neamţ - Bâtca Doamnei, Grădiştea
Muncelului, Tilişca - ne indică folo sirea pietrei pentru construirea
temeliei pereţil or de bârne cât şi pentru constru irea loc uinţelor cu
o singură încăpere. De asemenea piatra este folosită pentru
elevaţi i în binecunoscutul 11 murus dacicus" care presupune două
paramente din blocuri de piatră umplute cu un emplecton din
p ământ amestecat cu pietre.
Practic în epoca dacică folo sirea pietrei se general izează,
existând dovezi concrete ale unor procedee de prelucrare şi
fasonare; piatra se foloseşte atât pentru fortificaţii cât ş i pentru
locuinţe.

La geţii din Dobrogea descoperirile arheologice relevă folosirea
pietrei nefasonate ş i legate cu lut, în zidări i de tip elenistic provincial
(Tariverde, Albeşti) 6 .

Fig. 3.

Locuinţă

din

piatră,

Regăsim construcţia de piatră în mediul provincial roman, 'in
tipul de l ocuinţă rurală 11 villa rustica" care 11 poartă conceptu al
influenţele arhitecturii romanităţii meridionale, trecute însă prin
filtrul con diţiilor specifice provinciei de la nord de Dun ăre" 7 .
Piatra se folosea pentru ridicarea pereţilor (opus incertum) atât
pentru l ocuinţa propriu-zi să cât şi pentru l oc uin ţa-turn, cu mai
mulţe nivele, cu destinaţii în primul rând defensive .
ln evul mediu, l ocu i nţa din materiale durabile dispare din med iul
rural. Piatra este folosită cu precădere pentru fortificaţii,
monumente de cu lt şi l ocuinţel e orăşen il or înstăriţi sau ale nobililor.
Totuş i în Tran silvania, teritoriu legat mai îndeaproape de tradiţia
constru ctivă a Occidentului, ~ăsi m consemnată· în registrele multor
oraşe import~nte , meseria de „pietrar" alături de cea de 11 zidar" ş i
„cărămidar''. ln 1589, la Cluj , este m enţionată breas la cioplitorilor
de piatră (cei care pre l ucrează ş i finisează piatra) şi breas la zidarilor
(car~ ridicau casa ş i bolţile) s.
ln arhitectura rurală tradiţională piatra este fo l osită până în sec.
XV III numai ca material complementar, pentru temelie sau pentru
căptuşirea pivniţelor. Începând din sec. XVIII şi apoi în sec. XIX
piatra se fo l oseşte, în zone restrânse, ca material principal de
construcţie.

Ca material complementar de construcţi e, pentru pă~i ale
casei ş i anexelor gorpodăreşti, întâlnim piatra în aria l argă a
arhitecturii trad iţionale din bârne de lemn, pentru care piatra s-a
fo losit ca element de s u sţin ere a tălpilor casei, la constru irea
t em~ l ii l or şi soclu ril or.
ln stratul cel mai vechi de arhitectură ţărănească din lemn,
piatra este întrebuinţată sub forma „bolovanilor" mari aşezaţi la
co lţurile construcţiei şi uneori în mijlocul tălpilor de lemn, având rol
de s u sţinere şi de protecţie a tălpilor de lemn împotriva umezelii.
Dacă locul ales pentru construcţi e era plan, talpa (bârne
masive ce al cătuiau rama pe care se ridi cau pereţii din lemn) se
aşeza pe un pat de pietre nu foarte înalt, păstrându-se la co lţuri
blocurile mari de piatră.
Temelia de piatră a fost făcută atât pentru co n stru cţi il e din
lemn cât ş i pentru cele din lut sau piatră . Temelia pentru casele de

începutul secolului XX; scom.

5 Nicolaie Săcară, Permanenţă şi continuitate românească în Valea Bistrei.
la studiul aşezărilor rurale şi arhitecturii locuinţei ţărăneşti, în „Analele
Banatului", voi. 1/1981, p. 98.
6 Studii de arhitectură tradiţională în vederea conservării şi valorificării prin
tipizare. Locuinţa sătească din România, ed iţie revăzută şi completată - 1989;

Ceru-Băcăinţi,

jud. Alba

Contribuţii

p. 6-7.

7 Idem.
e Gh. Sebestyen, V. Sebestyen, Arhitectura Renaşterii în Transilvania, Buc .
1963, p. 11.
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lemn sau lut, având o funcţie utilitară, de a proteja şi evita
degradarea pereţilor în contact direct cu solul, se construia la
casele vechi la suprafaţa solului prin simpla potrivire a bolovanilor
rotunzi de râu sau a lespezilor scoase „din mal". În timp, pentru
asigurarea unei mai mari stabilităţi a temeliei şi implicit a rezistenţei
construcţiei, pietrele încep să fie legate cu mortar de lut sau cu
ceamur (în Dobrogea) sau cu mortar de var alcătuit din o parte var
şi două pă~i nisip (Ţara Haţegului).
La casele noi există fundaţii din piatră care se obţin prin
săparea unui şanţ perimetral, adânc de 50-60 cm sau chiar mai
mult pentru casele pe două nivele, şanţ care se umple cu piatră de
calitate („ca să nu crape baza" - inf. Nuţu Traian, nr, 1929, din
satul Blandiana - jud. Alba; a practicat meseria de meşter de case
din piatră 30 de an i).
ln arhitectura ţărănească tradiţională înălţimea temeliei din
piatră este variabi l ă funcţie de materialul din care sunt construiţi
pereţii; ea poate varia de la 0,30 m până la 1-1,5 m atunci când
construcţiile sunt ridicate pe un teren în pantă la care se
adaptează. Temelia rezolvă denivelările de teren, mai ales în zonele
de munte şi deal (nordul Olteniei, vestul Moldovei, Munţii Apuseni,
vestul Banatului).
Această adaptare la teren a făcut posibilă amenajarea sub
casă, pe toată suprafaţa casei sau numai sub una din camere, a
unei pivniţe necesare şi ca o adaptare la profilul ocupaţional al unor
zone viticole sau pomicule. Pivniţa este căptuşită cu piatră şi poate
avea uneori boltiri semicilindrice din piatră sau piatră alternată cu
cărămidă .

Un alt mod de folosire a pietrei în e l evaţia locui nţei tradiţionale
este construirea parterului la casa cu două nivele din mai
multe zone ale ţării (Subcarpaţii Olteniei, Muntenia de nord, vestul
Banatului, Haţeg, Mărginimea Sibiului, Ţara Oltului, Ţara Bârsei).
Regăsim piatra ca element de construcţie pentru prispa de
piatră şi pământ denumită „pom noi", construită în faţa încăperii de
locuit (Munţii Apuseni, zona Ciucului, Mărginimea Sibiului).
La casa ţărănească asemănătoare culei, piatra a fost folosită la
construirea zidurilor parterului; ea poate fi piatră de râu dar şi
lespezi care clivează uşor din straturi le de sedimentare (piatra de
mal); de asemenea poate fi folosită şi piatră de talie sau piatră
cioplită alternată cu rânduri de cărămidă pentru „a îndrepta zidul"
(inf. Nuţu Traian, satul Blandiana). La aceste case, scara de acces
la etaj, ea însăşi confecţionată deseori din piatră, este protejată de
zidu.I masiv ridicat sub balustrada scării; scara este închisă cu o uşă
puternică ce dă lo cuinţei aspectul de casă întărită. Casa
ţărănească asemănătoare culei, cu parterul din zidărie de piatră
apare în zona de munte şi deal a Munteniei, având formele cele mai
interesante în Argeş şi Muscel .
Case cu aspect de lo cuinţă fortificată apar şi în zona Banatului
(Moldova Nouă - gang din piatră, masiv) .
Arhitectura rurală cu pereţii din piatră este aspectul cel mai
interesant privind folosirea pietrei în construcţia ţărănească atât
pentru locuinţe cât şi pentru anexe gospodăreşti sau construcţii
comunitare . Subliniem însă că acest fel de a construi s-a constituit
în tradiţie în satele româneşti, târziu în sec. XIX deşi procesul de
impunere a construcţiei din materiale durabile începuse către
mijlocul sec. XVI II în l egătură cu ordonanţele şi regulamentele
edilitare emise de administraţia habsburgică . Totuşi adoptarea
diferenţiată a arhitecturii din piatră, în satele săseşti şi româneşti,
poate fi pusă în leg ătură cu tradiţia puternică a modului de a
constru i din lemn pe care o aveau românii.
Trebuie făcută precizarea că totuşi în Transilvania s-a construit
cu piatră încă din sec. X-XI, adică din vremea constituirii primelor
formaţiuni statale româneşti; construcţii l e medievale româneşti au
fost mai ales cetăţi de garnizoană sau de refugiu (Sebeşel,
Săsciori, Dăbâca etc.), sau din sec. X III biserici româneşti din
piatr,ă (Densuş, Gurasada , Strei etc.) . Nu lipsa tradiţiei în ceea ce
priveşte construcţia din piatră în mediile româneşti din Transilvania
a făcut ca aceasta să fie târziu şi cu greu adoptată în mediul rural
românesc ci mai degrabă neadecvarea ei la natură şi climă, chiar
dac~ materialul exista la îndemâna locuitorilor aproape gratuit, iar
uneltele şi tehnologiile de exploatare erau accesibile, indiferent
dacă efortul cerut de acestea era mai mare decât în cazu l
construcţiei de lemn .
româneşti

Paul Petrescu consideră că arhitectura populară din piatră
adoptată în mediul rural întâi de saşi, şvabi şi apoi de românii din
unele zone (mai ales transilvănene) „este un rezultat al
convergenţei mai multor factori, dintre care primul este o străveche
tradiţie constructivă reprezentată de arhitectura ţărănească
românească („ .) al doilea factor este tradiţia central-europeană
făurită şi accentuată

în complexul monarhiei habsburgice purtând
amprenta unor măsuri de ordin administrativ („ .) şi o tradiţie mai
recentă dar puternic propagată prin intermediul autorităţilor
administrative dornice de unificări formale şi edilitare" 9 .
Dat fiind cauzele enumerate mai sus la care se adaugă
condiţionările mediului geografic şi specificul economic al zonei,
arhitectura ţărănească din piatră nu a format niciodată zone
compacte, puternice ci mai degrabă a constituit numai întreruperi
„insulare", dispersate în masa arhitecturii din lemn sau lut; din
punct de vedere geografic o regăsim în aproape toate provinciile
rom~neşti, fiind însă cu precădere prezentă în Transilvania.
ln cadrul acestor „insule" ale arhitecturii populare din piatră,
cum le numeşte Paul Petrescu determinate de existenţa
subdiviziunilor naturale ale habitatului (zone de deal şi munte, sau
de interferenţă a dealului cu muntele sau a dealului şi muntelui cu
câmpia şi podişul) arhitectura din piatră interferează vechea
arhitectură din lemn sau lut de care se deosebeşte prin materialul
de construcţie şi tehnica folosită, prin propo~ii şi volumetrie, prin
plastica faţadei şi particularităţi decorative dar de la care preia
planul tradiţion?,I şi modul de împă~ire şi utilizare a spaţiului interior.
Piatra este folosită ca material principal de construcţie în sudul
Banatului şi sud-estul Tran silvaniei unde arhitectura vernacu l ară
din piatră se desfăşoară sub forma unor „fâşii" ce întrerup
continuitatea arhitecturii din lemn sau lut.
Întâlnim arhitectură din piatră pornind de la Clisura Dunării,
zonă cuprinsă între Ogradena şi Baziaş, în satele de înălţime ale
cărbunarilor - Moldova Nouă, Cărbunarii, Moldoviţa, Stipănarii,
Sasca Montană, Sasca, în satele din jurul Oraviţei la Răcăşdia,
Mar,~:)Vişte, Slatina, Nera.
ln aceste zone, arhitectura cu pereţii din piatră coexistă cu
arhitectura din cărămidă (arsă sau nearsă); în Ţara Almăju lu i
arhitectura din piatră apare alături de construcţii din lemn folosite
ca locuinţe daf apare ca preponderentă construcţia anexelor şi
împrejmuirilor.
Satele din Clisura Dunării, între Sviniţa şi Moldova Veche au
casele, constrµcţiile anexe şi gardurile despărţitoare dintre
gospodării construite din piatră de mal, de culoare gălbuie sau
roşiatică. În aceste sate ca şi în Ţara Almăjului întâlnim arhitectura
Qin piatră de tali~ frumos fasonată, în forme poligonale.
Denivelările terenului au impus aici construirea unor locuinţe pe
socluri înalte de piatră de talie, fasonată; caracteristic acestor
locuinţe este prispa pa~ială, închisă, denumită gang - un fel de
„loggia" mărginiţ,ă de coloane sau pilaştri de zidărie şi acoperită
într-o apă.
În satele de înălţim e ale cărbunarilor, care fac legătura între
Dunăre şi depresiunea Oraviţa, întâlnim aceeaşi arhitectură din
piatră de mal şi piatră de talie fasonată având drept caracteristică
principală gangul parţial, închis, cu coloane sau stâlpi de
zidărie.

De asemenea întâlnim în Ţara Almăjului case din zidărie de
masive ,unele aflându-se chiar în cadrul unor gospodării
întărite („cu ocol întărit").
O particularitate a arhitecturii din Banat, generalizată în Clisura
Dunării, este înălţarea peretelui din faţă cu circa 0, 70 m prin
adăugarea unor „popi" suplimentari la şarpanta acoperişului, care
necesită construirea unei fâşii suplimentare de zid ce va forma un
fel de friză decorativă 10 . Acoperişul are învelitoarea mai ales din
piatră,

ţiglă.

Zonele de arhitectură din piatră din Banat se continuă pe Valea
Bistrei, în nord-vestul Banatului „cu o prezenţă semnificativă cu cât
ne apropiem de Po~ile de Fier transilvane prin care se face
trecerea de pe '(alea Bistrei în Ţara Haţegului" 11 •
9 Paul Petrescu , Tradiţia franconă în arhitectura populară, în SCIN 1971 ,

p. 244.
10

11

Paul Petrescu, Arhitectura din piatră din România, Buc. 1973, p. 81.
N. Săcară , op. cit„ p. 98.
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Aspecte importante ale arhitecturii din piatră găsim mai ales pe
Bi stra Mărului, în satu l Măru . Case din piatră s-au ridicat în satele
Zăvoi, Valea Bistrei, Crâjma. În satu l Măru , în 1944 casele din
piatră erau mai numeroase decât cele din cărămidă şi numai cu
puţi~ mai numeroase decât cele din lemn 12.
ln această zonă pereţii câştigă mult în înălţime, au o grosime de
cca 70-80 cm şi se ridică firesc pe un soclu masiv lat de 40-50
cm în stare să susţ in ă marea greutate a construcţiei.
Casa nu are gang ci prispă scundă din piatră lipită cu lut la care
accesu l se f_ace pe trepte de piatră adăpostite în prelungirea
acoperi ş ului. ln afara construi rii l ocuinţe l o r ş i anexelor gospodăreşti
din vatra satului, piatra mai este folosită pentru construirea
„s ălaşe l or" - adăpostu ri pentru oameni amplasate l ângă stânele de
oi; acestea au in cinta de mici di mensi uni, din piatră de mal sau sunt
construite din blocuri de piatră nefasonată având ş i rud imente de

Fig. 4.

contraforţi.

Locuinţă din piatră, mJtocul secolului XX, sat Băcâia, cam. Geoagiu, jud. Hunedoara

De ase menea pe Valea Bistrei se construiesc din piatră
cu mortar de lut - moril e de apă; acestea au temelia „arcui tă
deasupra iazului morii printr-o me şteş ugită a rcadă din piatră ca la
vechi le poduri" 13.
Ca material de co n st ru cţie aici s-a folosit mai ales piatra de mal
ext rasă în formă de blocu ri nefasonate, dar ş i piatra rotund ă de râu
- fol osită mai ales pentru constru cţia gardurilor despărţitoare ale
gospodăriilor. Aceste ziduri se construiau din aglome rări de pietre
rotunde, potrivite în aşa fel încât se s u sţin prin propria greutate fără
a fi legate cu mortar (zidări e seacă sau u scată); acestep. pornesc
de la baza cu l ăţim ea de 1 m ş i se îngu stează pe m ăs ură ce se
înal ţă. Pot ajunge la înăl ţimea de 1,5 m.
Altă zonă se mnificativă pentru folosirea pietrei ca material de
construcţie principal este Ţara H aţeg ului unde piatra a fost fo l osită
de timpuriu pentru construcţia rural ă , sub forma temeliei pentru
casele de lem n. Casa _cu pereţii din piatră s-a construit mai ales în
satele din bazinu l Pui. ln Ţara H aţegu lui au fost ridicate la începutul
sec. XX, în condiţii l e un ei deschideri econom ice ş i culturale a
zonei, fără precedent, case pe două nivele, cu parteru l din piatră.
Cele mai multe construcţii rurale din piatră se întâlnesc pe
Valea Orăştiei (satele Ludeşti şi Costeşti) unde se foloseşte ş i
tehnica de con stru cţie care alternează piatra cu cărămida), în
Culoarul Strei - H aţeg , unde de asemenea în sec. XX întâlnim o
l egată

l2

Idem.

l 3 V. Sutură, op. cit„

p. 376.

puternică dezvoltare a arhitecturii de piatră altern ată cu cărămidă
precum şi cele mai vech i biserici româneşti din piatră (sec. XIII) ceea
ce atestă vechimea ştiinţei de a constru i cu materiale durabile în
această reg iune caracterizată prin existe nţa satelor vechi româneşti
compactizate. Tot aici, pe Valea Orăş ti ei sunt amplasate vechile cetăţi
de ~părare ale dacilor (G rădiştea Muncelului), constru ite din piatră.
ln ţinutul Hunedoarei, la nord de Valea Mureşului, în zona de
conflu enţă a zonei înalte a Munţilor Apusen i (masivul Munţilor
Metaliferi ş i Mureşului) cu zona colin ară a Podi ş ului Târnavelor,
Secaşe l or şi dealurilor Orăştiei, de care sunt despărţite de lunca
Mureşu lui , întâlnim o arhitectură ţărănească din piatră cu
caracteristici deosebite. Cercetarea efectuată de noi în 1990
relevă în această zonă o arhitectură încă reprezentativă prin
construcţi i deosebite, în satel e dispuse administrativ pe teritoriul a
două judeţe - Alba şi Hunedoara.

Aceste sate aparţin com un ei Ceru Băcăinţi (satele Ceru B ăcăi nţi, Dumbrăviţa, Cucuta, Bo lovăneşti, Groşi, Valea Mare,
Fântâne le, Bulbuc, Viezuri, Curpen i). Din cele 218 gospodări i ale
acestei zone (tn 1990) cca 90 mai păstrau case sau anexe din
pi atră; după mărturii l e locuitori lor înainte toate casele au fost din
piatră. În prezent majoritatea sunt ruinate sau părăs ite, (foto 4, 5).
Comuna Blandiana - sate le Blandiana, Acmariu, Răcătău (cu
cătune l e Răcătău, Poieni, lbru) mai păstrează încă l ocuinţe şi
anexe din piatră de certă influ enţă săsească; în prezent, l ocu inţa
din piatră s-a păstrat în num ăr mic (6 case din piatră) restul fiind
înlocuite cu locu inţe din cărămidă sau cărămidă şi piatră, (foto 6).
Comuna Geoagiu - cu satele Gelmar, Gigmău, Rengheţ,
B ozeş , Bacaia, Mermezeu, Homorod, Văleni - păstrează încă o
interesantă a rhi tect ură din piatră.
Toate satele menţionate sunt situate într-un peisaj variat,
determinat de structuril e litice care ies practic la lumina zilei fiind
u şo r de exploatat, cu unelte simple, prea puţin specializate şi cu un
efort minim, presupunând forţe de m un că redu se.
Structura geo l og ică a zonei este formată dintr-un strat de roci
cristal ine, cu iviri de suprafaţă ale calcarelor jurasice. Roca de
construcţi e constituie , pe l ângă minerale (aur, arg int, cupru) un a
din ţiogăţii l e zonei.
ln această zonă piatra este în trebuinţată atât pentru l ocuinţă şi
anexe cât şi pentru fântâni (foto 7) cuptoare (foto 8), garduri. Se
fo losesc pentru constru cţi e lespezi de piatră care clivează uşor din
mal dar ş i piatră rotundă de râu.
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Fig. 5. Locuin ţă din piatră, abandonată, începutul secolului XX, corn. Ceru-Băcăin /i, jud. Aba
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Fig. 6. Gard şi locuinţă în tehnică mixtă (piatră + cărămidă), 1987; comuna Blandiana, jud. Alba
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Fân tână

Fig. 7. Petrescu, Paul,
cu ghizduri din lespezi, mijlocul secolului XX, sa l Curpeni, com. Ceru-Băcăinţi, jud. Alba

Fig. 8. Cuptor pcnl1u pâine, mijocul secolului XX, sa t Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara
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Particularitatea con strucţi il or din această zonă o constituie
scund ş i solid, cu pantă mi că, menit să s u sţină o
învelitoare din pi atră - rezolvare uni că pentru ţara noastră a
acoperirii construcţiil or. (foto 9).
Din punct de ve dere al aspectului general construcţia
trad iţio nal ă din piatră din Mun ţ ii Apuseni se remarcă prin
masivitatea şi monum entalitatea conferită de material (foto 1O),
prin pereţi i groşi de 40-60 cm sau chiar mai mult, prin temelia
sol i d ă co mpl etată adesea de un soclu înalt sau de supraîn ălţarea
acoperişul

con stru cţiei pe pivniţă (adesea boltită cu bolţi semici lindrice din
piatră; ferestrele sunt mici şi puţine iar pereţii laterali înaintează sub
forma unor ante de zid ă rie încadrând pri spa joasă din pi atră cu lut,
care uneori poate avea un parapet şi/sau stâlpi de zi dărie.

(foto 11).
O altă zo n ă de arhitectură din piatră întâlnim în Transilvania pe
Some ş , în satele Salva şi Zagra, aproape de istriţa N ăsă ud , unde
se fol os eşte piatra de mal , p l at ă, extrasă în lespezi mari de 60-70
cm dar ş i p i atră albă de tuf , tăiată în blocuri paralelipipedice.

Fig. 9. Locuinţă din piatră, s fâr~itul secolului XIX, sal Valea Mare, cam. Ceru-Băcăinţi, jud. Alba; învelitoarea este din lespezi de piatră

Fig. 10. L ocuinţă din pia tră, mijlocul secolului XX, sat Băcâia, cam. Geoagiu, jud. Hunedoara
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Fig. 11. Lowinţă din piatră, începutul secolului XX, sa t Mermezeu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara (vedere spre târnaţ)

În Moldova, d eş i au existat centre importante de extrage re a
pietrei (Scheia - în podi ş u l central mold ovenesc, Biserica - S l ăni c
în bazinul mijl ociu al Trotu ş u l ui , Deleni - H ârlău) nu s-au contu rat
zone în care pi atra să fi e materialul dominat de cons tru c ţi e . Apar
totu ş i co n s tru cţii din piat ră pe Valea Trotuş ului, Valea Prutului ş i ca
anexe în zo nele de vii din ap ropi erea Hu şu lui (piv niţe pentru p ăstrat
vinul, construite din piatră) .
În Olten ia con strucţii din pi atră apar rar, piatra fiind fo los ită într-o
p e rioad ă rece n tă pentru parter·ul caselor noi; trebui e m enţionate în să
satele Gureni, Ru ncu , D obriţa în nmdul Gorjului, care au „ pivniţă" în
dealurile cu vii - acestea fi ind nu piv niţe ob i ş nu ite ci constr-ucţii de
dimensi uni mari, cu două nivele, con struite numai din piat ră.
În Munteni a, constru cţia ru ral ă din p i atră este slab re p rezentată
în zo na Buzăul u i, mas ivul Istria, sate le Pi etroasa, Greceanca ,
Clondi ru, Băd e ni , Dara, Ochiu Boul ui .

O zonă p u ternică de c on s trucţii tradiţional e din piatră o întâlnim
în sudul Dobrogei - zona Adamcl isi - Negru-Vodă - Medgidia unde
se găsesc straturi de roci de co n s trucţie la suprafaţa solului . De
altfel pi atra ca material de co n s t ru c ţ i e se găseş te în toată
Dobrogea, în trecut fi ecare sat având 11 canaraua" sa (cariera de
pi atră) de unde locuitorii luau fără pl ată, piatră de construcţie.
Du p ă
1877 ex pl oatarea pi etre i de c on s trucţie este
regleme ntată de stat dar cea mai mare parte a pi etrei scoase din
cariere era folosi t ă la co n s tr ucţi a de drumuri. Con s trucţia din piatră
din Dobrogea este mai degrabă d e p ende n tă de grupul etni c care a
folosit-o. O întâlnim mai ales la italieni - special co l onizaţi în
Dobrogea pentr-u exploatarea cari erelor de piatră (satu l Greci) şi la
co l on işti i germani (Atmogea). Piatra este mai mult folosită pentru
părţ i de con st rucţi e fund aţii , ş i garduri despărţitoare
(foto 12, 13) .

Fig. 12. Îngrădirile din piatră - Dobrogea, sal Mircea Vodă; jud. Tulcea
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Fig.

73. Îngrădirile din pia tră - Dobrogea, sal Capidava; jud. Constanţa

Gardurile din piatră se construiau fi e din zid ărie u scată fie din
pietre legate cu lut; gardul era de regu l ă „acoperit" cu un strat de
lipitură de ceamur sau lut amestecat cu var.
Peste tot în Dobrogea piatra a fost fol os ită pentru construi rea
c işmelelor din care s-au mai p ăstrat p uţi n e exemplare (satu l
Crucea - Constanţa, Mireasa - Constanţa).
Pi atra fo l osită pentru construirea locuinţei (Adamclisi,
Medgidia, Negru Vod ă) se scotea din canara în fo rm ă nereg ul ată,
groase de cca 10-1 5 cm.
Piatra se c iopleşte ş i apoi se zid eşte cu ceamur, zidurile având
cca 50 cm grosime. Zidăria se l asă apare ntă sau se ten c u ieşte ca
ş i casa de lut, cu ceamur ş i păm ânt amestecat cu bal e g ă de cal.
Peste tot în Dobrogea piatra a constituit pri ncipalul materi al de
construcţie pentru fundaţie ş i soclu. S-a folosit s părtură de piatră
re zultată din cioplirea pietrelor mari, amestecată cu lut.
Piatra a fost folos ită ca principal material de co n stru cţie în
aproape toate zonele de colonizare săsească, - ţinutul B istriţei,
ţinutul Târnavelor, Sibiu ş i Sebeş, Braşov . ln Ţara Bârsei , o
statistică de la 1854 menţi on ează pentru Prejm er 328 case din
piatră ş i 21 O case lemn . Piatra a fost fo l osită în aceste zone pentru
aşa-num itel e co n strucţii de tip francon , apropiate ca planimetrie,
mod de co n stru cţi e , decor de tipu l de co n s trucţie centraleu ro pean ă.

Piatra, deş i fo l osită deseo ri aşa cum o oferă mediul, ri d i că
probleme de exploatare, prelu crare ş i transport reclamând
unelte cu o anume specializare, o tehnologie mai d ezvo ltată de
prelucrare ş i utilizare ca ş i a bilităţi m eşteş u găreşti din partea
utilizatorului . Spre deosebire de arhitectura din lemn sau lut,
arhitectura din pi atră a reclamat cu mai multă neces itate ex i ste nţa
unor meşte ri spec i a li zaţi care să ridice constru cţia ş i un eori chiar a
unor m eşteri s pecializaţi în scos ul pietrei din ca ri e ră, cum este
cazul Dobrog ei dar ş i al Munţilor Apu seni ş i Clisuri i Dun ării .
Piatra ca material de con stru cţi e a fost procurată:
1. din albia râurilor - unde era cărată de puh oaie în urma
ploilor torenţial e; piatra din albi a râuri lor era folo s ită fă ră a fi
pq:~lucrată, aşa cum era reco ltată din teren; se căra la locul
co n strucţiei cu carul; de obicei piatra era ad un ată chiar de
proprietarul viitoarei con strucţ ii dar existau ş i oameni care adunau
piatră din râu contra p l ată;
2 . piatra de carieră era ex plo atată fie din straturi le mai adânci,
necesitând o mun că spec ializ ată ş i unelte speciale sau din
„ ieşiturile " la s uprafaţă ale rocil or (ex. Munţii Apuseni, Dobrogea),
caz în care efortul de extragere era mai mic iar un eltele mai simple.

totuşi

Gura de extragere pentru roci le de adâncime se să p a până se
g ăsea „bolovanul bun sau steanul" 14 din care se extrăgea piatra.
Uneori piatra era scoasă de la o adâncime de 40 m folosi ndu-se
un scripete numit ,,cranic" . Piatra „de mal" sau „de râp ă" (Munţii
Apu seni) era exp l oatată la s up rafaţă cu ajutoru l răngi l o r (de fi er sau
de lem n tare), penelor de fier, d ă lţil o r· , târnăcoape l or, ciocanelor de
spart (baros) ş i a unor pari , fie de lemn fi e de fi er , pe care piatra
odată scoasă din mal se ro stogolea pân ă la locu l de încărcare, de
und e apoi era tr-a 11 spo 1iată acasă cu carul fă ră loitr-e.
Piatra era d i spusă în locul de exp loatare în straturi groase de
1,2- 2,20 m; extrage rea pi etrei se făcea de sus în jos în grosimea
stratu lui de p i atră. De obicei piatra se scotea prim ăvara, nu toată
deodată , ci se strângea „timp mai înd elungat" inf. Noja Petre,
Bozes); locu l de extragere a pietrei din mal se alegea în aşa fe l
încât să se obţin ă piatră uscată (să nu fie „din jos de apă" sau „de
unde nu bate soarele", pentru că altfel există pericolul ca noua
co n s tru cţi e să facă în timp scurt igrasie.
Piatra se scotea fi e „cu neamuril e" fie cu vecinii (clacă), fi e cu
oameni ang ajaţi ş i p l ătiţi „cu m te înţe l egeai". Un eori echipa
me şte rului care urma să co n struiască l ocuinţa avea ş i o bligaţi a de
a procu ra piatra. De obicei la scos pi atra pentru o co.să cu două
camere (cca 30 m 3 sau 20 de car-e) lucrau 3-4 in ş i.
După ce era scoasă, piatra era fo l os ită nepre lu c rată sau se
cioplea, prelucrându-se în blocuri cu forme relativ reg ul ate; în acest
caz se fo loseau un elte de m ăs urat: „capra" (compas) şi „ m ăs ura"
(b ăţ de alun de cca 150 cm, însemnat, cu care se stabilea
grosimea pi etrei). Pentru prelucrarea propriu-zi să se fo loseau
ciocane speciale (..martel"), dălţi de diferite m ărimi .
În general, extragerea ş i prelu crarea pietrei pentru constru cţie ca
ş i construirea casei sau anex~ l or din pi at ră se făcea de către echipe
specializate de meşteri locali . ln cazul unor con stru cţii mai simple (de
obicei anexe) acestea puteau fi zid ite chiar de proprietar care în orice
caz avea o oarecare şti i n ţă sau cel puţin abi lităţi de zid ar.
Procurarea, prelucrarea şi utilizarea pietrei ca material de
constru cţi e a reclamat mai totdeau na fo losirea m eşteri l or s pecial izaţi
mai mult decât alte materiale de co n strucţie (lemnu l sau lutul).
„Unii dintre lu c rători se ocupau cu scosul; bat pen e, folosind use de aşa numitele „fiziuni ". Cu puteri îndoite urn esc blocul abia
det aşat din st ân că , al ţi i îl prăvăl esc de la locul unde a fost scos
pentru a fi fini sat" 15 .
14
15

Idem.
I, Chelcea, op. cit.
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Pentru zidăria din piatră au fost folo s iţi întotdeauna me şteri
care uneori lucrau cu ajutoare din sat printre care se putea
num ă ra chiar proprietaru[.
În memoria co munităţilor săteşti din câteva zone de co n stru cţii
din piatră au ră m as nume cunoscute de me şteri locali fie din sat,
fie iţin e ranţi pe o arie mai mult sau mai puţin dezvoltată teritorial.
ln satul M ă ru, în jurul anului 1900, m eş t e ri vestiţi pentru
construirea caselor din piatră erau Simion Săfirneag 16 care lucra
cu o ech ipă de 7-8 oameni „mai mult din neamuri".
Uneori aceşti me şteri învăţau meseri a din tată în fiu, moştenind
ş i „caietele de modele" pentru locuinţe de zid. Alteori în văţau
meseria de la alţi zidari din sat, mai bătrâni (Nuţu Tra~an, sat
Acmariu-Blandiana a învăţat meseria de la Mara Ion). ln satul
Blandiana mai trăiau încă în 1990 m eşte ri zid ari care construiau cu
pi atră: Ispas Nicodim, 59 ani, Medrea Abrudin, 75 de an i 17 .
Studiul materialelor de con s tru cţ i e ş i a tehnologiilor de
obţin ere ş i prelucrare a acestora, tot mai sofi sticate pe măsură ce
în aint ă m spre sfârşitu l secolului XX, poate releva nu num ai
to cmiţi,

calităţile de bază ale unui monument vernacular (adecvarea
funcţional ă şi culturală la un sit anume) ci şi informaţii privind

istoria grupului uman utilizator.
Cercetarea etnologică trebuie să cuprindă implicit studiul
aprofundat ş i din perspectiva diacroni că al materialelor de
construcţie tradiţion ale, a tehnologiilor ş i sistemelor de construcţie
care pot furniza preţi oase informaţii privind însăşi procesul evolutiv
al societăţ ii rurale rom ân eş ti.
În acest sens se relevă dimensiunea antropologică spre care
tinde în prezent cercetarea lumii satului românesc în cadrul căreia
adaptabilitatea grupului uman, privit ca grup socio-cultural, la
ecosistem , constituie un dat important.
Dacă lo c uinţa rural ă tradiţion ală s-a în scri s într-un proces
evolutiv bazat pe valorificarea eficientă a resu rse lor locale (fie
materiale , fie culturale) subliniem că pentru arhitectura rurală
românească diversitatea materialelor de construcţie a constituit
una din sursele diversităţii de forme ş i modele unitatea arhitecturii
tradiţionale ro m âneşt i fi ind total diferită de uniformitate.

Fig. 14. Vedere panoramică a sa tului Băcâia, cam. Geoagiu, j ud. Hunedoara

16 N . Săca ră, op. cil„ p. 99 .
17 P reciză m că cercetarea arhitectu rii tradi ţi o n ale

din pia tră din zona Mun·ţi l o r
Apuseni, efectu a tă în anu l 1990 în cadrul D i rec ţie i Muzee lor ş i Col ec ţii l o r, a avut un
caracte r prospectiv, ea neputând epuiza nici pe departe problemele complexe pe
care le ridi că aces t gen de co n stru c ţi e . Sensul aces tei ce rcetări a fos t ace la de a
semnala ex i s te nţa unui patrimoniu de a rh itectură v e rn ac ul a ră interesant ş i
in explicabil marginalizat de s peciali ş ti; ce rcetarea desfăş urată sub deviza „etnologiei
de urge nţă" a relevat în teren ex i s te nţa unor monumente deosebite, în sate greu
accesibile, marcate de îmbătrâni rea popu laţi e i ş i de declinul economic, ceea ce va
duce la di spa ri ţia lor în scurt timp. Din păcate proiectul de ce rcetare exh au stivă a
arhitecturii tradiţ ionale din pi atră a fos t abandonat din lipsa s u s ţi nerii financiare a
cerce tării.
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Fig. 15. Biserica din piatră, sec. XIV; sat Băcâia, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara

Fig. 16. Cruce de mormânt; sat Băcâia, cam Geoagiu, jud. Hunedoara (din cimitirul bisericii)
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Planşa nr. 2. Com. Geoagiu, sat Băcâia
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Fig. 17. Cruci din piatră În grădina gospodăriei; mijlocul sec. XX; sat Mermezeu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara

Fig. 18. Cruce de hotar; sat Mermezeu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara, mijloc sec. XX
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Fig. 19. Pietrar în gospodărie, 1990, sat Leasa, corn Hălmagiu, jud. Hunedoara

Fig. 20. Stâlp de poartă; mijloc sec XX, sat Valea Mare, corn. Geoagiu, jud. Alba
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Fig. 21. "Vălău" pentru adăpatul animalelor; sal Valea Mare, corn. Ceru-Băcăinţi, jud. Alba

Fig. 22. Lespezi pentru învelitoare, sal Mermezeu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara
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Fig. 23. Învelitoare de lespezi, sal Mermezeu, com Geoagiu, jud. Hunedoara

Fig. 24. Grajd şi ,colnă" cu acoperiş din lespezi, com. Ceru-BăcăinJi, jud. Alba
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Fig. 25.

Pivniţă săpa tă

în mal, sa t Curpeni, cam.

Ceru -Băcăinţi,

jud. Alba

Fig. 26. Anexe gospodăreşti din pia tră (ruine); începutul sec. XX; sat Bazeş - Geoagiu, jud. H unedoara
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„
Fig. 27.

Locuinţă

din

Fig. 28.

piatră.

Detaliu frontal, sal.

Locuinţă

din

piatră

Băcâia,

cam. Geoagiu, jud. Hunedoara

(spatele), sat. Baze;;, corn. Geoagiu
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Fig. 2g. Intrare la pivniţa amplasată sub locuinţă. Detaliu cu arcul bolţii, sal Băcâia, cam. Geoagiu, jud. Hunedoara

Fig. 30. Casă nouă, în tehnica mixtă (parter- piatră, etaj - cărămidă), sat Băcâia, cam. Geoagiu - jud. Hunedoara
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FENOMENUL ART DECO ÎN ARHITECTURA BUCUREŞTIULUI
MIHAELA GAVRIŞ
Arhitectura Art Oeco, familiară publicului românesc, dar încă nesemnalată ca atare şi aproape complet ignorată de
literatura de specialitate, formează un segment major al producţiei curente din perioada interbelică. Pentru România, ea
reprezintă în plus o ipostază a efortului de a se integra experienţei europene, 'b expresie a modemităţii.
Articolul de faţă, sintetizează concluziile unei cercetări materializate în studiul „Arhitectura Art Deco", realizat cu sprijinul
programului Research Support Scheme din cadrul Open Society Institute (1996), precum şi în comunicarea prezentată la
sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cercetarea în învăţământul de arhitectură" (Institutul de arhitectură „Ion Mincu", februarie
1998) - îşi propune să iniţieze o mişcare de sensibilizare faţă de patrimoniul arhitectural Art Deco, încă prea tânăr şi expus
la intervenţii necontrolate sau distrugeri. Conştientizarea generalizată a faptului că România, şi în special Bucureştiul, posedă
clădiri Art Oeco de prim ordin pe plan european şi chiar mondial ar fi începutul unui demers de conservare şi de promovare
a acestor valori.
.

Fenomen paradoxal ş i controversat, considerat ca producţie
sau s ubproducţie a perioadei interbelice, ca reflex al modei,
al culturii de masă şi al consumismului incipient, Art Deco scapă
oricărei sistematizări teoretice, fiind mai curând un gust al epocii
decât un stil propriu-zis.
Expresie fidelă a spiritului anilor '20-'30, cu căutările şi
contradicţii l e lor, fenomenul Art Deco acoperă întregul cadru de
existenţă umană, de la mobilier şi obiecte de uz curent la decorul
de teatru şi film, de la haute-couture la vehiculele de mare viteză,
de la afiş la cele mai variate programe de arhitectură . În toate
manifestările sale, Art Deco apare ca un complex de tendinţe
eclectice care, într-un spirit hedonist şi ludic, se orientează treptat
spre un modernism „moderat".
Principala concluzie a cercetării întreprinse până acum este
tocmai posibila etichetare a fenomenului Art Deco , numit în
epocă Moderne,
ca modernism temperat, ca faţetă
comp l ementară a modernismului radical reprezentat de Stilul
Internaţional. Preluând terminologia propusă de Matei Călinescu
în lucrarea Cinci feţe ale modernităţii (Bucureşti, 1995), putem
afirma că Art Deco reprezintă o încercare de mediere între
„modernitatea estetică" şi „modernitatea civi lizaţiei burgheze", cu
idealurile sale de progres, confort ş i eficienţă - antagonism
iniţiat de romantism la începuturile epocii moderne. Dacă
Mişcarea Modernă, mizând totuşi pe atu-ul progresului la
începuturile epocii moderne. D acă Mişcarea Modernă, mizând
totu ş i pe atuul progresului tehnologic, este animat ă, la modul
romantic, de un spirit reformator, contestatar faţă de valorile
societăţii burgheze, în schimb estetica Art Deco porneşte de la
efortu l academismu lui, stilul „oficial ", de a se adapta la nou şi
încorporează treptat elemente ale limbajului modernist, alături de
no.ile tehnologii şi materiale , într-un întreg mai accesibil
publi cului larg . În final, Art Deco apare ca o advertising image,
o imagine a pro s perităţ ii ş i a dinami smului ace l eiaşi societăţi
burgheze, o adevărată artă angajată, şi în acelaşi timp un
mEJde rni sm co mercial, monden, uneori frivol .
În arhitectură, fenomenul Art Deco este rezultatul unui proces
de autoreglare, de înnoire a academismu lui, pornit din interiorul
să u de către arhitecţi cu educaţie Beaux-Arts, în timp ce Mişcarea
Mt>d e rnă
şi
premisele sale proto-raţionaliste,
opuse
acade mismului , sunt opera unor outs ideri, în cea mai mare parte
autodidacţi sau cu pregătire tehnică (Otto Wagner, Berlage,
Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, etc.).
Dacă exponenţii de marcă ai Mişcării Moderne sunt nişte
vizionari care ard etape le şi experimentează direct modelele ideale.
pentru o societate a viitoru lui , arhitectura Art Deco este „soluţia
P '!-Ş ilor mici ", evoluţi on i stă şi anti-utopică, orientată spre prezent
fără a pretinde să- l reformeze . Transformarea gradată a
arhitecturii Art Deco de la un eclectism târziu, geometrizat şi
inovator numai la nivelul ornamentului, până la identificarea cu
M f.şcarea Modernă - poate fi urmărită ca un tablou al evoluţiei
specii lor. Spiritul moderat, inclusivist şi comunicativ al esteticii Art
Deco, cu sinteza pe care o operează între vechi şi nou , între ludic
ş i pragmatic, între high-culture ş i cu ltura de masă, ex plică larg a
minoră

popularitate de care s-a bucurat în epocă şi atracţia pe care încă
o exercită. ·
Fenomenul Art Deco s-a difuzat cu uşurinţă din principalele
focare de iradiere (Franţa, apoi Anglia şi S.U.A.) spre restu l
Europei şi colonii, manifestându-se în special în grafica publicitară
şi în decoraţia de interior, ca şi în arhitectura clădirilor hoteliere
sau comerciâle şi a programelor nou apărute (cinematografe,
garaje, benzinării , aeroporturi, staţii de transport în comun).
Unele state formate după primul război mondial , în căutarea
unei identităţi ; proprii, cunosc variante de Art Deco ce devin sti luri
naţionale. Este cazul rondo-cubismului cehoslovac , care evocă
prestigioasa tradiţie a barocului local, sau al Art Deco-ului
polonez, care promovează inscripţia folclorică. Austria şi Ungaria,
care înainte qe război nu au avut statut de ţări ocupate şi nu au
suferit oprimţ;lrea fiinţei naţionale, preferă să continue tradiţia
Sezession şi să se racordeze la cele mai radicale experimente
moderne. În schimb, în ţările formate ca state naţionale înainte de
război, prin îq l ătu rare a dominaţiei turce - România, Bulgaria,
Grecia, apare un Art Deco autentic, fără ve l eităţi de stil naţional ,
expresie a dorinţei de progres, de depăşire a marginalităţii şi de
inte9rare în curentul major european.
ln Româria interbelică, datorită afinităţilor cu Franţa,
arhitectura Art Deco cunoaşte un succes deosebit şi coexistă sau
chiar interferează cu alte limbaje. Deşi persistă orientarea spre
tradiţia rurală şi ortodoxă, fenomenul Art Deco irumpe iniţial ca
expresia unei fii1odernităţi importante, a unei noi „forme fără fond",
a unei occidentalizări artificiale. Dar evoluţia spectaculoasă pe
plan economic şi cultural, boom-ul înregistrat în construcţii, în
special în capital ă, ca şi spiritul uşor adaptabil al românului vor
transforma curând handicapu l în stimulent. Noile construcţii ajung
să exprime dinamismul unei societăţi orientate spre progres, care
încearcă să îşi reaşeze valorile şi să îşi clădească speranţele de
viitor pe fundq,lul nesigur al crizei economice, al sechelelor unui
război şi al ameninţării altuia.
Pătrundere a spiritulu i (sau a stilu lui de viaţă) Art Deco în
România se recunoaşte în această perioadă în spectacolele de la
Cărăbuş sau fr,lcazar d'ete, în dansurile la modă - charlestonul şi
varianta sa mai lentă blackbotton, în adoptarea si lu etei
la
garr;onne, în proza mondenă a unor romane de Cezar Petrescu
(„La Paradis General", „Carlton"), în formele sincopate şi
poliritmiile u11er versuri de Păstorel Teodoreanu, Demostene
Botez sau Barbu Brezianu, ca şi în grafismul stilizat şi
decorativismul rafinat al unor monumente sau reliefuri semnate de
Mac Constantinescu, Iosif Fekete, Corneliu Michăilescu sau în
exponatele de la „Salonul permanent de a rtă decorativă" deschis
în 1926.
În arhitectură, fenomenul Art Deco se manifestă încă din anii
'20 ca o expresie a modernităţii, mult mai digerabilă pentru
societatea românească decât Stilul Internaţional. Cele mai
relevante exemple de clădiri Art Deco apar în Bucureşti sau în
marile centre de interes pentru capitalul străin şi autohton
(Ploieşti, Constanţa , litoral). Spre deosebire de oraşe le Europei

a
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Fig. 7. Bloc edilitar Piaţa Amzei, proiect, arh. Nicu Georgescu - revista Arhitectura nr. 417935
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Fig. 2. Bloc edilitar Pia/a Amzei, proiect, arh. Nicu Georgescu - revista Arhitectura nr. 411935
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ctontrale ş i occidentale, constituite în etape istorice anterioare,
o raşe l e Vechiului Regat şi în primul rând capitala necesitau încă,
!n an ii '20, intervenţii importante pentru omogen izarea ţesutului
urban, pentru co mpl etarea fronturilor stradale ş i pentru crearea
unei imagini coerente a ce11l1ului. Aşa se exp l ică frecvenţa
inse1\iilor Art Deco, moderne ş i în ace l aşi ti mp agreabile prin
-l ~-:r. :1, : :,; ~ ;-.:; 1-l iţir:-f ,= ·:11 ·! f0rrr~? ri0. 1_ 1 - c: '? ~ ·- ' 1_ • ş 1_~ r ~:: ţ~. c·rlc?.:~! c·:ir.te:..;t dar
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excele nţ ă,

Art Deco permite adaptarea la situri dificile,
remodelarea edificii lor mai vechi în spiritul noilor cerinţe,
preocuparea pentru estetica străzii şi chiar punerea în scenă a unor
evenim ente urbane.
Prim ele exe mple de Art Deco aparţin unui segment al
moderni tăţ ii occide ntale mai uşor de asimilat: comerţu l şi
transporturile, loi sirul, turismu l, speclacolele - ca şi programele de
locuire (vila ş i imobilul de raport), mai dependente de mod ă.
Cu rând în să, arhitectura Art Deco se extinde în toate domeniile
vi eţi i publice, adaptându-se cu dezinvoltură la orice program,
reprezentativ sau domestic, monumental sau utilitar, ş i astfel
rn ntrih1 1inrl l::i nmngenizarea întregului cadru construit.
În B u c ureş ti , care, după cum observa C. Giurescu, absoarbe
forţele creatoare ale acestei perioade asemenea unei pompe
aspiratoare, se construiesc noi hoteluri (Union, Negoiul, Udo,
Ambasador) şi cinematografe (Marconi, arh. Constantin Cananău;
Regal, arh. Jean Monda; ARO, arh. Horia Creangă) , apar baruri de
tip „american" (Presto, Colos, Bar automat american), baruri de
noapte (Me!ody, Atlantic, Car/ton) ş i amenajări moderne pentru
loisir (Ştrandul Federaţiei Societăţii Sportive Române pe Şoseaua
Kiseleff, arh. Marcel Iancu; bazinu l cu valuri Udo) - toate dominate
de estetica Art Deco.
·
Pentru principala gară a capitalei, Gara de Nord , se adoptă
ac elaş i limbaj , specifi c, în această perioadă, programelor pentru
transpo1i uri , considerate simboluri ale progresului. Marile clădiri
publi ce , 1·eprezentative pentru im aginea puterii politice ş i
economice, 'lncep să ~e nun\e la tmdiţionalu l stil nearomânesc, greu
de adaptat noi lor cerinţe se mantice şi chiar funcţionale, şi aplează
la diferite vari<tnte de Art Deco (Tribunalul Ocolului VIII din str.
Şt i rb e i Vod ă, Prefectura Poliţi e i Capitalei din Calea Victoriei,

Palatul Telefoanelor, Palatul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale
din Bd . Carol).
Îşi fac apariţia programe complexe, ca de ex. Blocul Edilitar
Pi aţa Amzei (arh. Nicu Georgescu), realizat într-un stil modern
flexibll, care vi rează de la tonalitatea Art Deco, adecvată pentru
faţada ş i interiorul teatrulu i, spre clasicismu l monumental
c;,.:;;,.:clcri:;Uc clădiri l or puhlice din anii '30 - pentru tribunalul
lransforn1at ulterior în consiliu municipal, trecând 13rin stilul neutru
al aripilor laterale destinate comerţu lu i ş i birouri lor. În cazul
Palatului Societăţii Funcţionarilor Prim ăriilor Municipiului Bucureşti
din str. Batiştei nr. 14 (cu noscut după război ca imobilul ARLUS),
arhitecţii Ioan Roşu şi Radu Culcer realizează probabil cea mai
relevantă mostră autohtonă de Art Deco; o sală de festivităţi de
400 mp, cea mai mare din Bucure şti la ora aceea, un restaurant,
un bar, o sal ă de popice , săli de sport şi „saloane de baie" oferă
amatorilor de loisir ş i spectacole o ambianţă l uxuriantă ş i plină de
vervă.

Treptat, limbaju l modern în varianta Deco se extinde ş i în zona
monumentelor publice ş i funerare, mai intim legată de tradiţie (fie
naţional ă, fie clasică), aşa cum o probează Monumentul Eroi lor
Aerului (autori Lidia Ktzebue şi Iosif Fekete) sau numeroase
cavouri şi monumente funerare din cimitiru l Bellu .
Dar locuinţele oferă fanteziei Art Deco cel mai larg câmp de
manifestare, de la volumetrica generală până la detaliul minor.
Se poate afirma că, în arhitectura l ocuinţelor, producţia curentă
este net dominată de Art Deco , atât în cazul imobilelor tip vilă,
cât şi al imobilelor cu apartamente care comp l etează fronturil e a
numeroase artere bucureştene. Predilecţia pentru imobilul în
formă de „U" (tipul immeuble a cour ouverte, ex. str. Cald eron
nr. 36, arh . Arghir Culina; Bd . Dacia nr. 15 , arh. Jean Monda;
str. Luterană 5; Bd . Carol 35; Bd . Bălces c u nr. 24 ; str. Xenopol
nr. 3) şi pentru imobilul cu curte interioară (Calea Victoriei nr.
101 sau 122), ca şi pentru dispunerea locuinţe lor pe „int rări"
sau fundături, care amintesc de tipologia tradiţi o nalelor curţi
longitudinale (In trarea Dacilor, Intrarea Nicolae Vermont,
Intrarea Orizontu lu i) - contribuie la animarea şi diversificarea
spaţiului urban prin tran ziţia gradată între zona publică şi zona
privată.

Fig. 3. Imobil de locuinţe,
sir. Louis Calderon nr. 36, arh. Arghir Culina - revista Arhitectura 1931-1933
(număr unic)
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Art Deco devine un unicat prin silueta generală
adesea de ritmul retragerilor în trepte ale
nivelurilor superioare - cerute de noile regulamente urbane, dar
preluând motivul tipic Art Deco al ziguratului; sau prin jocul
volu metric al bovindourilor curbe sau faţetate, al caselor de scară
Fiecare

vibrată,

clădire

marcată

subliniate de ferestre-fantă verticale şi de fl e ş e le paratonerelor;
prin eleganţa portalurilor de acces , prin varietatea formal ă a
ferestrelor sau prin rafinamentu l „accesoriilor" care personaliz ează
- feronerii decorative, vitralii , copertine luminoase, profile sau
basoreliefuri.

Fig . 4. Imobil de raport, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 7-9, arh. Jean Monda

Fig. 5 . Imobile de locuin ţe, Intrarea Dacilor- foto M. G avri ş

Id entitatea proprie fiecărei clădiri se manife stă ş 1 in
arhitectura de interior, domeniu în care, alături de artele aplicate
şi de grafica publicitară, Art Deco şi-a dat adevărata m ăsură şi în
care se poate defini incontestabil ca „stilul epocii" . Spaţiile
interioare, pub lice sau private, se recuno sc prin confortu l rafin at
şi eleganţa neostentativă, prin calitatea ornam e nt a l ă a texturil or
preţioas e ş i a combinaţiilor in solite de materi ale (ex. holuri de
acces la imobilele din str . Dionisie Lupu nr. 31, Nico lae Iorga nr.

Fig. 6. Imobile de locuinţe, Intra rea Nicolae Vermonl - foto M. Gavriş
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22 sau Pitar Moş nr. 27), prin rolul mod elator al luminii turnate
de tipare geometrice - fante, scafe sau cornişe (ex. holul de
onoare şi sala de fes tivit ăţi de la Palatul Societăţi i Funcţionarilor
Primăriilor Municipiului Bucure şti din str. Batiştei nr. 14),
lumina toare din blocuri de sticl ă transluc id ă (ex. cupola pasajului
Generala din Calea Victoriei nr. 68-70, arh. Gh . Negoescu),
oglinzi, vitralii sau glass-wanduri.

Majoritatea arhitecţilor activi în perioada inte rbelic ă este
din absolvenţi ai Academiei de Belle-Arte din Paris sau din
Bu cureşti. În dorinţa de a se menţine în pas cu vremea, fără a
contraria gusturile unei clientele medii, arh itecţi ca Jean Monda,
Arg hir Culina, State Baloşin, Ioan Roş u, Emil Guneş sau Alexandru
Zamfiropol recun osc în limbajul Art Deco o garanţie a succesului la
public.
formată

Fig. 7.:S. Palatul Societăţii Funcţionarilor Primăriilor Municipiului Bucureş ti
(in pm1ent sediul ARCUB, Centrul de Proiecle Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti), str. Bat1;5tei nr. 14, arh . Ioan Roşu şi Tadu Cu/cer-foto M. Gavri ş

Fig . 9-10. Idem - revista Arhiteclura 1934 (număr unic)
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Fig. 7 7. Pasajul Generala, Ca/ea Victoriei nr. 68-70, arh. Gh. Negoescu - revista Arhitectura nr. 817 9377 2

Nici figurile majore ale arhitecturii româneşti interbelice nu se
pot sustrage spiritului Art Deco. Îl descoperim în lucrări le de
început, ca o etapă necesară (Marcel Iancu - vila Fuchs, vi la
Lambru, pavilionul de intrare la Ştrandul Kiseleff; Horia Creangă vila Medrea, proiectul de concurs pentru imobi lul ARO din Bd.
Magheru, intrarea la fabrica de locomotive din cadru l uzin elor
Malaxa) sau în lucrări de maturitate care, prin de stin aţia lor, trebui e
să găsească măsura ju s tă între modernitate ş i o a numit ă cu/ture du
bien-etre specifică locului, reunind tihna patri arh a l ă, tabieturil e
levantine şi vocaţia burgheză a confortulu i (Marcel Iancu - imobilul
Bazaltin; Horia Creangă - cinematografu l ARO, holul de acces în
imobilul Ottulescu; Duiliu Marcu - remodelarea hotelului Athenee
Pa/ace, imobil str. Tudor Arghezi nr. 16; G.M . Cantacuzino - imobil
str. Dionisie Lupu nr. 65) .
Diapazonul larg al Art Deco-ului bucure ştean reflectă evo l uţia
de la eclectismul târziu al aşa-numitu lui haut-sty!e Oeco,
caracteristic pentru Parisul ani lor '20, spre o ese nţi alizare a formei
car~ se întâlneşte cu limbaju l Mi şcă rii Moderne sau cu stilul

pachebot.
Maniera eclectică, bazată pe o cadenţă de corativă continuă, se
în compoziţii simetrice de factură Beaux-Arts, cu fil e

reflectă

verticale marcate prin ordine colosale stilizate (imobi l str. Franklin
nr. 5, garajul Ciclop, hotel Ambasador) , prin bovindouri, turnuri sau
ancad ramente unificatoare (Palatul Casei Centrale a Asigurăril or
Sociale din Bd . Carol nr. 35, Palatu l Crucii Roşii din str. Mendeleev
nr. 40a, hote luril e Union şi Negoiu0.
Tran ziţ i a între eclectism ş i mod erni sm se materializează în
compoziţii geometrice reg ulate, care renunţă la sistemu l clasic
ordonator ş i tind spre izolarea reciprocă a elementelor de
vocabular, astfel încât acestea se eta l ează ase men ea unor citate
înscrise pe o coal ă a lb ă . Este cazu l Palatului So ciet ăţii
Fun cţi onaril o r Prim ări il o r Municipiului Bucureşti din str . Bati ştei nr.
14, un colaj pitoresc de forme, volume geometrice ş i elemente
decorative man.evrate cu o dezinvoltură care indi că cristalizarea
unui adevărat stil Art Deco. Numeroase vile ş i imobile de raport
ilu strează această fază „clasică" a sti lului , caracteri zată prin ritmul
alert al unu i zig-zag general, prin volu mul vibrat, marcat de accente
verticale şi de coronamente exuberante (imobi le str. Domniţa
Anastasia nr. 1O, arh. I.O . Enescu ş i T. Marine scu; Bd . Dacia nr.
66, arh. Jean Mon da; str. Calderon nr. 36, arh. Arghir Cul ina; str.
Dumbrava Ro ş i e nr. 22).
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Fig. 12 - Imobil de locuinţe, str. Franklin nr. 5 fotografie M. Gavriş

Fig. 13. Palatul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale,
Bd. Carol nr. 35 - foto M. Gvriş

Fig. 14. Palatul Crucii Roşii, str. Mendeleev nr. 40a - fo to M. Gavn·ş
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Fig. 15. Imobil str. Domniţa Anastasia nr. 10, iniţial Casa „Calendarului", arh. I. D. Enescu şi T. Marinescu - foto M. Gavri ş

Fig. 17. Imobil de locuinţe,
Bd. Dacia nr. 66, arh. Jean Monda -

Fig. 16, Imobil de locuinţe,
str. Dumbrava Roşie nr. 22- foto M. Gav riş
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Ca prezenţe singulare în această etapă a arh itecturii Art Deco
se remarcă Tribunalul Ocolului VIII din str. Ştirbei- Vo d ă, care preia
tipul de mastaba al pavilioanelor franceze din cad rul Expoziţiei
Artelor Decorative de la Paris din 1925, o încercare de a i eş i din
tiparele tradiţionale - şi Palatul telefoanelor, unic exemplu de stil
new-yorkez la noi ş i semn al pătrund erii capitalului ame ri can, care
prin aripile joase se a lini ază la co rni şa Căii Victoriei, iar prin
„ziguratu l" de 11 etaje formează un se mn al contrastant, la vremea
sa obiect al multor proteste violente.
Maniera denumită Modern Oeco sau lnternational Oeco
asimilează rigoarea Stilului Internaţional , dar preferă formelor

geometrice simple ş i m a rcă rii nete a ori zontalelor - un raport
ech ilibrat prin detalii elaborate (imobil str. Aurel Vlaicu nr. 34, arh .
Tiberiu Niga; imobil str . Luteran ă nr. 3; str. Alecu Constantinescu
nr. 8). O multitudine de clădiri care b o rd ează marile bulevarde
apa~in zonei de interferenţă între Art Deco ş i Stilul Inte rnaţional,
care prezintă dublul avantaj al unui stil eliberat de canonul
academic şi încă neintrat sub incidenţa dogmei moderniste (ex.
imobilul ARO din Bd. Magheru, arh . Horia Creangă; imobil de
locuinţe ş i birou ri Calea Victoriei nr. 72 I str. Academiei 35-37;
imobil de raport Bd. Băl cescu nr. 24; imobile de lo c uinţe Intrarea
Nicolae Iorga).

Fig. 19. lmobH de locuin ţe, sir. Aurel Vlaicu nr. 34, arh. Tiberiu Niga - foto M. Ga vriş

Fig. 20. Imobil sir. Alecu Constantinescu nr. 8- foto M. Gav riş
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Fig. 21-22. Imobil de locuinţe, sir. Dionisie Lupu nr. 65, arh. G.M. Cantacuzino - foto M. Gavriş

Fig. 23. Imobil de locuinţe, Bd. Dacia nr. 42 - foto M. Gavriş
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Fig. 24- 25. Imobil de

locuinţe,

str. Visarion nr. 18, arh. T. Marinescu - revista Athitectura nr. 811937
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Mai puţin frecvente la noi, cl ădirile apa~in ând stilului pachebot
sau esteticii aerodinamice (Streamlined Deco) reprezintă o zon ă de
co n ve rgenţă între Art Deco, Stilul Internaţional, expresionismul ş i
designul american al ani lor '30 (ex. imobil str. Dionisie Lu pu nr. 65,
arh. G.M. Cantacuzino) .
În arhitectura rezid e nţial ă apar deseori combinaţii pitore şti între
volumetria generală ş i sintaxa Art· Deco pe de o parte - ş i
vocaqularu l unor stiluri „regionale": sti lul nearo mânesc (ex. imobil
Bd . Dacia nr. 42) sau stilul med iteranean, atât de popular în
această p erioadă (ex. imobile str . Visarion nr. 18, arh.
T. Marinescu; str. Snagov nr. 52, arh. G. Simotta) .
Din întâlnirea estetici i Art Deco cu suflul clasicizant al anilor '30,
care survine ca un apel la moral ă, austeritate şi decenţă pentru
perioada crizei economice, dar ş i ca ecou al unei tendinţe
generalizate de întărire a autorităţ ii statale - re zultă un li mbaj în care
emfaza clasicismului monumental esţe temperată de stilizarea ş i
aplatizarea ordinu lui (ex. imobil Splaiul Ind e pendenţe i nr. 5, arh.
Nicolae Cucu; str. Edgar Ouinet nr. 6) sau de o compoziţi e liberă
care păstrează scara uman ă (ex. Mini ste rul de Ju stiţi e , iniţi al
Căminu l Asoc iaţi e i Medicilor Veterinari, arh . Constantin lotzu).
Numitoru l comun al acestor m a nife stări de o mare varietate nu
este de domeniul formei şi al stilului , ci al atitudinii: este expresia
bucuriei de a tră i, vizib i l ă în pul saţia liniei decorati ve ş i a volumelor
în cascadă, în tonul dinamic ş i optimist, în dimensiunea ludi că ş i
comunicativă.

Prin zestrea sa arhitectural ă, Bucureştiul ar putea concura la
titlul de metropol ă Art Deco, a l ături de Paris, Bruxe ll es, Londra sau
New York. O cartare a construcţiilor capital ei după perioade ş i
stiluri ar scoate în evide nţă densitatea ne ob i ş nuită a co n st ru cţi il o r
Art Deco sau moderne cu elemente Art Deco . O inventariere a lor,
chiar rapid ă ş i imperfectă, care să preceadă înscrierea celor mai
reprezentative în li sta monumentelor clasate, ar constitui prim
inst~ument de prote cţie, cel puţin natural ă sau spo ntan ă.
ln Belgia, ţară cu care ob i ş nuiam să ne co mp a răm în trecut şi în
care arhitectura Art Deco d eţin e o pondere se mnificativă, repertoriul

patrimoniu lui monumental se o preşte în j urul anu lui 1940 . Cl ădiri l e
Art Deco au început a fi „monumentificate" în că din anii '70, odată
cu larg a mi şcare de reabi litate a fenomen ului pe plan mondial.
Modelul american este însă mult mai eficient. În Statele Unite
funcţione ază mai multe soc i etăţi, organizate în prin cipalele zone de
concentrare a patrimoniului Art Deco (New York, Washington ,
Miami , Kansas City, Detriot Area, California), având ca obiect de
activitate prezervarea ş i promovarea acestei arhitecturi, considerate
ca o manifestare o rigin al ă a spiritului american. Printre cele mai
active se num ă ră Miami Design Preservation League, care a obţi n ut
în scrierea staţi unii Miami Beach, o adevă rată reze rvaţi e Art Deco, în
Registrul N aţi o n al al Locurilor Istori ce ca architectural district;
ulterior, dat fiind că acest statut oferă numai o protecţi e ge n e ral ă ,
nu ş i indiv idu a l ă pentru fiecare cl ădi re , eforturil e Lig ii s-au
concentrat către acordarea, pentru d o u ă zone mai reprezentative, a
unui statut special (/oca/ designation) , prin care, pe l ângă
respectarea unor reco m and ări de proiectare foarte stricte, se
impune ca orice demolare propusă s ă fie am ân ată cu minimum şase
luni , pentru a da investitorilor din afară posibilitatea să ach iziţioneze
imobilul ame ninţat. Arhitectura Art Deco a primit un loc important în
Harta ?i ghidul investitori/or pentru South Miami Beach (lnvestors
Map and Guide to South Miami Beach), astfel; încât multe clădiri au
fost restaurate, refuncţion al izate ş i r·epuse în circuit.
La ora actua l ă, în perspectiva inte grării eu ropene şi în contextu l
unei societ ăţi dominate mai mult decât oricând de obsesia
producţiei ş i a con sumului , Bu cureş tiu l , ca ş i alte o raşe mari, este
dator să îşi p ăs treze identitatea c ultu ral ă, care se ex pri mă în mare
m ăs ură prin evo luţi a arhitect ur a l - urb a ni sti că . Pentru etapa
interbe li că, arhitectura Art Deco deţin e o pond ere canti tativă şi
cal itativă care nu mai poate fi neglij ată, cu atât mai mult cu cât a
format, alături de eclectismul de factură fra n ceză al deceniilor
anteri oare, un suport concret pentru mitul „m icului Pari s" - un mit
care ar putea fi în parte recuperat prin resuscitarea spiritului Art
Deco ş i a in epu izabilei j oie de vivre cu care învălui e realitatea.

Fig. 26-27. Imobil str. Edgar Ouinet nr. 6 - foto M.

Ga vriş
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Fig. 28. Căminul Asociaţiei Medicilor Veterinari, ulterior Ministerul de Justiţie, arh. C. lotzu - revista Arhitectura nr. 611930
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Conservare - Restaurare
ANATOLE DE BAUDOT EN ROUMANIEUN RAPPORT DE RESTAURATION INEDIT

CARMEN POPESCU

En 1874 Ies travaux de restau ration de l'eg lise episcopale de
Curtea de Argeş 1 se trouvaient dans un e impasse. Petite
bourgade poussiereuse a cette epoque-1a, Curtea de Argeş avait
pourtant connu sa periode de glorie en tant que premi ere capital e
de l' etat valaque; la splendeur de jad is se refl etait encore dans le
grand nombre d' ed ifices re ligieux, parmi lesq uels l'eg lise
episcopale occupait un e place singuli ere, etant conside ree
comme la plus importante oeuvre du patrimoine roumain et
symbole du genie national 2 .

Commencee depui s onze ans, la restauration, qui fut la premi
ere entrep ri se en Roumanie, evoluait a grande-peine, malg re Ies
«lumieres» des architectes employes success ivement 3 , ce qui
determina le gouvernement a changer de strategie, apres une
inspection par une co mmiss ion extraordinaire qui rassemblait des
speciali stes roumains et etrangers 4 . Mai s comme cette
restauration etait plutât une question de prestige et de politique
(pas seul ement culturelle), la personne recherchee pour ce travail
si delicat devait ell e-meme avoir des qualites exceptionnell es.

1. L 'eglise de Curtea de Arge,> avani la reslauration - la taur principale.
Pholographie executee par Carol Popp de Szalhmary en 1870 (fond Viollet-le-Duc, Bibliolreque du Palrimoine, Paris).

1 Bâtie entre 1512-1517, d'apres la com mande et, apparemment, se lon Ies
inslructions precises du prince de Valachie, Neagoe Basarab, !'edifice occupe
uneplace singulere dans l' art roum ain , la fois par sa conception inedite de
l' espace sac ral (l'elargissement du pronaos el son programme iconographique, qui
reeve d'une image politique anli-ottomane) et par la richesse decorative des
fai;ades, c:xJ Ies motifs roumains se melangent avec ceux orientaux el armeniens.
2 L'importance de l'eglise episcopale de Curtea de Argeş en tant qu'image de
marque de la Roumanie a determine le gouvernement de l' epoq ue de la choisir
comme mocele pour Ies pavil lons de la Roumanie l'Exposition de 1867 Paris et,
egalement, comme sujet preferentiel de ses stands.

a

a

a

3 G.A. Bourelly et Philippe Montoreano, Ies deux recommandes par leur
formalion l't:cole des beaux-arts de Paris.
4
Les arch itectes Al. Orăscu, Be ri ndei, Ph. Montoreano, Berlhon, Enderley,
Goltereau-pere et l'archeolog ue Al. Odobescu.

a
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Toutes ces circonstances amenerent le gouvernement roumain
s'adresser a Viollet-le-Duc 5 . Celui-ci se deroba elegamment,
proposant neanmoin s d'envoyer un de ses seconds, «qui pourrait
relever Ies dessins exacts du monument en question, exam in er Ies
choses d'apres suivant [sic] Ies methodes» employees par le
maître lui -meme 6 . Ce second fut Anatole de Baudot.
On ignore la duree du sejour de Baudot en Roumanie; en tout
cas, a Curtea de Argeş, ii n'a passe que qu elques heures devant
le monum ent 7 . Le resultat de cette in spection rapide sera
concretise dans un rapport, date le 22 dece rn bre 187 4 et signe
par lui et par Viollet-le- Du c 8 . Ce rapport reprend celui conc;u par
la commission mentionnee anteri eurement ; neanmoin s, le texte en
est plu s precis, Ies termes plus appropries et Ies detail s tech niques
plus nombreux.
L' eg li se, tant admiree par !:Jo.udat et Vioi let- le- Duc pour sa
„parfaite execution" avait souffert de deg radations mentionnees
par le rapport qui presentait troi s categories de travaux, passant
d'abord en revue Ies desordres, pour proposer ensuite Ies
solutions a suivre. La premiere categorie co mporte Ies travaux
necessaires a la restauration des parties conservees de !'edifice,
incluant Ies degâts causes par Ies tremblements de terre. Comme
methode de restauration, le rapport consei lle la repri se partielle remplacement de quelques ass ises des trois tours du pronaos,
reprise des lezardes dan s la mac;:onnerie en brique (,,degarnir Ies
briques de chaque câte de la dechirure et Ies remplacer avec soin
en contrariant Ies joints"), repri se des piliers, refections des

mortiers, rejointoiements et enduits; ce n'est que pour la tau r
principale et pour Ies couvertu rcs qu'il propose un e reprise iuta.ic; .
Dans la deuxieme categorie entrent Ies travaux , qu' e.'.!9"'· !~
retablissement des parties detruites». Pour la restituti on de la
galerie exterieure qui entourait j adis !' edifice, le rapport fait appei a
la celebre description de Paul d'Alep 9 , mai s co mm e le texte ne
decrit pas la forme des balu stres, ii propose d'adopter le motif des
couronn ements des tours (la fl eur de lys) . li sugge re egalement
l'execution d'une plate-form e periph eriqu e pour proteger le
monument. Dans la meme categorie fi gun~ nt le couronne ment de
la porte (surmontee d'un auvent cuuvert cn t6!e , r ose
tardivement), et, la restitution, selon la descripti on de Paul d'Aiep,
des couronnements des petites tours et du dallage interieur de
l'eglise. La derniere categori e de travaux concerne le mobilier et la
pei nture; Ies, deux arch itectes sugg ere nt une re cherche
approfondi e aupres des modeles roumain s et constantin opolitains
pour le mobi lier 10 et un e restau ration selon la pen see premiere
pou r Ies fre sq ues ou un e composition de nouveau «dans le caract
ere general» pour Ies scenes a refaire completem ent. Pour la
peinture exterieure le rapport consei lle un e restitution chromatique
selon Ies traces preservees (orn ements dores sur des fond s azur,
ve rt, rouge).
tVieme sans connaître la contribution personnelle de Viollet-leDuca la redaction de ce document, on rem arqu e que le texte porte
l'empreinte de l' article sur la restaurati on dan s son Oictionnaire,
su rtout dan s Ies parties concernant la refection des zones corn-

I

,;

2. Proposition de cheneau - dessin dans le rapport signe Vio/let-le-Duc el Baudot
(fond des archives du Ministere des Cu/Ies e l de /'lnslruclion Publique, dossier 28511875, Archives de /'~la t, Roumanie).

a

a

5 L'appel
Viollet-le-Duc es t du, apparemment,
l'archeologue roum ain
Alexandru Odobescu, ciont Ies recherch es l'ont mene souvent en France. li fut
membre de la commission extraordinai re de 1874, qui avait choisi la restitution
comme meth ode de restauration du monum ent de Curtea de A rg eş - ce choix peu t
expliquer le des ir de s'adresse r dans ce casau maître des restitutions. D'autre part ,
le prince Carol Ier avait eu l' occas ion, avant de monte r sur le tr6ne de la Rou manie
en 1866, de sejo urneril plusieu rs reprises la cour de Napoleon III el de connaître
Viollet-le-Duc.
6 Lettre du 29 aO\Jt 18 79, adressee au ministre des Cultes de la Roumanie
(S 17 / MXXXI, fond d 'Andre Lecom te du Nouy, section ds manu sc rits,
Bibliotreque de !'Academie Roumaine, Bucarest) .
7 Cf.
la lettre de Lecomte du Nouy adressee Baudot le 8/20 mai 1890
(id . S 3(2)/MXXXI).
8 Fond des archives du minisiere des Cu lles el de l' lnstruction Publique ,
dossier 285/ 1875 , Archives de l'Etat, Roumanie.

a

a

a

9 Archidiac re de Damas, d' Alep et de tous Ies pays arabes , celui-ci arrive
dans Ies principautes roum aines en qualite de secretai re du patriarche Macarie ; la
desc r~tion mentionnee a ete redigee vers 1658.
1 Le rapport insiste sur une serie precise d'edifices': «
cel egard , nous
observeron s qu ' Bucarest meme, ce rtaines eglises la construcli on desquelles
celle de Curtea de Argeş a dO servir de type, possedent enco re des objets mobil iers
d' une veritable valeur».

a

a

a
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pletement detruites ou des elements disparu s (galerie exteri eure,
couron nements , mobilier, peinture). Pour prese rver et assurer son
inf luence , Viollet-le- Duc chargea par la suite un autre de ses
seconds, le jeune Andre Emile Lecomte du Nouy, de surveill er
l'evolution des travaux. Mais quand la restauration de Curtea de
Argeş commeni;a etre critiquee 11 , le nom de Baud ot resurgit.
En effet , Baudot , en tant que chef d' atelier de Viollet-le-Duc,
avait ete lui au ssi le maître de Lecomte du Nouy. Face aux
critiques des intelleduels roumains, ce derni er s'adresse Baudot
en le priant de lui ecrire une lettre „ties energiqu e" , pour qu 'il la
publi e en Roumani e, «en vue de detrui re la fâcheu se impre ssion

a

a

[„ .]» 12. On ne conn aît pas la reponse de Baudot , mais on
presume qu'il a du se derober et lui reprocher une certaine
„devi ation" par rapport a ses conclusions de 187 4, car Lecomte du
Nouy se defend en lui rappelant le caractere sommaire de
l'inspedion, qui d'une part avait dure trop peu et, de l'autre, n'avait
pas compris toutes Ies parti es interi eures , en raison de <d'etran ge
enchevetrement de l'echafaudage» 13 alors en place. Ain si, le
nom d'Anatole de Baud ot reste associe, ce rtes tres bri evement,
aux premiers travaux de restauration executes en Roumani e. En
depit de leur impo rtance reduite, Ies docum ents ec rits et
graphiques presentes ici ajoutent un chapitre ined it a son activite.
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3 . Delai/ de l'auvent au-dessus de la porte - dessin dans le rapporl signe Viol/el-le-Duc el Baudo t (id.)

11 Les critiques etaient seul ement en partie justifiees, surtout en ce qui
conce rne la refection totale de l'ense mbl e interieur des fresqu es ; d' aill eurs, elles
seront demontees en bloc par l'inspection finale de l'architecte Henri Revoii.
Faisant appe l son aulorite, le gouvernement roumain avait charge Revoii en 1890
d'examiner toutes Ies res taurations exec utees par Lecomte du Nouy (Ies eglises
de Curtea de Arg eş , lassy, Craiova et lirgovi ş te) et de trancher le co nflit ouvert par
Ies intellectuels roumains. Suite
l'inspection des edifices , Revoii a redige des
rapports favorables qui ont ele publies dans un ouvrage specialement coni; u pou r
dissiper Ies critiques , Restaurarea monumentelor istorice 7865-7890. Acte şi
rapoarte oficiale, Bucarest, Carol Gobl, 1890 .

4. Proposifion pour la reslitulion de la balustrade plan, coupe, details dessins dans le rapport signe Viol/el-le-Duc el Baudot (id.)

a

a

12 Lettre du 8/20 mars 1890, (id. S 3(1)/ MXXXI) .
13

Voir la note 7.
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5, 6. figlise episcopale de Curtea de Argeş - etat apres reslauralion. Pholographies publiees dans l'ouvrage d'Alexandru Antoniu,
Album General al României de Monumente istorice, Edificiile publice, Poziţiuni, Costume naţionale, Obiceiuri de la ţară şi a/lele,
făcut în zilele Majestăţii sale regelui Carol I, Bucarest, 1ag3, (vezi Anexa)
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Ministerul Cultelor şi al

Instrucţiei

Publice

RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE. 1865-1890.
ACTE SI RAPOARTE OFICIALE, Bucuresti,
'
'
Tipografia Carol Gabi, 1890
1874, Decembre 22. - Raportul architecţilor A. de Baudot
285-1875, voi. I; fila 3).

~i

E. Viol!et-/e-Duc despre restaurarea bisericei Episcopale de la Curtea-

de-Arge~. - (Dos .

Monsieur le Ministre,
Les travaux a executer pour la restauration complete de l'eg lise episcopale de Curtea d'Arges peuvent etre divises en trois categories
differentes.
Savoir:
1. Les travau x necessaires a la remise en etat des parties existantes de !'edifice;
2. Ceux qu'exige le retablissement des parties detruites completement, mais sur l'existence desquelles ii ne peut y avoir de doutes;
3. Ceux relatifs au mobilier eta la decoration tant interieure qu'exterieure.
Ce rapport ayant pour but d'etablir quelles sont Ies partiesa restaurer et d'indiquer Ies moyensa employer pour obtenir un bon resultat,
nou s allons examiner successivement et methodiquement tout ce qui a trait a chacune de ces trois categories .

I. CHAPITRE
Travaux necessaires

a la restauration des parties conservees de /'edifice .
L'eglise episcopale de Curtea d'Arges, grace a une execution
parfaite, a re siste d'une fai;on su rprenante aux effets des
trembl ements de terre; toutefois, certains desordres assez serieux
se sont produist dans plus ieurs parties de !'edifice.
En effet Ies quatre tours dont est surmonte le corps principal de
l' eglise ont subi un ebranlement qui a eu, sur chacune d'elles, une
action plus ou moins prononcee; sur Ies deux petites tows a section
circulaire placees au-dessus de la fai;ade vers l'entree, le mouvement
s'est manifeste par un effet de torsion qui a eu pour resultat de
deplacer, pour ainsi dire d'un seul bloc (a partir de la deuxjeme assise
au dessus du cambie la masse de chacune de ces tours sans causer
de desordres sensibles dans la disposition des assises constituant
l'ensemble des parties deplacees; le rreme fait s'est produit, dans
des conditions analogues, pour la tour octogonale secoridaire. Mais
l'effet a ete beaucoup plus puisant sur la tour octogonale principale
dont plusieurs faces ont ete secouees de telle sorte que toutes Ies
assises qui Ies constituent ont ete deplacees et qu'une rupture s'est
faite verticalement dans la mai;onnerie de brique qui forme la paroi
interieure derrere le revetement en pierre exterieur.
D'autre part, c'est a ces secousses du sol qu'il faut encore
attribuer, en partie du moins Ies dechirures que nous avons
constatees vers la def de chacun des grands arcs qui s.upportent a
l'interieu r cette tour principale; au droit de l'un d'eux, la lezarde se
prolonge presque ve rticalement au-dessus de !'extrados sur une
longueur de 2moo environ; mais elle est beaucoup moins etendue
sur Ies trois autres faces qui ne paraissent avoir ete dechirees qu'a
la suite du scellement des crampons en fer fixes apres coup dans
la mai;onnerie et destines a supporter des lampes ou autres objets.
lndepend amment de ces deso rdres produits par Ies
trembl ements de terre , ii faut signaler a l'interieur de !'edifice:
lnterieur de /'edifice. - 1. La demolition en arrachement sur
situes
vers le chevet de l'eg lise so us la tour principale, ces piliers places
au droit de !'Iconostase ont ete probablement sapes au moment de
la pose ou de la depose de cette cioture.
2. Dans chacun des angles de cette coupole, au droit des
pendentifs, une alteration du mortier reuni ssant Ies briques et des
enduits qui Ies recouvrent, alteration provenant du mauvais etat des
couvertures en plomb qui, mal raccordees le long des parements
exterieurs de la tour, laissent s'infiltrer Ies eaux pluviales.

3moo de hauteur d 'une partie de chacun des piliers d 'angle,

Exterieur de /'edifice. - 3. La rupture ou la decomposition sur
diverses faces de !'edifice d'une certaine quantite d'assises de revetement en pierre, effet qu 'i i faut attribuer, soit a un defaut
d'hom ogeneite dans quelques morceaux, soit a la gelee.

4. Le mauvais etat des glacis en pierre en contrebas de la
corniche qui se deroule suivant tout le perimetre du corps principal
de l'eg lise; cette pente actuel lement couverte de tole n'a pu etre
examinee par nous dans tout son developpement; mais ii nous a
ete possible d I en voir une part ie prise au hasard I et a la suite de
cet examen, ii y a tout lieu de penser que le parement de ce glacis
recevant directement Ies eaux pluviales du cambie placee audessous, a ete deteriore completement, et que c'est precisement
en vue de parer a cet inconvenient que le recouvrement en tole a
ete adopte posterieurment a la construction de I' eglise.
5. La destruction d'une partie des couronnements decoupes
en pierre qui ornent le sommet des tours principales.
6. La decomposition des poini;ons en pierre couronnant Ies
tours ainsi que des tables sai ll antes en albâtre decorant certaines
faces dans la partie inferieure de !'edifice.
7. Enfin ii faut signaler comme etant un des points Ies plus
serieux de la restauration de l'eglise de Curtea d'Arg es, le mauvais
etat des couvertures du corps principal du monument et des tours.
Toutes ces couvertures sont faites de lames de plomb tr es epais
en parfait etat de conservation, mais celles-ci ont ete fixees
brutalement sur une forme de terre batue , a l'aide de gros clous de
fer, aussi se sont elles deplacees dans certaines parties, de telle
sorte qu'ellles ne garantissent que d'une maniere tres insuffisante
l'interieur de l'eglise.
En resume, Ies travaux qu'exige la restauration de l'eglise de
Curtea d'Arges en ce qui concerne le 1-er chapitre, peuvent etre
classees de la manere su ivante:
1. Reprise des parties exterieures en pierre deplacee ou
brisees par l'effet des tremblements de terre .
2. Reprise des lezardes produites a l'interieur par Ies memes
causes dans la mai;onnerie en briques.
3. Restauration des pi liers d'angles.
4. Refection des mortiers, rejointoiements et enduits des
mai;onneries de briques deteriores par l'infi ltration des eaux
pluviales.
5. Retablis sement des couronnements et poini;ons detruits
ainsi que des assises alterees, table sai llantes en albâtre,
glacis, etc.
6. Remaniement complet des couvertures.
Nous allons successivement indiquer la fai;on ciont doit etre
executee la restauration de chacune de ces parties.

1. Reprise des parties en pierre dep!aces par Ies tremblements
de terre. - Disons- le d'abord, la restauration des petites tours en
spirale et de celle octogonale secondaire, vu Ies desordres
in signifiants qu'elles ont subis, doit etre limitee au remplacement
de quelques assises des bases qui ont ete epauffrees sur Ies ar
etes lorsque le mouvement s'est produit , et de quelques morceaux
alteres par l'action de la gelee.
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Vouloir deposer ces tours ce serait entrer dans une operation
bien couteuse en egard au resultat qu'on obtiendrait, car la solidite
deces tours n'est nullement compromise et le deplacement est en
definitif tres peu sensible a l'oeil pour l'observateur place au pied
de !'edifice; ii suffira donc de remplacer adroitement quelques
pierres pour rendre aux lignes principales presque toute leur
rectitude.
li ne pourrait en etre de meme pour la tour principale qui
demande une reprise presque complete et pour laquelle ii est
indispensable d'apporter le plus grand soin et d'exercer une
surveillance habile et constante.
Profitant de fait que cette tour est construite partie en briques a
l'interieure et partie en pierrea l'exterieur, ii sera possible apres avoir
bouche la lezarde interieure signalee plus haut, de reprendre
isolement et successivement chacune des faces de !'octogone dont
Ies assises sont deplacees sans touch~ra la mayonnerie de briques
qui remise prealablement en etat comme nous venons de la dire,
soutiendra aisement fa coupole pendant chaque partie de
l'operation. On deposera Ies assises de toute une face sur
l'echafaudage apres Ies avoir numerotees; on remplacera celles, en
petit nombre d'ailleurs, qui sont alterees ou brisees, et on
remontera la face en se reglant sur Ies assises de la base qui n'ont
pas ete deplacees; ii en sera de meme pour chacune des faces
reellement endommagees. Ouant a celles qui n'ont subi qu'un
desordre peu sensible a l'c:eil elles ne seront l'objet que de reprises
par morceaux. Ouoique se faisant partiellement, cette operation
permettra neanmoins, a l'aide de certaines precautions, de retablir
Ies chaînages correspondant aux barres de fer qui traversent Ies
ouvertures de la tour; pour cela ii suffira de menager au droit des
assises d'angle correspondantes un entaille permettant d'introduire
Ies crampons menages a l'extremite de chaque portion de chaine.

2. Reprise des lezardes dans Ies ma~onneries de briques. Les lezardes que nous avons remarquees dans Ies mayonneries de
briques sont peu ouvertes et n'accusent pas un desordre serieux;
ii suffira donc de degarnir Ies briques de chaque c6tee de la
dechirure et de Ies remplacer avec soin en contrariant Ies joints;
cette operation pourra etre pratiquee de la meme fayon et sans
cintre sur Ies ares eux meme.
3 . Reprise des piliers. - li est de toute necessite d'etayer
provisoirement la partie superieure deces piliers si l'on veut eviter
que des briques se detachent de la masse suspendue: quant a la
reprise ii sera preferable de la faire en pierre de taille et non en
briques afin de fixer plus fortement I' Iconostase lorsqu'on retablira
cette ci 6tu re .
4. Refection des morties rejointoiements et enduits. - Les
parties de mayonnerie en briques alterees par Ies infiltrations des
eaux pluviales devrontetre degarnies et reprises en bon mortier de
chaux; Ies joints et Ies enduits seront refaits lorsque Ies parties
neuves seront parfaitement seches; ce travail n'exige que du soin
et ne necessite aucun etaiement.

plomb en Ies reunissant Ies uns aux autres par des goujons en
cuivre. Ces objets ainsi que Ies poinyons des coupoles devront
etre enti erement tailles et sculptes sur le chantier avant la pose.
Les tables saillantes en albâtre devront etre remplaces enti
erement et executees en marbre blanc, l'albâtre etant trop
susceptible d'alterations sous le dur climat d'hiver de la Roumanie.
Ouant aux glacis en pierre recouverts actuellement de tole, ii
ne sera pas ne«:essaire de Ies remplacer, mais ils devront etre
recouverts de fenilles de plomb terminees a leur extremite par un
fort bourrelet rejetant Ies eaux pluviales
a l'exterieur des
parements inferieurs.
6. Remaniement des concertures. - Ce remaniement point le
plus important 'de la restauration exige la depose de toutes Ies
couvertures en plomb et l'enlevement de la terre battue qui charge
Ies coupoles des tours et Ies vootes de l'eglise . Pour remplacer
ces formes en terre, ii est indispensable de construire suivant la
courbe des combles, des coupoles ou vo otes legeres au-dessus
de celles existantes; ces parties neuves seront executees en
briques conformement a l'indication fournie par le dessin (fig . 1)
au droit de chaque extremite des feuilles dont la longueur est de
1m30, ii sera place une tringle plate A en cuivre fixee sur la brique
et destinee a. recevoir a leur jonction chacune des deux feuilles
juxtaposees au moyen d'un ourlet.
li est bien entendu que tout le plomb enleve sera emmagasine
avec le plus grand soin et sera reemploye pour la refection des
couvertures. Ouant aux feuilles a remplacer, ii est difficile d'en
apprecier des maintenant la quantite, mais on peut affirmer
qu'elles seront en tres petit nombre.
lndependamment du travail indique ci-dessus, ii sera
indispensable c;Je disposer au-dessus des corniches a l'extremite
des derni ereş ; feuilles de plomb une sorte de petit eh eneau
egalement en plomb et peree de distance en distance de petites
couvertures dans lesquelles seront placees des gargouilles
permettant de diviser Ies eaux pluviales. Cette disposition indiquee
par le dessin ~o. 2 remediera en partie a l'absence de tuyaux de
descente en ce qu'elle empechera Ies eaux de se deverser en
nappes et arretera l'effet desastreux des gouttes d'eau sur Ies
parements en pierre.
Pour assurer a ce remaniement des couvertures une bonne
execution, nous ajouterons que, vu le peu d'habitude de ce genre
de travaux chez Ies ouvriers du pays, ii y aura tout interet a confier
ce travail a un .~ntrepreneur de Paris qui se chargerait, moyennant
des prix parfaitement etablisa l'avance, de la fourniture des tringles
en cuivre, des gargouilles et des feuilles de plomb neuf ainsi que
de l'execution du travail.

5. Retab/issement des assises alterees en parements,
couronnements, tab/es d'albatre, glacis. - Le remplacement des
parties en pierre deteriorees ou detruites devra etre fait a l'aide
d'L,1.ne pierre dont la nature se rapproche le plus de celle qui a ete
employee dans !'origine pour la construction de !'edifice; nous
avons eu occasion lors de notre sejour a Arges de voir au pied du
monument des blocs d'une pierre qui parait convenir, toutefois,
tOl.JS Ies morceaux n'avaient pas la m eme homogeneite et ii sera
necessaire de faire un choix tres scrupuleux a la carriere .
Pour Ies rev etements de pierre, ii ne sera pas utile de
remplacer enti erement une assi se si une portion seulement de la
moulure ou de la sculpture est alteree, sans quoi, vu la grande
dimension des morceaux, on serait entraîne a sacrifier et a refaire
une trop grande partie de l'ornementation, ii sufira de rapporter
des morceaux de la dimension exacte des parties defectueuses, la
nature de la construction en revetement autorisant parfaitement
cette fayon de proceder.
Les couronnements decoupes des tours existant encore en
grande partie, rien n'est plus simple que de refaire Ies morceaux
defectueux ou degrades; toutefois ii sera necessaire pour le
remaniement des combles de deposer enti erement ces
couronnements et ii sera utile en Ies replayant de Ies sceller au

Fig. 1
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li. CHAPITRE
Travaux qu 'exige le retablissement des parties detruites.

Ces travaux se composent:
1. De l'etablissement d'une balustrade disposee tout autour
du monoment au-dessus du sol exterieur.
2. Du couronnement de la porte.
3 . Couronnement des petites tours en spirale.
4. Du dallage de l'interieur de l'eglise.

Dans cette situation, ii y a dane tout lieu de penser qu'il
convient, tout en adoptant pour le dessin de la balustrade le motif
signale plus haut, d'adopter la disposition g~nerale qu1 donnera le
meilleur resultat possible en se conformant a la trad1t1on grecque;
c'est pourquoi nous proposons comme l'indique la figure (No. 4)
ci-contre d'entourer le monument d'une balustrade se retournanta
angles droits sans qu'il soit tenu compt~ des angles rentrants de
!'edifice avec une largeur de 2moo a part1r de la saillle du
soubassement.
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1. Galerie exterieure. - Selon une description faite peu de
temps apres la construction de l'eglise de Curte~ d'Arg, es,
description due a un patriarche d'Antioche, le monument eta1t
entoure d'une plateforme accompagnee d'une balustrade
composee de 318 morceaux. Ouelle et~it la disposition de cette
plateforme? rien ne l'indique; quant a la balustrade, tout fa1t
supposer que Ies morceaux que nous avans retrouves a Arges en
faisaient partie, car ces morceaux rapproches permettent de
reconstituer une cioture en pierre conforme a la figure (No. 3) cijointe et qui ·est bien dans le caractere architectonique du reste de
!'edifice. Faut-il maintenant considerer comme absolu le nombre
de 318 et partir de cette base pour retablir la balustrade en
l'elargissant ou l'allongeant de telle sorte qu'elle comporte 318
balustres nou s ne le pensons pas, car pour placer un aussi grand
nombre de ces motifs, ii faudrait donner a la plateforme un perim
etre que rien ne justifie; d'ailleurs, ii est permis de croire que la
description n'est pas exacte, puisque d'autre part ii est dit dans
cette m eme notice que le couronnement de la taur principale se
campase de 7 4 balustres, tandis qu'en realite, comme an peut le
constater encore aujourd'hui, puisque cette decoration existe, le
nombre de ces motifs n'est que de 7 par face de l'ocJogone, ce
qui donne en totalite un chiffre de 56.
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Fig. 4

En outre, cette plate-forme ayant non seulement pour bu.t de
donner une base au monument, mais aussi et surtout de const1tuer
une protection tout le long de son perimetre, ii est indispensable
de la prolonger en avant du perron et d'etablir une clot~r: mobile
qui serait executee en fer et bronze dans le style de I egl1se (la
figure No. 5 indique en detail cette disposi.tion). . . , .
Enfin nous ajouterons que pour assa1nir la part1e 1nfeneure du
monument et ecarter toute cause d'humidite, ii sera necessaire de
donner une pente au sol de la plate-forme qui rec;oit directement
Ies eaux pluviales des combles, d'etablir conformement a la figure
ci-contre, au droit des joints, de petites gargouilles en p1erre
deversant Ies eaux dans un caniveau dispose a l' exterieur suivant
tout le developpement de la plateforme.
2. Couronnement de la porte. - La porte d'entree de l'eglise
est actuellement su rmontee d'un auvent couvert en tole qui a ete
evidemment place posterieurement a la construction, et qui doit
etre enleve; ii ne nous a pas ete possible de nous rendre, compte
sur place de quelle fac;on etait primitive~ent couronne? cette
porte, mais ii y a tout lieu de penser que su1vant Ies d~.nnees que
fournissent des edifices du meme style, au-dessus de I 1nscnpt1on,
ii existait un couronnement dont l'importance en hauteur est
determinee par l' espace menage entre le dessus du chambran le
rectangulaire et le dessous du profil soutenant le cordon en spirale;
lorsque l'auvent en question sera enleve, on pourra plu.s
exactement retrouver la disposition primitive et reconsbtuer le mot1f
qui doit terminer cette porte; toutefois, nous pe~sons qu'il est
facile d'admettre des aujourd'hui Ies deux hypotheses su1vantes:
ou la porte etait surmontee d'un auvent sail lant abritant Ies premi
eres marches du perron, ou bien elle etait simplement coiffee d'une
saillie recouvrant l'inscription.
Dan s l'un ou l'autre cas, ii est certain tout d'abord que la saillie
quelle qu'elle soit ne se retournait pas sur Ies faces laterales du
chambranle sans quoi on en retrouvera1t Ies traces sur le profil
encadrant la porte et epousant la forme du cordon en spi~ale; or ce
profil, comme ii est facile de s'en rendre compte se developpa1t
bien franchement et n'a jamais ete penetre d'aucun autre profil.
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Fig. 5

Ceci admis, si la saillie etait assez sensible pour constituer un
auvent, elle n'a pu etre fournie que par un ouvrage en bois recouvert
de plomb analogue celui que represente la figure No. 6 et alors
dans ce cas on retrouvera lors de l'enl evement de l'auvent actuel
Ies trous de scellement des pieces de bois supportant la bascule; si
aucune trace de ce genre n'existe, ii faudra alors admettre que la
saillie etait relativement faible et que le couronnement etait en pierre
et dispose comme l'indique la figure.

a

!'edifice; seulement pour determiner la forme ou la dimension des
dall es, ii faut attendre que l'eglise soit degagee des echafaudages
interieurs.
III. CHAPITRE
Mobilier et peinture interieure et exterieure
li ne reste actullement aucune trace du mobilier de l' eglise de
Curtea d'Arges; ii y a dane la toute une etude d'ensemble et de
details a faire et pour arriver a un bon resultat, ii sera necessaire de
Constantinople Ies
rechercher soit en Rournanie m eme, soit
documents originaux qui pourraient aider
la composition de
l'iconostase, des stall es, de la chaire et autres objets mobiliers.
A cet egard, nous observerons qu'a Bucarest meme , certaines
eglises la construction desquelles celle de Curtea d' Arg es a du
servir de type, poss edent encore des objets mobiliers d 'une
veritable valeur et que I a dej a on pourrait trouver certains
documents tres utiles.
Lars de natre sejour a Arges I ii ne nous a pas ete possible de
bien voir Ies peintures murales de l'interieur par suite de l'absence
de lumiere due aux echafaudages exterieurs; d'ailleurs, certaines
parties de ces peintures etaient couvertes de lambri s provisoires
Ies garantir de tout accident; toutefois , d'apres Ies
destines
renseignements qui nous ont ete fournis, ii reste as sez de ces
peintures bien conservees pour penser qu'il sera facile un artiste
consciencieux et habile de retrouver la pensee premi ere, de
restaurer Ies parties alterees et m eme de composer a nouveau
dans le caract ere general Ies parties qui sont a refaire
completement.
En ce qui concerne la peinture exterieure, ii existe assez de
traces encore pour qu 'ii soit possible sinon de restituer
completement ce qui etait, du moins de concevoir cette decoration
dans l'esprit qui a guide le createur de l'oeuvre. li n'est pas
douteux que tous Ies ornements etaient dores et se detachaient
sur des fonds azur, vert ou rouge; etant donne cet element, la
difficulte consiste
repartir judicieusement chacun de ces tons,
c'est ce que nous ferons ulterieurement sur un dessin d'ensemble
afin de mieux faire juger de I' effet general .
Avant de terminer ce rapport, nous croyons, Monsieur le
Ministre, devoir vous faire observer qu'en prevision des charges
qu'aura a supporter l'echafaudage actuellement etabli autour de
!'edifice, ii sera necessaire d'y apporter certaines modifications qui
ne pourrontetre completement determinees qu'au fur et a mesure
des besoins, mais que cependant on peut indiquer d'une maniere
generale des a present. Ainsi par exemple, ii sera indi spensable de
supprimer Ies pi eces verticales qui posent sur Ies vo utes et qui
traversent Ies couvertures, sans quoi des desordres pourraient se
produire dans ces voQtes, et d'autre part, ii ne serait pas possible
d'etablir convenablement Ies couvertures nouvelles. Ces

a
a

a

a

Fig. 6

a

3. Couronnement des petites tours en spirale. - En examinant
la partie superieure des petites tours en spirale dont la couverture
en plomb deborde le nu de la pierre d'une fa~on tres pronnoncee
et en cache Ies profils, on se demande si cette disposition est
primitive et s'il n'existait pas dans !'origine un couronnement en
pierre decoupee analogue ceux qui ornent le sommet des tours
principales . Certes, le doute est permis en ce qui concerne ce
dernier point: cependant ii nous semble que pour satisfaire aux
conditions d 'echelle et de proportions, ii serait preferable de ne pas
etablir de couronnement en pierre sur ces petites tours deja tres
riches par elles-nnemes; ce serait suivant nous modifier d'une la~on
facheuse leur caractere et l'harmonie de leurs proportions.
Ouant a la disposition de la couverture, ii est evident qu'elle
n'est pas heureuse et qu'elle doit etre modifiee de fa~on a laisser
voir Ies profils couronnant Ies arcs et a permettre l'ecoulement des
eaux dans Ies angles par des gargouilles en plomb semblables a
cel les etablies aux angles de la taur principale et qui seraient en
m eme temps un motif de decoration tres suffisant vu la petite
echelle deces tours.

a

a
a

4. Oa/Jage. - D'apres la description citee deja plus haut, le
dallage de l'interieur de l'eglise etait en marbre blanc; d'autre part,
cette matiere etant celle qui conviendrait le rnieux tous egards,
nous conseillons de l'adopter pour la restauration du sol de

a
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remaniements pourront d'ailleurs se faire aise ment sous la
direction de la personne chargee de conduire Ies travaux et ne
necessiteront pas la fourniture de pi eces nouvell es , la quantite de
bois entrant dans la constituti on de cet echafaudage etant plus
que suffisante.
Vaiei maintenant en se basant sur Ies observations faites dans
le pays et Ies renseignements pris, quell es previsions on peut
etablir d'un e fa~o n sommai re et approximative en ce qui concern e
la depense, celle-ci restant a determiner d'une fa~on plus exacte
lorsque la personne chargee de la conduite des travaux sera
installe en Roumanie et aura pu y prendre tous Ies elements
necessaires pour dresser un dev is definitif et detaille. Cette
evaluation ne comprend pas le 3e chapitre relatif au mobilier ain si
qu 'a la peinture tant interieure qu 'exterieure.

a

50.000,00

a

Cheneaux en plamb neuf
la base des
cambles, campris armature , pase, etc .

10.000,00

Le glacis en pierre recauvert de plamb
neuf, campris pase et tautes fournitures

6.000 ,00

Caupales et voutes en mac;:annerie de
briques destinees recevair la couverture

a

Dallage en marbre

5.000,00
12.000,00

a l'interieuer de l'eglise

Grille en avant du perran en fer et panneaux
de branze

2.500,00

a

Samme prevoir paur remaniement
d 'echafaudage

Estimation de la depense
Etablissement de la plate-forme, caniveau,
balustrade, refection du perron

30.000,00

Demolition et reconstruction de la taur
principale , campris la pierre neuve et la
sculpture

20.000,00

Reprise des assises alterees, tables en
albâtre, des caurannements, piliers, mac;:annerie en briques , enduits, etc.

fourniture des tasseaux en bais, plate-bandes
en cuivre de om,01 X Om,04 forge et cintre la
demande avec traus perces et fraises, vis en
cuivre, etc .

Total

„ . „ „ „ .. „ .. „ ... • . „

Le 22 Decembre 1874

50.000,00

5 .000,00

. . .. .. „ .. . ........... . . .. . . . .. .. . .....

170.500.00

A. de Baudot, E. Viollet-le-Duc.

a

Nota. li faut ajouter cette somme de 170.500 Ies frais de voyage
et d'indemnite de sejour de deux ouvriers plombiers. En resume, nous
croyons pouvoir affirmer que ces travaux non compris mobilier et
peinture, ne depasseraient pas une somme de deux cent miile francs.

Remaniement des cauvertures en plamb ,
depase , repase et battage du plamb, campris

A. de Baudot
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ARHEOLOGIA PALATULUI BRUKENTHAL
PETRE MUNTEANU

La nivelul conştiinţei contemporanilor, importanţa Palatu lui
Brukenthal din Sibiu este datorată valorii operelor de artă adăpostite
în sălile sale, personalităţii ctitorului, baronul Samuel von Brukenthal
şi, în al treilea rând, esteticii monumentului. Perspectiva istorică în
toate cazurile este doar implicată fără a fi suficient valorizată. Pentru
conturarea ei este necesar să extindem analiza istorică asupra
proprietari lor şi caselor aflate pe locul Palatului Brukenthal,
începând cu gospodării l e de la începutul aşezării medievale.
Interesul cercetării arheologice pentru cunoaşterea unor
gospodării din vatra de formare a aşezării medievale este cu atât
mai justificat cu cât rezultatele ei se pot raporta la studii generale
despre evoluţia ansamblului arhitectonic 1.
Cercetarea arheologică la Palatul Brukenthal a început cu un
sondaj în lunile noiembrie-decembrm ale anului 1991, suprafaţa
unde urma să se construiască corpu l nou al bibliotecii. Odată cu
venirea_zăpezii am săpat în spaţii l e acoperite ale culoarelor de
acces. ln paralel cu actualizarea proiectului de restaurare a clăd i rii,
în primăvara şi vara anului 1994 am reluat investigaţia arheologică,
punând în practică un proiect de cercetare arheolog i că sistematică
prin sondarea spaţiului celor două curţi, în f uncţie de rezultatele
înregistrate în secţiunile magistrale. A fost cercetată arheologic o
suprafaţă de 140 mp din curtea a doua, ceea ce echivalează cu un
procent de 20% din întreaga suprafaţă. Procentul suprafeţei
cercetate sistematic în prima curte a fost şi mai mare : 38%, el
dev~nind maximal în cu loaru l de trecere între cele două curţi.
ln anul 1995 s-au făcut săpături pentru canalizare l ângă faţada
principală, substrucţiile deranjate fiind marcate la suprafaţă
printr-o nouă zidărie . Alte informaţii utile au fost obţinute din
săpătura mecanică efectuată în curtea a doua, la limita de nord .
Redactarea raportului de cercetare arheo l ogică este concomitentă
cu săpăturile pentru canalizare efectuate în prima curte, astfel că
obseNaţiile culese vor putea fi incluse în studiu, procentul
suprafeţei afectate de săpătură mărindu-se considerabil.
Amploarea săpăturilor sistematice şi mecanice deja practicate
face puţin pos i bilă existenţa altor vestigii importante ce ar putea
modifica reconstituirile arhitectonice propuse şi evoluţia lor.
Cantitatea, diversitatea informaţiilor istorice şi a materialului
arheologic au impus adoptarea unei strategii mu ltidisciplinare cu
efect pozitiv asupra evaluării istorice şi în planul practicii conseNării
importantului monument din Sibiu .

I. REZULTATELE CERCETĂRII DE TEREN
Cantitatea informaţiilor primare publicate cu această ocazie ţine
seama de tematica şi spaţiul afectat de publicaţia-gazdă. Valoarea
documentară şi estetică a obiectelor din ceramică şi sticlărie din
secolul al XVI II-iea, folosite la curtea unor importanţi patricieni
sibieni, a impus abordarea lor separată sub formă de catalog.

1. URMELE UNOR CONSTRUCŢI I DIN LEMN (p l anşel e I-IV)
Primul nivel de locuire identificat în cu rţi l e Palatului Brukenthal
este puternic marcat de urmele unor construcţii şi amenajări din
material lemnos, urme păstrate în solu l umed.
1 Metoda de cercetare structura li stă a evo l uţiei arhitectonice a aşezării
medievale Hermannstadt a fost aplicată la început de E. M. Thalgott (cf. E. M.
Thalgott,
Hermannstadt.
Die
baugeschichtliche
Entwicklung
einer
siebenbiirgischen Slad!, Sibiu, 1934) şi continuată de P. Niedermaier (cf. P.
Niedermaier, Siebenbiirgische Stădle, Bu c ureşti , 1979, p. 104-116 şi, mai nou,
P. Niedermaier, Oer mitlela/ter/iche Stădtebau in Siebenburgen, im Banal und im
Kreischgebiet, I, Heidelberg , 1996, p. 129-130; 183-188; 199-200; 204-207;
219-220; 258-260.

BEŞLIU

1. A. Construcţie din lemn cu podeaua din bârne (fotografia 9)
Din const~ucţi a din lemn amenajată pe locul viitoarei curţi a
Palatului Brukenthal s-a păstrat in situ o suprafaţă consistentă din
grătarul unei podele alcătuite din bârne masive de stejar şi părţi l e
adâncite în pământ ale stâlpilor verticali, buşten i despicaţi în două
sau ciopliţi pe ·trei-patru laturi. Alte fragmente de bârne şi scânduri
au fost găsite în apropiere.

1. B. Urmele unui gard despărţitor dintre două loturi (?)
Solul îmbinat cu apă a conseNat în prima curte urmele unui
gard alcătuit din stâlpi verticali, aflaţi pe dou ă şiruri, într-o re l ativă
neorânduială. Stâlpii sunt de mărimi diferite, mai mici decât cei
folosiţi în consţrucţia prezentată la 1.a.

1. C . Urmele unui

ţarc

(?) din lemn (fotog rafia 5)

Elementele componente ale unui gard din lemn (stâlpi cu
capătu l ramificat - „crăcane'', crengi lungi dispuse orizontal, crengi
scurte ce al cătuiau structura gardului, scânduri) au fost păstrate în
aceeaşi zonă afectată de apa s u bterană. O latură a presupusei
îngrădiri a fost în întregime recuperată, alte grupuri de crengi şi
stâlpi aflate în imediata vecinătate, la ace l aşi nivel, putând face
parte din structura din lemn amintită.

1. D. Urmele altor structuri din lemn
Aceluiaşi prim nivel de locuire îi aparţin alte fragmente de
material lemnos, cantitatea lor mare accentuând regretul
inexistenţei unor preocupări consistente de a strânge baza de date
necesară pentru datări dendrocronologice .
1. D. a. O amenajare formată din trei scânduri aşezate
pe cant, sprijinite de ţăruşi din lemn a apărut în partea vestică a
curţii a doua. Amenajarea a fost afectată de un zid de piatră.
1. D. b. În caseta M, în aceeaşi zonă pomenită la 1. D. a. au
fost obseNate fragmente de bârne şi scânduri aşezate orizontal, în
neorânduial ă.

1. D. c. Jumătăţi de bârne înfipte în pământ au apărut în SV,
în zona structurilor din lemn deja amintite.
1. D. d. Conductă din lemn de stejar cu diametrul orificiu lui de
scurgere a apei de 1O cm. Conducta a făcut parte din sistemul de
aducţiune a apei din secolul al XVIII -iea.
2. STRUCTURI DI N MATERIAL DURABIL (Planşele I, li)

2. A. Fundaţii din piatră
2. A a. Zid din pietre de râu, lat de 60 cm, pe

direcţia nordest - sud-est, aflat în partea sud-vestică a curţi i a doua a actualului
Palat Brukenthal (S I şi S XI). Pe aceeaşi direcţie, devi aţia nefiind
semnificativă, a apărut în urma cercetării subsolului din caseta M
un segment de zidărie lat de 70 cm. Între rosturile pietrelor se află
bucăţi din cărămizi .
2 . A b. Ziduri din pietre de râu aflate în S VI. Lăţimea zidurilor
ce se adâncesc la 70 cm faţă de nivelul actual de călcare este de
90 cm. Au fost folosite pietre de râu de talie mare şi mijlocie . Între
rosturile pietrelor au fost aşezate bucăţi de cărămizi. Un al doilea
segment de zid din pietre de râu s-a aflat la nord de cel descris mai
sus. Zidu l avea lăţimea de 1,30 cm iar talpa lui a atins cota de 1,30 m faţă de nivelul actual de călcare. Săpăturile mecanice din
1998 au permis obseNarea unui zid din pietre de râu situat sub
fundaţii l e Palatului Brukenthal.
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Planşa /. Palatul Brukenthal din Sibiu, cercetări arheologice. Planul săpăturilor arheologice
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Planşa a IV-a. Palatul Brukenthal din Sibiu, cercetări arheologice. Gospodăriile aflate În secolele XIII-XIV pe locul Palatului Brukenthal (propunere Florin O. Toma)

2. A. c. Segment de zidărie din pietre de râu, lată de 1,40 m,
vizibi l ă în S IX. Zidări e~.' (contrafort?) este încorporată în fund aţia
actualei co n strucţii .
2. A. d. Ziduri din pietre de m ărimi diferite (cele mai mari
dizlocate de săpăturile mecani ce au dimensiunile de 60/40/ 12
cm , 40/20/20 cm), cu lăţimea de 90 cm. Între rosturi le pietrelor
se afl ă cărămizi. Fundaţiile ziduri lor surprinse în casetele C ş i O au
fost neîngrijit amenajate, adâncindu-se la un metru faţă de actualul
nivel de călcare (fotografia 10).
2. A. e. Pinten de zid ărie (bază de stâlp?) în formă
se mi circ ulară, aflat sub trotuaru l din faţa Palatului Brukenthal.

2. B. Fundaţii din pietre şi cărămizi
2. B. a. Fundaţie din material mixt pe dire cţia nord-vest - sudest, l ată de 90 cm, adâncă de 40 cm . (S. XI, S. XII , caseta I)
2. B. b. Fundaţie alcătuită din pietre, urmată de arce de
cărămizi, în paral el cu structura am intită mai sus. Zidul este lat de
50 cm ş i adânc de 30 cm. (S . XI, S. XII, casetele I ş i J).
2. B. c. Segment de zid ări e în S. X. Dimen siunile actuale sunt
irelevante, zidul fiind afectat de săp ături mecanice.
2. B. e. Succesiune de seg mente : zid din pietre ş i arce din
cără mizi în casetele A şi N ş i S IV. Lăţimea zidului din piatră este
de 80 cm iar a aceluia din cărămizi este de 50 cm. Fu n daţi a a
putut fi urmărită până la adâncimea de 1 ,30 m, unde am atin s
nivelul apei.
2. B. f. Fundaţia corpului bibliotecii al cătuită din blocuri de
piatră ş i cără mi zi intercalate în neorâ nduial ă .
2. B. g. Fundaţi e s up e rfi c i a l ă ş i neîngrijit lu crată ce s u sţin ea
zidul de incintă a cu~ii a doua (caseta M).
2. B. h. Canal (?)format din doi pereţi paraleli (S . XIV) .
2. B. i. Fund aţiile laturilor lungi ale Palatului Brukenthal au fost
amenajate din pietre de râu şi cărămi zi. Talpa fundaţiei se
ad ânceşte la - 1,30 m.

2. C.

Substrucţii

din

cărămizi (planşele

I şi li)

2. C. a. Pinten de zid ărie în plan cu zidurile paral ele din curtea
a doua. El are o l atură de 90 cm şi se adânceşte pân ă la 55 cm.
Au fost folo site cărămizi groase de 5 cm.

2. C. b. Amenajare din cără mi zi de formă sem i c ilindri că,
adâncă de 1,20 m, spriji nită pe un rând de pietre (caseta I).
2. c. Fundaţiile superficiale (dou ă-trei rânduri de cărămizi
su prapuse) ale încăperi lo r îngu ste din s paţiul de trece re între cu~il e

palatului (caseta B, fotografia 1O).
2. C. c. Sistem de bazine din cărămizi aflate în curtea din
spate . Incinta de la sud-vest a fost p avată cu cărăm izi iar pereţii
laterali tencuiţi . Ea a fost l egată de urm ăt o rul bazin printr-un
jgh eab din piatră (Fotografia 6).
2. C. d. Spaţiu din cărămizi de formă ci l indrică cu baza
cvas icircul ară (diagonalele av~au 2,45 şi 2 m) , aflat în curtea a
doua, în co lţul de nord-vest. !nălţimea am e naj ă rii era de 1,20 m.
Încăpe rea s ubteran ă a funcţionat în spaţiu l c u~ii învecinate.
2. C. e. Fundaţiile pereţilor culoarului de acces în curtea a
doua.
2. C. f. Amenajare din că rămi zi de plan rectang ul ar ce l asă la
mijloc un loc liber, adânc de 70 cm. Pe fundul gropii s-a aflat o
cărămid ă (caseta H) .
2 . C. g. Bo l tă alcătuită din cărămi zi late de 5 cm. La sud de
aceasta se afl ă un zid lat de 80 cm (caseta E).
2. C. h. Zid din cără mi zi late de 5 cm ce m a rchează intrarea în
pivniţă (caseta F).
2. C. i. Pavaj al cătuit din bu căţi de cără mi z i dispuse neregulat
(caseta C).
3. MATERIALUL ARHEOLOGIC

3 . A Ceramica secolelor XIII-XV
Materialul ceramic ce urmează a fi prezentat sumar a fost
recuperat din stratul de p ământ negru, mâlos, sau din straturile de
nivelare corespun zătoa re ce lor mai vechi clădiri din material durabil.
Cu excepţi a unei pi ese întregibile, materialul ce ram ic este
frag mentar ceea ce nu ne-a împi edicat să recunoaştem cele mai
importante forme ale cerami cii medi evale.
Primului nivel medieval i-a apa~inut o cană mi că, cu p ereţi i
groşi, recuperată fragm entar (planşa VIII -a, 4). Nu putem
reconstitui forma gurii ş i profilul buzei aşa cum nu putem id entifica
11 3

http://patrimoniu.gov.ro

~

.!>-

1~- ~1

STRAT

-~

FR..btGYltNTE .DE .LEMN

~

PĂMANT

[:\'x><

D

)(I

l.1~MF

-

Df'"

AfA-

N~GRkl cu __
SLA:~E
ARSURA

-

fAN-A~Ţ

-

PAMh. ;-~ -Î

/\JX-6.R l.\

R.~STUK\

- V~6~TA-L~

CVt

PAMÂNT .&ALBE.N

NEGi\U

ITIIlIIl - tvtot..DZ / - (~TR.AT

-l,JR!'Af;;

7>E-

col\)sTrzu

!

\

Q

"'

A-~~t.-IRA; LE°NT\L~

c~1 ic)

:0"'~g~ - · 1'1~Tf~\S

~~

MOLOZ;

L::..::.:..::J.

Nl51f>

~-

PAVAJ

I

NLS.Ip I ff~A-~M [f\iTE

- -·
"'
.
CAAAMlDA

Planşa a V-a . Palatul Brukenfhal din Sibiu, cercetări arheologice. Profilul de sud-vest al secţiunii V/li.

http://patrimoniu.gov.ro

--2

~~

rAM/dvT GA--1.,f)Fl\J

I ,

I
I
I

„1

·1
-I
I
I

qb'&Jf2ffam~
I

I

"<?f~!j"~0.\;Wpffe1/1<'Qffe/~l1;)
'""';(,,(1z.r.~. . . . ~;~.lUQ-~.w.~1~.::.~~·:·~...

Planşa

a VI-a . Palatul Brukenthal din Sibiu,

cercetări

arheologice. Ceramica

medievală fragmentară

(pofJJe de vase).

115

http://patrimoniu.gov.ro

o

1

2..

·- ~

'}\
.

~

--· -·-

Planşa a VII-a. Palatul Brukenthal din Sibiu, cercetări arheologice. Ceramică medievală (ornamente).

11 6

http://patrimoniu.gov.ro

-~

:

~ · ~. :

::

..... , .. '" . .. ... ; ._ ....

:~··; ~:i ·;

..

:.. .:„„: 11:., ~.~:':1'.i1);j1~:~;tt:it~1

·~/_t}?':~~:~~!9··t: ·;:.'"-:.

-::·: ::.·.-.·: :: :.·. „.„ .. - ·

2

o

I

1---·.

li

I
I
I

I

. :1

.··.... :.·.

... . "

r...

(

,'.1

\.

\

Planşa

a VIII-a. Palatul Brukenthal din Sibiu, cercetări arheologice. Ceramică medievală (3: fragment de ulcior; 4: cană fragmentară; 6, 7: semne de olar.
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Fotografia 1. Anonim transilvănean, Muzeul Brukenthal, xilogravură, Galeria Brukenthal, Cabinetul de Stampe, X/11193.

Fotografia 2. Anonim transilvănean, Michael,
fiul lui Georg Clockner, ulei-pânză, Galeria Brukenthal inv. nr. 1465.

Fotografia 3. Palatul Brukenthal din Sibiu, cercetări arheologice.
Vedere generală a săpăturilor arheologice din curtea întâia.
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Fotografia 5. Palatul Brul<enlhal din Sibiu, cercetări arheologice.
Urmele ţarcului aflat în curtea întâia (prima etapă de locuire m edie vală)

Fotografia 4. Palatul Brul<enthal din Sibiu, cercetări arheologice.
Vedere generală a săpături/or arheologice din curtea a doua

Fotografia 6. Palatul Brul<enthal din Sibiu, cercetări arheologice.
Bazinele din cărămizi din curtea a doua.

Fotografia 7. Palatul Brukenthal din Sibiu, cercetări arheologice.
Groapa de provizii di/1 primul nivel de locuire medievală
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Fotografia 8. Pa/alui Brukenlhal din Sibiu, cercetări arheologice.
Epitaful Margarelhei Clockner aflat la Muzeul de Istorie din Sibiu, nr. inv. M. 5203

Fo tog rafia 9 . Pala tul B rukenthal, cercetări arheologice.
Urmele construcţiei din lemn (cocină?)

Folograf1a 10. Pala tul Brukenlhal, cercetări arheologice.
Substrucţiile anexelor Casei Clocker
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utilizarea unei forme din lut cu pereţii arşi puternic, păstrată
fragmentar (planşa a VIII-a, 5) .
Cele mai multe fragmente au putut fi atribuite unor forme
cunoscute ceramicii medievale.
3 . A. a. Cănile sunt reprezentate de 19 fragmente ce au
provenit din partea inferioară a unor căni (picior suport) (planşa a
VI -a: 1, 3, 1O, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 28). Pe două fonduri de
căni au fost imprimate semne de olar (planşa a VIII-a: 6, 7).
3. A. b. Din săpătura arheologică de la Palatul Bru kerithal au
fost recuperate fragmente din discul unor capace de oale (planşa
a VI-a: 35-38; planşa a VI-a, 42) şi din butoanele de · prindere
(planşa a VI-a, 15, 18, 33). Fragmentele ceramice ce provin de la
aceste forme însumează 49 bucăţi.
3. A. b. Trei fragmente ceramice au apa1inut unor opaiţe,
cu urme de ardere secundară (planşa a VI-a: 39-41 ). Dificultatea
identificării ne-a condus spre analiza chimică efectuată de
doamna Natalia Deac căreia îi mulţumim şi pe această cale (vezi
anexa 3)
3. A. c. Au fost recuperate şapte fragmente din buzele unor
castroane de dimensiuni diferite .
3. A. d. Cele mai multe fragmente ceramice recuperate au
apa1inut unor oale de bucătărie cu buzele lăţite şi 1-2 caneluri,
rotunjite sau drepte .
3. A.c. În prima campanie arheologică a fost descoperit un
fragment dintr-un vas-u lcior (planşa a VIII-a , 3).
3. A. d. Câteva fragmente ceramice au apa1inut unor oalecahle.
Ornamentele sunt incizate, crestate sau alveolate (planşa a VII-a,
1, 5, 6, 9). Liniile au luat formă vălurită (pl anşa a VII-a, 7, 1O) . Un
singur ornament a fost realizat cu tiparul (planşa a VII-a ; 8).
Fragmentele ceramice amintite au apa1inut unor vase arse
oxidant, în unele cazuri arderea fiind penetrantă .
În comparaţie cu ceramica descrisă, multe fragmente
descoperite în groapa din cu loarul de trecere în curtea a doua
apa1in unei categorii numite de obicei „inferioare", caracterizate
prin ardere reducătoare sau oxida-reducătoare, prin prezenţa
nisipu lui cu pietricele în compoziţia pastei, prin apariţia unor forme
deosebite, globulare.
4. CERCETĂRILE
BRUKENTHAL
(p l anşa a V-a)

ARHEOLOG ICE DE LA PALATUL
CONSIDERAŢII
STRATIGRAFICE

Reţeaua de secţiuni trasate şi gropile săpate mecanic au
permis efectuarea unor observaţii utile pentru analiza istorică a
clădirilor, subliniind importanţa evidenţierii succesiunii depunerilor
în raport cu fazele de construcţie. Şanţurile săpate l ângă fundaţiile
clădirii actuale de către constructori şi apa ce a inundat secţiunile
înainte de a atinge pământul neumblat au afectat pa1ial baza de
informaţii stratigrafice .
Săpătura arheol ogică ar fi trebuit să dea răspuns mai multor
probleme, între care aceea dacă a existat sau nu un nivel de locuire
preistorică. Chiar dacă săpăturile arheologice nu au atins în toate
secţiuni le săpate nivelul solu lui viu, lipsa materialului arheologic
apa1inând unor comunităţi preistorice determină răspunsul la
această întrebare. Urme de locuire au fost înreg istrate în stratul de
pământ negru (humos), devenit mâlos din cauza apei. Sub acest
strat, pământul negru se amestecă cu cel galben .
Depunerile vegetale au dus la formarea unei stratificări în
compoziţia humusului negru . În secţiuni le din jumătatea sudvestică a cu1ii întâia, un strat format din putrezirea unor resturi
vegetale şi dejecţii a suprapus urmele unor structuri din lemn aflate
l ângă fundaţia zidului palatului. Acest strat maroniu a fost
intersectat de ţăru ş i aflaţi în legătură cu structura de stâlpi înşiraţi
în lungul cu1ii întâia (p l anşa a V-a).
Nivelele de depunere coboară spre sud, intersectând nivelul
apei (freatice?). În co mpoziţia stratului de pământ negru au apărut
pigmenţi de lemn ars în curtea întâi (urmele sunt consistente în
partea de nord-est a cu1ii, zonă afectată de săpăturile pentru
canalizare) şi un strat distinct, bine conturat, în curtea a doua. Aici
s-au păstrat dâre de nisip şi var în humusul medieval. Urmel e unei
construcţii din material durabil au fost observate în curtea primă a
palatului, sub forma unei „mustăţi " din nisip şi var a 'Unui nivel

superficial de lut. Cele mai vechi construcţii au fost acoperite de un
strat de pietriş.
Săpăturile mecan ice din vara anului 1998 au permis
observarea humu su lui medieval, în care s-au imprimat doar
pigmenţi de lemn ars, în apropierea laturii de sud-vest a Palatului
Brukenthal, în zona celor mai vechi construcţii medievale.
Între cele două ziduri apropiate, paralele, aflate în curtea a doua
se afla un strat consistent de incendiu sub nivelul lor de
constru cţie. Peste _nivelul construcţiilor a fost depus un strat de
pietriş de nivelare. ln spaţiul casetei de la sud au apărut urmele a
două bârne carbonizate aşezate orizontal, bârne legate de nivelul
de arsură pomenit. Zidurile în discuţie sunt suprapuse de e l evaţi a
actualei construcţii de la sud.
Partea superioară a s ecţiunii VIII este marcată de un nivel
consistent ce conţinea materiale de construcţie. Nivelarea a
precedat construcţia actualei elevaţii. Situaţia se regăseşte în
partea nordică a cu1ii întâia, unde o substrucţie din cărămizi
(scară?) este suprapusă de lespedea actualei scări. Substrucţia
(scara?) a fost amenajată după nivelarea cu1i i.
Stratigrafia terenului ocupat de culoaru l de trecere între două
cu1i ale palatului a fost vizibi l ă în secţiunea IV ş i în caseta A unde
s-a aflat un nivel de mortar la adâncimea de 1,20 m, nivel legat de
un zid din pietre şi cărămizi . Stratul este marcat de prezenţa unor
pigmenţi de mortar iar pe peretele de nord al casetei A au rămas
două cărăm izi suprapuse. Sub acest nivel se află stratul de pământ
negru în amestec cu lut galben şi pigmenţi de arsură .
O să pătură mecani că a permis cu legerea de info rm aţii
stratigrafice din terenul învecinat de la nord -vestul cu1ii a doua, lot
apa1inând străzii Mitropoliei . La adâncimea de 1,60 ma ~părut un
strat de pietre lat de 20 cm ce a umplut un şanţ. ln partea
superioară a pietrelor se află arsura. Pietrele suprapuneau un strat
de pietriş.
Aceste observaţii se vor dovedi utile în core l aţie cu seg mentele
de ziduri surprinse de săpătura arheol ogică.

li. PALATUL BRUKENTHAL -

CONSIDERAŢII

ISTORICE

Săpăturile arheologice şi cele determinate de construcţiile
actuale au oferit şansa cunoaşterii unor structuri din lemn ş i
material durabil ce ilustrează evoluţia aşezării medievale,
informaţiile arheologice ş i ce le culese din documentele de
cancelarie putând fi integrate în ansamblurile de date istorice
cunoscute. Reconstituirea istorică poate porni, având în vedere
calitatea informaţiilor arheologice, de la cele mai vechi urme de
locuire. Spaţiul temporal vizat ca limită superioară este cuprins în
graniţele secolul al XVII I-iea, perioadă de profunde schimbări în
structurile societăţii oraşului Sibiu , ce a inclus, ca un eveniment cu
repercusiuni cu lturale memorabile, construirea Palatului Brukenthal
şi activitatea de co l ecţionar a lui Samuel von Brukenthal,
guvernator al Transilvaniei timp de 1O ani.

li. A. CONSTRUCŢIILE DIN LEMN DE LA ÎNCEPUTUL
AŞEZĂRII MEDIEVALE
Structuri fragmentare din lemn au apărut în săpăturile
arheologice din mai multe locuri din Sibiu ceea ce, la o analiză
superficială, s u sţine ipoteza preponderenţei lor în ansamblul
locuinţelor de la începutul aşezării medievale . Urmele de amenajări
gospodăreşti aflate în curtea .Palatu lui Brukenthal, bine conservate,
pot constitui puncte de reper serioase în această discuţie ce merită
a fi reluată într-un context general.
Construcţia cu podeaua alcătuită din bârne de lemn avea
dimensiunile în exterior de 2,80/ 2, 10 m fiind în fapt formată din
două laturi lungi (fiecare latură era constituită din două bârne în
prelungire) ce l ăsau între ele un spaţiu de 1,70 m (planşa a 111-a,
b) Lăţimea construcţiei deja anunţată a fost dată îns ă de distanţa
între stâlpii verticali pe care se fixau scândurile pereţilor laterali . Am
putut reconstitui, în mare, structura peretelui îngust de la sud . El
cuprindea opt stâlpi Gumătăţi de bârne) cu lăţimea de 10-15 cm.
Primul stâlp, cel de colţ , avea două feţe cioplite, adâncindu-se mai
mult în pământ decât ceilalţi ce intrau în pământ cu 20-40 cm.
Între stâlpi a fost l ăsat un spaţiu de 1O cm, în două cazuri distanţa
fiind mai mare: 40-50 cm (planşa a III-a, a). La nord, urmele
stâlpilor verticali configurează o formă ce ar putea fi identificată cu
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o curte. În zona posibilei c urţi s-a păstrat in situ coaja unui plop, o
rădăcină de copac împre un ă cu resturi de buruieni , aşa cum
demonstrează observaţiile făcute de doamna Livia Bu cşa, căre i a îi
mulţumesc ş i pe această cale (vezi anexa 1).
ln strădania de a desluşi destinaţia construcţiei este necesar să
avem în vedere dimensiunile reale ale const ru cţiei, planul şi
masivitatea datorată utilizării bârnelor de stejar. Prima i nformaţie
c ule asă a fost olfactivă, analiza făcută prin amabilitatea doamnei
Adriana Morariu neputând însă confirma prezenţa ureei (vezi anexa
'2). Cu prudenţa n ecesară lipsei de analogii şi a imposibilităţii de
verificare pe calea unor analize de laborator, s u sţinem ipoteza
existe nţe i unei cocine de porci. Nu credem că terenul îmbibat cu
apă era prielnic altor animale în afara porcilor. De altfel, între
fragmentele de oase descoperite în apropiere şi identificate de
domnul Alexandru Dobrescu, majoritatea este constituită din cele
de porc. Constatarea suprapuneri i unor bârne masive peste stâlpii
dispuşi vertical poate s u sţin e ipoteza unei construcţii în două faze
(propunere grafică datorată arhitectului Emil Cri şan, planşa a-III -a,
c, d). Această propunere nu exclude ipoteza existenţei unor pereţi
formaţi din bârne verticale, structura din lemn fiind acope rită cu
chirpic şi nici aceea a unei singure construcţi i la care bârnele
podelei s-au deplasat l ăsând între ele loc pentru stâlpii uşii .
Actualmente solul conţine mai multă apă la sud de presupusa
cocină, dincolo de urmele gardului aflat în mijlocul curţii palatului.
Acolo s-a păstrat o structură din lemn, se pare, un gard cu pari
verticali („crăcane"), creng i lungi şi scurte, scânduri . Urmele
gardului au fost suprapuse de un strat maroniu, ce ar putea proveni
din dejecţiile ani mal elor. Dimensiunea gardului, fragilitatea
componentelor, prezenţa în veci n ătate a unor pari şi scânduri, locul
amplasamentului au constituit argumente pentru identificarea
amenaj ării din lemn drept un „ţarc" . Chiar dacă cond iţiil e de
conservare au afectat volumul lemnului pare paradoxal ă fragilitatea
amenajării pentru adăpostul temporar al animalelor, în comparaţie
cu masiva construcţi e învecinată .
O groapă cu fundul alveolat, în forma unui cazan, a apăru t în
urma unui sondaj de verificare efectuat în vara anului 1998.
Groapa a fost adâncită în solul negru până la cota de -1 ,55 ş i
căptu ş it ă cu un strat de pământ galben amestecat cu nisip
(fotog rafi a 7) . O astfel de amenajare a fost observată, la acelaşi
nivel al primelor constru cţii de pe strada A. Iancu . Groapa dezvelită
în actualul pasaj de trecere între cele două curţi ale Palatului
Brukenthal poate fi catal ogată drept o groapă de provizii, lipsa de
informaţii suplimentare şi analogii circumscriind afirmaţia între
limitele unei ipoteze de lucru.
Am l ăsat la sfârşi t di s cuţia asupra şiruri l or de stâlpi dispuşi în
lungu l curţii actuale pentru că ea favorizează extinderea analizei .
Chiar dacă nu am avut posibilitatea sondării jumătăţii de sud-est a
curţii pentru a verifica continu area alin iamentului, ipoteza
identificării structuri cu un gard despărţitor între două lotu ri
învecinate este ademenitoare . Existenţa a două şiruri paralele de
stâlpi şi a unora intercalaţi ar putea fi explicată prin reparaţiile dese,
necesare unor con s trucţii din lemn . A doua ipoteză, a ex istenţei
unui spaţiu l ăsat intenţionat între gospodării (o potecă?) poate fi
inventariată doar pentru a stimula viitoare cercetări legate de
raporturi le între vecin i în Sibiul evului mediu.
Imaginea istorică contu rată de cercetă rile arheologice din
curţi l e Palatului Brukenthal este comp u să din reprezen tăril e
am~najărilor-anex e ale clădirii de locuit cu frontul spre actuala
P iaţa Mare şi din urmele unor amenaj ări din lemn ce au aparţinut
c on s t rucţii l or de pe actuala stradă a Mitropoliei. Materialul
arh eo logic descoperit în subsolul c urţii a doua, la nivelu l
construcţiilor din lemn, este să rac în comparaţi e cu acela provenit
din zona în vec in ată. Constatarea nu duce automat la generali zări
asupra unor evidente diferenţieri sociale, ipotezele legate de
intensitatea de locuire fiind mai credibile. Urmele unor sp·orad ice
construcţii din lemn descoperi te în trei locuri din curtea a doua
demonstrează însă că terenul a fost inclus într-o gospodă rie încă la
în ceputu l locuirii medievale .
Urmărind gradual contextualitatea informaţiilor istorice este
dificil să limpezi m di s cuţi a asupra preponderenţei materialului de
constru cţie utilizat la începu tul aşezării medievale, urmele de
construcţii din pietre dezvelite în săpătură arheologică aparţinând
unui nivel stratigrafic superior. Folosirea în s paţiu l cercetat

arheologic a nisipu lui şi varului, descoperirea în apropiere (strada
informaţii arheologice inedite) a urmelor unor
constru cţii din material mixt (lemn, pietre ş i cărămizi) aparţinând
acel uiaşi nivel de locuire de la începutul aşezării medievale lasă loc
unei ipoteze ce merită a fi di scutată pe larg odată cu înmulţirea
materialului arheologic şi l ărgi rea ariei de referinţe bibliografice.

A. Iancu, 11 -

li. B. CLĂDIRILE DE PE TERENUL ACTUALULUI PALAT
BRUKENTHAL ŞI PROPRIETARII LOR ÎN SECOLUL
AL XVIII-LEA
Consistenţa ş i complementaritatea izvoare lor istorice provenite
din secolul al XVIII-iea ne dau cu rajul abordării schi mbărilor ce au
avut loc în structura proprietăţilor din Pi aţa Mare. Cazul caselor ce
au fost demolate pentru a face loc Palatului Bru kenthal ilu st rează
forţa şi urmările impactu lui acţiu nii unei personalităţi istorice de
an ve rgură asupra soc i etăţii conservatoare sibiene de la începutul
epocii moderne.

li. B. a. Structura caselor Clockner fji de Vette
Pe locul actualului Palat Brukenthal a existat, dup ă cum
evidenţi ază listele proprietăţilor din Piaţa Mare şi gravura ce
înfăţişează execuţia lui Sachs von Harteneck în 1703, casa lui
Daniel Clockner, cu noscută personalitatea a timpului că ruia îi vom
acorda un rol important în economia analizei. Casa cu spaţiu
comercial la stradă avea 11 camere la parter (5 camere simple ,
patru camere boltite ş i două bucătării) ş i 1O camere la etaj (6
camere simple, 3 boltite ş i o bucătări e) . La subsol exista o pivniţă
de 36 de picioare. Gos podăria mai cuprindea grajduri din lemn şi zid
pentru cai şi un şopron 2 . Conscripţia din 1751 oferă alte info rm aţii
despre inventarul amenaj ăril o r-anexe ale locuinţei: 1O hypocausta,
6 fornices, 3 cu!ina, 4, cel/aria şi 2 stabula 3 . Toate ame n ajări l e se

aflau în condiţii bune, de fun cţion are, fiind înregistrate în rubrica de
„reparata" . Locu inţa a fos t evalu ată în 1756 la suma de 1300 de
florini 4 . Comparaţia cu casa învecinată, a văduvei de Vette („ditto
Mad. Joh. rege Vettin") este utilă pentru aprecierea mărimii
proprietăţilor din Sibiu la mijlocul secolului al XVIII-iea, cu atât mai
mult că această casă va fi demolată pentru a face loc viitorului Palat
Brukenthal. Casa de Vette, aşa cum reiese din con s cripţ i a din
1760, avea şapte camere la parter (între care două bu cătă rii) şi
şas~ camere la etaj, iar pivniţa măsura 35 de paşi 5 .
ln conscripţia efectuată după 1768, vecin cu văduva de Vette
este baronul Samuel de Brukenthal, casa lui Clokner trecând prin
căsătorie în proprietatea baron ului 6 .

li. B. b. Înrudiri fji transferuri de proprietate în a doua
jumătate a secolului al XVIII-iea, apar~ia Palatului
Brukenthal
Urmărind transferuri le de case şi proprietăţi în secolul al XVIII iea, cu posibile reflexe în situaţia imobilelor monument istoric de
astăzi, ne i nteresează felul în care a cumpărat baron ul casa
învecinată de la von Offner, vândută ultimului de vădu v a de Vette .
De la aceas tă tranzacţie s-a păstrat doar un act de vânzare
cumpărare, datat 28 ianuarie 1775, prin care Zacharias von Offner
vinde pentru suma de 4000 de fl ori ni, prin împuternicitul său
Johans Csemich, o clădire afl ată între casele consi lieru lui gubernia!
baronul de Moeringer şi „Excel lence B.v.B.". Documentu l conţi ne
ştersături, fiind adăugat ulterior numele soţie i , Sophia, n ăsc ută
Clockner 7 .
Apetitul baronului Brukenthal pentru construcţii monumentale,
replică la cele imperiale, a fost stimu lat de obţinerea celei mai înalte
2 Dire c ţia J u d eţea n ă Sibiu a Arhivelor N aţi o n a l e, fondul „Co n sc ri pţi i ş i Urbarii ",
nr. 11 7 din perioada 1768-1772 ş i Idem, nr. 111 din an ul 1760 (mai departe,
Arhive le N aţi o nale, „ Co n sc ri pţi i. .. ").
3 Con scriptio seu Conn umeratio Domorum Libe re regiae Civitatis Superi oris
Cibinein sis, An no 1751, Arh ivele N aţi o n ale din Bud apesta (Microfilmul con sc ripţi e i
îl datorez regretatu lui profeso r Haralambie Chirca. Din nefericire , co pi a
docum entului nu are cotă).
4 Arhive le Naţion ale Sibiu, „Co n scripţii „.", nr. 109.
5 Arh ivele Naţi on al e Sibiu, „ Co n sc ri pţii „ . " nr. 111 .
6 Arhivele Naţ iona le Sibiu, „ Co n scripţii . „" , nr. 117 „ .Prima m e nţi un e a casei
Clockner se re g ăseş te într-o li stă cu contribuabilii din deceniul al doilea al secolului
XVII I. Daniel Clockner se afl ă în fruntea li stei cetăţe ni l or ce ţin de poarta Ci s n ăd ie i
(Arhivele N aţi o n al e Sibiu , „Co n sc ri pţii„„" nr. 1. p. 394-395.
7 Arhivele N a ţi o n al e Sibiu, fo ndul ,Magistratul o raş ului şi scaunului Sibiu. Acte
de prop rietate", dosar nr. 4, fil a 32 .
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funcţii din Tran si lvania, cea mai înaltă la care aj un sese un sas .
Construcţia anexelor reşedinţei
guvernatorului a impus
achiziţ i onarea de terenuri învecinate. Emil Sigerus afirmă că

extinderea s-a făcut prin cuprinderea terenurilor lui Filtsch şi
Albrecht aflate pe Fleischergasse (strada de astăzi a Mitropoliei)
8 . În lista clădirilor îl găsim doar pe J . Filtsch locuind la nu m ărul 4,
posedând, în mod paradoxal, la etaj, doar o cameră ~· Situaţia
creată din confru ntara afirmaţii l or lui Emil Sigerus cu listele
caselor pare confuză dacă nu ave m în vedere întreaga zonă
învec in ată în care a fo st ridicată, parţial prin donaţiile sibienilor,
într-o perioadă apropiată de construcţi a Palatului Brukenthal, o
biseri că reformată .

li. B. c. Relaţii stratigrafice ~i planimetrice între casele vechi
~i noua construcţie a baronului Brukenthal
Casa Clockner, cu impunătoara faţadă ce iese în relief în
desenul istori c din 1703, se întindea în spaţiul ocupat de aripa de
nord-vest a palatului ş i spaţiul de trecere spre curtea din spate,
fundaţiil e acestor corpuri fiind relevate, parţial, de săpătura
arheo l ogică. Consemnarea documentară, aşa cum am arătat mai
sus, a grajdului şi a unui şopron, amenajări exterioare corpului
locuibil, pune problema mărimii întregului teren aflat în proprietatea
familiei Clockner, a întinderii spre sud-vest. Corpul scurt nu putea
cuprinde totalitatea amenajări l or atestate documentar, chiar dacă
acest s paţiu a fo st compartimentat cu încăperi înguste (boxe
pentru cai?) pavate cu cărămizi . Casa învecinată cupri ndea în
acelaş i segment al laturii scurte, o încăpere cu podeaua adâncită,
realitate demon strată de prezenţa unui strat de construcţie la o
adâncime de 1, 1O m, sub nivelul amenajărilor de la nord .
Acceptarea ipotezei extinderii proprietăţil or Clockner şi de Vette
spre nord -vest, dincolo de anexele amintite este condiţi onată de
lungimea lotu lui casei de pe Fleischergass (am adoptat denumirea
fo l o s ită în secolul al XVII I-iea). Zidurile lungi ce trave rsează curtea
a doua par a delimita doar un singur lot. Rămâne un spaţiu cu
d estinaţie ş i, eventual, proprietate incertă între lotul ce aparţinea
s trăzii M ăcel a rilor şi casele mai des pomenite, un posibil motiv de
litigiu între puternicii patricieni din Piaţa Mare .
De ş i am identificat adosări de ziduri de fundaţie în corpu l lung
al case i Clockner, ziduri cu talpa fundaţiei la adâncimi diferite , este
difici l să reconstituim evol uţi a casei din material durabil . Devierea
direcţie i zidurilor Pal atului Brukenthal a dus la suprapunerea
p arţială a celor anterioare , astfel că segmentul dinspre S,L,ld-vest al
acestora din urm ă nu a fost surprins de săpăturile arheologice şi
mecanice. Cuprinzând anexele aflate în partea din spate a curţii ,
Casa Clockner a fo st constitu ită din trei laturi. Nu ştim cu siguranţă
dac ă latura lung ă ş i aceea din sud-vest au fost unite sau ultima,
de stin ată ad ăp os tirii animalelor, a rămas ca un corp separat.
În s paţiul c urţii a doua au fo st surprinse pe cale arheol ogică
urmele unor a menaj ări din cărămiz i : o groapă adâncită între două
fragmente de ziduri de forma unor segmente de cerc, un canal, o
amenajare s ubte ran ă ci lin drică aparţinând casei învecinate şi un
sistem de bazine. Prima ş i ultima dintre amenajări l e amintite au
purtat materi al arheologic ce le permite încadrarea c ronqlogi că în
limite largi. Determin area crono l ogică a gropii este clarificată de
poziţi a stratigrafi că , prin amenajarea ei fiind afectate zidurile lun gi .
Perioada ce a urmat d ezafectă rii bazinelor este ilus trată de câteva
obiecte din sticl ă păst rate. Obiectele din sticlă aparţin P.roducţiei
moderne, de fabri că . Două eprubete mici , una conţinând o sare de
cupru au fost re cuperate în urma dezafectării bazinelor. Pentru
încadrarea amenajărilor în contextu l istoric este necesar să amintim
c ă terenul c urţii a doua a Palatului Brukenthal, deveniţ Muzeul
Brukenthal, era destinat anexelor. Spaţiu l subteran boltit, alcătuit
din ziduri de că ră mizi , poate fi doar inventari at , fă ră a putea să-i
de s lu ş im rostul ş i plasat în timp înainte de con s trucţia actualu lui
corp al bibliotecii.
Zidurile ce travers ează de la nord la sud curtea a doua nu pot
avea alt ro st decât a delimita sau amenaja loturi le proprietarilor de
pe Fleischerg ass e. Fundaţia din pietre de râu din vestul c urţii este
cea mai veche c o n s trucţi e din material durabil, suprapunând în să
nivelul constru c ţiilor din lemn.
8 E. Sigerus, Vom a/ten Hermannstadt, Sibiu, 1922, p. 62.
9 Arhivele N aţi o n al e Sibiu , ,Co n sc ripţii „. ", nr. 117.

li. B. d. Amenajarea neasei de sus" a doctorului de Vette ~i
neînţelegerile cu vecinul său, Daniel von Clockner
Col ecţi a de documente Brukenthal de la arh ivele din Sibiu
cupri nde, între alte le, două acte importante nu numai pentru că
privesc raporturile între doi proprietari ai caselor în di s cuţi e. Ele
conţin informaţii despre noi construcţii ridicate în anii '30 ai
sec?lului al XVIII -iea la limita proprietăţii lui de Vette.
ln declaraţia semnată la '.2'.2octombrie 1733, Johann Georg de
Vette af irmă că a primit înc uviinţarea vecinului s ău, Daniel Clokner,
calitate de vecin ş i prieten" de a înăl ţa acoperi ş urile unei
11în
11 con strucţii din spate". Beneficiarul constru cţiei noi se ob li g ă s ă nu
ad ucă prejudicii vecinului actual sau urmaşilor lui , iar în cazu l în care
aceasta s-ar întâmpla (de exemplu prin căderea unei ţig l e) să fie
obligat să îndrepte lucruri le 10 .
Realitatea este mai comp li c ată decât rezultă din declaraţia de
bune intenţii a doctorului de Vette, decl araţie ce era urmarea unui
litigiu adus în faţa Magistratului . Din actul în cheiat în data de '.23
octombrie - la o zi după declaraţia lui de Vettel - reiese că prin noua
construcţie au fost deschise „trei ferestre mari, spre curtea şi grădina
reclamantului" ce-l de ranjează pe vecin. La gravele învinuiri aduse
(,.inovaţie samavolnică"), de Vette se apără spunând că a folosit zidul
său, că etajul a fost retras pentru a nu „ieşi de pe pământul s ău". Invocând 11 legalitatea şi obiceiul", Magistratul decide ca în termen de opt zi le
să fie astupate ferestrele ce dau spre curtea şi grădina lui Clockner 11.
Plasarea construcţiei noi, cu trei geamuri, ..în spate" dă
con s istenţă ipotezei extinderi i proprietăţi i lui Clockner la vest de
încăperile cercetate arheologic. Dimensiunile fundaţiilor din piatră
ale noului corp de clădire, fund aţi i dezvelite în săpătura arheologică,
probează afirmaţia din documente că noul corp a fost etajat, dou ă
ferestre mari putând fi plas ate în funcţie de compartimentarea
ilustrată de s ăpăturile arheologice spre sud-vest, spre sau peste
nivelul con strucţiei lui Clockner iar o a treia fereastră spre vest.
Reacţia dură a lui Clockner pare a ascunde mai mult decât iritarea
c auzată de nerespectarea unei reglem_entă ri edilitare sau a
neplăcerilor unui spaţiu îngust, in suficient. ln fapt, ziduri le noi nu sau ridicat respectând vechile fundaţii cum declarase de Vette,
realitate evidentă pe latura cercetat ă arheologic . Amp lasare noului
zid de fundaţie la 50 cm spre sud -vest de vechiul aliniament ar fi
putut avea drept con s ec inţă deplasarea întregu lui corp în spaţiul
învecinat ce devine astfel s ursă de animozitate.
Încăl care a reglem e ntărilor edilitare la care ne-am referit s-a
petrecut înainte de 17;:J3, posibil în 1730 când architectus era
Johann Georg Vette . ln acelaşi an , el este titularul altor două
departamente din sfatul oraşului, ceea ce ar explica actul său
catalogat de hotărârea Magistratului, abuziv 12 .

li. B. e. Familia Clockner în secolele XVII-XVIII
Una dintre fami liile de vază din Sibiul secole lor XVII-XVIII a fost
aceea ce a purtat numele de Clockner, nume ce ar putea avea
rădăcina în ocupaţia unui dintre membrii fami liei ce a trăit în
secolele anterioare, îndeletnicindu -se cu meşteşugu l turnării
clopotelor de bi s erică . Afirmaţia nu poate fi susţinută decât prin
acest argument onomastic, cele mai vechi informaţii directe despre
preotul din Slimnic, Georg Clockner datorându-se pietrei de
mormânt depu să în bi serica de comun itate din Sibiu . Textul în scri s
pe piatra de morm ânt arată c ă preotu l Clockner a murit în anul
1670, în etate de 44 de ani 13 .
În genealogia fam il iei Clockner, Georg .Soteriu s pomen eşte la
început pe Georg Clockner, preot din Sibiu , căsătorit cu
Margaretha Tuschin , din a căror împreunare au fost n ăsc uţi doi
copii : Johannes şi Georg 14 . Realitatea i storică pe care Soterius
Arhivele Naţi on al e Sibiu, fondul ,Brukenthal", O 1-4, nr. 124, fila 1.
Ibidem, fila 9. Mulţu mesc doamnei Liliana Popa pe ntru aj utorul dat în
traducerea documentelor.
12 H . Herbert , Der inner und ăusere Ra th Hermansladls zur zeii Karls IV, în
„Archiv des Ve rei ns !Ur Siebenburgische Landeskunde", XVI, 2, 1883, p. 478.
13 S. Mokesc h, Oie P farrkirche der A ugsb. Conf. Verwardlen zur
Hermannsladl, Sibiu, 1839. Auto rul n po m en eşte pe: Georg Clockner care moare
în anul 1670 (p. 124) ş i Margareth a Clockner (p. 104- 106). Epitaful primului se
află în ferula Bise ric ii evang helice din Sibiu.
14 Arhivele N aţ io n ale Sibiu , fondul „Bruke nthal'', A 1-5, nr 17 ( Transilvania
Celebris seu Nomenclator Nationum, Familiarum el Personarum el Locorum
Transilvania„ . opera et studia Geo rgii Seterii Pastoris quondam Cruciensis Ecc lesia
et Titulum pos uit Martinus Felmer, pastor Cibinien sis). S tră moş ii din fam ilia
Clockner ai Sophiei Brukenthal, pân ă la Geo rg, preotul din Slimnic se regă s esc în
arborele genealog ic al guvernatorului , document aflat la: Arhivele N aţio n al e Sibiu ,
fondul „Brukenthal", M. 6- 9, fila 22 1.
10
11
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probabil a ignorat-o demonstrează că Georg Clockner a avut un fiu
mort la o vârstă fragedă. Portretul lui Michael Clockner aflat în
colecţia Brukenthal ne înfăţişează o fizionomie disproporţionată ,
datorată canoanelor folosite de pictorii transilvăneni ai secolului al
XVII -iea: un trup mic, de copil şi faţa unui adult. (fotografia 2) Din
inscripţia ce însoţeşte portretul aflăm că Georg Clockner, preotul
Sibiului avea în acelaşi timp funcţia de provisor de Turnul Roşu,
atribuţie importantă social şi aducătoare de venit l5.
Prenumele de Georg a fost transmis la următoare a generaţie
după cum este relatat într-un panegiric scris cu ocazia deshumării
rămăşiţelor socrului lui Samuel von Brukenthal, de data aceasta,
Daniel von Clockner. Autorul panegiricului ne spune că tatăl lui
Daniel, Georg von Clockner a fost trimis în 1691 la curtea
împăratului Leopold în calitate de reprezentant al naţiunii săseşti, în
discuţiile referitoare la statutul Transilvaniei 16 .
Dinspre mamă, Daniel se trăgea din familia de patricieni Armbruster
care a venit la începutul secolului al xV-lea din Ungaria. Când Daniel
avea trei ani, Georg von Clockner a murit şi lăsat moştenire casele şi
titlul nobiliar confirmat în 1691 . Relavile ce le avea familia Clockner (de
exemplu, Margareta, fiica lui Georg, preotul din Slimnic a fost soţia lui
Valentin Frank von Frankenstein iar tatăl vitreg al lui Daniel era
funcţionar imperial), autoritatea familiei sale la care s-a adăugat aceea
a familiei sovei ale, Sophia, născută Schirmmer şi bănuitele calităţi
organizatorice, i-au permis lui Daniel să ajungă în anul 1754 primar
provincial. Această funcţie a deţinut-o timp de şapte ani 17 .
Cariera politică a lui Daniel von Clockner , patricius, porneşte
însă de la funcţia de membru în sfatul oraşului ce cuprindea 256
de persoane, funcţie atestată documentar în 1718. În anu l 1721
este deja vicenotar iar în perioada următoare inspector la mai multe
sectoare administrative ale Consiliului orăşenesc 1s.

CÂTEVA CONCLUZII GENERALE
Studiul despre arheologia Palatului Brukenthal nu a epuizat
toate informaţiile istorice despre clădirile aflate pe locu l Palatului
Brukenthal, despre proprietarii lor, despre construirea reşedinţei
guvernatorului von Brukenthal, despre amenajări l e şi reparaţiile ce
au urmat până în anul 1998. Realizarea acestui obiectiv ar
presupune un colectiv mai numeros, o abordare monografică .
Cercetarea arheologică şi de arhivă ne-a adus satisfacţia ca, în
limitele informaţiilor şi a puterii de a le înţelege, să punem în
lumin ă, printr-un studiu de caz, problematica genezei şi evoluţiei
aşezării medievale a Sibiului , evoluţia patriciatului săsesc şi, mai
ales, a permis să punem noi înşine din această perspectivă istorică
întrebări despre rosturile şi evoluţia monumentelor medievale, o
oglindă în care realitatea actuală se poate lesne răsfrânge .
Lu crările de amenajare de la Palatul Brukenthal din Sibiu au
creat condiţiile cercetării arheologice sistematice a unei suprafeţe
întinse, în comparaţie cu spaţii l e curţi lor clădirilor din aşezarea
medievală . Pe terenul cercetat au fost lotizate la începutu l aşezării
medievale dou ă gospodării care cuprindeau, pe l ângă casele de
locuit, s paţii destinate animalelor de curte. Analiza informaţiilor
arheologice nu a contribuit la delimitarea categorică a perioadei de
funcţionare a celor mai vechi clădiri iar evaluarea materialului de
construcţie folo sit şi a tipului de gospodărie demonstrează
dificultatea unor analize globale şi concluzi i credibile asupra
• caracterului aşezării din secolu l al XIII-iea, asupra evoluţiei zonale,
în lipsa unei baze de date suficiente şi concludente.
15 Anonim t ran si lvănean, Michael, fiul lui Georg Clockner, ulei-pânză,
Pinacoteca Brukenthal, număr de inventar 1465. E. Pope scu, Portretul
transilvănean În secolele XVI- XVII În pinacoteca Brukenthal, în „Studii şi
Comunicări ", Arad, III, 1996, p. 11-12.
l6 Arhivele Naţionale Sibiu, fondul „Brukenthal", O 1-5, p. 5-8.
17 Un alt paneg iric despre Daniel Clockner, cu mult mai scurt în: Arhivele
Naţionale Sibiu , fond ul „Brukenthal, CD, 1-5, nr. 24 .
18 Mai multe date despre cariera pol i tică a lui Daniel Clockner la H . Herbert,
op. cit„ p. 461-462. Un testament aflat printre actele donate de familia Clockner
arhivelor sibiene ilu st rează starea material ă şi soc i al ă a familiei în prima jum ătate a
secolului al XVIII-iea: 28 de tab louri înrămate şi un altu l mare, de perete, cal eaşcă
cu cai, depozit de obiecte din sticlă, covoare, haine, etc. (Arhivele N aţionale, fondul
.Brukenthal", CD 1- 5, nr. 24. Camerele Casei Clockne r erau mobilate cu dulapuri
- secretair, paturi cu acoperi ş, fotolii, mese, canapele (E. Sigerus, . Vom a/ten
Hermannstad, III, 1928, p. 12. Mai nou despre familia Clockner, la: Petre
Munteanu Beşliu, Rădăcinile, în „Euphorion ", anul IX, numărul 2 (85, 86, 87),

1998, p. 8.

Cercetările arheologice din spaţiile Palatului Brukenthal au
ilustrat procesul evolutiv pornind de la primele structuri de locuit
din lemn (eventual material mixt) la cele din material durabil.
Rezultatele cercetării arheologice completează imaginea ce o
avem despre secolul al XIV-iea ca o perioadă de transformări
evidente în structura societăţii sibiene, de consolidare a poziţiilor
categoriilor sociale active de meşteşugari şi negustori a căror
case vor da contur pieţei publice sibiene. Transformările din
structura locuinţelor (înlocuirea celor din lemn cu casele din piatră
cu spaţiu comercial public, transformarea laturii lungi a curţii ş i a
ce lei opuse faţadei în corpuri de clădire şi amenajări
gospodăreşti) se produc odată cu mutaţiile economice generate
de piaţa de schimb.
Regresiunea istorică a avut ca punct de plecare momentul de
referinţă al construiri i Palatului Brukenthal, într-un context istoric
ce a înmănuncheat caracteristicile societăţii tradiţionale sibiene şi
tendinţele moderne . Analiza istorică a evidenţiat o familie de
patricieni a cărei evoluţie am urmărit-o, prin documentele păstrate,
din deceniul al patrulea al secolului al XVII-i ea, o familie care a
dăinuit până astăzi.

Evidenţiind dezvoltarea Palatului Brukenthal şi soarta famili~i
Clockner la sfârşitu l secolului XX, limitele obiective şi subiective ale
cercetării întreprinse, lăsăm deschisă posibilitatea perfecţionării
reconstituirii istorice .
Scurte

consideraţii

asupra

amenajărilor

modeme

Implicarea cercetării arheologice în proiectul amenajări lor
moderne presupune asumarea unor responsabilităţi teoretice
(studiul istoric) şi a unor finalităţi practice, în măsura în care
rezultatele ei sunt valorificate.
Fără a pune în discuţie necesitatea amenajărilor moderne prin
care trăieşte clădirea actuală, fără a evalua raportul între
necesitatea amenajărilor şi cantitatea distrugerilor pricinuite,
îndrăznim să aducem în discuţie dacă şi în ce măsură rezultatele
cercetării arheologice sunt integrate în proiectul general de
revitalizare a clădirii.
Pornind de la di sc uţiile avute cu factorii de decizie impli caţi în
proiectarea amenajărilor moderne şi de la di s pariţia, prin
amplasarea canalului vizitabi l a fundaţiilor anterioare Palatului
Brukenthal, au fost inventariate, prin marcare cu vopsea, pietre
din fundaţia Casei Clockner. Experienţa unor şantiere anterioare
este îns ă desqirajantă . Cu toate că au fost implicate în calitate
de beneficiar instituţii de cultură, rezultatele cercetării
arheologice se regăse sc cu greu în realitatea de dup ă restaurare .
Chiar dacă săpătura arheo logi că nu este considerată în toate
cazurile un act formal, integrarea rezultatelor ei în ansamblul
restaurării este minimalizată de un complex de factori ce nu sunt
greu de desluşit.
Nu se ţine seama nici de rezultatele analizelor de apă recoltată
din stratul ce af,ectează fundaţiile construcţiei . Ipoteza formulată în
urma acestor analize potrivit căreia apa nu provine numai din
reţeaua de apă potabilă şi din canalizare nu este luată în
considerare de constructorii care ar trebui să caute solu ţii pentru
combaterea igrasiei (anexa 4).
După mai mulţi ani de cercetare arheologică, de arhivă şi de
analize multi şi interdisciplinare rămân datele, ipotezele şi strădania
de generalizare istorică, o expoziţie ce va fi deschisă timp de trei
săptămâni la Mwzeul de Istorie, năzuinţa de integrare soc ială a unui
act cu ltural prin care se valorifică o parte a moştenirii culturale de
care beneficiem.
The Brukentt,al Palace from Sibiu, Archaeological Excavations

(abstract)
The archaeological excavations in the Brukenthal Museum from
Sibiu have lasted from 1991 till 1994 and the rescue excavations till
1998. The most surface of the inner courtyard was excavated as a part
of a project of the building restoration. Were uncovered traces of a
wooden construction dating the 13th -141h century. The belonged to
two farms including timber shelters for animals . They timber dwellings
were replaced with „,.:,;-.:: and brick houses in the 151h century. The
house having the front to the square, developed in the 161h century
toward the courtyard.
The study also includes the results of the archive researches about
the Clokner family (the 17th - 18111 century) .
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ANEXA 1
Nr.

Provenienţă probă

crt.

1. Secţiunea VIII
2. Secţiunea

3.

Secţiunea

4.

Secţiunea

5. Secţiunea
6. Secţiunea
7. Secţiunea
8. Secţiunea
9. Secţiunea

Secţiunea

1O.

11 . Secţiunea

Ţăruşi

din împrejmuirea din lemn, de stejar
(Oercus sp).
VIII Împrejmuirea din lemn din stejar Ouercus
. sp.
VIII Stâlp vertical mai gros din lemn de stejar
Ouercus sp. (împrejmuirea din lemn).
IX Împrejmuirea din lemn, stâlpi mai groşi,
lemn de stejar. Ouercus sp.
IX Nivel stratigrafic suprapus împrejmuirii din
lemn; lemn de brad. Abies alba. :
V Scânduri podea cocină (?); lemn de
stejar, Ouercus sp.
V Grinzi cocină (?) lemn de stejar. Ouercus
sp.
V Stâlp lateral cocină (?); lemn . de stejar.
Ouecus sp .
IX Cocină (?); nivel de călcare, pământ şi
multe straturi tasate, de tulpini de plante
ierboase şi două straturi carbonizate.
IX Ciot de copac rămas cu rădăcini şi coajă,
lemn de mesteacăn.
IX Rest de copac cu coajă - lemn de stejar
Ouercus sp.

Proba 5 - Intersecţie str. Constituţiei cu str. 9 Mai 1
pH - 6,5
N0 3 - 7,9 mg/kg
NH 4 - 1,5 mg/kg
uree - abs.
CONCLUZII
Făcând comparaţie

între rezultatele analizelor la cele 5 probe
de sol se constată la probele 2 şi 4 concentraţii mari la compuşii
azotului determinaţi (NH 4 , NH 3) care pot fi datorate descompunerii
materiei organice (substanţe organice, uree) . Absenţa ureei este
justificată, dat fiind faptul că această substanţă se descompune în
timp .
Şef

ANEXA 3

Întocmit,
Natalia Deac
Laboratorul Zonal
de restaurare şi conservare Sibiu

Pământul prezintă

Întocmiţi
Livia Buefle
ANEXA 2
Probe sol:

Data recoltării : 14.02. 95
Data buletin: 06.03.95

Proba 1 - Pasajul scărilor
pH - 6,5
N0 3 - 4,5 mg/kg
NH 4 - 1,9 mg/kg
uree - abs .
Proba 2 - Pasajul 81 m/SV
pH - 6,5
N0 3 - 9,5 mg/kg
NH 4 - 4,6 mg/kg
uree - abs.
Proba 3 - Pasajul B curtea a 11-a
pH - 6,3 ·
N0 3 - 3,6 mg/kg
NH 4 - 1,6 mg/kg
uree - abs.

Serviciu Monitoring
Morariu Adri~a

Denu mire piesă- Fragmente ceramică arheologică - Tip probă
(P.B.S.VI , P.B .d.20 - 30 -; f.s.) 3 buc. - Muzeu l de Istorie Muzeul Brukenthal.
Fragmentele prezintă la suprafaţă depuneri de natură organică
degradate, în special pe anumite zone de pe faţa interioară şi în
cantitate mai mică pe faţa exterioară .

CONCLUZII
o umiditate permanentă în zona de săpături
ceea ce a permis conservarea elementelor de lemn.
Trebui e clarificată sursa de umiditate care produce o igrasie
ridicată la parterul Palatului Brukenthal.
Elementele de lemn au fost identificate prin observaţii la
stereobinocular dar nu se poate preciza specia de stej~ . Apariţia
lemnului de brad este singulară . Ciotul de mesteacăn şi ·stejarul cu
coajă - ne ind ică existenţa în zona respectivă a unor copaci
specifici unor zone nedefrişate.

m.

ANEXA 4
BULETIN DE ANALIZĂ
7.04.1998
Punct de recoltare
Indicator

pH
CCOMn
NH 4
Duritate totală

Biserica

Muzeul Brukenthal

7,2
3,92 mg/I
absent
8,4'G

7,8
47,04 mg/I
absent
1 168°G

Analizând rezultatul analizelor putem afirma că apele nu sunt de
tip menajer.
BULETIN DE ANALIZĂ
4.06.1998
Punct de recoltare
Indicator

pH
CCOMn
NH 4
Cl 2 liber
Duritate totală

Muzeul Brukenthal

Biserica
Azilului

6,9
14, 11 mg/I
absent
absent
6,72'G

6,8
5,49 mg/I
absent
absent
12,88°G

CONCLUZII: În absenţa rezultatelor analizelor fizico - chimice
se constată că apele expertizate nu sunt de tip menajer, au
substanţe organice reduse, NH 4 , absent. Ele nu provin din reţeaua
de canalizare şi nici din reţeaua de apă potabilă (Cl:z absent, pH
mai.mic decât 7, în timp ce apa din reţea are pH 7,5) .
ln concluzie putem presupune că apa an alizată este de natură
meteorică sau provine din pânza freatică.
Şef

Proba 4 - Pasajul B 0,9 m/SV
pH - 6,5
N0 3 - 14,2 mg/kg
NH 4 - 4, 7 mg/kg
uree - abs.
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Serviciu Monitoring
Adriana Morariu

CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA CERAMICII DIN ZONA SIBIULUI:
DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DIN CURTEA PALATULUI BRUKENTHAL
FLORENTINA ITIU

În cursul săpăturil or arheologice efectuate de către dl. Petre
în curtea palatului Brukenthal s-a descoperit o mare
cantitate de fragmente ceramice care a servit la reconstituirea şi,
în parte, la restaurarea mai multor piese de ceramică.
Printre piesele deja restaurate se află ceramică de uz şi
decorativă, cu forme foarte variate (farfurii, căni, oale, cratiţe şi o
figurină-fluierice), unele de o valoare deosebită pentru completarea
datelor cunoscute despre ceramica ptodusă în zona Sibiului în sec .
al XVI II-iea.
Remarcabile sunt ce le trei căni bitronconice (cănce e)
decorative (nr. inv. M8449 , M8418 şi M8422) al căror tip este
foarte rar întâlnit în co l ecţii (particu lare sau cele ale muzeelor).
Ceramica decorativă a început să fie produsă în zona Sibiului
abia în sec. al XVIII-iea, mai precis în deceniile trei-patru 1, sub
influenţa ceramicii habane ş i a celei importate din Occident şi
Orient, răspunzând cererii unei categorii tot mai mari de cumpărători
care nu-şi puteau permite faianţa de import, mult mai scumpă .
Colonizaţi în număr mare de principele Gabriel Bethlen la Vinţu
de Jos (dar şi în alte localităţi) în anii 1621-1623, anabaptiştii din
Moravia (cunos cuţi sub numele de „habani") erau apreciaţi ca
foarte buni meşteri olari , dar ş i ţesători, fierari , lăcătuşi, tăbăcari,
cojocari , pălărieri, etc. Meşteşugarii organizaţi în bresle i-au
întâmpinat chiar de la început cu deo s ebită avers iune, produsele lor
de bună calitate constituind o puterni că concurenţă . Ol arii
anabaptişti au adus cu ei tehnici perfecţionate de lucru, folosirea
smalţului de cositor şi forme şi motive decorative noi în ceramică,
seccete păzite multă vreme cu străşn i cie.
ln prima jum ătate a sec. al XVI II -iea, când cererea de ceramică
decorativă a crescut,_s-au produs în zona Sibiului căni şi farfurii
decorate îngrijit cu motive fitomorfe (lalele, garoafe, rodi i etc.)
sti lizate, în albastru şi verde pe fondul alb. Cănile au o formă cu
totul deosebită : scurte şi pântecoase cu gâtul scurt şi fundu l lat.
Unele sunt datate, cele mai multe fiind lucrate în deceniul trei al
sec. al XVII I-iea. Farfuriile, de obicei mari şi cu scobitura adâncă,
au fost produse, judecând după piesele datate, în deceniul al
patrulea.
Între an ii 1740-1752 s-au lucrat ş i aşa numitele „humpene" din
lut: ,căni cilindrice sau tronconice, cu inel de întărire sub gură (gândit
ca suport pentru un eventual capac de zinc) ş i baza lată . Toarta se
termină într-un melc răsucit. Aceleaşi motive se regăsesc şi pe
aceste piese: rodia, inima - păstrătoare a apei vieţii - , pomul
spiralat, laleaua, garoafa şi palmierul. De remarcat că produsele
anilor 1740-17 45 au peste inelul de la bază şi sub inelul superior
de întă rire o linie verde închis, care după 1745 devine albastră.
Folosirea culorii brun în realizarea celor trei căni în discuţie este
mai rară (probabil anterioară folosirii albastru lui de cobalt, care se
va generaliza), după cum este ş i asocierea tipului de motive descris
cu forma bitronconi c ă. De fapt, se mai cunoaşte o singură ca n ă
as emănătoa re cu acestea, aflată la Muzeul de Istorie din Braşov .
Cât priveşte can a (cănceul) cu nr. inv. M8450 (nr. 19 la
descrieri), decorată cu o linie în zig-zag re alizată cu pensula, cu
smalţ verde peste angobă albă, este dovada e x istenţei unei
categorii a ceramicii decorative din care s-au păs trat puţine
exemplare întregi şi o mare cantitate de fragmente găsite în cursu l
săpăturilor realizate în diferite puncte ale Sibiului . Forma, ca şi
decorul, trimit la sf . sec. al XVI I-iea - înc . sec. al XVIII-iea.
Beşliu

ln „Registrul de prod u cţi e an ual ă a unui olar sibian din anul 170 1" p ăstrat la
Arhivele Statului Sibiu, ceramica d eco rativă nu este a mi nt ită, sem n că nu se
producea în că . Vezi Klu sch, Hors t, Documente privind olăritul la Sibiu În sec.
XIV-XIX, în „Studii ş i co muni cări ', Sibiu , 1980. Hoffmann, Herbert, Din istoria şi
tehnica artei ceramice săse~fi din sudul Transilvaniei, în „Muzeul Brukenthal. Studii
şi co municări ', 3/ 1956 , p. 8 (mai departe Din istoria şi tehnica„ .).
2 Klusch, Horst, Wertwolle Kera mikscherben geborgen, în „H ermann stadte r
Zeitung ', nr. 1384/ 12.Vlll.1994, p. 5. Ibidem, Volks tu mliche Keramik in
Siebenbargen, în ,Kerami k', 10/ 1980 (mai departe , Volks!Umliche„.").
1

Interesante şi în ace l aşi timp importante pentru ceramica
folosită în zona Sibiului sunt şi farfurii le şi cana (cănceul) destul
de bine conservate, nr. inv. M8426 , M8434 şi M8448 (poziţi il e
1, 2 şi 18), ale căror structură ornamentală şi decor (vegetal,
mult sti lizat - şir de frunze) amintesc de ceramica oriental ă.

Acest fapt şi inex is tenţa unui cores pondent în ceramica produsă
în Transilvania (cel puţin din câte cunoaşte m până în prezent)
ne-au determinat să presupunem că au fost importate în
aceeaşi perioadă (sf . sec . al XVII-iea - înc. sec . al XVIII-iea),
după cum este şi cazul farfurii lor cu nr. M8420 ş i M8424
(poziţiil e 6 şi 7 ). Inventarele întocmite în urma deceselor din
vremea respectivă, păstrate la Arhivele Statului, amintesc căni şi
ulcioare pictate din Nurnberg , Holitsch, Olanda şi cele mai multe
din Tu rcia . Din cele transilvănene se amintesc doar vasele
habane de Vinţ s.
Ceramica numită 11 de uz", descoperită în cantitate mare şi
destul de variată tipologic (căni, oale, cratiţe ş i un lighean), s-a
produs în toate centrele ceram ice transi l văne n e şi de către toţi
olarii (români, saşi şi unguri 4) . Numai pentru zona corespunzând
actualului judeţ Sibiu există informaţii despre un număr de 44 de
localităţi în care s-a produs ceramică, în cov ârşitoarea ei majoritate
de uz 5 .
Cu toate acestea, f iind mai puţin spectacu l oasă (de cele mai
multe ori forma reprezentând singura ei podoabă), ceramicii de uz
i s-a acordat în general mult mai puţină ate n ţie. S-a şi păstrat mai
puţin, fiind s upu s ă folosirii zilnice şi uneori rigorilor unor obiceiuri
(de pildă, la l ăs atu l secu lui oalele în care s-a gă!it de dulce erau
distruse şi în locuite cu altele noi, 11 nespurcate") . ln general oalele
de uz erau smălţuite pa~ial (adesea numai interiorul), decorate
simplu prin stropire sau prin impresiune în lutul moale. Nu fac
excepţie nici piesele în di scuţie , smălţuite cu verde, brun sau smalţ
incolor. Folosite ca recipienţi pentru păstrarea sau pregătirea
hranei, acestea au fost cu siguranţă lucrate în zona Sibiului .
Figurina-fluierice în chip de pasăre, găsită cu prilejul acel oraşi
săpături, face parte din plastica artistică l ucrată de cei mai mulţi
dintre olari special pentru amuzamentu l şi joaca copii lor.
Exemplaru l de faţă , foarte bine realizat artistic şi păstrat, este
printre puţinele cu o asemenea vechime (sec. al XVIII -iea) .
Demersul de faţă, în încercarea de a oferi o imagine cât mai
comp l etă a recentelor descoperiri de la Sibiu, cuprinde o descriere
amănunţită a fiecărei piese în parte, cu date referitoare la vechime,
formă , stru ctură ornamental ă, decor, materiale ş i tehnici de lucru ,
tip de ardere, stare de conservare, dimensiuni, deţinător şi număr
de inventar.
I nformaţiil e despre meşteşugul olăritului şi produsele lui în zona
Sibiului pot fi completate doar prin continuarea cercetăr il or
arheologice ş i a celor de arhivă. Doar aşa se poate face lum ină întro prob l em ă puţin c unos cută ş i mult discutată : ceramica de tip Sibiu.
1. FARFURIE (Plan ş a I, fig . a)
Zona Sibiului, sec. XVIII
Lut, modelat la roată; formă tronconi c ă , cu baza circulară plată
şi pereţii mult evazaţi .
Angobată alb ş i s mălţuită cu verde . Ardere ox idantă .
Restaurată.

D: Î-2,6 c;m; Dg . - 19,1 cm; Db. - 12,5 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8426
3 Hoffmann, Herbert, Din istoria şi tehnica„. Klu sch, Horst , Volkstumliche„.
p. 5 1-52.
4 Klu sch, Hors t, lnteretnische Beziehung en und Vermittlungsprozesse im
siebenburgischen Tăp ferwerk des 19 Jahrhundert, în „Handwe rk in Mittel und
Sudosteuropa", Munchen, 1987.
5 Erhart , And ree , Din istoricul olăritului În Valea Hartibaciului, în ,Cumidava',
III , 1969, p. 540- 547.
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2. FARFURIE (Planşa I, fig. b)

toartă

Import, sf. sec. XVII - înc. sec. XVIII
Lut, modelată la roată; formă tronconică, cu baza circulară
plată şi pereţii mult evazaţi spre gură. Decor amplasat pe toată
suprafaţa, realizat prin pictare cu pensula şi prin jirăvire, cu brun şi
maron. Central şi într-un chenar pe margine, ş ir de frunze mult
stilizate. Spaţiul de trecere este decorat cu cornu l cu mai multe linii
drepte circulare paralele . Angobată cu alb, smălţuită cu verde . Arsă
oxidant. Restaurată .
D: Î - 4,2 cm; Dg. 21 ,5 cm; Db. 8,4 cm;
Col. MBSb, nr. inv. M8434
3. FARFURIE (Planşa I, fig. c)
Import, sf. sec. XVII - înc. sec . XVIII
Lut, modelat la roată; formă tronconică, cu baza circulară plată,
pereţii mult evazaţi spre gură şi buza îngroşată . Decor amplasat
central şi pe margine, realizat prin pictare cu cornul şi pensula şi
prin jirăvire, cu brun, verde, maron şi cafeniu pe fond alb. Motive
fitomorfe (şir de frunze mult stilizate). Smălţuită cu verde. Arsă
oxidant.
Restaurată.

D: Î - 5,8 cm; Dg. - 24, 1 cm; Db. - 12,2 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8426
4. LIGHEAN (Planşa I, fig. d)
Zona Sibiului sec. XVIII
Lut, modelat la roată; formă tronconică, cu baza circu l ară plată,
pereţii înalţi şi evazaţi, cilindrici la gură. Decor amplasat pe interiorul
şi exteriorul gurii vasului, realizat prin stropire cu pensula, cu smalţ
verde pe fond alb angobat - pe partea interioară a gurii - şi prin
pictare cu pensula, cu alb (linie mult îngroşată delimitată de restul
vasului printr-o linie dreaptă circulară de aceeaşi cu loare) - pe
partea interi oară a gurii. Smălţuit doar decorul, cu smalţ incolor.
Arsă oxidant. Restaurată .
Dimen siuni: Î - 12,9 cm; Dg. - 40 cm; Db. - 19 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8439
5. FIGURINĂ- FLUIERICE (Planşa I, fig. e)
Zona Sibiului sec. XVII I
Lut, modelat manual; avimorfă, pasăre cu corpu l ovoidal, cu un
picior sup raînălţat şi cap cu cioc, ochi şi creastă. În partea opusă
capului prezintă un orificiu pentru suflat şi alte şapte orifiG.ii ci rculare
dispuse în trei şiruri paralele, realizate prin perforare. Detaliile
anatomice sunt realizate prin incizie. Neangobată. Smălţuită cu
verde. Arsă oxid.~rnt. Spartă, lipsă fragmente.
Dimensiuni: I - 5,7 cm; Dg. - 10,4- cm; Db. - 4 om
Col. MBSb, nr. inv. M8438
6. FARFURIE ( Pl anşa I, fig. f)
Moravia?, sec. XVIII
Faianţă, formă tronconică,

cu baza circulară uşor înălţată,
mult evazaţi şi arcuiţi spre gură. Decor dispus pe toată
suprafaţa: central, într-un cerc dublu, o cruce simpl ă cu câte o
frunză între cele patru braţe; radial, spre bază, pornesc mai multe
linii drepte care cuprind între ele un şir de frunze. Decor realizat
prin pictare cu pensula şi cornul, cu verde, albastru , mov şi brun pe
fond alb angobat. Smalţ de cositor. Arsă oxidant. Spartă, lipsă
fragment.
Dimensiuni: Î - 3 cm; Dg. - 12,5 cm; Db. - 6,5 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8424
pereţii

7. FARFURIE (Pl anşa I, fig. g)
Import, sf. sec. XVII - înc . sec. XVIII
Faianţă, formă tronconică, cu baza circu l ară plată, pereţii mult
evazaţi şi marginea dantelată. Angobată alb şi smălţuit ă cu smalţ
incolor. Arsă oxidant. Spartă, lip să fragment.
Dimensiuni: Î - 6,5 cm; Dg. - 26,3 cm; Db. - 10 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8420
8. OALĂ ( Pl anşa 11, fig. a)
Zona Sibiului , sec. XVIII
Lut, modelat la roată; forma bitronconică, cu gâtul scurt şi larg,
baza mult răsfrântă, corpu l bombat şi îngustat spre b?ză şi cu

ce uneşte buza cu diametrul maxim. Decor amplasat de-a
lungul vasu lui , realizat prin incizie, format din două linii drepte
circulare paralele. Toarta prezintă două linii drepte paralele
verticale, realizate prin impresiune în lutul moale. Neangobată.
Smălţuită cu v~rde (interiorul şi buza). Spartă, lipsă fragment.
Dimensiuni: I - 11,8 cm; Dg . 10,8 cm, Db. 7 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8425
9. CRATIŢĂ TRIPODĂ (Planşa li, fig. b)
Zona Sibiului, sec. XVII I
Lut, modelat la roată; formă tronconică, cu buza răsfrăntă mult
şi cu o toartă l ată ce uneşte gâtul cu 2/3 din înălţime. Toate cele
trei picioare pe care se sprij inea lipsesc complet. Decor amplasat
la 1/ 3 din înălţime, format din două linii drepte circu lare paralele
incizate . Neangobată. Smălţuită cu brun (interiorul, buza şi parţial
toarta). Arsă oxidant. Spartă, lip să fragmente.
Dimensiuni: Î - 9,3 cm; Dg . 28,5 cm; Db. - 22,9 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8436
1O. OALĂ (Planşa li, fig. c)
Zona Sibiu lui, sec. XVII
Lut, modelat la roată; formă bitronconică, cu gâtul scurt ş i mult
evazat spre gură, corpul bombat şi îngustat spre bază. Decor
amplasat în dreptul diametrului maxim, realizat prin incizie (o linie
dreaptă circulară). Neangobată, smălţuită cu verde (interiorul).
Arsă oxidant. Restaurată.
Dimensiuni : Î - 10,2 cm; Dg. - 8 ,2 cm; Db. - 4,5 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8428
11. CRATIŢĂ TRIPODĂ (Planşa li , fig. d)
Zona Sibiului, sec. XVII
Lut, modelat la roată; formă cilindrică, cu buza răsfrântă şi cu
două toarte diametral opuse, ce pornesc din buză până la 3/ 4 din
înălţime . Decor amplasat pe toată suprafaţa interioară a vasu lui,
realizat prin stropire (pe fundul vasu lui) şi prin pictare cu pensula
(pe pereţii interiori), format din motive geometrice (şir de linii drepte
verticale), realizate cu alb pe fond neangobat. Smălţuită cu verde
(interiorul ş i parţial toartele), devenită pe alocuri aproape brun
datorită arderii. Arsă oxid ant. Restaurată.
Dimensiuni: Î - 19 cm; Dg. - 28,8 cm; Db. - 21,5 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8437
12. CANĂ (Planşa 11 , fig. e)
Zona Sibiului, sec. XVIII
Lut, modelat la roată; forma bitronconică, cu corpul mult
bombat, gâtul larg şi evazat spre gură şi o toartă lată ce porneşte
din buza vasului până la 2/3 din înălţime. Buza are caneluri
realizate prin impresiune. Toarta prezintă trei linii drepte verticale
paralele, realizate prin impresiune în lutul moale. Corpul este
deformat, oval (probabil la ardere), Gâtul este marcat prin trei linii
circulare drepte paralele incizate. Neangobată. Smălţuită cu verde
(interiorul şi parţial toarta). Arsă oxidant. Restaurată.
Dimensiuni:
Î - 10,5 cm; diametrul îngust al gurii - 15,5 cm; diametrul lung
al gurii - 19 cm
Db - 8 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8433
13. CEAŞCĂ (Pl anşa li ; fig. f)
Zona Sibiului , sec. XVIII
Lut, modelat la roată; forma bitronconică, cu gâtul scurt şi larg,
mult evazat spre gură, corpu l bombat ş i mult îngustat spre bază,
cu o toartă care uneşte buza cu diametrul maxim . Toarta prezintă
o linie dreaptă verticală, incizată. Neangobată. Smălţuită cu verde
(interioru I). Arsă oxidant. Restau rată .
Dimensiuni : Î - 6,4 cm; Dg. - 1O cm ; Db - 5 cm
Col . MBSb, nr. inv. M8416
14. CANĂ (Pl anşa li , fig. g)
Import, sf. sec. XVII - înc. sec . XVI II
Lut, modelat la roată; formă bitronconică cu corpul alungit şi
bombat spre bază. Lipsesc fragmentele unde ar fi putut fi o toartă
şi gâtul vasului. Decor amplasat pe toată suprafaţa, realizat prin
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pictare cu pensula şi jirăvire, cu brun şi maron pe fond alb angobat.
Motivele sunt fitomorfe: frunze mult sti lizate dispuse dezordonat.
Smălţuită cu smalţ verde deschis. Arsă oxidant. Spartă, lipsă
fragment.
Dimensiuni: î - 16,5 cm; Db. - 7,2 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8448
15. CEAŞCĂ (Planşa 11, fig. h)
Zona Sibiului, sec. XVIII
Lut, modelat la roată; formă tronconică, cu baza înălţată (ca un
picior), evazată spre gură şi cu o toartă (lipsă integral). Corpul
vasului este perforat (şir de fante de 1,5 cm lungime) şi incizat
(puncte dispuse în jurul fiecărei fante). Neangobată. Smălţuită cu
verde (exteriorul şi buza) . Piciorul, buza şi pe alocuri fantele sunt
marcate cu brun, prin pictare cu pensula. Arsă oxidant. Spartă,
lipsă fragment.
Dimensiuni: Î - 14,4, cm; Dg. - 6,8 cm; Db. 4,5 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8430

nr. 3

17. OALĂ
Zona Sibiului, sec. XVIII
Lut, modelat la roată; formă bitronconică, cu gâtul scurt, larg şi
buza răsfrântă, .cwrpul bombat şi alungit spre bază şi cu o toartă ce
uneşte buza cu diametrul maxim . Decor amplasat pe umărul
vasului, realizat prin in cizie, format dintr-un grup de zece linii drepte
circulare, paralele . Toarta, lată, prezintă două linii drepte verticale
paralele realizate prin impresiune în lutul moale. Neangobată .
Smălţuită. Arsă !?xidant. Spartă, lipsă fragment.
Dimensiuni: I - 16,5 cm; Dg: - 14 cm; Db. - 10 cm
Col. MBSb, nr. inv. M84423
18. CRATIŢĂ
Zona Sibiului, sec. XVIII
Lut, modela,t la roată; formă tronconică, cu buza uşor răsfrântă
şi cu o toartă lată (lipseşte integral). Decor amplasat pe exteriorul
vasului , format din două linii drepte circulare paralele incizate.
Neangobată. Smălţuită cu brun (interiorul şi buza). Arsă oxidant.
Restaurată .

16. CANĂ (PLANŞA li, Fig. i)
Zona Sibiului , sec . XVIII
Lut, modelat la roată; forma bitronconică , cu baza circu l ară
plată uşor înălţată, corp bombat, gâtul scurt şi larg şi buza mult
răsfrântă . Lipseşte fragmentul unde ar fi putut fi o toartă . Decor
amplasat pe buză şi la bază, realizat prin pictare cu pensula (câte
o linie dreaptă circulară) cu verde pe fond alb angobat (şi
interiorul). Smălţuită integral cu smalţ incolor. Arsă oxidant. Spartă,
lipsă fragment.
Dimensiuni: Î - 6,2 cm; Db. - 2,4 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8431

Dimensiuni: î - 8,7 cm; Dg . - 21,4 cm ; Db. - 17,2 cm
Col . MBSb, nr. inv. M8435

19 . CANĂ
Zona Sibiului, sf. sec. XVII - înc. sec. XVII I (Planşa III, fig. a)
Lut, modelat la roată ; formă bitronconică, cu gâtul lung şi mult
evazat spre gură, corpul alung it şi mult bombat şi o toartă care
uneşte gâtul cu diametrul maxim. Decor amplasat pe toată
suprafaţa realizat prin pictare cu pensula, cu s malţ verde pe fond
alb angobat, format din motive geometrice (o linie lată care
marchează gura şi o linie frântă, de l ăţime variabilă, care începe şi
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se termină la toartă). Nesmălţuită (doar decorul). Arsă oxidant.

ANEX!;:

Restaurată.

Dimensiuni: Î - 25,7 cm; Dg. - 8,9 cm; Db. - 8 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8450

a, b, c, f, g - farfurii; d - lighean; e - figurină-fluierice;

20 CANĂ

PLANŞA li

Zona Sibiului, înc. sec. XVIII (Planşa III, fig. b)
Lut, modelat la roată; formă bitronconică cu gâtul înalt şi uşor
evazat la gură, corpul bombat şi îngustat spre bază şi o toartă care
uneşte gâtul cu diametrul maxim. Decorul este ordonat în două
registre delimitate prin două linii drepte circulare paralele. Pe corpul
vasului sunt motive fitomorfe (o frunză de palmier având de o parte
şi de alta câte o inimă, ca păstrătoare a apei vieţii), iar pe gât
motive geometrice (val). Decorul este realizat prin pictare cu
cornul, cu brun şi verde pe fond alb angobat. Smălţuită cu smalţ
incolor. Arsă oxidant. Restaurată.
Dimensiuni: Î - 20,2 cm; Dg. - 7, 1 cm; Db. - 7 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8449
21. CANĂ
Zona Sibiului, înc. sec. XVIII
Lut, modelat la roată; formă bitronconică, cu gâtul lung şi uşor
evazat spre gură, cu corpul alungit şi bombat spre bază şi cu o
toartă ce uneşte gâtul cu diametrul maxim . Decor organizat în trei
registre succesive, realizat prin pictare cu cornul, cu verde şi brun
pe fond alb angobat. Registrul central cuprinde motive fitomorfe
(buchet de patru rodii având în mijloc un copac spiralat, iar de o
parte şi de alta a toartei câte un palmier), încadrat de un registru
cu val (sus) şi de un altul cu linii drepte circulare paralele Qos) .
Toarta este decorată cu val şi linii orizontale paralele care
marchează minimul şi maximul valului. Smălţuită cu smalţ incolor.
Arsă oxidant. restaurată .
Dimensiuni: Î - 18,5 cm; Dg. - 7 cm; Db . - 7,3 cm
Col. MBSb, nr. inv. M8418

PLANSA
I
I

a, c, e, g, i - căni; b, d - cratiţe tripode; f, h - ceşti
PLANSA
III
I
a, b - căni
ABREVIERI
sec.
= secolul
sf. sec. = sfârşitul secolului
înc. sec. = începutul secolului
Î:
= înălţime
Dg :
= diametrul gurii
Db:
= diametrul bazei
nr. inv. = număr inventar
MBSb = Muzeul Brukenthal Sibiu
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Napocensis", VII, 1970, p. 201-225

3.
4.

5.

22. CANĂ
Zona Sibiului, înc. sec. XVIII
Lut, modelat la roată; formă bitronconică cu gâtul alungit şi
uşor evazat spre gură, corpul bombat şi alungit şi cu o toartă ce
uneşte gâtul cu diametrul maxim. Decorul este ordonat în trei
registre succesive, separate prin linii drepte circulare, fiind realizat
prin pictare cu cornul, cu brun şi verde, pe fond alb angobat.
Registrul central cuprinde motive fitomorfe (buchet de cinci rodii cu
două frunze de palmier), fiind încadrat de două registre mult mai
înguste cu motive geometrice (val). Toarta este decorată cu un şir
de linii drepte orizontale paralele. Smălţuită cu smalţ incolor. Arsă
oxidant. Spartă, Jipsă fragment.
Dimensiuni : I - 22,5 cm; Dg . 8 cm; Db. - 7,3 cm
Col. MBS b, nr. inv. M8422
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STUDIU SI PROIECT DE EXTINDERE
'
A BIBLIOTECII MUZEULUI BRUKENTHAL DIN SIBIU
arh . SZABOLCS GUTIMANN

1. DATE GENERALE
Studiul de amplasament pentru extinderea bibliotecii existente
a fo st comandată de Muzeul Brukenthal din Sibiu încă din anii
1990.
În prezent - toamna anului 1998 - noua clădire este terminată
în „~oşu", urmând ca în cursul anului viitor să fie şi funcţională.
ln decursul acestor opt ani a prins nou contur latura de nordvest a curţii a li-a din incinta palatului Brukenthal. Rezultatul final
este suma ideilor iniţiale, bazate pe o analiză detaliată a contextului
moştenit, împreună cu modificările multiple, datorită avizărilor de
specialitate necesare la fiecare etapă de proiectare .
Acest articol îşi propune să puncteze doar câteva momente
esenţiale din analizele preliminare ale „laboratorului de
creaţie"contemporană . În acest sens prezentăm studiul istoricarhitectural împreună cu o documentaţie fotografică selectivă cu
aspectele reprezentative privind naşterea şi evoluţia palatului
Brukenthal până în prezent. Partea desenată este o aducere
aminte a elementelor existente din 1990, cu prezentarea zonei
demolate şi a variantelor de faţade noi propuse.
La realizarea proiectului au colaborat: arheolog Petre
Munteanu-Beşliu, arh. Smaranda Câmpeanu, arh. Tabacu Ioan,
arh. Gligor Liviu, arh. Vlad Grigorov, ing . Puia Emil - rezistenţă ,
ing. Viorel Lie - inst. termice-, ing. Florin Boguş - inst. electrice
-, tehn. Ovedenie Gheorghe - apă canal, tehn. Bojan Mihai devize.

2. STUDIU ISTORIC -ARHITECTURAL
Între sec. XIII-XV, Sibiul evoluează în sensul măririi suprafeţei
(prin extinderea în 3 etape a ariei fortificate), precum şi în sensul
măririi densităţii şi a complexităţii structurii urbanistice, cu păstrarea
în frlare a parcelarului şi a tramei stradale iniţiale.
ln perioada Renaşterii (sec. XVI-XVII), când Transilvania se
afla sub dominaţie otomană, au loc transforn;ări de amploare
redusă, care ating în special registrul decorativ. ln plan urbanistic,
perimetrul fortificat rămânând constant, se poate nota doar
extinderea fortificaţiilor prin realizarea unor rondele şi a unor
bastioane de tip italian la nivelul centurilor III- IV.
Dacă aceste prime etape ale dezvoltării arhitectural-urbanistice
ale Sibiului pot fi încadrate în categoria tradiţională de factură
medievală (cu toată prezenţa unui strat superficial renascentist),
doar sec. XVIII marchează o cotitură în evoluţia oraşului Sibiu .
Noile cerinţe ale societăţii caută rezolvări spaţiale adecvate pentru
evoluţia organismului urban.
După semnarea păcii de la Karlowitz, între Austria şi Turcia, în
1699, „Poarta" este obligată să recunoască stăpânirea
habsburgică a Transilvaniei. Pătrunderea curentului vest-european
are cale liberă spre est. Primul pas în acest sens este inventarierea
existentului la acea dată şi adaptarea experienţelor urbanistice şi
stilistice de avangardă, pe o bază economică remediată .
Locotenent-colonelul Morado Visconti, în 1699, realizează
primul plan cunoscut al oraşului , împreună cu o vedută desenată
după natură., dinspre nord . Pe baza acestui document iconografic,
putem descifra configuraţia oraşului de la sfâ rşitul sec . XVII,
subîmpărţirea clară în oraşul de sus şi cel de jos, trama de pieţe şi
s trăzi , sistemul de fortificaţii compus din 39 de turnuri de apărare,
5 rondele şi 5 bastioane, respectiv reţeaua de mori, lacuri şi grădini
din exteriorul zidurilor.
Spaţiul vital în interiorul zidurilor de fortificaţie este deja
insuficient pentru num ărul de locuitori în creştere (în 1710-9.984
de suflete , în 1785-10.818 de locuitori în interiorul incintei
oraşului şi 3.452 de locuitori în suburbii).
Prima încercare de extindere, în 1702, este gândită pe plan
militar, prin construirea unei citadele în faţa porţii Cisnădiei.

Posibilităţile de moment şi necesităţile de perspectivă aduc însă
contraargumente acestui program. Deschiderea oraşului se
realizează abia după 1750, când se construieşte „Teresianum-ul"
ca un complex de case peste Cibin .
Terenul prevăzut iniţial pentru citadelă va fi ocupat tot de case ,
în urma lotizărilor făcute la sfârşitul sec. XVIII.
După ce fortificaţiile îşi pierd importanţa lor iniţială, în centrul
atenţiei apare biserica - ca urmare a contra-reformei - locuirea,
conierţul şi cultura.
ln interiorul zidurilor, terenul cel mai căutat în amplasarea noilor
clădiri, rămâne zona oraşului de sus. Împreună cu noile accente ale
turnurilor de biserici se schimbă şi volumetria caselor de locuit. Se
generalizează acoperirea cu coama şarpantei paralelă cu strada,
curţile interioare încep să se închege , prin adăugirea sau
schimbarea unor corpuri anexe, faţadele ocupă toată lăţimea
lotului, iar în caz de extindere peste lotul vecin casa capătă.o faţadă
unificată nouă, realizată într-o manieră diferită, în stil baroc.
Piaţa Mare, ca prim martor al acestor evoluţii arhitecturale din
oraş, a suferit la rândul ei demolări şi transformări masive, dar a
câştigat şi monumente noi prin construirea Bisericii romanocatolice împreună cu casa parohială între anii 1726-1733 şi a
Palatul Brukenthal, realizat între anii 1778-1785.
Înainte de aceste intervenţii, piaţa a avut un aspect unitar
medieval, şi era mobilată de stâlpul infamiei în stil gotic, ca semn
al judecăţii - amplasat în 1550 pe marginea de est a pieţii,
acompaniat de o fântână modestă şi de corpul gărzii principale.
După realizarea ansamblului bisericesc pe latura de nord a pieţii
(casa parohială, corpul şi turnul bisericii), spaţiul a fost polarizat
spre această direcţie. Tot atunci, mobilierul urban este completat
cu statuia Sfântului Nepomuk (1734) în stil baroc, amplasat pe
latura de vest a pieţii. Când Palatul Brukenthal este terminat, în
1785, Piaţa Mare este curăţată deja de elementele medievale
moştenite (în l 775 este demolată garda principală, în 1783,
stâlpul infamiei)'.
Ultimile intervenţii de mobilare în stil baroc ale acestei pieţi sunt
făcute în 1798, când fântâna existentă primeşte un grilaj din fier
forjat şi în 1862, când statuia Sf. Nepomuk este îmbogăţită de o
îngrădire de protecţie cu cinci felinare .
Această ambianţă de epocă a fost anihilată de intervenţiile
radicale de după cel de-al II-iea război mondial, când piaţa a
devenit parc public, ulterior desfiinţat în anul 1980.
Restructurările urbanistice de la sfârşitul sec. XIX afectează
mai mult conturul oraşului, prin demolările zidurilor de fortificaţie şi
prin industrializarea zonei de nord, de lângă râul Cibin. Din
nefericire demolările au perturbat şi sistemul de pieţe din centrul
oraşului, realizând legături mai directe prin noile străzi . Astfel, şi
Palatul Brukenthal s-a găsit într-o ambianţă nouă prin construirea
Băncii de Credit, în 1906 şi o deschidere oarecare spre actuala
strad ă a Mitrof!>oliei prin lărgirea străzii de legătură. La fel a fost
afectată de restructurările urbane şi zona intrării secundare în
Palat, dinspre actuala stradă Xenopol (fost Brukenthal gasse),
unde poteca de legătură cu strada N. Bălcescu a fost lărgită prin
demolarea vestitului han, 11 La Steaua Albastră" şi a caselor vecine
cu acesta. Noile palate eclectice din această zonă au fost realizate
în 1895. Aspectul lor rimează cu corpul clădit în anii 1860, din
curtea li-a a Palatului Brukenthal, sub care este rezolvat accesul
secundar. Situaţia dinaintea lui 1875 este redată de prima hartă
topografi că a oraşului, pe care au fost trecute toate casele şi
corpurile de cl ădiri de la acea dată.
Făcând o comparaţie între palatele contemporane, Palatul
Bruhenthal şi restul caselor din oraşul vechi Sibiu, vedem că aceste
clădiri nu depăşesc limitele constrângerilor medievale de teren în
ceea ce priveşte gabaritele loturilor (în general, înguste şi adânci) .
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Încadrarea lor pe acest ţesut urban existent, fac să câ)itige
ansamblul, prin închegarea insulelor urbane cu substanţă
arhitecturală superioară.

Modestia tratării faţadelor aduce la rândul ei o modalitate de
subordonare )ii de înscriere în contextul dat. Planimetria acestor
palate, în cazul loturilor foarte adânci, este rezolvată prin împărţirea
terenului în două, realizând în prima parte curtea propriu-zisă a
casei, cu front închis jur-împrejur, iar în fundul lotului - ca o a doua
curte - se amplasează corpurile gospodăre)iti )ii grădina casei. În
cazurile în care loturile mo)itenite păstrează caracteristicile iniţiale,
adică să fie a)iezat între 2 străzi, fără să fi fost sub-împărţit, grădina
prirl}e)ite firesc )ii un acces dinspre strada secundară.
ln cazul Palatului Brukenthal, această intrare secundară
dinspre strada Xenopol a fost posibil de realizat în urma modificării
loturilor iniţiale )ii anume, prin cumpărarea grădinilor care au avut
acces principal dinspre actuala stradă a Mitropoliei, nr. 9-11. În
schimb casa cu cariatide localizată tot de pe strada Mitropoliei, la
nr. 13 a păstrat până astăzi disponibilitatea lotului cu acces
secundar dinspre strada Xenopol (făcând abstracţie de tăierea
grădinilor în favoarea zonelor de parcări de ma)iini de pe această
bucată de stradă).
În ceea ce prive)ite aspectul arhitectu.ral al curţilor principale de
primire, trebuie semnalat faptul că, în cazu l Palatului Brukenthal a
fost abandonată rezolvarea acceselor pentru etaje pe sistemul
cursivelor tradiţionale, în schimb au fost prevăzute în Palat patru
noduri de circulaţie, soluţionând astfel decomandarea parţială a
încăperilor de la etaj. Această compoziţie sobră )ii spre interioru l
incintei accentuează )i i mai mult elementele plastice de pe axul
parcurgerii acestor spaţii. Astfel, putem spune că este o continuare
firească a spaţiu lui urban al Pieţii Mari, pe care o susţine pe de o
parte prin volumetria impunătoare dinspre colţu l de vest, dar
totodată o )ii mobilizează la nivelul ochiului cu poarta sa
impunătoare care face l egătura prin gangul de trecere cu prima
curte, care la rândul ei orientează privirea spre portalul gangului de
legătură cu grădina.

3. DESCRIEREA ARHITECTURALĂ
Palatul Brukenthal din Sibiu a fost construit între ani i
Piaţa Mare a ora)iului Sibiu .
ln l egătură cu personalitatea lui Samuel von Brukenthal
(1721-1803) fost guvernator al Transilvaniei între anii
1777-1787, )ii mare colecţionar de artă, G. A. Schuller a realizat
deja o amplă monografie bazată pe studiul arhivei Casei
Brukenthal. În ceea ce urmează ne vom referi doar la aspectele
strict legate de evoluţia clădirii, de la primii me)iteri, până astăzi.
Astfel, prima întrebare ar fi cine este autorul, arhitectul acestei
clădiri? Cert este că nu putea să fie Johann Eberhardt Blaumann
(de)ii el era arhitectu l ora)iu lui Sibiu) fiindcă, în perioada
construcţiei el avea )iantieru l deschis la Cluj, realizând marele Palat
Banffy din acel ora)i. Pe de alt ă parte, caracterul Palatului
Brukenthal este străin de maniera acestui arhitect. Probabil, chiar
beneficiarul fiind un elevat amator de artă a avut un aport
substanţial în alegerea proiectului, obţinând astfel echi librul optim
dintre necesităţile funcţionale - artistice )ii posibilităţile financiare
de care a dispu s.
În schimb, lista me)iterilor o avem clară:
- tâmplărie artistică: Ludwig Christian Heze l )ii Johann
Bauerfeind - tâmplari
- scheletul acoperi)iului: Franz Burger - dulgher
- portalul principal cu blazonul familiei Brukenthal (1780) )ii cei
doi atlanţi (1788) Simon Hoffmeyer - sculptor
- detalii de pietrărie: Anton Herzum - pietrar
- tapiseriile: Johann Tauffer - tapiţer.
În prima etapă construcţia se limitează la corpurile din jurul
primei curţi, respectiv la ni)ite anexe din curtea a li-a, din care pân ă
astăzi a rămas intactă doar structura boltită a fostu lui grajd din
fundul lotului.
Planimetria casei, desenul subsolului )ii a bolţilor de la parterul
celor două corpuri laterale din curtea principală, asimetrice ca
volum )ii ca împărţire a ferestrelor ne îndreptăţesc să credem că
aici au fost înglobate în construcţia nouă părţi de casă din cele
existente pe acest teren.

17'7_,8-1788 în

Faţadele

case iniţiale se pot descifra pe desenul din
Casa Albastră era mo)itenită de Sophia
Brukenthal, soţia baronului, de la tatăl ei, înstăritul primar von
Klockner. Următoarea casă cu portic spre piaţă a fost cumpărată
de Samuel von Brukenthal de la senatoru l Offner pentru ca pe
locul ambelor clădiri să-)ii ridice noul palat.
Dup ă ce în 1779 a fost terminat corpul principal de clădire - cu
faţa spre piaţă, s-a trecut la executarea corpurilor ce au închis întrun patrulater prima curte )ii s-a continuat cu anexele din curtea a
li-a, pe fostul teren al grădinilor Fieltch )ii Habermann. Casele
acestor grădini au fost cumpărate de către comunitatea reformată
maghiară din Sibiu , pentru ridicarea unei biserici (1783-1786).
Interiorul palatului reflectă necesaru l de spaţii )ii nivelul artistic
al noului proprietar.
Sălile de recepţie, orientate spre faţada principală de la etaju l I
cu parchet intarsiat, tapet din pânză )ii mătase colorată cu mobilier,
sobe )ii candelabre valoroase, sunt suplimentate cu o s uită de 4
apartamente pentru oaspeţi cu două accese la scări independente
din curtea I.
La etaju l li, 13 săli erau rezervate pinacotecii, iar în aripa
transversală era amplasată biblioteca cu peste 16.000 de volum e.
Funcţia palatului se schimbă după 1815, când devine muzeu .
Curtea a doua este comp l etată spre mijlocul sec. X IX, cu o
nouă aripă pe partea stângă, legată de corpu l fostului grajd . Grajdul este transformat la rându l său într-o )iCOală cu un etaj. ln 1879,
ambe le extinderi prim esc modificări.
Spaţiul rămas între arip~ nouă )ii corpul principal al palatului
este treptat-treptat plombat. ln prima etapă, în 1937 doar cu o sal ă
parter, apoi în 1939 se face proiectul de supraetajare pentru parter
)ii etaj . Această completare va fi exec utată _doar în 1943. Tot atunci
se fac lucrări de reparaţii )ii în prima curte. ln interiorul fostului grajd
este amenajat primul lapidariu. Galeria deschisă pe partea stângă
a curţii secundare a suplimentat spaţ iul pentru lapidariu.
Con.s trucţia aparţine tot perioadei de început de secol XX.
ln an ii '50 este restaurat tot ansamblul muzeului de către
Întreprinderea Regională de Construcţii. Astfel, în 1953 se
consolidează clădirea prin schimbarea plan)ieelor de lemn cu o
structură de beton armat, mai ales la corpuri le laterale din prima
curt~ (etajele I )ii li).
Intre anii 1954 - 1960 este realizată mansardarea corpu lui cu
un etaj (fosta )iCOală), tot cu o structură de beton armat, realizând
astfel spaţiul necesar pentru depozite de bibliotecă.
Muzeul reorganizat în 1956 )ii-a îmbogăţit co l ecţii l e cu cele ale
muzeului ASTRA, deschis în 1905, cum )ii cu alte colecţii din
muzee ale ora)iu lui, formând în anii 70, cel mai mare complex
muzeal din România.
Dotarea curţii cu iluminat adecvat epocii este realizată tot în
aceşt i ani .
ln 1964, în urma unor reparaţii capitale se realizează )ii
închiderea cu U)ii de sticlă a gangului de legătură dintre curte )ii
grădin ă. Tot atunci se montează )ii instalaţiile pentru iluminatul de
sigupnţă, avertizare, incendiu )ii antifurt.
ln 1969 se face un proiect de mansardare a lapidarului din
curtea a doua )ii de amenajare a grupurilor sociale din acest corp.
Proiectul a fost elaborat la fază de D.D.E. de către arh.
Niedermaier în cadrul cooperativei Constructorul Sibiu.
Faţada principală a palatului a fost restaurată în 1973 - 1974
)ii 1991 pe baza studiului dr. arh. Hermann Fabini.

1703, cea

celor două
vecină cu

4. CONCLUZII - proiectul de extindere Studiul istoric - arhitectural ne arată că în cadru l palatului există
o evo luţi e organică spre funcţiuni culturale complexe, respectiv o
materializare volumetrică riguroasă cu o subordonare a elementelor
decorative faţă de contextul existent.
Astfel, prima curte este al cătuită integral cu corpuri de parter )ii
două etaje - încă din primă etapă de construcţi e -, având doar
faţada tran sve rsală tratată monumental, cu trecerea spre curtea a
doua, spre grădină.
Corpurile anexe din curtea a doua - grajdurile )i i )iUra - erau
realizate în formă de U, fără să atingă corpu l palatu lui . După
supraetajarea acestor corpuri în formă de L , latura deschisă spre
vecinătatea bisericii reformate, - cl ădită în acela)ii timp cu palatul
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baroc cu litigii asu pra delimitării lotu lui faţă de Brukenth al - ,
răm ân e singurul punct de reper din peisajul contextului iniţial .
Noul corp propus pe acest alini ament, vrea să păs treze contactul
vizual între cele d ouă loturi vecine, care au avut acelaşi moment de
transformare arhitect ural ă la sfârşi tul secolului al XVIII -iea.
În acest fel l egătu ra între palat ( cu parter şi două etaje) şi
grajdul su praetajat ş i mansardat a fost rezo lvată cu un corp care
preia cele două nivele de corn i şă, l ăsând partea vecină cu biserica
barocă fără acope ri ş, ame n aj ată ca terasă c ircu l abil ă pentru cei
care vor frecventa sala de l ectură din noua extindere.

Elementele de o rn am entică - în varianta ultim ă - au fo st
subordonate celor existente , marcând la parter goluri arcuite
astupate, ca elmente evolutive ce punctează sc himbarea
funcţionalităţii, de la anexe gospodăreşti la „anexe culturale" depozite de că1i , zona de documentare, sala de l ect ură. Vari antele
de faţadă în timpul proiectă rii au evo luat de la o compoziţie
complexă de elem ente arhhitecturale la cea s implifi cată de 11 faţadă
og lind ă". Ambele subvariante însă ad uceau - poate un accent
vizual nejustificat în contextul unei cu1i istorice cu corpuri unitare şi
subordonate unui limbaj arhitectural echilibrat.
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1. Piaţa Mare Înainte de construcţia Palatului Brukenthal - dreapta sus, cele două clădiri din colţul pieţii, desen din 1703, cu mobilierul urban medieval.

2. Palatul Brukenthal, cu statuia Sf. Nepomuk În prim plan - situaţia de la mijlocul secolului al XIX - /ea.
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3-4. Detalii arhitecturale din palat: accesul principal şi cel de legătură dintre cele două curţi interioare - situaţia de la începutul sec. XX.
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5-8. Evoluţia corpurilor din curlea a doua În perioada interbelică.
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9-1 O.

Evoluţia

corpurilor din curtea a doua în perioada

7 1.

Reparaţii

curen te la

72- 13.

Situaţia

interbelică

faţadele

- anexele supraetajate se

leagă

de corpul palatului.

din prima curte - interbelic.

din 1993, cu cele

două curţi.
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14-16. Situaţia din 1993, cu cele două curţi şi gangul de legătură.

17-18. Locul pentru noul corp propus este eliberat, lapidariul gen portic, din beton armat
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a

fost demola i.

19-20. Metamorfoza" locului- Înainte de demolare.
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21-22. ,Metamorfoza" locului în timpul

demolării.

23. , Metamorfoza" locului în curs de

156
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execuţie

a noului corp.

24-26. Situaţia din primăvara anului 1998. Şantierul noului corp ;;i panorama vecinătăţi/or de pe noua terasă circu/abilă.
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27-28. Situaţia din primăvara anului 1998. Şantierul noului corp ~i panorama vecinătăţilor de pe noua terasă circu/abilă.
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29-30. Situaţia din primă vara anului 1998. Şantierul noului corp şi panorama vecinătă ţilor de pe noua terasă circu/abilă.
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PALATUL BRUKENTHAL *
ALEXANDRU AVRAM

Literatura de specialitate n-a acordat până în prezent o atenţie
deosebită uneia din cele mai importante edificii orăşeneşti în stil
baroc din România, palatul Brukenthal din Sibiu. Ampla monografie
închinaţă lui Samuel von Brukenthal de către Georg Adolf Schuller
ne oferă, pe baza unei serioase documentări de arhivă, principalele
date referitoare la evoluţia construcţiilor, dar este lacunară în

priv~nţa abordării elementelor artistice 1•

ln rândurile care urmează, dorind să suplinim aceste omisiuni,
ne îndreptăm atenţia asupra unora din aspectele ce privesc mai
ales decorul interior al palatului sibian.
În momentul în care Samuel von Brukenthal a decis să-şi ridice
fastuoasa reşedinţă din Sibiu, aspectul medieval al Pieţiei Mari era
deja modificat prin construcţia pe latura nordică a două edificii de
mari dimensiuni, biserica şi seminaru/ iezuit (1726-1733). Pe
latura de vest, prin demolarea casei moştenite de soţia sa de la
tatăl ei, senatorul Daniel Klocner, şi a unei alte clădiri achiziţionate
în vecinătate (1775), lui S. v. Brukenthal i se oferise terenul
propice pentru iniţierea construcţiei palatului, la un an după ,
numirea sa în funcţia de guvernator al Transilvaniei (1777).
Din păcate, nici la ora actuală numele arhitectului clădirii
sibiene nu este cunoscut, propunerile vizând nume ca Johann
Eberhardt Blaumann (arhitect sibian, constructor al palatului Banffy
din Clu~ 2 , sau unul din arhitecţii familiei vieneze Martinelli, Josef
Frantz neavând acoperire documentară, se constituie doar în
ipoteze . În mod cer însă, decizia finală prin care s-a încurajat un
proiect sau altul, i-a aparţinut comanditarului.
Dificultatea majoră în edificarea „casei noi" consta în
obligativitatea de a respecta cele două parcele ale caselor
demolate, de aici rezultând şi planul oarecum neregulat datorită
traseului frânt al laturilor de sud şi de nord 4 .
Elementele determinante în edificarea noii clădiri au fost deci:
necesitatea înscrierii într-un spaţiu delimitat, apoi gustul şi voinţa
ctit~ru lui, aflate în strânsă relaţie cu „moda" epocii.
ln ceea ce priveşte această din urmă condiţie, în Europa
centrală dominată de barocul vienez s-a cristalizat un anumit tip de
clădire urbană ce se deosebeşte de marile palate construite în
spaţii deschise deşi, aşa cum vom vedea, există şi asem~nări, mai
ales în privinţa organizării interioarelor. Dacă palatele înconjurate de
parcuri au cu precădere un plan deschis, eventual o curte de
onoare (cour d'honneur), edificiile din interiorul oraşelor medievale
sunt strict limitate de existenţa parcelelor iniţiale . Aşa cum
afirmasem anterior, în ceea ce priveşte amplasarea încăperi lor pot
fi întâlnite analogii la ambele categorii de palate din epoca barocă.
Spre exemplificare, vom apela la monumente plasate într-un spaţiu
geografic învecinat mai cunoscut nouă, care din punct de vedere
politico-administrativ aparţinea de asemenea imperiului habsburgic
- Ungaria. Case împunătoare ridicate în Gyor (palatul conţilor
Zichy), Sopron (case de patricieni germani - casa Gambrinus,
Piaţa Mare 3, casa Fabricius, din Piaţa Mare nr. 6, casa din strada
Nouă nr. 18) sau palatul generalului austriac baron De la Motte
amplasat într-un spaţiu deschis la Noszvaj, chiar dacă nu ating
dimensiunile şi grandoarea palatului Bru.kenthal, au multe
elemente comune cu monumentul sibian 5. ln general, accentul
· Lucrare publicată sub titlul: Contribuţii la studiul decoraţiei interioare a palatului
Brukenthal din Sibiu, în „Arc transsilvaniae', V, 1995, Ed. Academiei Române, pp.
147-167; Palatul Brukenthal, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1996.
1
Georg Adolf Schuller, Samuel von Brukenthal, voi . li. Munchen, 1969.
2 Ibidem, p. 255-256.
3 Emil Sigerus, Vom a/ten Hermannstadt, I, Sibiu, 1922, p. 61.
4
Primăria Sibiului şi-a dat acordul pentru demolarea ce/or două case cât şi pentru
nerespectarea aliniamentului iniţial, abia în mai 1778 (Schuller, op. cil„ p. 257). De
altfel, aliniament~I cu retrageri succesive este o caracteristică medievală, iar una din
clădirile demolate era plasată în faţă din cauza loggiei (aceasta fiind considerată
domeniu public).
5 Somorjay Selysette, 18 szazadi festett szobabelsăk-kutatasi feladatok, (în
continuare: Szobabelsăk), în ,Muveszettorteneti ertesilo" (ME), 1988, nr. 3, p.
212-230; idem, Gyăr. Zichy palota, Tajak, korov, muzeumok kiskănyvtara (în
continuare: TKM), Nr. 291, Gyor, 1987; O. Askercz Eva, Sopran. Fabricius haz, 1,
TKM, nr. 23, 1986.

principal cade asupra primului etaj unde se afl ă amplasate
încăperile mai importante în număr de cinci până la şapte . Fiecare
din aceste clădiri are un salon (sala de festivităţi sau de muzică)

flancat de obicei de o cameră cu tablouri, cabinete, apoi
dormitoare. Uneori (ex. castelul Raday din Pecel), la acest nivel se
află amplasată şi o sală pentru practicarea jocului de biliard 6. De
obicei, din palatele secolului al XVIII-iea nu lipsea aşa-zisa „sala
terrena" cu rol de cafenea-cofetărie, de asemenea exista şi o
bibliotecă. Aceste săli erau decorate cu picturi murale. Se
evidenţiază interesul deosebit pentru „chinoiserie", mai multe
încăperi fiind decorate cu elemente orientale, dintre care subliniem
aşa-zisele „camere cu păsări", numite astfel după picturile murale
sau tapetele reprezentând păsări exotice aşezate într-un peisaj cu
vegetaţie specifică.

Cele de mai sus corespund perceptelor vremii exprimate de unul
dintre teoreticienii epocii J. F. Blondei, conform căruia decoraţia
int~rioară era în strânsă corelaţie cu funcţia încăperii 7 . După Blondei
camerele rezervate vieţii private erau tapetate pentru a se facilita
anplasarea mobilei de-a lungul pereţilor. Cea mai fastuoasă încăpere
era salonul (sala de festivităţi), alături de care era situată o cameră
de i:irimire decorată adesea cu panouri din lemn sculptat şi oglinzi .
În comparaţie cu cele stipulate de Blondei, palatul Brukenthal
prezintă pe lângă multe similitudini şi deosebiri . Oe pildă, în cadrul
palatului Brukenthal nu regăsim ,sala terrena", rolul acesteia fiind
preluat de salonul de la etajul I din corpul tran sversal de clădire ce
închidea curtea. În această direcţie pledează existenţa unor scări
care facilitează accesul direct în aripa respectivă. Tot aici, în
apropierea salonului transversal se afla o încăpere mai mică în care,
aşa cum vom vedea mai târziu, se afla o sobă pentru cofetar. Analiza
repartiţiei spaţiilor primului etaj ar putea continua cu observaţia că
cele două scări plasate în centrul aripilor laterale ofereau posibilitatea
organizării unor apartamente a câte trei încăperi (camera de primire,
dormitor, cabinet) rezervate oaspeţilor. Etajul al II-iea găzduia galeria
de pictură şi biblioteca situată în aripa transversală.
La Sibiu, toate cele cinci încăperi situate în faţada principală
(spre piaţă) au fost decorate cu t~pet, modalitate considerată mai
costisitoare decât pictura murală. lncăperea centrală (salonul) care
corespunde la trei axe ale faţadei, are un tapet cu motive florale de
inspiraţie orientală. (fig. 1) Imprimeul este realizat pe o pânză de in
foarte fină şi deasă, tratată. Camerele situate de o parte şi alta
salonului (două axe) sunt tapetate cu mătase roşie cu motive florale,
întinsă pe şasiu 8 . În flancuri este plasată câte o încăpere (o axă) în
care există un tapet din hârtie aplicată pe altă hârtie şi apoi pe o
pânză de sac întinsă pe şasiu, având imprimat un bogat decor floral
cu păsări exotice. În aceste încăperi spaţiile din jurul sobelor, rămase
netapetate, sunt pictate cu motive asemănătoare tapetului . (fig. 2, 5)
Aşa cum rezultă din monografia lui G. A. Schuller, pentru
realizarea detaliilor decorative ale palatului, baronul Brukentha/ a
apelat la numeroşi meşteri aduşi din Austria şi Germania. Aplicarea
tapetului ca şi tapiseria mobilierului nu era la îndemâna oricui.
Pentru acest gen de lucrări au fost angajaţi mai mulţi meşteri,
numele a doi dintre ei fiindu-ne cunoscute: Johann Tauffer din
Viena 9 şi Nikolaus Jaffer din Eisenstadt 10 . Fără a c unoaşte detalii
despre activitatea celor doi meşteri, subliniem prezenţa la Sibiu a
unui meseriaş din oraşul austriac Eisenstadt. După opinia noastră,
activitatea la Sibiu a lui Jaffer ar putea fi pusă în legătură cu
eventualele sale realizări de la palatul familiei Esterhazy din
6 Zsindely Endre, A Peceli Raday kastely, în Muveszettorteneti ertesito (ME),
1956, nr. 4, p. 253-278.
7 Cf. Somorjay S„ Szobabelsăk, p. 212.
8 Parţial tapetul este înlocuit cu o imita ţie reuşită, realizată în anul 1967.
9 Schuller, op. cit., p. 257, nota 95. Se pare că Tauffer executa tapiseria
pentru mobilă. În ziua de 2 iunie 1780 primeşte 11,42 florini pentru saltele , după
ce cu o zi mai devreme i se achitaseră 7,20 fi. pentru furnituri. Cf. Arhivele Statului
Sibiu, Colecţia Brukenthal (în continuare: ASS), CO 1-51, Nr. 51 , filele 83, 84 .
10 Sigerus, op. cit„ p. 65.
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localitatea respectivă . Fără îndoială curtea imperială de la Viena a
favorizat re l aţii l e dintre principalele famili nobiliare din imperiu . Este
deci, posibilă şi o re l aţie a lui Brukenthal cu familia princiară
Esterhazy şi de ce nu, chiar probabilitatea ca nobilul ardelean să fi
vizitat luxoasele reşedinţe ale familiei de la Fertăd (fosta
Eszterhaza) 11 ş i Eisenstadt, mai ales că ambele l ocalităţi se aflau
în apropierea rutei dintre Viena şi Sibiu .
Mai multe din încăperi l e celor două etaje au tavanele decorate
cu stucaturi constând din chenare, medalioane, rozete cu ghirlande
vegetale şi florale 12 . Parţial stucaturile m enţionate se regăsesc pe
o p l an şă păstrată într-o mapă cu numeroase desene la Arhivele
Statului din Sibiu 13 . Având în vedere unele adnotări pe câteva din

planşe l e mapei, constatăm că acestea au fost cunoscute de fostu l
custode al Muzeu lui Brukenthal, Julius Bielz, dar care nu le-a
valorificat prin publicare. Istoricul sibi an a studiat însă opera unuia
din meşterii activi în Sibiu şi anume ebenistu l Johann Bauernfeind,
iniţial calfă a lui Ludwig Christian Hezel. Ulterior, fosta calfă a
preluat, se pare, comenzi le pentru lu crări l e cele mai pretenţioase
14 . Astfel, prin compararea desene lor unor elemente de tâmpl ărie
de artă (ancadramente şi tocuri de fere stre ş i uşi, proiecte de
mobilier) atribuite de Bielz lui Bauernfeind , cu desenele pentru
stucaturi , devine evidentă paternitatea comună a acestora. În plus,
textele în soţitoare ale desenelor pentru stucaturi aparţin lui
Bauernfeind 15 .

Fig. 1. Tapet cu mo tive florale - el. I. Hârtie

11
Sallay Marianne, Fertăd Eszlerhazy l<astely, TKM, nr. 17, 1992. În sprijinul
unei asemenea re laţii ar pleda şi preze nţ a la Eszterhaza, în 1776 , a pictorului sibian
Johann Martin Stock care domicilia aici îm p re u nă cu fam il ia sa. Acesta ulterior
devine unul din prncipalii consilieri artistici ai baron ului Samuel von Bruken thal. (vezi
G. Galavics, Johann Martin Stock und Joseph Haydn - Die Entdeckung der
ungarlăndi-schen Z igeunermusiker im X VIII Jahrhundert, în Acta Historiae Artium
Hung. Tomus 34, 1983, p. 245). Vezi ş i nota 38.
12 Ne refe rim la saloanele de la etajele I şi li, holurile din faţa acestora şi
saloanele din aripa tran sversală ce închidea curtea etc .
13 ASS, B (1 -5), nr. 102, fila 33. Mu lţ u mesc şi pe această cale colegului
Lucian Giura, care mi-a atras atenţia asu pra acestei mape . De asemenea, aduc
mu l ţum i ri doamnelor Monica Vlaicu directoa rea Fi lialei Arhivelor Statului Si biu şi
Adriana Ghibu , muzeograf la Muzeul Brukenthal, pentru aju torul acordat în cursul
activi tăţii de ce rcetare ş i pentru traducerea documentelor.

14 Dr. Juli us Bielz, Kunsltischler Johann Bauemfeind und seine arbeilen, in
Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, VII , Sibiu d up ă 1777 an în
care a fost angajat la Vi ena de către S. v. Brukenthal. (E. Sige rus, op. cil„ p. 56).
La 11 augus t 1782 L .C. Hezel se căsătoreşte la Sibiu: cf. ASS, Reg. stare civilă,
Matricola căsăton'ţi nr. 114, p. 174.
15 ASS, B (1-5), nr. 102, f . 33, pe verso-ul pl anşe i cu stucaturi apare
adnotarea lui J . Bielz prin care sensul este identificat cu cel al lui Bauernfeind pe
baza unor chitanţe em ise de acesta. De altfe l, Bielz menţionează în articolul citat că
în 1780 Bauernfeind a ajutat stucatorul timp de 6 zile (op . cit„ p. 2 1-22).
Textele :
a) ,coridorul lung !?i Întunecos" (n.n. etajul li, culoarul aripi i sudice);
b) „rozetele mai mari ale lustrelor din salon";
c) „lustra exterioară din salon care există la amândouă etajele";
d) „anlecamera salonului'. Toate sch iţele pot fi identificate în să l ile indicate.

161

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 2. Pictură murală, el. I.

De o valoare a rti stică deo sebită în contextul decorului palatului
sibian sunt medal ioanele cu reli efuri din lemn de tei grundit ş i au rit
plasate deasupra ancadramentelor uJ ilor a patru în căperi de la
primul etaj, aşa numitele supraporte 1 • În căpe rile din colţuri, unde
decorul este de factură orien tală, au câte d ouă supraporte
reprezen tând figu ri de ch inezi, doi bărbaţi ş i tot atâtea femei, în
poziţi e şezând: chinez aşezat pe un covor între peri ni (fig. 3), un alt
chinez cântând la un instrument de suflat (fig. 4), personaj feminin
îngrijind o p lantă afl ată într-un vas ş i o fe meie aşezată al ături de un
postament pe care se afl ă o urn ă. Mai mult, o f i gură de chin ez
şezân d apare ş i pe relieful aurit de pe urna sobei - căm in din camei-a
din flancu l drept 17 . (fig. 5)
Celelalte dou ă în căperi au câte patru medalioane deasupra
u şi lor ş i între ferestre, tematica fiind la mod ă în secolul al XVIII-iea,
16
Cele patru săli sunt situate la faţad a dinspre piaţă, câte dou ă de o parte şi
al ta salon ului. Salonul, mai amplu, are amplasate deasupra u şilo r casete cu che nar
de ove în interiorul cărora sunt reprezentate instrumente muzicale (vioară , corn , flaut
etc.). O încăpere amplă situ ată în aripa dre aptă (vedere din p i aţă) cu acces dinspre
ambele ca~e re care flanchează salonul, a avut după opinia noastră rol de
sufragerie. ln acest caz, came ra mai redusă ca dimensiuni prin care se ajungea în
holul principal era uti l izată de servitori pentru de sfăş ura rea preparativelor pentru
servirea mesei. După Sigerus (op . cit„ p. 64) în că perea ar fi fost dormitorul comun
al so ţi l or Brukenthal, tapetat in i ţial, ca şi camera de alături, cu m ă tase albastră. Aici
se află patru supraporte cu repreze ntă ri simbolice ale belşugului: urne cane late din
care se revarsă struguri şi fructe (în fundal un instrument muzical , corn) , grâne (în
fundal o sece ră), flori (în fundal o sapă) ş i în fine, urna cu flacăra înţe le pci unii,
credinJei, purificări i (în fundal instrumente de geometru?) .
1
Descrie rea înc ăpe ril or se face dinspre p iaţă, stânga, dreapta etc.

ş i anume, operele lui Ovidiu 18 . Dacă în stânga salon ului apar patru
scene din istoria lui Bacc hu s, Pan ş i Silen, trei cortegii ale lui
Bacchus cu participa~ea un or satyri ş i bacante şi o sce n ă care
probabil reprezintă ,,lntrecerea lui Pan cu Apoi/o" (fig. 6) 19 ,
medalioanele din în căperea de pe partea opusă pot fi identificate
mai precis. Astfel , scenele de aici îi rep rezin tă pe 11 Narcis" (fig . 7),
11 Endimion şi Luna" (fig. 8), 11 Clytia transformată În floarea soarelui"
(fig., 9) ş i în fin al, 11 Poetul Arian salvat de delfin 11 20 . (fig. 10)
ln ceea ce pri veş te identitatea sculptorului reli efurilor sibiene,
cercetările de specialitate nu au dat roade până de curând. rece nt,
Nicoale Sabău , într-o documentată lu crare închinată scu lpturii
baroc din România, p l edează pentru apropierea s tili s tică a lu crăril or
din palatul Brukenthal 11 cu cele ale lui Simon Hoffmyer prezent Între
1780-1 783 la Sibiu" 21 . Neidentificarea mai timpurie a
meşterului este, după opinia no as tră, oarecum s urprinzătoare
deoarece activitatea lui Hoffmeyer (cf. se mn ăturii artistu lui ş i nu
ia Interesul deosebit al lui Brukenthal pentru operele lui Ovidiu es te
demonstrat de cele 44 de exemplare ale diferitelor ediţii din secolele XVI-XVIII
păstrate în biblioteca sa.
l9 Publius Ovidi Nasoni , Melamorphoseon Libri XV, cartea XI, fabu lele 3-4,
Berlin, 1880.
20 Toate scenele sunt i l ustraţii la operele lui Ovidius, prima ş i a treia după
Metamorfoze, că ~il e III ş i IV, a doua du pă Faste, cartea a li-a (Ovidiu, Fastele, Ed.
Academ iei, 1965), iar ultima după Artis amatoriae (Leipzig, 1861).
21 Sab ă u, Nicolae, Sculptura barocă în România, sec. XV/I-XVIII, Bucureşti,
Ed. Meridi ane, 1992, p. 59. Semnalăm identificarea g reşi tă a sce nelor
reprezentând pe Clytia, res pectiv Arian.
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Fig. 3. S. Hoffmeyer.

Supraportă,

el. I.

Fig. 4. S. Hoffmeyer.

Supraportă,

el. I.
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Fig. 5. S. Hoffmeyer. Sobă-cămin - Detaliu. Urnă decorativă, el. I.

Fig. 6 . S. Hoffmeyer. Supraportă. Tntrecerea lui Pan cu Apoi/o, el. I
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Fig. 7. S. Hoffmeyer. Supraportă. Narcis, el. I.

Fig. 8. S. Hoffmeyer. Supraportă. Endymion

;;i Luna,

el. /.
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Fig. 9. S. Hoffmeyer. Sup!âportă. C!ylia transformată în floarea soarelui, el. I.

Fig. 10. S. Hoffmeyer. Supraportă. Arian salvat de delfini. et, I.
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Fig. 11. B. Picari. Arian salvat de delfin. Gravură.

Fig. 12. Lupta lui Hercule cu Achelous. Pictură murală, el. I.

Fig. 13. B . Piart. Lupta lui Hercule cu Achelous. Gravură .
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Fig. 14. 8. Picari. Lupta lui Hercule cu Hidra din Lema .

Gravură.

Fig. 16. Lupta lui Hercule cu Cerber.

Fig. 15. Lupta lui Hercule cu Anteu.

Pictură murală,
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el. I.

Pictură murală,

el. I.

Fig. 17. Lupta lui Hercule cu leul din Nemea. Pictură murală, et. I.

Hoffmayer) a fost analizată anterior de Entz Geza 22 şi apoi, pe
larg, de B. Nagy Margit 23 . Ambi i cercetători au abordat opera lui
Simion Hoffmeyer doar în calitatea sa de constructor de altare.
Întrucât personalitatea artistică complexă a sculptorului poate fi
conturată cu claritate prin prisma activităţii sibiene, îi vom acorda
mai multă atenţie în cele ce vor urma.
Deocamdată însă, dorim să relevăm modul prin care a fost
al easă tematica decorului figurativ într-un palat baroc. Afirmam
anterior că în general, orname ntaţia se raportează la preferi nţele
comanditaru lui, în conformitate cu moda epocii şi bineînţeles cu
posibilităţi l e financiare ale acestuia. Astfel, printre subiectele cele
mai frecvente figurau ilustraţii fie la operele scriitorilor fran cezi din
secolul al XVI II-iea, fie la cele ale autori lor din antichitatea
romană . Dintre autorii antici preferaţi se distingea Publius Ovidil!s
Naso, opere le sale nelipsind din nici o bib l iotecă a epocii . ln
i ntenţia sa de a realiza decoraţia supraportelor, nobi lul ardelean a
procedat precum contele Raday în anu l 1764, când la Pecel
(lângă Budapesta) a solicitat pictoru lui să-i execute d eco raţia
mural ă a celor două săli de bib li otecă, având ca model un album
cu gravuri a francezu lui Bernard Picart (1673-1733), intitulată
temple des Muses" editată la Amsterdam în 1733 24 .
11 Le
Singura deosebire între cele două situaţii consta în faptu l că
Brukenthal a apelat la ediţia în limba germană a lucrării
menţionate 25 . (fig . 11)
Cunoscând deci gravorul, s-a pus problema identifi cării
autorului picturi lor care au stat la baza realizării albumului ,
deoarece, contrar uzanţelor , Picart nu l-a menţionat. Acest lucru a
fost posibi l prin intermediul l ucrări i „Co//ection originale des
tableaux des plus interessants des Metamorphoses d'Ovide ",
editată la Paris în 1655 de către abatele de Marolles. Aici, alături
de gravurile lui M. M. Favereau şi Abbe de Marolles, apar, gravate
în sens invers de către Cornelis Blomaert (1603-1684) şi scenele
realizate cu 78 de ani mai târziu de către B. Picart. Astfel, ni se
relevă datorită semnăturilor existente pe stampe, numele pictorului
flamand Abraham van Diepenbeeck (1596-1675) 26 .
22 Entz, Geza, A szekelyudvarhelyi roma! katolikus plebaniatemplom, în
Kozlemenyek az erdelyi nemzeti muzeum erem es regisegtarabol, Cluj , 1943, III, 1.
p. 108-111 ; idem, A gyulafehervari szekesegyhaz, Budapesta, 1958, p. 134 , 137.
23 B. Nagy Margit, Reneszansz es barokk erdelyben, Bu c ureşti, 1970, p.
g4-11 2.
24 Zsindely E., op. cit., p. 262. Este vo rba de picturi după Ovidiu, realizate în
tehn ica ,grisaille", una din scene fiind tocmai cea în care poetul Arian este salvat d
delfin.
25 Bernard Picart, Musen - Tempel, Amsterdam, 1733. Biblioteca Muzeului
Brukenthal Sibiu, inv. W, 847, nr. XV, X VI, XXXIX, XL.
26

Biblioteca Academiei Române Bucureşti, Cabinetul de stampe, inv. St. Ag.

III, 375. În 1650 Ab raham van Diepenbeck se afl ă la Paris lucrând doar două care
ar fi fost realizate şi sub formă de picturi; Luna şi Endymion, ulei pe pânză, care a
existat în caste lul Mornay ş i un ulei pe lemn (56 x 89 cm), aflat într- un loc
necunoscut, reprezentându-l pe poetul A1ion salvat de delfini. O altă scenă Hercule
şi Achelous este atribuită lui Pierre Brebiette (1598-1650), iar gravura lui Cornelis
Blomaert. Cf. Steadman, David Welton, Abraham van Diepenbeck (Seventeenth
Century Flemish Painler), Princeton University, Ph. O., 1973. Fine Arts Xerog rafia Un iversităţii 1995, nr. 44-45, 46-4 7 ş i 55-56.

Parţial aceeaşi sursă de inspiraţi e a fost oferită şi pictoru lui
care a decorat încăperea de mici dimensiuni al ăturată camerei de
colţ din stânga. Aici pereţii sunt integral acoperiţi cu un decor
pictural ton în ton (brunuri) în maniera „camaieu", cele 12 panouri
reprezentând „Istoria lui Hercule " 27 . Două dintre acestea, „Lupta
lui Hercule cu Achelous" (fig 12) şi „Hercule ucigând Hidra din
Lema" sunt realizate după gravurile lui B. Picart din volumul
menţionat nr. XXIV şi XXV, (fig. 13, 14). Un alt panou, „Lupta lui
Hercule cu Cerber" (fig. 16), este realizat tot după o gravură de B .
Picart dar, de data aceasta, modelul l-a servit o camee antică din
tezaurul regilor Prusiei 28 . Sursa celorlalte nouă sce ne nu a putut fi
identificată d eoca mdat ă, chiar dacă o pildă, recunoaştem certe
similitudini între „Lupta lui Hercule cu Anteu" (fig. 15) ş i o moned ă
au striacă bătută în 1716 cu pri leju l eliberării Belgradului de sub
turci, în care izbânda lui Hercule semnifică victoria creştinilor .
Amintind că scena este reluată stilizat şi pe un relief al primei
porţi a cetăţii din Alba Iulia 29 , constatăm că asemenea teme au o
origine mult mai veche, fiind foarte răs pândite . De pild ă, această
reprezentare apare într-o formă foarte apropiată în pictura cu aceeaşi
temă a lui Polajuolo aflată în Galeria Uffizi din Florenţa. De
asemenea, o s ur să comună de inspiraţie a servit şi pentru
reprezentările scenelor de luptă ale lui Hercule cu Achelous ş i Anteu
în gravurile lui P. Philipp 30 (după picturile lui Simon Vouet,
1590- 1649) din Metamorfozele ed itate la Leyden în anu l 1667 3 1.
2 7 Scenele sun t inspirate din Metamorfozele lui Ovidiu, cartea a IX-a: Hercule
copil ucigând şerpi trimişi de Hera; Lupta cu leul din Nemea; Lupta cu Hidra din
Lema; Păsările Stymfaliene; Căprioara Keryntica; Mistreţul din Erymanthos;
He rcule ucide monstrul marin pentru a o salva pe Hesione; Lupta cu Cerber; Lupta
cu Anteu; Merele din grădina Hesperidelor; Lupta cu Achelous; Coloanele lui
Hercule din isprava a X-a). Picturile din Sibiu sunt în mod inexplicabil trecute cu

vederea de literatura de specialitate. Este probabil ca ele să fi fost acoerite mult
timp cu un tapet de mătase similar altor încăperi. Interesant es te că şi în castelul
din Pecel se găsea o cameră în chi nată lui Hercule, tot cu 12 scene, picturile fiind
azi ascunse sub tencu i a l ă (Zsindely, op. cit„ p. 263).
28 Pierres Antiques gravees, de Bernard Picart, Amsterdam, 1724, pi. 31.
Biblioteca MBS, W, 973.
29 N. Sabău, Der Bildhauer Anton Schuchbauer, 1719-1789, Ed . Dacia, Cluj
Napoca, 1979, foto 1-2.
30 Probabil este vorba de Philippe sau Philips, Peter, gravor activ la Haga în
jur de 1660/70.
31 Pub. Ovidii Nasoni, Operum., Tom 2. Metamorphoseon, cart. IX, Lugd.
Batavor. (n.n . Leyden), Ex. Officina Betri Lefffen, 1667. Carte existentă în BMBS.
Am mai pu tea adăuga ce l puţin dou ă exemple pentru modul în care teme mai vechi
sunt transm ise de-alungul timpului. Mai întâi vom aminti un relief antic târziu de pe
faţada de vest a bisericii San Marco din Ve neţia cu reprezentarea lui Hercule
purtând pe umeri mistreţul din Erymanthos; relief în bronz (tondo) a lui Pier lacoppo
Aiori Bonacolsi numi t Antico (cca 1460-1528) aflat în Victoria & Albert Museum
din Londra, inv. 149- 1882; tratare apropia tă a scenei la Sibiu; înrudirea evidentă
între relieful lui Bonacolsi din Muzeul Naţi onal Bargello din Flo renţa , Hercule
ucigând leul din Nemea şi scene din Sibiu. Putem presupune deci, că cel care a
real izat modelul pentru l ucrări l e din Sibiu a avut con tact în vreun mod cu exemplele
ci tate sau, poate, cu un precursor com un . Pen tru l u c rările lui Bonacolsi: Manfred
Leithe-Jasper, Orei bronze-Tondi mit Darstellungen der Taten des Herkules, În Zu
Gast in der Kunstkamer. (Catalog de expoziţ i e), Kunsthistorisches Museum Wien,
1991, p. 49 şi 53.
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În privinţa realizării artistice a picturilor din Sibiu se impune o
constatare : panourile, în num ăr de doisprezece, sunt încadrate cu
chenare cu frunze în formă de inimă (cordate), ghirlande, festoane,
frunze de palmier, ciorchine de fructe , urne , rozete şi elemente
arhitectonice cum ar fi pilaştri (fig. 17). Toate aceste detalii
specifice ultimului sfert al secolulu i al XVIII -iea sqnt foarte
apropiate de repertoriul lui Simon Hoffmeyer. Mai ales festoanele,
frun zele de palmieri şi rozetele se regăsesc pe elemente de
tâmp l ărie art i stică realizate la Alba Iulia (altar ş i amvon),
Dumbrăve ni (altare, inclusiv blazonul de pe altar, panourile u ş ilor
bisericii armeneşti), blazonul şi panourile po~ii palatului Brukenth al
din Sibiu .
Sursa co mun ă de inspiraţie ş i înrudirea elementelor decorative
ne-a îndemnat la un moment dat să apropiem picturile murale de
anturajul sculptorului clujean . Cu toate acestea, având în vedere
delimitarea clară a speci alităţil or artistice în secolul al XVI II-iea ş i nu
în ultimul rând, calitatea inferi oară a desenului în scenele
reprezentând „ Isprăvile lui Hercule 11 în com paraţ ie cu reliefurile, neau îndepărtat de o asemenea ipoteză.
În ultimul sfert al secolului, la Sibi u au activat mai mulţi pictori
care au avut contacte cu famil ia Brukenthal. Unul dintre aceşti a,
Anton Steinwald , originar din Wells ia Austria, a executat pictura
mural ă din altaru l bisericii catolice din Piaţa Mare (1774), dar este
menţionat ş i în anturaju l familiei guvernatorului . ln 1776 este
prezent la Avrig unde, împreună cu un alt pictor Daniel Knobloch ,
împodobea pe reţii sălii mari cu peisaje 32 . Apoi, în prima jum ătate
a anului 1778, executa diverse lu crări mai degrabă de nivelul unui
meseriaş decât al unui artist, la reşedinţa de vară din faţa po~ii
Cisnădiei 33 . Moare în anu l 1786 la Sibiu .
Un alt pictor a fost Johann Krempels , tran s ilvăn ean, menţionat
începând cu anul 1782, iar în anul 1786 făcând parte dintre
membri lojei de francamasoni Sf. Andrei din Sibiu 34 . În anul 1799
execută, după desenele profesorului Franz Neuhause r jun ., o
pictură decorativă (chenar perimetral cu motive de ove, chenar cu
motiv de frun ze cord ate) în sala mare de la etaju l al II -iea al aripii
transversale. D atorită unei ase men ea lucrări fără prea mari valen1e
artistice, E. Sigerus îl include pe Krempels în catego ri a zugravilor 3 ,
cu toate că am văzu t mai sus că art i ş tii erau nevoiţi să presteze ş i
munci precum ce le efectuate de A. Steinwald la „casa de vară •
Al trei lea pictor, Franz Neuhauser jun., activ la Sibiu în calitate
de profesor de desen de prin 1790, este cunoscu t ca desenator ş i
pictor prin num eroase opere p ăs trate, în parte, la Muzeul
Brukenthal din Sibiu.
Nu l-am m e nţi onat pe Johann Martin Stock, aflat mult timp în
slujba lui Brukenthal al cărui sfătuitor ş i ajutor a fost în realizarea
11

32 Sigerus, op. cit., voi li, Sibiu, 1923, p. 101.
33 De fap t es te vorba de noua construcţie ridicată de Samue l von Brukenthal

în locu l casei de vară Klockner cu începere din 1772, azi casa din str. C. Noica 488.
Conform unei li ste de socoteli păstrată în ASS , pictorul Anton Ste inwald a executat,
printre altele, următoarele: a pictat în alb u şi, ancadramente, tocuri şi coloane de
ferestre; 6 scaune pictate în alb cu marginea în albastru; masă p i ctată în negru cu
dungi roş i i; două scaune de rug ăc i une în alb; a tras în vopsea dou ă roţi ale caleştii,
margi nile fiind au rite cu aur fin; a l ăcuit în alb ş i marginile le-a pictat în roş u la 12
fotolii tapi ţate cu damasc roş u; a pictat în alb şi margin ile în roşu, 1OOO de p lăcuţe
din tablă pentru grădina din Avrig; în sala cu tablouri a l ăcui t 39 de rame ş i a aşezat
tablouril e în ele; în aceeaşi cameră a l ăc uit ramele la două fe rest re; a lăcuit bordura
lambriurilor tot acolo; a mai lăcuit ancad ramentele a 11 feres tre în diverse încăperi ;
a reparat lambriu-rile ş i a zug răvit casa din faţă (1 O fi) şi un cab inet mic (6 fi). Totalu l
sumelor solicitate se ridică la 127 fi. ş i 59 kr. Cf. ASS, Cd 1-51, nr. 90, f . 16.
Documentul, de fapt un decont, conţine două p recizări privind datarea muncii
efectuate în decembrie 1777 şi în marti e 1778. Registrul de socoteli al casei
Brikenthal con ţine o însemnare pe lu na iunie 1778, poziţia 18, potrivit că reia
pictorul a primit suma de 120 florini (ASS, Cd 1-51 , nr. 90, fila 1). Se pare că este
însă vorba de ac l eaş i lucrări menţi onate la fila 16. D in documentul analizat reiese
că Steinwald a pictat „casa din faţă" ş i un ,cabinet mic", dar suma prim ită (sau
pretinsă) , 16 flori ni, este prea mică pentru o pictură figurativă, corespunde mai
degrabă zugrăve l i. Deci , dup ă părerea noastră , nu poate fi vorba de pictarea
tavanului celor trei în căperi dinspre faţada „casei de va ră" unde se mai păs trează
într-o stare precară, scene alegorice încadrate de o friză cu putti plasaţi într-un
decor arhitectural baroc . Scenele centrale sunt pictate în maniera „trompe l'oeil", iar
frizele în „grisaille".
34 ASS, Acte' de stare civilă. Matricola căsători ţi, nr. 114: 1782, 20 ian. Johann Krempels, pictor, căsătorit cu Maria, văduva lui St. Schneider Nr. 115; 1792,
23 sept. Johannes Krempels, pictor văduv se recăsătoreşte cu Regina fiica lui Daniel
Scherer; Ferdinand von Zieglauer, Geschichte der Freimaurloge St. Andreas an den
drei Seeblătem in Hermannstadt (1767-1790), în AVSL, 1876, p. 81 .
35 Sigerus Emil, Beitrăge zur Geschichte der Baron Brukenlhalisches
Gemaldegalerie, in MBBM,V, 1935, p. 31.

colecţiei sale, desfăşurând şi o mun că de restaurator. Nu este
vorba de o omisiune, dar, J . M. Stock era cunoscut ca portretist,
fost elev al lui Martin Meytens , chiar dacă a pictat şi dou ă altare 36 .
Opiniile verbale ale specialiştilor referitoare la picturile din Sibiu,
inclu siv imitaţiile de tapet din zona sobelor, sunt prudente . Credem
că, deş i este vorba de maniere diferite, în palatul Brukenthal au
lucrat doi pictori. Culorile vii ale picturilor florale cu păsări din dou ă
11
încăperi ale etajului I, contraste ază izbitor cu pictura 11 camaieu din
11
11 sa/a Hercu/e • Atribuirea celor dou ăsprezece scene mitologice lui
A. Steinwald este posibilă doar cu mare prudenţă . Facem această
afirmaţie deoarece picturile lui Steinwald certe (biserica iezuită) sau
presupuse (casa de vară) nu pot fi puse în l egătură cu pictura 11 sălii
Hercule" din punct de vedere sti li stic şi al manierei 37 . Un alt
argum ent în sprijinul ideii exprimate aici, ne este oferit de un plan
de amplasare a sobelor (vezi mai jos) care nu poate data înainte de
iarna ani lor 1785/ 86, conform unor argumente pe care le vom
dezvolta la capitolul respectiv. Pe acest plan, 11 ca mera Hercule 11
este re prezentată cu o sin gură uşă. Având în vedere faptul că în
prezent în căpe rea are dou ă u ş i, fiind accesibilă inclusiv din direcţia
coridorului, iar pictura a fost realizată în funcţie de existenţa u şii,
ulterior, apare probabilitatea datării acesteia abia după anul 1786,
anu~ mo~ii lui Steinwald .
ln ceea ce îi prive şte pe Daniel Knobloch şi Joh ann Krempels,
din păcate, nu avem date despre opera lor rămasă ascunsă sub
zugrăveal ă.

Pictura din „sala Hercule" este mai apropiată de spiritul clasicist
al lui Franz Neuhau ser jun . Doi factori ar pleda pentru o asemenea
atribuire. Primul ar fi de ordin temporal, în sensul de săvârş irii
picturii camerei respective în anii cores pun zăt ori prezenţei lui
Neuhauser la Sibiu, începând cu cca 1790. Al doilea ar fi oferit
tocmai de pă~ile mai puţin re u ş ite ale picturii murale ş i anume,
inabilitatea evidentă - caracter istică lui Neuhau se r - în tratarea
detaliilor anatom ice ale personajului principal redat în diverse
atitudini. Oricum, problematica studierii picturii mu rale de la
sfârşitu l secolului al XVIII-iea în Sibiu nu este rezo lvat ă, ea rămâne
deschi să pentru cercetările vi itoare .
Dintre elementele de uz practic, care în afa ră de valoarea
fun cţio n ală contribuie ş i la re alizarea unui ambi ent decorativ
fastuos, se di sting sobele de fai anţă şi candelabrele. Cercetări l e de
specialitate din ţară nu au acordat până în prezent at enţia cuvenit ă
sobelor care au mobilat interioarele baroc, mai ales în Transi lvania.
Acestea, la fel cum se întâmpla şi în alte provinc ii, erau executate
de obicei în ce ntrele importante ale imperiului austriac, la Viena,
Bratislava etc 38 . La fel a procedat şi baronul Brukenthal care, de
prin 1769 era angajat într-o s u s ţinută activitate de amenajare a
reşed inţe l or de pe domeniile sale din S âmbăta de jos, Avrig ş i apoi
Sibiu - casa de vară.
Ne-au fost accesibile mai multe documente care confirmă
comenzi de sobe la Viena. Acestea au fost lansate şi onorate în
tran şe, în aşa fel încât primele sobe executate au fo st cele pentru
casa de vară din Sibiu ş i pentru castelu l din Sâmbăta de jos.
Exec uţia a fost încredinţată unui atelier vienez, condu s în urma
decesului soţ ului, de către văduva de sobar Marianne Blaichner
(Blau her). Documente, facturi şi li ste de sobe sunt datate între
s fâ rşitul anu lui 1769 şi primul trimestru al anului urm ăto r,
36 Sigerus

E., Vom a/ten Hermannstadt, 11 , p. 10 1-1 02.
sprijinul afirmaţiei noastre se rel;evă maniera comună a fre scelor
:i-tribuibile lui Steinwald, aflate în bis.erica iezuită şi în casa de va ră - „trompe l'oeil ".
ln comparaţie cu acestea, sublinie m şi calitatea inferioară a desenului picturii din
„sala Hercule". Deşi pare oarecum îndepărtat de subiectul lu crări i noas tre, este
interesant de remarcat faptul că arhitectura casei de vară a fost proiectată i ni ţial în
sti l rococo târziu. Mărturie în acest sens este şi proiectul iniţial, databil în jur de
1770 (ASS, B 1-5, nr. 102, f. 42), mu lt modificat în momentu l definitivării prin
introducerea unor elemente clasiciste. Această transformare survenită într-un
in terval scurt de timp dovedeşte o sensibilă modificare a gustului artistic, sesizabi l ă
şi în cazul sobelor de faianţă.
38 La Pecel sobele au fost executate în etape în ·funcţie de lucrări le de la
castel. Comenzile au fost adresate sobaril or din mai multe centre: Hainburg
(Austria), Bratislava, Viena, Pesta, Gâcs. Şi aici din numeroase sobe s-au păstrat
doar patru . (Zsinde ly, op. cit., p. 263-264) . O informaţie de ultim moment confi rmă
pres upune ri le noastre de la nota 11. Astfe l, datori tă cercetăto rului Dr. David Ferenc
de la lnstitutl de Istoria Artei din Budapesta afl ăm că Johann Blauher bu rgerl.
H afnermeistner, Wien ,livra sobe În 1762 la Fert6d (pe atunci Si.itt6, ulterior
Eszterhaza) şi În palatul vienez al familiei Esterhazy". Văduva sobarului, Marianna,
livra sobe pentru palatul Esterhâzy din Eisenstadt în anul 177 1 . (conform Arhivei
Institutul ui de Cerce tări de Istoria Artei al Academiei de Ştiinţe din Ungaria, A 1-22,
Nr. 324, 325, 1030; 10809).
37 În
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precizându-se că sobele şi căminele albe sau „verzi ca marea 11 erau
executate pentru cele două localităţi menţionate mai sus. Au fost
expediate în trei tranşe în total 21 de sobe albe, 2 cămine şi 4 sobe
verzi pentru Sibiu şi 11 sobe pentru Sâmbăta 39. O parte din
aceste sobe au fost însoţite de la Viena la Sibiu de către sobarul
vienez Andreas Hintrecker (?) care a avut sarcina de a monta
sobele 40 .
Alte două documente, nedatate, conţin informaţii privitoare la
tran sporturi de sobe venite de la Viena, despachetarea, preluarea
lor după număr (2 cămine ş i 7 sobe) şi desen, precum şi părţile
găs ite distruse. De fapt, este vorba de o singură constatare,
rezumată apoi într-un al doilea act din care reiese că operaţiunea
a fost supravegheată de L. C. Hezel meşter tâmplar. Prezenţa lui
Hezel , sosit la Sibiu, aşa cum am mai menţionat (nota 14), abia
după anul 1777, pledează pentru datarea transportului în anii
de sfăş urării construcţiei palatului, deci în jur de 1780. O lecturare
atentă a documentului, menţionarea unor elemente decorative cu
festoane, rozete, flori atârnate (n.n. ghirlande), buchete de flori ,
vase , cornişe cu friză „ochi de bou" (n.n.ove), ne îndreptăţeşte să
presupunem că este vorba de sobe stil Louis XVI 41 •
Mapa cu desene de la arhivele sibiene, amintită mai sus,
păstrează o planşă pe care apare planul primului etaj al palatului
unde sunt amplasate în diverse încăperi sobele existente şi esţe
însemnat locul celor neterminate la acea oră 42 (fig. 18). ln
conformitate cu textul însoţitor , la etajul I erau terminate 1O sobe
albe şi 6 verzi, urmând a mai fi executate alte 4 sobe albe şi o sobă
de gătit pentru cofetar. Şi cel de al doilea etaj era ridicat, din
moment ce erau montate deja trei sobe, restul urmând a fi
executate, autorul textului solicitând precizări suplimentare: „„ .să
mi se spună unde să fac deschiderile sau uşiţele". Importanţa
desenului constă în posibilitatea oferită de a cunoaşte persoana
care, pe de o parte, a proiectat, pe de alta, supravegheat montarea
sobelor. Acesta este sculptorul Simon Hoffmeyer al cărui scris a
fost identificat de Julius Blelz printr-o notiţă în partea inferioară a
planşei 43 .
39
a) ASS, CD 1-51, nr. 33, fila 11 : „Evaluare înainta tă de Marianne
Bleichner (Bleicher) meşteriţă sobar Excelenţei sale von Brukenthal despre sobe''.
Se m e nţionează 5 sobe albe noi după sch iţe l e alese, înalte de 8 picioare , a 30
fi / buc„ alte două sobe albe de 9 ş i 1O picioare a 35 şi 40 fi/buc. Pe verso,
însemnarea lui Brukenthal „Evaluarea costului pentru diverse sobe".
b) ibidem, fila 12: ,Ce lu c ră ri de faianţă am executat pentru excelenţa sa dl.
baron von Brukenthal pentru Transilvania, după cum urmează: 1769". Sunt înş i rate
o sobă cămin (70 fi.); 3 sobe albe cu alamă ce le aparţi ne (21 O fi.) ; o sobă albă cu
fieraria ş i al amă (65 fi.); două sobe cu fierăria (140 fi .), în plus pentru aceste 2
rame şi picioarele (50 fi.); o sobă albă dulap cu u şiţă (63 fi.); 4 sobe verzi c;a marea
cu blaturile (64 fi. + 25,54 fi.). Apoi gratii din fier, două u ş iţe din fier şi 9 ambalaje.
Suma totală: 749 fi şi kr. Semnat: pe aceste două conturi mi s-au plătit mie 750
florini. Viena, 8 martie 1770, Maria Bleicherin văduvă de meşter faianţer civil. c)
ibidem , f . 1O: ,Evaluarea costului sobelor pentru Sibiu ". Urmează o listă cu 7 sobe
albe ş i 1 cămin , pentru suma totală de 244 florini. Pe verso sunt trecute alte 11
sobe pentru Sâmbătă . Documentul nu este semnat, fiind şi nedatat, dar scrisu l este
identic cu cel din evaluările semnate de meşteriţa vi eneză.
40
Ibidem, fila 33: „Decontul lucrăni executate de sobarul vienez Andreas
Hintrecker (?) din Viena din data plecăni sale din Viena (5 octombrie 1769) până în
6 ianuarie 1770 când a terminat de pus sobe le. Nu se specifică unde a lucrat, dar
actul este încheiat la 6 ianuarie 1770 şi poartă se mnătura sobarului (calfei). Suma
primită corespunde înţe l egerii avute cu patroana sa înainte de plecare la Sibiu, adică
30 kr/zi pe lângă masă şi casă, total 92 zile 46 fi.
41
Ibidem, fila 13 şi 15: în cel de al doilea act apare semnătura lui Hezel :
„Atestez cu semnătura, numele meu, că totul a fost corect consemnat şi de mine
personal desoachetat, Lud. Christ. Hezel, meşter tâmplar în Sibiu".
42 ASS, b. 1-5, nr. 102.
43 Ibidem , fila 1. Textul: , Observaţii despre sobele de la etajul I. Sobele
însemnate cu literele a, b, c, d, e, f, g, h, sunt toate gata; cele însemnate cu o: vor
fi amplasate în salonul din faţă, iar cele însemnate cu d: în salonul din spate. (n.n.
este vorba probabil, de vedere din curte cu spatele la gangul de acces, în acest mod
corpul transversal din spate se afla în faţă, iar faţada clădirii, în spate); Sobele
însemnate cu literele g, k, s, t, u, sunt şi ele gata, glazura lor este verde ca şi la
cele însemnate cu H, restul sunt albe. Sobele însemnate cu literele m: P, O, R:
trebuie încă executate, care este însemnată cu L: este doar o sobă pentru cofetar.
Observaţii despre etajul li. Soba cu litera G: este gata, cea cu litera K: trebuie încă
făcută ca şi cea cu litera n: Sobele cu S: şir sunt şi ele gata. Cele cu P, O, R ca
şi cu nr. 1, 2, 3, 4, 5, trebuie toate executate. Sobele punctate ca şi cele cu litera
n: sunt amplasate numai la etajul li, de aceea să mi se spună unde să fac
deschicferile sau uşiţele: n, b, sobele punctate 1 şi 2 sunt fără uşiţă; 3, 4, 5 însă au
uş(fă ". l nsemnările lui Iuliu s Bielz: „Scrisul sculptorului S. Hoffmeyer stabilit în baza
chitanţei emise de acesta manu propria la data de 22. 08. 1780 la CD 2 C". Chitanţa
menţionat ă prin cota veche nu a putut fi regăsită la cota n ouă ech i valentă. Pe verso,
o notă: ,Această schiţă se referă la comenzile de sobe". J. Bielz precizează: , Scrisul
lui Samuel v. Brukenthal".

=

Fig. 18. S. Hoffmeyer. Plan de amplasare al sobelor.

Alături de planşa analizată se află mai multe desene
reprezentând 14 sobe diferite, bogat decorate cu ornamente
specifice stilului Louis XVI: urne , caneluri, festoane, frize de ove ş i
perle, rozete etc. (fig. 19, 20). Dintre sobele proiectate dou ă au o
formă deosebită. Una din sobe este încoronată de statuia Dianei
însoţită de doi dintre câinii ei de vâ n ătoare, pe corpu l prismatic al
sobei fiind amplasată o placă (pictură sau relief?) cu o scenă de
vânătoare 44 . O altă sobă are pe coronament statuia Bellonei cu
coif, s uliţă şi scutul cu capu l Meduzei. Soba propriu -zisă, tot
pri s matică, ridicată pe picioare metalice, are aplicată sub cornişă o
placă reprezentând o scenă de lupă 45 . (fig. 21)
O analiză a desenelor demonstrează, prin elementele menţionate
anterior, apartenenţa stilistică a sobelor curentului clasicizant, în
varianta vieneză a stilului Louis XVI, stilul Zopf. Trei din planşe, cele
de la filele 21, 22 şi 25 au pe verso câte o însemnare: „stă În camera
vestiar 111 11 stă În camera de vizită şi „stă În salon". In scripţiil e aparţin
guvernatorului .Brukenthal, scrisul acestuia fiind foarte cunoscut
datorită numeroaselor acte ş i scrisori păstrate în arh ive.
Din păcate, cu toate că suntem în posesia desenelor referitoare
la 14 sobe, iar planul de amplasare al sobelor demonstrează existenţa
la un moment dat a 19 sobe, în prezent num ărul lor este mult redus.
La etajul I se mai păstrează doar 3 sobe (fig. 22) ş i un cămin
(fig. 5), iar la etajul li se mai află două sobe, toate de cu loare albă.
(fig. 23, 24) O s ingură sobă aflată în salon poate fi pusă în legătură
cu proiectul scniţat pe fila 25 din mapă, cu observaţia că aspectul final
este mult simplificat faţă de intenţiile iniţiale. Din totalul sobelor
existente, trei sunt mai vechi, aparţin stilului rococo, dar alte două
împreună cu căminul aflat în camera din flancul drept al faţadei
datează din, perioada de construcţie a palatului , fiind realizate în stil
Louis XVI. ln acest context, considerăm că cele trei sobe rococo fac
parte din lotul trimis la Sibiu de Marianne Bleichner în anii
1769/ 1770, fie pentru casa de vară, fie pentri Sâmbăta de jos.
11

44

Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 6; Bellona - ze iţă a război ulu i la romani. Atributele Bellone i (coif,
s uliţă , scut cu capul Meduzei) sunt identice cu cele ale Minervei. LA Bellona apar
în schimb, diferite simboluri ale războ i u l ui (ţevi de tun , scene de l up tă) . Pt. eoni:
Minerva în pictura lui I. M. Rottmayr (1654-1730). Triumful Ştiinţei şi Artei; ulei de
pânză, 274 x 180 cm, Muzeul Brukenthal Sibiu, inv 982 (în Baroque Art in central
Europe. Crossroads Budapesta, 1993, p. 333. Fişa de catalog nr. 134 de Garas
Klara); Bellona, sc ulptură de lgnatz Glinther ( 1725-1775) în Bayerisches
Nationalmuseum din Munchen.
45
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Fig. 19A

Fig. 198

Fig. 20A

Fig. 208
5 . Hoffmeyer. Proiecte de sobe. Desen.
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Fig. 21. S. Hoffmeyer.

Sobă.

Bellona. Desen.

Fig. 23.

Fig. 22. Sobă de faianţă, el. I.

Sobă

de

faianţă,

el. li.
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Fig. 24. Sobă de faianţă, el. li.

Fig. 25. S. Hoffmeyer. Apo/Ion din Belvedere. Desen.

Fig . 26 . S. Hoffm eyer. Candelabru. Desen .
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Cu excepţia adnotărilor făcute de către baronul Brukenthal,
desenele - în fapt proiecte pentru sobe - executate în mod cert de
o singură mână, nu conţin alte inscripţii, nefiind nici semnate.
Aceluiaşi artist îi aparţin însă şi alte planşe, proiecte pentru urne
decorative,busturi, sculpturi, lustre şi piese de veselă . Patru din
acestea sunt relevante pentru cercetarea noastră. Trei desene
care reprezintă piese de veselă (vase de răcit) şi o sculptură
reprezentând pe Apollon (copie după Apollon din Belvedere, sec.
VI î.Ch„ Muzeul Vatican), amplasată pe un po~tament în interiorul
unei nişe, poartă texte explicative 46 . (fig. 25) ln baza scrisului se
poate deduce autorul, acelaşi sculptor Simon Hoffmeyer. Cea de
a patra planşă, proiectul unui candelabru, ne oferă, dacă mai era
necesar, certitudinea: semnătura autorului, în partea inferioară Hoffmeyer Oei.
Toate aceste desene împreună cu unele documente care au
putut fi depistate, ne îndreaptă spre o concluzie evidentă : Simon
Hoffmeyer a fost angajatul lui Samu~I von Brukenthal pe o mai
lungă perioadă de timp cu scopul de a-i realiza sau proiecta, toate
detaliile de plastică decorativă, inclusiv unele bunuri mobile cum
sunt sobele din faianţă, candelabrele (fig. 26) şi chiar piese de
veselă. Iniţial sculptorul Hoffmeyer a sosit la Sibiu doar pentru
executarea portalului principal al palatului pentru care încheie la 1O
august 1779 un contract în valoare totală de 450 florini renani 47 .
Contractul fixează deci momentul debutului activităţii lui Hoffmeyer
pe şantierul sibian. Fiind prezent la Sibiu, activitatea sa nu s-a
desfăşurat exclusiv în serviciul guvernatorului Transilvaniei , probabil
a avut la dispoziţie un atelier în oraş unde putea executa şi alte
lucrări. O asemenea ipoteză este sprijinită de contractul încheiat la
Sibiu la 7 aprilie 1780 pentru un altar terminat la 18 aprilie 1781
şi pentru care a primit 11 O fl .r. 48.
Un alt contract a fost încheiat cu episcopul romano-catolic de
Alba Iulia, Batthyani lgnac, de asemenea locuitor al Sibiului la un
moment dat. Acest act este încheiat în scopul realizării unui nou
altar pentru catedrala din Alba Iulia şi pentru restaurarea stranelor
canonicilor. Actul datează din 29 august 1783, ultima plată
efectuîndu-se la 24 mai 1784 49 . Probabil, Hoffmeyer a continuat
să lucreze şi după această d~tă pentru catedrală , deoarece şi
amvonul este executat de el. ln orice caz, întreaga lucrare era
terminată în acelaşi an precum rezultă din inventarul catedralei 50 .
Deqarece unii specialişti au opinat, fie pentru încadrarea stranelor
canonicilor între operele lui Hoffmeyer, fie pentru influenţa
e x ercitată de sculptura stranelor asupra artistului clujean,
4
6 Ibidem, f . ş i 4; Textul de sub sc ulptură: „Aceas tă figură împre ună cu
postamentul poate fi dusă (n.n. transporta tă) cu trei căruţe, când excelenţa sa va
fa ce ros t de ele atunci eu voi putea procura piatra necesară pentru 7 duca ţi şi să
execut pentru preţul care este deja cunoscut această lucrare împreună cu lucrarea
de pie trărie aşa cum este desenai _aici, dar fără partea de j os care va fi executa tă
din pia tră de Făgăraş". Pe verso: , ln grădina din Sibiu".
47 ASS, CD 1-5 1, nr. 5 1, fila 92. Este vorba de o copie sau concept de
contract, semnat numai de sculptorul S. Hoffmeyer. , La data de as tăzi menţion tală
mai jos s-a încheia t un contract între excelenţa sa Domnul Guvernator baron von
Brukenthal pe de o parte şi cu sculptorul Simon Hoffmeyer pe de altă parte, privind
portalul, după cum urmează: 1) Se a ngajează numitul sculptor să execute atât
lucrările sale cât şi cele de pie trărie de la bază după schiţe le desenului care i-au fost
în făţişate şi să confecţionezenu numai blazonul şi cele do uă coloane şi să lucreze
bine, cura i ş~ cu vrednicie, după cum prevede regulamentul de cons trucţie şi fără
greşeală. 2) ln schimb, excelen ţa sa se obligă să-i pună la dispoziţie acestuia piatra
şi anume nu numai cea dură ci şi acea buca tă rămasă de la blazon împreună cu
pia tra pentru urne şi să ie aducă din Cluj aici şi să-i dea acestuia 400 florini renani.
Sculptorul este obligat să fie prezent de câte ori vor lucra zida rii pentru montarea
lucrărilor şi la celelalte lucrări în plumb şi fie r, lucru pentru care va fi plătit în plus cu
50 flonni renani, iar plata integrală o va primi la terminarea muncii întregi. Sibiu, 10
august 1779. Se mnează: Simon Hoffmeyer sculptor. Obs.: Suma totală prim i tă a
fo st 204 fi , cf. în se mn ă rile aflate pe act: 22 augu st avans 50 fi; 20 oct.: 20 florini ;
14 noiembrie: 1O florini; 18 decembrie: 1O florini; 1780, 1O mai : 1O florini ; 7 iunie :
40 florini; fă ră d ată: 4 florini; august: 60 florini . Se deduce de aici ritmul des tul de
s c ăzut al luc rări lor, într-un an neîncasându-se nici măcar jumătate din suma
prevăzută în co ntract. De ase menea, de remarcat faptul că în contract, dar şi în
textul de sub sc ulptura din nişă (vezi mai sus) se s tipule ază faptul că Hoffmeye r
perso nal se obliga să execute integral, inclusiv pe cele de p ietrărie . Obse rvaţi a este,
după opinia no as tră , i mpo rtantă ş i o să vedem mai jos că , în înţe l es ul acesteia, nu
poate fi acceptată propun erea lui Schuller, cf. că ruia la cel de al doilea portas l, în
curte, lu c rările de sc ulptură ale lui Hotfmeye r ar fi fo st montate într-un portal
executat de pietrarul Anton Hertzum.
48 Nagy B. Marg it, op . cit„ p. 171. Contractul este semn at de Augustinus
Vinkler; cf. autoarei, altarul ar fi fo st executat pentru capela particulară al lui Ioan
Lazăr, prefect în Braşov.
4 9 Entz, Geza, A gyulafeherva ri szekesegyhaz, Bud apest , 1958 , p.
208A- 209, nr. 173. Suma total ă: 310 fi.
50 Ibidem, p. 137.

considerăm că

sunt necesare unele precizări. Atât altarul cât şi
amvonul, sunt prevăzute cu mai multe reli~furi din lemn aurit,
evident înrudite stilistic cu cele din Sibiu . ln schimb, atribuirea
stranelor lui Hoffmeyer, făcută într-o lucrare mai veche a lui Entz G.,
este eronată 51 . Cele 12 scaune ale canonicilor cu scene din viaţa
Apostolilor au fost executate între 17 44 şi 1755, aşa cum se
poate deduce din documentele aflate în arhiva catedralei 52 . Lui
Hoffmeyer i-a revenit sarcina doar să aurească stranele, faptul
fiind consemnat în scrisoarea lui Pap Janos din 9 aprilie 1785 53 .
Stilistic acestea sunt realizate într-o manieră total diferită de opera
sculptorului clujean, reprezentările personajelor fiind alungite
manierist, iar fundalul este auster, sărăcăcios. Hoffmeyer, în
supraporte îşi demonstrează calitatea de bun desenator al
personajelor, redă minuţios peisajul, cerul este parţial acoperit de
nori, iar frunzişul bogat este realizat într-un mod specific, printr-o
aglomerare de solzi ascuţiţi. Acceptând cele exprimate mai sus,
este evident că în nici un caz altorelieful lui Hoffmeyer n-a putut fi
perfecţionat în contact cu scaunele din Alba Iulia 54 . În momentul
executării lucrărilor pentru catedrală, artistul era deja pe deplin
format.
În sprijinul afirmaţiilor noastre pot fi aduse şi argumente legate
de istoricul construcţiilor din Sibiu. Se ştie că aripii principale a
palatului Brukenthal , situată spre piaţă, i s-a acordat cea rr_:iai mare
atenţie, fiind terminată în prima etapă a construcţiilor . ln acest
context, supraportele erau terminate la data semnării contractului
pentru Alba Iulia. După opinia noastră, tocmai deosebita reuşită a
lucrărilor desfăşurate la Sibiu (portal, supraporte), bine cunoscute
de episcopul Transilvaniei, fiind vorba de palatul guvernatorului, a
stat la baza angajării lui Hoffmeyer de către acesta.
Dar, realizarea operelor din Alba Iulia (care cel puţin în parte au
fost executate în atelierul din Sibiu) nu a însemnat încheierea
lucrărilor ·lui Hoffmeyer de la palatul guvernatorului . Dovadă
elocventă în acest sens, sunt desenele cu sobe şi mai ales, planul
de amplasare al sobelor. Pe acest plan, întreaga construcţie din
faţă era încheiată, inclusiv aripa transversală din spate care găzduia
biblioteca. La ambele etaje erau montate deja sobele de faianţă.
Or, cunoaştem dintr-o scrisoare datată în 23 noiembrie 1785,
adresată lui Samuel von Brukenthal aflat la Viena, că nepotul
acestuia M. Sot~rius îi raporta despre iminenta terminare a faţadei
curţii interioare şi montarea atlanţilor în poartă . De asemenea,
scaunul acoperişului de la grajd era pe jumătate terminat 55 .
Referindu -ne la atlanţi, G.A. Schuller presupune executarea
acestora de către Hoffmeyer şi mol}tarea lor într-un portal realizat
de pietrarul Anton Hertzum 56 . lntr-adevăr, arhivele sibiene
păstrează un contract al lui Hertzum încheiat cu intendentul lui
S. v. Brukenthal, Georg Theil, la 1 iunie 1785 57 . Acest act
prevedea ca pentru suma de 200 florini „Anton Hertzum pietrar"
preia în exclusivitate confecţionarea întregului portal. Lucrarea este
terminată integral şi achitată la 31 ianuarie 1786, dar nu se
specifică despre ce fel de portal , pentru care clădire şi din ce
localitate, este vorba. La 4 februarie 1786 intendentul Georg Theil
îi raportează baronului despre faptul că pietrarii au executat 6
capiteluri şi 3 coloane (n.n . pilaştri din curte), iar pe sculptor l-a
plătit în întregime 58. De aici rezultă existenţa unui sculptor aflat în
slujba lui Brukenthal şi nu vedem vreun motiv pentru care
guvernatorul să fi renunţat la serviciile lui Hoffmeyer tocmai în
momentul realizării portalului cu atlanţi. ln orice caz, comparând
portalul principal compus din două coloane, blazon cu festoane şi
urne, pentru cate s-au plătit 450 florini, cu cel din curte ce conţine
două figuri integral sculptate pe lângă cele două urne (azi
demontate pentru restaurare), credem că acesta din urmă ar fi
necesitat o investiţie financiară mai mare din partea baronului. De
asemenea, timpul de execuţie al portalului lucrat de Hertzum - 7
luni, ni se pare foarte redus faţă de complexitatea lucrării atribuite
5 1 Dr. Entz Geza, A szekelyudvarhelyi ramai ka tolikus plebaniatemplom, în
Kozle menyek az erdelyi nemzeti muzeum erem es regisegtarabol, Cluj, 1943, III, 1,
p. 109.
52 CI. Entz, A gyulafehervari„„ p. 21 O, nr. 179 , 180.
53 Ibidem, p. 209, nr. 175.
54 Astfel o pin ează N . S abău în Sculptura„„ p. 59.
55 E. Sigerus, Vom a/ten„„ I, p. 62.
56 Schuller, op. cil„ p. 260; Vezi ş i observaţi a de la nota 47 .
57 ASS, CD 1-51, nr. 33, fi la 27 .
58 Ibidem, nr. 37, fila 198- 199.
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lui de către G. A. Schuller. Drept comparaţie amintim că portalul
principal, mai simplu, a fost executat doar pe jumătate în decurs de
un an, între august 1779 şi august 1780, dovada fiind plata
efectuată: doar 204 florini din totalul prevăzut de 450. Din aceste
motive , considerăm că portalul executat de pietrarul Anton
Hertzum a fost destinat fie pentru o altă clădire, fie că este vorba
de ancadramentul dinspre curte al gangului de acces.

Fig. 27. Proiect pentru construcţia palatului Brunkenthal. Plan, Sec/lune.

Dintre lucrările executate de Hertzum cunoaştem desenele
pentru ferestrele etaju lui al II-iea de pe faţadă şi din curte , ferestre
a căror lintel este decorat cu festoane sau cu rozete 59 .
La scurt timp după încheierea contractului pentru portalul
menţionat anterior, Hertzum primeşte o nouă comandă foarte
consistentă. De data aceasta este vorba de execuţia tuturor
lu crărilor de pietrărie (inclu siv a confecţionării la dimensiuni a
pietrelor ş i munca în carieră) pentru extinderea palatului . De fapt,
în urma achiziţionării unei noi parcele spre actuala stradă Xenopol
în anul 1784, Brukenthal a iniţiat construirea unei clădir
administrative şi a unui grajd (fig. 27), constituindu-se astfel în final
şi o a doua curte 60 . Lucrările de construcţie s-au de sfăşurat pe
durata a mai mulţi ani, cele de pietrărie încheindu -se la data de 7
martie 1788, moment în care Anton Hertzum certifica încasarea
ultimei tranşe din cei 1050 florini ai contractului 6 1.
Concomitent cu lucrările din palat, Hertzum avea comenzi şi la
„casa nouă, cea din faţă din grădină" la ferma de la poarta
Cisnădiei, adică la actuala „casă de vară" de pe strada C. Noica nr.
48 (pe vremuri str. Nocrichului nr. 7) 62.
Prin rândurile noastre am încercat să precizăm câteva
momente mai importante legate de construcţia· uneia din cele mai
însemnate clădiri în stil baroc din Transilvania. Atenţia noastră s-a
îndreptat mai ales asupra activităţii lui Simon Hoffmeyer, artist
transilvănean. Fiu al unui imigrant german , împreună cu care a
lucrat pe mai multe şantiere din Tran si lvania, Simon Hoffmeyer era
conside rat mai cu seamă meşter de altare. Lucrările sale
cunoscute se afl ă la Alba Iulia, Dumbrăveni , Odorheiu! Secuiesc şi
Gherla. Cu toate că mai mulţi speciali şti au abordat biografia sa
artistică, rămăseseră destule „pete albe", perioade de timp
neacoperite, precum anii 1784-1787. Abia în ultimii ani, aşa cum
afirmasem anterior, N. Sabău a realizat conexiunea dintre
supraportele din Sibiu şi reliefurile lui Simon Hoffmeyer. Credem
însă, că prin acest studiu am reuşit să evidenţiem complexitatea
personalităţii unui artist de excepţie.
Simon Hoffmeyer a întâlnit în Samuel von Brukenthal un
mecena pătruns de concepţiile artistice ale epocii, care i-a oferit
posibilitatea etalării talentului său. Unele din lucrările create pentru
guvernator au dispărut sau, poate, aşteaptă să fie regăsite şi
identificate . Materialele de arhivă legate de activitatea constructivă
desfăşurată de Samuel von Brukenthal, coroborate cu cercetările
de teren, pot oferi încă un bogat izvor pentru studiile viitoare.

59 ASS, B 1-5, nr. 102, fila 32; De se nul reprezintă modelul a d ouă ferestre.
Textul din interiorul ancadramentelor aparţine cu probabilitate lui Hertzum, iar cel din
partea i nfe rioa ră , cu certitudine. Desena: „După acest desen se vor executa toate
cele 6 ferestre de la etajul li precum şi toate cele 8 ferestre din curte la fel cele 2
ferestre amplasate deja În cude vor fi prevăzute cu acest pervaz". Jos: La etajul li
lângă salon 6 bucăţi". Desen b: „După acest desen sau mai curând după schiţa
prezentată şi care a fost acceptată se vor executa cele 3 ferestre deasupra
salonului către stradă". Jos: , La etajul li În salon 3 bucăţi'. N.N. Ambele ferestre au
suferit mici modificări faţă de inten'ţiile iniţiale.
60 Proiectul nesemnat al noului grajd se păstrează la ASS, B 1-5, nr. 102, fila
47. Construcţia actualmente serveşte drept depozit pentru Biblioteca Muzeului
Brukenthal, dar de-alungul anilor a fost supraetajată.
6 1 ASS, CD 1-51, nr. 33, filel e 25-26. Contractul este încheiat d pietrar cu
intendentul Georg Thei l (în numele guvernatorului aflat la Viena), la data de 21
septembrie 1785 la Sibiu. Alături su nt notate su mele primite de pietrar de-alungul
celo r aproape trei ani. Cele mai dificile ş i evident, costisitoare lu c rări au fost
executate într-o carieră de piat ră în zona F ăgăraş ului , sumele primite pentru acest
gen de munci fiind achitate în Sâmbăta.
Menţionăm aici faptul că d o u ă elemente de pietrărie ne mai ~eţin atenţia.
Acestea însă sunt mult mai vechi, aparţinând repertoriului renaşte rii. ln gangul de
trecere de la parter, în stânga, se păstrează un ancadrament de uş ă provenit de la
Casa Teutsch (refăcută pe strada Tipografilor nr. 4), opera sculptorului Tomas
Lapicida din anul 1552. O al tă p iesă, un antablament de încadrament prevăzut cu
blazonul familiei Lutsch (monograma ML şi data 1632) provi ne de la una din casele
acestei familii (poate, Piaţa Mare nr. 13) şi a fost rem ontată în cadrul bibliotecii în
corpul lateral din curtea a doua.
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SPONSORIAIMUZEULUIBRUKENTHAL
1939-1940, ani de profunde

modificări

la Palat

GUDRUN LIANE ITTU

În vederea păstrării integrităţii averii şi colecţiilor sale, baronul
Samuel von Brukenthal a ales - în absenţa unui moştenitor direct
- pentru redactarea testamentului o formă legal ă neuzitată până
atunci în Transilvania, numită fidei commiss.
În conform itate cu această formă juridică, colecţiile nu puteau
fi dezmembrate, ci doar transmise din generaţie în generaţie
(excepţie făcând urmaşii nepotului său Michael von Brukenthal,
exclus de la moştenire) unui singur Q1oştenitor universal 1, iar la
moartea ultimului v l ăstar masculin urmau să treacă în posesia
gimnaziului evanghelic, respectiv a bisericii evanghelice din Sibiu.
ln testament se prevedea de asemenea constituirea unui capital de
36000 de florini (destu l de însemnat dacă avem în vedere că

salariul de guvernator al baronului a fost de 18000 de fi., iar pensia
de 4000), capital ce trebuia să rezulte din vânzarea produselor de
pe moşiile sale, cât şi a unor obiecte de care se puteau dispensa
u rmaşii. Suma era prevăzută pentru extinderea bibliotecii - căreia
trebuia să i se aloce 800 de fi. anual - pentru întreţinerea palatului',
a celorlalte colecţii şi ~entru plata personalului muzeului . Capitalul
s-a constituit anevoie ş i a cunoscut o devalorizare substanţială în
1811 , în urma Devalvations-Patent 3 consecinţă a pierderilor
produse Imperiului Habsburgic de războaiele napoleoniene.
Conducerea muzeului a fost exercitată dintru început de un
curatoriu, numit de biserică, dar familia baronială avea drept de
veto în toate acţiuni l e pe care acest organism dorea să le
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1 Moştenitorul
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universal , desemnat de baronul Samuel von Brukenthal la 3
ianuarie 1802, data redactării testamentului acestuia, a fost minorul Johann
Michael Joseph, primul născut al nepotului său, baronul Karl von Brukenthal. În caz
de stingere a liniei lui Karl, ar fi urmat cea a nepotului Samuel von Brukenthal , apoi
cea a nepotului Martin von Brukenthal şi, în cele din urm ă, cea a ultimului nepot,
Johann Michael Soterius von Sachsenheim. După stingerea ultimului urmaş
masculin al celei din urmă linii, proprietatea Brukenthal urma a fi prel uată de
gimnaziul evanghelic.

I

2 Din procesele verbale ale consistoriu lui, însărcinat cu coordonarea şi
supravegherea activităţii Muzeului Brukenthal, aflăm că în 7 martie 1809 capitalul
încă nu fusese constituit în întregime . (MS 364, Biblioteca Brukenthal).
3 într-o scrisoare adresată de secretarul aulic, Joseph von Brukenthal, la 21
decembrie 1815, consistoriului, moştenitorul uniyersal, vorbeşte despre diminuarea
capitalului fundaţiei în urma devalorizării. Dobânda celor 1O.OOO de florini depuşi la
o bancă din Viena a fost diminuată de la 5 la 2,5%, iar un capital de 28.000 de fi.
depus în altă parte a suferit o diminuare la 21 850 fi. (MS 364, Biblioteca
Brukenthal).
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întreprindă.

Abia dup ă moartea baronului Hermann von
Brukenthal, ultimul reprezentant al familiei, s urven it ă în 1872,
curatoriul a devenit singurul organ de decizie în privinţa muzeului.
Pen ultimul baron von Brukenthal, Joseph inclu sese la 1854 în fidei
comiss şi palatul din Piaţa Mare . Întreţinerea unei ase men ea
moşteniri era foarte costisitoare, astfel că in stituţi a era nevo ită să
funcţioneze cu un număr redus de personal, îndeobşte cu un
custode şi un custode adjunct, la care se adăuga un om de
serviciu . Permanenta insuficienţă de fonduri a fost şi cauza
absen ţei unei politici coerente de achiziţii.
La sfârş itul secolului trecut ş i începutul secol ului nostru, după
ce reputaţi istorici de artă, Theodor von Frimmel, Abraham
Bredius, Cornelis Hofsted e de Groot ş i Karl Voii vizitasea ră Muzeul
Brukenthal apreciind valoarea pinacotecii, cea mai mare parte a
tablourilor deteriorate a fost restaurată la Viena, fapt ce, fireşte, a
înse_mn at un s ubstanţial efort material pentru muzeu.
lncepând cu 1907 4 , pentru a pune capăt lipsei endemice de
fonduri, custozii împreună cu in stituţia curatorial ă au lansat o
adevărată campanie pe care astăzi am numit-o de fund raising. Se
apela, aşa cu m reie se din adnotările custozilo r în reg istrele
contabile, la instituţiile bancare germane, încercându-se totodată o
sensibilizare a lor, prin folosirea argumentului apartenenţei la
comunitate pentru care Muzeul Brukenth al devenise un fel de
blazon. În şedinţa curatoriului din 4 august 1919 5 a fost luată
decizia de a se adresa cu precădere categoriei de „ava nt aj aţi
cărora providenţa le dărui se mari bogăţii în anii din urm ă" în
vederea constituirii unui fond de 1 .OOO.OOO coroane, urmând ca
dobânzile acestuia să acopere viitoarele cheltuielile curente. Spre
dezamăgirea celor care lan sează iniţiativa, aceasta s-a dovedit a fi
utopică. În 1921 donatorii au fo st mai generoşi. Astfel, în urma
unei acţiuni de s ubscripţii, a rezultat suma de 9.00.000 de lei 6 ,
600.000 lei provenind din contribuţia băncilor. ln acelaşi an , în
vederea măriri i capitalului, a fost înstrăinată o casă cu grădina
aferentă, proprietate a muzeului , aflată în zona străzilor Banatului Şaguna-Dealului (Muhlgaşse-Seilergasse-Berggasse)

7

.

Soarta Muzeului Brukenthal , mai precis cea a colecţiilor şi
îmbogăţirii acestora a consţituit obiectul de interes a mai multor
a sociaţii şi societăţi sibiene. ln anul 1904 a fost fondată Societatea
Sebastian Hann, care, prif)tre altele, urmărea ş i crearea unei galerii
de artă modernă în cadrul galeriei Brukenthal, fapt pentru care
anual era ac hiziţionată o lucrare repreze ntativă a unui artist
transilvănean şi donată muzeului. La 28 ianuarie 1918 a luat fiinţă
o altă asociaţie Pflegerschaft zur Erwerbung und Erhaltung von
săchsischen Altertumern având drept scop achiziţia de obiecte de
~rtă săsească şi restaurarea celor aflate deja în colecţiile muzeale .
lntr-un moment dificil din punct de vedere economic, în plină criză
mondi ală, la 7 ianuarie 1930 a fost creată Societatea prietenilor
muzeului (,,Gesellschaft der Freunde des Baron Brukenthalischen
Museums"), societate afiliată iniţial Societăţii Sebastian Hann 8 .
Dacă am folosi un concept la modă în ziua de azi, atunci societatea
merită apelativul de sponsor, întrucât de la fondarea ei şi până în
anul 1946 ea a S[Jrijinit financiar toate acţiunile mai importante ale
instituţiei sibiene . În primul număr al revistei 11 Mitteilungen aus dem
Baron Brukenthalischen Museum" (volumul de comunicări al
muzeului), editată în serie nouă în 1931 a fost publicată declaraţia
program în care erau enunţate principalele obiective ale asociaţiei
constând în: conservarea şi îmbogăţirea patrimoniului muzeului şi în
educarea publicului în vederea conştientizării importanţei sale.
Printre priorităţile asociaţiei se afla şi restaurarea Palatului
Brukenthal care, ajuns la vârsta de peste un secol şi jumătate ,
necesita urgente lucrări de restaurare şi modernizare . Aceste
lucrări demaraseră în 1928 înainte de crearea societăţii şi au
continuat, cu paşi lenţi, până în anul. 1937 rezolvându-se însă
numai probleme de maximă urgenţă . ln octombrie 1935 a fost
lansat un apel al comitetului de conducere al Societăţii Prietenilor
Muzeului către locuitorii Sibiului (şi nu numai), apel repetat în martie
1936 (textul apelului este identic) prin care se cerea sprijinul
populaţiei pentru remedierea unei situaţii dificile şi totodată foarte

costisitoare . Fu sese ră descoperite grave avarii la traversele din
lemn care s u sţineau plafoanele , astfel încât o parte a muzeului a
trebuit să fi e închisă. Textul a încercat să acţioneze asupra
conş tiinţei acelora cărora se adresa, producând o reacţie de
prestigiu ş i totodată un răspuns patriotic 9 . La 3 iunie 1938,
directorul muzeu lui , Rudolf Spek,a trimis un memoriu presbiteriului
evanghelic, încercând să conving ă forul tutelar nu numai de
obligativitatea demarării lucră rilor de restaurare dar ş i de
necesitatea reg ând irii modului de valorificare a patrimoniului ,
aceasta putându-se re aliza numai prin crearea de noi spaţii ~e
expunere ş i prin amenajarea de depozite co re spu n zătoare. ln
viziunea directorului , o atenţie deosebită trebuia acordată nu numai
artei populare, ci mai ales c iv ilizaţiei urbane a epocii lui Brukenthal ,
transformând sălile de recepţie ale palatului în primul muzeu al
barocului din ţară.
Urmare a apelurilor repetate lansate de Prieteni, muzeul a intrat
în posesia unor sume însemnate, iar în anii 1939/40, mai precis în
perioada 2 mai 1939 ş i mijlocul lunii mai 1940 au fost efectuate
lu c rări de restaurare, renovare ş i modernizare 10 de o anverg ură ş i
cu un efort financiar 11 fără precedent. Prin interm ediul acestor
lucrări s-a dorit pe l âng ă înl ătura rea avariil or, desăvârşirea noului
concept muzeal - aşa cu m îl elaborase Rudolf Spek - irealizabil
înainte din lipsă de spaţiu. Acesta a constat în crear~a Muzeului de
cultură şi civilizaţie săsească la etajul al doilea-, format din galeria
de artă transilvăneană ş i din partea de etnografi e - , în amenajarea
Muzeului Ba rocului în saloan ele de recepţi e ale palatulu în
extinderea s paţiului afectat bibliotecii, în vede rea facilitării accesului
la aceas tă importantă colecţie ş i în sporirea confortului oferit
cititorilor.
Execuţia proiectului a a fost încredinţată unui grup de s pec ialişti
format din arhitectul Ern st Stenzei şi din constructorii Ferdinand
Kăniger ş i Julius Morawetz. Ern st Kenzel a condus o echipă care
a asanat acea parte a palatului în care se făcuse s imţită igrasia,
respectiv scara principală şi sala în care, în acea vreme, era
adăpostită colecţia de manuscrise (actualmente secretariatul
Muzeului Brukenthal) . Aceeaşi echipă a supraetajat, sala care
unea palatul propriu-zis cu un corp de clădire ridicat ulterior, care
pe atunci adăpostea colecţia de etnografie, respectiv c ultură şi
civilizaţie săsească. Au fost propuse două vari ante de proiect,
conducerea muzeului optând pentru cea cu un singur geam
(imaginea actuală diferă de cea din planul din anexă datorită alipirii
un ei încăperi destinate corpului de pază) . În sala de la etajul li ,
obţinută pe această, cale, a fost adăpostită colecţia de ceramică
transilvăneană iar spaţiul de la etajul I, rămas disponibil (în urma
mutării acestei colecţii) şi sala de legătură spre aripa din curtea a
doua au servit extinderii bibliotecii.
·
În planul iniţial nu fuseseră incluse lucrările executate apoi de
ing . G. Buertmes abia atunci când s-a lucrat la clădirea principală ,
s-a constatat că traversele de lemn din douăsprezece săli erau
afectate de putregai şi de viermi xi lofagi . Întrucât atacul se
petrecuse doar pe o porţi une de aproximativ 20 de cm de la
9 Măreţul cadou, pe care l-a făcut baronul von Brukenthal poporului s~u,
donându-i colecţiile sale, obligă/ Să ne arătăm demni de o asemenea mo~temre,
făcând totul pentru muzeul care astăzi poartă numele fondatorului său. Răspunsurile
din partea persoanelor particulare şi din cea a unor organizaţii nu s-au lăsat prea
mult aşteptate. La 25 marttie 1938, Societatea de Muzică pune 1O OOO lei la
dispoziţia Societăţii Prieteni/or Muzeu/ul (MS 571 , Biblioteca Brukenthal).
10 Documentaţi a comp letă , - expertize, planuri,· costuri preliminate, decontări,
rapoarte de activitate - privind l u~rărll e efectuate este incl usă în MS 559, aflat în
Biblioteca Brukenthal. Astfel, când nu se menţionează al tă sursă, aflrmaţ lll e noastre
se referă la Informaţi i cuprinse în acest dosar,
11 între 1930 şi 1933 conform actelor păstrate în MS 502 din Biblioteca
Brukenthal, balanţa de venituri ş i cheltuieli a muzeului era următoarea :

1930
1931
1932
1933

612434
365676
263385
190632

lei
lei
lei
lei

cheltuieli 607058
cheltuieli 365456
cheltuieli 260863
cheltuieli 168441

lei
lei
lei
lei

Iar pentru lucrăril e din 1939/ 40 s-au cheltuit 1 1SO OOO lei, bani proveniţi din
surse :
998 912 lei
- din partea Societăţii Prietenilor Muzeului
- donaţie din partea Casei Şcoale l or
20 OOO lei
- subscripţi e I niţiată de directorul Muzeului
Brukenthal Dr. Rudolf Spek 83 200 lei
- dobândă din capitalul muzeului
!2 470 lei
- împrumut din partea Dr. Julius Blelz
25 OOO lei

următoarele

4 Geschliftsprotokol/ des Kustos, MS 74, Biblioteca Brukenthal, însemnare
din 19 februarie 1907,
5 GeschlJ.ftsprotokoll des Kustos, MS 75, Biblioteca Brukenthal.
e /bld., însemnare din 1 decembrie 1921 .
7 /bid., însemnare' din 21 decembrie 1921 ,
a MS. 253, Biblioteca Brukenthal.

venituri
venituri
venituri
venituri
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perete, iar mijloacele muzeului nu permiteau .înlocuirea totală a
plafoanelor tradiţionale cu altele din fier-beton, a fost găsit un
procedeu ingenios de înlocuire a părţilor contaminate şi de întărire
prin intermediul unor traverse metalice. Fierul-beton fusese folosit
deja în 1929 şi în 1936, când au fost înlocuite plafoanele aripii ce
închid prima curte a palatului 12 .
Pe lângă aceste lucrări de mare anvergură au fost executate
multe altele, şi ele de mare importanţă în realizarea proiectului:
canalizare a primei curţi, introducerea apei curente în corpul ce
închide această curte, pavarea ei şi amenajarea celei de-a doua,
înlocuirea tuturor scocurilor şi repararea hamurilor, înlocuirea unor
uşi deteriorate.
De mare interes a fost şi schimbarea esteticii faţadei palatului,
care a fost zugrăvită, ferestrele vopsite iar lanternele portalului
conectate la reţeaua electrică. În atenţia conducerii muzeului a stat

şi sporirea gradului de confort al sălilor aparţinând bibliotecii unde
s-a zugrăvit, s-a vopsit, s-a achiziţionat mobilier nou şi modern, tot
atunci fiind montate şi sobe de teracotă. Amenajarea Muzeului
Barocului necesita de asemenea lucrări speciale constând în:
restaurarea picturii murale din jurul sobelor, restaurarea frescei din
sala Hercules, restaurarea tapetului de mătase din saloanele roşii,
restaurarea stucaturii, restaurarea mobilei stil - lucrări executate
sub stricta supraveghere a directorului Rudolf Spek care vedea în
această acţiune revitalizarea spiritului întreprinzător al fondatorului
muzeului.
Amenajările au cuprins de asemenea podul şi subsolul, acesta
din urmă, spre a servi drept adăpost antiaerian.
Lucrările din anii 1939/40 ca şi cele premergătoare lor rămân
exemplare pentru ilustrarea generozităţii şi spiritului de sacrificiu a
unei comunităţi care a ştiut să-şi cinstească o moştenire preţioasă.

12 Cf. Rechenschaftsbericht (Dare de seamă) a directorului Rudolf Spek, din
16 mai 1940, p. 4, (MS Nr. 55, Muzeul Brukenthal).
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MĂNĂSTIREA CĂPRIANA ISTORICUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
SERGIUS CIOCANU

Mănăstirea Căpriana, una din cele mai vechi aşezăminte
monastice din Moldova medieval ă, situată în vestiţii pe timpuri codri
ce acoperă ţinutu l deluros din centrul Basarabiei, numiţi cândva
codrii Lăpuşnei sau ai Bâcului, lângă izvoarele din care îşi trage
obârşia râuleţu l l şnovăţ, reprezintă un ansamblu monumental de
valoare excepţional ă pentru istoria şi cultura n oastră. Cu toate
acestea, abia din 1980 Căpriana a intrat în atenţia specialişti l or în
domeniul istoriei ş i arhitecturii.

Primele ştiri referitoare la ex istenţa acestui aşeză m ânt
monastic, înregi strat sub denumirea „ mănăstirea de la Vi~nevăţ,
unde este egumen Chiprian", ne parvin dintr-un act al lui Alexandru
cel Bun datat cu anu l 1429 [ 1, p. 124-127]. În anul 14 70
cancelaria lui Stefan cel Mare a emis două documente, care de
asemenea se ~efereau la mănăstirea noastră 1. Este de reţin ut că
prin documentul secund marele voievod o transforma în metoc al
mănăstirii carpatine Neamţu .

N

î

25 m

O
www= -

-

Mănăstirea Căpriana. Planul general al săpăturilor arh eologice din anul 1993 [2, p. 26}
1 - biserica Adormin'i 1542, 2 - biserica St. Gheorghe (1903), 3 - paraclisul St. Nicolae (1840), 4 - Casa stăreţiei, 5 - Casa trapezei, 6 - chilii, 7 - dependin ţe
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Tot în secolul al XV-iea aici se co n stru ie şte o biseri că de zid,
de dimensiuni destul de mari - 37 metri lungime ş i 12 metri l ăţim e
în exte ri or. Fund aţi ile acestui ed ifi ciu , descoperite în urma
săpăt urilor arh eologice efectuate în vara anu lui 1993 de către
arheolog ii Gheorghe Posti că ş i Nicolae Con stantin escu,
co nturează un pl an tril obat , seg mentat co nform cerin ţelor
programului co mplex al bisericii mon aste ri ale moldovene şt i în altar,
naos, gropniţă , pronaos şi pridvor (narthex), toate încăp e ri l e f iind
separate prin câte un zid gros. Se remarcă mas ivitatea d eoseb ită
a temeliei , care atinge grosimea de 2,80 m. Bise rica era înzestrată
cu patru perechi de co ntrafo~i, două flancând abs idele late rale,
un a aşezată în axa zidului dintre gropn iţă ş i pronaos ş i o pereche
aşezată p i eziş la co lţuril e pridvorului. Dacă investi gaţi il e arh eologice
ulterioare vor confirma datarea deja propu să - prima jum ătate a
secolului al XV-iea [2 , p. 32], acesta va fi unicu l exe mplu cunoscut
de biserică mănăs tirească cu pridvor din timpul lui Alexand ru cel
Bun .
Prima jum ătate a secolului al XVI-iea a fo st o peri oad ă difi c ilă
pentru m ă n ăs t i re, ea, sau poate numai biserica de aici, căzând din
motive necun oscute astăz i în ruină. Starea precară în care

Mănăstirea Căpriana.

ajun sese Căpri a n a îl determină în a doua sa domni e pe Petru
Rareş să o refacă, fapt conse mn at în cronica lui Grig ore Ureche
[3, p. 84]. Eforturile sale în acest sens trebuiau să se fi consumat,
aşa cum spune pisania actu al ă a bi seri cii, în an ul Domnulu i 1542.
În luna octombrie a an ului 1545 Petru Rareş d ăruie şte „din nou
Înălţatei noastre mănăstiri a Adormirii Preacuratei Născătoare de
Dumnezeu numite Căpriana " o Tetraevanghelie ferecată în argint,
de unde putem deduce finalizarea l u c răril or de aici [4]. In scripţia
gravată pe scoa~e l e că~ii , atestă pentru prima dată denumirea din
prezent a m ă n ăs t i rii .
Zidurile vechii biserici au fost demantelate p ân ă la nivelul
fund aţiil or, o parte din piatră rezu ltată din d ărâm are, cum ne arată
so nd ajele arh eolog ice, fiind mai târziu reut il izată. Noua b i se ri că a
m ăn ăsti rii este în ăl ţată direct pe temeli a bisericii anteri oare. Astfel
a fost păstrată succesiunea, l egătura mi sti că a ce lor d o u ă edificii
de cult, di spă rut ş i din nou în ăl ţat, m ăr indu -se totodată ş i
stabilitatea ultimu lui . Constru irea noii biseri ci pe un loc deja sfinţit
prin ex i stenţa un eia mai vechi nu reprezenta ceva n eo bi ş nuit,
constituind o pract i că destul de frecve ntă în epocă. Aceas tă so lu ţie
a fost ut ili zată în cazul bi se ri cii Sfântul Dumitru din Suceava, al

Vedere a iconostasului bise ricii Adormirea Maicii Domnului
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Biserica Adormirii Maicii Domnului. Vedere dinspre sud-est
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bisericilor mănăstirilor Sfântul Nicolae din Poiana şi Bistriţa şi în
multe alte cazuri [5].
.
Opera ctitoricească a lui Petru Rareş, biserica Adormirea Maicii ·
Domnului este .construită, cum am semnalat deja, pe fundaţiile
edificiului anterior existent, urmând traseul lor interior. Naosul cu
trei abside, două laterale şi una mai mare - altarul, este flancat de
nelipsitele proscomidie şi diaconicon, luminate de 9ouă ferestre
mici orientate spre nord şi, respectiv, spre sud. lnsuşi naosul
captează lumina solară prin trei ferestre executate în axa fiecărei
abside . Iniţial acest compartiment era boltit cu o cupolă
supraînălţată de un tambur pe sistemul tradiţional de arce piezişe
etajate, puse în evidenţă în exterior de două baze stelate
suprapuse. Pronaosul dreptunghiular, iluminat de patru ferestre
mari, trebuia să fi fost boltit cu două cupole dispt.;_se în filă şi
ridicate pe sistemul de opt arce piezişe încrucişate. Intre naos şi
pronaos este cuprinsă o îngustă cameră a mormintelor (gropniţa),
compartiment destinat înhumărilor, boltit în semicilindru
transversal. Deasupra acesteia se situa o încăpere-ascunzătoare,
la care accesul era asigurat de o scară elicoidală amenajată în
grosimea peretelui de nord special îngroşat în acest scop. Ultimul
compartiment, pridvorul, cu două accese executate în peretele de
sud şi de nord al bisericii, este boltit, reeditând probabil boltirea
originară, în semicilindru. Pereţii săi trebuie să fi fost perforaţi,
dacă ne amintim de pridvoarele celorlalte ctitorii rareşiene, de
ample ferestre ogivale, trei în peretele de vest şi câte una deasupra
celor două intrări. Prin modelarea intensităţii iluminării încăperilor
bisericii s-a realizat o gradare simbolică a acestora, începând cu
pridvorul şi pronaosul străpunse de mari ferestre şi terminând cu
semiîntunericul mistic al naosului, simbolizând, respectiv, lumea
terestră şi pe cea celestă, legătura între acestea realizându-se prin
intermediul tenebrelor gropniţei, care sugerează ideea finităţii celor
lumeşti. Plastica decorativă exterioară era reprezentată prin firidele
înalte ce împânzesc şi astăzi absidele, prin două şiruri continue de
ocniţe de sub comisă, precum şi prin elemente de factură gotică
sculptate în piatră cum ar fi so.ciul profilat, contraforţii,
ancadramentele de uşi şi ferestre. ln concordanţă cu tradiţia
timpului, faţadele bisericii trebuiau să fi primit o strălucită haină de
fresce . Un alt element ce întregea imaginea edificiilor eclesiastice
moldoveneşti ale timpului era învelitoarea înaltă, fragmentată. Turla
obliga învelitoarea să se desfacă în patru corpuri independente,
care acopereau respectiv , altarul, absidele laterale şi restul
edificiului, păstrându-se însă continuitatea streaşinei.
Graţie înzestrării sale de către domnitorii Moldovei cu moşii
întinse Căpriana devine una dintre cele mai bogate şi influente
mănăstiri din principat, cunoscând, ce-i drept, atât perioade de
înflorire , cât şi de incertitudini.
Un punct de referinţă de importanţă notorie pentru istoria
Căprianei l-a constituit „închinarea" ei în anul 1698 mănăstirii
Zografu de pe muntele Athos din Grecia de către principele Antioh
Cantemir [2, p. 25]. În secolul al XVIII-iea Moldova este supusă de
destin unor grele încercări . Ea este călcată continuu de trupe
străine: turceşti, ruseşti, austriece, tătăreşti, toate tratând-o ca pe
un teritoriu inamic ocupat, dedându-se deschis ori mai mult sau
mai puţin voalat la jafuri şi crime. Aceste evenimente, desigur, nu
putea_u s ă nu atingă Căpriana, influenţând direct asupra bunăstării
sale. ln acest sens este relevant faptul că în timpul războiului rusoturc din 1806-1812 şi până în anul 1814 mănăstirea a servit drept
depozit de arme al armatei ruse [6, p. 33] . La aceasta se mai
adaugă faptul că stareţii atoniţi erau interesaţi mai mult de
bunăstarea personală şi a mănăstirii patron. Către începutul
secolului al XIX-iea, Căpriana ajunge într-o stare deplorabilă atât
din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al
integrităţii construcţiilor mănăstireşti.

ln anul 1802 Moldova suferă un dezastruos cutremur, care
aduce grave prejudicii edificiilor Căprianei (referitor la anul
producerii cutremurului ex istă o confuzie regretabilă, mai mulţi
autori indicând ani diferiţi - 1811, 1813, 1814 sau chiar 1819; în
realitate în primele două decenii ale secolului al XIX-iea a avut loc
un singur seism, cel menţionat mai sus). În ce priveşte biserica
mănăstirii ştim, că în partea superioară a zidurilor, la bolţi şi la
bazele turlei apar fisuri, care cu timf?ul, neaplicându-se acţiunile
necesare de consolidare, se măresc. ln scurt timp turla bisericii se
prăbuşeşte, pietrele din bolţi „mai că încep să cadă", fisurile

afectând legăturile bolţilor şi zidurile la ferestre [8, p. 153]. Biserica
ajungând la o stare de degradare avansată, serviciilor divine sunt
transferate împreună cu toate lucrurile bisericeşti într-o casă de
rugăciuni special construită în apropiere.
În 1812, teritoriul dintre Prut şi Nistru al Moldovei este anexat
de Imperiul Rus. La rugămintea mitropolitului Gavriil Bănulescu
Bodoni, conducătorul proaspăt înfiinţatei de autorităţile ţariste
dieceze a Basarabiei, în anul 1813 este emis un edict imperial prin
care mănăstirea Căpriana, împreună cu dependentul de ea schit
Condriţa este pusă sub administraţia casei arhiereşti de Chişinău
[7, p. 32]. Fostul patron, mănăstirea atonită Zografu, încearcă pe
diferite căi să obţină reexaminarea deciziei luate la SanktPetersburg, când în 1818 la cererea hotărâtă a lui Gavriil
Bănulescu-Bodoni Căpriana este trecută în posesia deplină a
Mitropoliei Basarabiei, devenind reşedinţa de vară a Întâi
stătătorilor acesteia.
Starea precară în ca~e ajunsese biserica mănăstirii impunea
adoptarea unor acţiuni serioase de consolidare şi reparare a ei,
fapt realizat între anii 1819 şi 1820. Bisericii îi este aplicat un
tratament, care modifică serios aspectul său exterior şi interior.
După cum relatează însuşi mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni,
iniţiatorul şi supraveghetorul construcţiei 11 „ .şi am început
reînnoirea vechii şi marii biserici („ .) aproximativ mai mult de la
jumătate şi anume chiar de la ferestre şi îndreptând pereţii am
aplicat necesarele, unde trebuiau, legături de fier" [8, p. 153]. Au
fost schimbate toate bolţile edificiului în afară, poate, de bolta
gropniţei . Pereţii care despărţeau gropniţa de naos şi pronaos au
fost parţial suprimaţi, fiind înlocuiţi de două deschideri în arc.
Căzând necesitatea iluminării directe a camerei mormintelor,
fereastra din peretele de sud al compartimentului a fost zidită
(ancadramentul acesteia probabil s-a păstrat sub tencuiala
actuală) . Deasupra naosului, pe primul nivel de arce (cel secund a
fost desfiinţat) a fost ridicată o turlă nouă, octogonală în exterior şi
în interior, care se sprijină, pe un sistem de patru trompe de colţ
aplatizate. (Noua turlă este executată din paiantă cu umplutură de
cărămidă). Pronaosul a fost boltit cu doi semicilindri penetraţi de
lunete susţinuţi de şase coloane angajate. A fost transformat
pridvorul (narthexul) bisericii, pentru ca el să poată face faţă
împingerilor provocate de clopotniţa adăugată deasupra.
Compartimentul dat a fost lărgit înspre vest. El este boltit în
semicilindru şi este luminat de o singură fereastră, situată în axa
longitudinală a bisericii . Din interior fereastra este flancată de o
încăpere auxiliară şi casa unei scări elicoidale, care permite accesul
la cele două nivele ale clopotniţei. Nivelul camerei clopotelor este
deschis spre exterior prin patru deschideri mari, terminate în
semicerc.
Plastica arhitecturală exterioară a suferit şi ea intervenţii
majore . Odată cu dispariţia turlei originare amplasate pe două baze
stelare, îşi pierduse sensul cornişa înaltă a edificiului, care este
coborâtă practic până în planul naşterii bolţilor, prin înlăturarea
celor două şiruri continue de ocniţe oarbe . Coborârea considerabilă
a cornişei (pereţii edificiul pierd aproximativ o treime din înălţimea
sa) a determinat suprimarea nivelului ascunzătorii de deasupra
camerei mormintelor şi schimbarea formei învelitorii. S-a recurs la
simplificarea soclului bisericii (partea sa superioară profilată parţial
s-a păstrat acoperită de tencuieli) şi a contraforţilor săi. Au fost
schimbate ancadramentele celor două intrări şi ale tuturor
ferestrelor. Mărirea ferestrelor din axa absidelor până la
dimensiunile celor de la pronaos şi narthex a necesitat înlăturarea
parţială ale desenelor ce flancau vechile deschideri. Faţada de vest
a bisericii, datorită modificării pridvorului şi a adăugirii deasupra a
clopotniţei nu păstrează, în afară de contraforţii oblici de la margini,
nimic ce ne-ar aminti de o ctitorie pământeană. Fereastra
narthexului este flancată de câte doi pilaştri, care susţin la nivelul
secund al turnului-clopotniţă un fronton . Deasupra ferestrei este
amplasată o lesped_e de marmoră albă, care conţine pisania
actuală a bisericii: ,,Intru gloria Dumnezeului unic şi întru Sfânta
Treime slăvitului Tată şi Fiu şi Sfântului Dyh. Din porunca
preacuviosului şi Autocratului Marelui nostru lmpărat Alexandru
Pavlovici a toată Rusia şi cu Binecuvântarea Preasfântului de
Guvernământ Sinod al întregii Rusii şi a Preasfinţitului Exarh Gavriil,
Mitropolit al Chişinăului şi Hotinului este refăcut acest Sfânt Lăcaş
în numele Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu
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cu cheltuiala Mitropoliei Chişinăului şi a binevoitorilor
donatori şi care din temelie este ridicat În anul 1542 de la Naşterea
lui Christos de fericiţii Întru amintire Domni ai Moldovei Petru
Voievod şi Ştefan Voievod pentru această Mănăstire a Căprianei şi
care Mănăstire de amintiţii Domni şi de alţi Cuvioşi Dregători a fost
Înzestrată cu diferite moşii şi venituri Întru mântuirea sufletelor sale
şi veşnică pomenire. În anul de la facerea lumii 7327 şi de la
Naşterea lui Christos În anii 1819 şi 1820 În luna august" (varianta
de traducere a pisaniei este realizată după originalul în limba rusă
[2, p. 108]) . lnvelitoarea bisericii este destul de scundă, ea
continuând pantele sugerate de frontonul de pe faţada de vest.
Clopotniţa şi turla, de altfel străine edificiului ca formă şi propo~ii,
sunt încununate de o învelitoare piramidală şi, respectiv, în formă
de bulb. Intervenţiile în structura şi plastica decorativă interioară ,Ş i
exterioară i-au imprimat bisericii un caracter eclectic, străin. ln
acest fel, la Căpriana s-a făcut prima încercare de a transforma în
stil colonial o biserică moldovenească, proces care va continua şi
se va amplifica. Acest lucru este explicabil ţinând seama de lipsa
tot mai pronunţată de meŞteri familiarizaţi cu tradiţiile arhitecturale
locale şi de formarea unor noi gusturi în domeniul arhitecturii de
cult, gusturi propagate cu insistenţă de autorităţile ţariste instalate
în regiune.
Dintre alte construcţii originare mănăstireşti s-au păstrat două
pivniţe executate din zidărie de piatră brută, înglobate astăzi în
complexul chiliilor de la sud de biserica Adormirea Maicii Domnului .
Încăperile dreptunghiulare ale lor (8 m/5,5 m şi 7 m/ 5,5) sunt
împă~ite în două nave prin intermediul a trei stâlpi mediani uniţi prin
arce, care susţin două bolţi semicilindrice (refăcute, probabil, la
începutul secolului al XIX-iea). Ambele pivniţe sunt dotate cu câte
trei guri de ventilare . Accesul în pivniţe este asigurat de câte un
gang înclinat prevăzut cu trepte. Intrarea propriu-zisă în încăperea
acestora păstrează ancadramentele originare arcuite, formate
fiecare din patru piese masive de piatră.
Imprimarea unui carp.eter străin bisericii şi distrugerea ·de
calamităţile naturale şi sociale a celorlalte construcţii originare
măn ăstireşti, a dus la raderea memoriei istorice a locului . De acest
lucru s-au folosit mulţi „binevoitori" şi „istorici", care afirmau până
nu demult că mănăstirea este un produs al secolului al XVIII-iea.
străduinţa şi

Ansamblul monastic Căpriana, monument unic în felul său în
Moldova dintre Prut şi Nistru, merită o atenţie şi o tratare 'aparte.
Biserica lui Petru Rareş de aici necesită o restaurare întru
asigurarea continuităţii formale a monumentului . Acţiunile
enunţate, desigur, trebuie precedate de investigaţii arheologice de
amploare pe întreg perimetrul mănăstirii, care vor permite stabilirea
traseului vechii incinte, ce nu este exclus să fi fost înzestrată cu
turnuri (cel de intrare servind, de regulă, şi drept clopotniţă), a
amplasării vechilor case mănăstireşti. Săpăturile, sperăm, vor
permite recuperarea unui număr cât mai mare din lapidariul vechii
biserici - ancadramente de uşi şi ferestre, fragmente din soclul
vechi, din sistemul iniţial de boltire etc.
Biserica Adormirii ar trebui degajată de suprapunerile,
adausurile lipsite de valoare, care parazitează monumentul, de felul
actualei clopotniţe şi completată în baza materialelor recuperate
sau prin analogie cu elementele irosite - turla originară, ocniţele din
partea superioară a zidurilor (acţiunile enunţate permiţând
reconstituirea formei iniţiale a acoperişului), a deschiderilor iniţiate
a ferestrelor şi uşilor .
Astfel , recurgându-se la o cercetare aprofundată istorică,
arheologică şi arhitecturală va fi posibilă restabilirea integrităţii
plastice a monumentului şi valorificarea sa sub aspect funcţional,
istoric şi estetic. Totodată, va . putea fi reconstituită o filă deloc
neglijabilă privind dezvoltarea arhitecturii în acest colţ al Europei.
Note:

1 Documenta Romaniae Historica A. Moldova, p. 24 1-247, I, Bucureşti.
2 Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu, Căpriana. Repere istoricoarheologice, p. 32, Ed. Ştiinţa, Chişinău 1996.
3 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 84, Ed. Hyperio n, Chişinău 1990.
4 Murzakevic Nikolaj, Nadpisi na oklade Evangelija v monastyre Kipriana,
p. 288-292, in ,Zapiski Odesskago Obscestva Istorii i Drevnostej", Tom I,
Odessa 1841 .
5 Emil Emandi, Mihai Ceauşu, Să nu dărâmi dacă nu ştii să construieşti, „Glasul
Bucovinei", Rădăuţi- l aşi 1991 , p. 367. Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Cercetările
arheologice de la Probata Veche, in SCIA, Bu cu reş ti 1979.
6 Constantin Tomescu, Diferite ştiri din arhiva consiliului eparhial Chişinău, p. 33
in ,Arhivele Basarabiei', nr. 1, Chişinău 1935.
7 Constantin Tomescu, Înfiinţarea eparhiei Chişinăului şi Hotinului - 181 3, p. 32,
in ,Arhivele Basarabiei', nr. 1, Chişinău 1929.
8 Aleksandr Stadnicki, Materialy k istorii Kiprianovskago monastyrja, p. 153, in
„Kisinevskie Eparhi alnye Vedomosti', nr. 6. 7, Chişinău 1892.
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„MUNŢII NOŞTRI AUR POARTĂ ... "

LIDIA

Cineva spunea -

pe vremea când România se sufoca

spi ritu ali ceşte sub neguri de ateism agresiv şi devastator - că
fiinţarea acestui neam o ţin, în şoapta rugăciuni l or lor, sihaştrii,
pustnicii şi marii duhovnici. Şi, desigur, aşa erai Aşa a fost şi-n
veacuri le trecute. Doar că, pe-atunci, voievozii îşi plecau s meriţi
frunţile încoronate, să primească binecuvântarea unor mâini
sfinţitoare de s ih aştri, iar mintea şi inima le ţineau deschise larg,
să pătrundă în ele cuvântul adânc de învăţătură, adevăruri l e
Evangheliei, tâlcul „vechilor Cazanii", din care luau ei înşişi putere
şi înţelepciune, în vremuri de cumpănă pentru ţară .

Biserica veche a

mânăstirii

Unii dintre aceşti c uvioşi, retraşi din lume şi ascunşi prin sâhle
dar mai cu seamă învăluiţi în crisalida rug ăciun ii
ne-ncetate, erau ştiuţi cu numele, alţii - nu . Cei mai mulţi - nu.
Decât de Dumnezeu . Ştiuţi ş i auziţi de El.
Astfel, veac după veac, aceştia şi-au l ăsat ucenici, care, la
rândul lor, aveau să pună umărul ce l tare al credinţei şi rugăciunii
să preia povara deznădejdii şi necazu rilor de tot felul ale celor mulţi
şi năpăstuiţi. Dar mai ales au preluat, îndată ce părinte l e lor
duhovnices c trecea la ce le veşnice, stânca grea, adeseori
strivitoare, a istoriei acestui popor. A)la am reu ş it să nu ne afund ăm
în ne c redinţă, să nu al unecăm în erezi e, să nu ne închinăm la
dumnezei „făc uţi, iar nu născuţi"„ . Încăl „. Pentru că primejdia nu
numai că nu a trecut, dar se înteţe şte, ca un foc hrănit de vreascuri
uscate.
şi

peşteri,

POPIŢA-STOICESCU

Iar aceste „cariatide" în rase ·negre , cu feţe bizantine stilizate,
de post, smerenie şi rugăciune, rând pe rând, pleacă
dintre noi, iar ucenicii nu se prea arată gătiţi a le urma, cu aceea)li
râvnă duhovnicească, tră irea, învăţătura )li mai ales rugăciunea nesubţiate

ncetată.

De-aceea, cât

încă

mai sunt, -

şi

se

lasă dezvăluiţi

lumii,
care aceasta
- nu-i totu l
pierdut!„. Dacă, însă, mâniindu-se pe neamul acesta Dumnezeu,
văzându- l mai bicisnic în credinţă, bună-cuviinţă şi frică de
năpădiţi de ea şi copleşiţi de povara păcatelor pe
le-o încredinţează în Sfânta Taină a Spovedaniei

cu hramul „Izvorul

Tămâduirii'

Judecătorul cel neuitarnic, ni-i va lua pe toţi aceşti sfinţi, le va sui
sufletele pe Scara desăvâ rşirii până la ultimele trei trepte, care
întruchipează

- dup ă Sf. Apostol Pavel - virtuţi l e fundamentale:
iar trupurile firave - dar paradoxal
de puternice, prin asceza lor! - le va da firii, până la Învierea cea
de obşte, vom rămâne singuri! Atât de singuri! „.
Şi„. totuşi„ . chiar dacă ucenicii marilor părinţi spirituali înc ă nu
se vădesc - poate din smerenie, nesocotindu-se înc ă vrednici de
această lucrare înaltă - ţ ara şi poporul drept credincios mai pot
n ădăjd ui în ceva: avem, pre să rate pe tot întin sul acestei guri de
rai" - România! - , sfinte moaşte ale unor mucenici, martiri ş i sf inţi.
Ele sunt ancorele cele mai solide şi sigure în acest veac
care-şi tră ieşte ultimele bătăi ale inimii obosite de vrajbă, de crimă,
de ură. Raclele lor - din lemn sau de arg int, după rangu l celui care
Credinţa-Nădejdea-Dragostea,

11
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le-a ad us în ţară de prin alte părţi ale lumii, după o tainică 1ânduiala
a lui Dumnezeu, care a iubit acest neam românesc ! - nu se clatin ă,
ori cât de înalte sunt valuril e m ării pe care navig ăm . Desigur, nici
unul dintre sfinţii ş i mucenicii - străini sau români - nu ş i-a dorit să
doarmă somnul de veci în asemenea sipeturi făl oase. Ştiau că au
fost îngropaţi în pământu l din care toţi suntem p l ăm ădiţi şi aşteptau
ca trupuril e „să li se de s facă în cele din care au fost alcătuite". Dar
sfin ţenia nu poate fi îngropată, nu stă sub pământ! Ea răzbate prin
straturi le de lut, oricât de grele, ş i d ă de veste, printr-o bun ă
mireas m ă , că acolo se afl ă un sf ânt. Iar această mi reas m ă nu
părăseş te trupurile din care i zvo răşte , nici când ele sunt scoase iar
la lumin ă , întregi, nestricate, cutremurându-te la cea mai sf i oasă
atingere.

Legenda spune că, într-o vreme - sau, folosind începutul
Evangheliilor: în vremea aceea„. -, apele repezi ale Geoagiului, care
izvorăsc din munţii Trascău l ui, au n ăboit peste matcă din pricina
ploilor, ajungând până lâng ă zidurile m ân ăstirii Râmeţ , ş i au răscolit
micul cimitir care înconj ura biserica, luând cu ele osemintele celor ce
îş i dormeau somnul de veci acolo. Desigur, monahi ş i părinţi din acea
chinovie străvec he . Dup ă ce a trecut viitura ş i apele ş i- au regăsit
matca, domolite, de zidul altarului s-a fost lovit, n e l ăsându -se du s la
vale cu celelalte răm ăş iţe pământeşti ale fraţi l or ado rmiţi întru
Domnul, capul unui monah cunoscut pentru evlavia ş i osârdia lui
duhovni cească ş i care s-a id entificat mai apoi cu acel cuvios
Ghelasie de la Râmeţ. Astăzi m oaşte l e sale - capul - se odihn esc
într-o răcl iţă în mica bi sericuţă , ea în săş i un giuvaer de mare preţ.

Vechea şcoală de la Râmeţ (azi - muzeul mânăstirii)

Un ele din aceste sfinte moaşte nu sunt trupuri întregi, ci
ri sipite al.e celui care a a lcătuit „vasul ales " în întregimea
lui „. O m ână care a bin ec uvântat mu lţimi de credincioşi, sau care
a miruit cu mir sfinţit frunţil e plecate cu evlavie; un deget care a
arătat în cotro ar fi spre fo losul ei să apuce omen irea, unde să-şi
îndrepte Pfivirile - cele trupeşti, dar mai ales ale s ufl etul ~ i - , către
Cel Prea ln alt, acolo, sus, dincolo de albastru l cerului ş i de toate
straturil e - infinite - de „albastru" ...
Alteori, un cap care a gândit, a zâmbit, a privit cu bl â nd eţe, a
grăit cu înţelepciune, a mu strat cu iubire, a mângâiat cu vorbe de
pă rinte ş i a propovăd uit Adev ă ru l cel veş nic„ .
m ădulare

*

Apele tumultuoase, dar limpezi ale Geoagiului au săpat o vale îngustă în munţii Trascăului, cun oscută sub numele de „valea mânăstirii" ,
întrucât în apropierea ei se afl ă mânăstirea Râm eţ, un monument de o
rară frum useţe şi valoare i storică, datând din secolul al XIV-iea.
Biserica nouă
cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Adormirea Maicii Domnului

Dintr-o binecuvântare a lui Dumnezeu, ne- am afl at - soţu l meu
cu mine - închin ători la această sfântă m ân ăstire în vara anului
1998, pri miţi cu ospitalitate de maica st areţă leru salima Ghibu.
Erau în p l ină desfăş urare lucrăril e de ridi care a bi sericii vechi cu
2,08 m de la nivelul de că l ca re a zidului , întru cât monumentul era
pus în peri col de pânza freati că din zo nă. Op e raţiun ea tehn i că în
sine - invenţi e a inginerului Eug en l ord ăch esc u din B ucure ş ti părea un miracol. D es prin să de solul în care prin sese răd ăc ini ,
b i se ri c uţa răm ăsese sus p e nd ată, p arcă plutind s ingură pe un val
imaginar. Pilonii din p l ăci de beton care o s u sţin eau „în ae r" ni ci nu
se observau. Impresia de moment era că aceas tă supe rb ă „a rcă a
lui Noe" în mini atură a luat-o din loc, îndreptându -se spre stâncile
abrupte şi ascuţite, să le-nfrunte, să treacă, poate, de ele, ori să
urce pe creasta lor ş i de-acolo să privească , prin ochiul turnului clopotniţă , la materializarea versetu lui din Psalmul 103/20 , care
grăi eşte despre momentul prim ordial, când „soarele şi-a cun oscut
apusul său „. " Dar n-au l ăsat-o să plece. Au oprit-o în drum, ca
să-i dea întâietate, s merită ş i cuminte, bise ricii celei noi, af l ată ş i
aceasta în fază avan sată de co nstru cţie (sub acop e riş), începută
tot sub păstorirea ziditoare - la propriu ş i duhovni ce şte - , plin ă de
şi

Biserica fostei Episcopii a Geoagiului (sec. XIV)

Legenda spune .. .
Orice l egendă ascunde, ase meni unui fruct minunat, în miezu l
aromitor ş i plin de dulceaţă, un sâmbure de adevăr, de realitate.
Dup ă cum ş i ori ce adevă r, cu timpu l - dacă faptele lui sunt mai
neobişn uite ş i, deci, fasc in ează -, se îmbracă adeseori în aura
diafan ă , cu strălucire bl ând ă , a legendei.
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râvnă către Zid itorul a toate, a Prea Sfinţitului Emilian Bird aş Domnul să-l numere cu drepţi i-, Episcop al Alba-Iuliei.
Arhitectura bisericii noi în cân tă ochii şi sufl etul printr-o
îndrăz neal ă ş i frumu seţe arhitecturală unică, i scată din dorinţa
arhitectului - regretatul preot inginer Ioan Grecea de la
Arhiepiscopia Ortodoxă a Cluju lui - de a sluji , evident, în primu l
rând lui Dumn eze u, dar şi id eii de unitate (în diversitate) a
specifi cului românesc din ce le trei provi ncii istorice care
alcătu iesc ţa ra noastră. Aşa se face că bi serica nou ă - cu hramul
Sfinţii Apostoli Petru ş i Pavel -, în ce pută tot în vremea păstoririi
P. S. Emili an, desăvârşită ş i sfinţită cu binecuvântarea l.P.S.
Andrei,
păstorul
actual al Arhiepiscopiei
A lba- Iuliei,
înm ă nunch ează în silu eta ei zveltă cele trei stiluri de arhitectură
bi seri cească: moldav (ştefania n), muntean (basarab) ş i
tran silvăne a n. P arcă m ode l ată dintr-o singură mişcare a mâinii
unui genial scu lpto r, aceas t ă biserică păşeşt e într-un fe l - ai zice
- cu mând rie, să se avânte spre crestele aspre, iţindu -ş i turla
mare, cu acoperi ş ascuţi t , am intind biserici le de lem n
maramureşene, ca un gât de l ebădă .

Vedere de ansamblu a mânăstirii Râmeţ

Bi se ri c uţa veche are, totu ş i , un ascendent major: potrivit
legendei, clopotul ei s-a pornit să bată singur, în dung ă , poate
într-un amurg , sau când soarele, demult apus după stâncile golaşe,
le lăsa în b ătai a razelor de l ună pl i nă, făcându-le mistic de
impresionante. Bătai a rară, adân că, se va fi potrivit cu pasul plin de
grijă al asinului care-şi purta povara, con şti e nt parcă de sfinţen i a ei:
trupu l adormit întru Domnul al Sfântului Ghelasie, la început, desigur,
egumen al m ân ăst i rii Râmeţ, apoi arhipăstor al v ieţii duhovniceşti a
rom ânilor din Transi lvania (secolul al XIV-iea) . Sfântul cobora la vale
dintre chei, poate, sau din cine şti e ce drumuri de cercetare
duhovnicească a turmei încred inţate de Dumnezeu.

*

lini ş titoare a Psalmil or, a Acatistelor ş i cântă ril or de l aud ă către
Cel-de-Su s se mai presi mte uneori prin împrejurimi , ca un fum de
j e rtfă dintr-un rug nestins. De la răsărit spre m iazăzi, din
miazănoapte către apus, aceste „semnale" îş i dau de veste din pi sc
în pisc , pe tot lanţul Carpaţil o r, chemând la trezire ş i veg he asupra
sufletului acestui neam în că nu de tot înstră in at de iubirea către
Dumnezeu.

*

În noaptea aceea de august, cu ce r înalt ş i spuzit de stele, dar
sfâş i at la răstimpuri dese de ţipătu l de lumin ă al stelelor căzătoare ,
sun etele de toacă chemând măicuţele la slujba de seară se lovesc
sacadat în zidul de s t â n că ş i se în torc în apoi, aşezâ ndu- se ca ni şte
păsă ri n evăzut e pe umerii siluetelor firave şi înalte, în rasă n eag ră
şi c?-mil afcă.
.
ln seara aceea de augu st, am si mţit că Cel vechi de zile pri veş t e
de după crestele înfricoşătoare la sufletele noastre, ale pelerin ilor·,
ca ş i ale obştii şi, când tace toaca, îşi răsfiră barba a lb ă peste
păduril e de la poalele muntelui. Stă şi ascul tă li niştea sfântă şi
câ ntăril e în ge reş ti ale ceas urilor. Nici o adiere nu se stârneşte. Din
când în când, stri gătul unei bufniţe căutându -şi loc de priveală, de
unde să i scod ească locul ş i oamenii cu ochii ei rotunzi, certaţi cu
lumina de-afară, dar, spun legendele, - tot legend ele! - clarvăzători
în întunericu l oricât de greu de pătru n s al tainelor luminii.
Am dormit târziu, cu sufletul doldora de imagini şi trăiri înalt
duh ovn i ceşti. Iar somnul , când a venit, în sfâ rş it , a înnădit sub
pleoape de gând odaia cu pereţi plini de icoane ş i zidul gros, cu
cele două deschizături care , în a lta~u l b i sericuţe i celei vechi , ţin loc
de uşi împărăteşti ş i diaconeşti. Inalte ş i înguste, aceste două
desc hi zături boltite închipu iau în mintea mea, nici trează, ni ci
ad o rmită de-a binelea, „intrarea cea strâmtă" a Împărăţiei prin care
numai cei drepţi au să-n capă la plinirea vremii„.
Anahoreţi, e re miţi, pustnici ş i sfinţi „. ere miţi „. re miţi „. Râmeţ
„.Pleoapele sunt grele ca nişte les pezi , ş i o pace n ec un oscută îmi
l eagă n ă sufletul „. parcă aud şoapt e, glas uri rostind ceva ritmat , ca
o muzică interi oară, ta ini că , cu sau fără cuvinte, nu şti u, dar având
un înţe l es doar pentru un strat foarte adânc al minţii, ori, poate, nu
al minţii, ci mai degrabă al inimii„. „Sunt ei, îmi spu n, nevoitorii
pusti ei, pustnicii , s ih aş trii , e re miţi i„. sf inţii„. care se roagă". E bine!
E atât de bine să- i ştiu că se roagă, aievea, aici, pe pământ, sau
de dincolo de mormintele neştiute„. Monahii - toţi aceşt i a erau
monahi - au acest rost pe lu me, să se roage pentru lume. Ce i
dintotdeau na ş i cei de azi, de aici şi de oriunde cred inţa ortodoxă
n aşte asemenea părinţi îmbunătăţiţi, se roagă. Cum spune atât de
frumos cuvios ul Siluan Athon itul (1866- 1938): „[„.] Omul din
lume se roagă pu ţin, dar monahul se roagă ne-ncetat. Mulţum ită
monahilor, rugăciunea nu - n cetează ni c i odată pe pământ; iar
aceasta este de folos pentru întreaga lume, fii ndcă lumea stă prin
ru găciune; dar când ru găciu n ea s l ăbeşte, atunci lumea piere. [„ .]
când nu vo r mai fi pe pământ rug ători, atunci va fi sfârşi tul lumii,
vor veni mari nenorociri, ş i ele sunt deja acum„ ."

Dacă am medita la zicerea moţil or din Apuseni: „ Munţii n oştri aur
po a rtă„.", s-ar cuveni să ne referim la un alt aur decât cel oprit în

sita celor ce-l strângeau cu trud ă , gram cu gram, din moşi străm oşi.
Aurul mult mai de preţ ş i care nu intră în ni ci un aliaj cu ceva
străin lui în suş i: rugăciunea n e- n cetată a „eremiţi l or" de la care
s-ar trage îns u şi num ele locurilor de minune cuprinzând între
stânci, păduri ş i plaiu ri înve rzite m ân ăstirea Râmeţ - sau a
sihaştrilor, care au pu s temelie „s ih ăs triil o r" de obşte , ei trăgân 
du-se întru „is ihi a" codrilor Moldovei, sau a pustn icil or care vor fi
l ăsat acest num e generic unor ch inovii din împrejurimile de
coti tură a Carpaţilor.
„.Şi această „puzderie" de vetre tainice şi incandescente de
c red inţă, n evo inţă şi rugăc i une, chiar dacă azi su nt pustii de acei
„îngeri în trup" care le făceau să lumineze în noapte, mireasma
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Nos montagnes de l'or portent..."
Lidia Pop i ţa Stoicescu
- Resume -

Malgre toutes Ies vicisitudes de l'histoire, la croyance, en Roumanie,
c'est garde par Ies bons vieux moines (căl ugării). A part cela se garde un
nombre important de reliques de saints .
Dans un lieu benit par le Bon- Dieu, Geoag iu, l'ancienne eg lise du
cause des eaux
Monastere de Râme\ est „souleve" avec plus de 2 m
phreatiques. En meme temps on bâti une nouvelle eg lise.
Mais pendant tous ce temps Ies erm ites prient pour tous le monde„.
Leurs prieres vaut tout l'or du monde„. Ouand ii n'y aura plus des
suppliants sera la fin du monde „ .
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COMPONENTA COMISIEI NATIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE
'
'

1. Prof. dr. Petre ALEXANDRESCU - director al Institutului de Arheologie din Bu c ure şti
2. Conf. univ. dr. Stefan ANDREESCU - istoric
'
3 . Arh . Alexand ru BELDIMAN - presedinte al Uniunii Arhitectilor din România
'
'
4 . Horia BERNEA - director al Muzeului Tăranu lui Român
5. Conf. univ. Oliviu BOLDURA - pictor restaurator
6. Prof. ing. Alexan dru CIŞM I G I U
7. Dr. Nicolae CONSTANTINESCU - arh eolog
8. l.P.S. DANIEL - Mitropolit al Moldovei ş i Bucovinei
9. Prof . dr. Peter DERER - arhitect
1O. Dr. Alexandru DIACONESCU - arheolog
11. Herman n FABINI - arh itect
12. Prof. dr. Dinu GIURESCU
13. Căl i n HOINĂRESCU - arhitect
14. Sanda IGNAT - arhitect
15. Dr. KOVACS Andras - istoric de artă
16. Conf. univ. Dan MOHANU - pictor restaurator
17. Dr. Monica MĂRGINEAN U- CÎRSTOIU - istoric de artă
18. Dr. Cezara MUCENIC - istoric de artă
19. Arh. Dan NICOLAE - director al Directi ei Monumentelor Istorice
'
20 . Dr. Paul NIEDERMAIER - arhitect
21. Dr. ing . Nicolae NOICA - Ministrul Lucră rilor Publice şi Amenajării Teritoriului
22. lng. Constantin PAVELESCU
23. Prof. dr. Andrei PIPPIDI - preşedinte al Comisiei N aţio nale a Monumentelor Istorice
24 . Dr. Marius PORUMB - membru corespondent al Academiei ,
directorul In stitutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca
25. Dr. Voica- Maria PUŞCAŞU - arheolog
26. Dr. Nicolae SABĂU - istoric de artă
27 . Arh. Serban STURDZA
'
28. Prof. dr. Aurelian TRISCU - arhitect
29. Dr. Nicolae VLADESCU - arhitect
30. Prof. dr. Sanda VOICULESCU - arh itect
31. Colone l Virgil VOICULESCU - jurist
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