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capitolul I
studii și cercetări
BISERICA MĂNĂSTIRII COLŢEA
Buzilă Ciprian
Abstract
The Colţea Church is one of the few ecclesiastical
monuments in Bucharest which presents influences of
seventeenth century Western art. This article highlights
a comparative analysis of Baroque influences, legible
especially in the repertoire of decorative elements, making
reference to the other Mihai Cantacuzino’s foundationsone of the leading personalities of Romanian culture in
that century. The church preserves many original objects
of worship, of which the most valuable is the iconostasis
(1701-1702), who keeps icons painted at the begining of
XVIII-th century.

personaj relativ important în epocă2. În spatele bisericii
se întindea o vie3, iar în locul actualei Pieţe Sf. Gheorghe
se ţinea târgul comercial denumit „Târgul Cucului”4. De-a
lungul uliţei celei mari a Colţei, se găseau multe prăvălii,
aceasta fiind una dintre cele mai comerciale străzi din
oraş. În această mahala, ridica la începutul veacului al
XVIII-lea Mihai Cantacuzino, spătarul, mai întâi o biserică
din piatră la care va alătura, pe parcursul a câţiva ani, un
spital, o şcoală, paraclise şi chilii aferente acestora, şi un
falnic turn clopotniţă care unea zidul de incintă.
Scurt istoric

Făcând parte dintr-o prestigioasă familie nobiliară
Keywords: Mihai Cantacuzino, Colţea Church, Pârvu bizantină, al cărei întemeietor în Țara Românească fusese
Mutu, iconostasis, Brancovan style, Brancovan sculpture, Postelnicul Constantin Cantacuzino5, Cantacuzinii au fost
unii dintre înnoitorii de seamă ai vieţii artistice şi culturale
baroque influence, iconography of the frescos, Deisis.
din Ţara Româneasă, fiind fondatorii a numeroase edificii
de cult şi de reşedinţe impunătoare.
Personalitate erudită cu multiple afirmări în cultura
ămasă solitară în mijlocul Bucureştiului, şi viaţa socială de la sfârşitul secolului al XVII-lea, Mihai
biserica Colţea, aflată în apropierea intersecţiei spătarul a desfăşurat o activitate ctitoricească susţinută,
bulevardului I. C. Brătianu cu bulevardul Carol dezvoltată cu precădere în prima parte a domniei nepotului
I, este singura care a mai supravieţuit dintr-un întreg său, Constantin Brâncoveanu. Acesta clădeşte lăcaşuri de
complex mănăstiresc ridicat acum trei secole de spătarul cult la intervale scurte de timp: mănăstirea din Râmnicul
Mihai Cantacuzino.
Sărat (1691-1697)5, ridicată împreună cu Constantin
Modernizarea tramei stradale din centrul oraşului Brâncoveanu, mănăstirea Sinaia (1694-1695)6, biserica
a schimbat aspectul său de odinioară. Cu greu ne putem Fundenii Doamnei (1699). Poate cea mai importantă
imagina cum arăta mahalaua Colţei în vremea in care se
ridica această mănăstire. Oraşul era împărţit, după cum 2 Mahalaua din jurul bisericii lui Colțea a luat aceeași denumire, căpătând o
arată cartografia de la 1798 a Poliţiei, în cinci „plase”. Printre identitate și devenind astfel un reper urbanistic încă din a doua jumătate a
cele douăzeci şi şase de mahalale ale plasei Târgului făcea secolului al XVII-lea.
parte și „mahalaua Colţii”. Aceasta purta numele Colţea 3 I. Ionaşcu, op. cit., p. 27.
încă din secolul al XVII-lea1, nume primit de la biserica 4 Aurora Ilieş, Biserica Mănăstirii Colţea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969,
care intrase în posesia dregătorului Colțea Doicescu, un p. 7.

R
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1

Numele de „mahalao[a] Colţii Clucer” apare intr-un un document la 1669,
iunie 18, I. Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare la proprietăţile
mănăstirii Colţea, Fundaţia Regele Carol I, Bucureşti, 1941, p. 21.

Vezi Octav-George Lecca, Familiile boierești române. Istorie și genealogie
(după izvoare autentice), Editura Libra, Muzeul Literaturii Române, București,
[f.a], p. 189.
6

Datare conform pisaniei. N. Stoicescu o datează 1690-1696, pe baza unor
documente, cf. N. Stoicescu, Bibliografia Monumentelor Feudale din Țara
Românească, extras în Mitropolia Olteniei, Craiova, 1966, p. 331, nota 31.

5

Fig 1. Turnul mănăstirii Colțea la începutul secolului al XIX-lea. Apud
Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, București, 1899, p. 182.

prin rolul pe care urma să-l aibă, şi ultima ctitorită pe
de-a întregul7 de spătar, este mănăstirea Colţea, complex
legat de aspiraţiile umanisto-filantropice care se făcuseră
auzite în epocă și de care acesta nu era străin.
Ctitorul cel dintâi al bisericii8 din lemn a fost Udrea
Doicescu, slugerul, şi avea hramul Sf. Paraschiva. Udrea
Doicescu este ucis în răscoala din 1655, iar biserica
rămâne în grija fratelui său, Colţea clucerul9. În martie
1670, Colţea Doicescu, neputând după dorinţa fratelui său
7
8

Ibidem, p. 523.

La biserica mănăstirii Titireciu Mihai Cantacuzino adaugă doar pridvorul
din temelie, după anul 1701, și face reparațiile necesare bisericii. Unii autori
consideră că partea cea veche a bisericii (altarul și naosul) datează din secolul
al XVI-lea. Vezi T. Simedrea, Mânăstirea Titireciu, în Glasul Bisericii, Anul XXII,
nr. 5-6, p 479.

9

Într-un hrisov din anul 1658 februarie 10, e menţionată biserica lui Udrea
slugerul – Vezi Florian Georgescu, Paul I. Cernovodeanu, Ioana Cristache
Panait, Documente privind istoria oraşului Bucureşti, Muzeul de Istorie a
oraşului Bucureşti, 1960, p. 33.

6

Fig 2. Biserica Colțea

să aibă grijă de această biserică, închină lăcaşul cu toate
averile şi împrejurimile ei Mitropoliei „Ungrovlahiei” din
Bucureşti „pentru ca să fie pomeniţi de urmaşii lor şi de ei
înşişi neîncetat”10.
Mihai Cantacuzino achiziţionează abia în anul 1709
locul cu biserica denumită deja a Colţei, de la Mitropolie
pentru suma de opt sute de taleri de argint11. Acesta
primise însă voie înainte, de la Teodosie, mitropolitul Ţării
Româneşti, să zidească biserica, o „bolniţă” şi „casă pentru
streini” pentru îngrijirea celor bolnavi12. Este posibil ca
10

Colţea Doicescu, frate cu Uldrea slugerul Doicescu este pomenit pe rând
ca: postelinic – 1620, 1641, vornic -1644-1654, vel pitar -1655; mare comis
- 1660; mare clucer în 1661, 1662-1664, 1665-1668, Vezi N. Stoicescu,
Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova, sec. XIV-XVII,
Editura enciclopedică română, București, 1971, p. 169.
11

Cartea mitropolitului Antim, document publicat de Ionaşcu I. în Documente
bucureştene privitoare la proprietăţile mănăstirii Colţea, Fundaţia Regele
Carol I, Bucureşti, 1941, p. 27.

12

Document din 1709, martie 29, publicat de George Potra în Documente

Fig 3. Biserica Colțea, Plan, Arhiva INP.

tranzacţia să fi fost determinată de faptul că biserica lui
Udrea Doicescu - aflată în ruină – nu a putut fi reparată
nici de Mitropolia din Bucureşti13.
Pe acest loc, eruditul demnitar, edifică la începutul
secolului al XVIII-lea, complexul de clădiri al mănăstirii
Colţea, care cuprindea: o biserică relativ mare cu hramul
Trei Ierarhi14, care era aşezată în mijlocul curţii, trei
paraclise15 dintre care două erau dispuse unul în faţa
altuia – unul la casele arhiereului situate în partea de
nord a curţii cu hramul Sf. Paraschiva, altul cu hramul
Sfinţii Cosma şi Damian, iar un alt paraclis a fost zidit
pentru şcolari de vornicul Şerban Cantacuzino, fiul lui
Drăghici spătarul; un spital cu profil dermato-chirurgical,
şi o şcoală de „slovenie”. În chiliile mănăstirii a funcționat
pentru o perioadă foarte scurtă de timp (ca. 1747- 1748)
şi tipografia domnească, care din porunca lui Grigore
Ghica a fost mutată la Mitropolie.
Odată cu trecerea timpului şi datorită calamităţilor,
complexul monastic a suferit reparaţii şi modificări
privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800), Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1982, pp. 133-135.
13

Locul a fost cumpărat abia in 1709. Din cartea patriarhală a lui Antim
Ivireanu, prin care i se vând spătarului Mihai proprietățile cu biserica
lui Colțea Doicescu - închinate Mitropoliei - reiese că biserica și celelalte
construcții au fost ridicate anterior momentului cumpărării (1709), prin
binecuvântarea mitropolitului Teodosie. Ibid.
14
15

Aurora Ilieş, op. cit., p. 8.

Hramul bisericii este pomenit prima dată, în 1708, ca „beseareca Trei
Sfetitelor”; vezi cartea domnitorului Moldovei Mihai Racoviță în I. Ionașcu,
op. cit., p. 92.

repetate. Incendiul din 1739 a mistuit acoperişurile
construcţiilor, inclusiv pe cel a bisericii; acestea au
fost refăcute în acelaşi an16. După a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, la 1770, pridvorului originar al
bisericii i se adaugă un alt pridvor, mai mic, ca la biserica
mănăstirii Hurez17. Această adăugire a fost înlăturată
la mijlocul secolului al XIX-lea18. Este reparată în mai
multe rânduri: de arhitecții Faiser și Conrad Schwink, în
urma cutremurului din 183819, de arhitectul G. Mandrea
în 189520, și consolidată după bombardamentele din
1944. Cea mai recentă restaurare, proaspăt încheiată, s-a
realizat între 2001-2007 de un colectiv condus de arhitect
Constanţa Carp21.
Spitalului i se adaugă în 1795 în partea de sud un
pavilion pentru femei. Avariile din urma cutremurului din
1802 au determinat demolarea spitalului în 1836, acesta
16

Numărul paracliselor (trei) este menționat în „cartea gospod” semnată de
voevodul Constantin Mavrocordat în 23 mai 1747. Ibidem, p. 135.
17

Constantin Dapontes, Ephémérides daces, ou chronique de la Guerre de
Quatre ans, 1736-1739, Paris, 1880, p. 155, apud N. Iorga, Monumente
istorice românești și Daponte, în BCMI, XXVI, 1933, p. 157; I. Ionașcu, op. cit.,
p. 128.
18

Vezi Horia Teodoru, Un pridvor necunoscut, în Omagiu lui George Oprescu
cu prilejul împlinirii a 80 de ani, Editura Academiei Române, pp. 547-554.

19
20

Ante 1865, de când datează acuarela lui Henric Trenk, Ibid., p. 552.

Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Enciclopedia Lăcaşurilor de cult din
Bucureşti, vol. II, Ed. Ergorom ’79, București, 2000, p. 74.

21

Acesta face câteva mici reparații. Vezi G. Mandrea, Relațiuni despre biserica
Colții, , în BCMI, IV, 1911, p. 150.
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Biserica
arhitecturală

Colţea.

Analiză

Dintre toate clădirile ce formau
aşezământul mănăstiresc, nu s-a mai
pastrat până în zilele noastre decât
biserica (Fig. 2). Ridicată cea dintâi26,
aceasta era gata cam pe la 1701-170227.
Impreună cu celelalte ctitorii ale
spătarului, biserica mănăstirii Colţea se
înscrie printre construcţiile din epoca
de apogeu a stilului brâncovenesc.
După o perioadă modestă de
edificare, care a urmat epocii lui Matei
Basarab, activitatea constructivă din
a doua jumătate a secolul al XVII-lea
este preluată aproape cu înflăcărare de
Cantacuzini şi de voevodul Constantin
Brâncoveanu către sfârşitul secolului,
ctitori care deschid o nouă epocă
artistică.
Folosirea formelor artistice de
Fig 4. Biserica Colțea, fațada de nord,
Fig 5. Fațada de nord.
factură occidentală, din dezideratul
anii ’60, Foto arhiva INP
familiei domnitoare de sincronizare cu
arta
și
fastul
curților
occidentale, grefate pe scheletul
fiind refăcut în 1842; în 1887 s-a construit actuala clădire
arhitectonic tradițional ilustrează trecerea spre un “ev
în stil neoclasic.
28
Toate costrucţiile au fost înconjurate cu zid, fiind gata mediu modern” . Este vorba de o osmoză de elemente
pe la 1714-1715, după cum grăieşte pisania turnului22. La orientale și occidentale, fericit dozată în cadrul acestor
poarta intrării a fost zidit un turn clopotniţă cu un aspect monumente, care devine originală.
Edificiile ridicate de aceștia prezintă trăsături care
pitoresc (Fig. 1). Supoziţia că ar fi participat constructori
se
disting
de restul monumentelor contemporane lor. În
23
străini la ridicarea acestuia este întărită de aspectul
deosebit faţă de celelalte clopotniţe ale bisericilor din Ţara primul rând, o sculptură bogată năpădeşte ancadramentele
Românească. Un desen ne înfățişează aspectul turnului ferestrelor, capitelurile şi coloanele pridvoarelor sau
inainte de cutremurul din 1802, în urma căruia a suferit a celor din pronaos şi naos, consolele și portalurile;
avarii24. Deasupra bolţii de la intrare a construcţiei de sculptura capătă un rol important, fiind executată într-o
plan pătrat se ridicau trei niveluri diferenţiate unele de manieră îngrijită, care se deosebeşte prin limbajul
altele. Nivelul al doilea era înconjurat de jur împrejur de decorativ folosit, limbaj tributar artei baroce italiene.
un balcon ale cărui plăci de parapet erau încununate cu Ecou al artei apusene sunt şi elementele arhitectonice
fleuroane25. La nivelul superior, fiecare faţadă prezenta uzitate, precum şi unele elemente decorative clasice
două deschideri sub formă de arcade în plin cintru, cum sunt consolele de colţ, cornişele, soclurile profilate
împodobite cu toruri; tot la acest nivel era plasat şi câte uşor stângaci după tiparele clasice, antablamentele cu
un orologiu. Acoperişul realizat în pantă frântă, avea patru arhitravă şi friză, cartuşele,29capitelurile corintiene cu flori
ape; în partea inferioară se găsea câte un turnuleţ la fiecare şi foi de acant şi volute etc .
În arhitectură nu apar rezolvări spectaculoase, deşi
dintre cele patru colţuri, iar în partea superioară acesta era
încheiat cu un bulb baroc. Forma acoperişului, balustrada
de la catul al doilea precum şi înalţimea neobişnuită a
turnului sunt elemente noi în arhitectura românească.
Turnul și zidurile de incintă sunt demolate în anul 1888
atunci când se trasează actualul bulevard I. C. Brătianu.
22

„Consolidare, restaurare şi punere în valoare”, proiect nr. MO54 din 2001,
Memoriu arhitectură, p. 2.

23
24

Pisania se află la Muzeul Naţional de Artă al României.

Alexandru Tzigara-Samurcaş, Turnul şi Biserica Colţea, în
literare, nr. 3, 1908 (XLII), p. 352.

25

Convorbiri

Desen publicat în Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Stabilimentul grafic
I.V. Socec, București, 1899, p. 182; acesta apăruse mai întâi, în Muzeul
Naţional, anul 1838, luna februarie.

8

26

La sfârşitul secolului al XIX-lea o parte dintre acestea au fost adăugate în
balustrada pridvorului bisericii.

27

Acest lucru reiese din Cartea lui Antim Ivireanu din 1709, martie 29. Vezi
George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800),
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1982, pp. 134.

28

La 1702, noiembrie 18, patriarhul Gavriil al Constantinopolului, întăreşte
privilegiile şi daniile mănăstirii Sinaia şi pe cele ale mănăstirii Colţea. N.
Iorga, Cartea patriarhală pentru Sinaia, în Studii și Documente, XXI, pp. 8588, apud N. Stoicescu, op. cit. p. 183, nota 18. Alți autori consideră că a fost
ridicată ante 1699. Cf. G. Florescu, Din vechiul București. Biserici, curți boerești
și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite de la sfârșitul veacului
al XVIII-lea, Editura 1935, p. 62.
29

Vezi Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval și modern,
Orizontul imaginii (1550-1800), vol. II, Editura Meridiane, București, 1987,
pp. 63 și urm.

Fig 6. Pridvor, pictura murală.

Fig 7. Vedere din pronaos.

vechile elemente arhitectonice - care caracterizează arhitectura medievală de cult din Țara Românească - sunt
utilizate într-o manieră nouă. Cu excepţia bisericii mănăstirii Sinaia, care prezintă o particularitate în plan datorată
influenţei baroce30, toate celelalte biserici ale spătarului
sunt de plan triconc. Cupola sferică sau turla pe pandantivi dispuse pe arce, se descarcă acum nu pe pilaştri masivi, specifici pentru construcţiile de acest tip din secolele
anterioare şi folosite foarte des până în prima jumătate a
secolului al XVII-lea, ci pe console de colţ. Soluţia a apărut
în Țara Românească odată cu zidirea bisericii Stelea din
Târgovişte (1645) de către meşterii moldoveni ai lui Vasile Lupu31, și devine preferata boierilor Cantacuzini, soluție
care se generalizează în cursul secolului al XVIII-lea.
Aspectul exterior al bisericilor se deosebeşte printr-o
tencuială care acoperă în întregime faţadele. În general,
în cursul secolului al XVIII-lea, nu se mai întrebuinţează
apareiajul de cărămidă specific secolelor anterioare.
Faţadele sunt împărţite în două registre printr-un brâu
răsucit31. Coloanele masive de zidărie ale pridvorului
deschis sunt înlocuite în vremea Cantacuzinilor prin
coloane mai zvelte din piatră, cu fusuri de secţiune
circulară, împodobite cu motive florale sculptate. La
intrarea in pronaos, găsim, la toate aceste lăcaşuri, câte
un portal care denotă, prin compoziția și elementele
deocorative folosite, influența arhitecturii occidentale.
Biserica Colţea, construită din cărămidă, are un plan
de tip triconc şi este compusă dintr-un pridvor deschis,
pronaos, naos şi absida altarului (Fig. 3). La vremea
30

Corina Popa, Dumitru Năstase, Biserica Fundenii Doamnei, Editura
Meridiane, București, 1969, p. 10.
31

La biserica m-rii Sinaia se înlocuieşte tradiţionalul traseu poligonal al
absidelor cu unul dreptunghiular. Ibid.

Fig 8. Naos, turla.

respectivă, prin dimensiunile ei32, se număra printre cele
mai de seamă biserici din Bucureşti. Modificările ulteriore
(Fig. 4) aduse edificiului au schimbat aspectul originar al
acesteia32.
La exterior, faţadele bisericii, între soclul puternic
şi cornişă, sunt împărţite în două registre inegale printrun brâu de cărămidă tencuită destul de greoi în formă
de funie răsucită în trei, ce înconjoară toată suprafaţa
bisericii. Brâul nu este un element nou în arhitectura
muntenească33, cât mai degrabă felul în care acesta este
împletit - influenţă provenită de la biserica Stelea din
Târgovişte. În Oltenia şi în Muntenia, brâul este un tor
simplu înconjurat de două rânduri de cărămizi dispuse
în dinţi de fierăstrău, unul dedesubt iar celălalt deasupra.
La biserica Coțea, dedesubtul brâului se găseşte un şir de
dinţi de fierăstrău34 care înconjoară pronaosul (doar pe
latura de nord, pe latura de sud fiind acoperit cu tencuială),
naosul cu absidele laterale şi absida altarului. Registrul de
sub brâu, cu excepţia pridvorului, e decorat cu firide în
retragere terminate în partea superioară în arc în acoladă.
Registrul superior, aflat deasupra brâului, care se întinde
şi pe suprafaţa pridvorului, e decorat cu trei rânduri de
firide în retragere care reiau în partea de sus a acestora,
forma arcelor pridvorului (Fig. 5).
Retragerile succesive ale firidelor, realizate îngrijit
şi uşor scoase în relief, ritmează suprafaţa exteriorului
bisericii. Intenţia meşterului de a face vizibilă la exterior
împărţirea interioară a edificiului fără a pierde din unitatea
32
33
34

Vezi N. Ghika-Budești, op. cit. p. 18.

La biserica mănăstirii Sinaia acesta nu apare.

Biserica măsoară la exterior: în axul est-vest 27,50 m lungime, 9 m în
lăţime în dreptul pridvorului, 12 m în lăţime în dreptul absidelor laterale; la
interior din pardoseală şi până în cheia bolţii 12 m.
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stilistică a faţadelor este în chip fericit îndeplinită.
Pridvorul deschis, cu dublul său rol de a proteja
intrarea şi de a realiza o gradaţie simbolică în trecerea
de la spaţiul exterior la spaţiul interior (profan-sacru),
este de plan dreptunghiular, dispus în lungul axului
transversal al bisericii. Arcadele sale festonate se sprijină
pe zece coloane cilindrice de piatră, dintre care şase sunt
dispuse pe faţada vestică şi câte două - dintre care una
adosată zidului - pe latura de nord şi de sud. Coloanele
de proporţii relativ scunde au secţiunea circulară,
cu baze simple, profilate, şi capiteluri voluminoase,
bogat sculptate. Până spre sfârşitul secolului al XIX-lea,
coloanele erau sprijinite pe un stilobat, care era de fapt
continuarea soclului bisericii, în care au fost încastrate
cele douăsprezece parapete din piatră încununate cu
fleuroni provenite de la turnul clopotniţă.
Pridvorul este boltit cu două calote sferice din
zidărie de cărămidă susţinute pe pandantivi şi un arc
dublou sprijinit pe console de piatră sculptată (Fig. 6).
Pronaosul, de plan aproape pătrat, uşor lărgit faţă
de naos, aşa cum îl întâlnim la bisericile din Râmnicul
Sărat şi Bordeşti (1699), este acoperit cu o calotă sferică
pe pandantivi susţinută pe patru arce care sprijină la
rândul lor pe pilaştri de colţ; aceştia prezintă la partea
superioară capiteluri proeminente şi bogat sculptate în
chip de console, tratare întâlnită şi la bisericile mai sus
menţionate. Arcurile longitudinale, de pe pereţii de nord
şi de sud, sunt mai late, pentru a centra calota pe mijlocul
încăperii. Peretele vestic al pronaosului, care face legătura
cu pridvorul, foarte masiv, adăposteşte în el scara de
acces la turnul-clopotniţă aflat deasupra calotei sferice.
Dispoziţia plasării scării în zidul de vest al pronaosului
o întâlnim şi la biserica Sinaia, la Fundenii Doamnei ori
la Râfov. O nişă semicirculară, adâncită în acest perete,
încadrează intrarea.
Trecerea dintre pronaos şi naos se face prin trei
arcuri semicirculare sprijinite pe patru coloane dintre
care cele extreme sunt angajate peretelui nordic şi sudic,
ca la biserica mănăstirii Sinaia sau biserica mănăstirii
Râmnicul-Sărat (Fig. 7). Coloanele, ridicate pe piedestale
foarte înalte, amintesc de logiile palatelor veneţiene35.
Încăperea este luminată de patru ferestre cu glafuri
evazate, dispuse simetric câte două în fiecare dintre
pereţii de nord şi de sud. Deasupra, fiecărei ferestre îi
corespunde căte o deschidere de aerisire, care contribuie
la luminarea interiorului.
Naosul bisericii prezintă un plan dreptunghiular.
Acesta este acoperit cu o boltă în semicilindru, peste care
se ridică - la mijloc – o turlă (Fig. 8). Până la restaurarea
din 2001-2007, turla, care căzuse la cutremurul din 1838,
nu a mai fost refăcută, preferându-se acoperirea naosului
cu o calotă. Baza turlei se sprijină la est şi la vest pe boltă
în semicilindru, şi pe arce dublouri longitudinale la nord şi
la sud. Cele două abside laterale ale naosului sunt boltite
în semicalote sferice. La interior traseul absidelor este

în arc de cerc, iar la exterior prezintă o formă poligonală
în cinci laturi. Un fapt rar întâlnit la bisericile din Ţara
Românească este prezenţa celor două arcuri dublou care
întăresc porţiunile de boltă în semicilindru, care dau
impresia de nervuri transversale. Arcul dublou din partea
de răsărit este coborât până la pardoseală, iar cel dinspre
apus este susţinut de console de piatră sculptată36. Rar
întâlnită este şi repartiţia celor şase ferestre: câte o
fereastră se deschide pe fiecare dintre pereţii de nord şi
de sud, la vest de absidele laterale; celelalte, câte două în
parte, străpung suprafaţa curbată a zidurilor absidelor.
Deasupra acestora, plasată pe centru, se află câte o gură
de aerisire. Numărul mare de ferestre, corespunde nevoii
de luminare al spaţiului.
Altarul, situat dincolo de arcul dublou ce sprijină
bolta naosului către est, este boltit cu o boltă semicilindrică
de la care se face trecerea foarte sensibil la semicalota
care acoperă absida. Traseul acesteia este cel uzual: de
plan semicircular la interior şi poligonal la exterior. În
interior aceasta adăposteşte în grosimea pereţilor două
nişe semicirculare adânci: proscomidia şi diaconiconul.
Lumina este captată printr-o singură fereastră plasată
in axul longitudinal al altarului; la nivelul superior îşi au

Fig 9. Vedere asupra portalului din pridvor.

35

Datorită cutremurelor turla şi clopotniţa au căzut; s-au supraînălţat
faţadele iar cornişele originare au dispărut; înălţimea soclului a scăzut
datorită creşterii nivelului din jur, fiind însă coborât la ultima restaurare.
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36

Brâul apare şi la Mitropolia din București.

Fig 10. Pridvor. Arcada cu capiteluri sculptate.

rostul alte trei guri de aerisire.
Deasupra pronaosului, la exterior, vechea clopotniţă37
a fost înlocuită cu una realizată în stilul turlelor bisericilor
munteneşti din secolul al XVIII-lea. Turla originară de
deasupra naosului s-a prăbuşit şi ea în urma cutremurului
de la 1838. Aceasta a existat de la început, deoarece în
podul bisericii se află urmele patului38. Ultima intervenţie
asupra bisericii a reconstituit turla prin principiul
comparativ luând exemplul altor biserici din epocă
(biserica mănăstirii Hurezi, biserica mănăstirii Antim,
biserica schitului Balamuci, biserica Buna Vestire din
Râmnicu Vâlcea), pe o structură uşoară de lemn39. Biserica
acoperită acum cu tablă, avea la început acoperiş din
olane40, ca la biserica Fundenii Doamnei.
În podul bisericii, deasupra bolţii semicilindrice
care acoperă partea dinspre vest a naosului s-a găsit o
excavaţie de formă circulară tencuită cu urme de pictură
ce măsoară în diametru aproximativ 1,30 m. Aceasta pare
să fi fost ori o turlă mai mică sau o calotă sferică.
Sculptura

Ctitoriile spătarului Mihai Cantacuzino aduc inovaţii
mai ales în sistemul decorativ. Sculptura din această epocă reprezintă o înflorire a unui proces elaborat mai ales
în secolul anterior. Motivele geometrice predominante în
sculptura decorativă de odinioară cedează în faţa motivelor vegetale, figurative sau animaliere. Explicaţia este
dată de înrâurirea barocului favorizată mai ales de marea
familie boierescă care avea relaţii cu Austria41, şi de des-

37
38

Acesta este acoperit cu tencuială pe latura de sud.

N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, în BCMI, anul
XXIX, Bucureşti, 1936, p. 107.

39

N. Ghika-Budeşti consideră această dispoziţie a arcelor dublou în naos ca
fiind un caz unic în arhitectura de secol XVIII din Ţara Românească. Ibidem,
pp. 101-102.
40

Clopotniţa originară a căzut în urma cutremurului din 1838; clopotniţa
de dinaintea restaurării din 2001-2009 se realizase în 1949, vezi Arhiva
Dosarelor de Restaurare a Comisiei Monumentelor Istorice, nr. ord. 555,
nr. vechi de păstrare 23\25. Această clopotniţă prezenta deschideri
semicirculare în toate cele opt feţe ale sale, decorate pe margine cu o mulură
concavă care urma traseul deschiderilor.

41

Ibidem.

chiderea culturală a spătarului Cantacuzino care călătorise foarte mult în Europa şi studiase în Italia42.
Sculptura bisericii mănăstirii Colţea ocupă un loc de
prin rang în decorul monumentului. La intrare, în locul
tradiţionalului chenar simplu din piatră sculptată cu
motive geometrice de influență armenească, ne aflăm în
faţa unui portal impunător conceput după normele artei
occidentale (Fig. 9). Acesta tinde să se detașeze de fond
întocmai ca o sculptură. Golul uşii terminat în arc trilobat
mărginit de un ciubuc rotunjit decorat cu frunze stilizate,
e încadrat de două semicoloane neocorintice angajate ce
susţin antablamentul în stilul Renaşterii italiene. La bazele
şi deasupra capitelurilor celor două coloane angajate
care formează usciorii, sunt reprezentaţi în alto-relief cei
patru Evanghelişti însoţiţi de simbolurile lor înaripate:
boul, îngerul, leul şi vulturul. Pe fusurile coloanelor sunt
stilizate uşor naiv vrejuri de viţă de vie cu ciorchini de
struguri care par a avea mai degrabă o formă de floare
polilobată. Împletituri de flori şi elemente vegetale ocupă
restul ancadramentului. Golul trilobat al uşii e încheiat în
axul portalului cu o scoică pentalobată, plasată în formă
de cheie de boltă, leit-motiv al artei renascentiste și mai
ales baroce. Pe friza antablamentului doi grifoni sculptaţi
în relief, simbolizând umilinţa creştină, întind pisania
prezentată sub formă de sul desfăşurat, pisanie care
probabil nu a fost scrisă de la bun început43.
Deasupra, cornişa domină prin volumul ei întreg
portalul. În centrul cornişei se desprinde vulturul bicefal,
emblema Cantacuzinilor. O formă asemănatoare de portal
dar mai simplificată, se găseşte şi la Fundenii Doamnei. În
locul coloanelor angajate găsim aici usciori plaţi, decoraţi
cu vrejuri de flori ordonate în cerc. Cele două figurine
sculptate din piatră ce flanchează pisania par a descinde
din cele două console care încadrează pisania de la biserica
„Adormirii Maicii Domnului” din Rămnicul Sărat. Portalul
bisericii menţionate dă senzaţia de dezechilibru prin
plasarea unui al doilea antablament deasupra primului,
care conţine pisania. Cei doi pilaştrii de aici sunt decoraţi
cu vrejuri de viţă de vie cu ciorchini la fel ca la Colţea şi ca
la biserica mănăstirii Berca (1694); apar şi aici cei patru
Evanghelişti dispuşi ca la biserica amintită, însă doar prin
simbolurile lor.
Capitelurile coloanelor din pridvor sunt sculptate
cu motive florale şi zoomorfe, lucrate probabil de pietrari
dalmaţieni şi veneţieni, aduşi de familia Cantacuzino (Fig.
10). De formă prismatică, acestea variază - în ceea ce
priveşte motivele decorative - de la unul la altul, şi dau
impresia de atmosferă medievală, specifică bisericilor
romanice. Figuraţia animalieră pe lângă cea decorativă
avea şi un substrat mistic44. Aceste motive sunt primite
la noi ca o noutate şi ca o oglindire în plastică a copiilor
42

Vezi proiectul de „Consolidare, restaurare şi punere în valoare”, nr. MO54 din
2001, întocmit de arh. Constaţa Carp.

43

Arhiva Dosarelor de Restaurare a Comisiei Monumentelor Istorice, nr.
ord. 555, nr. vechi de păstrare 23\25, în molozul rezultat în urma surpării
clopotniţei şi a turlei s-au găsit cioburi de olane.
44

Maria Golescu, Motive de animale în scuptura decorativă şi semnificaţia lor
simbolică, în BCMI, anul XXXVI, 1943, pag. 37.
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Fig 11. Ancadrament de fereastră.
Fațada sudică.

întârziate de manuscrise.
Găsim astfel, pe cele patru feţe a două capiteluri,
motivul pelicanului care îşi sfâşie trupul pentru a-şi
hrăni puii. Pelicanul este asemuit în comentariul teologic
cu Hristos, care se jerfeşte pentru mântuirea omenirii.
Vulturul, simbol al Învierii, apare între ornamente vegetale.
Din încolăcirile florale se desprinde şi motivul lupului45. Pe
alt capitel apare leul, simbolul milosteniei dar şi al puterii
în acelaşi timp. Mai găsim motivul caprei şi al mielului,
care corelate cu simbolurile alegorice ale evangheliştilor
de la portal ne poate sugera scena „Judecăţii de apoi”.
Motivele sculptate de pe aceste capiteluri nu au fost puse
la întâmplare, ele sunt purtătoare de simboluri teologice,
și care coroborate cu decorația parietală a pridvorului,
trimit la o interpretare în cheie eshatologică.
Sculptura apare şi la interior. Capitelurile celor patru
coloane care susţin arcada dintre naos şi pronaos sunt
ornamentate cu frunze stilizate de acant. Acestea sunt
realizate într-un relief mai înalt decât cel al capitelurilor
de la coloanele pridvorului, de unde impresia de volum.
Desenul plat şi rece al motivului geometric este înlocuit
cu ornamentul vegetal bine reliefat, specific artei baroce.
În stilul vechi, decoraţa se inspira exclusiv din forme şi
procedee orientale, compuse din motive geometrice sau
împletituri de origine armenească, ori rinsouri cu flori
şi ramuri stilizate inspirate din arta arabă sau persană.
Săpătura în piatră se făcea în unghiuri drepte creânduse astfel contraste fără părţi de tranziţie, specifice artei
orientale. Aceleaşi frunze de acant stilizate, dispuse
într-o altă formă, năpădesc bazele coloanelor aşa cum
putem vedea mai târziu şi la bazele fusurilor bisericii
Stavropoleos, Văcărești și la schitul Balamuci (refacerea
din 1751-1752). Fusurile coloanelor toarse, mai zvelte
decât cele de la pridvor, prezintă caneluri care prin lumina
45
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Ibidem, pag. 42.

Fig 12. Fațada de sud.

primită de la ferestre, creează efecte plastice de lumină
şi umbră. În acelaşi mod sunt sculptate şi consolele din
pronaos ca şi cele care susţin arcul dublou din naos. La
punctul de naştere al arcelor din naos, se găseşte câte o
consolă sculptată, inspirată din Renaşterea italiană, sub
formă de înger apocaliptic cu aripile desfăcute, ţinând o
carte într-o mână şi în cealaltă o trâmbiţă.
Frestrele de formă trilobată au ancadramente din
piatră decorate cu vrejuri de flori şi frunze ordonate în
cercuri sau pur şi simplu şerpuind de-a lungulul chenarului. La pragul de jos al ferestrelor este amplasată câte o
consolă având forma unui cap de înger cu aripile desfăcute
(Fig. 11). Deasupra chenarului se sugerează o cornişă.
Acelaşi tip de ferestre apare şi la Fundenii Doamnei,
biserica mănăstirii Sinaia, la biserica mănăstirii RâmniculSărat, biserica mănăstirii Bordeşti46 (Râmnicu-Sărat),
biserica mănăstirii Berca (Buzău), și la biserica Schiaului,
care păstrează fereastra originară a altarului47. Ca o
particularitate, la ferestrele bisericilor Bordeşti, Berca
şi Râmnicul-Sărat apare, sub cornişa decorată, o friză de
denticuli.
Este posibil, datorită asemănărilor între elementele
decorative folosite şi datorită tehnicii în care au fost
realizate, ca sculptura decorativă a acestor edificii să fi
fost opera aceleiaşi echipe de meşteri pietrari.
Pictura

Faţadele edificiului au fost decorate încă de la început
cu fresce în care domină nuanţele de roşu, negru, cenușiu
şi galben ocru. Pe faţada sudică se pot vedea cel mai
bine motivele decorative care se rezumă doar la câmpul
46
47

N. Ghika-Budești, op.cit., p. 109.

Vezi Al. M. Zagoritz, Sculptura în piatră de pe la biserici muntenești, în BCMI,
VI, 1913, p. 69 și anexa, pl. I.

firidelor, unde s-a ales o formulă decorativă restrânsă (Fig.
12), și la partea de deasupra acestora, unde se formează
o frumoasă friză decorativă compusă din meandre de
elemente fitomorfe și florale. Câmpul firidelor prezintă
medalioane în care sunt reprezentate elemente vegetale
decorative sau arbuşti stilizaţi, amintind de decoraţia în
stuc de la faţadele bisericii Fundenii Doamnei, evocând
arta miniaturii persane. Urme de pictură mai găsim la
intradosul arcelor pridvorului și în interiorul acestuia,
care păstrează o bună parte din pictura originară.
În urma ultimei restaurări au fost scoase la iveală
noi fragmente de pictură al fresco atribuite zugravului
Pârvu Mutu48. Este vorba de pictura de la baza turlei din
naos, unde găsim o reprezentare a Liturghiei îngerești cu
o configurare a Sfintei Treimi.
Pictură pridvorului se detașează pe fond albastru
contrastant. Din nefericire adaosurile nereușite primite în
urma restaurării picturii, afectează acum citirea coerentă

Fig 13. Iconostasul. Vedere din naos.

a picturii originare.
Din punct de vedere iconografic, conținutul și
mesajul picturii murale a pridvorului este asemănător
celorlalte ctitorii brâncovenești, prezentând similitudini
cu pictura de la Hurezi care a servit drept model49.
Avem pe de o parte un mesaj secundar care trimite la
Glorificarea Fecioarei Maria ca instrument al Întrupării
dar și în calitatea sa de intercesor, și un mesaj dominant,
eminamente eshatologic50.
Pe peretele estic se desfășoară compoziția Judecății
de Apoi, din care s-a păstrat doar o parte. Găsim aici o
înfățișare a lui Hristos în glorie pe tron, reprezentat în
partea dreapta a axului peretelui51, având în dreapta pe
Maica Domnului iar în cea stângă pe Ioan Botezătorul,
amândoi înconjurați de cete îngerești. În extrema stângă
găsim un înger cu un filacter desfășurat deasupra capului
pe care sunt pictate zodiile.
Dedesubt este înfățișat Tronul Hetimasiei, reprezentare simbolică a Sf. Treimi, plasat în ax, flancat de cei 12
apostoli figurați pe jilțuri și de legiunile îngerești. La picioarele tronului - pe care se află giulgiul Mântuitorului
și Evanghelia, alături de Sf. Duh, sub forma porumbelului,
și crucea răstignirii - sunt reprezentați Hristos și Maica
Domnului, îngenunchind.
P e calota de nord este zugrăvit Hristos Pantocrator cu
cetele îngerești, iar dedesubt se desfășoară reprezentarea
Psalmului 148. Pe pandantivi sunt ilustrate versete din
Psalmii 149-150: Psalmul 149 (v.1) ilustrat prin apostolii
Petru și Pavel și alţi sfinți dispuși de o parte și de alta a
unei biserici, tip iconografic în redactare atonită52; soldați
cu săbii care par să decapiteze niște împărați - Psalmul
149 (v. 5-8). Pe ceilalți doi pandantivi sunt reprezentate
scene de laudă a lui Dumnezeu cu jocuri și instrumente
muzicale („Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu
toba și cu harpa!” Psalmul 149, v. 3 și Lăudați-L cu timpane
și cu jocuri, lăudați-L, cântând cu instrumente cu coarde
și cu cavalul” (Psalmul 150, v. 4).
Intradosul arcului transversal, susținut pe console
de piatră sculptată, prezintă medalioane cu proroci,
iar în ax o reprezentare a lui Hristos cel vechi de zile. Pe
arhivoltele arcelor calotelor apar mucenicii.
Calota de sud îi este rezervată Sf. Ioan Botezătorul.
Acesta e reprezentat în chip de Înger al Pustiei, cu trimitere
la textul lui Matei (Matei 11, 9-11), înconjurat de patru
grupuri de arhangheli și de alți patru serafimi. Dedesubt,
sunt reprezentați cei 12 apostoli în medalioane. Pe cei
patru pandantivi sunt figurate scene din viața sfântului:
Nașterea, Sf. Ioan (copil) condus de înger prin deșert,
Arestarea și Decapitarea.
Pe timpane de sud este zugrăvită Pilda bogatului
nemilostic și săracul Lazăr iar pe timpanul de nord
49

48

Dintre ansamblurile edificate de spătarul Mihai Cantacuzino, doar trei
au fost decorate de Pârvu Mutu: Sinaia, Adormirea Maicii Domnului din
Râmnicul-Sărat și Colțea.Vezi Teodora Voinescu, Zugravul Pârvu Mutul și
școala sa, în SCIA, 1955 (II), nr. 3-4 (iulie-decembrie) p.138 și Corina Popa,
L’Iconographie de la peinture de l’Exonarthex des églises Brancovanes (II), în
RRHA, Série Beaux-Arts, Tome XLVI, 2009, p. 19.

50
51

Corina Popa, RRHA, 2009, p.19.
Ibidem, p. 20.

Reprezentat în zona celor drepti, dar posibil și dintr-o lipsă a spațiului,
deoarece la mijloc se află punctul de naștere al arcului transversal pe care de
sprijină cele două calote.
52

Prezentă și la Hurezi, Cf. Corina Popa, op. cit., RHHA, 2009, p. 20.

13

Înmulțirea pâinilor. Cele două
deschideri: una centrală, în
timpane ale peretelui vestic
ax, pentru uşile împărăteşti, şi
două uşi diaconești, laterale.
prezintă teme puse în legătură cu
Uşile împărăteşti sunt sculptate
preamărirea Maicii Domnului ca
53
cu ornamente vegetale care
instrument al Întrupării : la sudvest avem De tine se bucură, iar
mărginesc scena Bunei Vestiri;
la nord-vest, Stihira de Crăciun.
pe uşile diaconeşti se găsesc
Sub timpane este ilustrat cilcul
reprezentaţi arhanghelii Mihaill
Imnului Acatist, în 24 de scene,
şi Gavriil, icoane de factură mai
pornind de la sud spre nord.
recentă57.
În
registrul
icoanelor
Între arcadele pentalobate
împărăteşti sunt icoane de mari
ale deschiderilor pridvorului sunt
dimensiuni, mai vechi decât cele
pictate scene din Geneză, iar pe
din registrele superioare, de secol
arhivoltele arcelor, în medalioane,
sfinții mucenici.
XVIII. De la stânga la dreapta
Aspectul
compozițional
găsim: icoana Sf. Ioan Botezătorul,
al frescelor lasă impresia unei
înaripat, ce ţine în mână un potir
picturi murale de factură narativă,
în care se află capul acestuia, ca
înfluențată de arta miniaturii.
prefigurare a jertfei lui Hristos şi
Prevalența pentru ornamentație
prin urmare a tainei euharistiei;
și gustul decorativ, favorizat și
icoana
Maicii
Domnului
de spațiul generos al pridvorului,
Hodighitria, apoi icoana cu Iisus
este lizibilă nu doar la decorul
Hristos, binecuvântând cu mâna
folosit pentru a despărți registrele,
dreaptă, iar cu cealaltă ţinând
compus dintr-o exuberanță de
Sfânta Scriptură, şi în fine, icoana
Fig 14. Detaliu din iconostas. Scena “Deisis”.
elemente vegetale și florale, mereu
ferecată a Sfinţilor Trei Ierarhi altele, dar și în modul de redactare al scenelor biblice, icoană de hram. Pe lângă icoanele împărăteşti, în dreptul
unde artistul nu a scăpat ocazia de a nu adăuga un plus lor, găsim lateral stânga icoana ferecată a Maicii Domnului
de ornament costumelor personajelor, sau arhitecturii cu pruncul Iisus (Hodighitria), având în partea inferioară
prezente în fundalul scenelor, etc.
reprezentat Izvorul Tămăduirii. Icoana a fost comandată
de voievodul Nicolae Petru Mavrogheni în 1788 pentru
Iconostasul Bisericii Mănăstirii Colţea
biserica Izvorul Tămăduirii. Ferecătura icoanei, din argint
ciocănit și aurit, conține scene istorice ale Imnului Acatist
O piesă valoroasă care se găseşte la biserica Colţea, și reprezentări ale Fecioarei Vlahernitissa58.
este cu siguranta iconostasul (Fig. 13). Acesta face parte
Lateral dreapta se află o icoană valoroasă care o îndintr-o serie de sculpturi în lemn54 care erau gândite să făţişează pe Sfânta Paraschiva59. Tot aici mai găsim şi icoadecoreze biserica încă de când a fost dată în folosinţă, na Sf. Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian60 (Fig. 14)
între 1701-1702. Catapeteasma bisericii Colțea este una cu încrustații de sidef.
din puținele păstrate de la începutul veacului al XVIIIUrmătorul registru, cel al Sărbătorilor, este
lea55.
despărţit de cel al Marii Deisis printr-un brâu lat ajurat;
Ansamblul iconostasului prezintă elemente lucrate icoanele, încastrate în locaşurile lor, sunt despărţite
cu deosebită măiestrie fiind bogat ornamentate și aurite: între ele de colonete în torsadă, sculptate şi aurite.
coloanele sculptate ale registrului ușilor împărătești și Unele dintre acestea au fost repictate în secolul al XIXicoanelor prăznicar, coloanele mici care despart icoanele lea, probabil de Gheorghe Tattarescu61. Prin recenta
prăznicar, brâuri orizontale ajurate care despart registre- 57
Icoane pictate în tehnică de ulei de secol XIX. Arhiva Dosarelor de Restaurare
le cu icoane, profile sculptate și un coronament care în- a Comisiei Monumentelor Istorice, nr.ord. 555, nr. vechi de pastrare 23/25,
chide compoziția la partea superioară. Ușile împărătești dosarul cu oferta de restaurare a mobilierului bisericii din 1997.
58
prezintă sculptură de o calitate remarcabilă.
Vezi Constanța Costea, Constantinopolul în iconografia târzie din Țara
56
Românească,
în SCIA, 1993, p. 60 și urm.
Pornind de jos în sus, tâmpla prezintă trei
59

53

Ibidem.

54

În biserică s-au păstrat pe lângă iconostas: 28 de strane sculptate, două
strane pentru citit, iconostasul mic, trei jilţuri mari sculptate şi alte piese
funcționale, ușile sculptate, icoane etc; vezi Arhiva Dosarelor de Restaurare
a Comisiei Monumentelor Istorice, nr. ord. 555, nr. vechi de păstrare 23/25,
dosarul cu oferta de restaurare a mobilierului bisericii din 1997.
55

Vezi N. Iorga, Les Arts Mineurs en Roumanie, Seconde partie, Edition de
L’Imprimerie de L’État, Bucarest, 1936, p. 13.

56
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Iconostasul măsoară în lăţime 5,15 m şi 7 m în înălţime.

Lucrată între 1777-1788, icoană de hram, provenită probabil de la
paraclisul cu hramul omonim.

60

Provenită de la paraclisul cu acelaşi hram. Icoana recent restaurată la
laboratorul de la Muzeul Naţional Cotroceni.

61

Câteva dintre aceste scene prezintau o iconografie tipic occidentală.
Începând cu Naşterea, unde erau reprezentaţi doar pruncul în iesle, Fecioara
Maria şi Iosif, într-o atmosferă intimă a “Sfintei Familii”, tip de compoziţie
foarte răspândită în Apus, şi aproape necunoscută în Răsărit. În scena
Răstignirii, Hristos crucificat, avea la picioarele sale pe Maica Domnului de
o parte, iar de cealaltă parte pe Ioan Evanghelistul. Apoi scena Învierii, sub
iconografie tipic occidentală: Hristos este reprezentat înălţându-se la cer din

Fig 15. Icoana doctorilor fără de arginți Cosma și Damian.

restaurare s-a îndepărtat pictura de secol XIX, lăsând loc
picturii originare, redactată probabil de un iconar din
școala lui Pârvu Mutu. Ordinea acestora, care înainte de
restaurare era după cea a anului liturgic, a fost schimbată,
fiind dispuse – o parte, în ordinea istorică și o parte în
ordinea anului liturgic. Se începe – de la stânga spre
dreapta – cu icoana Bunei Vestiri, apoi urmează: Naşterea
Domnului, Întâmpinarea Domnului, Botezul, Învierea lui
Lazăr, Intrarea în Ierusalim, Răstignirea, Coborârea la Iad,
Necredinţa lui Toma, Înălţarea, Cincizecimea, Schimbarea
la Faţă , Adormirea Maicii Domnului, Naşterea Feciarei,
Prezentarea la templu a Maicii Domnului.
Deasupra, găsim Cinul Apostolilor, în mijlocul căruia
se află reprezentată scena Deisis, scenă care reprezintă
rugăciunea Bisericii pentru lume (Fig. 15); importanţa
acordată prin plasarea ei, şi a întregului registru cu
apostoli, sub imediata apropiere a registrului Prorocilor62,
cât şi prin dimensiunile uşor mărite ale scenei, face din
Deisis cheia de interpretare a iconostasului, o interpretare
în sens eshatologic, căci rugăciunea, care este una de
comuniune cu taina euharistică, evocă Judecata de Apoi63.
Omul pătrunde prin împărtăşire la dreapta judecată.
În dantelăria lemnăriei aurite în care predomină
împletiturile măiestrite ale ornamentelor vegetale se
mormânt, învăluit de un nor.
62

Se face în acelaşi timp o paralelă între Vechiul Testament şi Noul Testament,
având ca verigă de legătură uşa, asemuită cu Maica Domnului.

63

“...Şi să-mi fie mie Împărtăşania aceasta spre bucurie, spre sănătate şi spre
veselie. Iar la înfricoşătoarea şi a doua venire a Ta, învredniceşte-mă pe mine
păcătosul ca să stau de-a dreapta măririi Tale, pentru rugăciunile preacuratei
Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin”- rugăciune de după primirea
Sfintei Împărtăşanii, vezi Carte de Învăţură Creştină Ortodoxă, Bucureşti
1978, p.55.

detaşează ultimul registru compus din medalioane,
toate pictate în manieră neoclasică. Acestea reprezintă
profeţii care au prorocit Întruparea lui Hristos, în număr
de doisprezece; în mijlocul lor, este înfătişată, tot într-un
medalion, Maica Domnului a Întrupării, tip iconografic
Platytera, orantă cu pruncul pe pântec.
Tâmpla este încununată cu două molenii, pe care
sunt reprezentaţi Maica Domnului şi Ioan Evanghelistul
de o parte și de alta a Crucii.
***

Edificiul se prezintă ca un caz deosebit în arhitectura
ecleziastică bucureșteană a secolului al XVIII-lea. Aceasta
făcea parte dintr-un complex mănăstiresc gândit de
spătarul Mihai Cantacuzino de la început ca un nucleu
de caritate și binefacere, care funcționa după învățătura
creștină de iubire și ajutare a aproapelui fără alte
recompensări materiale.
La biserica mănăstirii Colțea nu se poate vorbi, pe
de o parte, de o înnoire a sistemului constructiv ci mai
degrabă despre o măiestrie a meșterilor constructori, care
au putut răspunde cu succes cerințelor comanditarului,
atât în ansamblu cât și în detaliu. Pe de cealaltă parte,
decorația bogată a sculpturilor și picturilor murale, cât
mai ales cea în lemn a iconostasului și a celorlalte obiecte
necesare cultului, demonstrează geniul decorativ care
printr-o bună cumpătare a reușit să desăvârșească una
dintre cele mai frumoase biserici din secolul al XVIII-lea.
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BUZEŞTI – BERZEI: O ALTĂ FAŢETĂ
Hanna Derer
Abstract
Bucharest has to suffer new losses of cultural
heritage for urban planners claim that creating a new
north – south axis is the only way to protect the whole
from too heavy traffic. On the other hand, what they
perceive as mere details is often a vital aspect of the
cultural resource and also a valuable source to learn
about urban development. This is exactly the case of
three historic monuments along the Berzei Street, one
that, unfortunately, is about to be enlarged. Together,
these three buildings tell true stories about a successful
progress strategy of the town hall at the end of the 19th
century, at a time when local authorities were able to
cooperate with the local community in absence of a
written agreement for a joint venture. Consequently,
the cautious but still ambitious attitude of the town
hall to modernise a market place was accompanied and
consolidated by that of local craftsmen, as well as by the
intelligent investment of freelance professionals. As a
result, the whole area flourished in a healthy way that one
would call today “sustainable development”. In the end,
as this part of Bucharest has already vanished, one can
only wonder why urban planners and now-a-days local
authorities have not been able to continue the natural
evolution of the area and decided to sacrifice it on the
altar of cars.
Keywords: urban development, cultural heritage,
local authorities, local community, history.

I

ntervenţia care a demarat în trombă în toamna
anului 2010 pentru transformarea străzilor
Buzeşti şi Berzei în segmentul nordic al viitoarei
axe N – S a oraşului Bucureşti poate fi, din păcate, abordată
dintr-o multitudine de unghiuri, începînd cu cel juridic şi
încheind cu cel referitor la modul în care va fi controlată
– sau nu – limita dintre ţesutul istoric care are şansa de
a nu fi distrus şi clădirile noi care, inevitabil, vor borda
noul traseu de circulaţie. Soarta imobilelor monument
istoric este deja cunoscută: trei dintre acestea, şi anume
aşa numita „Casă Eminescu” (strada Buzeşti numărul 5),
hotelul Marna (strada Buzeşti numărul 3) şi elevaţiile casei
Constantin Rădulescu (Calea Griviţei numărul 80), au fost

declasate prin încălcarea procedurii legale în vigoare1,
alte trei, de data aceasta fiind vorba despre Hala Matache
Măcelaru’, strada Berzei numărul 81 şi strada Berzei
numărul 89, au „supravieţuit” tentativei de declasare2,
dar, golite de utilizatori prin expropriere şi înconjurate
nu de ţesut urban sănătos, ci de unul afectat de demolări,
sînt permanent expuse agresiunilor de orice tip. Soarta
zonelor construite protejate traversate de viitoarea axă
N – S sau adiacente acesteia este şi ea cunoscută de către
proiectant încă din anul 20063, de către Ministerul Culturii
încă din anul 20084 şi a devenit „publică” măcar în rîndul
specialiştilor încă din luna octombrie a anului 20105.
Cele ce urmează, însă, nu abordează nici unul din
aceste aspecte, după cum nu abordează nici proiectul
care a generat toate aceste probleme şi nici că, pînă în
prezent, nu beneficiem de o demonstraţie a faptului că
1

În luna septembrie a anului 2010, documentaţia în cauză nu a fost
înaintată secţiunii „Evidenţa monumentelor istorice” a Comisiei Naţionale a
Monumentelor, ci direct acesteia din urmă.

2

Pe baza documentaţiei aferente, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice
Bucureşti – Ilfov - Giurgiu a propus în luna martie a anului 2011 menţinerea
statutului juridic de „monument istoric”. În aceeaşi şedinţă au fost însă propuse spre declasare alte trei imobile – strada Baldovin Pârcălabul numărul 16,
strada Baldovin Pârcălabul numărul 18 şi strada Cameliei numărul 24 – care,
din păcate, suferiseră încă de cîţiva ani buni pierderi semnificative de substanţă originală datorate lipsei de întreţinere şi/sau mutilărilor care au determinat dispariţia valorilor culturale impuse de statutul juridic de protecţie.

3

An în care a fost finalizat studiul de fundamentare dedicat resursei culturale
din arealul afectat de către viitoarea axă: Hanna Derer, Bianca Buzdugan,
Daniela Puia, Petre Mihăilă, Aria determinată de străzile Buzeşti, Berzei,
Vasile Pârvan, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Uranus, Bucureşti. Identificarea
resursei culturale prin prisma aspectelor esenţiale din evoluţia istorică.
Studiu de fundamentare pentru P.U.Z. – Dublare diametrală Nord – Sud,
Bucureşti, martie – iunie 2006.

4
5

An în care studiul menţionat anterior a fost avizat favorabil.

De exemplu, prin comunicarea susţinută de autoare sub titlul „Calea Buzeşti
– avatarul axului urban bucureştean?”, în cadrul simpozionului „Bucureşti 550.
Bulevardul şi oraşul european – origini, evoluţii, perspective, 14–15 octombrie
2010, organizat de Comisia pentru Politici şi Strategii de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
Bucureşti – Centrul de Studii Arhitecturale şi Urbane, Registrul Urbaniştilor din
România şi de Primăria Generală a Municipiului Bucureşti; comunicarea a fost
publicată în Zeppelin, nr. 92 / martie 2011, pp. 96 – 101, parte a „capitolului”
intitulat „Dosar. Axa Buzeşti – Uranus”. Ulterior a fost publicat: Hanna Derer,
Axa Buzeşti – Berzei implică pierderea unor imobile fundamentale pentru
identitatea oraşului şi fragilizează zonele protejate, interviu publicat în
Observatorul urban, nr. 6 / octombrie – decembrie 2010, cu titlul Sub aspectul
influenţei asupra patrimoniului construit, efectele diametralei vor ajunge cel
puţin pînă în Calea Victoriei (I) şi (II), în Observatorul urban, varianta virtuală,
22.12.2010. La acestea se adaugă Hanna Derer, „Bucureşti: faţă în faţă cu noi
înşine”, comunicare în cadrul conferinţei „Oraşul faţă în faţă cu sine însuşi. Axa
Buzeşti – Berzei – Uranus”, 22 februarie 2011, Universitatea de Arhitectură
şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti şi Hanna Derer, „Cronica unei demolări
anunţate sau cum să nu înţelegi spiritul locului. Axa Buzeşti – Berzei – Uranus”,
comunicare în cadrul simpozionului Arhitectură. Restaurare. Arheologie, 1416 aprilie 2011.
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sacrificarea patrimoniului cultural din această parte
a oraşului Bucureşti este necesară în favoarea unor
avantaje extrem de consistente, garantate şi care nu pot
fi obţinute în alt mod6. În plus, avînd în vedere faptul că,
din multe perspective, intervenţia din teren a avansat
pînă în punctul din care nu mai există cale de întoarcere7,
cele ce urmează nu constituie nici o pledoarie pentru a
opri demolările. În schimb, cele ce urmează constituie o
(nouă) formă de conservare ultimă a acestei părţi de oraş
şi anume una care pune în evidenţă o faţetă a semnificaţiei
sale culturale pînă acum nu atît neglijată, cît mai puţin
vizibilă – motiv pentru care nu s-a numărat printre
„armele” utilizate în bătăliile purtate pînă în prezent.
De asemeni, în mod probabil ironic, această faţetă se
referă la „ansamblul” care constituie preocuparea de
căpătîi a urbaniştilor în dauna „detaliului”, cum ar fi un
imobil şi, simultan, se bazează pe acesta din urmă. Nu în
ultimul rînd, această faţetă, formată deci, în esenţă, din
clădirile care au scindat în două nu doar comunitatea de
specialişti, ci şi grupuri de locuitori ai oraşului, permite
(din nou) sublinierea unui fapt uitat atît de o parte a celor
din urmă, cît şi de autorităţile locale: zona Berzei a fost,
măcar prin segmentul nordic al acestei străzi, o zonă cu
un potenţial de dezvoltare urbană nu doar consistent, ci şi
materializat în mod inteligent atît de către primărie, cît şi
de persoane fizice şi, în consecinţă, nu a ajuns una sordidă
datorită unor defecte intrinseci, ci datorită neglijării în
toate sensurile acestui cuvînt.
O strategie reuşită a primăriei: Hala Matache

Un prim semn al gestionării optime a acestei părţi
de oraş datează de la sfîrşitul secolului al 19-lea cînd
primăria decide să exploateze mai eficient domeniul
public aflat cel puţin din prima jumătate a aceluiaşi veac
la intersecţia străzilor Berzei şi Popa Tatu. Fără să fie
denumit ca atare în planul istoric al oraşului elaborat
în anii 1846-1852 (Fig. 1), prin poziţie, dimensiuni,
numeroasele fîntîni, dar şi prin insula – imobil aflată pe
atunci în proprietatea lui Marin Măcelaru’ – terenul în
cauză trebuie să fi fost un maidan, adică un spaţiu public
neconstruit dedicat activităţii comerciale, dar nu numai8.
Deşi ulterior strada Berzei este regularizată, vadul nu
este nici abandonat şi nici distrus: insula aflată iniţial în

6

De altfel, întrebat la dezbaterea organizată de către Ordinul Arhitecţilor
din România la sediul său din Bucureşti, în data de 17 martie 2011, ce alte
alternative au fost luate în considerare şi din ce motive acestea au fost
abandonate în favoarea celei în curs de execuţie, şeful de proiect, prof.dr.arh.
Constantin Enache, a afirmat faptul că nu au fost discutate alternative.

7

Din punctul de vedere al autoarei, de acum eforturile ar trebuie canalizate
pe trei direcţii: identificarea căilor pe care, în viitor, vor fi evitate astfel de
propuneri şi de operaţiuni, salvarea în bune condiţii a imobilelor cu statut
juridic de monument istoric şi a celor cu valoare culturală care nu au fost
demolate şi, nu în ultimul rînd, abordarea corectă a relaţiei dintre noul traseu
de circulaţie şi clădirile care îl vor borda şi ţesutul urban istoric menţinut în
vecinătatea acestora. Rămîne însă de văzut în ce măsură autorităţile locale şi
urbaniştii se vor dedica, într-adevăr, acestor trei mize.

8

***, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language,
New York, 1994, pag. 864.
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Fig 1 - Intersecţia dintre străzile Berzei şi Popa Tatu la mijlocul secolului al 19-lea. Extras din planul istoric al oraşului Bucureşti elaborat în
anii 1846-1852 (planul Borroczyn)

posesia lui Marin Măcelaru’ nu dispare, ci doar se „mută”
spre NV şi este utilizată mai eficient, prin construcţia
Halei Matache – iniţial doar extremitatea sudică, în anul
1886, cu recomandarea ca restul clădirii să fie realizat
de îndată ce ar fi existat fondurile necesare, ceea ce s-a
şi întîmplat, în 18989. Prima etapă este consemnată în
planul de aliniere al străzii Cameliei din anul 1898 (Fig.
2)10, în timp ce a doua este documentată prin proiectul
de reconfigurare a pieţei Haralambie Botescu din anul
1902 (Fig. 3)11. Foarte probabil decizia primăriei de a
se implica în activitatea comercială din această zonă a
fost determinată de oportunităţile create prin edificarea
Gării de Nord (iniţial Gara Tîrgoviştei) şi, în consecinţă,
de procesul de urbanizare iniţiat de acest gest. Cu toate
acestea, atitudinea autorităţilor locale a fost la început una
prudentă: proiectul în baza căruia s-a realizat investiţia
constituită de Hala Matache a fost unul tip (Fig. 4),
extrem de simplu12, ca şi cum s‑ar fi dorit iniţial tatonarea
9

Arhivele Naţionale ale României, Ministerul de Interne, dosar 1043/1898,
Dosar relativ la proiectul pentru mărirea Halei Griviţa, şi Arhivele Naţionale
ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB, dosar 705/1898,
Contracul No. 37583/[18]98, încheiat cu Dl. Ion Nicolau pentru executarea
lucrărilor de adaos la hala Griviţa.

10

Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond
PMB Alinieri, dosar 478/1898, Alinierea şi nivelementul stradei Francmasoni
Vechi.

11

Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond
PMB Alinieri, dosar 509/1902, Planul pentru alinierea şi nivelementul pieţei
Dtor. Botescu Cu racordul Stradelor.

12

În special dacă este comparat, de exemplu, cu proiectul elaborat atît pentru

Fig 2 - Intersecţia dintre străzile Berzei şi Popa Tatu în anul 1898.
Extras din Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului
Bucureşti, fond PMB Alinieri, dosar 478/1898, Alinierea şi
nivelementul stradei Francmasoni Vechi

Fig 3 - Piaţa Haralambie Botescu în anul
1902. Extras din Arhivele Naţionale
ale României, Direcţia Municipiului
Bucureşti, fond PMB Alinieri, dosar
509/1902, Planul pentru alinierea şi
nivelementul pieţei Dtor. Botescu cu
racordul Stradelor

Fig 4 - Proiectul Halei Matache din anii 1886-1898. Extras din Arhivele Naţionale ale României, Ministerul de Interne, dosar 1043/1898, Dosar
relativ la proiectul pentru mărirea Halei Griviţa şi Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB, dosar 705/1898,
Contracul No. 37583/[18]98, încheiat cu Dl. Ion Nicolau pentru executarea lucrărilor de adaos la hala Griviţa
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Fig 5 - Hala Matache probabil în
anul 1936. Extras din Primăria
Sectorului IV VERDE 19261936, editat de arhitectul Emil
Nădejde, tipografia Universul,
Bucureşti, 1936, pag. 79

potenţialului de vad comercial real al locului. Rezultatul,
cunoscut prin intermediul imaginilor de epocă (Fig. 5)13,
a fost o clădire care, deşi se constituia ca o dominantă de
masă suficientă pentru a ţine piept spaţiului neconstruit
al pieţei Haralambie Botescu, prin materialele elevaţiilor
– în principal lemn şi sticlă – precum şi prin absenţa unor
compoziţii majore ale acestora, dar şi a elementelor de
vocabular arhitectural şi decorativ, inducea, probabil,
impresia unei construcţii provizorii sau de tip industrial
modest – în fond o investiţie dictată în primul rînd
de considerente economice, un gest firesc din partea
autorităţilor locale într-o parte a oraşului aflată înaintea
debutului propriu-zis „în societate” sau „de carieră”14.
Curînd însă s-a dovedit faptul că strada Berzei era demnă
de creditul pe care i-l acordaseră autorităţile locale.
Încrederea acestora în potenţialul străzii Berzei nu a fost
înşelată, ci, dimpotrivă, s-a dovedit faptul că investiţia
era extrem de fructuoasă. În consecinţă, la numai 42 de
ani de la încheierea execuţiei conform proiectului tip
din anii 1886-1898, primarul general al capitalei, a decis
„... refacerea halei Matache Măcelarul, după proiectele
Piaţa Rahova, cît şi pentru un amplasament aflat în imediata vecinătate a
Halei Matache, la intersecţia dintre Calea Griviţei şi strada Atelierului; acest
proiect prevedea nu doar o volumetrie complexă, dar şi o feronerie cu calităţi
estetice aparte: Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului
Bucureşti, fond PMB, dosar 83/1920, Lucrările Halei din Piaţa Atelierului.
13

Primăria Sectorului IV VERDE 1926-1936, editat de arhitectul Emil
Nădejde, tipografia Universul, Bucureşti, 1936, pag. 79.

14

Abia ulterior construirii Halei Matache primăria consideră zona ca fiind
suficient de „matură”, o dovadă în acest sens fiind, între altele, proiectul
pentru hala de la intersecţia dintre Calea Griviţei şi strada Atelierului (vezi
nota 12). În acel moment însă, Hala Matache fusese finalizată doar de 22
de ani şi, în consecinţă, o modernizare şi/sau o „cosmetizare” a ei nu s-ar fi
dovedit o investiţie atît de inteligentă precum realizarea unei a doua clădiri
comerciale în acelaşi areal. În plus, aceasta din urmă fiind amplasată pe Calea
Griviţei – traseul direct dintre Gara de Nord şi Calea Victoriei – era obligată,
în contextul de atunci, să îndeplinească o funcţie de reprezentare superioară
celei preluată de Hala Matache.
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întocmite de direcţia arhitecturii Muncipiului.”15 Astfel,
în luna noiembrie a anului 1940, presa de epocă nota
totodată: „...se lucrează la refacerea şi modernizarea halei
Matache Măcelaru. În locul şandramalelor din exteriorul
pieţei, se construiesc compartimente cu instalaţii
moderne, îmbrăcate în faianţă pentru măcelării şi pescării.
În subsolul halei se va muta fabrica de gheaţă şi frigoriferul
din hala Griviţa, încât după terminarea lucrărilor de
refacere, piaţa Matache Măcelaru va fi cea mai bine utilată
din pieţele bucureştene.”16 Avînd în vedere faptul că, de
exemplu, un plan de reconfigurare a străzii Atelierului
din anul 1943 (Fig. 6)17 consemnează amprenta la sol
actuală a halei, este de presupus faptul că modernizarea
semnalată de presă în 1940 a fost însoţită şi de extinderea
căreia i se datorează anvelopanta exterioară din prezent.
Practic, cu acea ocazie au fost adăugate laturilor scurte
porticele de N şi de S, a fost probabil închisă zona iniţial
deschisă, dar prevăzută cu o copertină pe latura de V,
şi întreaga clădire a fost extinsă înspre E, spre strada
Berzei. În acelaşi timp însă, arhitecţii însărcinaţi cu
remodelarea clădirii au realizat probabil că extinderea
în cauză era de natură să modifice în mod nefavorabil nu
doar volumetria, ci şi proporţiile edificiului care, astfel,
risca să nu răspundă noilor necesităţi de reprezentare
impuse de felul în care toată zona progresase între timp.
În consecinţă, remodelarea a însemnat şi etajarea locală
menită să elanseze silueta şi, simultan, să exprime net axul
de simetrie al elevaţiei orientată spre strada Berzei. În
15

Gazeta Municipală, 434/ 4 august 1940, an IX, pag. 4, ***, Se începe
refacerea halei Matache Măcelaru.

16

Gazeta Municipală, 446/ 10 noiembrie 1940, an IX, pag. 3, ***, Importante
lucrări în sectorul de Verde. Biserica Sf. Vineri şi refacerea halei dr. Botescu.
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Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond
PMB, dosar 80/1941, propr. Creditului Funciar şi moşt. Mitana Georgescu
din str. Atelierului.

Fig 6 - Hala Matache în anul 1943. Extras din Arhivele Naţionale Fig 7 - Hala Matache – elevaţia de E – în data de 15 februarie 2011, după ce
ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB, dosar expropriată şi evacuată fiind, a fost oarecum asigurată împotriva vandalizării
80/1941, propr. Creditului Funciar şi moşt. Mitana Georgescu din
str. Atelierului

plus, modestele faţade de lemn şi sticlă au fost înlocuite cu
unele de zidărie, prevăzute şi cu elementele de vocabular
arhitectural şi decorativ necesare unei clădiri publice de
vază, demnă de un loc semnificativ al oraşului (Fig. 7). În
acelaşi timp, deşi în anul 1940 cu certitudine nu se punea
problema valorii culturale a halei, din motive desigur
pragmatice, structura metalică a edificiului prim, realizată
în anii 1886 şi 1898, a fost menţinută (Fig. 8 şi 9), astfel
încît, în prezent, Hala Matache se numără printre (prea)
puţinele clădiri de acest gen de care oraşul Bucureşti s-a
bucurat din plin la pragul dintre secolele al 19‑lea şi al 20lea18. Dar, în viziunea urbanistică, Hala Matache este doar
un detaliu.

Succesul unei mici întreprinderi: brutăria din
strada Berzei, numărul 89
Fig 8 - Hala Matache

– spaţiul interior, de

Un an după decizia de modernizare a Halei Matache, la S spre N – în data
în 1941, s-a efectuat un inventar al bunurilor aflate în de 15 februarie 2011
proprietatea bisericii Popa Tatu19. Între acestea se afla şi
imobilul situat, în prezent, la numărul 89 în strada Berzei
(Fig. 10), imobil care, în conformitate cu documentele
păstrate, fusese donat bisericii, prin testament, de către
Ştefan Stroe. Din planurile istorice ale oraşului rezultă
faptul că ambele clădiri aflate şi în prezent pe parcela în
cauză au fost ridicate în intervalul de timp definit de anii
1895-1899 şi 1911, şi, probabil, au fost comandate de
brutarul I.C. Guma care, în anul 1904, lucra dar şi locuia
18

Între 1872 şi 1899, oraşul Bucureşti a beneficiat de minimum şase hale
importante (conform Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată 1,
Bucureşti, (1927-1932) 1987, pag. 63, nota 175), majoritatea, dacă nu toate,
cu structură metalică (conform Liviu-Alexandru Gligor, Fierul în arhitectura
românească, Bucureşti, 2004, pag. 176).

19

Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond
PMB, dosar 168/1941.

Fig 9 - Hala Matache – detaliul acoperirii din zona centrală – în data
de 15 februarie 2011
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Fig 11 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 – planuri parter – în anul 1941. Extras din
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB, dosar 168/1941

Fig 10 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 – plan de situaţie –
în anul 1941. Extras din Arhivele Naţionale ale României, Direcţia
Municipiului Bucureşti, fond PMB, dosar 168/1941

Fig 12 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 – planuri etaj – în anul
1941. Extras din Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului
Bucureşti, fond PMB, dosar 168/1941

Fig 13 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 în anul 1941. Extras din
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond
PMB, dosar 168/1941

Fig 15 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 în data de 16 decembrie
2010
Fig 14 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 – elevaţia de S – în luna
ianuarie a anului 2011
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pe strada Berzei la numărul 119.20 Patru
ani mai tîrziu întreg imobilul se afla deja
în proprietatea lui Ştefan Stroe, numai că
de brutărie se ocupa Niculae Anastasiu21.
Acesta a fost înlocuit de F.D. Anastasiu,
menţionat în anul 1916, căruia i-a succedat
Constantin Djabiras, semnalat în perioada
Fig 17 - Imobilul din strada Berzei
1925-192622. Cum proiectul iniţial, depus
numărul 89 – oglindă de stucatură
pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie,
la etaj – în data de 17.02.2011
nu a fost identificat, singurele piese
desenate sînt cele ale releveului elaborat
în anul 1941 (Fig. 11 şi 12) – care atestă
faptul că parterul edificiului principal era
în continuare destinat unei brutării a cărei
prăvălie se afla, evident, la stradă, etajul
fiind ocupat de locuinţa proprietarului,
în acel moment utilizată de către văduva
acestuia, graţie dispoziţiilor din testamentul
lui Ştefan Stroe; clădirea secundară, situată
în partea posterioară a lotului, era folosită ca
Fig 18 - Imobilul din strada Berzei
numărul 89 – (o altă) oglindă de
depozit şi grajd la parter şi, foarte probabil,
stucatură la etaj – în data de 17
pentru cazarea ucenicilor la etaj. Din analiza
februarie 2011
releveului dedicat edificiului principal, Fig 16 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 –
în special în ceea ce priveşte amplasarea ancadrament de uşă la etaj – în data de 17 februarie
2011
circulaţiei verticale care deserveşte
locuinţa de la etajul din anul 1941, rezultă
faptul că parterul a fost, foarte probabil,
destinat unui spaţiu de producţie însoţit de
cel de comercializare şi este de presupus că
a fost vorba, de la bun început, de brutăria
atestată în anul 1904. Pe de altă parte, din
analiza elevaţiei dinspre curte (de S), atît în
anul 1941 (Fig. 13), cît şi în prezent (Fig. 14)
– în special în ceea ce priveşte dispunerea
relativă a golurilor de la parterul şi de la
etajul părţii posterioare (de V) – rezultă
faptul că, foarte probabil, cel puţin aici, dacă
nu integral, iniţial edificiul principal a fost
dezvoltat numai pe parter şi etajat ulterior.
De altfel, această ipoteză este susţinută
şi de faptul că în planul istoric al oraşului
elaborat în anul 1911, clădirea în cauză nu
poartă nici un indicativ menit să semnaleze
Fig 19 - Imobilul din strada Berzei numărul 89 în data de 14 mai 2011
existenţa etajului (aşa cum poartă, de
20

Anuarul Bucurescilor, 1904, Tipografia Göbl, Strada Doamnei 16, pag. 119,
respectiv pag. 358. O altă brutărie se afla pe atunci la numărul 108, numele
brutarului fiind H.N. Matopol; anterior acestui an, în 1900, funcţiona brutăria
lui George Bicaşi, la numărul 110 (Anuarul Bucurescilor, 1900 Tipografia
Göbl, Strada Doamnei 16, pag. 203).
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Acesta este, de altfel, primul anuar care îl menţionează pe Ştefan Stroe
din strada Berzei la numărul, pe atunci 119 (Anuarul România şi Capitala
Bucureşti, 1908, Indicator al Agriculturii, Comerţului, Industriei, Magistraturii
şi Administraţiei, Strada Academiei 41, pag. 272).
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Anuarul României şi Capitalei Bucureşti 1916, Institutul grafic Universala,
Iancu Ionescu, Bucuresti, Str Covaci, nr. 14, pag. 67, respectiv Anuarul Socec
al României Mari 1925-1926, volumul I, Capitala, partea a II-a, pag. 196.
Este neclar dacă Geanis Alexiu, menţionat în calitate de chiriaş în anul 1918
(Anuarul Bucureştilor 1918, Ed. Verlag, Jacques Roth, Bucureşti, pag. 13), a
fost, la rîndul său, brutar sau nu.

exemplu, edificiile de pe Calea Griviţei). În consecinţă,
se poate presupune faptul că primul brutar – I.C. Guma
– a avut un debut modest, într-o clădire care adăpostea
atît brutăria cît şi locuinţa în singurul nivel suprateran
iniţial sau că, dacă atelierul şi prăvălia ocupau întreg
edificiul principal, la început familia a locuit în „căsuţa
din spate”. În scurt timp însă, practic în numai cei 30 de
ani scurşi între 1911 şi 1941, afacerea a înflorit suficient
pentru a permite etajarea clădirii de la stradă şi deci
creşterea gradului de confort. Acest succes nu este de
mirare: imobilul din strada Berzei numărul 89 se află la
23

nici 200 de metri distanţă faţă de Hala Matache în care,
cel puţin conform planului tip de la sfîrşitul secolului
al 19-lea, se vindeau în principal carne şi produse din
carne, zarzavaturi, mai puţin peşte şi produse lactate,
seminţe de flori şi în numai patru compartimente aflate
în extremitatea de N plăcinte şi pîine. O brutărie deci,
situată în trena vadului comercial constituit de hală, nu
putea decît să prospere – lucru care s-a şi întîmplat cu cea
de la numărul 89 din strada Berzei, şi nu oricum. În cazul
acesta nu a fost vorba despre o simplă etajare, menită să
ofere un supliment de suprafaţă utilă, ci, foarte probabil,
şi de arhitectura elaborată şi bogată a faţadelor (Fig. 13 –
15), cu ancadramente complexe, un fin parapet de balcon
şi, nu în ultimul rînd, o graţioasă tîmplărie a vitrinei şi a
uşii de intrare în prăvălie. În plus, opulenţa anvelopantei
exterioare a fost dublată de cea a spaţiului interior, încă
(?) atestată la etaj de un ancadrament de uşă neobaroc
(Fig. 16) şi de cîteva oglinzi de stucatură pentru lustre
(Fig. 17 şi 18)23. Dar ce folos (Fig. 19)?

de clădire actuale, cel din partea posterioară a parcelei
avînd însă o altă amprentă la sol, planurile parterului
şi al etajului ale edificiului principal, de la strada Berzei
(Fig.21), planurile podului şi ale subsolului aferente
aceleiaşi clădiri (Fig. 22), o secţiune transversală (Fig. 23),
elevaţia dinspre stradă – de E (Fig. 24) şi cea din curte
– de S (Fig. 25), precum şi – în ceea ce priveşte corpul
din partea posterioară a parcelei – planurile parterului
şi al etajului (Fig. 26), planurile podului şi al subsolului
(Fig. 27), secţiunea pe direcţie E-V (Fig. 28) şi elevaţia
principală, de E (Fig. 29), la rîndul ei, modificată în raport
cu acest proiect. Dincolo însă de diferenţele minore dintre
concepţia iniţială şi starea actuală27, imobilul pare să fi fost
destinat exclusiv locuinţelor, fără să rezulte (din păcate)
în nici un fel dacă Anton Schückerle însuşi urma să ocupe
una din acestea28. În orice caz, dat fiind numărul ridicat de
apartamente, şase în total, chiar dacă proprietarul şi-ar fi
rezervat una din aceste locuinţe, nu este exclusă varianta
unui imobil de raport - dar nu unul comun. Corpul dinspre
strada Berzei adăposteşte cîte un apartament la parter şi
Înţelepciunea unui liber profesionist:
la etaj (Fig. 21) care, cu excepţia scării de serviciu, sînt
imobilul din strada Berzei numărul 81
complet separate, unul avînd intrarea din curte, al doilea
din stradă. Ambele cuprind cîte un hol central, un salon,
Nimeni nu poate afirma faptul că Anton Schückerle o sufragerie şi cîte două dormitoare, alături de bucătăria
nu a fost un arhitect de succes. Surprins de T. T. Socolescu şi de grupul sanitar care, împreună, sînt separate de
în a sa frescă a arhitecţilor din România modernă drept încăperile principale prin scara de serviciu. Spaţiile de
autor al Fabricii de Bere „Bragadiru” şi a clădirilor anexe depozitare se aflau în subsolul parţial şi, probabil, în
de pe Calea Rahovei24, Anton Schückerle a proiectat în podul spaţios (Fig. 22), ambele niveluri subordonate
numai zece ani, între 1887 şi 1897, şi casele fraţilor Göbl fiind accesibile în mod comod, prin intermediul scării de
din strada Regală 17, casele A. Lessemann din strada serviciu şi, în cazul celui de-al doilea, printr-un pachet
Berzei 7, casele Marcu Solomin din strada Bradului suplimentar de patru trepte. În plus, în etajul al doilea,
28, case pe şoseaua Kiseleff, grădina de vară a lui Nae etaj parţial care corespunde podului, erau amenajate două
Ionescu din strada Covaci 5 şi ... clădiri pentru sine însuşi, încăperi pentru personal. Corpul secundar, din partea
pe strada Berzei, pe atunci numărul 11325, în prezent posterioară a lotului, cuprindea cîte două apartamente pe
numărul 81. Aici, la numai 250 de metri de Hala Matache, nivel (Fig. 26), mai puţin confortabile datorită faptului că,
la doar 800 de metri de Gara de Nord şi la aproximativ evident, sînt deservite de un hol şi de o circulaţie verticală
900 de metri faţă de Calea Victoriei şi faţă de bulevardul comune. Cu toate acestea, fiecare avea, dincolo de încăperi
Mihail Kogălniceanu, alături de proprietatea care ulterior,
în anul 1911, îi aparţinea lui Iosif (Joseph?) Schückerle, 27 Diferenţe care se datorează fie modului în care a fost emisă autorizaţia,
Anton Schückerle, domiciliat pe atunci în strada Cortului cum este cazul faţadei principale a corpului secundar, fie unei decizii luate pe
parcursul execuţiei, cum este cazul amprentei la sol a aceluiaşi corp.
numărul 4, solicita în februarie 1897 eliberarea autorizaţiei 28
De altfel, conform informaţiilor identificate, Anton Schückerle nu a locuit
de construcţiei pentru parcela proprie26. Proiectul este în strada Berzei. Anul 1900 îl află tot în strada Cortului, dar la numărul 2
semnat, evident, de acelaşi Anton Schückerle şi cuprinde (Anuarul Bucurescilor, 1900 Tipografia Göbl, Strada Doamnei 16, pag. 408),
planul de situaţie (Fig. 20) – care prezintă ambele corpuri ca în 1897; în 1908 Anton Schückerle, domiciliat în continuare în strada
23

Desigur, nu este exclus ca Ştefan Stroe, care a preluat proprietatea de la
brutarul I.C. Guma încă din anul 1908, să fi dispus de mijloacele financiare
necesare acestei intervenţii. În acest caz însă se naşte întrebarea dacă şiar fi asumat riscul unei investiţii lipsită de rentabilitate. Mai probabil este
deci ipoteza conform căreia, conştient de potenţialul unei brutării în zona
respectiva, Ştefan Stroe să fi moştenit sau să fi achizionat imobilul care l-a
răsplătit prin profitul necesar pentru transformarea clădirii iniţiale modeste
în cea care, pînă de curînd, încînta ochiul trecătorilor.
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T.T. Socolescu, Fresca arhitecţilor cari au lucrat în Romînia în epoca modernă.
1800 – 1925, vol. I, tiposcript, f.l., [1955], pag. 293.
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Cezara Mucenic, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX,
Bucureşti, 1997, pag. 62.
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Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB
Tehnic, dosar 274/1897.
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Cortului, din nou la numărul 4, este proprietarul imobilului din strada Berzei
numărul 111bis, unde în calitate de chiriaşi sînt numiţi profesorii Dimitrie
Călugăreanu şi Ilie Păunescu, pensionara Maria Sebastian, funcţionarul D.
V., profesoara de pian Eugenia Prath şi funcţionarii comerciali Ferdinand
Fery şi Iosef Gross (Anuarul România şi Capitala Bucureşti, 1908, Indicator
al Agriculturii, Comerţului, Industriei, Magistraturii şi Administraţiei, Strada
Academiei 41, pag. 271), pentru ca în anul 1918, numărul, de acum, 81, să
aibă acelaşi proprietar, chiriaşul fiind însă Tery (Anuarul Bucureştilor 1918,
Ed. Verlag, Jacques Roth, Bucureşti, pag. 13). La rîndul său, Iosif (Joseph?)
Schückerle este surprins ca proprietar al numărului poştal actual 83 în
anul 1908 (pe atunci 113-113bis – Anuarul România şi Capitala Bucureşti,
1908, Indicator al Agriculturii, Comerţului, Industriei, Magistraturii şi
Administraţiei, Strada Academiei 41, pag. 271), chiriaşi fiind, la numărul 113,
pensionara Eugenia Severeanu, magistratul Mihai Severeanu şi dl. Anastase
Miu, angajat la un depozit de lemne, şi în 1918 (Anuarul Bucureştilor 1918,
Ed. Verlag, Jacques Roth, Bucureşti, pag. 13), cu menţiunea că în dreptul
numelui său nu (mai) apar chiriaşi.

Imobilul din strada Berzei numărul 81 - Extras din Arhivele Naţionale ale României,
Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB Tehnic, dosar 274/1897

Fig 20 - Plan de situaţie – în anul 1897

Fig 21 - Corpul principal: plan parter şi plan etaj – în anul 1897
Fig 22 - Corpul principal:
plan pod şi plan subsol – în
anul 1897

Fig 24 - Corpul principal: elevaţia spre strada Berzei, de E – în anul 1897

Fig 23 - Corpul principal: secţiune
transversală – în anul 1897
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Fig 25 - Corpul principal:
elevaţia spre curte, de E –
în anul 1897.

Fig 26 - Corpul secundar: plan parter şi plan etaj – în anul 1897

Fig 28 - Corpul secundar: secţiune E-V – în anul 1897
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Fig 27 - Corpul secundar: plan pod şi plan subsol – în anul 1897

Fig 29 - Corpul secundar: elevaţia principală, de E – în anul 1897

Fig 30 - Imobilul din strada Berzei numărul
81 – corpul principal: scara principală – în
data de 17 februarie 2011

Fig 31 - Imobilul din strada Berzei numărul
81 – corpul principal: scara secundară – în
data de 17 februarie 2011

Fig 32 - Imobilul din strada Berzei numărul
81 – corpul principal: protecţie pentru
muchia zidului la parter – în data de 17
februarie 2011

Fig 33 - Imobilul din strada Berzei numărul 81 – corpul principal: elevaţia
spre stradă, de E – în data de 17 februarie 2011

Fig 34 - Imobilul din strada Berzei numărul 81 – corpul principal – în data
de 16 decembrie 2010

Fig 35 - Imobilul din strada Berzei numărul 81 –
corpul secundar – în data de 17 februarie 2011
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principale dimensionate generos, propriul grup sanitar şi
propria bucătărie, dar şi propria scară de serviciu, motiv
pentru care se poate presupune că cele patru odăi din
pod erau destinate personalului (Fig. 27). Pe scurt, era
vorba despre locuinţe care, fără să fie de lux, nu erau
nici menite unor locatari oarecare – fapt de altfel indicat,
de exemplu, de gradul de confort oferit de circulaţiile
verticale (Fig. 30 şi 31), de detalii atent gîndite şi îngrijite,
precum protecţiile muchiilor de ziduri (Fig. 32) şi nu
în ultimul rînd de arhitectura anvelopantei exterioare
(Fig. 33, 34 şi 35). În fapt, Anton Schückerle a identificat
corect potenţialul pe care strada Berzei îl avea la sfîrşitul
secolului al 19-lea şi, în consecinţă, nu doar că s-a decis
să îi încredinţeze propria investiţie, dar a onorat acest
potenţial şi a contribuit la materializarea sa prin opţiunea
pentru un imobil de raport peste medie, al cărui grad
de confort a atras o anumită categorie socială şi al cărui
aspect a consolidat calitatea imaginii urbane a zonei. Dar,
ca Hala Matache, în viziunea urbanistică, imobilul care
i-a aparţinut lui Anton Schückerle, inclusiv în calitate de
autor al proiectului de arhitectură, este doar un detaliu.

a cărei urbanizare propriu-zisă se afla abia la început. S-a
dovedit însă, foarte curînd, că nici aşteptările rezidenţilor
şi nici cele ale primăriei nu au fost înşelate. Cum altfel
se explică decizia lui Anton Schückerle de a-şi asigura
un venit din chiriile apartamentelor aflate la numărul
81 în strada Berzei, somptuozitatea fostei brutării de la
numărul 89 sau modernizarea Halei Matache din anii ´40
ai secolului trecut?
Din păcate, de atunci şi pînă acum lucrurile s-au
schimbat: naţionalizarea şi demolările din anii 1980 de
pe Calea Griviţei au fost de natură să oprească dezvoltarea
întregii zone. Ulterior, în loc să reînnoade firul evoluţiei
normale şi deci să reia exploatarea acestui filon, urbaniştii
au condamnat această parte de oraş30 şi, în consecinţă,
autorităţile locale au neglijat-o. Acum, desigur, cei dintîi
ne informează că zona este insalubră şi nesigură şi că,
din aceste motive, nu este atractivă pentru investitori.
Probabil aşa se întîmplă cînd, neglijînd detaliile, priveşti
doar ansamblul.

*

Astfel de „detalii” însă constituie în fapt patrimoniul
cultural: un sistem de semnificaţii determinante pentru
identitatea şi pentru calitatea estetică a zonei şi, în
consecinţă, determinante pentru întregul oraş.
În cazul de faţă, trei clădiri aflate aparent exclusiv
în relaţii de simplă vecinătate fizică, trei clădiri care nici
măcar nu se află una lîngă cealaltă, reprezintă demonstraţia
unei stări de fapt istorice în care, foarte probabil deloc
întîmplător, s-au conjugat iniţiative extrem de diferite, dar
care atestă faptul că, aşa periferică şi modestă cum era la
sfîrşitul secolului al 19-lea, strada Berzei ocupa un loc
important în rezerva de potenţial a Bucureştiului. Desigur,
aşa cum este firesc, primul gest prin care acest potenţial
a fost transpus în realitate a aparţinut autorităţilor locale,
chiar dacă, prudente, acestea s-au rezumat la a exploata un
vad comercial în fond deja constituit de cel puţin jumătate
de veac. Pe de altă parte, la fel de firesc, primăria s-a bazat,
probabil, şi pe comunitatea locală şi chiar dacă nu s-a
încheiat un parteneriat public – privat, aceasta din urmă,
încurajată de semnalele evidente transmise29 de către
autorităţi, şi-a asumat şi ea riscul de a investi într-o zonă

29

Alături de edificarea Halei Matache (1886 şi 1898), între aceste semnale
se numără şi regularizările de străzi sau pieţe, precum însăşi strada Berzei, a
cărei parte sudică este obiectul a două proiecte de aliniere, unul din anul 1890
(Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB
Alinieri, dosar 35/1890), al doilea din 1906 (Arhivele Naţionale ale României,
Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB Alinieri, dosar 654/1906, Planul
pentru alinierea şi nivelementul str. Berzei), piaţa Haralambie Botescu –
1902 (Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond
PMB Alinieri, dosar 509/1902, Planul pentru alinierea şi nivelementul pieţei
Dtor. Botescu Cu racordul Stradelor) sau strada Cameliei – 1898 (Arhivele
Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fond PMB Alinieri,
dosar 478/1898, Alinierea şi nivelementul stradei Francmasoni Vechi), chiar
dacă intervenţiile în teren s-au desfăşurat abia între 1911 şi 1927 (conform
imaginilor aeriene realizate de Compagnie Aerienne Française).
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ŞCOALA ROMÂNĂ DIN ROMA. ISTORIE ŞI ARHITECTURĂ
Ileana Kisilewicz
Abstract
After the First World War, Italy starts up economical
protocoles with all the countries along Danube trying to
economically reset itself up by ensuring market for their
agricultural and industrial products. While Italy was
limited only to create political alliances with Romania and
setting out some advantageous economical exchanges,
only by the political side, Romania, through its prominent
intellectuals like Vasile Pârvan and Nicolae Iorga, was
looking for a cultural approach as well, by setting up of
an academical establishment in Rome, following the well
known French template – Accademia di Francia. The

idea has been received with much interest by the time
politicians who voted for setting up of the „Romanian
School of Rome”, transformed lately in Academia di
Romania. This way was admitted the necesity of abilities
and knowledge development of the new generations in
humanist area, also practical capabilities development
for architects, as direct contact to archaeological vestiges,
organizing restoration sites, archives, collections,
museums and libraries, renowed historical information
thesaurus. In 1925 scholarships for Romanian architects
are set up as well. This way the first couple selected have
been Horia Teodoru and Ştefan Balş, Ion Anton Popescu,
Nicolae Lupu, Richard Bordenache, Grigore Ionescu,

Fig. 1 - Perspectivă a expoziţiei din 1911 în zona pavilioanelor regiunilor italiene (Piero Ostilio Rossi, Roma-guida all’architettura moderna
1909-2000, 2000)
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Nicolae Cucu, Valentin Iorga, Vasile Pertzache and Emanoil
Costescu following. Coming back in the country, some of
them have had wonderful results with their practical and
theoretical activity, obviously influenced by the Italian
experience, becoming prominent personalities within
History of Architecture and Restoration, having a strong
influence within the professional environment as well.

Keywords: Şcoala Română din Roma, Vasile Pârvan,
Petre Antonescu, Giulio Magni, arhitecţi români
***

E

xpoziţia mondială de la Roma din 1911 a fost
organizată în capitala Italiei cu ocazia împlinirii
a 50 de ani de la unificarea ţării. Expoziţia a
fost amplasată în nordul oraşului în două zone adiacente
râului Tibru. Zona de vest a fost dedicată expoziţiei
etnografice şi regionale, iar zona de est, cunoscută sub
denumirea Valle Giulia, a fost organizată o expoziţie de
arte frumoase1, planimetria generală fiind proiectată de
arhitectul Marcello Piacentini. Expoziţia de arte frumoase
era compusă dintr-un ansamblu de clădiri care avea ca
edificiu principal Galeria Naţională de Artă Modernă. În
apropiere de aceasta au fost construite cele 10 pavilioane
naţionale ale: Statelor Unite, Japoniei, Austriei, Ungariei,
Franţei, Germaniei, Angliei, Rusiei, Spaniei şi Serbiei.
La închiderea expoziţiei, Primăria Romei a cedat
Guvernului României pavilionul Statelor Unite pentru
organizarea unei “şcoli” române pentru artişti şi
cercetători. Din mărturisirile lui Alexandru Lahovary,
rezultă că arhitectul italian Giulio Magni2 a realizat schiţe
pentru adaptarea acestui pavilion ca şcoală de “Belle
Arte” pentru artiştii români3. Dar schimbările de guvern şi
izbucnirea primului Război Mondial au dus la amânarea
acestui proiect şi la schimbarea destinaţiei terenului.
Ulterior primăria a decis amenajarea acelui pavilion ca
muzeu de replici în ipsos ale statuilor antice descoperite
cu ocazia săpăturilor arheologice.
În 1920 regele Ferdinand a promulgat legea prin
care “se înfiinţează la Paris şi la Roma şcoli româneşti de
studii superioare”4 pentru tinerii studioşi români. Aceste

1

Expoziţia era articulată în două zone: una dedicată expoziţiei regiunilor
italiene, adăpostită în case construite în stiluri arhitecturale zonale
caracteristice diferitelor regiuni italiene şi o alta dedicată pavilioanelor
naţionale. Cu ocazia expoziţiei începe sistematizarea urbană a zonei Valle
Giulia. (Carlo Fabrizio Carli, Roma liberty. Storia, capolavori, artisti, curiosita,
Newton & Compton Editori, Roma, 1996, pag. 23)

2

Giulio Magni (1859 – 1931) arhitect italian. A fost activ în România între
1892-1902. Ileana Zbîrnea, Giulio Magni. I suoi progetti di architettura in
Romania, în: Annuario del Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica,
Veneţia, 2001, pag. 162 – 202.

3

George Lăzărescu, Şcoala română din Roma, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 2002, pag. 126–128.

4

Ministerul Instrucţiunii. FERDINAND I. Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa
naţională, Rege al României.
La toţi de faţă şi viitori, sănătate. Corpurile legiuitoare au votat şi adoptat şi
noi sancţionăm cele ce urmează:
LEGE

38

şcoli cuprindeau secţiile de: istorie, filologie, arhivistică şi
arte, şi încurajau în plus continuarea studiilor în domeniile
care nu erau încă dezvoltate în acea perioadă în România.
În scurt timp de la promulgarea legii, Alexandru Lahovary
reîncepea tratativele cu Primăria Romei pentru atribuirea
unui alt teren pentru edificarea şcolii. Lungile demersuri
se încheie în 1922 când Primăria Romei concesioneză
României, pe termen nelimitat, un teren în suprafaţă de
4300 de mp. în vederea construirii unei aşezământ de
studii pentru studenţii şi cercetătorii români.
Pentru noua clădire au existat mai multe proiecte
propuse: primele, datate anterior anului 1922, au fost
elaborate de arhitectul italian Giulio Magni, însă variantele
ulterioare precum şi soluţia finală au fost elaborate de
arhitectul român Petre Antonescu, între 1924 şi 19295.
Schimbul de opinii şi informaţii, privind terenul şi
condiţiile de edificare6, dintre Legaţia Română la Roma,
Vasile Pârvan, în calitate de director şi fondator al Şcolii
Române, şi Ministerul Român al Afacerilor Străine, arată
preocuparea şi nerăbdarea pentru realizarea acestui
edificiu.
Întârzierile în construirea clădirii au fost atât de
ordin financiar şi logistic cât şi din cauza condiţiilor
restrictive impuse României, la edificarea clădirii impuse
de oficiul tehnic al Primăriei Romei, încă din anul 1921.
Contractul prevedea următoarele:
• proiectul trebuia aprobat întâi de oficiul tehnic al
Primăriei Romei,
Art. I. Se înfiinţează la Paris şi Roma şcoli româneşti de studii superioare.
Art. II. Ele vor cuprinde următoarele secţiuni: 1. A studiilor de istorie şi
filologie a popoarelor romanice. 2. A cercetărilor de arhive şi biblioteci. 3. A
continuării studiilor universitare pentru specialităţile care nu se predau încă
la noi. 4. A cultivării artelor.
Art. III. În aceste şcoli vor fi primiţi după recomandarea aşezămintelor
noastre culturale numai studenţii care vor fi isprăvit cu o superioară
distincţie studiile lor în ţară.
Art. IV. Studiile se vor face în afară de internaturi care va uni pe membrii
acestor şcoli.
Art. V. Aceşti membrii vor fi ţinuţi a face conferinţe despre viaţa poporului
nostru sub toate raporturile.
Art. VI. Durata întreţinerii membrilor şcolilor arătate nu va trece de 2 ani.
Art. VII. Pentru întreţinerea lor se va da o sumă rezultând şi din taxele şcolare
ce vor avea a se pune asupra diplomelor luate în străinătate atunci când
studii similare se pot face în ţară.
Art. VIII. Directorii se vor numi după recomandaţia Academiei Române.
Art.IX. Un regulament va fixa amănuntele de organizare.
Art. X. Pentru studiile la latinitate orientală pe care ar dori a le face cercetătorii
francezi şi italieni, un cămin se va alcătui la Bucureşti, înzestrat cu tot ce
este necesar acestor studii. Ministrul de Instrucţie va elabora regulamentul
pentru organizarea lor.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 13 August
anul 1920 şi s-a adoptat cu majoritate de una suta treizeci şi opt voturi contra
trei. Vicepreşedinte, D.I. Ioaniţescu Secretar, C-tin Savu. Această lege s-a votat
de Senat în şedinţa de la 23 august anul 1920 şi s-a adoptat cu majoritate
de şaizeci şi şase de voturi contra patru. Vicepreşedinte, Ştefan Meitani
Secretar, M. Rădulescu. Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie
investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial. Dat în Bucureşti,
la 22 octombrie 1920 FERDINAND I Ministrul Instrucţiunii P.P. Negulescu
Ministrul Justiţiei ad-interim D.A. Grecianu. George Lăzărescu, op. cit., pag.
123-124.
5

Schiţe datate 1929 sunt păstrate în Fondul Magni la Velletri. Lucrările au
început în 1928.

6

Încercările lui Alexandru Lahovary ca şef de legaţie să impună proiectele lui
Magni nu reuşesc. (George Lăzărescu, op. cit., pag. 128-134)

Fig. 2 - Planul expoziţiei din 1911 (Piero Ostilio Rossi, op.cit.)

• clădirea trebuia finalizată în interval de 5 ani de la
începerea construcţiei,
• schimbarea destinaţiei terenului şi a clădirilor
sau abandonarea acestora conducea automat la anularea
concesiunii şi impunea restituirea terenului Primăriei
Romei fără plata vreunei despăgubiri pentru România. 7
Proiectul propus de Giulio Magni era o versiune
simplificată şi redusă ca dimensiuni a Palatului de
Expoziţii din Valle Giulia pe care acelaşi autor l-a înscris
pentru concursul de proiecte din 1911. Astfel în proiect,
compoziţia simplă a faţadei principale era subordonată
unui ax de simetrie major. Decoraţia exterioară era
inspirată de arhitectura neoromânească: ferestre trifore,
ferestre cu terminaţii în acoladă, foişoare – elemente din
vocabularul arhitecturii româneşti dezvoltate în acea
epocă în România8.

italian. Proiectul din 1925, aprobat de autorităţi, era
rezolvat în stil neoromânesc.
Arhitectul a adaptat elemente din arhitectura
tradiţională rurală la clădiri urbane multietajate şi
multifuncţionale - soluţie apreciată de guvernatorul Băncii
Naţionale care era principalul sponsor al investiţiei.9
Multe dintre elementele decorative, precum şarpanta
monumentală, erau reluări ale repertoriilor utilizate în
cele două proiecte realizate de Antonescu pentru clădiri
administrative, precum: fostul Minister al Lucrărilor
Publice din Bucureşti din 1910 şi Prefectura din Craiova
din 1912. Un alt proiect nedatat, apropiat versiunii finale,
propunea faţade cu arhitectură diferită care combină
elemente clasice prezente în arhitectura vilelor din zona
învecinată Romei.
O vizită a lui Petre Antonescu în 1926, ocazie în
care arhitectul a putut să discute cu autorităţile italiene
Proiectele propuse de Petre Antonescu, diferite problemele proiectului, a determinat schimbarea
în rezolvarea plastică şi funcţională între ele, arată şi o
flexibilitate a proiectantului confruntat cu ambientul 9 “Banca Naţională a României la stăruinţa lui Alexandru Lahovary (...) a

7
8

Ibidem, pag. 134–137.

Ruxandra Nemţeanu, Vila în stil neoromânesc. Expresia căutării unui model
autohton în locuinţa individuală urbană, Teză de Doctorat susţinută la
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, 2009.

hotărât să construiască pe a sa cheltuială palatul Academiei Române din
Roma. (...) Acest lăcaş (...) a fost donat de către B.N.R. statului român” înainte
de realizarea fizică deja de la încheierea primului contract de concesiune
în 1921. Cristian Păunescu, Ctitorii ale Băncii Naţionale a României în
Italia, www.itcnet.ro/history/archive/mi1998/current2/mi65.htm.George
Lăzărescu, op. cit., pag. 141.
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Fig. 3 - Proiectul de amenajare a fostului pavilion al Statelor Unite
pentru Şcoala Română. Arh. Giulio Magni. (Biblioteca Comunale
Velletri, Fondo Magni, planşa 2643)

Fig. 4 - Proiectul de concurs pentru Palatul de Expoziţii în Valle Giulia.
Arh. Giulio Magni. (B.C.V., F.M. planşa 2652)

faţadelor deja aprobate în 1925. Reconformarea faţadelor
a condus la abandonarea stilului neoromânesc şi aderarea
la arhitectura italiană. Arhitectul a fost obligat sa adapteze
proiectul la peisajul zonei10. Condiţiile erau impuse de
autorităţile italiene care într-o comisie „au fost unanimi de
părere că stilul greco-roman este singur adaptat localităţii
şi că nu se poate admite diversitatea stilurilor, care ar da
zonei Valle Giulia aspectul unei expoziţii internaţionale”11,
dar şi de unele modificări funcţionale privind rezolvarea
în exteriorul clădirii a atelierelor artiştilor. Articularea
funcţiunii a dus în final la o concesionare suplimentară
de încă 800 mp. de teren pentru mărirea ansamblului.
Alegerea arhitectului Petre Antonescu, ca autor al
proiectului academiei a fost susţinută încă de la început
de Vasile Pârvan.
Clădirea a fost inaugurată în 1933. Proiectul ales în
final având două faţade principale ce contrastează între
ele din punct de vedere compoziţional şi plastic. Una
orientată către Viale delle Belle Arti, retrasă de la stradă
şi ascunsă privirii de curtea de onoare ce o precede şi de
bogata vegetaţie. Aceasta este rezolvată compoziţional
în cheie sobră cu un ax major de simetrie, cu coloane
monumentale şi capitele compozite. Cealaltă faţadă
orientată către Piaţa Jose de San Martin care frapează
prin simplitate este accesibilă trecătorului fiind rezolvată
la scara clădirilor din preajmă, lipsită de monumentalitate
dar echipată cu un primitor portic de intrare. Rezolvarea
faţadei este apropiată arhitecturii clădirilor rezidenţiale
urbane din Roma.
Colaborarea dintre cei doi arhitecţi, Magni şi
Antonescu, a fost mediată de şeful Legaţiei Române
cu acordul ministerului şi a continuat pe tot parcursul

realizării lucrărilor, arhitectul Magni asigurând dirigenţia
lucrărilor12. Un aport important la ieşirea din criza
provocată de întreruperea lucrărilor de construire a şcolii,
urmată de schimbarea proiectului – l-a avut inginerul
Gustavo Giovanonni, în calitatea sa de membru al grupului
“Associazione Artistice fra i Cultori di Architettura in
Roma”13.

11

14

10

Este impusă retragerea cu 30 de metri de la strada “Vialle delle Belle
Arti”, reducerea înălţimii cornişei faţadei, iar în ceea ce priveşte arhitectura:
“conformarea faţadelor să aibă cât mai multă mişcare spre a prezenta o
linie de continuitate lipsită de orice caracter rigid, care să se armonizeze cu
contururile naturale ale acestei frumoase văi” (George Lăzărescu, op. cit., pag.
147-148)
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Ibidem, pag. 146.

Arhitecţi membri la Şcoala Română din Roma

Urmând specificul academiilor străine la Roma
în 1920, Regele Ferdinand semnează decretul regal de
înfiinţare a Şcolii Române la Roma, devenită mai târziu
Accademia di Romania.
Academiile străine la Roma încep să apară în secolul
al XVII-lea odată cu Academia Franceză. “În 1665 Bernini
se găsea la Paris, chemat de regele Ludovic al XIV-lea. Cu
acest prilej, apreciatul sculptor sfătui pe regele dornic
de fast să întemeieze la Roma o Academie, în care să-şi
desăvârşească aptitudinile diferiţi artişti francezi. Iar
sfatul a fost ascultat. Un an mai târziu Colbert întemeia la
Roma L’ Academie Nationale de France, căreia, mai târziu,
Napoleon avea să-i acorde aceeaşi importanţă, dăruindu-i
strălucitul Palat al Medicilor de pe colina Pinciană”14.
Acesteia i-au urmat în 1829 Institutul Arheologic
German, în 1865 Institutul Anglo-American de Studii
Romane, în 1873 Şcoala Franceză de Arheologie, în 1881
Academia Spaniolă de Belle Arte, în 1888 Institutul Istoric
12

Dimitrie Ghyka, Memorii, Editura Institutul European, Bucureşti, 2004,
pag. 27, 68, 238.

13

Membrii [Asociaţiei artistice a celor care cultivă/admiră arhitectura
la Roma], printre care era şi Giulio Magni, erau consultaţi în numeroasele
proiecte de restaurare, inserţii urbane şi concursuri de arhitectură. “Graţie
stăruinţelor domnului arhitect Giulio Magni, Consulul nostru din Roma
şi al concursului preţios al d-lui Gustavo Giovannoni, Directorul Şcolii
de Arhitectură din Roma, şi amic intim al Domnului Fedele, Ministrul
Instrucţiunii Publice, am reuşit să învingem toate dificultăţile şi să putem
relua lucrările de construcţiune, suspendate de aproape doi ani”. (George
Lăzărescu, op. cit, pag. 162)
Alexandru Marcu, Şcoala Română din Roma, în: ”Boabe de grâu„, nr. 3, 1930.

Fig. 5 - Variantă pentru proiectul Accademiei, 1925. Arh. Petre Antonescu (B.C.V., F.M. planşa 2565)

Fig. 6 - Plan de situaţie Accademia, cca. 1925.
Arh. Petre Antonescu (B.C.V., F.M. planşa 2576)
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Fig. 7 - Variantă pentru faţada laterală. Arh. Petre Antonescu
(B.C.V., F.M. planşa 2547)

Fig. 9 - Faţada laterală a Accademiei orientată către
Piaţa Jose de San Martin

Fig. 8 - Vila Almagia la Roma. Arh. Giulio Magni. (Mauro Artibani,
Giulio Magni 1859 – 1930. Opere e progetti, 1999)

Fig. 10 - Faţada principală orientată către Viale delle
Belle Arti astăzi

Prusian pentru Cercetări Arhivistice, în 1894 Academia
Americană, în 1900 Institutul Istoric Austriac, în 1901
Şcoala Arheologică Britanică, în 1902 Institutul Istoric al
Belgiei şi în 1904 Institutul Artistic Olandez.
***

După 20 de ani de la înfiinţarea Accademiei di
Romania, Alexandru Marcu, fost membru al şcolii, număra
la Roma existenţa a 21 de institute străine, 16 institute
pontificale şi 46 de colegii teologice. Înfiinţarea lor în
capitala Italiei fiind justificată de mijloacele excepţionale
de lucru pe care le ofereau cercetătorilor numărul mare de
monumente istorice din toate epocile, biblioteci, arhive,
colecţii publice şi private şi academiile italiene.
Prin regulamentul publicat, membrii şcolii române
erau selectaţi în urma prezentării recomandărilor şi
lucrărilor elaborate pentru concurs15. Odată desemnaţi
câştigătorii, activitatea de cercetare se desfăşura în
exteriorul şcolii iar la sfârşit de an academic erau evaluaţi
şi rezultatele publicate în revista şcolii “Ephemeris
Dacoromane”.

15

Vasile Pârvan, Scrieri alese, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006,
pag. 301 – 306.
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Printre membrii şcolii, pe lângă istorici, arheologi,
arhivişti, filologi şi italienişti, au fost selectaţi un număr
de arhitecţi. Secţia de Belle Arte se deschide în 1925
cu doi arhitecţi16. Vasile Pârvan era preocupat ca în
programul tinerilor bursieri să fie incluse călătorii de
studii, stagii de practică pe şantierele de restaurare şi
participarea la campaniile de săpături arheologice: “Essi
vengono in Italia per conoscere i metodi di restauro
dei monumenti del medioevo e del rinascimento, e, per
la loro propria cultura, anche quei di scavo e restauro
dei monumenti antichi. Bisognerebbe raccomandargli
agli architetti italiani che si occupano con questo ramo
archeologico – architettonico e di ottenere che venga
loro data la permissione non solo di vedere ma anche di
cooperare – s’intende gratuitamente”17. La revenirea în
16

Horia Teodoru şi Ion Anton Popescu au fost primii doi arhitecţi la
Accademia. (Vasile Pârvan, Scrisori inedite, Editura Institutul Cultural Român,
Bucureşti, 2007, pag. 57)

17

[Aceştia vin în Italia ca să inveţe metode de restaurare a monumentelor
medievale şi renascentiste, dar şi pentru săpăturile arheologice. Ar trebui
recomandaţi arhitecţilor italieni care se ocupă de acest domeniu şi de
obţinerea accesului şi chiar a practicii – în mod gratuit] (Ibidem, pag. 82)
În intensa corespondenţă a lui Pârvan cu secretarul şcolii, Giuseppe Lugli,
impune un program riguros bursierilor. (Alexandru Zub, Pe urmele lui Vasile
Pârvan, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2005)

ţară aceşti arhitecţi au înregistrat rezultate în activitatea
practică şi teoretică marcate de experienţa italiană – unii
dintre ei au devenit personalităţi marcante în domeniile
istoriei arhitecturii şi restaurării, exercitând o puternică
influenţă în mediul profesional în perioada interbelică.
Printre aceştia au fost:
Horia Teodoru, membru al Şcolii Române din 1926
până în 1928; studiază, în Italia, arhitectura bizantină şi
romanică, de la Ravenna până în Sicilia, realizând câteva
relevee la unele monumente18.
La revenirea în ţară este angajat la Comisia
Monumentelor Istorice până în 1949 şi introduce în
domeniul restaurării lucrul în grupuri interdisciplinare19;
realizează numeroase proiecte de restaurare pentru
monumente din judeţele Iaşi şi Suceava, dar şi din
Bucureşti, proiecte pentru clădiri publice şi private,
precum şi proiecte de inserţii urbane la Bucureşti20;
publică numeroase studii şi lucrări monografice în
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
Ion Anton Popescu, membru al Şcolii Române din
1926 până în 1927; a fost trimis pentru realizarea unor
relevee21 la monumente bizantine, a realizat un singur
releveu la un edificiu termal de sub Palatin, la Roma; a
făcut un studiu despre Termele lui Eliogabal, împărat
roman din secolul al III-lea şi delimitează etapele în care a
fost realizat edificiul22.
Ştefan Balş, membru al Şcolii Române din 1928
până în 1929; scrie un articol despre ruina unei biserici
din Basilicata în care demonstrează influenţa bizantină
şi arabă în arhitectura edificiului23. La întoarcerea în ţară
realizează numeroase proiecte de restaurare pentru
monumente istorice din ţară şi Bucureşti24; a publicat
18
19

George Lăzărescu, op. cit., pag. 157

Paul Constantin, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1986, pag. 314-315

20

Horia Teodoru (1894 – 1976) Studiază la Ecole des Beaux Arts din Paris
unde obţine diploma de architect în 1925. A fost profesor la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” între 1931 şi 1976. Proiecte de arhitectură:
Complexul Fundaţiei Dalles (1932), Proiectul de sistematizare al Pieţei I.C.
Brătianu (actual Piaţa Universităţii) în colaborare cu sculptorul J. Mestrovič
(1936), Casa parohială şi clopotniţa bisericii “Buna Vestire” - Curtea Veche,
Bucureşti (1939), Clopotniţa bisericii din satul Căpăţâna, jud, Bacău, Proiect
de sistematizare a oraşului Constanţa cu punerea în valoare a monumentelor
din vechiul Tomis (1960). Proiecte de restaurare: biserica “Sf. Gheorghe” din
Hârlău, mânăstirea Probota, “Turnul aplecat” – Giurgiu, biserica “Aroneanu” –
Iaşi, biserica “Sf. Ioan Gură de Aur” – Suceava, biserica “Buna Vestire” - Curtea
Veche, Bucureşti (1953), curtea Goleştilor, jud. Argeş, Onofrie – Mânăstioara,
jud. Suceava, Marina – Câmpulung, jud. Argeş, Mânăstirea Cetăţuia, jud. Iaşi,
Învierea – Suceava, Monumentul de la Adamclisi (1957). Lucrări teoretice:
numeroase studii publicate în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
(1938-1939), Tratat de perspectivă (1953). (Ibidem, pag. 315)

21
22

George Lăzărescu, op. cit., pag. 157

Le cosi dette Terme di Eliogabal in Via Sacra, în: “Ephemeris Dacoromana”,
no. IV, 1930, pag.1 - 28

23
24

Sant’Angelo al Monte Reparo in Basilicata. Ibidem, no. V, 1932 pag. 35 – 36

Ştefan Balş (1902-1994) Studiază la Şcoala Superioară de Arhitectură
din Bucureşti şi obţine diploma de arhitect în 1927. Lucrări de restaurare:
bisericile ”Sf. Elefterie Vechi”, “Creţulescu”, “Radu Vodă”, “Scaune” şi Biserica
Patriarhiei – toate din Bucureşti, mânăstirile Snagov, Balamuci, Brebu, Râşca,
Hurez, Neamţ, Moldoviţa, bisericile “Sf. Ioan” – Piatra Neamţ, Golia – Iaşi, “Sf.
Gheorghe” – Piteşti, Bărăţia – Câmpulung, bisericile din Brădet şi Războieni,

Fig. 11 - Biserica “Buna Vestire” – Curtea Veche, restaurare
arh. H Teodoru

numeroase studii şi lucrări monografice în Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice.
Nicolae Lupu, membru al Şcolii Române din 1931
până în 1933; publică reconstituirea unor monumente
funerare antice de pe Isola Sacra, Ostia, scrie un articol
despre o ruină de pe Via Latina25 şi realizează o machetă a
monumentului care a fost apoi expusă la expoziţia de artă
din 1937. La întoarcerea în ţară realizează proiecte de
arhitectură pentru imobile de locuit în Bucuresti, Ploieşti
şi Râmnicu Vâlcea, şi proiecte de restaurare26.
Richard Bordenache27, membru al Şcolii Române din
1930 până în 1932; realizează un amplu studiu, în Italia,
despre influenţele normande asupra arhitecturii italiene28.
La revenirea în ţară este angajat la Comisia Monumentelor
Istorice, realizează şi proiecte de arhitectură, având
teme foarte diferite: ansamblu industrial, teatru, inserţii
urbane29; a devenit profesor la Institutul de Arhitectură
catedrala ortodoxă şi catedrala romano-catolică din Alba Iulia, Muzeul de
istorie din Alba Iulia, cetăţile Câlnic şi Alba Neamţului, Cula Măldăreşti. (Paul
Constantin, op. cit., pag. 31)
25

La Villa di Sette Bassi sulla Via Latina, în: “Ephemeris Dacoromana”, no. VII,
1937, pag. 117 – 188.

26

Nicolae Lupu (1905-...) Studiază la Şcoala Superioară de Arhitectură din
Bucureşti şi obţine diploma de arhitect în 1929. A fost profesor la Institutul
de Arhitectură “Ion Mincu” din 1945. Lucrări de arhitectură : Aripa Palatului
Regal dinspre biserica Creţulescu. Cercetări: Mormântul lui Virgiliu (1933),
Releveul edificiului roman “Cetatea Turnu” (1945), studii şi elemente de
arhitectură clasică. Proiect de conservare și protecție a ruinelor podului lui
Traian, Turnu Severin (1938). (Paul Constantin, op. cit., pag. 203)
27

Ion Mircea Enescu, Profesorul Arhitect Richard Bordenache 28 aprilie 1905
– 14 aprilie 1982, în: “Arhitectura”, 5/1983, Anul XXXI, nr. 5 (204 serie nouă),
pag. 66 - 68

28

Santa Trinita di Venosa, în: “Ephemeris Dacoromana”, no. VII, 1937, pag.
1 - 76.
29

Richard Bordenache (1905 – 1982) Studiază la Şcoala Superioară de
Arhitectură din Bucureşti şi obţine diploma de arhitect în 1929. A fost
profesor la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” între 1944-1971. Lucrări
de arhitectură: Ansamblul «Industria Optică Română », Bucureşti (19381939, 1941-1942), Laminoarele de la Reşiţa (1939-1940), Hală de montaje
la şantierele navale Galaţi (1939-1940), Sala „Studio” a teatrului „Lucia
Sturdza Bulandra” (1940-1948), şantierul naval Turnu Severin (1941-1942),
casa de odihnă Snagov (1950-1951), amenajarea calcanului fostului imobil
“Generala” (1950-1951), Institutul de Studii Economice şi Politice, Iaşi
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Fig. 12 - Mânăstirea Neamţ, sec. XV. Arhitectul Balş a decis ca la restaurarea bisericii lui Ştefan cel Mare să fie eliminate toate elementele de
cornişă, schimbarea formei şarpantei bisericii şi a şarpantei turnului şi revenirea la imaginea de epocă. În incintă s-a decis eliminarea bisericii
neoclasice şi amenajarea unei capele, în corpul chiliilor, la care faţada a preluat elemente din arhitectura bisericii demolate.
(Album Mânăstirea Neamţ, cca. 1932).

Fig. 13 - Mânăstirea Neamţ, sec. XV. Arhitectul Balş a introdus un portic perimetral în incintă.

Fig. 14 - Fostul sanatoriu a fost reamenajat şi extins pentru funţiunea actuală de hotel. Sanatoriul “Toria”, arh. Gr. Ionescu, 1938, Covasna
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Fig. 17 - Opera Română, Bucureşti, cca. 1950, arh. Octav Doicescu
şi Valentin Iorga
Fig. 15 - Imobil Bucureşti, arh.
N. Cucu. (Colecţia Prof. Sorin
Vasilescu)

Fig. 16 - Monumentul Eroilor,
Parcul Carol, Bucureşti

din Bucureşti.
Grigore Ionescu, membru al Şcolii Române din
1935; participă, în Italia, la restaurarea bisericilor “Santa
Trinita di Delia” şi “San Niccolo Reale” din Massara del
Vallo30; studiază biserici din Ravenna şi din regiunea
Puglia având ca temă de cercetare influenţa arhitecturii
locale în sistemul de boltire31.
La întoarcerea în ţară realizează proiecte de
arhitectură în domenii diferite: sănătate şi transporturi,
dar şi relevee la monumente istorice32; a predat istoria
arhitecturii la Institutul de Arhitectură din Bucureşti şi a
scris numeroase studii şi sinteze de istoria arhitecturii.
Nicolae Cucu, membru al Şcolii Române din
1935 până în 1937; scrie un articol despre arhitectura
medievală urbană din zona Viterbo33 şi arhitectura
religioasă din zonele Calabria34 şi Otranto35. La revenirea
în ţară realizează proiecte de arhitectură, amenajări
urbane şi de interior36.
(1950-1953), Institutul de Mine, Petroşani (1950-1953), Restaurant şcoală,
Bucureşti (1953). (Paul Constantin, op. cit., pag. 51)
30
31

George Lăzărescu, op. cit, pag. 44

Le chiese pugliesi a tre cupole, în: “Ephemeris Dacoromana”, no. VI, 1935,
pag. 50 - 128

32

Grigore Ionescu (1904 – 1992) Studiază la Academia de Arhitectură din
Bucureşti şi obţine diploma de arhitect în 1930. Lucrări de arhitectură :
Sanatoriul Toria, jud Covasna (1935-1938), Sanatoriul Bârnova, jud. Iaşi
(1936-1938), Şcoala de Infirmiere la Spitalul Militar Central, Bucureşti
(1937-1938), Centrul Sanitar şi baia Crucii Roşii, Vaslui (1937), Centrul
Sanitar şi baia Crucii Roşii, Sighetul Marmaţiei (1938), Depoul de Tramvaie,
Bucureştii Noi în colaborare (1943), Spitalul de Copii “Emilia Irza”, Bucureşti
(1946-1950), Căminul de ucenici ITB, Bucureşti (1947-1950). Lucrări
teoretice: Istoria arhitecturii româneşti (1937), Bucureşti ghid istoric şi
artistic (1938), Curtea de Argeş, istoria oraşului prin monumentele lui (1940),
Istoria arhitecturii în România (1963-1965), Arhitectura în România (19441969) (Paul Constantin, op. cit., pag. 161)
33

La casa medievale nel Viterbese, în: “Ephemeris Dacoromana”, no. VIII,
1938, pag. 1 – 104.
34
35

Les eglises a 5 coupoles en Calabre. Ibidem, no. IV, 1930, pag. 149 - 180

Eglises cruciformes dand l’Italie Meridionale: San Pietro d’Otranto. Ibidem,
no. V, 1932, pag. 22 - 34.
36

Dimitrie Nicolae Cucu (1907-…) Studiază la Academia de Arhitectură din
Bucureşti şi obţine diploma de arhitect în 1934. A fost profesor la Institutul
de Arhitectură “Ion Mincu” între anii 1944 şi 1973 predând artă decorativă şi

Fig. 18 - Iniţierea proiectului pentru realizarea unei copii
a Columnei lui Traian (“Atti della Società Nazionale Dante
Alighieri”, 1931)

Valentin Iorga, membru al Şcolii Române din
1936; realizează, în Italia, releveul bisericii “Santa Maria
Dei Genetrix” din San Germano37. La revenirea în ţară
realizează proiecte de arhitectură pentru pavilioane
expoziţionale şi ansambluri de clădiri 38.
Vasile Pertzache, se ocupă de executarea copiilor în
ipsos a alto-reliefurilor de la Columna lui Traian39
Emanoil Costescu realizează relevee ale bisericilor
din Ravello si Gaeta40.
În “Raportul asupra activităţii Şcoalei Române din
Roma în anul 1925 – 1926”, Vasile Pârvan consemna
o serie de conferinţe pe teme de arhitectură, ţinute de
personalităţi italiene, dintre care două ale inginerului
mobilier. Lucrări de arhitectură: decoraţia interioară şi mobilierul la Teatrul
de Operă, Ansamblul Monumentului Eroului Necunoscut, Parcul Carol,
Bucureşti, Teatrul Naţional, Bucureşti. Lucrări teoretice: Alvar Aalto (1971),
Evoluţia mobilierului locuinţei – (1974) (Paul Constantin, op. cit., pag. 80)
37
38

George Lăzărescu, op. cit, pag. 44

Valentin Iorga (1912-1977) Studiază la Facultatea de Arhitectură din
Bucureşti şi obţine diploma de arhitect în 1936. A fost profesor la Institutul
de Arhitectură “Ion Mincu” din 1945 până în 1977. Lucrări de arhitectură:
mai multe centre administrative, şcoli, băi şi imobile locative, pavilioanele
României la tărgurile internaţionale de la Bari, Italia (1937 şi 1938), Veneţia
şi Milano (1938 şi 1940), Casa Scânteii şi Teatrul Muzical (Opera), Bucureşti.
(Paul Constantin, op. cit. pag. 161)

39
40

George Lăzărescu, op. cit, pag. 44
Ibidem, pag. 44
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Giovanonni (membru A.A.C.A.R. şi director al şcolii de
arhitectură din Roma). În introducerea primelor volume,
Pârvan menţiona următoarele: “i contributi scientifici nella
Ephemeris Dacoromana mirano, per quanto è possibile,
ad illustrare problemi d’interesse generale scientifico in
rapporto alla cerchia delle questioni e dei nuovi metodi
di studio in Italia ed in generale in Occidente”.41 Este de
observat felul în care se raportează la experienţa italiană
dar şi la cea europeană, dând libertate elevilor şcolii să
compare metode de studiu diferite, atât teroretice cât şi
practice.
Izbucnirea celui de al doilea război mondial şi dificultăţile materiale determină întreruperea ambiţiosului
program de studii finanţat de România prin care tineri
talentaţi puteau studia în Cetatea Eternă. Însăşi şcoala
a încetat să activeze pentru o lungă perioadă, date fiind
condiţiile politice survenite în perioada postbelică.

41

[contribuţiile ştiinţifice în (revista) Ephemeris Dacoromana urmăresc, pe
cât este posibil, să ilustreze probleme ştiinţifice de interes general raportat la
mănunchiul de întrebări şi de noi metode de studiu din Italia şi, în general, în
Occident] (“Ephemeris Dacoromana”, I, 1923, pag. VIII)
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FORTUL 13 JILAVA ŞI CETATEA BUCUREŞTI*
Margareta Mihăilescu
RESUMÉE

Le FORT 13-JILAVA est un élément remarquable du
système défensif du Bucarest, situé dans le Secteur II-Sud
de la citadelle. L’ensemble du fort est de plan pentagonal
avec front de gorge au Nord, un massif extérieur aux une
caponnière, un réduit central de forme spécifique et deux
grands tranchées, intérieure et extérieure. Son histoire
est différent des autres forts et batteries – il a devenu
une prison connue par ses conditions très difficiles de
la détention et par son spécifique – les exécutions des
prisonniers, en plupart politiques. La valeur mémorielle du
fort est exceptionnelle, en même temps que l’architecture.
Toutes celles-ci ont déterminé le déclenchement
des procédures pour classifier le Fort 13 - Jilava come
monument historique et la Citadelle Bucarest, avec toutes
ses components, comme une zone protégée.
Mots-clés: le Fort 13 – Jilava, batteries, Citadelle de
Bucarest, Henri Alexis Brialmont, système défensif.

La CITADELLE DE BUCAREST, avec des fort et
batteries isolées, ceintures auto et chemin de fer, est
une part du système défensif de la Roumanie projeté et
réalisé entre 1882- 1903. Pour mettre sur pied ce projet
de défense du Bucarest, le roi Carol I a appelé aux services
du général belge Henri Alexis Brialmont, une personnalité
renommé pour ses œuvres réalisées à Liège, Namur,
Anvers etc.
Son projet, à la quelle ont prend part aussi des
officiers de génie roumains, a souffert des adaptations
successives à les conditions des nouveaux techniques
militaire, constructives et financiers. Pour perfectionner
ce projet il préconise des plans simples et rigoureuses triangulaires ou pentagonales, des nouveaux matériaux
de constructions - le béton de ciment et des briques pour
la structure et aussi l’usage des coupoles d’artillerie.
Malgré toutes les efforts financiers et humains,
a aproximativ 10 km de centru, capitala
la Citadelle de Bucarest a été désarmée en 1906 et a
României este înconjurată de centura de
devenue non fonctionnelle tant que, en 1916, la capitale
fortificaţii edificate în ultimele două decenii ale
de la Roumanie s’est déclarée ,,ville ouverte’’ en face de
secolului al XIX-lea - CETATEA BUCUREŞTI, componentă
l’armée allemande.
principală a sistemului defensiv al ţării, iniţiat şi susţinut

L

Fig. 1 - Vedere aeriană Fort 13 Jilava - sursa: Google Earth 2010
* Articolul vine să completeze studiul dedicat aceluiași subiect publicat în Revista de Istorie Militară, Nr. 3-4, 2009, București.
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de Domnitorul Carol I de Hohenzolern.

Fortul 13 este amplasat în zona sudică a Şoselei
de Centură a Bucurestiului, la cca 5 Km E de intersecţia
acesteia cu Şoseaua Giurgiului - DN5 şi la cca 800 m de
intersecţia cu str. Gării pe teritoriul comunei Jilava, jud.
Ilfov, în incinta Penitenciarului omonim. (Fig. 1)

PREMISE ISTORICE ALE CONSTRUIRII
Considerente politico-militare
interne şi externe, argumente pentru
realizarea unui sistem defensiv
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Principatele
Unite şi problema românească au constituit sursa unor
tensiuni politice europene, Imperiul Otoman şi cel
Habsburgic cerând dezmembrarea noului stat şi revenirea
la situaţia anterioară anului 1859.
Alegerea în 1866 a prinţului Carol I de Hohenzolern,
în urma unui plebiscit, alegere nerecunoscută iniţial,
a determinat opoziția Imperiului Otoman, dispus
săintervină militar prin desfăşurarea de trupe la graniţa
sudică a ţării la Giurgiu şi Silistra. Armata română a hotărât
pregătirea pentru ripostă prin dispunerea trupelor în
puncte considerate ca fiind strategice la Giurgiu, Olteniţa,
Călăraşi şi pe râul Sabar.
Domnitorul Carol I a numit şi însărcinat o comisie

pentru studierea posibilităţii de întărire a capitalei
prin fortificaţii provizorii, propunerea maiorului Gh.
Slăniceanu şi a căpitanilor Eracle Arion şi Nicolae Dabija
fiind de executare a unor fortificaţii pasagere în jurul
Bucureştiului.
Recunoaşterea de către Poartă a lui Carol I ca Domn,
în octombrie 1866, a detensionat relaţiile politice şi a
determinat renunţarea la propunerea Comisiei.
Ideea asigurării unui sistem defensiv al ţării este
reluată după 1871, când generalul Ioan Emanoil Florescu
numeşte o Comisie ministerială, sub comanda colonelului
Gh. Manu, pentru studierea posibilităţii realizării de
fortificaţii permanente, cu precădere în jurul Capitalei.
În Monitorul Oastei, apare, în 1872, studiul maiorului
Emanoil Florescu, care enunţă principiile de organizare
ale sistemului defensiv de fortificaţii şi adaptarea acestuia
la condiţiile României.
Evoluția evenimentelor politice în perioada crizei
balcanice, între 1875-1878, care a condus la declanşarea
războiului din peninsulă şi implicarea României în conflict
pentru apărarea/cucerirea independenţei, precum şi
deteriorarea relaţiilor cu foştii aliaţi ruşi, în urma ocupării
de către aceştia a sudului Basarabiei, cu încălcarea
convenţiei din 1877, a determinat decizia Domnitorului
Carol I şi a guvernului de a relua studiile privind realizarea
unui sistem de fortificaţii coerent.

Fig. 2 - Comisiunea de Apărare a Ţării 1888 - sursa: Herjeu C.N., col., ”Istoria armei geniului”, Tipar I.V. Socecu, Bucureşti, 1902
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Fortificarea Principatelor Unite
În anul 1882, Regele Carol I numeşte o Comisie
condusă de general Gheorghe Manu cu misiunea de a
alcătui proiectul de fortificare a ţării, după modelul
fortificaţiilor din Austro-Ungaria, Belgia, Franţa,
Germania şi Rusia. Comisia a redactat un Memoriu
cuprinzând întâiul proiect modern de fortificare completă
a teritoriului României, împărţită în 5 zone: Oltenia,
între munţi, Dunăre şi Olt; Muntenia, între Olt şi Linia
Focşani-Galaţi; Moldova de Apus, între Carpaţii Orientali
şi Siret; Moldova de Răsărit, între Siret şi Prut; Dobrogea.
Se propunea fortificarea oraşelor: Bucureşti, Constanţa,
Galaţi şi Cernavodă, cu baterii şi forturi.

Pentru compensarea lipsei de experienţă a ofiţerilor
români, s-a solicitat consilierea unor specialişti în acest
tip de lucrări ai armatei prusace, ulterior - pentru evitarea
unor neplăceri diplomatice - din Belgia.
Generalul belgian Henri Alexis Brialmont (18241899), o somitate în domeniul fortificaţiilor ca urmare a
realizării sistemelor defensive la Anvers (1856 -1875),
a propunerii unor fortificaţii la Namur şi Liège (1872)
şi a publicării unor lucrări de referinţă în domeniul
construcţiilor militare, a fost solicitat, în anul 1882,
să elaboreze o strategie privind fortificarea României,
pornind de la proiectele Comisiei Manu (Fig. 2).
În Memoriul privind organizarea apărării României,
prezentat regelui Carol I în decembrie 1882, sunt
propuse, în acord cu Comisia Manu, cinci zone fortificate
la Bucureşti, pe linia Siretului, la Galaţi, la Cernavodă şi
Constanţa, a căror organizare a fost detaliată în iunie-iulie
1883 (Fig. 3).
Din cele 5 sistemele de fortificare a Principatelor
Unite s-au realizat până la sfârşitul secolului al XIX-

Fig. 3 - Planul general de fortificare a României - sursa: Crăinicianu
Grigore, cpt, ”Constituirea cetăţilor şi fortificarea țerilor cu
aplicaţiune la fortificarea României”, 1883

lea Cetatea București - cetate cu forturi, şi Linia Focşani
- Nămoloasa - Galaţi (linia FNG) - front cuirasat, iar la
începutul secolului XX Capul de pod Cernavodă – cetate cu
grup de lucrări şi fortificaţia pasageră Cobadin, iar după
1914 raioanele fortificate Turtucaia, Silistra (Fig. 4).
Dezvoltarea tehnicii militare în ritm rapid, apariţia
unor noi tipuri de armament de atac, mai puternic, au
determinat reluarea repetată şi modificări succesive ale
proiectelor iniţiale pe parcursul execuţiei lucrărilor, ceea
ce a condus la ridicarea costurilor şi a efortului financiar.
Începutul secolului XX, marcat de o puternică criză
economică şi de primul război, a afectat continuarea
lucrărilor de fortificaţii, astfel încât, în 1914, s-a constatat
că lucrările de organizare erau neterminate şi lipsea sau
era dislocat, în mare parte, armamentul greu.
Pe baza Planului de completare, transformare şi
reformare a armamentului, muniţiilor şi materialului de
război, adoptat în august 1914, ca urmare a reanalizării
stării sistemului de fortificare, în perioada de neutralitate
a României, între 1914-1916, s-a decis dezarmarea
Cetăţii Bucureşti şi a Liniei FNG (Focşani-NămoloasaGalaţi). Piesele de artilerie din cupole şi cazemate au fost
montate pe afete şi repartizate altor unităţi de însoţire a
infanteriei, antiaeriene şi de munte şi au constituit primele
3 regimente de artilerie grea, începând din anul 1915.
Fortificaţiile realizate la finalul sec. XIX s-au dovedit
ineficiente în faţa noilor tehnici militare, ca urmare au
fost dezafectate şi unele componente au fost cedate,
pe parcursul secolului XX, către alte ministere sau
administraţiilor locale. O serie largă de forturi şi baterii
au fost refuncţionalizate şi amenajate ca spaţii tehnice,
de depozitare sau pentru mică producţie legumicolă, iar
câteva au fost abandonate.

Fig. 4 - Sistemul de fortificaţii propuse de Comisia Română în 1882 - sursa
Zaharia P., col.(r), Ene, Emanoil, col. (r.), Pavlov, Florea, col. (r), ”Istoria
armei geniu din armata română”, Ed. Militară, Bucureşti, 1994
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de organizare propuse de gen. Brialmont şi realizate,
după 1815, pentru lucrările defensive la Köln, Koblentz,
Memoriul generalului H. A. Brialmont, prezentat Mainz şi Anvers (Fig. 5).
regelui Carol I în decembrie 1882, a cuprins un plan
Cetatea se propunea a fi un sistem defensiv, compus
general al sistemului de apărare a ţării, sprijinit în special din centura de forturi detaşate - lucrări permanente şi o
pe câmpul retranşat din Bucureşti ca punct central, pivot linie interioară – incinta cu lucrări semipermanente de
strategic şi centru de rezervă, ca şi creşterea importanţei completare (Fig. 6).
în sistemul general al forţelor Europei. Au urmat alte două
Din lucrările prevăzute au fost executate cele
18 forturi detaşate şi 18 redute-baterii intermediare,
amplasate pe o centură situată la o distanţă de cca 8 km de
centrul oraşului şi în corelare cu arterele de acces/ieşire
principale. S-a realizat astfel o linie principală de rezistenţă

Fig. 5 - Planul teoretic de organizare a cetăţii fortificate - Brialmont
H. A., lt. Gen, ”Les régions fortifiès. Leur application à la défense de
plusieurs états européens”. Atlas, 1890

Fig. 5 - Planul cetăţii Bucureşti - Zaharia, Petre, col. (r), „Istoria armei
geniu din armata română”, vol. (1), Ed. Militară, Bucureşti, 1994

Fig. 6 - Cetatea Bucureşti - plan general - Teodorescu I., col. - ”Istoricul
lucrărilor de fortificaţii a cetăţii Bucureşti la 1900”. Extraconfidenţial
- 1916

memorii, în iunie şi iulie 1883, de detaliere şi estimare a
costurilor de organizare a celor 5 poziţii întărite, analizate
şi dezbătute de o comisie care a hotărât realizarea zonei
centrale de apărare.
Primul obiectiv în ordinea execuţiei a fost sistemul de
fortificaţii al Cetăţii Bucureşti, prin aplicarea principiilor
50

pe un perimetru de 72 km cu un traseu inelar şi diametre
variabile între 21-23 km, adaptat la condiţiile de teren. La
cca 100 m în spatele liniei forturilor, a fost realizată linia
de cale ferată dublată de o şosea, protejate de o perdea de
arbori plantaţi. Distanţele între componente – forturi şi
baterii intermediare – sunt de cca 2 km, stabilite în raport
cu lungimile de bătaie a pieselor de artilerie din epocă.
Linia centurii a fost organizată în trei sectoare, cu
lucrările grupate pe direcţiile majore de acces astfel (Fig. 7):
Sectorul I - la Nord şi Est
- forturile 1 - Chitila, 2 - Mogoşoaia, 3 - Otopeni, 4 - Tunari,
5 - Ştefăneşti, 6 - Afumaţi, 7 - Pantelimon, 8 - Cernica, 9 Căţelu
- bateriile 1-2, 2-3, 3-4, 4-5,5-6,6-7,7-8, 8-9
Sectorul II - la Sud şi Sud-Est
- forturile 10 - Leordeni, 11 - Popeşti, 12 - Berceni, 13 Jilava
- bateriile 9-10,10-11, 11-12,12-13, 13-14
Sectorul III - la Sud-Vest şi Vest

când s-a raportat finalizarea oficială a acestora dar, până
în 1903, s-au mai adus completări pentru dotări şi au fost
semnalate neajunsuri.
Cetatea Bucureşti a fost realizată în trei etape, între
anii 1882-1884 - o perioadă de proiectare şi organizare
a lucrărilor, 1884-1895- etapa de execuţie a elementelor
sistemului fortificat şi aceea finală între 1895-1903,
marcate de intervenţii repetate de adaptare a lucrărilor
de construcţii la evoluţia tehnicii militare şi la condiţiile
economico-financiare restrictive ale vremii.
În anul 1890, după refacerea proiectelor şi recalcularea parametrilor, încep lucrările de construcţie a celor
18 baterii intermediare.
În 1893, a început montarea cupolelor de artilerie
grea în forturi, iar în 1896 s-au desfăşurat primele
manevre de Cetate între Leordeni şi Berceni.
Fortificaţiile au fost proiectate pentru a găzdui
Fig. 8 - Planul teoretic al unui fort cu reduit - Brialmont H. A., lt. Gen, 33.000 de militari. Într-o baterie putea funcţiona o
„La fortification du temp prezent” - Atlas, 1885
formaţie de 250 de militari, iar într-un fort erau prevăzute
locuri pentru cca 350 - 500 de oameni.
- forturile 14 - Broscărie, 15 - Măgurele, 16 - Bragadiru,
Iluminarea interioară se realiza cu lămpi cu petrol,
17 - Domneşti, 18 - Chiajna
iar cupolele, care se roteau 360 de grade, erau operate
- bateriile 14-15, 15-16, 16-17, 17-18
manual. Ulterior, la începutul secolului XX, a fost aplicat
Prima formă a documentaţiei, elaborată de echipa
iluminatul electric.
gen. Brialmont, la care au participat doi ofiţeri români
Ventilaţia iniţială a culoarelor-poterne subterane
- căpitanii I. Culcer şi M.Boteanu, a fost finalizată
era naturală, prin guri de aerare protejate la exterior. În
şi prezentată în ţară în iunie 1884, concomitent cu
urma adaptărilor şi modificărilor de trasee a fost necesară
înfiinţarea Comisiei Fortificaţiilor/Direcţia Fortificaţiilor
o reţea de ventilare artificială, cu pompe şi tubulatură
subordonată Ministerului de Război (Fig. 8).
specifică.
Punerea în operă a lucrărilor începe şi se desfăşoară
Costul total estimat prin proiectul de lucrări a fost de
cu dificultate, pornind de la o atitudine rezervată faţă de
85.000.000 de lei, în final depăşind suma de 111.000.000 lei.
execuţia acestora, atât din raţiuni economic-financiare,
Forturile Cetăţii Bucureşti sunt diferenţiate tipodin partea unor nume marcante ale vieţii politice până la
logic prin aplicarea a trei grupe constructive principale,
reţinerea unor personalităţi militare, faţă de aplicarea acesadaptate şi modificate pe parcursul execuţiei, precum şi a
tor sisteme de fortificaţii, având în vedere şi intervenţiile
alte două tipuri derivate din primele:
repetate de modificare a proiectelor punctuale.
Tip 1 – plan caracteristic pentagonal cu masiv centralModificarea şi adaptarea proiectelor de construcţii
reduit de forma unui as de pică, front anterior unghiular,
intervin din raţiuni militare, ca urmare a apariţiei şi
caponiera dublă amplasată pe axa construcţiei la frontul
succesiunii unor noi mijloace tehnice de atac care impun
principal, 2 semicaponiere laterale ce asigurau flancarea
utilizarea unor noi tehnologii de lucru, materiale de
construcţii şi revizuirea organizării spaţiale interioare,
ceea ce a grevat asupra costurilor.
Au fost întâmpinate greutăţi şi în procesul de
expropriere a unor terenuri pentru amplasarea lucrărilor.
Lucrările, sub coordonarea col. Berindei, au început
în iulie-septembrie 1884, prin stabilirea primelor obiective
- forturile Chitila, Mogoşoaia, Otopeni, Tunari, Ştefăneşti
- organizate în sectoare şi cu numirea responsabililor
de executarea acestora - căpitanii Mihai Boteanu şi Ion
Culcer.
În 1886 au fost pornite lucrările pentru forturile
6 - Afumaţi şi 13 - Jilava, pentru ca în 1887 să înceapă
execuţia celorlalte forturi, de tip micşorat, prin înlocuirea
planurilor iniţiale.
Execuţia lucrărilor s-a desfăşurat cu dificultăţi Fig. 9 - Planul fortului tip II – Mogoşoaia - Teodorescu I., col. - „Istoricul
tehnice şi financiare pe parcursul anilor 1885 - 1895, lucrărilor de fortificaţii a cetăţii Bucureşti la 1900”. Extraconfidenţial
- 1916
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şanţului de front, front posterior de intrare avansat,
- armare - 10 guri de foc de calibru mare
- forturile 1- Chitila, 3 - Otopeni
Tip 2 – plan caracteristic pentagonal cu reduit de forma
unui as de pică, front anterior unghiular, caponiera dublă
amplasată pe axa construcţiei la frontul principal , 2
semicaponiere laterale ce asigurau flancarea şanţului de
front, front posterior de intrare retras şi semibastionat
- armare - 9 guri de foc de calibru mare
- forturile 2 - Mogoşoaia, 13 - Jilava (Fig. 9)
Tip 3 - plan caracteristic trapezoidal fără reduit, front
anterior liniar, front posterior semibastionat drept sau
uşor retas în unghi, 2 cofre de contraescarpă cu două
niveluri pentru flancarea şanţului de front şi de pe cele
laterale
- armare - 6 guri de foc de calibru mare
- forturile 4 - Tunari, 7 - Pantelimon, 8 - Cernica, 9
- Căţelu, 10 - Leordeni, 11 - Popeşti, 12 - Berceni,
14 - Broscărie, 15 - Măgurele, 16 - Bragadiru, 17Domneşti, 18 - Chiajna
Tip 4 - fort acvatic, derivat din planimetria de tip 2
pentagonală dar fără reduit, înconjurat cu şanţuri cu apă
de peste 6 m adâncime frontal şi lateral, front anterior
flancat de o caponieră cuirasată, front posterior cu corp
de gardă crenelat şi pod mobil peste şanţul uscat adânc
de 4 m.
- armare - 11 guri de foc de calibru mare
- fortul 5 - Ştefăneşti
Tip 5 - derivat din planimetria de tip 2 fără reduit, cu
o galerie – poterna axială de distribuţie ramificată a
circulaţiilor subterane către caponiera frontală, cele 2
semicaponiere laterale, turelele şi cupolele armamentului
greu, front posterior retras cu locale - cazarma de
garnizoană, corp de gardă cu intrarea flancată de tunuri
pe afeturi de ambrazură
- armare - 24 guri de foc de calibru mare
- fortul 6 - Afumaţi
Pentru vizibilitate şi protecţie, terenul exterior
forturilor este amenajat în panta descendentă a glacisului, care asigura condiţii favorabile de observare şi
tragere.
Materialele de construcţie utilizate cu precădere au
fost, la începutul perioadei de execuţie, piatra şi cărămida,
la care s-a adăugat pe parcurs betonul turnat în cofraje şi
diverse elemente metalice mari.
Începutul secolului XX, marcat de o puternică criză
economică şi de primul război, a afectat continuarea
lucrărilor de fortificaţii, astfel încât în noiembrie 1914
generalul de divizie C-tin Herjeu, guvernatorul cetăţii,
raporta starea necorespunzătoare a sistemului de
fortificaţii, constatând că lucrările de organizare erau
neterminate, iar armamentul greu lipsea sau era dislocat,
în mare parte. În plus lipseau şi echipamente de observare,
cercetare şi de comunicaţii radio.
A fost notificat faptul că lucrările executate
prezentau uzură fizică accentuată – tasări de terasamente,
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plantaţii neîntreţinute şi descompletate, drum de centură
şi cale ferată denivelate aproape scoase din uz, cantoane
părăsite etc. - precum şi imposibilitatea asigurării unor
lucrări specifice de întreţinere şi reparaţii cauzată de
insuficienţa numerică a trupelor speciale de geniu.
Evoluţia oraşului, extins în cei 30 de ani de la
începerea lucrărilor, a determinat o apropiere a limitelor
teritoriului construit de centura fortificată ce nu mai
asigura protecţia eficientă a zonelor periferice şi işi pierde
rolul defensiv.
Pe baza Planului de completare, transformare şi
reformare a armamentului,muniţiilor şi materialului de
război, adoptat în august 1914 ca urmare a reanalizării
stării sistemului de fortificare, în perioada de neutralitate
a României între 1914-1916 s-a decis dezarmarea Cetăţii
Bucureşti, transformarea şi realocarea materialului de
artilerie.
Ca urmare, sistemul defensiv al capitalei Cetatea
Bucureşti nu mai era operativ la finalul perioadei de
neutralitate şi oraşul s-a predat trupelor germane, fără
luptă, în decembrie 1916.
Fortificaţiile realizate la finalul secolului al XIX-lea
s-au dovedit ineficiente în faţa noilor tehnici militare, au
fost modificate, adaptate şi ulterior dezafectate, iar unele
componente au fost cedate, pe parcursul secolului XX,
către alte ministere sau administraţiilor locale.
Câteva elemente ale sistemului de fortificaţii,
utilizate ca depozite de muniţii, au fost distruse în urma
unor explozii accidentale - Bateria 2-3 Mogoşoaia în 1919
şi 1929, fortul 9 - Căţelu în 1925, bateria 16-17 Bragadiru,
fortul 17 Domneşti în 1923 şi 1932, bateria 18-1 Chiajna
în 1921.
Majoritatea lucrărilor au rămas în administrarea
domeniului militar şi au fost refuncţionalizate ca centre
de instruire şi exerciţii şi o bază de agrement, însă câteva
baterii au fost cedate unor întreprinderi civile sau chiar
abandonate.
După 1990 unele autorităţi locale din jurul
Bucureştiului au procedat la retrocedări sau transferuri
de terenuri către persoane fizice sau societăţi private.
FORT 13 JILAVA
Construirea Fortului 13, începută pe 22 februarie/6
martie1886 sub coordonarea directă a cpt. Botez odată
cu fortul 6 - Afumaţi, a fost raportată a se fi încheiat în
martie 1893, după repetate modificări şi adaptări de
planuri în raport cu cerinţele evoluţiei tehnicii militare,
a tehnologiei şi materialelor de construcţii şi din raţiuni
economice – restrângerea fondurilor disponibile şi
reducerea cheltuielilor.
Primele modificări au fost făcute în 1887, ca urmare
a apariţiei unor proiectile noi cu putere distructivă mult
superioară celor anterioare - obuzele mină sau torpilă.
Activitatea de construcţii a fost întreruptă, prin
ordin al Comisiei de Apărare, pe perioada februariemartie 1887, la finalul căreia echipa belgiană condusă de

gen. Brialmont, din care au făcut parte şi un ofiţer român
trimis la Bruxelles - cpt. I. Culcer - a adaptat planurile
iniţiale.
Modificările planurilor, inclusiv la fortul 13 - Jilava,
constau în renunţarea la lucrările descoperite de infanterie
şi artilerie, reducerea numerică şi adăpostirea pieselor de
artilerie în cupole cuirasate, îngroşarea bolţilor la galerii
şi la încăperile supra- şi subterane, reducerea numărului
spaţiilor destinate garnizoanei şi înlocuirea cărămizii cu
betonul simplu la bolţi.
În anul 1888, în urma opoziţiei guvernului
Th. Rosetti faţă de utilitatea continuării execuţiei
fortificaţiilor şi a costurilor prea ridicate, gen. A. Berindei
propune continuarea lucrărilor la obiectivele începute cu
reducerea drastică a unor lucrări de zidărie la escarpe
şi contraescarpe, reducerea numărului de încăperi prin
desfiinţarea manutanţelor şi pirotehniilor.
La începutul anului 1891, lucrările de construcţii la
Fortul 13 erau aproape de final, însă au continuat până
în anul 1893 cu noi renunţări la elemente din planurile
originale - reducerea dimensiunilor unor încăperi,
desfiinţarea unor cofre-cazemate de flancare, reducerea
înălţimii şi chiar desfiinţarea unor poterne-galerii
subterane.
Situaţiunea lucrărilor la forturile şi bateriile din
jurul Capitalei precum şi armamentul lor, din dosarul
Ministerului de Război din martie 1893, menţionează
stadiul lucrărilor de construcţii la Fortul 13 ca fiind
încheiat.
Montarea cupolelor şi a armamentului greu s-a
desfăşurat între anii 1893-1895, când se raportează
terminarea lucrărilor deşi încă se mai fixau elemente de
tâmplărie metalică şi din lemn (Fig. 10).
Începând din 1896 s-au atacat lucrările exterioare de
terasamente, amenajări de remize, înierbarea şi plantarea
de arbori şi arbuşti ca elemente de camuflaj precum şi
puţuri colectoare a apei freatice, aflată la un nivel ridicat.
Începutul secolului XX găseşte Fortul 13 cu un
necesar de lucrări de întreţinere şi de modernizare -

Fig. 10 - Cupola cu eclipsă mougin, aplicată la Bucureşti - Hogg I.V.,
Fortress – „A History Of Military Defence”, London, 1975

eliminarea condensului prin instalarea unor reţele de
ventilare, introducerea iluminatului electric şi a încălzirii
centrale - menţionate de gen. de divizie E. Arion în
Raportul său din 29 martie/10 aprilie 1903.
Având în vedere posibilităţile de izolare şi
supraveghere, Ministerul de Război hotărăşte ca din 1906
Fortul 13 să adăpostească în spaţiile sale un penitenciar
militar, iar în anul 1907 au fost închişi aici primii civili participanţi la evenimentele din 1907.
Evenimente şi persoane asociate
istoriei FORTULUI 13
Fortul 13 Jilava, componentă a centurii de fortificaţii
a Cetăţii Bucureşti, a devenit la începutul secolului XX
(1906) penitenciar militar, ulterior penitenciar de maximă
siguranţă în administrarea Ministerului Afacerilor
Interne, actual al Ministerului de Justiţie.
Începând cu anul 1906, o parte din sălile destinate
cazarmei Fortului 13 sunt adaptate pentru penitenciarul
militar, cu regim disciplinar strict.
Răscoala izbucnită la 8 Februarie 1907, la Flămânzi
- Suceava, în zilele de 11-12 martie a cuprins şi comuna
Jilava, unde au fost trimise, preventiv, unităţi din
Regimentul 10 artilerie. Ţărani răsculaţi, arestaţi din
alte sate din Ilfov, Vlaşca, Ialomiţa, au fost încarceraţi în
Închisoarea Militară Fortul 13 Jilava.
În perioada primului război mondial, fortul Jilava a
fost populat cu deţinuţi proveniţi din rândurile militarilor
care refuzau să se prezinte la încorporare sau pentru
alte infracţiuni cu caracter militar, mulţi din ei fiind
condamnaţi la moarte şi executaţi în “Valea piersicilor”.
În anii premergători celui de al doilea război, la
Jilava a fost încarcerat Corneliu Zelea Codreanu, alături de
alte sute de legionari, aceeaşi soartă revenind membrilor
Gărzii de Fier şi în timpul regimului Antonescu.
Ulterior, în 1940, pe lângă deţinuţii de drept comun
şi de deţinuţii politici, în Jilava au fost închişi de către
legionari o serie de politicieni şi alte persoane din aparatul
de stat, pe care poliţia legionară i-a suprimat în celulele
închisorii în noaptea de 26/27 noiembrie 1940 - garda
legionară a penitenciarului a executat 64 de deţinuţi,
printre care şi pe Mihail Moruzov – şeful Serviciului
Secret, Gheorghe Argeşeanu – fost prim-ministru, Victor
Iamandi – fost ministru de Justiţie, care fuseseră arestaţi
fiind consideraţi răspunzatori de moartea lui Corneliu
Zelea Codreanu şi a altor 13 fruntaşi legionari ucişi în
noiembrie 1938. Noaptea aceea a rămas cunoscută ca
varianta legionară a “Nopţii cuţitelor lungi“.
În timpul celui de-al doilea război mondial, în
Penitenciarul Jilava sunt aduşi să-şi execute pedeapsa
militari, soldaţi, ofiţeri şi subofiţeri ai armatei române.
După ocuparea oraşului Bucureşti de către trupele
germane, în închisoare au fost aduşi prizonieri de război.
Încă din timpul războiului şi după aceea, până la 23 august
1944, Penitenciarul Jilava, deşi era închisoare militară,
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a devenit locul de detenţie, atât preventivă cât şi după
condamnare, pentru deţinuţii politici care, după legile
în vigoare în acea perioadă, nu trebuiau să stea într-o
închisoare militară.
Între anii 1944-1948, printre cei reţinuţi şi închişi
la Jilava s-au aflat, pentru „uneltirea contra siguranţei
statului“, cadre militare cu grade superioare şi oameni
politici din partide opozante regimului politic.
Prin ordin al M.A.N. nr. 699592/01.04.1948,
se predau Ministerului Afacerilor Interne clădiri şi
anexe aflate pe terenul Închisorii Militare Jilava cu
întregul inventar mobil şi imobil. În Procesul-verbal nr.
17/2.05.1948, la poz. 25 este menţionat fortul închisorii.
În închisoarea de maximă siguranţă – Fortul 13,
începând din acest an sunt reţinuţi în condiţii deosebit
de grele opozanţii noului regim politic. Celulele de la
„neagra”- celularul izolator cu încăperi fără deschideri
la exterior pentru iluminat natural - se aflau în reduitul
central, sub pământ la 8-10 m adâncime.
Zidurile reduitului central păstrează încă urme
ale câtorva din cei ce au trecut prin închisoarea Jilava –
oameni simpli, pe care istoria a început să îi uite, au avut

curajul să îşi lase numele în cărămida friabilă (Fig. 11).
În anul 1964 a fost semnat decretul de gratiere a
deținuților politici aflați în detenţie la acea dată.
Începând din anul 1966 în penitenciarul de
maximă siguranţă Jilava s-a înfiinţat o secţie unde erau

Fig. 11 - Inscripţii - foto arhg. Raluca Iosipescu 2010

Fig. 12 - Valea Plângerii (foto prin gardul de sârmă) - foto arh. Fig. 13 - Monument in memoriam - execuția grupului Ion Antonescu Margareta Mihăilescu 2010
foto arh. Margareta Mihăilescu 2010

Fig. 14, 15 - Plăci comemorative - foto arhg. Raluca Iosipescu 2010
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deţinute persoane care au săvârşit infracţiuni contra
securităţii statului, deţinuţi de drept comun recidivişti,
cu condamnări peste 10 ani sau care nu puteau fi folosiţi
la muncă, deţinuţi de drept comun, înrăiţi şi recalcitranţi,
indiferent de starea de recidivă, infracţiunea comisă şi
condamnare, cărora li se aplică un regim sever, deţinuţi de
drept comun, foşti evadaţi din unităţile Direcţiei Generale
a Penitenciarelor, care nu erau folosiţi la munci diverse.
Specificul acestui penitenciar, aflat la 20 km de
București, l-au constituit execuțiile deținuților politici sau
de drept comun. (Fig. 12, 13, 14, 15)
Locul de execuţie de la Jilava – Valea Piersicilor
- este la aproximativ 100 metri de închisoare, pe latura
sud-estică, unde este amplasată astăzi gospodăria
penitenciarului. După execuţie, decedaţii erau îngropaţi
în cimitirul din comuna Jilava, aflat la cca 5 kilometri de Fig. 18 - Accesul în fort - Corp de Gardă - foto arh. Margareta Mihăilescu
închisoare.

fortificate - Sectorul II al centurii – care se desfăşoară la
Amplasament şi condiţii de teren
Sud şi Sud-Est şi care cuprinde forturile 10 - Leordeni, 11 Sistemul de fortificaţii a Cetăţii Bucureşti a vizat Popeşti, 12 - Berceni, 13 - Jilava, precum şi bateriile 9-10,
asigurarea protecţiei capitalei, pe direcţiile principale 10-11, 11-12, 12-13, 13-14.
estimate de posibil atac asupra oraşului.
În zonă relieful este în general plat - terenuri agrare,
Fortul 13 este amplasat în zona sudică a liniei denivelările din preajma construcţiei fiind create artificial
cu prilejul realizării obiectivului în 1886-1893.
Pânza freatică, iniţial la o adâncime convenabilă
construirii, a suferit modificări de nivel în timp, astfel că
actual se află în stratul superior al terenului - peste cca 3 m.

Fig. 16 - Planul fortului Duaumont - Vasiliu D. I., col. ing. - „Fortificaţia
permanentă contemporană”, 1933

Fig. 17 - Planul de cadastru al fortului 13 Jilava 1915 - sursa Ministerul
Apărării Naţionale - Dir. Domenii şi infrastructură - Dosar “Cedări
terenuri în zona forturilor MAN-MAI” 1920 - 1956

Componenţa FORTULUI 13
Elementele componente principale ale fortului
respectă distribuţia spaţială prevăzută de planurile
gen. Brialmont, modificările constructive intervenite pe
parcursul execuţiei fiind aplicate la interiorul acestora
prin reduceri de lucrări cauzate de reducerea fondurilor,
subîmpărţiri şi reorganizări de spaţii (Fig. 16, 17):
- glacis-ul – zona de protecţie şi observare exterioară,
în pantă uşoară spre linia extremă marcată de un perete
vertical (contraescarpă) realizat în terenul natural ca
prim obstacol;
- limita exterioară este plantată cu o lizieră de

Fig. 19 - Front de gorge - foto arh. Margareta Mihăilescu 2010
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Fig. 20 - Galerie subterană - galeria 4 - Fig. 21 - Galerie subterană - galeria 4 - foto arhg. Raluca Iosipescu Fig. 22 - Galerie subterană - galeria
foto arhg. Raluca Iosipescu 2010
2010
5 - foto arhg. Raluca Iosipescu 2010

protecţie din arbuşti;
- fortul propriu zis – construcţie complexă cu
perimetru pentagonal cu baza spre N;
- accesul se realizează pe latura nordică pe sub un
prim val de apărare şi este marcat de drumul în panta
descendentă şi de poarta cu gang boltit spre care se
deschid încăperile corpului de gardă; (Fig. 18)
- frontul de gât (front de gorge), aflat în spatele
primului masiv nordic, constituie frontul posterior al
fortificaţiei, în escarpa căruia sunt organizate localele
- încăperi destinate iniţial cazarmei (devenite spaţii
de detenţie). Pe latura nord-estică a fost realizată o
construcţie-incintă nouă, neacoperită, subâmpărţită în
sectoare izolate prin ziduri înalte – curtea izolator de
plimbare, cu accesul supravegheat de o cabină suspendată
pe platforma de beton (Fig. 19);
- în masivul fortului sunt amplasate subteran galerii
boltite - poterne de legătură între punctele de tragere
exterioare - turele şi caponieră, cu încăperi izolate pentru
depozitarea muniţiei (proiectile de artilerie, cartuşe
pentru infanterie) şi ascensoare de manevră a acesteia, o

galerie de contraescarpă cu creneluri de tragere pentru
apărarea şanţului interior (Fig. 20, 21, 22);
- creasta de infanterie a fortului, situată la cota
superioară a masivului, proteja la adăpostul parapetului
aparatul de infanterie (Fig. 23);
- frontul sudic al fortului este străjuit de o caponieră
centrală şi două semicaponiere cu turele de artilerie, spre
şantul exterior; (Fig. 24)
- reduitul este componenta centrală a fortului, un
masiv înconjurat de şantul cu escarpa şi contraescarpa
zidite pe o înălţime de 3-5 m. În interiorul său, subteran,
erau săli şi spaţii destinate adăpostirii ofiţerilor, magazii
pentru echipament şi muniţie, latrine etc desfăşurate în
lungul unor galerii boltite și devenite ulterior celule de
detenţie. Circulaţia spre punctele de tragere - trei turelecupole cu eclipse - se face prin galerii boltite cu pachete
de trepte. Pe terasa superioară se află o construcţie
semiîngropată cu săli pentru comandament (Fig. 25);
- masivul fortului este inconjurat la exterior de
un şanţ de apărare adânc de cca 6,00 m, cu escarpa şi
contraescarpa verticale zidite doar în dreptul caponierei

Fig. 23 - Creasta - turela SV - foto arh. Margareta Mihăilescu 2010

Fig. 24 - Caponieră - foto arhg. Raluca Iosipescu 2010
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Fig. 25- Masivul central - reduit - Corp B - foto arhg. Raluca Iosipescu

sudice şi a celor două semicaponiere de colţ.

Analiza arhitectural – constructivă
a FORTULUI 13
Tipologie
Planimetria generală se încadrează în Tipul II de
construcţie de gen, aplicat la constituirea sistemului
defensiv al Cetăţii Bucureştiului şi respectă principiile
stabilite de generalul Brialmont în proiectul iniţial din
anul 1882, respectiv de fort cu reduit central cu trei
turele-cupole cu eclipsă, două şanţuri aproximativ
concentrice, masiv flancat de o caponieră de capăt şi două
semicaponiere cu turele de tragere pentru artilerie pe
frontul sudic, glacis larg delimitat de un val de pământ şi
cu plantaţie.
Volumetria este specifică tipului de fort izolatdetaşat amplasat în zonă de câmpie, în teren fără
denivelări. Cerinţele tehnice de camuflare şi de reacţie
la atac a obiectivului au determinat crearea unor volume
caracteristice, puţin reliefate peste nivelul general al
zonei. Repartizarea spaţiilor funcţionale şi a circulaţiilor

Fig. 26 - Accesul în frontul de gât - Corp A şi C - foto arhg. Raluca
Iosipescu 2010

Fig. 27 - Corp A sud - carcere - foto
arhg. Raluca Iosipescu 2010

Fig. 28 - Corp B - Reduit - celular vest foto arhg. Raluca Iosipescu 2010

pe verticală şi orizontală este realizată în trei masive
construite şi acoperite de strat gros de pământ înnierbat,
parţial cultivat.
Secţiunea transversală prin fort evidenţiază
elementele componente principale şi distribuţia lor în
lungul ”capitalei” - axa centrală a construcţiei, precum şi
raportul înălţimilor cu nivelul terenului natural.
Se disting trei volume principale, marcate prin
şanţuri:
– masivul de intrare al porţii, marcat de aleea de
acces descendentă şi creneluri, cu sala boltită centrală şi
corpul de gardă subteran (Fig. 18);
– masivul fortului propru-zis cu perimetru pentagonal,
este subîmpărţit funcţional în zona interioară, unde se
desfăşoară un complex de încăperi destinate cazarmei,
construite în contraescarpa frontului de gât – primul şanţ
al complexului, spre poartă; sălile, distribuite prin gangul
de acces (Fig. 26) pe două ramuri - corpurile A şi C ierarhizate pentru cazarea curentă a trupei de infanterie
şi servanţilor de artilerie, subofiţeri, magazii de materiale
şi armament, popota etc, sunt boltite larg în pannier sau în
plin cintru, ca şi culoarele de distribuţie; zona exterioară a
masivului adăposteşte o reţea de galerii-poterne subterane
pentru circulaţii de distribuţie spre caponiera frontală şi
cele două semicaponiere laterale - punctele principale de
tragere de artilerie, spre creasta de apărare cu parapet
din pământ pentru infanterie şi în contraescarpa inelului
central al şanţului interior, apărat prin goluri crenelate de
tragere; sălile izolate adiacente galeriilor, oarbe şi boltite
la rândul lor, erau destinate depozitelor de armament şi
muniţii de infanterie şi artilerie (Fig. 27);
- masivul central - reduitul – componenta centrală
a fortului este înconjurată de inelul şanţului interior, cu
laterale zidite vertical; accesul şi distribuţia circulaţiilor
laterale se face prin gang larg, boltit (Fig. 28, 29). Sălile
subterane de la nivelul inferior, boltite, amplasate în
contraescarpa inelului central, erau destinate cazarmei
pentru ofiţeri; la nivelul superior al turelelor se accede
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Fig. 29, 30 - Accesul in reduit - Corp B - foto arhg. Raluca Iosipescu 2010

prin scara principală abruptă din care se ramifică două
culoare laterale de acces la sălile comandamentului şi la
cele trei cupole de artilerie grea (Fig. 30).
Construcţia fortului a suferit modificări faţă de
proiectul iniţial, într-o primă etapă pe parcursul execuţiei,
raţiuni tehnico-tactice, evoluţia rapidă a tehnicii de
artilerie a impus utilizarea unor materiale noi - betonul
şi betonul armat înlocuind, pe alocuri, piatra şi cărămida
prevăzute iniţial.
În timpul realizării sistemului de fortificaţii au
intervenit şi modificări din motive financiare - reduceri
de spaţii subterane de depozitare, simplificarea traseelor
de galerii, zidire parţială a şanţului exterior etc.
În a doua etapă, refuncţionalizarea complexului ca
penitenciar militar, ulterior civil de maximă siguranţă, a
determinat adaptarea spaţiilor interioare şi exterioare la
cerinţe de supraveghere şi control, prin subîmpărţiri de
săli pentru crearea celulelor-izolator şi carcerelor (Fig.

Fig. 32 - Incinte de plimbare - foto arhg. Raluca
Iosipescu 2010
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Fig. 31 - Corp B - Reduit - casa scării
centrale - foto arhg. Raluca Iosipescu

23, 27, 28), obturarea unor galerii subterane şi a turelelor
exterioare, asigurarea perimetrală prin împrejmuirea de
creastă din sârmă ghimpată.
Suprateran, pe latura estică a fortului, a fost
organizată o gospodărie proprie, cu remize auto şi trăsuri,
şoproane pentru căruţe, adăposturi pentru animale,
ateliere diverse - rotărie, croitorie, cismărie, tâmplărie etc.
iar o parte din galerii, care dispuneau de iluminat electric
şi sistem de ventilare, au fost amenajate ca ciupercării.
În timp, pe măsura cerinţelor, au fost construite în
incintă diverse anexe pentru manutanţă, barăci utilitare
pe fort precum şi o curte de ”plimbare supravegheată” împrejmuită cu ziduri înalte de cca 2 m din cărămidă pe
latura nordică (Fig. 32).
Sistem constructiv
Componentele principale, bine definite în plan, sunt
realizate pe o platformă generală coborâtă cca 8-10 m sub
nivelul terenului exterior natural, anvelopa orizontală a

Fig. 33 - Șanț inelar interior - foto arh. Margareta Mihăilescu 2010

construcţiilor celor patru masive fiind o umplutură groasă
de pământ, peste bolţi.
Zidăria galeriior este masivă, în general cu grosimi
de 1,5-2,00 m, până la cca. 3 m la zidurile interioare de
contraescarpă.
Spaţiile interioare sunt închise cu bolţi din beton de
cca 1,00-1,50 m grosime.
Fundaţiile construcţiei sunt din piatră - adâncimea
de fundare şi geometria acestora sunt necunoscute până
în acest moment.

Materiale de construcții
La realizarea fortului au fost iniţial prevăzute
lucrări de piatră şi cărămidă cu umplutură din pământ. Pe
parcursul execuţiei, în urma evoluţiei tehnicii de artilerie
a vremii, a fost necesară adaptarea proiectului şi utilizarea
betonului armat la bolţile sălilor şi a galeriilor – poterne
(Fig. 29, 31).
Fortul 13, printre primele puse în execuţie, are în
mare parte din ziduri realizate din piatră brută sau cioplită.
Piatra brută şi cioplită utilizată la socluri, pereuri,
trepte de scări provine din extracţiile de pe Valea PrahoveiBuşteni, Comarnic.
Pietrişul şi nisipul pus în operă la realizarea fortului
a fost adus din cariere locale – Chitila, Străuleşti, Cernica,
Jilava, Sabar.
Cărămida utilizată, cu dimensiuni de 22x10,5x5,5
cm, a fost produsă local de ing. A.L.Pluvier în urma unei
convenţii cu Ministerul de Război.
Varul de construcţie pentru forturi era fabricat la
Câmpina, Azuga sau Comarnic.
Cimentul, importat exclusiv din Franţa până în 1886
- fabricile din Boulogne sur Mer, Boulonnais - provine
începând din 1890 şi de la prima fabrică din ţară, de la
Brăila.
Asupra materialelor de finisaj iniţiale există
informaţii colaterale – pardoseli reci din ciment sclivisit,
zugrăveli simple cu var iar în Procesul verbal nr.
17/02.05.1948 sunt menţionate tîmplăriile din lemn cu

Fig. 34 - Masivul intrării - acces interior - foto arh. Margareta Mihăilescu

Fig. 35 - Exteriorul fortului - foto arh. Margareta Mihăilescu 2010

gratii la ferestre, uşi cu sisteme de închidere.
Zidurile verticale ale şanţului interior - escarpa
şi contraescarpa inelului central – au un parament din
cărămidă aparentă, ca şi segmentele zidite ale şanţului
exterior, celelalte zone construite fiind tencuite şi
zugrăvite (Fig. 33).
Starea fizică actuală a FORTULUI 13
Începând cu anul 2005 complexul Fortului 13
Jilava, aflat în administrarea Ministerului de Justiţie,
este nefuncţional, inclusiv spaţiile utilizate ca depozitări
diverse şi de producţie ale ciupercăriei.
Administraţia Penitenciarelor asigură evacuarea
periodică a apei din infiltraţii, iar în acest an demarează
activitatea de igienizare prin îndepărtarea depozitelor de
deşeuri diverse din unele spaţii.
La exteriorul fortului, pe zona verde care acoperă
cele două masive, sunt cultivate parcele cu plantaţii
gospodăreşti pentru uzul propriu al penitenciarului.
Starea general-structurală a construcţiei este bună,
însă prezintă un nivel ridicat de umiditate şi degradare
a structurii constructive, mai ales la nivelul inferior,
din cauza unor factori multipli climatici şi hidrologici
- inundaţii, ploi excesive, infiltraţii, ridicarea nivelului
pânzei freatice şi lipsei protecţiilor specifice (Fig. 34).
În galeriile reduitului central se pot observa fisuri
în masivul construit şi tasări ale pardoselii, precum şi
depuneri de calcit din infiltraţii.
La zidurile şanţului inelar se observă lacune în
parament, pete şi fisuri pronunţate.
Finisajele interioare şi exterioare sunt puternic
afectate, degradate integral. Sunt prezente mucegaiuri,
eflorescenţe minerale pe tencuieli vechi declasate.
Instalaţiile interioare - electrice, sanitare, de
ventilaţie - sunt nefuncţionale.
CONSIDERAŢII FINALE
Fortul 13 Jilava este un obiectiv unitar constituit,
conform principiilor de epocă, dintr-un masiv construit
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cu poartă de acces-corp de gardă, două masive construite
cu spaţii de cazarmă-penitenciar, turele de tragere
dezafectate şi galerii subterane, camuflate sub strat
de pământ vegetal, două şanţuri de apărare şi o zonă
exterioară de protecţie-glacis.
Edificat ca o construcţie cu destinaţie militară, parte
componentă a sistemului de fortificaţii a Cetăţii Bucureşti,
a fost solicitat de un comanditar unic - Ministerul de Război
şi realizat sub coordonarea gen. Henri Alexis Brialmont.
Din punct de vedere arhitectural, Fortul 13 se
înscrie în categoria lucrărilor cu destinaţie militară, parte
a sistemului de apărare a capitalei, constituit pe baza
unor planuri elaborate pe principii strict funcţionale
de camuflaj şi observare, reacţie la atac cu mijloace de
artilerie şi infanterie, adăpostire, mentenanţă şi circulaţie
interioară rapidă transpuse într-o reţea distribuită relativ
simetric faţă de axa construcţiei (Fig. 35).
Experienţa europeană în domeniul construcţiilor
militare de apărare din secolul al XIX-lea, concretizată
în lucrările de fortificaţiile de la Verdun, Anvers, Köln,
Koblentz, Mainz etc, aplicată şi în realizarea sistemului
defensiv al României cu un efort financiar şi de resurse
materiale remarcabile, s-a dovedit a fi ineficient şi inutil
în faţa evoluţiei rapide a tehnicii de luptă.
Rigoarea aplicării principiilor constructive militare
a determinat realizarea unei construcţii echilibrate,
masive, cu o distribuţie ordonată a spaţiilor interioare

şi a golurilor ritmate pe faţade. Regimul de înălţime este
dificil de definit, însă masivele fortului pot fi asimilate
unor construcţii P+3-5 niveluri.
Din punct de vedere artistic, specificul militar al
construcţiei a impus o sobrietate decorativă, limitând
elementele de decor la frontul porţii principale, la
deschiderile pasajelor pe sub masivele principale cu
bosaje din piatră la arce şi pilaştri, la care se adaugă
rostuirea foarte îngrijită a paramentului din cărămidă
aparentă (Fig. 36).
În ceea ce priveşte valoarea urbanistică, ansamblul
constituie un reper important, având în vedere
apartenenţa sa la un sistem complex de fortificaţii ce
a generat dezvoltarea circulaţiei inelare perimetrală
Bucureştiului - şoseaua de centură şi traseul c.f..
Fortul 13, edificat ca o componentă a unui obiectiv
militar major - Cetatea Bucureşti - în sistemul de apărare
a ţării la sfârşitul secolului al XIX- lea, a pierdut funcţiunea
iniţială devenind în 1906 penitenciar militar, ulterior
unul dintre cele mai grele locuri de detenţie civil-politice,
înscriindu-se în lanţul Memorialului Durerii alături de
închisorile din Sighet, Gherla, Dej, Periprava etc. În plus,
faptul că aici şi-au găsit sfârşitul, în urma condamnării
la pedeapsa capitală, personalităţi ale vieţii politice şi
culturale române cu vederi opuse puterii de după 1945, îi
conferă o valoare memorial simbolică excepţională.
Institutul Naţional al Patrimoniului a elaborat, în

Fig. 36 - Frontispiciul porții Corpului de Gardă- foto arhg. Raluca Iosipescu 2010
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anul 2010, documentaţia de clasare de urgenţă în Lista
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MĂNĂSTIREA VIFORÂTA
Alin Saidac
Abstract
The Viforâta monastery is located in the namesake
village, near Târgoviște town.
Along the centuries, the monastic settlement
suffered major damage due to foreign invasions and
earthquakes, but survived thanks to some rulers, high
officials and high prelates, who have spent large sums of
money for restoration.
The article includes a history of the monastery, as
well as some unpublished documents from the archives
and record library of the Patrimony National Institute.
Keywords: monastery, restoration, Viforâta, earthquake, founder.

Fig. 1 – Mănăstirea Viforâta, reproducere după o stampă din anul
1830, fototeca I.N.P.

L

ăcaşul monahal se află la capătul de miazăzi
al satului Viforâta, comuna Aninoasa, judeţul
Dâmboviţa, în apropierea municipiului
Târgovişte, vechea reşedinţă a Ţării Româneşti. Numele
localităţii se trage, probabil, de la viforul care bântuie
adesea această regiune în timpul iernii. Viforâta este
pe nedrept umbrită de mult mai cunoscuta Mănăstire
Dealu, aflată în aceeaşi localitate, de care o despart câţiva
kilometri1.
1

Dosar nr. 8932, Arhiva INP (INMI), fond DMI, p.1, 1984.

Localitatea la origine a fost un sat de clăcaşi care s-a
constituit în jurul mănăstirii. Abia în secolul XIX s-a extins
spre sud, odată cu exploatarea petrolului în zonă. În anul
1962, satul a fost colectivizat, iar în prezent Viforâta
depinde economic de Târgovişte. Zona are potenţial
turistic, putând fi inclusă într-un circuit care să cuprindă
municipiul Târgovişte, Mănăstirea Dealu, Pucioasa şi
Pietroşiţa2.
Ajuns întâmplător pe aceste meleaguri, într-o
friguroasă zi de început de martie, am fost impresionat
de istoria zbuciumată a sfântului lăcaş. Sunetul clopotelor
care anunţa slujba de seară îndemna orice vizitator
la popas şi rugăciune. Astăzi nu se mai cunosc urmele
dezastrelor prin care a trecut mănăstirea, doar inscriptia
de la baza clopotniţei aminteşte devastatoarele cutremure
prin care a trecut Viforâta în anii 1940 şi 1977. Am părăsit
mănăstirea tocmai când ninsoarea care începuse să
cadă se împletea cu glasul maicilor de la
strană, dând parcă locului un aspect de
sărbătoare la care participa Divinitatea
alături de pământeni.
Conform tradiţiei, întemeierea mănăstirii s-ar fi petrecut în timpul domniei lui Vladislav al II-lea Basarab între anii
1448-1456. Nu se ştie dacă prima biserică
a fost din lemn sau din zid. Prima atestare
datează din anul 1530 când a fost înălţată de către Vlad al V-lea „Înecatul’’. Acest
domnitor a avut o domnie foarte scurtă,
sfârşită prin înecarea în apele Dâmboviţei la Plopeştii de Ilfov. Din această cauză
mănăstirea a rămas neterminată, ctitorul
fiind îngropat la Mănăstirea Dealu.3
Din istoricul mănăstirii şi din alte
documente, nu se poate afla în ce măsură au contribuit la
dezvoltarea mănăstirii urmaşii la tronul Ţării Româneşti,
după anul 1532. Informaţii certe avem pentru anul 1610
când Viforâta a fost prădată de către oastea principelui
Ardealului, Gabriel Bathory care ocupase oraşul
Târgovişte. Biserica a rămas fără acoperişul de plumb,
însă a fost refăcută de către Radu Mihnea care a construit
în jurul ei chilii pentru călugări.4
În vremea domnitorului Matei Basarab s-a resfinţit
Idem, p. 2
Mănăstiri şi biserici reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviştei, Târgovişte,
2009, pag. 158.
2

3

4

Idem, p. 149
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Fig. 2 – Mănăstirea Viforâta, vedere generală, foto Alex. Antoniu cca.
1893.

Fig. 3 – Biserica mănăstirii Viforâta, vedere dinspre sudvest, foto Alex. Antoniu cca. 1893.

Fig. 4 – Turnul clopotniţă al mănăstirii
Viforâta, schiţă de arh. Sterie Becu, cca. 1930,
arhiva I.N.P.

biserica, lăcaşul monahal a fost înzestrat cu multe daruri,
iar locul călugărilor este luat de călugăriţe. Misionarul
catolic Petru Bogdan Bacsici, aflat în anul 1640 în călătorie
prin Ţara Românească, aminteşte de Viforâta: „Afară din
oraş [Târgovişte], într-o vale din apropierea viilor se află o
mănăstire de maici şi o biserică frumoasă”.5
Ajunsă din nou în stare de ruină din cauza năvalirilor turcilor şi cazacilor, voievodul Constantin Brâncoveanu şi doamna Maria au iniţiat un amplu program de renovare a bisericii, au ridicat noi chilii şi zid imprejmuitor
şi nu în ultimul rând au refăcut pictura. Tot în secolul al
XVIII-lea este amintită o şcoală care funcţiona în chiliile
mănăstirii, precum şi o danie de 60 de taleri primită de
mănăstire în anul 1747 ,,ca să se dreagă la altare unde s-a
stricat de cutremur”.6
Marile cutremure din anul 1802 şi apoi cel din 1838
au cauzat mari stricăciuni mănăstirii, dărâmând biserica.
Reconstrucţia sfântului lăcaş şi refacerea picturii s-au
efectuat cu cheltuiala marelui ban Grigore Brâncoveanu
(strănepotul voievodului martir Constantin Brâncoveanu)
şi a soţiei Safta (călugărită mai apoi la Văratec sub numele
de Elisabeta schimonahia). Tot familia marelui ban a
construit arhondaricul, câteva case din afara incintei,
precum şi biserica cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” din cimitirul mănăstirii. Începând cu anul 1864
biserica a fost împodobită cu o catapeteasmă din lemn
în stil baroc, bogat ornamentată, operă aparţinând
sculptorului Karl Storck.7 Acelaşi sculptor a executat
şi monumentul funerar, aflat în cimitirul mănăstirii, al
generalului Matei Vlădescu (1835-1901), participant la
războiul de independenţă din 1877 şi ministru de război
în timpul regelui Carol I.
Alte renovări şi reparaţii au fost efectuate între anii
1913-1914 în timpul păstoririi Mitropolitului Primat al
României, Conon Arămescu Donici. Din aceasta perioadă

Fig. 5 – Biserica din cimitir, schiţă de arh. Sterie Becu, cca. 1930, arhiva I.N.P.
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Fig. 6 – Vedere turn clopotniţă,
foto A.I. Gheorghiu, cca. 1939,
fototeca I.N.P.

Fig. 7 – Biserica mănăstirii, vedere dinspre nordvest , foto D.M.I. cca.1959, fototeca I.N.P.

datează actuala pisanie a bisericii:
„În numele Tatălui şi a Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
Această sfântă mănăstire Viforâta, nepăstrându-se
vre-o pisanie ctitoricească din vechime, Noi cu ocazia reparării bisericii şi a spălării tuturor vechilor şi prea înegritelor zugrăveli, proectată şi executată în anii 1913-1914.
S-au făcut aceasta din nou ajutându-ne de cronicarii mai
vechi şi mai noi, dimpreună cu tradiţia şi stabilind-o cum
urmează;
Sfânta mănăstire Viforâta unde se prăznuiesc
hramurile Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Mucenic
Gheorghe, este fondată la început de către Vladislav Voevod
Basarab în anii 1447-1456. Dacă ar fi fost prima biserică
de lemn, aceasta nu se ştie din cauza multor prefaceri
ce le-au suferit cu timpul. Pe care, -a mai apoi, se zice
că Radu Vodă pe la 1508 şi mai târziu Matei Basarab W
îmbunătăţind-o, ar fi restaurat-o pe rând. Despre timpurile
fondării acestei mănăstiri pentru mai (multă) siguranţă,

Fig. 9 – Turnul clopotniţă şi stăreţia în reconstrucţie,
foto D.M.I. cca 1959, fototeca I.N.P.

Fig. 8 – Biserica mănăstirii, vedere dinspre nord-est,
foto D.M.I. cca. 1959, fototeca I.N.P.

observând şi dicţionarul geografic al României în vol. V
lit.V citim cum că Viforâta (mănăstire) s-au fondat de
către Vladislav W Basarab la 1530. Aicea se află o icoană
mare, făcută de unii, lucrată în argint curat şi aurită având
hramul sfântului Marele Mucenic Gheorghe (călăreţ)
dăruită mănăstirii de către Leon Vodă Tomşa cu doamna sa
Victoria în anul 1631. Iară autorul broşurii „Monumentele
istorice din Jud. Dâmboviţa” zice că mai târziu Constantin
Brâncoveanu W au dires-o din nou a cincea oară, la anul
1713 (după acum 200 ani) zugrăvind biserica, lărgindu-i
ferestrele, pardosind-o cu lespezi, şi prevăzând-o cu chilii
şi cu zidurile dinprejur. Carele nu uită şi vechiul ei ctitor şi
pusă de a i se zugrăvi figura deadreapta uşii de intrare, unde
în dreptul lui se vedea (altădată) scrise cuvintele: “Io Vlad
Voevod” după aceasta Gr. Brâncoveanu, un strănepot al lui
Constantin Brâncoveanu, o repară din nou pe la începutul
veacului al XIX, dar acesta, între alte schimbări ce-i face
zugrăvind biserica, puse de zugrăvi, in locul lui Constantin
Brâncoveanu figura lui proprie, iar în locul lui Vlad voevod
zugrăvi o altă figură. Mai pe urmă însă spălându-se acele
nouă zugrăveli, s-au descoperit dedesuptul lor, vechile figure
între care şi a lui Vlad Voevod (care curăţat s-au păstrat
până astăzi). Apoi Gr. Brâncoveanu, moştenitorul familiei
Basarab, cu aşa mare generozitate au făcut ca mănăstirea
fiind asigurată şi toate monahiile să se bucure (personal)
de o mare îndestulare , cu cele trebuitoare existente. După
care mănăstirea Viforâta au continuat să fie menţinută din
veniturile brâncoveneşti până când au fost secularizate
de stat. Unde şi astăzi chiar se mai păstrează busturile
doamnei şi domnului Brâncoveanu, cu mai multe odoare,
dăruite de către acesti ctitori.
Sfânta mănăstire, după cum se vede, are o respectabilă
vechime de mai multe veacuri şi deci este o însemnătate
istorică netăgăduită.
Din documentele, căreia, o parte secularizate odată
cu averile sale, iar altă parte păstrate între ale casei
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Fig. 9 – Mănăstirea Viforâta, vedere generală, martie 2010,
foto Alin Saidac

Fig. 10 – Turnul clopotniţă văzut din
incintă, martie 2010, foto Alin Saidac

brâncoveneşti, ne-am putea învăţa dintre ale trecutului
nostrum religios şi material. Astăzi această străveche
mănăstire ca şi toate cele asemenea ei, trăeşte aproape
din amintirile trecutului îndepărtat cu toată vechimea şi
faptele voievozilor glorioşi, legate de numele ei. Unde ca
într-un sfânt locaş de pace, linişte şi rugăciune de atâtea
veacuri şi până astăzi numeroasele următoarele vieţi
sfintelor mănăstiri priveghind, ne păstrează întreg cultul
strămoşesc zi şi noapte înălţând evlavioase rugăciuni către
Dumnezeu pentru pacea lumii, fericirea patriei şi veşnica
mântuire sufletească al tuturor.
+ Konon Ar Donici, mitropolit primat. 6 iulie 1914.” 8
Aşa cum preciza pisania, prin spălarea picturii în anul
1914 s-au descoperit sub portretele votive ale marelui
ban Grigore Brâncoveanu şi a soţiei, portretele a doi
ctitori mai vechi ai bisericii, probabil Vlad Vodă şi doamna
Ana. Aceste portrete datează din vremea reparaţiilor
întreprinse de Constantin Brâncoveanu ocazie cu care
biserica a fost repictată.9 În Tabloul votiv, biserica apare
ca o ctitorie sub înfăţişarea actuală, cu două turle.
Biserica mănăstirii, cu hramurile ,,Naşterea Maicii
Domnului” şi ,,Sfântul Mucenic Gheorghe”, se compune
din pronaos cu câte două ferestre pe fiecare zid lateral,
naos cu abside laterale şi altarul. Intrarea în biserică este
precedată de un pridvor de zid cu arcade. Pe pronaos şi
naos se ridică două turle cu diametre neegale. Plastica
decorativă a exteriorului se caracterizează prin elemente
de arhitectură neoclasică cu profile reduse. Construcţia
cu o suprafaţă totală de 1110 m.p. este din cărămidă
cu arcele şi bolţile din lemn tencuită pe şipci, pardosită
cu duşumele, învelită în tablă. Cele două turle au fost
construite din lemn îmbrăcate cu tablă, iar la interior
tencuite. Sistemul de acoperire corespunde secolului
8
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Fig. 11 – Mănăstirea Viforâta, fântâna
mitropolitului Ghenadie – 1904, foto
Alin Saidac.

XIX, pridvorul cu un plafon continuat cu scafe rotunjite,
pronaosul de asemenea cu un plafon patrat racordat
cu patru scafe (sfert de cilindru) în care se deschide o
turlă largă cu plan circular. În naos, pe cele patru arce se
ridică de asemenea o turlă largă cu plan circular, trecerea
de la planul pătrat al celor patru arce făcându-se prin
intermediul a patru pandantivi sferici; altarul cu arc
dublou se continuă cu o semicalotă sferică, iar turlele şi
absidele laterale cu calote şi semicalote sferice.10
Pentru perioada 1921-1986 arhiva şi fototeca
Institutului Naţional al Patrimoniului deţine o serie de
documente, unele inedite, referitoare la încercările prin
care a trecut mănastirea Viforâta. Aceste evenimente au
fost datorate atât naturii, prin cutremurele din 1940 şi
1977, cât şi a schimbărilor politice prin care a trecut ţara
noastră.
Cea mai veche piesă a arhivei noastre cu privire la
mănăstire, este Chestionarul din anul 1921, semnat de
stareţa Evghenia Stănescu. Ca obiecte de cult, mănăstirea
deţinea „patru icoane împărăteşti, rândul de jos din vechea
tâmplă şi alte cinci icoane mari, două uşi împărăteşti şi
una strană arhierească, toate acestea păstrate în muzeu”.
De asemenea era menţionată icoana Sfântului Gheorghe
îmbrăcată toată în argint, donată mănăstirii de către Leon
Tomşa cu soţia în al treilea deceniu al secolului XVII-lea.
Nu sunt uitate „cădelniţa şi patru candele în argint păstrate
sub denumirea de brâncoveneşti, foarte frumos lucrate”’.
La data respectivă mănăstirea deţinea un singur
clopot, turnat în anul 1784, al doilea fiind „ridicat de
germani” în timpul primului război mondial, precum şi
168 cărţi de ritual.11
În anul 1926, stareţa mănăstirii adresa o cerere
către Ministerul Cultelor şi Artelor pentru repararea de
urgenţă a policandrului din biserică care avea „o vechime
destul de mare”. Cererea este aprobată, pentru lucrarea de
10
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Fig. 12 – Biserica mănăstirii Viforâta, vedere dinspre sud-vest, martie
2010, foto Alin Saidac

restaurare alocându-se suma de 5.000 de lei. Reparaţiile
au durat până în luna august 1927 când vechiul policandru
a fost din nou aşezat în biserică.12
Pentru anul 1929 avem un nou memoriu, adresat
Comisiunii Monumentelor Istorice (C.M.I.) de către
aceeaşi stareţă, Evghenia Stănescu. Aceasta cerea ajutor
de urgenţă pentru înlăturarea igrasiei din biserică
datorată unui izvor.
„Această apă vine în curtea mănăstirii prin nişte
conducte (olane) băgate în pământ. Cum instalaţia este
foarte veche, conductele s-au spart, iar apa a început a se
urca pe pereţii chiliilor, ai bisericei şi nu este exclus ca prin
aceste infiltraţiuni să se producă crăpături şi scufundări la
temelia mănăstirii”.
În urma deplasării la Viforâta, arhitectul Sterie Becu
a întocmit un referat prin care descria situaţia întâlnită la
faţa locului:
,,Situaţia bisericii este bună, numai în altar parte din
duşumele sunt putrezite. Singura problemă este conducta
care este spartă şi trebuie reparată. În orice caz, biserica nu
este periclitată deoarece nu se observă nici o crăpătură’’.
Cu această ocazie, s-a întocmit un deviz de reparaţii
pentru biserica din cimitir, estimat la suma de 123.700 lei.
În urma acestei deplasări, în arhiva Institutului
Naţional al Patrimoniului au rămas două schiţe
reprezentând clopotniţa şi biserica din cimitir, ambele
semnate Sterie Becu.
Cutremurul din toamna anului 1940 a curmat
toate planurile obştei şi ale C.M.I.-ului de restaurare a
complexului monahal. Arhitectul D. Ionescu-Berechet
descria un peisaj apocaliptic într-un raport datat 20
noiembrie 1940:
„Biserica care este monument istoric, este complet
ruinată. Are pridvorul desprins şi cu mari fisuri pretutindeni.
Sânul drept ameninţă să cadă fiind tăiat în X ca şi celălalt
sân şi altarul. Pentru reparaţiunea bisericii trebuiesc date

jos turlele, dat sânul drept şi cercetat cu atenţiune la altar.
Se vor face consolidări, ţesut zidurile cu legături din fier,
cordoane din beton armat, contraforţi, turle şi cadre din
pământ. Se va da jos frontonul bisericii care trebuie astupat.
În general acest sfânt lăcaş atât de dăunat de cutremur
trebuie neapărat conservat. Comisiunea Monumentelor
Istorice ve cerceta şi va face proiectul de restaurare.
În partea de nord a cetăţii locuinţele sunt reparabile,în
celelalte părţi trebuiesc consolidări, radicale dărâmări,
rezidiri…Clopotniţa este ruinată…”.13
Tot în toamna anului 1940, stareţa Filonida
Popescu solicita C.M.I.-ului întocmirea de urgenţă a unui
deviz de reparaţii, precum și suma de 50.000 lei pentru
restaurarea chiliilor personalului rămas fără adăpost.14
Pentru primăvara lui 1941, Serviciul tehnic al judeţului
Dâmboviţa propunea un deviz de reparaţii numai pentru
chilii în valoare de 72.000 lei. Devizul, cu mici modificări, a
fost aprobat la 17 aprilie acelaşi an de către arhitectul Em.
Costescu.15 A urmat, în luna august, încheierea lucrărilor
de restaurare a bisericii din cimitir care suferise daune
minore. Cum cheltuielile pentru lucrările de restaurare
a întregului complex depăşea suma de 2.000.000 lei,
stareţa Filonida se gândea chiar la un împrumut garantat
cu anumite terenuri mănăstireşti.16
Lucrările de reparaţii au mers deosebit de greu,
datorită intrării Romaniei în război, a lipsei banilor
şi a devalorizării tot mai accentuate a leului. Cu toate
aceste impedimente, fondul C.M.I. al arhivei noastre are
o bogată corespondenţă privind deplasările în zonă ale
specialiştilor, pentru întocmirea planurilor şi devizelor
suplimentare.
Abia în anul 1942 încep lucrările la biserica
mănăstirii. Se promitea chiar un ajutor din partea
mareşalului Antonescu în valoare de 6.000.000 lei.17 La 15
octombrie 1943 are loc recepţia lucrărilor de consolidare,
executată de firma „Magrini” din Târgovişte, iar la sfârşitul

Fig. 13 – Mănăstirea Viforâta, vedere generală după restaurare,
foto I. Dumitrescu, 1964, fototeca I.N.P.
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Fig. 14 – Secţiune biserică de arh Violeta Cherulescu, arhiva I.N.P.

Fig. 15 – Planul bisericii de arh.Violeta Cherulescu, 1963, arhiva I.N.P.

anului începea restaurarea picturii în timpul stăreţiei
maicii Natalia Aldea.
Ultima corespondenţă dinainte de desfiinţarea
C.M.I.-ului datează din vara anului 1947, când mai
rămăsese de reparat o parte din chilii, iar localul stăreţiei şi
clopotniţa trebuiau „zidite din nou”. Prin nota din 14 iunie
1947, Victor Brătulescu asigura conducerea mănăstirii că
„CMI-ul a dispus ca Sfânta mănăstire Viforâta să fie trecută
pe tabloul lucrărilor în continuare spre a se vedea dacă se
poate acorda vreun ajutor bănesc din bugetul atât de redus
al anului acesta.”18
Lucrările au stagnat din nou, până în anul 1954,
când Ministerul Cultelor trimitea spre avizare proiectul
arhitecţilor Ionescu Berechet și Xenia Secăreanu. Acest
proiect era estimat la suma de 150.000 lei. O altă problemă
o reprezenta corpul de chilii parter-etaj din aripa de sud,
complet degradat. Se atrăgea atenţia stareţei să evacueze
cele şase călugăriţe care încă locuiau acolo.19
Prin memoriul adresat patriarhului Justinian,
stareţa Veniamina Răducu cerea împiedicarea instalării
a două sonde petroliere în apropierea mănăstirii. Ea se
plângea de camioanele care provoacă trepidaţii şi cum
„fosta clădire a stăreţiei acum deja destul de avariată la
etaj, prezintă primejdii pentru vieţuitoarele ce locuiesc
la parter şi pe care nu am unde să le mut, uşor ne putem
închipui ce se va putea întâmpla când noua sondă ce va fi în
foraj, iar tractoarele vor trece chiar pe lângă colţul cetăţii.”20
La sesizările Patriarhiei Române, Direcţia Generală
a Monumentelor Istorice a intervenit la Ministerul
Industriei Petrolului pentru „soluţionarea favorabilă a
cererii justificate a conducerii mănăstirii”.21
În anul 1958 lucrările de restaurare sunt reluate.
Ele au fost executate din fondurile Arhiepiscopiei
Bucureştilor, planurile fiind întocmite de către Serviciul de

proiectare al Patriarhiei Române, între care se distingeau
arhitecţii I. Paraschivescu şi Ionescu-Berechet. Aceştia „au
utilizat la pridvor stâlpii vechii stăreţii, iar clopotniţei au
căutat să-i dea aspectul găsit în vechile stampe aflătoare la
mănăstire”.22
La începutul anilor ‘60, Biserica Ortodoxă Română
organizează în cadrul mănăstirii o casă sanatorială pentru
asistenţa pensionarilor bătrâni şi suferinzi, proveniţi
din rândul foştior salariaţi. Astfel, în anul 1962 începe
lucrarea de construcţie a casei sanatoriale şi de amenajare
a terenului din faţa mănăstirii. Direcţia Monumentelor
Istorice, prin Victor Bilciurescu, îşi dă acordul cu condiţia:
„Se vor armoniza elementele arhitecturale din faţadă şi
învelitorile”.23
Pentru perioada 1962-1977 enumerăm planurile de
instalare a luminii electrice (1962), lucrările de reparaţii
ale chiliilor și a casei sanatoriale (1969) avizată favorabil
de către D.M.I. cu condiţia ca invelitorile de tablă să fie
uniformizate, adoptându-se o tonalitate verzuie ce se va
aplica şi învelitorii chiliilor vopsite în negru; construcţia
unei noi spălătorii (1972), precum şi planurile pentru
instalaţie paratrăsnet (1975).
Ar mai fi de menţionat lucrările de refacere a
catapetesmei, deteriorată de un atac complex cauzat de
ciuperci şi insecte xilofage (1971) precum şi refacerea
reţelei de apă potabilă şi a instalaţiei electrice.24
Mănăstirea a trecut printr-un nou moment critic în
urma cutremurului din 4 martie 1977.
„La biserica mare au apărut numeroase fisuri în pereţi,
la bolţile tencuite pe şipci şi tipare de lemn şi la peretele
cu arce între naos şi pronaos. O porţiune din frontonul
peretelui de vest a căzut peste învelitoarea pridvorului,
deteriorând şi şarpanta. La clopotniţă pereţii turnului
prezintă crăpături mari atât la baza lor cât şi în dreptul
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arcadelor. Porţiuni de zidărie sunt dizlocate şi ameninţă
să cadă. La chilii toţi pereţii despărţitori sunt crăpaţi şi
desprinşi din peretele exterior.In special aripa de veste
este grav avariată....O serie de coşuri s-au retezat la nivelul
invelitoarei şi zidăria la pod s-a fisurat. Toate tavanele de
lemn, tencuite, prezintă crăpături şi unele dislocări”.25
Biserica din cimitir şi casa sanatorială au fost mai
puţin afectate de cumplitul cataclism.
În prezenţa episcopului Roman Ialomiţeanu,
arhiepiscop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la
Viforâta s-a întrunit o comisie din care făceau parte
membri ai Administraţiei Patriarhale pentru a constata
daunele clădirilor afectate de cutremur. Din partea
Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional a participat
arhitectul Emil Baloteanu.
Comisia a propus ca proiectul de documentaţie la
lucrările de consolidare a bisericii să fie întocmit de către
D.P.C.N. Se mai prevedea demolarea şi refacerea turnului
clopotniţă şi a chiliilor care formează latura de vest a
incintei26. În scrisoarea de răspuns adresată Casei de
Pensii şi Ajutoare a personalului Bisericii, D.P.C.N.-ul prin
directorul adjunct Cristian Moisescu avea o altă părere:
„Nu suntem de acord cu demolarea turnului clopotniţă pânâ
la temelie, ci numai cu desfacerea acoperişului şi demolarea
camerei clopotelor, restul turnului putând fi consolidat.” În
privinţa chiliilor din partea de vest a incintei se propunea
„numai desfacerea învelitorii şi eventual a demolării unor
porţiuni de zidărie dislocată”. Se propuneau, de asemenea,
cercetări arheologice amănunţite. Totodată se menţiona
faptul că instituţia nu avea posibilitatea să introducă în
planul ei de proiectare, restaurarea bisericii mănăstirii.27
Sfârşitul anului 1977 avea să fie fatal şi pentru Direcţia
Patrimoniului Cultural Naţional, instituţia fiind desfiinţată
printr-un decret abuziv.
Memoriul tehnic elaborat de Administraţia Patriarhală în anul 1978 cuprindea ample lucrări de reparaţii
atât la biserică, clopotniţă, chiliile aripilor de sud, est şi

25
26
27

Adresa 2934/21.03.1977, Arhiva INP (INMI), fond DMI, dosar nr. 9827
Adresa 3686/09.04.1977, Arhiva INP (INMI), fond DMI, dosar nr. 9827

Răspuns la cererea Casei de Pensii a BOR 29.04.1977, Arhiva INP (INMI),
fond DMI, dosar nr. 9827

nord, precum şi refacerea instalaţiilor sanitare şi electrice. Costurile totale ale lucrărilor erau estimate la suma de
1.268.000 lei.28 Reparaţiile au durat între anii 1978-1994
pe cheltuiala Bisericii Ortodoxe Române şi au fost făcute
astfel încât: „să nu se modifice aspectul iniţial al incintei
mănăstirii şi mai ales să nu reducă însorirea curţii interioare”. Arhiva I.N.P. pe lângă planurile mai sus menţionate
mai deţine şi un deviz iconografic privind restaurarea picturii în ulei şi pictură din nou în frescă, elaborat de pictorul arhimandrit Sofian Boghiu în anul 1983.
După 1989, s-a construit un nou paraclis cu hramul
„Sfântul Ilie”(1994), iar corpul de case de secol XIX din
afara incintei a fost restaurat (2004). Din punct de vedere
administrativ, mănăstirea a fost subordonată direct
Patriarhiei Române până în anul 2000 când a trecut sub
jurisdicţia Arhiepiscopiei Târgoviştei.29
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Memoriu tehnic 1978, Arhiva INP (INMI), fond DMI, dosar nr. 9829
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MÂNĂSTIREA “NEGRU VODĂ” DIN CÂMPULUNG MUSCEL
CONSTRUCŢII BRÂNCOVENEŞTI ŞI UN JILŢ ARHIERESC
Maria-Venera Rădulescu
Abstract
Prince Constantin Brâncoveanu (1688-1714)
appointed in 1711 the former abbot of Cozia Monastery,
Mihail, as contractor for the construction work at „Negru
Voda” Monastery. This included the building of an upper
floor, Brancoveanu Mansion, to the north of the belfrytower and the building of a house with an open-air verandah to the south.
A bas-relief of a lion holding a chirilic imprint
was found on each of the western walls. The names of
craftsmen, „Grigore Cozian the apprentice and Lupul
Sărăţan”, or of abbot Mihail „contractor from Cozia” is
seen on these inscriptions. A third sculpture is from the
same construction year 1712. This sculpture shows the
head of a monk that might be a representation of abbot
Mihail.
In the monastery museum is kept a bishop’s throne,
a beautiful piece of art in Brancovenesc style, carved in
wood by the same craftsmen that were in charge of the
monastery restoration between 1712-1714.
Keywords: „Negru Vodă” Monastery, Brâncoveanu
Mansion, abbot, bas-relief, bishop’s throne.

M

ănăstirea „Negru Vodă” a cunoscut de-a
lungul existenţei sale câteva importante
etape edilitare. Biserică a Curţii Domneşti,
în vremea primilor Basarabi, servind şi ca necropolă a
casei domnitoare, va deveni mai apoi biserică de mir.
Prăbuşirea zidurilor sale, în urma cutremurul din 20 iulie
1628, a întrerupt pentru câţiva ani oficierea slujbelor. O
primă refacere, de la temelie cu aceleaşi blocuri de piatră,
va avea loc în cursul anilor 1635-1636, ctitor fiind, de
astă dată, cucernicul domn Matei Basarab (1632-1654)1.
În această perioadă se încadrează şi construirea casei din
colţul de sud-vest al incintei, iniţial casă domnească. Între
anii 1647-1648 se va ridica şi impunătorul turn clopotniţă,

1

Vezi cele două inscripţii din august 1636, puse de Matei Basarab la biserica
mănăstirii “Negru Vodă” din Câmpulung, în: Gh. Părnuţă, Şt. Trâmbaciu,
Documente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmpulung, vol. I, Bucureşti,
1999, nr. 46, 47, p. 180 - 182. În anul 1819, locaşul de cult, mult afectat în
urma cutremurului din anul 1802, a fost închis pentru reparaţii. Silueta
actuală a bisericii se datorează refacerii din perioada 1827-1831.
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întregul ansamblu primind statutul de mănăstire.
Epoca domniei marelui voievod Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) a marcat o nouă şi importantă
etapă de construcţie a ansamblului monahal.
Conjunctura politică europeană creată după
înfrângerea otomanilor în 1683, la Viena, dorinţa
Imperiului Habsburgic de a aduce Ţările Române în
sfera sa de influenţă, manevrele pentru putere ale unora
dintre marii boieri munteni2, toate acestea au avut drept
consecinţă ocuparea şi devastarea oraşelor de munte.
Câmpulungul a fost mult afectat în urma manevrelor
militare ale generalului Veterani, în 1688, ale trupelor
prinţului Ludovic de Baden, ale generalului Donat
Heissler sau ale principelui Transilvaniei Emeric Tököly,
alungat de austrieci3. Incursiunile austriece şi maghiare
de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi din primii ani ai
secolului următor au adus multă pagubă atât orăşenilor
cât şi obştei călugărilor4.
Dorind să facă îmbunătăţiri mănăstirii „Negru Vodă”,
locaş de cult încărcat de istorie, Constantin Brâncoveanu
aduce aici, spre finele anului 1711, pe Mihail, fost egumen
al mănăstirii Cozia. Mutarea egumenului Mihail era
însă pricinuită şi de unele neînţelegeri ale acestuia cu
cinul călugăresc cozian. Călugării mănăstirii vâlcene,
în mai multe jalbe trimise voievodului, îşi arătaseră
nemulţumirea că li s-a stricat obştea şi că erau alţi
egumeni străini, cu referire la Mihail, „care nu să facă
vreun folos şi vreo adăogere, ce mai mult pagubă şi scădere
aduc mănăstirii” 5.
La 9 noiembrie 1711 Constantin vodă Brâncoveanu
anunţa obştea călugărilor cozieni că le-a schimbat
egumenul (Mihail n. n.), adăugând că „pentru a lui
blestemăciune tot era să-l scot domnia mea şi fără de ale
voastre jalbe”6. Pentru cercetarea cazului, voievodul îl
trimite pe episcopul Damaschin al Râmnicului dar şi
pe un logofăt de Divan să ia seama şi să trimită catastif
2

Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717. Cronica
anonimă, Bucureşti, 1959, p. 18 - 31; Istoria Ţarii Româneşti 1290 - 1690.
Letopiseţul Cantacuzinesc, Bucureşti, 1960, p. 195.

3
Vezi Claudiu Neagoe, Ocupaţiile austriece şi maghiare la Câmpulung între
1688 - 1691, „Argessis”, seria Istorie, IX, Piteşti, 2000, p. 248 - 252.
4

I. Răuţescu, Câmpulung Muscel. Monografie istorică, Câmpulung, 1943, p.
112.

5

Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (DANIC), M-rea Cozia, pachet
XLVII/ 58. Copie în manuscis nr. 712, f. 280; A. Sacerdoţeanu, Din arhiva
mănăstirii Cozia,”Hrisovul”, VI, Bucureşti, 1946, p. 77.

6

Ibidem.

Fig. 1 - Turnul clopotniţă şi casa brâncovenească de la mănăstirea "Negru Vodă (desen de M. Bouquet, 1840).

la domnie, precizând că „ce-l va găsi cu socoteală că
au mâncat şi au cheltuit făr de ispravă va pune la loc”7.
Logofătul de divan trebuia să aleagă din obştea mănăstirii
Cozia un alt egumen mai de ispravă şi mai vrednic, „iar
pentru celălalt egumen ce au fost mai înainte - Mihail - care
iaste acum la Câmpul Lung - de vreme ce cât a egumenit
nu i s-a luat seama, când va fi la Bobotează şi veniind toţi
egumenii după obicei, veţi veni şi unii din voi cu egumenul
acesta nou ce se va aşeza şi să va lua seama şi aceluia de
la Câmpul Lung iar acestui ce iaste acum îi vor lua acum
seama acolo la mănăstire şi va fi şi lipsit de egumenie, că
aşa iaste porunca Domniei mele”8.
Constantin Brâncoveanu avusese totuşi prilejul
de a-l aprecia pe Mihail pentru spiritul său de bun
gospodar în perioada când fusese stareţ la Cozia, iar prin
mutarea sa la Câmpulung, domnul dorea să repare şi să
aducă îmbunătăţiri sfântului locaş muscelean. Mihail se
remarcase la Cozia prin înfrumuseţarea bisericii celei
mari, aşa cum glăsuieşte inscripţia de deasupra uşii:” în
zilele prea-luminatului Domn Io Constandin B<asara>b
Voievod, fiind Mitropolit Ţării Româneşti Chir Theodosie şi
ostenitoriu Chir Anthimu episcopulu de Rămnicu, leat 7215
(1706-1707), în egumenia prea cuviosului Chir Mihail”9.

7

Ibidem.

8

Ibidem.

9

N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, adunate şi publicate de ..., Bucureşti,
1905, fascicula 1, p. 175.

Ca ispravnic domnesc la mănăstirea câmpulungeană,
Mihail aduce cu sine o echipă de meşteri pricepuţi printre
care se numără şi „Grigorie, ucenic cozian”. În aceeaşi
vreme vine la Câmpulung şi „Lupul Sărăţan”, cunoscut
meşter cioplitor în piatră. Dintre realizările edilitare ce
au avut loc în acea perioadă amintim înălţarea cu un etaj
a construcţiei de la nordul turnului clopotniţă, devenită
„casă domnească”. Accesul la etaj se va face printr-un
foişor prevăzut cu coloane de piatră10 (Fig. 1, 2). Tot
atunci, la sudul turnului clopotniţă a fost construită o
nouă locuinţă, cu foişor11. Pe zidul de vest al celor două
clădiri, etapa de construcţie era marcată prin încastrarea
câte unui relief reprezentând un leu, orientat către gangul
turnului, susţinând cu labele anterioare un volumen pe
care se aflau inscripţii cu caractere chirilice12. Inscripţia
volumenului susţinut de leul încastrat pe peretele „casei
domneşti” menţionează numele meşterilor şi anul
lucrărilor: „GRIGORIE UCENIC COZIAN I LUPUL SĂRĂŢAN
10

Pavel Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, Bucureşti, 1974, p.
265-266.

11

Vezi, N. Ghika - Budeşti, Evoluţia arhitecturii In Muntenia şi Oltenia., III,
1933, pl. CCCIV, fig. 466.

12
P. Chihaia, op. cit., fig. 117, 120. Gr. Tocilescu, Raporturi asupra câtorva
mănăstiri, schituri şi biserici din România, Bucureşti, 1887. După aducerea lor
la Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti, reliefurile au fost interpretate
greşit de Alex. Lepădatu, O biserică a lui Ştefan cel Mare în Ţara Românească,
„BCMI”, 1910, p. 107, ca provenind de la mănăstirea brâncovenească din
Râmnicu Sărat, vezi: P. Chihaia, op. cit., p. 266, nota 342.
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Fig. 2 - Casa brâncovenească. Foişor

ISPRAVNICI, LEAT 7220”, deci 171213 (Fig. 3). Meşterul
Lupu, sculptor în piatră ce lucra în 1712 la Câmpulung,
îşi pusese pecetea talentului său şi la mănăstirea
brâncovenească din Râmnicu Sărat (1691-1697)14.
Inscripţia volumenului purtat de leul pandant,
încastrat pe peretele casei de la sudul turnului,
menţionează numele egumenului Mihail şi anul lucrărilor,
data fiind redată atât cu caractere chirilice cât şi cu cifre
arabe: „MIHAIL IG(umen) ISPRAVNIC COZIAN, LEAT
7220, ANO C(rist)I 1712”15 (Fig. 4).
În acelaşi an este realizată în piatră o sculptură
ronde-bosse, imortalizând figura unui călugăr. Pe
comănacul acestuia se află o inscripţie dispusă pe două
rânduri. Pe rândul superior găsim anul 1712, cu cifre
arabe, iar în continuare, anul bizantin, cu caractere
chirilice, ЗСК (7220). Din al doilea rând, inscripţia, mult
corodată, păstrează, cu caractere latine, doar literele „G”,
„R” şi „E”, cu spaţii largi între ele, unele literele nemaifiind
lizibile (Fig. 5). Se pare că piesa a fost folosită iniţial drept
consolă16. În acea vreme, în Ţara Românească, decoraţia
de acest tip era puţin obişnuită în arhitectură.
Istoricul de artă Pavel Chihaia este de părere că literele inscripţionate pe al doilea rând al comănacului călugărului sunt o prescurtare a numelui Grigorie, ucenic
priceput în arta sculpturii, adus de egumenul Mihail de la

13

Piesa se află astăzi expusă în lapidariul Muzeului Naţional de Istorie a
României, nr. inv. 4401, G.G. 14 322.

14

P Chihaia, Un sculptor român din epoca brâncovenească: Lupu Sărăţan,
„Revista muzeelor”, 1968, I, p. 17-22;
N. Ghika-Budeşti, op. cit., IV, Bucureşti, 1936, pl. CCLXXXIV, fig. 476 şi 477, p.
77; G. Sterian, Arta românească, „Arhitectura”, Bucureşti, 1906, p. 21; N. Iorga,
La un vechi vad de vrăşmăşie între Români, Vălenii de Munte, 1909, p. 14.
15

Gr. Musceleanu, Calendaru anticu pe anul 1862, p. 27 (articol scris la 2 iunie
1861). Relieful este amintit în zidul casei din sudul turnului - clopotniţă,
„aproape de cercul antreului, în dreapta”. Piesa se află astăzi la Muzeul
Colecţiilor de Artă din Bucureşti.
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Cozia. În continuare, autorul avansa însă
ipoteza că inscripţia s-ar referi chiar la
identitatea personajului reprezentat16,
iar sculptorul ar fi Lupul Sărăţan. În
sprijinul acestei idei se fac comparaţii
stilistice între sculpturile câmpulungene şi piesele realizate de acest meşter
la biserica mănăstirii brâncoveneşti din
Râmnicu Sărat17.
Revenind la inscripţia păstrată pe
primul rând al comănacului călugărului
observăm o mare diferenţă între ductul
literelor păstrate aici şi cel al literelor
din inscripţiile celor două basoreliefuri
cu lei, ceea ce ne indică o altă mână de
meşter. Dacă pe basoreliefuri meşterii
au ţinut să-şi semneze operele prin inscripţiile amintite, deducem că, tot astfel
a procedat şi Grigorie, pe care îl bănuim
a fi autorul portretului ronde-bosse. Îndrumarea artistică
necesară ar fi primit-o, probabil, de la priceputul meşter
Lupul Sărăţan.
Călugărul redat în portretul amintit, inspirat
desigur după un model real, este un bărbat la vârsta
maturităţii, cu trăsături de om energic, jovial. Faţa ovală,
expresivă, are pomeţii proeminenţi, nasul cu o uşoară
deviaţie spre dreapta, sprâncenele împreunate, ochii şi
buzele bine conturate. Personajul poartă barbă scurtă şi
mustaţă lungă, lăsată. Capul este acoperit cu un comănac.
După părerea noastră, personajul îl reprezintă pe Mihail,
egumenul mănăstirii „Negru Vodă” din acea vreme18.
Sculptura are reale calităţi artistice şi constituie, de altfel,
unul dintre cele mai vechi portrete ronde-bosse, păstrate,
din arta medievală românească.
Strădania egumenului Mihail de a-l mulţumi pe
voievodul Constantin Brâncoveanu prin remarcabile
înfăptuiri edilitare îi adusese, desigur, respectul şi
admiraţia echipei de meşteri pe care o coordona.
Grigorie, ucenic cozian, meşter în mânuirea dălţii, dorise
prin această creaţie plastică să imortalizeze chipul
destoinicului gospodar.
În cei doi ani când egumenul Mihail a slujit la
mănăstirea câmpulungeană (1712-1714)19 s-au săvârşit

16

După anul 1845, consola cu chip de călugăr împreună cu relieful ce poartă
inscripţia cu numele meşterilor Grigore Cozian şi Lupul Sărăţan au fost
reutilizate în noul foişor, cu scară interioară, al casei brâncoveneşti. Vezi:Cezar
Boliac, Itinerariul domnului ..., „Curierul Românesc”, XVII (1845), nr. 86, p.
343, unde aminteşte „tigri şi lei de piatră încrustaţi în ziduri după întâmplare”.
Reliefurile sunt desenate la 1882 de D. Butculescu, cu menţiunea că la
acea dată erau încastrate în zidul de sub foişorul mănăstirii din dreapta
clopotniţei (Biblioteca Academiei, Secţia manuscrise), apud P. Chihaia, Din
cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, 1974, p. 268.

17

P. Chiaia, Un sculptor român din epoca brâncovenească: Lupu Sărăţan, loc.
cit., p. 18-19.

18

Ibidem.. Autorul face analogii stilistice între stâlpul-atlant reprezentând
scena biblică Samson şi leul, de la Râmnicu Sărat (astăzi la Muzeul Mogoşoaia)
şi reprezentarea antropomorfă ce redă un cap de călugăr, de la mănăstirea
„Negru Vodă” din Câmpulung.
19

Identificarea personajului redat în portretul ronde bosse cu egumenul

Fig. 3 - Relief de piatră aşezat iniţial pe zidul de vest al casei brâncoveneşti, 1712. Inscripţia menţionează numele meşterilor ispravnici "Grigorie,
ucenic cozian" şi "Lupul Sărăţan".

aici şi alte remarcabile construcţii. În faţa bisericii a fost „Negru Vodă”.
Nu ar trebui să încheiem prezentarea acestor
zidit un „amvon”20 şi tot atunci zidurile mănăstirii au fost
refăcute şi consolidate, aşa cum aminteşte un pomelnic piese deosebite fără a atrage atenția asupra situației
de la jumătatea acelui secol: „întru acestuia igumenie lor, puțin ciudată, aflate acum în colecțiile unor diverse
(Mihail ieromonah n. n.) s-au făcut cetatea împrejurul instituții muzeale, și, evident, asupra necesității refacerii
monastirii, leat 7220 (1711- 1712)”21. Se presupune că ansamblului sculptural brâncovenesc în plinătatea
Mihail plănuise şi executarea unui pridvor în faţa bisericii. formelor sale și originalitatea concepției.
Mărturie stau câteva capiteluri (Fig. 6), fusuri sau baze
de coloană, rămase nefolosite22. În anul 1714 egumenul
** *
Mihail se stingea din viaţă lăsând multe dintre proiectele
					
acelor ani neînfăptuite. Piatra sa de mormânt, aflată la
Vechile piese de sculptură în lemn ce vor fi împodobit
23
biserica bolniţei mănăstirii Cozia , este opera lui Grigorie, cândva, în secolul al XIV-lea, interiorul bisericii Curţii
acelaşi meşter care îi executase portretul în
Domneşti a primilor voievozi munteni şi mai
piatră, cu doi ani în urmă. Inspirat, desigur, de
apoi, în secolul al XVII-lea, interiorul bisericii
relieful romanic căprioara şezând, încastrat
mănăstirii rectitorită de Matei Basarab, nu s-au
astăzi pe zidul de vest al casei brâncoveneşti de
păstrat. Etapa edilitară brâncovenească trebuie
la mănăstirea „Negru Vodă”, artistul cioplitor în
să fi cuprins şi o serie de lucrări privind repararea
piatră va reda în colţurile inferioare ale pietrei
sau reînnoirea tâmplăriei iconostasului şi a
tombale amintite, câte un cerb în poziţie şezând.
mobilierului, piesele sculptate în lemn primind
Voievodul Constantin Brâncoveanu se
amprenta stilului artistic al epocii.
înscrie în rândul marilor ctitori a cărui evlavie
Un jilţ arhieresc, o frumoasă operă de
pentru monumentele străbunilor a dus şi la
artă brâncovenească, lucrat cu multă iscusinţă,
consolidarea şi înfrumuseţarea ansamblul
destinat cu siguranţă mitropolitului de atunci,
monahal muscelean.
se păstrează astăzi în colecţia muzeului
mănăstirii25 (Fig. 7).
Un rol la fel de important în refacere
mănăstirii îl are mitropolitul Antim Ivireanul
În prima jumătate a secolului trecut jilţul
24
(28 ianuarie 1708 - august 1716) . Ca episcop
era amplasat în naosul bisericii, în apropierea
Fig. 5 - Portret
de
călugăr,
1712.
de Râmnic, între anii 1705-1708, el îl cunoscuse
mormântului voievodului Nicolae Alexandru
şi apreciase pe Mihail, egumenul de la Cozia, Reprezentare posibilă a Basarab (1352-1364). O monografie a oraşului
egumenului Mihail
intervenind mai apoi, ca mitropolit, pentru
îl menţionează astfel: „lângă mormântul
mutarea acestuia, ca ispravnic, la mănăstirea
primului ctitor, se află două străni arhiereşti şi o
Mihail precum şi identificarea autorului sculpturii cu meşterul Grigorie ne strană regală, aceasta din urmă frumos sculptată în lemn
şi căptuşită înăuntru cu postav roşu”26.
aparţin, în exclusivitate.
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D. Băjan, Documente de la Arhivele Statului...., Câmpulung, 1929, p. 45.

P. Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, Bucureşti, 1974, p. 266
- 267.
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Sp. Cristocea, Pomelnicul mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung Muscel (vezi
Pomelnicul lui Ştefan Românul), „Glasul bisericii”, XLVI, 1987, nr. 3, p. 57.
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Pavel Chihaia, op. cit., p. 266, fig. 121.
N. Iorga, op. cit., p. 174, nr. 357.

25

N. Şerbănescu, Mitropoliţii Ungrovlahiei, „B.O.R”., 1959, nr. 7-10, p. 785 787.

26

Maria - Venera Rădulescu, Un jilţ arhieresc, operă de artă brâncovenească,
de la Mănăstirea „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel, comunicare
susţinută la a XXIV-a ediţie a Sesiunii ştiinţifice „Istoria şi cultura oraşului
Câmpulung Muscel şi a zonei înconjurătoare”, Câmpulung, septembrie, 2009.
Mulţumim prea cuviosului părinte Serafim, stareţ al Mănăstirii „Negru
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Fig. 4 - Relief de piatră aşezat iniţial pe zidul de vest al casei din sudul turnului clopotniţă, 1712. Inscripţia menţionează numele egumenului
ispravnic Mihail.

Jilţul prezintă un spătar înalt (1,80 m), un şezut prin verigi (inele), dublu sau triplu marcate. Dispunerea
simplu (0, 30 x 0,60 m), două panouri laterale pline inelelor în cruce, în centrul căreia se află probabil un tran(0,98 x 0,50 m), încadrate pe verticală de montanţi cu dafir, face trimitere la simboluri creştine unde, trandafirul
plan rectangular (6, 5 x 4,5 cm) ce formează, în partea este interpretat fie ca potir în care a picurat sângele lui
inferioară, picioarele.
Hristos, fie ca o transfigurare a picăturilor de sânge vărDecorul, în basorelief şi ronde-bosse, este executat sate de Mântuitor, prin răstignire, semn al iubirii divine27.
atât prin cioplire cu dalta, cât şi prin modelare la strung. Caseta din registrul inferior redă doi şerpi încolăciţi, unul
Repertoriul ornamental este de inspiraţie florală şi spre stânga, cu capul în sus iar celălalt spre dreapta, cu
zoomorfă, cu conotaţii simbolice.
capul în jos. Din boturile lor, în locul limbilor, ies crenguţe
Spătarul este spart de două spaţii, inegale ca cu boboci. Cozile şerpilor, printr-o mişcare meandrică, se
înălţime, unde au fost montaţi baluştri lucraţi la strung. întâlnesc, întretăindu-se secant, aproximativ la mijlocul
Din suita superioară nu se
compoziţiei (Fig. 10). Redapăstrează nici o piesă, iar
rea grafică a mişcării şerpidin cea inferioară doar şapte
lor prezintă mici diferenţe pe
exemplare, din cele zece
cele două panouri laterale.
iniţiale.
Şarpele, prin valenţele
Frontonul (0,45 x 0,55
sale simbolice, poate avea
m), polilobat, are marginea
multiple interpretări, în
marcată de un chenar perlat
funcţie de epoca şi de
ce urmează un traiect cu
spaţiul geografic şi culturalvolute. Ornamentul vegetal
artistic. Uneori este asociat
(vrejuri, flori, boboci, frunze)
binelui, alteori răului. În
este dispus simetric faţă de
mitologiile orientale şarpele
axa verticală (Fig. 8).
a fost atribuit personificării
Panourile laterale prePământului, din seria celor
zintă câte două casete decopatru elemente esenţiale
rative, suprapuse, inegale ca
ale lumii (pământ, aer, apă,
Fig. 6 - Capitel brâncovenesc
suprafaţă, fiecare încadrată
foc), iar în alte cazuri a fost
de câte un chenar perlat (Fig. 9). Caseta din registrul su- identificat cu virtutea Înţelepciunii28.
perior, mai mare, redă central o floare deschisă, cu petaleÎn Biblie, şarpele este amintit în câteva ipostaze.
le sculptate în planuri succesive. Floarea este încadrată de În sens negativ, el este întruchiparea Satanei în Paradis
un chenar circular perlat. În raport cu acest element cen- (Geneza, 3:1-14). În sens pozitiv, şarpele este menţionat
tral, în cele patru colţuri se dezvoltă simetric, într-o ordo- ca toiag a lui Aaron, toiag preschimbat în şarpe ce înghite
nată mişcare, câte un lujer cu traiect ovoidal, încadrând reptile asemănătoare lui, create de vrăjitorii de la curtea
câte o floare deschisă, boboci, frunze şi vrejuri. În punctul faraonului (Exodul, 7: 8-13), dar şi ca „şarpe de aramă”,
de tangenţă, pe toate cele patru laturi, lujerele sunt unite
Vodă” din Câmpulung Muscel, pentru permisiunea de a cerceta şi publica
jilţul menţionat. O sumară prezentare a piesei, considerată greşit drept jilţ
domnesc, la Octav Mărculescu, Jilţul domnesc de la Mănăstirea Negru Vodă din
Câmpulung, „RMM - MIA”, 1977, nr. 2, p. 75 - 76, fig. 1 - 2.
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Ioan Răuţescu, op. cit., Cap. III, Mănăstirea Negru Vodă, p. 71.

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri., Bucureşti, 1995,
vol. 3, p. 176; Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, 2002, vol.
2, p. 454.

Fig. 7 - Jilţ arhieresc, Mănăstirea "Negru
Vodă", începutul sec. XVIII

Fig. 9 - Jilţ arhieresc (detaliu, panou lateral, poale,
tălpi).

Fig. 8 - Jilţ arhieresc (detaliu, fronton)

Fig. 11 - Jilţ arhieresc (detaliu, braţe)

Fig. 12 - Jilţ împărătesc, Biserica MierlariBucureşti, sf. sec. XVII (după A. Pănoiu).

Fig. 13 - Jilţ domnesc, Biserica Colţea, Bucureşti,
începutul sec. XVIII

Fig. 10 - Jilţ arhieresc
(detaliu, panou lateral)

Fig. 14 - Strană (fronton), Biserica Colţea,
Bucureşti, începutul sec. XVIII
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ridicat de Moise în pustiu pentru a vindeca poporul
muşcat de şerpii înfocaţi (Numeri, 21: 4-9), o prefigurare
a Mântuitorului crucificat.		
Simbolistica folosită de biserica creştină pentru
şarpe, cu trimitere la „şarpele de aramă”, ne îndeamnă să
presupunem că piesa de mobilier pe care o prezentăm este
un jilţ arhieresc. De altfel, în ornamentica jilţului, şerpii
sunt redaţi cu încărcătură pozitivă. Motivul decorativ este
întâlnit şi la unele uşi de biserici din perioada lui Şerban
Cantacuzino29. Scena redată pe jilţ este în armonie cu
ornamentul din registrul superior unde, într-un echilibrat
decor floral, punctele de întâlnire ale lujerelor marchează
braţele unei cruci.
În ritualul ortodox, în secolul al XVIII-lea, cârja
mitropolitană este decorată la extremitatea superioară cu
doi şerpi afrontaţi, realizaţi din metal preţios30. O astfel de
cârjă - paterită ţine în mână mitropolitul Antim Ivireanu,
în portretul său ctitoricesc de la Biserica Antim.
Un bandou cu ornament solzi de peşte face trecerea
la poalele jilţului. Aici se reiau motivele vegetale cu vrejuri,
flori şi semipalmete, dispuse simetric în raport cu axa
verticală a compoziţiei. Latura inferioară este decupată
în formă de arc în acoladă dublă31. Acelaşi decupaj este
folosit şi la poala spătarului.
Montanţii sunt ornaţi, pe toată lungimea suprafeţelor
dinspre exterior, cu câte o ghirlandă continuă, în unduiri
elegante, din care se desprind flori şi frunze, motiv rinceau.
Montanţii din spate, mai înalţi, păstrează la extremităţile
superioare câte un orificiu central unde, iniţial, exista câte
un ornament lucrat ronde-bosse (astăzi pierdut).
Braţele jilţului, ornate de asemenea cu motivul
rinceau, se termină cu câte un cap de leu, privind în sus,
sculptat ronde-bosse. Botul animalului este deschis iar
limba, scoasă, este stilizată în formă de volută32 (Fig. 11).
Pe braţele jilţului, în faţă, se păstrează câte un orificiu,
folosit iniţial pentru montarea unui alt decor sculptat
ronde-bosse (astăzi pierdut).
Tălpile jilţului redau câte un leu şezând, având
coada trecută printre picioarele posterioare şi adusă spre
abdomen33. Modelarea în ronde-bosse a acestor animale

este, însă, destul de ciudată.
Motivele decorative precum şi tehnicile de cioplire
a lemnului abordate la jilţul arhieresc de la Câmpulung
determină încadrarea stilistică a acestuia în arta
cantacuzino-brâncovenească. Dacă la jilţurile domneşti
şi arhiereşti precum şi la stranele databile în secolele
XV-XVI se observă folosirea cu predilecţie a elementelor
decorative geometrice34, în cel de al XVII-lea veac se poate
constata desprinderea de acest decor şi preferinţa pentru
motive vegetale şi zoomorfe, tratate în mod realist, folosite
însă pentru încărcătura lor simbolică.
Asemănări cu jilţul prezentat pot fi găsite la câteva
alte piese de mobilier bisericesc. Unul dintre cele mai
frumoase exemplare, databil la sfârşitul secolului al XVIIlea, este jilţul împărătesc de la Biserica Mierlari35, adus
aici, probabil, de la o importantă ctitorie brâncovenească
din Bucureşti (Fig. 12). Stranele şi jilţul domnesc de
la biserica Colţea din Bucureşti (Fig. 13, 14), ctitorie
a spătarului Mihail Cantacuzino, oferă alte referinţe.
Exemplele ar putea continua cu jilţul aflat cândva la
biserica Stavropoleos, realizat cîţiva ani mai târziu36.
Echipa de meşteri pe care a coordonat-o la
Câmpulung egumenul Mihail a creat pentru mitropolitul
vremii, Antim Ivireanul, o frumoasă piesă de mobilier,
înscrisă în stilul epocii, remarcabilă prin notele originale.
Sculptura în lemn ce împodobeşte edificiile de cult
din epoca cantacuzino-brâncovenească, fie că este vorba
de portal, iconostas, uşi împărăteşti, strane, jilţ domnesc
sau arhieresc, tetrapod, analoghion sau sfeşnic, toate
acestea rămân peste veacuri mărturii ale măiestriei
ebeniştilor, specializaţi în şcoli anume, meşteri ce au
creat elegante compoziţii al căror decor primeşte valenţe
de simbol religios sau heraldic. Înscrise în stilul epocii,
piesele se disting prin note particulare ce le creează
statutul de unicate. Degradarea la care sunt supuse, din
cauza materialului uşor perisabil, impune o grijă în plus
pentru conservarea lor.

29

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., vol. 3, p. 298 - 313; Jean-Paul
Clébert, Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, Bucureşti, 1995, p.
268 - 283; Hans Biedermann, op. cit., p. 432 - 436.

30

O analogie a motivului decorativ şerpi din boturile cărora ies crenguţe cu
flori se întâlneşte în compoziţiile uşilor bisericii mănăstirii Cotroceni (1679),
piesă din anul 1707, în prezent în expunere la MNAR, secţia Arta feudală
românească, precum şi la uşile bisericii Doamnei (1683), ambele monumente
fiind reprezentative pentru epoca lui Şerban Cantacuzino.
31
32

Cârja, vezi w. w. w. creştinortodox. ro

Arcul în acoladă este frecvent întâlnit în arhitectura epocii, la ferestrele şi
portalurile unor biserici sau palate domneşti. Vezi, bisericile de la: Goleşti
(1646), Potlogi (1683), Hurez (1690-1693), Sinaia (1690-1695), Colţea
(1701), Doiceşti (1706 ), Stavropoleos (1722) etc.

33

Limba leului, în formă de volută, poate face trumitere şi la melc, socotit
ca simbol al credinţei şi smereniei, metaforă a învierii lui Hristos (Jean -Paul
Clébert, op. cit., p. 189 - 194; Hans Biedermann, op. cit., vol. 1, p. 257 - 258).
Melcul, scos din cochilie, apare ca stemă a mitropolitului Antim Ivireanu
într-un manuscris muntean din anul 1713 (Bibl. Academiei Române, Mss.,
orig. rom., nr. inv. 3342), apud. Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în
România, Bucureşti, 1977, cap. 8 - Steme ecleziastice, p. 179, pl. CXIV: 5; idem,
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Evoluţia armeriilor Ţărilor române de la apariţia lor şi până în zilele noastre
(sec. XIII - XX), Brăila, 2005, pl. LIX: 3; vezi şi inscripţia în piatră de la intrarea
în biserica Antim din Bucureşti. Voluta, ca influenţă a stilului baroc, a fost des
folosită în sec. XVII şi XVIII la decorarea braţelor jilţurilor.
34

În evul mediu european leul este reprezentat fie ca element heraldic, fie ca
simbol al evanghelistului Marcu, cu timpul devenind doar un simplu element
decorativ. Pe teritoriul României, la sfârşitul sec.XVII, mai frecvent în sec.
XVIII şi XIX, leul, în poziţie şezând, decorează tălpile jilţurilor domneşti sau
arhiereşti.
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Andrei Pănoiu, Mobilierul vechi românesc, Bucureşti, 1975, vezi planşele
redând stranele de la Mănăstirile Moldoviţa şi Voroneţ, precum şi jilţul
domnesc de la Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava, sec. XVI.
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Andrei Pănoiu, op. cit.., planşă.

IMPORTANŢA INVENTARIERII PATRIMONIULUI
CONSTRUIT PENTRU PROIECTAREA DEZVOLTĂRII
DURABILE A LOCALITĂŢILOR RURALE.
STUDIU DE CAZ – SATUL HĂLCHIU/HELDSDORF
DIN JUDEŢUL BRAŞOV

Adriana Stroe, Aurelian Stroe
Abstract
It is known that, to ensure the sustainable
development of a settlement, it is necessary to attain
equilibrium between the proposed forms of socioeconomic development and the elements of the existing
natural capital. In this form of capital, the built historic
heritage may be included as well. This type of cultural
heritage comprises not only the historic monuments, but
the totality of the buildings, urban structures, etc. that
distinguish themselves due to their importance within
the historical development of the settlement. To know
this cultural heritage it is necessary both to analyze each
component of the settlement’s built heritage, by drawing
up their analytical records, and to write a synthesis – the
settlement record – offering information that is important
for defining the sustainable development policies of the
analyzed settlement and for drawing up the settlement
planning and territory arrangement rules and regulations,
so as to preserve and highlight the historic settlement.
Please find below a brief presentation of the settlement
record of the village of Hălchiu in the Braşov County,
which tries to illustrate the idea in the title.
The settlement of Hălchiu is located in the Ţara Bârsei
Depression. It is a multi-ethnic settlement (Romanians,
Saxons, Gypsies), which was mentioned in documents in
1377. The historic settlement’s main source of income
was agriculture; given that the agricultural lands were few
and of poor quality by comparison with the neighbouring
settlements, to earn a living and to ensure the development
of the households, apart from agriculture, the inhabitants
of Hălchiu had to work as carters and craftsmen (weavers,
blacksmiths, bakers, malt producers). As a type of
settlement, it can be categorized into villages “with two
parallel lanes”, developed along the brook crossing the
settlement and along the road connecting Feldioara to
Codlea. The ethnic groups composing the village were
organized by ethnic criteria and the churches and publicly
used buildings of the two more numerous ethnicities –
the Saxons and the Romanians – marked the centres of
the historic neighbourhoods.

The oldest households identified in the settlement
date back to mid 18th century. In that period, households
had two or three rooms that were usually located above
large cellars. Around mid 19th century, in the central area
of the village, a type of developed household, with two
storeys and a compact plan, appeared. The household is
usually organized in a right angle. The summer kitchen,
the shed and the stables are an extension to the rear of
the house, while the large brick barn lies along the back
side of the yard.
The settlement’s inventory shows the preservation,
in good condition, of the historical structure of the village
and of a significant number of buildings that were or could
be dated at mid 17th century to mid 19th century. Traces
of the channel system whose construction started in the
18th century and of other works designed to improve the
quality of the soil and to extend the surface of the arable
land can still be seen outside the village.
Keywords: Transylvania, Saxons, historic heritage,
inventory, settlement record, sustainable development,
Hălchiu, Heldsdorf.
								

A

şa cum este cunoscut, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a unei localităţi este necesară asigurarea unui echilibru între formele
de dezvoltare socio-economică propuse şi elementele
capitalului natural existent, în această formă de capital
putând fi inclus şi patrimoniul istoric construit. Acest tip
de patrimoniu cuprinde nu numai monumentele istorice
ci totalitatea acelor construcţii, structuri urbanistice, etc.
care se disting, prin importanţa lor, în cadrul dezvoltării
istorice a localităţii. Pentru cunoaşterea acestui patrimoniu este necesară atât analiza, obiect cu obiect, a componentelor patrimoniului construit al localităţii, prin întocmirea fişelor analitice ale acestora, cât şi elaborarea unei
sinteze – fişa de localitate, cu un conţinut mai amplu decât
fişa istorică de localitate prevăzută de metodologiile de
urbanism. Acest tip de fişă de localitate oferă informaţii
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Fig. 1. Planul satului, pe care sunt marcate clădirile inventariate

importante pentru definirea politicilor de dezvoltare durabilă a localităţii analizate şi pentru alcătuirea normelor
şi regulamentelor de urbanism şi amenajare a teritoriului,
pentru conservarea şi punerea în valoare a localităţii istorice; de exemplu, istoricul localităţii cu accent pe acele
evenimente care au dat formă localităţii actuale, date privind evoluţia urbanistică şi a fondului construit şi caracteristicile acestora, prezentarea critică a bibliografiei şi
evidenţierea surselor iconografice, identificarea valorilor
de patrimoniu construit şi propuneri referitoare la elementele care necesită protecţie. În cele ce urmează, vom
prezenta, într-o formă foarte condensată, fişa de localitate
a satului Hălchiu/Heldsdorf din jud. Braşov, încercând să
ilustrăm, astfel, ideea cuprinsă în titlu.

Topografie, spaţiu natural
Localitatea, aşezată în depresiunea Ţării Bârsei, la
doar 15 km de Braşov şi la 10 km de Codlea, este, alături
de satul învecinat, Bod, unul din polii frigului în această
zonă, această caracteristică influenţând viaţa sătenilor de
la opţiunile privitoare la plantele care puteau fi cultivate,
animalele care puteau fi crescute, până la materialele de
construcţie folosite.
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Satul este străbătut, dinspre sud spre nord, de
un canal, Neugraben/Vulcăniţa, amenajat în sec. XV
pentru moara din localitate. Podul, unde principala
stradă transversală traversează canalul, este considerat
centrul localităţii (Fig. 1). Aşezarea satului pe un sol
lutos, despădurit încă din sec. XV-XVI, şi cu ape freatice

Fig. 2. Stema localităţii

de adâncime a influenţat imaginea localităţii prin
folosirea timpurie a cărămizii şi prin posibilitatea de a
amenaja pivniţe adânci, element care determină silueta
scundă a locuinţelor tradiţionale. Structura urbanistică a
satului este determinată de prezenţa Vulcăniţei, străzile
principale fiind paralele cu aceasta. Pământul agricol era
de slabă calitate şi, în perioada istorică, destul de puţin,
în comparaţie cu localităţile învecinate1. Această stare
de lucruri i-a determinat pe locuitori să înceapă, încă de
la sfârşitul sec. XVIII, lucrări de îmbunătăţiri funciare –
desecări, fertilizări ale solului, care au modificat peisajul
înconjurător, şi să caute, de timpuriu, ocupaţii alternative:
meşteşuguri, cărăuşie2, etc. Aceste realităţi au contribuit
la spiritul inventiv, apt de a accepta şi a prelua noutăţile,
al locuitorilor din Hălchiu.

Istoricul localităţii
Hălchiul este o aşezare multietnică (români, saşi,
romi), aflată în fosta zonă de colonizare săsească din Ţara
Bârsei. Pe teritoriul localităţii au fost descoperite urme de
locuire din epoca bronzului şi monede romane, dar istoria
propriu-zisă a aşezării începe în evul mediu. Hălchiul este
atestat documentar în 1377, fiind considerat în literatura
de specialitate o aşezare de colonizare secundară (prin
tradiţie o bună parte a locuitorilor proveneau din Codlea
şi Feldioara). Tot tradiţia păstrează numele „întemeietorului” satului – Haldebotschi (Hiltwin) – al cărui „portret”
constituie stema comunei (Fig. 2).
Menţionăm, în cele ce urmează, doar câteva dintre
evenimentele importante, documentate de bibliografie
sau inventariere, referitoare la evoluţia aşezării şi care au
influenţat, în mod direct, imaginea acesteia:
- sec. XIII – construirea unei biserici gotice timpurii –
dovadă a existenţei localităţii în această perioadă. Biserica
a fost reconstruită la începutul sec. XV şi înconjurată de o
incintă fortificată, care a fost dublată de o incintă exterioară
la mijlocul sec. XVI. Fortificarea bisericii a influenţat
structura Hălchiului deoarece reţeaua de uliţe trebuia să
asigure accesul rapid al locuitorilor spre fortificaţie, iar
în jurul acesteia trebuia păstrată, în scopuri defensive, o
mare suprafaţă neconstruită; aceasta a fost ocupată abia
în a doua jumătate a sec. XVIII, când fortificaţia a devenit
inutilă. În 1802, o parte a bisericii s-a prăbuşit din cauza
cutremurului, fiind înlocuită cu biserica actuală. Incinta a
fost demolată, în etape, în a doua jumătate a sec. XIX.

1

În 1701 satul avea doar 318 iugăre cadastrale pământ arabil, aproape toată
partea de nord şi nord-vest a teritoriului fiind ocupată de mlaştini. Încă de la
sfârşitul sec. XVIII au început să fie executate lucrări de îmbunătăţiri funciare
– desecări, fertilizări ale solului, părţi ale canalelor de desecare existând încă
în extravilanul localităţii actuale. Lucrările de îmbunătăţiri funciare au făcut
ca până în 1883 suprafaţa terenului agricol să crească de 10 ori – 3.365
iugăre. Valoarea şeptelului situa , în acelaşi an, localitatea Hălchiu pe locul
10 dintre cele 227 localităţi săseşti din Transilvania. În 1930, ca urmare a
desecărilor, suprafaţa agricolă atinsese 4.485 iugăre. Extinderile succesive
ale suprafeţelor agricole au fost însoţite de perioade de dezvoltare economică
şi constructivă.

2

În 1796 în localitate exista breasla ţesătorilor, activă până pe la 1860, iar
cărăuşia a fost ocupaţia conexă favorită până la apariţia căii ferate.

Fig. 3. Moara şi uzina electrică

Fig. 4. Carmangeria

- 1424 – a fost amenajat canalul Vulcăniţa, traseul
acestuia devenind axa de dezvoltare a localităţii.
- 1510 – localitatea avea cca. 100 de gospodării,
un slujitor comunal, un învăţător3. Prima listă nominală
a contribuabililor, din 1526, atestă că la acea dată toţi
locuitorii erau saşi. În 1711 sunt menţionate documentar
primele familii de români (8). În 1833 în Hălchiu existau
377 gospodării săseşti, 66 gospodării româneşti şi 20
ţigăneşti. În 1857 în localitate se aflau 475 de gospodării,
în 1880 – 485 de case, în 1899 – 411 case săseşti şi 99
româneşti. În 1900 în Hălchiu existau 530 case de zid şi 66
case din lemn4. În 1910 numărul de case de zid crescuse la
625. În 1966 – 982 locuinţe, în 1971 – 1171.
- 1523 – primul mare incendiu consemnat dintr-un
lung şir de astfel de evenimente. Cele mai distrugătoare au
fost incendiile din 15865, 16326, 16887. Ultimul incendiu
generalizat a avut loc în aprilie 1817, când au ars 238 de
gospodării. Aceste incendii, care au devastat mari părţi
din localitate şi care s-au repetat până pe la începutul
3

Hălchiu. O istorie în imagini… p. 9.

4

Probabil case cu structură de lemn şi diferite umpluturi (fachwerk),
deoarece lemnul era foarte scump în localitate.

5
6
7

A distrus aproape ½ din localitate.
Au scăpat numai 17 gospodării.
A ars toată localitatea.
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epocii moderne, la care trebuie adăugat obiceiul de a arde
gospodăriile familiilor dispărute în numeroasele epidemii
care au pustiit satul, explică numărul mic de case cu datări
anterioare anului 1800 sau chiar 1830.
- 1729 – este menţionată fierbătoria de silitră care,
pe de o parte, a fost o sursă importantă de venituri pentru
comunitate, iar, pe de altă parte, a contribuit la dispariţia
vechilor construcţii, resturile acestora fiind folosite ca
materie primă pentru fabricarea silitrei.
- 1791 – ca urmare a Edictului de toleranţă, a putut fi
construită biserica ortodoxă, iar, ca urmare a Edictului de
concivilitate, cartierul românesc a putut fi extins şi dotat
cu clădirile necesare funcţionării comunităţii, ex.: şcoală
confesională (1875), sală comunală, etc.
- 1796 – meşterii ţesători din Hălchiu erau suficient
de mulţi pentru a-şi înfiinţa propria breaslă.
- 1861 – regularizarea Vulcăniţei
- 1880-1885 – regularizarea străzilor, amenajarea
rigolelor. După regularizare a fost permisă extinderea
locuinţelor prin ocuparea trotuarelor foarte late (8-10
m), fiind afectate imaginea şi traseul uliţelor medievale.
- 1885 – deschiderea oficiului poştal Hălchiu.
- 1888 – a început cultivarea sfeclei de zahăr, care
a devenit, în scurt timp, una din principalele surse de
venituri a locuitorilor.
- 1894 – cu ocazia Comasării au fost făcute ample

lucrări de desecare care au determinat extinderea
teritoriului agricol al aşezării. Tot în această perioadă au
apărut forme de asociere a locuitorilor atât în domeniul
agriculturii, cât şi a creşterii animalelor de rasă. Evoluţia
economică a determinat şi o evoluţie constructivă. Circa
jumătate din locuinţele inventariate aparţin perioadei de
la sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX, în cazul anexelor
– grajduri, coteţe, şuri, construite după modelele propuse
de şcolile de agricultură – proporţia acestora fiind mai
mare şi dând imaginea unei agriculturi evoluate, de nivel
semi-industrial.
- 1895 – demolarea fortificaţiei bisericii evanghelice
şi ocuparea suprafeţei rămasă liberă cu construcţii de
interes public (noua şcoală, sala comunală), ceea ce a
determinat modificarea aspectului centrului localităţii.
Aspectul aproape urban al centrului a fost completat prin
construirea, în 1905, a cârciumii cu cazinou de lângă podul
peste Vulcăniţa. O altă modificare, apărută ca urmare a
demolării incintei fortificate şi dispariţiei cămărilor de
provizii, a fost amenajarea, în fiecare gospodărie, a unei
încăperi pentru păstrarea slăninii.
- 1908 – a fost construită uzina electrică.
- 1909 – a fost construită baia populară.
- 1930 – în Hălchiu existau 79 de întreprinderi
(Fig. 3, 4).
- 1934-1935 – ca urmare a Marii Uniri, a fost
construită Şcoala românească de stat.
- 1945-1946 – exproprierea terenurilor agricole şi
a gospodăriilor saşilor, însoţită de stabilirea în localitate
a unor colonişti din alte zone, cu altă civilizaţie a locuirii.
Peste circa 10 ani, începând cu 1956, gospodăriile au fost
restituite, determinând extinderea localităţii prin apariţia
cartierului de colonişti în estul acesteia.
- 1945-1950 – înfiinţarea GAS şi GAC a modificat
imaginea localităţii prin abandonarea anexelor agricole
din gospodăriile sătenilor; o parte a acestora au fost
transformate în spaţii de locuit.
- 1965-1970 – construirea blocurilor în apropierea
bisericii evanghelice şi pe locul fostelor şuri de zeciuială a
modificat aspectul istoric al centrului localităţii.
- 1990 – exodul populaţiei săseşti din Hălchiu,

Fig. 6. Front pe Obergasse (cca. 1900)

Fig. 7. Casa nr. 11, pe Obergasse

Fig. 5. Front pe Hintergasse
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început încă în anii ’70 ai sec. XX, a atins apogeul.
Gospodăriile saşilor au fost cumpărate de locuitori de altă
etnie. Schimbarea proprietarilor locuinţelor a determinat
modificări ale aspectului acestora.
Tipul de aşezare şi evoluţia localităţii. Vechimea
construcţiilor
Hălchiul este o aşezare cu caracter închis, dezvoltată
de-a lungul unei reţele regulate de uliţe, cu direcţia nordsud, paralele cu valea Vulcăniţei (vezi Fig. 1). Există o
singură uliţă transversală care marchează, în locul unde
traversează Vulcăniţa, punctul de greutate al satului – locul
unde sunt concentrate cele mai multe clădiri de folosinţă
publică sau cu destinaţie specială ale localităţii (biserică,
primărie, şcoală, sală comunală, etc.). Tot acesta este locul
unde comunică uliţele localităţii. Cu excepţia acestui pod
şi a unor poduri noi, construite spre extremităţile aşezării,
comunicarea între cele două jumătăţi ale satului se face
prin pasarele.
Imaginea localităţii este aceea a unui sat compact, cu
uliţe largi, mărginite de rigole superficiale şi trotuare care
păstrează în multe locuri lăţimea de 6-10 m, cu excepţia
Uliţei Noi/Neugasse şi a cartierului românesc. Casele, cu
plan dreptunghiular cu latura scurtă în limita la stradă
a parcelei şi cu aspect de parter, sunt aşezate în fronturi
continue. Faţadele au decoraţie simplă, concentrată în
jurul ferestrelor şi pe pinionul turtit (Fig. 5), excepţie
făcând zona centrală unde casele au două niveluri şi
decoraţie bogată, eclectică (Fig. 6, 7).
Ca orice sat multietnic şi pluriconfesional din fosta
zonă de colonizare săsească din Transilvania şi Hălchiul a
fost organizat, până prin anii ´70 ai sec. XX, în cartiere pe
criterii etnice şi confesionale. Saşii ocupau tot teritoriul
satului, cu excepţia uliţelor Bisericii Române şi Prin
Români, care formau cartierul românesc; ţiganii locuiau
la capătul vestic al uliţei Prin Români (Fig. 8, 9, 10, 11,
12, 13).
Primele atestări documentare privitoare la structura
urbanistică a Hălchiului datează din a doua jumătate
a sec. XVI; erau menţionate Mühlgasse, cu 25 de case şi
Türkgasse, cu 83 de case. Hintergasse este menţionată
în sec. XVIII, ultima apărută în localitatea istorică fiind
Neugasse, urmată de uliţele cartierului românesc.
În Harta Militară Iosefină (Ridicarea Iosefină)
alcătuită între 1769-1772, Hălchiul are, în nucleu,
structura satului actual, cu excepţia Neugasse şi a uliţelor
cartierului românesc (Fig. 14). Pe Harta FrancescoIosefină, de la sfârşitul sec. XIX, există deja toate străzile
localităţii istorice (Fig. 15), planul Eugen Zakó, din 1906,
fiind cel mai apropiat de imaginea actuală, cu excepţia
cartierului coloniştilor (Fig. 16). Din punct de vederea
ocupării parcelelor Ridicarea Iosefină înregistrează
gospodării conţinând câte două locuinţe, aşezate pe
laturile lungi ale unor parcele late, şi o anexă, pe latura
de fund a curţii, toate celelalte hărţi şi planuri menţionate
înregistrând parcele înguste şi lungi, cu câte o singură
locuinţă. Ca urmare a inventarierii am constatat că, în zona

Fig. 8. Biserica evanghelică

Fig. 9. Primăria

Fig. 10. Hanul

Fig. 11. Casa parohială evanghelică
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Fig. 12. Biserica ortodoxă

Fig. 13. Şcoala confesională ortodoxă

istorică a satului, lăţimile parcelelor sunt aproximativ
egale; în cartierul săsesc ele au cca. 15-20 m şi adâncimi
în funcţie de factori topografici, iar în cel românesc de
circa 10-15 m, cu o adâncime mică, parcelele având aici
dimensiuni atât de mici încât abia încap anexele, curţile
fiind fără grădini. Întinderea istorică a localităţii a rămas
neschimbată până după mijlocul sec. XX. După 1960, ca
urmare a revenirii saşilor în gospodăriile proprii, coloniştii
instalaţi aici au primit loturi de construcţie în estul
localităţii – pe străzile 11 Iunie şi Tudor Vladimirescu. În
aceeaşi perioadă, la extremitatea nordică a uliţei Bisericii
Române, în fosta grădină a şcolii de stat, au fost create 15
gospodării, în extremitatea nordică a Niedergasse circa
10 gospodării, în extremitatea Mühlgasse, în fostul canal
al Morii, 5 gospodării, iar în extremităţile de nord şi sud a
lui Hintergasse, câte 5-6 gospodării.
Din punct de vedere al evoluţiei urbanistice a satului,
ca urmare a inventarierii am putut constata că:
- spaţiul în jurul fortificaţiei începuse să fie ocupat la
mijlocul sec. XVIII, ex. casa de la nr. 9, datată 1768 şi
casa nr. 465, datată 1761.
- limitele istorice ale cartierului săsesc, documentate
prin inventariere, coincid cu limitele moderne ale
acestuia. Astfel, la sfârşitul sec. XVIII, Obergasse avea
aproape dimensiunea actuală, casa nr. 31, aşezată
spre extremitatea sudică a sa, fiind datată 1799, de
asemenea Mühlgasse, unde casele nr. 106 şi nr. 107,
aflate spre extremitatea uliţei, sunt datate 1793; cea
mai veche casă de pe Neugasse, nr. 169, situată la
limita acesteia, este datată 1802, extremitatea actuală
a Türkgasse – casa nr. 206 – este datată 1795; chiar
Niedergasse, formată mai târziu datorită mlaştinilor
din zonă, are spre extremitatea nordică locuinţe
datate la sfârşitul sec. XVIII - primul sfert al sec. XIX,
ex. nr. 398, datată 1790, nr. 442, datată 1826. Frontul
estic al Hintergasse are zone compacte cu case datate
în a doua jumătate a sec. XVIII, ex. nr. 548-549, datate
la 1777, nr. 578, datată la 1758. Concomitent cu
atingerea limitelor localităţii, aşa cum am menţionat
mai sus, a fost ocupată şi zona din jurul bisericii

fortificate.
Clădirile importante ale cartierului săsesc sunt
grupate, conform schemei obişnuite de organizare a
acestor cartiere, în jurul bisericii evanghelice, aşezată în
centrul localităţii, lângă podul peste Vulcăniţa/Neugraben.
Silueta turnului bisericii, asemănătoare celei a Bisericii
Negre din Braşov, este un element determinant în formarea
imaginii localităţii. Biserica, ridicată la începutul sec. XIX,
este o clădire de mari dimensiuni, fără un stil arhitectonic
precis, păstrând din bisericile anterioare doar turnulclopotniţă şi portalul vestic. Biserica este înconjurată de
clădiri destinate administraţiei, educaţiei şi petrecerii
timpului liber: şcoli, grădiniţe, sală de sport, sală
comunală, han comunal cu cazinou şi bibliotecă (situate
la numerele 469, 470, 471, respectiv 2 şi 8), primărie (la
nr. 1). Aceste clădiri se deosebesc de celelalte clădiri din
localitate atât prin volumetria amplă şi poziţia faţă de
stradă, cât şi prin decoraţia eclectică îngrijit executată.
Două din clădirile menţionate – vechea şcoală de băieţi
– 1820 şi primăria – 1848 – se numără printre cele mai
vechi clădiri de folosinţă publică ale zonei.
Tot în apropierea bisericii se găsesc, de asemenea,
alte clădiri importante ale comunităţii: casa predicatorului, casa notarului, casele învăţătorilor şi casa parohială
evanghelică ce se deosebesc de locuinţele obişnuite ale
localităţii prin dimensiuni şi decoraţie.
Cazarma şi pavilionul ofiţerilor, de la nr. 197,
respectiv 196, situate la extremitatea vestică a localităţii,
construite în 1862 prin contribuţia comunităţii şi extinse
în 1902, sunt cele mai mari construcţii de acest tip dintr-o
localitate rurală din Ţara Bârsei şi păstrează, în bună stare
de conservare, decoraţia istoricistă.
O apariţie inedită în spaţiul rural este fostul hotel,
cu sediu de bancă şi restaurant, de la nr. 124, construit
în 1937 şi care, prin formele mai simple ale faţadelor şi
friza de ferestre ale etajului de mansardă, aminteşte mai
degrabă de arhitectura balneară a epocii.
Grajdurile comunale, o permanenţă a localităţilor
săseşti, se află tot în apropierea centrului localităţii, la nr.
20. Casa îngrijitorului, datată 1775, nu se deosebeşte de
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Fig. 14. Ridicarea Iosefină
Fig. 15. Ridicarea Francesco-Iosefină

Fig. 16. Planul E. Zakó
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locuinţele obişnuite din localitate, iar grajdurile, cu forme
influenţate de Şcoala de agricultură de la Feldioara, sunt
similare celor din gospodăriile dezvoltate ale localităţii.
Oficiul poştal, la nr. 10, înfiinţat la sfârşitul sec. XIX,
are aspectul unui magazin urban, iar fosta lăptărie – o
clădire simplă, parter – se face remarcată prin aşezarea
în centrul unui larg spaţiu liber, lângă pod şi han.
Celelalte clădiri de folosinţă comună sau cu
destinaţie specială ale cartierului sunt aşezate spre
extremităţile acestuia:
- moara mică, datată 1905, se află spre sud, alături
de moara mare, înlocuită, în 1920, de o fabrică de curele,
- abatorul, construit în 1910, se afla în nordul
comunei, la nr. 410,
- moara nouă şi uzina electrică, construite pe la
1909, cu extinderi în 1926 şi 1941, sunt aşezate tot spre
nord, în afara localităţii.
Spaţiile industriale, aşezate fie spre marginea
localităţii, ex. uscătoria de malţ de la nr. 42-43, fabrica de
curele de la nr. 52, fie în centru, ex. fabrica de salamuri de
la nr. 224. Uscătoria de malţ se remarcă prin nucleul de
arhitectură socială. Fabrica de mezeluri are un deosebit
impact asupra imaginii centrului localităţii prin decoraţia
Art Deco. Crescătoria de porci – clădire paralelipipedică,
din cărămidă aparentă, care păstrează o parte a
instalaţiilor interioare – ilustrează gradul de dezvoltate la
care ajunsese creşterea animalelor în Hălchiu.
Toate aceste construcţii influenţează imaginea
localităţii prin aceeaşi amplitudine a volumelor proprie
clădirilor reprezentative ale localităţii, dublată de
decoraţia îngrijită a acestor clădiri cu finalitate accentuat
practică. În cazul fabricii de curele este de menţionat
coexistenţa în aceeaşi parcelă a fabricii şi a locuinţei
patronului, aceasta din urmă fiind una din foarte puţinele
locuinţe de tip vilă întâlnite în mediul rural în Ţara Bârsei.
Clădirile cu destinaţie specială, cele comerciale
în primul rând, sunt concentrate în zona centrală şi pe
Türkgasse. Spre deosebire de spaţiile similare din mediul
rural, care funcţionau cu minime amenajări, în Hălchiu
aceste spaţii sunt mai degrabă asemănătoare celor din
mediul urban – spaţii special amenajate, cu vitrine pe
toată faţada.
În localitate nu mai sunt păstrate decât câteva urme
ale atelierelor meşteşugăreşti, de ex. singurul semn al
existenţei atelierelor de ţesători este suveica incizată
pe pinionul casei nr. 169, construită în 1802, bazinele
tăbăcăriei Th. Wagner de la nr. 398 sunt colmatate
şi acoperite de buruieni, patiseria de la nr. 466 este
semnalată doar de cuptoarele păstrate în pivniţă .
Spaţiile de folosinţă publică sau cu destinaţie
specială documentează, aidoma clădirilor comunităţii,
aceeaşi rapidă asimilare a influenţelor urbane sau a
ideilor moderne, caracteristică localităţii. De exemplu,
cimitirul, mutat pe actualul amplasament la 1831, este,
prin galeria de cripte, tipic pentru cimitirele evanghelice
din satele mai dezvoltate din Ţara Bârsei; are, în plus, faţă
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de acestea, o capelă de influenţă urbană. Alte două spaţii
care depăşesc, prin dimensiuni şi organizare, amenajări
similare din satele din zonă sunt ştrandul, construit în
1909 şi terenul de sport cu parcul înconjurător, amenajate
în 1931. Cele două spaţii, care formează un ansamblu,
se află în sud-estul aşezării, într-o zonă de verdeaţă
singulară în această parte a localității aproape lipsită de
vegetaţie înaltă. Sunt încă vizibile aleea mare şi traseele
aleilor secundare, ştrandul şi o parte a cabinelor din lemn.
Satul nu a avut propriu-zis o piaţă, locul marcat cu
această denumire pe planul de la 1906 al lui E. Zakó se
afla cu aproximaţie pe locul hanului. Centrul actual al
satului nu are amenajări speciale; caracterul de centru
este dat de aglomerarea de clădiri de folosinţă comună
sau cu destinaţie specială aflate în acest perimetru şi
de plantaţia de castani din faţa bisericii evanghelice –
fostul loc de dans în aer liber. Centrul grupează, pe malul
drept, lângă biserică, toate clădirile cu funcţie spirituală
şi administrativă ale comunităţii, pe malul stâng fiind
grupate clădirile comerciale şi industriale.
Străzile longitudinale, paralele între ele şi paralele cu
râul, ca şi strada transversală au, ca în majoritatea satelor
săseşti din zonă, traseu rectiliniu, lăţime între 8-10 m,
rigole nu foarte adânci şi trotuare late; în porţiunile unde
se păstrează încă dimensiunile medievale, ex. extremitatea
vestică a Türkgasse, trotuarele au aproape 10 m. Pe
Türkgasse, Niedergasse, Obergasse sunt păstrate resturi
ale fostelor plantaţii de pomi aflate de-a lungul rigolelor.
În zona centrală, lângă fosta lăptărie, sunt păstraţi câţiva
stâlpi metalici ai primei reţele de electricitate din comună
(1909).
Cu excepţia Neugasse, care până la sfârşitul sec.
XIX, când a fost deschisă străduţa între numerele 132 şi
170, nu avea comunicaţie cu restul localităţii decât prin
Mühlgasse, celelalte uliţe aveau comunicaţie între ele şi
cu centrul prin străduţe de legătură, înguste, cu fronturile
formate din laturile lungi ale gospodăriilor.
Casa, aşezată în limita la stradă a parcelei, de regulă
cu latura îngustă la stradă, are două ferestre la faţadă şi
acoperiş în două ape, cu pinion. Cele mai vechi locuinţe
identificate în localitate datează de la mijlocul sec. XVIII.
Cele mai vechi case sunt la nr. 577 (1754) (Fig. 17),
Hintergasse şi nr. 66 (1753), Obergasse. Este de remarcat,
de asemenea, frontul estic al Hintergasse, începând încă
de la limita sa istorică dinspre nord, deoarece acest front
este, pe aproape toată lungimea sa (nr. 547-577), datat
sau databil a doua jumătate şi în special ultimul sfert al
sec. XVIII, acest fenomen fiind mai rar întâlnit în zonă: nr.
548 şi 549 – datate 1777, nr. 554 – datată 1765, nr. 569 –
datată 1781 (singura locuinţă cu încăperi boltite), nr. 570
– 1758, nr. 576 – 1788, nr. 577 – 1754, nr. 578 – 1758.
Până spre cel de-al patrulea sfert al sec. XIX casele
obişnuite din localitate aveau două încăperi în filă:
încăperea focului şi o încăpere de locuit. Încăperile aveau
plafoane din grinzi aparente; a fost identificată o singură
locuinţă cu încăperi boltite – cea de la nr. 569. Planul

Fig. 17. Casa nr. 577

Fig. 18. Casa nr. 124

Fig. 20. Casele nr. 62 (stg.), 63 (drt.)

Fig. 19. Casa nr. 169 – pinionul la curte

Fig. 22. Gospodăria 487 – grajduri

Fig. 21. Casa nr. 61
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Fig. 23. Gospodăria 111 – şura (1857)

Fig. 24. Front pe uliţa Bisericii Române: nr. 263 (drt.)-255 (stg.)

locuinţelor a evoluat de la două la trei încăperi în filă, cu
acces comandat prin cea mediană, spre sfârşitul sec. XIX. În
aceeaşi perioadă a fost documentată în localitate apariţia
pridvorului dezvoltat, parţial, decroşat sau tip „portic”,
cu soclu de zid şi stâlpi din lemn. Mărimea pridvorului,
grosimea şi modul de fasonare al stâlpilor variau în
funcţie de starea socială a proprietarului. Pridvoarele
cele mai dezvoltate, întâlnite în zona centrală, au stâlpi
groşi, strunjiţi, galbaţi, ex. casa nr. 44. Pivniţa parţială,
numai sub încăperea de locuit, domină până spre 1830.
Încă de timpuriu pivniţele erau acoperite cu bolţi din
cărămidă, în timpul inventarierii fiind identificate doar
câteva locuinţe anterioare anilor 1775-1780 care păstrau
pivniţe cu plafoane de grinzi aparente. Până spre mijlocul
sec. XIX au fost folosite bolţile semicilindrice, rareori bolţi
semicilindrice cu lunete. Caracteristică pentru localitate
este apariţia timpurie (cca. 1850) a bolţişoarelor pe arce
dublouri, ex. casa de la nr. 44, în timp ce bolţişoarele pe
grinzi metalice apar pe la sfârşitul sec. XIX, iar plafoanele
din beton pe la 1920-1930. Materialul de construcţie
folosit preponderent a fost cărămida, cu liant de pământ
sau mortar de var. Piatra a fost puţin folosită, în special
la fundaţii şi socluri. Regimul tradiţional de înălţime este

diferit de al multor sate săseşti din Ţara Bârsei. Până spre
1860-1870, din cauza apei freatice situată la adâncime,
casele aveau pivniţe adânci, semnalate doar de o mică
răsuflătoare în axul faţadei, şi aspect de parter. După 18601870 au apărut din ce în ce mai multe locuinţe cu pivniţă
înaltă. Pe la mijlocul sec. XIX în zona centrală a localităţii
a apărut un tip de locuinţă dezvoltată, cu două niveluri
şi plan compact (Fig. 18). Influenţa arhitecturii din satele
din jur a făcut să existe şi exemplare, nu foarte numeroase,
de case cu bucătăria la nivelul solului şi camera pe pivniţa
situată la nivelul solului. Din punct de vedere al evoluţiei
formelor şi decoraţiilor, menţionăm următoarele: pinionul
este triunghiular până spre mijlocul sec. XIX şi turtit după
această perioadă.
Lucarnele pinionului, dreptunghiulare, erau în
număr de trei până spre sfârşitul sec. XVIII – începutul
sec. XIX, după această dată numai două. Decoraţia
era iniţial concentrată pe pinion şi consta din motive
vegetale incizate (Fig. 19); acest tip de decoraţie a fost
folosită până spre mijlocul sec. XIX, după această dată
fiind folosită decoraţia profilată în tencuială, de influenţă
urbană. Începând cu 1870 şi în special la sfârşitul sec. XIX,
s-a generalizat decoraţia eclectică, întâlnită în special la

Fig. 25. Intrarea în cimitirul evanghelic

Fig. 26. Cimitirul evanghelic
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locuinţele elitelor, situate în zona centrală (Fig. 20, 21).
Extinderea spaţiului locuibil a fost făcută în special prin adăugarea de încăperi în filă. O altă modalitate de
extindere a spaţiului locuibil specifică localităţii, apărută
la sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX, a fost construirea
de încăperi de locuit deasupra grajdurilor. Folosită iniţial
pentru adăpostirea muncitorilor sezonieri, această metodă s-a generalizat după 1950.
Gospodăria este organizată, de regulă, în unghi
drept. În filă cu locuinţa sunt aşezate casa bătrânilor, încăperea cuptorului/bucătăria de vară, şopul, grajdurile (Fig.
22), pe latura de fund a curţii fiind amplasată şura mare
din zid (Fig. 23). În formele primitive încăperea cuptorului nu avea ferestre ci numai o uşă largă, cu două canaturi,
pentru ca, mai apoi, să fie amenajată ca bucătărie de vară
sau bucătărie de vară cu spaţiu locuibil. Grajdurile aveau
multiple compartimente, pentru diferitele categorii de
animale. Până spre 1870-1880 grajdurile erau scunde, cu

incintei fortificate a bisericii evanghelice în gospodării au
apărut mici cămări ale slăninii, amenajate în colţul parcelei opus casei, adosate gardului înalt, de zid. Un element
rar, prezent numai în gospodăriile dezvoltate şi neidentificat în alte sate din zonă, este chioşcul. Acesta era fie o terasă cu parapet şi stâlpi din lemn, situată lângă bucătăria
de vară, fie un edicul octogonal cu acoperiş piramidal şi
steag de vânt, aşezat în mijlocul parcelei.
Ca şi în alte sate din Ţara Bârsei, se constată existenţa
unui tip de casă specific locuitorilor cu o stare economică
superioară mediei, caracterizată prin înălţime şi planurile
mai dezvoltate ca dimensiuni şi, în epocile mai recente,
prin numărul de încăperi. Cea mai veche casă de acest tip
se află la nr. 124, fiind datată 1840. Cele mai numeroase
se află în zona centrală – pe Obergasse, Mühlgasse,
Türkgasse şi datează de la sfârşitul sec. XIX – începutul
sec. XX. Majoritatea locuinţelor inventariate datează de la
mijlocul sec. XIX – începutul sec. XX. În ceea ce priveşte

Fig. 27. Sala comunală românească

Fig. 28. Casa parohială ortodoxă

acoperiş înalt, cu lucarnă pentru fân. După această dată
sunt din ce în ce mai frecvente grajdurile cu două niveluri,
nivelul superior fiind folosit ca depozit sau fiind amenajat
ca spaţiu locuibil. Grajdurile de la sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX au streşini foarte late, susţinute de contravântuiri oblice, profilate. În cazuri mai rare grajdurile
pentru bivoliţe erau amplasate pe latura opusă grajdurilor
pentru bovine şi cai şi aveau pereţi din lemn. Iniţial faţadele grajdurilor nu erau decorate, însă, cu cât ne apropiem
de perioada interbelică, decoraţia faţadei la curte a casei
tinde să se extindă, în forme simplificate, şi asupra faţadei
grajdurilor (lesene, ancadramente profilate sau ancadramente din cărămidă aparentă). Şura este din zid, numai
gospodăriile mai modeste având şuri din lemn. Până spre
sfârşitul sec. XIX şurile erau largi şi mai scunde, cu acoperiş cu două ape şi pinioane turtite; şurile construite după
această dată sunt mai înguste şi mai înalte, cu acoperiş cu
pinioane triunghiulare. În perioada interbelică au apărut
şurile cu decroşuri laterale. Pe la începutul sec. XX, pe latura gospodăriei opusă grajdurilor au apărut magazii din
scândură scunde, cu acoperiş în pupitru. După demolarea

anexele, una din cele mai vechi identificate în localitate
este şopul, datat 1839, al gospodăriei nr. 12, sau cel datat
1834 de la nr. 234; una din cele mai vechi şuri este cea din
gospodăria de la nr. 111, datată 1854 (vezi Fig. 23).
Un exemplar mai rar întâlnit de spaţiu de folosinţă
publică este „curtea maşinilor”, în care fiecare vecinătate
ţinea maşinile de treierat şi celelalte maşini proprietate
comună.
Cartierul românesc are principalele clădiri de
folosinţă publică dispuse pe toată lungimea uliţei celei
mai importante a acestuia – uliţa Bisericii Române. La
limita între cartierul săsesc şi românesc se află biserica
ortodoxă, datată 1791. Este tipică pentru bisericile
ortodoxe de la sfârşitul sec. XVIII din Ţara Bârsei atât din
punct de vedere al categoriei sociale a ctitorilor, cât şi ca
plan, siluetă, datare, stilul picturii murale. La extremitatea
uliţei, pe un teren aparţinând bisericii, a fost construită,
în 1934, şcoala de stat cu locuinţă pentru învăţător, care
domină, prin volumetrie, imaginea uliţei. La jumătatea
distanţei între aceste două clădiri se află alte două clădiri
de folosinţă publică – şcoala confesională ortodoxă şi casa
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Fig. 29. Hotelul

Fig. 30. Ştrandul

parohială ortodoxă.
Şcoala confesională ortodoxă este una din cele mai
vechi şcoli confesionale ortodoxe din zonă. Casa parohială
ortodoxă, datată 1852, una din cele mai vechi case ale
cartierului, a fost mult modernizată. Sala comunală
românească, de la nr. 458, situată în cartierul săsesc,
documentează momentul în care comunităţii româneşti
încep să-i fie recunoscute drepturile. Gospodăriile
cartierului românesc nu se deosebesc ca mod de
organizare de cele ale cartierului săsesc, toate elementele
componente fiind, însă, mai reduse ca dimensiuni, datorită
nu numai situaţiei economice diferite ci şi dimensiunilor
reduse ale parcelelor (Fig. 24). Locuinţele nu se deosebesc
nici ca poziţie în cadrul parcelei, nici ca dimensiuni,
decoraţie, de cele medii şi modeste ale cartierului săsesc.
Aşa cum am spus, cea mai veche locuinţă a cartierului
românesc este casa parohială ortodoxă, celelalte case ale
cartierului datând de pe la sfârşitul sec. XIX - începutul
sec. XX – epocă de maximă dezvoltare a aşezării. Poate
fi observată o anumită stratificare socială, casele mai
modeste ale cartierului românesc fiind aşezate pe uliţa
Prin Români sau Şirul Văii. Prin tradiţie, până prin anii ’50
ai sec. XX în cartierul românesc mai existau case de lemn.
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Ca urmare a inventarierii satului Hălchiu am
constatat că:
- localitatea păstrează în stare originară reţeaua
medievală de uliţe şi aspectul unui sat închis, compact,
dezvoltat de-a lungul unei reţele regulate de uliţe;
- păstrează autenticitatea modului de organizare pe
cartiere tipică unei localităţi de colonizare săsească
din Transilvania. Aspectul istoric al cartierelor nu
este radical modificat;
- păstrează substanţa istorică dina doua jumătate a
sec. XVIII - sec. XIX, în stare originară, combinată cu
autenticitatea decoraţiei faţadelor, ca şi un număr de
case specifice pentru diverse epoci şi categorii sociale
din zonă, din perioada istorică;
- faţă de alte localităţi similare, păstrează un număr
sporit de clădiri de folosinţă comună sau cu destinaţie
specială, evocând modul de organizare al unei
comunităţi etnice şi religioase în curs de dispariţie
(Fig. 25-30);
- păstrează, faţă de alte sate similare din Ţara Bârsei,
un număr sporit de clădiri semnificative pentru
dezvoltarea tehnicii şi industriei;
- pe teritoriul localităţii se păstrează, încă, urme ale
evoluţiei agriculturii de-a lungul evului mediu şi al
epocii moderne – reţeaua de canale pentru drenarea
pământului arabil şi pentru îmbunătăţirea calităţii
acestuia sau exemplare care documentează apariţia
unei agriculturi de tip semi-industrial, ex. crescătoria
intensivă de porci.

Propuneri pentru instituirea zonei construite
protejate
Datorită păstrării caracteristicilor arhitecturale,
planimetrice, urbanistice ca şi a conservării în stare
originară a principalelor clădiri de folosinţă comună
şi a celor cu destinaţie specială ale localităţii, datorită
densităţii clădirilor cu substanţă istorică bine păstrată şi
cu datare atestată de înscrierea pe obiect, nucleul istoric
al satului Hălchiu, aşa cum este consemnat în planul
localităţii prezent în acest articol (cu excepţia străzilor
11 Iunie şi Tudor Vladimirescu), îndeplineşte criteriile de
clasare ca sit de arhitectură şi trebuie înscris în planurile
de urbanism ale localităţii ca zonă construită protejată.
În cadrul acestei zone propunem să fie păstrate:
• Traseul şi profilurile reţelei de uliţe,
• Caracteristicile fronturilor, cu alternanţa de faţade
şi garduri înalte, de zid,
• Modul de ocupare al parcelelor şi, în special, modul
de dispunere a locuinţei, cu latura îngustă la stradă, ca
şi modul tradiţional de extindere a spaţiului locuibil,
prin adăugarea de încăperi în filă cu locuinţa. Pentru
extinderea spaţiului locuibil pot fi folosite, de asemenea,
soluţii care „să copieze” regimul de înălţime şi aspectul
anexelor supraînălţate de spaţii de locuit pentru zilieri,
tradiţionale în localitate.
• Regimul de înălţime – parter. Fac excepţie zonele

în care se află locuinţe dezvoltate, cu plan compact şi două
niveluri; aceste zone sunt cuprinse între nr. 10-17 şi 6067 de pe Obergasse, 1-9 şi 457-472 de pe Niedergasse,
223-248 de pe Übergasse, 119-126 de pe Mühlgasse,
207-221 şi 129-182 de pe Türkgasse, unde pot fi admise
şi construcţii cu două niveluri.
• Silueta şi compoziţia faţadelor (parter cu pinion
triunghiular sau turtit, două ferestre la stradă, sau, în
zonele cu locuinţe dezvoltate menţionate mai sus, două
niveluri cu acoperiş în patru ape, faţadă cu 3 sau 4 ferestre,
grupate 2+1 respectiv 2+2). Este, de asemenea, de
menţinut tipul de împrejmuire spre stradă: gard înalt, de
zid, cu poartă pietonală şi poartă pentru atelaje protejate.
• Trebuie revitalizate spaţiile verzi şi spaţiile pentru
petrecerea timpului liber – în special ştrandul, terenurile
de sport şi micul parc din apropiere.
• Trebuie găsite soluţii pentru conservarea volumetriei fostei crescătorii de porci – clădire industrială timpurie, unică în Ţara Bârsei. De asemenea, trebuie menţinute
şi revitalizate clădirile şi structura micii colonii a fostei
fabrici de malţ: clădirile pentru administraţie (inclusiv
clădirile de locuit), cantina, popicăria.
Caracteristicile menţionate mai sus, rezultate din
analizarea localităţii istorice, constituie o parte a „capitalului natural” amintit la începutul articolului. Păstrarea lor
va asigura conservarea aspectului şi substanţei istorice a
aşezării şi, prin aceasta, dezvoltarea durabilă a acesteia.
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BORSECUL
STUDIU ISTORICO-DOCUMENTAR
Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu
Abstract
The study presents a synthetic view of the history
of the discovery of the renowned mineral waters springs
of Borsec (county of Harghita, Transylvania, Romania).
By a critical approach the authors denied the romantic
story of the utilisation of Borsec waters from curative
purposes during the reign of Prince Sigismund Bathory of
Transylvania (1585-1597, 1598-1599, and 1601-1602).
The study established that the utilisation of the Borsec
waters begun, after the researches of de Hutter and Ján
Fridwaldszky, published in the last Minero-logia Magni
Principatus Transilvaniae (1767), at the middle of the
18th century. Anton Zimmethhausen promoted the first
industrial exploitation in bottles of the mineral waters
from Borsec in 1806. During the 19th century the mineral
waters of Borsec was awarded in Trieste, Vienna, Paris and
Budapest exhibitions and received in 1873, coupled with
the golden medal, the title „The Queen of Mineral Waters”.
The study revealed the importance of Borsec mineral
waters and balneal station between the great European
springs of Spa, Pyrmont, Drieburg, Königswarte, Salvator,
Nauheim, Royat, Contrexeville, Perrier, Vichy and Ems.
Keywords: mineral waters, Borsec, Ciuc County,
Ján Fridwaldszky, Anton Zimmethhausen, universals
exhibitions.

R

enumite prin calităţile lor, apele de la
Borsec şi de mult binecunoscuta staţiune
balneară omonimă au învăluit într-o aură
legendară începuturile istorice autentice ale locurilor şi
ale descoperirii faimoaselor izvoare. Fondarea la 1806,
prestigioasele participări la manifestările expoziţionale
internaţionale de la Triest, Viena, Paris şi Budapesta, ca
şi excepţionalul calificativ de “Regina Apelor Minerale”
conferit deopotrivă cu Medalia de Aur la Expoziţia
Universală de la Viena din anul 1873 au fost considerate
repere suficiente pentru a marca istoria unei ape minerale
ideale, de utilitate publică, anterioară cu mai bine de
jumătate de secol declarării oficiale (1858), similare, a
cunoscutei ape de Perrier (Franţa) de către împăratul
Napoleon al III-lea.
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Descoperirea izvoarelor de la Borsec, punerea lor
în valoare face obiectul cercetării de faţă, menită totodată
să lămurească momentele formării peisajului istoric, a
umanizării, populării cadrului natural.
Cercetarea istorică s-a întemeiat în primul rând pe
izvoarele diplomatice, documente interne şi externe, edite
şi inedite depistate în primul rând la Biblioteca Academiei
Române, Arhivele Naţionale din Bucureşti, în fondurile
cartografice ale Institutului Naţional al Monumentelor
Istorice, Muzeului Militar Naţional, în alte biblioteci
publice şi particulare.
Situată la răsărit de Munţii Vulcanici şi de depresiunea Gheorghieni (Giurgeului, Gherghiului), depresiunea
Borsecului (altitudine 880 m) reprezintă un bazin tectonic, cu numeroase falii datorate unor scufundări post-pliocene. Dislocările sunt la originea izvoarelor de ape minerale. Fundul depresiunii a fost ocupat îndelung de un
lac ale cărui ultime vestigii se află în turbăriile unor zone
mlăştinoase ca şi în intercalări carbonifere din unele straturi din solul depresiunii. Aceleaşi turbării păstrează şi
relicve ale florei glaciare, contemporane perioadei când
culmile învecinate erau acoperite de gheţari.
Vechilor fenomene vulcanice şi produselor
post-vulcanice li se datorează apele bicarbonatate,
carbogazoase precum cele de la Borsec, Bilbor, Valea
Vinului, Parva, Sângiorz-Băi, Bixad, Zizin, Turia. Dispariţia
aproape totală a lacului s-a datorat extinderii peste culmea
Tulgheşului a bazinului superior al Bistricioarei, afluent
al Bistriţei moldovene. Cumpăna apelor între bazinul
Mureşului şi al Bistriţei cu Bistricioara este formată de
munţii Giurgeului, constituind totodată vechea frontieră
dintre principatul Moldovei şi voievodatul Transilvaniei.
În pofida climei aspre, depresiunea Giurgeului –
şesul de la cea mai mare altitudine din România (peste 800
m) – a fost locuit din vechi timpuri, prezenţa populaţiei
aici datorându-se şi uneia dintre trecătorile Carpaţilor
Orientali – pasul Prisăcani - Tulgheş.
Un indiciu toponimic al vechimii comunicaţiei
transcarpatine se regăseşte în pârâul Putna, afluent al
Bistricioarei, pârâu către ale cărui izvoare se află pasul
Tulgheş (1025 m). Denumirea slavo-română Putna –
“apă cu drum” –, întâlnită şi în alte zone ale Carpaţilor
Orientali arată totodată popularea medieval timpurie a
locurilor. Actuala comunicaţie Topliţa – Borsec – Corbu –
Tulgheş este modernă şi a fost determinată cu precădere
de necesitatea unui acces lesnicios dinspre Transilvania,

Fig. 1 – Pagina de titlu a lucrării lui Jan Fridwaldszky

de la Topliţa, staţie de cale ferată.
Un alt avantaj economic al depresiunii, însă şi
al Borsecului, l-au constituit bazinul Bistricioarei cu
posibilitatea instalării morilor de apă, pivelor şi joagărelor,
acestea din urmă menite să pună în valoare mai ales
masivele forestiere, ale căror atestări încep a se răspândi
mai ales din secolul al XVI-lea.
În sfârşit turbăriile şi zăcămintele de cărbune puteau
constitui o sursă de exploatare şi realizare de venituri.
La începutul evului mediu ceea ce însă a dominat a fost
fără îndoială exploatarea lemnului întinselor, pe atunci,
covârşitoarelor, păduri ale ţinutului. Pe unele suprafeţe
despădurite s-au amenajat fâneţe, semn şi acesta al
treptatei umanizări forestiere şi pastorale carpatine.
Se adăugau mai ales pentru această din urmă ocupaţie
posibilităţile de obţinere a sării în chiar depresiunea
Borsecului.
Situl istoric. Umanizarea medievală timpurie
a regiunii se poate reconstitui mai întâi pe temeiul
hidronimelor deja amintite – Bistriciora şi Putna. Ambele
sunt relevante pentru locuirea aici la începutul evului
mediu a românilor şi a slavilor în curs de românizare.
Odată cu treptata subordonare a ducatelor şi celorlalte
organizări politico-teritoriale ale românilor din Crişana,
Banat şi Transilvania Coroanei Sfântului Ştefan, monarhiei

arpadiene, către versantul apusean al Carpaţilor Orientali
au fost împinşi în secolele XII-XIII secuii, populaţie kazarokabară, vorbitoare a unui dialect turcic, aflată într-un lent
şi îndelungat proces de maghiarizare.
Unul dintre cele mai vechi documente referitoare
la realităţile oriental transilvane, privilegiul regelui
Ungariei Andrei al II-lea pentru cavalerii teutoni, dinainte
de 7 mai 1222, menţionează după acordarea călugărilor
a dreptului de navigaţie cu câte şase nave pe Olt şi şase
pe Mureş şi că “I-am iertat pe ei [pe cavalerii teutoni –
n.n.] şi pe oamenii lor de plata oricăror vămi când vor
trece prin Ţara secuilor sau prin Ţara românilor” (“Item
concessimus, quod nullum tributum debeant persolvere
nec populi eorum cum transierint per terram Siculorum
aut per terram Blacorum”)1. Cronica lui Simon de Keza2 din
a doua jumătate a secolului al XIII-lea, din vremea regelui
Ladislau al IV-lea “Cumanul”, consemnează locuirea
secuilor în munţi alături de români. După aproape un
sfert de mileniu un diplomat de renume, părintele iezuit
Antonio Possevino (1533-1611), secretar al Companiei
lui Isus, călător în Transilvania în 1583, vorbind despre
originea secuilor din cele şapte scaune arăta că “au mai
rămas şi s-au păstrat mai neatinşi decât orice alt popor
în acea ţară întărită de la natură, mulţumită poziţiei sale,
inaccesibile în multe locuri; sunt totuşi mulţi români
amestecaţi cu ei”3.
Organizarea secuiască în scaune este atestată
în această zonă a depresiunii Giurgeului la 1406,
individualizându-se scaunul Giurgeului dintr-o mai largă
întocmire teritorială a secuilor din Ciuc, căci la 1324
se pomenise de “mai marele oştirii” din Ciuc4. Ea era
posterioară marii năvăliri tătare/mongole de la 1241,
în legătură cu care un cronicar contemporan de limbă
franceză, Philippe Mouskes5, consemnase că românii le
aţinuseră calea la trecători. Secuii vor participa alături de
români la o adevărată reconquistă creştină antimongolă
spre Moldova după 1344, cu această ocazie întreaga
graniţă orientală a Trasilvaniei organizându-se, un
demnitar al monarhiei angevine, Andrei Lackfi fiind şi
comite al secuilor6. Titlul va fi purtat la 1387 de Balc şi
Drag, fii fostului voievod al Moldovei, Sas7.
Marea putere a Moldovei lui Ştefan cel Mare, întărită
prin victoria de la Baia (1467) asupra regelui Ungariei
Matia Corvin, determinase aşa cum se atestă într-o
scrisoare domnească de la 1471 că “măcar două scaune,
1

Documente privind Istoria Românilor, veac XI, XII, XIII, C. Transilvania, vol.
I, p. 184.
2

Simonis de Keza, Gesta Hungarorum, cartea I, cap. IV, par. 6, în Scriptores
Rerum Hungaricarum, ed. Emericus Szentpetery, I, Budapesta, 1937, p. 162.
3

Antonio Possevino, Transilvania, în Călători străini despre ţările române, II,
Bucureşti, 1970, p. 551-552.

4
5

Ştefan Pascu, Voievodatul Trnsilvaniei, I, Cluj, 1972, p. 219.

G. Popa-Lisseanu, Românii în poezia medievală, în G. Popa-Lisseanu,
Izvoarele istoriei românilor, vol. III, Iaşi, 1934, p. 28.

6

Joan Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Sighet,
1900, p. 27.

7

Ibidem, p. 87.
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Fig. 2, 3 – Pagini referitoare la analizele medicului sibian de Hutter

Odorheiul şi Ciucul dar chiar şi celelalte scaune dau dijma
lui Ştefan vodă şi merg sub steagul lui”8. Anul următor,
1472, Radu vodă cel Frumos principele Ţării Româneşti
ştia că „secuii din cele două scaune, Odorhei şi Ciuc,
precum şi din celelalte scaune au dat darea oamenilor lor”
către domnul Moldovei9. Ceea ce se va vedea şi în marea
confruntare cu Poarta otomană de la 1475 când, în lupta
de la Vaslui – Podul Înalt secuii au luptat cu mare vitejie
pentru Ştefan cel Mare şi – după cum spunea cronicarul
polon contemporan Jan Dlugosz “ascultau de dânsul ca
de domnul lor”. Legătura cu domnii Moldovei s-a păstrat
până la Petru vodă Rareş.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea încercarea
de supunere strictă a secuilor de către principele
Transilvaniei a determinat marea răscoală de la 1562,
înăbuşită sângeros. Ea a fost urmată de încercarea de
iobăgire masivă a secuilor de rând şi acordarea unor
privilegii nobiliare pentru a transpune şi aici situaţia
din restul principatului. Nu a fost de mirare că secuii au
susţinut militar domnia lui Mihai vodă Viteazul în Ardeal
(1599-1600) şi emanciparea lor de către acesta a fost un
8
9

N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, p. 138.

Ion Sabău, Relaţiile politice dintre Moldova şi Transilvania în vremea lui
Ştefan cel Mare, în Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956, p. 229.
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bun definitiv câştigat.
Ditrăul şi familia Lazár.
În împrejurările istorice din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea se plasează prima menţiune a satului
Ditrău, localitate situată la începutul ardelean al pasului
transcarpatin – Tulgheş sau Piricke – care pe Putna şi pe
Bistricioara ducea la Piatra Neamţ.
La 1567 sub principele Transilvaniei Ioan Sigismund
Zapolya, registrul de dări al scaunelor secuieşti Mureş,
Ciuc şi Giurgeu menţionează pentru prima dată în istorie,
împreună cu alte aşezări, satul Ditrău (“Gÿtro”) cu 26
porţi, adică gospodării, alături de Lăzarea (“Zarhegij”) cu
48 de porţi şi Remetea cu 6 porţi10 (Anexa I).
Însemnătatea deosebită a documentului constă în
faptul că datorită poziţiei satului, la începutul drumului
transcarptic şi a frecventării de către locuitori a acestui
pas, treptat ei şi-au extins exploatarea pădurilor, implicit
şi teritoriul asupra depresiunii Borsecului.
La aruncarea unei noi dări – a cărei copie s-a păstrat
în colecţiile istoricului contele Josif Kemeny – în 1576 sub
principele Ştefan Bathory Ditrăul era trecut cu 10 florini
10

Szekely Oklevéltar, ediţie Karoly Szabo, vol. II, Cluj, 1876, p. 216, 221

Fig. 4 – Borsecul la mijlocul secolului al XIX-lea, gravură de Morelli

care-i plătea Ştefan Lázár11 (Anexa II). Apariţia lui Ştefan
Lázár nu este întâmplătoare, el fiind unul dintre puţinii
nobili ridicaţi dintre secui. Acelaşi părinte iezuit italian
Antonio Possevino în monografia sa Transilvania remarca:
“familia Lázár este de mare însemnătate: Andrei Lázár [e]
foarte puternic; după el vin Ion Lázár şi Wolfang [Farkás
– n.n.] Lázár”12; cu atât mai mult cu cât nu pierdea din
vedere să sublinieze faptul că familia rămăsese catolică
în mijlocul unei masive treceri a nobilimii transilvane la
reformă.
Familia Lázár, care a jucat un rol însemnat în istoria
principatului Transilvaniei în secolele XVI – XVII, şi-a avut
reşedinţa la Lăzarea (Gyergyó Szárhegyi) unde şi-a înălţat
o monumentală curte, castelul fiind construit în două
mari etape, la 1532 şi 1631-1632.
Familia Lázár va fi protectoarea bisericii fortificate
mai vechi (secolul XV) din Lăzarea şi sub auspiciile sale se
va înălţa, pe locul alteia mai vechi, mănăstirea franciscană
a Sfintei Fecioare Maria (1669 – 1752). Este interesant de
subliniat că guardianul mănăstirii şi priveghetorul fazei
de construcţie începută la 1669 a fost Ioan Caioni, un prim
culegător al melosului popular românesc (Codex Caioni).
O a treia menţiune a Ditrăului întâmpină după
campaniile lui Mihai vodă Viteazul în încercarea generalului
George Basta de a-şi impune autoritatea în Transilvania, în
numele Sfântului Imperiu Romano-German. Astfel, în ziua
de 7 august 1602, el obţinea jurământul de credinţă către
11

Idem, vol. IV, Cluj, 1895, p. 37, 43

12

Antonio Possevino, op. cit., p. 552.

împăratul Rudolf al II-lea al locuitorilor scaunelor Ciuc şi
Giurgeu, şapte oameni liberi din Ditrău prezentându-se la
această ceremonie solemnă13 (Anexa III).
Numărul capilor de familie liberi din Ditrău avea
să se înmulţească, principele Transilvaniei Gheorghe
I Rákóczi eliberând 26 de iobagi. Statutul de libertate
avea să întărească totodată drepturile pe care Ditrăul şi
le afirma asupra masivului forestier şi micii depresiuni a
Borsecului.
Deopotrivă cu emanciparea locuitorilor din
Ditrău, familia Lázár avea să se înalţe odată cu trecerea
principatului Transilvaniei între statele Sfântului Imperiu
Romano-German ca urmare a păcii de la Carlowitz (1699).
Obţinând la 1702 titlul de conte, Ferencz Lázár a fost
amestecat în marea răscoală anti-habsburgică dirijată de
principele Francisc al II-lea Rákóczi – devenind sub acesta
mare căpitan al scaunelor Ciuc, Giurgeu şi Kaszon. Odată
cu înfrângerea mişcării (1711) şi fuga sa în Moldova,
castelul i-a fost devastat. Abia după 1720 a reintrat în
graţiile Curţii de la Viena participând, semnificativ, la
stabilirea frontierei montane cu principatele, prilej de
răşluire a unor plaiuri odinioară aparţinătoare Moldovei.
Nu este exclus ca acum pajurile habsburgice să fi fost
împinse spre est şi pe cursul Bistricioarei.
În aceeaşi vreme – primul deceniu al secolului al
XVIII-lea – la Ditrău, după un act din 1702 erau menţionaţi
90 de oameni liberi, 81 de conducători de turme de vite şi
20 iobagi, iar într-un registru de la 22 februarie 1712 erau
13

Idem, vol. V, Cluj, 1896, p. 220, 243.
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recenzaţi şi 18 români – evident, în toate cazurile, fiind
vorba de capi de familie.
Familia Lázár alături de localnicii din Ditrău va fi
direct implicată în prima etapă istorică de descoperire şi
folosire a apelor minerale de la Borsec.
Descoperirea izvoarelor minerale de la Borsec.
Asemenea tuturor realizărilor a căror faimă a crescut
cu trecerea vremii şi în cazul Borsecului începuturile au
fost învăluite în legende, uneori cu mult mai captivante
şi înrădăcinate în publicul larg, alteori de o banalitate
flagrantă în raport cu pasionanta cercetare critică a
surselor istorice.
Contele Miklós Jósika şi utilizarea în 1594 a apelor
de Borsec la curtea principelui Transilvaniei Sigismund
Báthory (1585-1597, 1598-1599, 1601-1602).
În anul 1847 contele Miklós Jósika, scriitor şi
istoric maghiar de îndepărtată origine română, consacra
strămoşului său, cancelar al principelui Sigismund
Báthory, romanul Jósika István, o biografie romanţată.
Cu prilejul evenimentelor anului 1594, ale tulburărilor
legate de aderarea principatului Transilvaniei la Liga
creştină antiotomană – alături de Moldova şi ulterior Ţara
Românească – se spune că pentru a combate slăbiciunea
fizică a lui Sigismund Bathory, medicul său i-a prescris băi
de Borsec, aducându-se la Alba Iulia în butoaie cu cercuri
de fier apa necesară băilor încălzite ale principelui14
(Anexa IV). Întrucât se socotea că romanul folosea
surse istorice, pasajul în discuţie a făcut furori în lumea
balneologilor, aceasta fiind socotită cea mai veche dovadă
a utilizării apei de Borsec. Numai că, pentru romanul

foloseşte Historia de Rebus Transsylvanicis a cunoscutului
om politic şi diplomat, comitele de Alba, Farkas Bethlen
(1639-1679), ediţia a doua, tipărită la Sibiu în 1782-1793.
Or, nicăieri în Istoria lui Bethlen nu se află informaţia
cu privire la Borsec şi folosirea apelor sale. După toate
probabilităţile şi până la cu totul dubitabila descoperire
a unei foarte incerte surse din familia Jósika, pasajul în
discuţie nu pare a fi decât rezultatul unei atribuiri pentru
vremurile principelui Sigismund Báthory a unei cure cu
apă de Borsec foarte la modă în anii ’40 ai secolului al XIXlea, când a fost scris romanul.
Primele menţiuni istorice ale Borsecului.
În anul 1858 a fost tipărită la Cluj, sub îngrijirea
contelui Miklos Lázár, monografia Graf Lázár család
(Neamul contelui Lázár), întemeiată pe documente
autentice din arhiva familiei şi din alte surse istorice. Între
menţiunile documentare chiar sub anul 1700 apare aceea
a “câmpului [depresiunii – n.n.] Borsecului” (“Borszék
mezejo”)15 [“mezö” – n.n.]. Aceasta este prima menţiune
autentică a toponimului, evident legată de prezenţa
izvoarelor de apă carbogazoasă, căci în traducere Borszék
înseamnă Scaunul/locul vinului.
În aceeaşi monografie documentată a neamului
Lázár este inclus procesul purtat la 1745 de contele
Ferencz Lázár acuzat că păstorii turmelor sale au dărâmat
feredeul (casa băii) şi capela amenajată de scaunul
Giurgeului la Borsec.
Din aceste menţiuni documentare certe rezultă că
prima fază de utilizare pe plan local a apelor de la Borsec
a avut loc în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

5 – Borsecul
mijloculJósika
secolului al XIX-lea,
gravură de Sándor
Rusz a apelor minerale de la Borsec
Descoperirea
ştiinţifică
său şi în exclusivitate pentruFig.
acest
pasaj, laMiklós

14

Miklos Josika, Josika Istvan. Regeny (1847), ediţie dr. Ferencz Badics, vol. II,
Budapest, 1898, p. 20.

94

15

Miklós Lázár, A gróf Lázár család, Kolozsvár, A Rom. Kathol. Lyceum
Betüivel, 1858.

Este meritul părintelui iezuit Ján Fridwaldszky
(n. 13 decembrie 1730, Bratislava – 1786), profesor
la Alba Iulia (1764-1766) şi apoi la Colegiul iezuit din
Cluj (1766-1773) de a fi popularizat în lumea ştiinţifică
internaţională apele minerale de la Borsec în lucrarea
sa Minero-logia Magni Principatus Transilvaniae seu
metalla, semi-metalla, sulphura, slia, lapides, & aquae
conscripta, apărută la Cluj în 1767. Dar spre deosebire de
alte locuri ale Transilvaniei explorate de harnicul părinte
iezuit, în cazul Borsecului înformaţiile sale provin din
cercetările şi chiar analizele de salinitate şi alcaline ale
medicului şi consulului sibian de Hutter. Coroborate cu
informaţiile procesului intentat contelui Ferencz Lázár la
1745 rezultă că – spre a cita chiar pe Ján Fridwaldszky
– “[apele medicinale] acidulate şi altele tămăduitoare din
Giurgeu deasupra pasului Prisăcani, refugiu [constant al
bolnavilor] în starea cea mai desnădăjduită, sunt din plin
frecventate cât este vara de lungă de localnici precum şi
de străini”16, băile (feredeiele după termenul vremii) de la
Borsec fiind deci reamenajate odată cu restabilirea păcii
(1748, Aix-la-Chapelle) ce încheia războiul de succesiune
la tronul Sfântului Imperiu Romano-German.
“Viaţa balneară” la Borsec fusese favorizată şi de
crearea regimentelor grănicereşti, regimentul secuiesc
din Ciuc asigurând după 1762 paza aici, iar cazina
ofiţerilor cu înaltul birău regesc al scaunului Ciucului,
Mihály Sándor construind la 1764 o nouă casă de oaspeţi.
Erau urmaţi de obştea satului Lăzarea şi de însăşi familia
comiţilor Lázár. În sfârşit la 1779 se construieşte la Borsec
şi primul restaurant.
Este probabil ca suprimarea ordinului iezuit în
statele coroanei habsburgice ca urmare a măsurilor
reformismului tereziano-iosefinist (1773) să fi limitat
circulaţia lucrării părintelui Fridwaldszky, amânând
pentru mai bine de o treime de veac răspândirea
europeană a informaţiilor privitoare la apele de la Borsec.
Cu toate acestea în 1773 o disertaţie în faţa
Academiei din Viena prezentată de L. Wagner şi H. J.
Crantz menţiona şi apele minerale de la Borsec. La 1793
în periodicul sibian “Siebenbürgische Quartal-Schrift”
protomedicul (medicul şef) al Ardealului, dr. Neustädter
prezenta o notă ştiinţifică despre efectele curative ale
apelor de la Borsec17.
Îmbutelierea şi comercializarea apelor de Borsec
Ideea comercializării apei de Borsec a avut-o un
oarecare Günther. Cunoscător din propria experienţă
a binefacerilor curei în îndepărtatul ţinut transilvan,
îmbogăţit în timpul războaielor Revoluţiei franceze, el s-a
asociat în 1803 cu vărul său Anton Zimmethhausen pentru
organizarea transportului apei de Borsec la Viena. Cei doi
au apelat la un specialist boem (ceh) în fabricarea sticlei,

16

Ján Fridwaldszky, Minero-logia Magni Principatus Transilvaniae seu
metalla, semi-metalla, sulphura, slia, lapides, & aquae conscripta, Cluj, 1767.

17
Dr. Michael Neustädter. Ueber den Gebrauch des Borszeker Sauerbrunnens
und dessen heilsame Wirkungen in Blluthusten, în “Siebenbürgische QuartalSchrift”, III, 1793, pp. 179-193 (www.ub.uni-bielefeld.de)

Eisner von Eisenstein care deplasându-se la Borsec a
constatat că există toate cele necesare pentru construirea
unei fabrici de sticlă – o “glăjărie” în limbajul popular.
Întreprinderea a început la 1804 prin obţinerea
unei concesiuni a izvoarelor de la Borsec pe 28 de ani de
la satele Ditrău şi Lăzarea, contra sumei de 400 zwanzigi
anual.
Hotărât să sacrifice totul pentru realizarea marelui
său vis Anton Zimmethhausen s-a stabilit în 1805 la
Borsec, construindu-şi aici o casă.
La 1806 proiectul fabricii de sticlă fiind gata
s-a trecut la construirea ei, astfel că la 1806 Anton
Zimmethhausen putea închina primul pahar de apă
de Borsec pentru succesul întreprinderii.
În 1807 a construit un bazin de piatră pentru izvorul
principal şi un acoperiş de sticlă; tot atunci drumul de
acces fusese în sfârşit tăiat, dar pietruirea nu s-a încheiat
decât după Revoluţia de 1848-1849 din Transilvania.
Rămas singur după retragerea din afacere a vărului
său Günther, şi deşi sprijinit de contele Laszló Lázár,
Anton Zimmethhausen a ajuns să-şi cheltuiască treptat
toată averea în organizarea staţiunii Borsec, murind sărac
şi încurcat în procese în anul 1838.
Staţiunea balneară Borsec
Falimentul
primului
întreprinzător,
Anton
Zimmethhausen, s-a produs odată cu marea afirmare
a staţiunii balneare Borsec. Sfârşitul celui de-al treilea
deceniu al secolului al XIX-lea şi cele două decenii care
au urmat au adus o adevărată fervoare a vilegiaturii aici.
Ea a cuprins şi societatea românească din principatele
Moldovei şi Ţării Româneşti. Între manuscrisele
Bibliotecii Academiei Române se păstrează sub nr. 423 manuscrise româneşti – Călătoria dumnealui hatmanului
Costandin Paladi la feredeile Borsăcului, versuri datorate
lui Daniil Scavinschi şi datate 28 august 182818. “Pătimaş”,
ipohondru, după cum l-a imortalizat Mihai Eminescu,
Daniil Scavinschi însoţea la băi pe vrednicul organizator al
oştirii moderne a principatului Moldovei, Constandinică
Paladi. Manuscrisul a aparţinut lui Costache Negruzzi.
Lui Constandinică Paladi şi Daniil Scavinschi i-a
urmat după vreo cincisprezece ani însuşi acel “rege al
poeziei” româneşti, încă tânărul Vasile Alecsandri.
În vestita foaie “Propăşirea” din Iaşi, în 1844
Alecsandri începuse publicarea schiţei Borsec pe care
suprimarea de cenzură a revistei o lăsase neisprăvită.
Ea avea să apară întreagă în “Calendar pentru poporul
românesc” (Iaşi, 1845) şi în concepţia de mai târziu a
marelui scriitor ea trebuia să facă parte din seria prozei
sale adunată sub titlul “Călătorii şi studii”.
Călătoria sa la Borsec se plasează în vara anterioară
începutului publicării sale în “Propăşirea”.
Poetul descria mai întâi compoziţia socială a
vilegiaturiştilor la Borsec – români, unguri, armeni;
clasele amestecându-se în chip democratic însă în “acel
18

V. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti [de la Biblioteca
Academiei Române], vol. I, Bucureşti, 1978, p 107.
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loc [ce] se numeşte Lobogo şi este o baie rece în care
ferbe necontenit gazul carbonic; şase oameni pot de-abie
să încapă în el, dar nenorociţii de-ar fi trii împăraţi şi trii
ciubotari nu i-ai putea cunoaşti unii de alţii atât de mult
răceala apei şi pişcătura gazului I-ar sgârci şi I-ar strâmba
deopotrivă”
“Borsecul e un ce care nu se poate numi nici târg, nici
sat, pentru că n’are nici uliţi, nici magasii, nici locuitori. El
este o adunătură de vre-o cincizeci de case de lemn”.
Din iunie “el se transformează într-un târguşor viu
şi plin de tot felul de figuri străine”.
Unde odinioară cântau pasările “o bandă de
muzicieni de la Cronstat cântă fel de fel de simfonii:
valţuri pentru nemţi, ungureasca pentru maghiari şi “Tumi ziceai odată!” pentru români”.
Factotumul staţiunii pentru bolnavi “vreau să zic,
a persoanelor ce sub pretext de boală merg de gustă
Borvizul” este dl. Vermeş. Mâna dreaptă este bărbierul
Figaro*. Mai este un comandant pentru ordine ajutat de
10 ţărani secui “ce poartă numele de soldaţi”.
“Medic nu e necesar pentru că metodele sunt două:
a bea cât de multă apă şi a te îmbăia la Lobogo, Saroş,
Elisaveta sau Lazăr, cele patru bazinuri de la Borsec. Saroş
mai ales pentru reumatism, Lobogo pentru slăbiciuni.
Cura începea la 6 dimineaţa cu trâmbiţe, clarineturi,
tobe, cu luarea borvizului de la fântâna din mijlocul
Borsecului de un cot cvadrat şi adâncă de cel mult 2 coţi,
dar îndestulează toate stomacurile şi umple sute şi mii de
sticle mari ce se împrăştie în lume.”
“Fântâna, ce este isvorul tămăduirei atâtor
patimi/…/ este îngrădită cu ostreţe de lemn şi are în stânga
un loc ce se numeşte grădină, ear în dreapta un şopron lung
ce se chiamă galerie. Amândouă aceste locuri sunt numite
spre a sluji de plimbare persoanelor care fac cura”.
Spectacolul curei dintre 6 şi 8 cu figurile à la Gavarni
în timpul înghiţirii paharelor (10 – 12 de apă rece) în
vreme ce muzica cântă. La 10 ceasuri şi jumătate baia la
Lobogo pe vreme bună sau rea după barometrul de nor
de pe muntele Capul Popii. Un soldat deschide şi închide
uşa pentru cei ce se scaldă în groaznica apă rece; baia se
încheie la 12 după care începe viaţa: “la Borsec toţi sunt
fraţi, de nu întru Hristos, dar în Borviz”. Găseşte puţine
plăceri la Borsec: plimbări la steclerie, la peşteră “în toată
sălbatica sa frumuseţe”, văzută însă cu torţe, la cascadă, la
stânci etc. Balurile urmau de două ori pe săptămână, joia
şi duminica; sala de lemn, fără nici o altă decoraţie “decât
nişte fofeze de brad în care ard vreo 20 de lumânări de
său”. Societatea este pestriţă “şi cu toate acestea o veselie
mare e zugrăvită pe feţele lor” şi “o mare părere de rău
pentru iubitorii de danţuri” după cinci-şase ceasuri de bal.
În septembrie totul se pustieşte şi în pofida umorului cam
gros, poetul încheie nostalgic: “cât pentru persoanele care
l-au vizitat, ele gândesc totdeauna cu mulţămire la dânsul
ca la un prieten bun şi iubit”.
Cu aplecarea sa marcată pentru folclor, Alecsandri
adăuga un post scriptum: “Tradiţia veche spune că un
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cioban ce-şi avea turma de oi în Basarabia, îmbolnăvinduse de curgere de sânge pe gură, şi viind în ţara lui, în
Ardeal, a căzut lângă izvorul Borvizului şi că bând apă din
el a aflat în sânul lui izvorul tămăduirei. Astfel s-a făcut din
întâmplare descoperirea apelor minerale de la Borsec”19.
Este interesant de remarcat că după amintirile
doamnei Anton Zimmethhausen, consemnate de profesorul Johann Michael Salzer din Mediaş, legenda culeasă de
Vasile Alecsandri se confirmă şi se precizează: păstorul ce
se întorcea bolnav şi s-a însănătoşit sorbind cu nesaţ apa
de Borsec era un oier român din Săcele. Datarea acestui
moment legendar trebuie să se plaseze cândva înainte de
anul 1700, când Borsecul este prima dată pomenit şi ea
face să se risipească povestea descoperirii izvorului pe la
1773, la o vânătoare a lui Dionisie Banffy, guvernatorul
Transilvaniei.
Deşi în 1823 fântâna fusese trăsnită, iar în 1837 se
produsese o inundaţie care înămolise izvorul principal şi
fuseseră necesare mari săpături pentru redescoperirea sa
– fenomene ce modificaseră, după unele păreri, calitatea
apei, totuşi dezvoltarea staţiunii nu a încetat. Staţia
de îmbuteliere, încălzită şi iarna, construită la 1855,
comercializa anual peste 2 milioane de sticle de borviz,
iar izvorul principal furniza la fiecare 24 de ore 8600
cupe de apă minerală. Căruţele transportau zilnic sticlele
etichetate şi o parte din ele luau chiar şi drumul plutelor
spre Principatele dunărene.
Celebrul Meyer Konversations Lexikon de la 1888
menţiona cele cinci bazine de scăldat şi patru izvoare de
apă minerală de la Borsec20.
La începutul secolului XX Borsecul, cu o populaţie
de aproape 1000 de locuitori, în majoritate secui, situată
atunci, după împărţirea administrativă a dublei monarhii
în comitatul Ciuc, avea trei mari hoteluri şi vile cu circa 500
de camere. Dintre izvoarele cunoscute, 12 erau folosite
curent. Cel Principal şi Elisabeta produceau renumitul
borviz din care se vindeau anual circa 3 milioane de sticle,
mare parte în vechiul regat al României. Izvoarele Kossuth
şi Pétöfi se remarcau prin apa feruginoasă. Marele izvor
Lobogo, captat într-o piscină deschisă, cu apa de 9,2°
Celsius, cu o mare concentraţie de acid carbonic era foarte
apreciat pentru calităţile sale vindecătoare. Un institut
era pentru hidroterapie şi alte stabilimente pentru băi
încălzite şi de nămol. După anunţurile vremii staţiunea
era foarte căutată de bolnavii de stomac, de “lipsă de
sânge”, nervi, plămâni şi “boale femeieşti”.
Comunele Ditrău şi Lăzarea arendaseră între 1868
şi 1874 Borsecul unui consorţiu condus de cunoscutul
Nicolae Ciurcu din Braşov contra sumei de 25000 de
florini.
Atunci valoarea apelor minerale de la Borsec a fost
recunoscută pe plan european şi mondial prin medaliile
acordate la Târgului Internaţional de la Viena (1873),
19

V. Alecsandri, Borsec, în idem, Opere alese. Proză, ed. Gabriel Drăgan,
Cugetarea-Georgescu Delafras, Bucureşti, 1941, pp. 313-324.
20

Meyer Konversations Lexikon, 1888, p. 242.

unde apa de Borsec a fost supranumită «Regina Apelor
Minerale», prin medalia de argint şi la expoziţia din
ANEXA II
1876 de la Berlin şi diploma de onoare la aceea de la
Triest, şi diploma de onoare la Expoziţia universală de
Az Udvarhely, Cik, Gyergyó es Kászon-szeki
la Paris (1878).
föemberek által fizetett 50 dénáros adó ösozeirása, Ev
După expirarea contractului Ciurcu, consorţiul nélkül (1576)				
fl.
neoferind mai mult de 32000 de florini pe an, comunele
/…/ Ditro ……………………………10
Stefani Lazar ………………..10
proprietare au trecut la exploatarea în regie proprie. Apele
Remete…………………………. 4
minerale de la Borsec aparţineau, după nomenclatorul
acelor vremi, celor acre – alcaline feruginoase.
Illustrissimi Principis ……….. 4
După gravele distrugeri din vremea primului
război mondial până la sfârşitul perioadei interbelice
Borsecul se refăcuse aproape complet. Rămasă în
proprietatea comunelor Ditrău, Lăzarea şi Remetea – deşi
situată administrativ în judeţul Neamţ – staţiunea era
concesionată Societăţii Băilor Borsec (Mauriciu Tischler
şi consorţii); ea dispunea de hotelurile Melik, Speranţa,
Casa Catolică, Casa Pădurilor, Chrissoveloni şi de o serie
de vile confortabile.
O nouă captare fusese făcută izvorului “Principal”
cu instalaţii speciale de îmbuteliere; mai erau mult
frecventate izvoarele “Elisabeta”, “Miron” şi “Lazăr”.
Stabilimentele de băi calde, de nămol şi răşini, complet
renovate dispuneau de 24 de cabine; băile reci erau
amenajate în marele bazin cu cabine de la izvorul “Lazăr”.
Doar străvechea piscină Lobogo, distrusă de război, nu
fusese încă restaurată.
O totală prefacere avea să se producă după cel deal doilea război mondial, odată cu ocupaţia sovietică
şi instaurarea asupra regatului României a regimului
totalitar comunist, marcat şi la Borsec de completa
naţionalizare.
Revenirea la normalitate şi la statul de drept după
Revoluţia română din 1989 înseamnă, şi la Borsec, un
lung proces. în care singură iniţiativa particulară poate
să îşi spună cuvântul spre a readuce staţiunii faima de
odinioară, comparabilă, fără exagerare, cu aceea a băilor
şi izvoarelor de la Spa, Pyrmont, Drieburg, Königswarte,
Salvator, Nauheim, Royat, Contrexeville şi Ems.
ANEXA I

“Regestum super Sedium seculicalium Marus
Wduarhelj, Chik et Gijergijo. 1567
Ad exaccionem contribucionis d. 25
/…/ Sedis Gijergijo
/…/ Remete………..6
Gijtro……..….26
Zarhegij…. ….48
/…/ Sic reperi……289*
*summa port.

		

(Szekely Oklevéltar, vol. IV, ed. Karoly Szabo şi
Lajos Szadeczky, Cluj, 1895, p. 37, 43)

ANEXA III

“Nomina Primiipilorum, nobilium ac libertinorum
sedis Czik, Girgio in rationem Sacrae Caesareae Majestatis
juratorum 7. Die aug. anno Dni. 1602 /…/
Gitri [Ditro]
Z*
Illyés Gergely
Z Cziebe Mihaly
Z Illyes Antal
Z Illyes Peter
Z Baljko Janos
Z Filep Balas
Z Puskas Marton
Z Deak Istvan
Z Czibi Ferencz /…/
*z – zabados (oameni liberi – n.n.)
		

(Szekely Oklevéltar, vol. V, ed. Lajos
Szadeczky, Cluj, 1896, p. 220, 243)

ANEXA IV

“În al 24-lea an de viaţă a lui Sigismund Bathory
apar semne de slăbiciune ale stării sănătăţii sale /…/
După recomandarea doctorului Brucella, în timp ce se
afla la Alba Iulia, cu mari cheltuieli s-au adus în butoaie
strânse cu cercuri de fier, apă din izvorul Lobogo de la
Borsec pe care I-o răceau cu gheaţă şi în care se scălda
zilnic. Şi pe deasupra era ieşit din comun şi uimitor faptul
că nu renunţa la mâncare /…/ “
(Miklos Josika, Josika Istvan. Regeny (1847), ed. dr.
Ferencz Badics, vol. II, Budapest, 1898, p. 20)

(Szekely Oklevéltar, vol. II, ed. Karoly
Szabo, Cluj, 1876, p. 216, 221)
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capitolul II
conservare restaurare
PROIECTUL “REABILITARE ŞI DEZVOLTARE
TURISTICĂ A ANSAMBLULUI MONUMENT
ISTORIC MĂNĂSTIREA GOLIA”
Corneliu Constantin
Abstract
The paper presents the project „Rehabilitation and
touristic development of the historical monument
ensemble Golia Monastery”. The work proposed under
the project are:
Church – strengthening, restoration/consolidation of the
parament of the facades, repair works at the interior.
Entrance Tower-Golia Tower – interior and exterior
restoration.
Percinct Wall and Corner Towers – interior and exterior
restoration.
Ion Creanga House – exterior restoration.
Drinking Fountain – parament restoration.
Percinct – exterior planning works.
Keywords: Church, Entrance Tower-Golia Tower, Percinct
Wall and Corner Towers, Ion Creangă House, Drinking
Fountain, Percinct.

A

nsamblul Mănăstirii Golia din Iaşi reprezintă
unul din cele mai importante monumente
istorice din România fiind clasat în Lista
Monumentelor Istorice din anul 2004 sub codul: IS-IIa-A-03852.
Mănăstirea Golia este astăzi cel mai complet
ansamblu monastic conservat în centrul istoric al Iaşiului,
ea păstrându-şi nu numai biserica dar şi turnul clopotniţă,
zidurile de incintă cu cele patru turnuri de colţ, casa Ion
Creangă şi cişmeaua de tip oriental din stânga intrării.
Faptul că în timp ansamblul nu a suferit transformări
semnificative îi sporeşte valoarea.
Trecerea timpului, cutremurele, factorii climatici,
poluarea din ce în ce mai mare, condiţiile de trafic din zonă
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(terasamentul învechit al căii de rulare a tramvaiului care
producea intense vibraţii) au dus la o serie de degradări
ale ansamblului.
În faţa acestei situaţii Consiliul Judeţean Iaşi a
organizat o licitaţie pentru întocmirea unei documentaţii
cu care să aplice la Programul PHARE 2004-2006, licitaţie
câştigată de către Institutul Naţional al Monumentelor
Istorice actualul Institut Naţional al Patrimoniului.
Documentaţia întocmită în perioada iulie - septembrie 2005, a permis demararea lucrărilor în mai 2008, fiind terminate în octombrie 2010, ordonator principal de
credite fiind Ministerul Dezvoltării şi Turismului şi antreprenor SC CONSTRUCŢIIUNU SA.
Investiţia prezentată a fost cuprinsă în cadrul
Planului de Dezvoltare Regională – Strategia Regională
NE – 2004-2006, Măsura 1.3.2. Restaurarea centrelor
istorice şi culturale din zonele urbane şi în Programul
PHARE 2004 - 2006.
Proiectul – fazele SF şi PT - a fost avizat în şedinţa
Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice din
29.08.2005 cu aviz 177/M/2005.
Prezentul articol, pentru partea ce priveşte proiectarea, preia numeroase informaţii şi date, fotografii şi planuri din memoriile şi studiile de specialitate din cadrul
documentaţiei.
Ținem să mulțumim pe această cale tuturor persoanelor și specialiștilor implicați în derularea și ducerea la bun sfârșit a acestui proiect, și care se regăsesc
nominalizați la finalul acestui articol.

Investiţia Reabilitare şi dezvoltare turistică a
monumentului istoric Ansamblul Mănăstirea Golia s-a axat
pe reabilitarea a două mari obiective: Ansamblul Mănăstirii
Golia, şi – prin natura programului PHARE 2004-2006 –
Infrastructura de acces aferentă monumentului (calea de
rulare a tramvaiului, strada Cuza Vodă – pe zona din faţa

monumentului, trotuare, alei pietonale, parcaje şi spaţii
verzi).
Prin reabilitarea celor două componente majore
ale investiţiei se creează premizele realizării celui de al
treilea obiectiv – Dezvoltarea infrastructurii turistice.
Cele trei obiecte ale investiţiei au fost împărţite pe
subcomponente astfel:
Obiect I
ANSAMBLUL MONUMENT ISTORIC MĂNĂSTIREA
GOLIA
I.a. Biserica
I.b. Turnul de Intrare – Turnul Golia.
I.c. Zidurile de incintă şi turnurile de colţ
I.d. Casa Ion Creangă
I.e. Cişmeaua
I.f. Incinta
În incinta Ansamblului Mănăstirea Golia se mai
află şi alte clădiri – stăreţia, editura şi tipografia, casele
monahale, trapeza, atelierele şi anexele lor care nu au
făcut obiectul proiectului şi lucrărilor descrise.
Obiect II
INFRASTRUCTURA DE ACCES

II.a. Calea de rulare.
II.b. Strada Cuza Vodă.
II.c. Trotuare, alei pietonale, parcaje, spaţii verzi.
Obiect III
INFRASTRUCTURA TURISTICĂ
III.a. Reabilitarea structurii de turism existente.
III.b. Dezvoltarea infrastructurii de turism.

Descriere
Ansamblul Mănăstirea Golia are o incintă de formă
patrulateră delimitată de un zid perimetral cu patru
turnuri rotunde la colţuri, cu turnul de intrare în axul
laturii de sud şi cu biserica în mijloc. În incintă mai există
şi alte clădiri care, cu excepţia stăreţiei şi a casei Ion
Creangă sunt construcţii noi şi care nu au făcut obiectul
investiţiei prezentate. (Fig.1)
Biserica
Construcţia principală a ansamblului este biserica
ctitorită de către Vasile Lupu în 1650-1653 şi terminată
de fiul său Ştefăniţă în 1660.
Biserica este un edificiu de mari dimensiuni având
un plan mai puţin obişnuit, cu un decroş puternic spre

Fig. 1 – Plan general

99

exterior la aproximativ jumătatea faţadelor de nord şi de
sud, fără corespondenţă la interior.
Spaţiul interior este împărţit în altar, naos, camera
mormintelor (gropniţa), pronaos şi pridvor închis.
Deasupra pridvorului se află cafasul, peste acesta
fiind podul cafasului care este boltit (turnul de vest), toate
aceste încăperi comunicând pe verticală prin intermediul
unei scăriţe rotunde din lemn a cărei cajă este plasată
la interior în colţul de sud-vest. Cafasul comunică cu
pronaosul prin intermediul a trei arcade sprijinite pe pile
puternice de zidărie. Pridvorul comunică cu exteriorul
prin două uşi de pe laturile de nord şi de sud, iar legătura

Altarul, separat de naos prin iconostas, flancat de
spaţiile rectangulare ale proscomidiei şi diaconiconului,
are trei ferestre mari, naosul şi pronaosul câte una pe
laturile de nord şi de sud. (Fig. 2, 3, 4, 5)
Biserica are spaţiul interior în întregime pictat în
timpul lui Vasile Lupu şi al fiului său Ştefăniţă. În anul
1838 ea a fost acoperită cu un nou strat pus culoare peste
culoare.
Pardoseala Bisericii este din dale rectangulare de

Fig. 2 – Biserica plan

Fig. 3 – Biserica secțiune longitudinală

Fig. 4 – Biserica fațada sud

Fig. 5 – Biserica fațade est și vest

cu pronaosul se face printr-o a treia uşă cu ancadrament
din piatră de factură orientală.
Cu excepţia pridvorului toate încăperile, inclusiv
altarul, sunt acoperite de turle cu cupole sferice,
descărcate pe o succesiune de arce în acoladă suprapuse
- ca la bolţile moldoveneşti - care utilizează în loc de
pandantivi, trompe de colţ, descărcarea făcându-se direct
pe pereţi. Camera mormintelor (gropniţa) are două bolţi
sferice mai mici pe laturile de sud şi nord.

marmură de culoare gris.
La exterior Biserica are un parament în întregime
din piatră făţuită cu faţadele ritmate de pilaştri terminaţi
cu capiteluri corintice sculptate, puternic decroşate de la
faţa zidului. Antablamentul este foarte amplu, sculptat cu
diferite motive florale, ove şi o cornişă puternic profilată
sprijinită pe volute.
Golurile ferestrelor au ancadramente din piatră cu
pilaştri decoraţi cu motive florale, prevăzuţi cu capiteluri
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corintice care sprijină arhivolte cu ove.
Ferestrele au tâmplărie cuplată din lemn de stejar
cu geam clar şi grile decorative din fier forjat, elemente
adăugate la reparaţiile de la începutul secolului XX.
Intrările în pridvor de pe laturile de nord şi de sud
au ancadramente de marmură de o factură diferită de cea
a paramentului bisericii.
Soclul este din piatră profilată, iar trotuarul din dale
de piatră rectangulare de culoare gris.
Biserica este încununată de patru turle şi un turn
scund pe vest, toate din zidărie de cărămidă.
Turlele (mai puţin turnul de vest) au o bază comună
joasă, decorată cu ocniţe în treflă, deasupra acesteia
ridicându-se bazele proprii fiecărei turle; cele de peste
naos şi pronaos au şi o a treia bază stelată.

sud care au formă semicirculară şi sunt bordate de
bolţari sculptaţi în piatră cu motive florale. Golul porţii
este încadrat de un portal cu arhitravă sprijinită pe
pilaştri angajaţi din piatră. Gangul intrării are o boltă de
cărămidă împărţită în două travei printr-un arc de bolţari
din piatră, având fiecare nervuri diagonale subţiri şi chei
de boltă din piatră. Poarta este din dulapi de stejar şi are
două canaturi.
Cele două etaje intermediare şi camera clopotelor au
încăperi boltite cu cărămidă, ferestre mici dreptunghiulare
cu ancadramente din piatră la cele două etaje şi patru
goluri mari în arcadă la camera clopotelor.
La ultimul nivel, turnul are o galerie perimetrală
deschisă cu câte o succesiune de cinci goluri cu arce
semicirculare de cărămidă pe fiecare latură. Galeria este

Fig. 6 – Tunul Golia planuri

Fig. 7 – Turnul Golia secțiune

Turlele au o decoraţie de factură eclectică, cu ocniţe,
ancadramente, brâie, pilaştri cu capiteluri de piatră, fiind
fiecare tratată diferit dar având şi numeroase elemente
comune. Cele două turle de la camera mormintelor
(gropniţa) sunt mult mai mici şi sunt decorate doar cu un
şir de ocniţe.
Biserica, bazele turlelor şi turlele sunt acoperite de
şarpante din lemn cu învelitoare din tablă de cupru.
Turnul de intrare – Turnul Golia
Turnul de intrare este de plan pătrat cu patru
contraforturi la colţuri, pe latura de vest având adosată
casa scării rotunde care conduce la nivelurile superioare.
Înfăţişarea actuală a turnului se datorează ultimei
intervenţii majore pe care a suferit-o monumentul la
1900, când i s-a desfiinţat adăugirea superioară produsă
la 1854.
Zidăria turnului este din piatră de carieră rostuită,
cea a casei scării rotunde, din cărămidă aparentă rostuită
iar bolţile şi arcele sunt din cărămidă.
Accesul se face prin două deschideri în axul nord-

acoperită cu bolţi cilindrice din cărămidă pe fiecare latură.
Terasa are pardoseală de cărămidă, parapet din piatră, cornişe din piatră decorate şi acoperite cu olane, toate
datorate intervenţiei arhitectului Nicolae Gabrielescu, neştiindu-se cum se înfăţişa cornişa originară a edificiului.
(Fig. 6, 7).

Zidul de incintă şi Turnurile de colţ
Zidul de incintă este din piatră de carieră şi piatră
de râu de formă neregulată, are o înălţime de aproximativ
5 m la interior şi este acoperit cu învelitoare din olane.
La partea superioară zidul e străpuns de guri de tragere
duble pentru foc încrucişat cărora le corespunde un drum
de strajă. Din loc în loc zidul a fost întărit cu contraforturi.
La colţurile incintei se află patru turnuri de plan
circular, construite din aceleaşi materiale şi în aceeaşi
manieră cu zidul de incintă, pe care însă le depăşesc în
înălţime. Accesul este numai din interiorul incintei, fiecare
dintre turnuri având câte două niveluri separate prin
planşee din grinzi şi dulapi din lemn de stejar distruse în
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timp, iar ultimul nivel este acoperit de o boltă sferică din
cărămidă şi învelitoare din olane. Scara de legătură dintre
niveluri se află în grosimea zidului. Turnurile au guri de
tragere similare cu cele ale zidurilor.
Zidurile de incintă şi turnurile de colţ au parament
din piatră rostuită, la exterior aflându-se pisanii de marmură puse de domnitorul Gheorghe Duca şi de egumenul
Meletie în 1668. (Fig. 8, 9)
Casa Ion Creangă
Casa Ion Creangă este o clădire simplă de plan
rectangular împărţită în două încăperi la origine boltite,
în prezent divizate prin intermediul unui planşeu de
lemn în două niveluri. Accesul la nivelul superior se face
printr-o scară exterioară metalică. Pe faţada principală se

are plantaţii de gazon, flori şi arbori pereni (tuia).
Situaţia existentă înaintea lucrărilor
Odată cu trecerea timpului - peste 60 de ani de la
ultima restaurare - Ansamblul Mănăstirii Golia a suferit
numeroase degradări datorate activităţii seismice, factorilor climatici, poluării şi traficului din ce în ce mai intense, diferitelor intervenţii cu materiale neadecvate etc.
În cadrul proiectului prezentat, în urma analizei au
fost evidenţiate, pe obiecte, următoarele degradări:
Biserica
Degradări la parament
Soclu – la restaurarea din anii 1940 au fost executate
lucrări cu mortar de ciment, var şi praf de piatră care au
preluat vechea profilatură. În multe zone, aceste lucrări
au căzut şi se puteau vedea degradările blocurilor de

Fig. 8 – Zid incintă exterior; desfășurare

Fig. 9 – Turn de colț sud-vest

află un portic cu arcade de zidărie descărcate pe coloane
de zidărie prevăzute cu capiteluri cu decor floral stilizat.
Cişmeaua
Cişmeaua este o construcţie monumentală placată cu
marmură albă de formă dreptunghiulară adosată zidului
de incintă imediat în stânga turnului de intrare dincolo de
care se află Casa Apelor. Pe latura frontală este sugerat un
portal clasic sub un arc baroc în relief, decoraţia fiind de
factură orientală.
Recent a fost adăugat în faţă un bazin în formă
de scoică. Cişmeaua nu era în stare de funcţionare la
începutul lucrărilor.
Incinta
Incinta de formă patrulateră este delimitată de zidurile de piatră şi de cele patru turnuri de colţ şi prezintă
o pantă uşoară în coborâre de la nord către sud. Ea era
amenajată cu alei semicarosabile sau pietonale din piatră
cubică (în zona turnului de intrare), plăci de piatră rostuite cu mozaic (în preajma bisericii, stăreţiei şi trapezei),
beton (în zona editurii şi atelierelor).
Incinta este prevăzută cu stâlpi de iluminat exterior,

piatră originale: fisuri, pulverulenţă, diverse cruste, atac
biologic.
Zidăria – cu grosimi de până la 2,5 m - are un miez
interior de tip emplecton executat în tehnica blocajului,
la exterior acesta fiind placat cu blocuri paralelipipedice
de mari dimensiuni, cu grosimi cuprinse între 32-34 cm,
intercalate cu butise pe nivele orizontale şi verticale.
Blocurile au fost puse în operă în asize ţesute şi au fost
finisate cu finisaj mat. În timp, au fost aplicate mai multe
straturi de zugrăveală cu lapte de var.
Paramentul de piatră
Din Studiul preliminar privind elementele decorative
din piatră, întocmit de cercetător drd. Magdalena Banu,
rezultă că paramentul este realizat din roci calcaroase
care pot proveni din carierele din apropierea Iaşului, de
la Coasta Bârnovei, Pădurea Mustaţă, Păun, Pocreaca, etc.
Din analizele aceluiaşi studiu rezultă că mortarele
iniţiale au fost mortare de var cu nisip şi praf de cărămidă
pisată preparate cu un raport liant/agregat de 1/1, în
volume. Ulterior mortarul iniţial a fost înlocuit în multe
zone cu mortar de ciment. Înainte de începerea lucrărilor,
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paramentul de piatră prezenta o rostuire degradată în
proporţie de cca. 80%.
Unele blocuri de piatră au suferit degradări datorită
scurgerii apelor meteorice în combinaţie cu ciclurile îngheţ-dezgheţ, altele datorită activităţii eoliene, iar altele
s-au fisurat datorită unor tasări inegale sau mişcărilor
seismice. Ascensiunea capilară a apei era un important
factor de degradare a paramentului, măsurătorile efectuate în timpul execuţiei indicând un procent al apei libere
în porii materialului de cca. 15-20%. Acest fenomen împreună cu presiunea de difuziune a apelor din interiorul
rocilor determină o circulaţie a apei prin perete în ambele
sensuri, odată cu aceasta fiind antrenate diferite săruri
humice, săruri din grupa nitraţilor şi a clorurilor, deosebit
de nocive.

- pulverulenţă;
- burduşeli;
- solzire;
- pierderea adeziunii;
- pierderea coeziunii;
- eroziune datorată coroziunii chimice sau biologice;
- coroziune punctuală-piting;
- exfolieri. (Fig. 10,
II. Degradări datorate diverselor cauze fizice altele
decât umiditatea
- eroziunea eoliană – vânt + praf;
- praf;
- foc;
- vibraţii/cutremure de pământ;
- accidente/acţiunea factorului uman.

Fig. 10 – Biserica; degradări datorate umidității

Fig. 11 – Biserica; degradări datorate factorilor fizici

În afară de cele mai sus menţionate mai există
depuneri de cruste diverse şi atac biologic, intervenţii
inadecvate cu mortar de ciment precum şi pete de altă
natură.
În urma analizei, prin observare directă a suprafeţelor, au fost determinate principalele cauze ale degradărilor
şi tipurile de degradări specifice la paramentul bisericii:
I. Degradări datorate umidităţii:
- migrarea şi recristalizarea sărurilor;
- poluarea atmosferică;
- fenomenul de îngheţ-dezgheţ;
- alterări fizico-chimice ale materialelor în prezenţa
umidităţii;
- alterări de origine biologică.
Tipuri de degradări:
- eflorescenţe saline;
- atac biologic-alge, licheni etc.;
- prezenţa vegetaţiei-muşchi, plante etc.;
- cruste-cruste negre sau brune;
- degradare diferenţială;
- dezagregare;

Procese de degradare:
- eroziuni ale suprafeţelor;
- depuneri pe suprafeţe-praf, materiale străine, excremente, etc.;
- fisuri, crăpături, dislocări;
- zgârieturi, însemne, ciobituri, spărturi, etc.
III. Degradări datorate materialelor folosite sau unui
viciu de tehnică
Datorate materialelor folosite – elemente slabe din
punct de vedere calitativ/piatră, praf de piatră, nisip, var,
etc.
Datorate tehnicii folosite – dozări necorespunzătoare
ale mortarelor, sisteme de îmbinare, etc.
Tipuri şi procese de degradare:
- degradări diferenţiate ale pietrei;
- degradări diferenţiate ale mortarelor folosite;
- pete datorate oxidării unor piese metalice puse în
operă;
- dislocări ale elementelor constitutive. (Fig. 11)
IV. Degradări datorate unor tratamente defectuoase
Intervenţii în timp – văruieli suprapuse ale suprafeţelor;
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Fig. 12 – Biserica; degradări la portal

Fig. 13 – Biserica; degradări la capitel

Fig. 14 – Biserica; degradări la parament

Fig. 15 – Biserica; degradări la turle

Fig. 16 – Biserica; degradări la turle

Fig. 17 – Biserica; degradări la turle

Fig. 18 – Zidul de incintă; exterior

Fig. 19 – Zidul de incintă; exterior

Tratamente de conservare şi restaurare defectuoase.
Tipuri şi procese de degradare:
- alterări ale materialelor din punct de vedere fizicochimic, cromatic etc.;
- degradări diferenţiate datorate incompatibilităţii dintre
materialul originar şi cel interpus în operă;
- favorizarea accelerării procesului de degradare;
În concluzie procesele de degradare ale paramentului
constau în:
- îmbătrânirea materialelor;
- egalizarea pietrelor şi a mortarelor prin pierderea
consistenţei lor;
- eroziuni datorate vânturilor puternice;
- formarea sărurilor generate de umiditatea excesivă apărută prin infiltraţiile de apă sau de umiditatea ascensională, săruri provenite din introducerea cimenturilor;
- procesele de îngheţ-dezgheţ;
- degradarea biochimică prin prezenţa lichenilor, algelor
albastre-verzi, bacteriilor litotrofice (sulfoxidante: Thiobacillus sulfolobus), a plantelor superioare;
- procese de degradare chimică generată de poluanţii
de mediu – oxizi de azot şi sulf, ozon, amoniac, hidrogen
sulfurat, particule silicioase abrazive ale căror concentraţii
sunt în creştere.
Decoraţii din piatră
Decoraţia a suferit ca şi restul materialului litic.
Având în vedere poziţia lor şi profilatură, decoraţiile aveau
depuneri de diverse cruste, zone spălate, pulverulenţă,
fisuri de diferite dimensiuni până la crăpături, lacune,
dislocări, atac biologic, eroziuni la sculptură, pitting.
Pe unele profile există încercări de refacere cu mortar
de ciment şi praf de piatră ca şi la refacerea rosturilor.
Intervenţiile erau inabile şi inadecvate.
La turle ca şi la bazele lor, în special la cele două
turle mari de pe naos şi respectiv pronaos, se observau
numeroase degradări şi la decoraţiile din piatră:
- atac biologic.
- crustă neagră în special pe suprafeţele de nord şi
est.

- distrugerea decoraţiilor din piatră şi chiar a zidăriei
turlelor. (Fig. 12, 13, 14, 15)
Tencuiala
La turle ca şi la bazele lor – în special la cele două
turle mari de peste naos şi pronaos – se puteau observa
numeroase degradări la tencuieli – mari zone de tencuială
desprinsă sau pe cale a se desprinde, burduşeli, fisuri şi
crăpături, infiltrații de apă, distrugeri chiar la zidăria
de cărămidă, atac biologic, diferite cruste în special pe
suprafeţele de nord şi est care erau cel mai puternic
degradate. (Fig. 16, 17)
Concentraţia de bioxid de sulf determinată are valori
mai mici de 30 µg/mc, valoarea maximă înregistrată pentru
probe de 24 ore fiind de 15,4 µg/mc, PH-ul precipitaţiilor
situându-se în jurul valorii de 6,4 nu se poate vorbi de o
aciditate a aerului crescută. Dar depunerea particulelor şi
formarea de depozite favorizează reacţia gazelor cu apa
şi formarea acizilor anorganici puternici (H2SO4, HNO3).
Formarea de depozite pe suprafeţele orizontale datorate
pulberilor în suspensie şi sedimentabile a înregistrat
valori medii anuale de la 2 până la de 2,7 ori limita
maximă admisă. Din medierea valorilor, rezultă poluarea
aglomerării Iaşi cu pulberi sedimentabile, concentraţia
medie fiind de 22,69 g/mp/lună faţă de 17 g/mp/lună cât
este limita admisă.
Degradări datorate traficului intens
Procesele fizico-mecanice sunt generate de vibraţiile din terasamentul liniilor de tramvai, al traficului de maşini grele, au loc efecte cumulative al undelor sonore din
poluarea fonică provenită din traficul foarte aglomerat.
În iunie 2005 s-au înregistrat depăşiri ale limitei maxim
admise cu 14-15 dB datorită în special circulaţiei tramvaielor.
Turnul de intrare – Turnul Golia
Releveul de la 1900 consemna, ca şi cel redactat
după cutremurul din 1940, o serie de fisuri şi crăpături
pe laturile nord şi sud, care urcau din zona de deasupra
gangului intrării, prin ferestrele etajelor până la cornişa
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superioară actuală. Ele au fost reparate superficial, traseul
lor fiind încă vizibil în paramentul de piatră rostuit al
turnului. Bolţile interioare din cărămidă de la etaje au fost
reparate şi tencuite, putându-se observa însă mici fisuri.
La parapetul de piatră de la terasă, la restul pieselor
de piatră şi la paramentul turnului se observau aceleaşi
degradări ca şi la paramentul bisericii. Circa o treime
din suprafaţa paramentului din piatră al turnului a fost
rostuită cu mortar de ciment. La arcele şi bolţile de
cărămidă de la galeria deschisă de la ultimul nivel se
putea observa puternica macerare a mortarului rostuielii.
Pardoseala de cărămidă a terasei, expusă permanent
intemperiilor, ca şi învelitorile de olane ale cornişelor
erau puternic degradate. Tâmplăria din lemn, inclusiv
poarta mare a intrării, era în stare relativ bună necesitând
doar lucrări de revizuire, completări, vopsitorie. Grilele
metalice decorative de la ferestrele turnului erau în stare
foarte proastă, descompletate.
Zidul de incintă şi turnurile de colţ
La Zidul de incintă se puteau remarca înainte de
începerea lucrărilor următoarele degradări:
- blocuri de piatră lipsă în locuri izolate la nivelul solului.
- zone cu piatra dislocată sau în curs de macerare, de
dimensiuni relativ mici, în special la interiorul incintei la
zidurile de nord şi est.
- zone relativ mari ce prezentau fenomenul de macerare
a mortarului care duce în timp la dislocarea blocurilor de
piatră. (Fig. 18, 19)
- zone relativ mari cu rostuirea executată cu mortar de
ciment.
- fisuri de dimensiuni mai mici sau mai mari la toate
zidurile atât la interior cât şi la exterior.
- învelitoarea de olane puternic degradată la toate zidurile.
- plombări necorespunzătoare executate cu cărămidă în
interiorul incintei la zidul de nord.
- umezeală pe suprafeţe destul de mari provenită din
ascensiunea capilară a apei cât şi din infiltraţiile datorate
stării precare a învelitorii de olane.
- atac biologic – muşchi, licheni, crustă neagră, diferite

ierburi, atât la interior cât şi la exterior, în special pe
suprafeţele orientate către nord şi est.
La Turnurile de colţ se puteau remarca înainte de
începerea lucrărilor următoarele degradări:
- la turnurile de colţ, la exterior, degradările erau aceleaşi
ca şi la zidurile de incintă.
- bolţile sferice prezentau o puternică macerare a
mortarului rostuielii şi pe alocuri chiar a cărămizilor
zidăriei, la turnul de sud-est acest din urmă fenomen fiind
prezent pe suprafeţe foarte mari datorită unui incendiu.
- planşeele din grinzi şi dulapi din lemn erau în stare foarte
proastă (în special pardoselile din dulapi), la turnurile de
nord-est şi nord-vest lipsind cu desăvârşire.
- învelitorile din olane erau total compromise la toate cele
patru turnuri.
- scările de piatră din grosimea zidurilor prezentau mici
deteriorări.
- scara de lemn de la turnul de sud-est era nefuncţională
trebuind înlocuită.
- tâmplăria nu corespundea, uşile în parte fiind înlocuite
cu altele din metal cele din lemn fiind într-o stare foarte
proastă iar ferestrele fiind foarte deteriorate sau lipsind
cu desăvârşire.
- ancadramentul din piatră al intrării în turnul de nord-est
prezintă puternice eroziuni la montantul din stânga.
Casa Ion Creangă
Casa Ion Creangă este obiectul care se afla în starea
cea mai bună din tot ansamblul, ea având nevoie doar de
mici reparaţii sau înlocuiri la tâmplăria exterioară şi la
grilele decorative de la ferestre.
Cişmeaua
Piatra folosită la placarea cişmelei este un calcar dur
şi cu blocuri de marmură.
În ultimul timp a fost adăugată o cuvă din piatră care
modifică aspectul iniţial.
La cişmea se remarca în general aceleaşi degradări
ca şi la paramentul Bisericii şi anume:
- lucrări necorespunzătoare cu mortar de ciment, var şi
praf de piatră

Fig. 20 – Biserica; capitel

Fig. 21 – Biserica; cornișa
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Fig. 22 – Biserica; detaliu turlă

Fig. 23 – Biserica; turla

Fig. 24 – Biserica; detaliu turlă

jare pe unele porţiuni reduse, adiacente zidurilor incintei
sau turnurilor de colţ, unde, producându-se acumulări de
ape pluviale se genera umiditate la baza zidurilor.
Circulaţiile
- auto – deservesc toate clădirile incintei cu excepţia
construcţiei atelierului de tâmplărie din colţul de nordvest.
- pietonale – nu era asigurat accesul la turnurile de nordvest și nord-est.

PROPUNERI ŞI REALIZĂRI DE REABILITARE
ŞI CONSERVARE-CONSOLIDARE
Întrucât problemele de consolidare structurală
ale Ansamblului Mănăstirea Golia vor face obiectul unei
alte prezentări, detaliate, expunerea de față se va limita
prezentarea propunerilor din domeniul arhitecturii și
Fig. 25 – Biserica; turla
instalațiilor de iluminat interioare și exterioare.
- fisuri
Biserica
- pulverulenţă
Reabilitare – intervenţii interioare şi exterioare
- cruste diverse
- desfacerea şi refacerea şarpantei simple din lemn
- atac biologic
de răşinoase, lucrare necesară datorită lucrărilor de
- degradări provocate de acţiuni mecanice.
consolidare
- desfacerea şi refacerea învelitorii din tablă de cupru pe
Incinta
astereală din lemn de răşinoase, lucrare necesară datorită
Amenajarea incintei
lucrărilor de consolidare
Cea mai mare deficienţă provine din existenţa şi - desfacerea şi refacerea cu aceleaşi detalii şi alcătuire a
funcţionarea atelierelor de tâmplărie şi confecţii metalice tâmplăriei din lemn de stejar la ferestrele parterului şi la
prezente dezorganizat şi improvizat în extremităţile turle
de nord-vest şi sud-est ale incintei; atât construcţiile - revizuire, reparaţii şi vopsitorie la grile decorative
adosate zidurilor incintei cât şi depozitările de cherestea metalice şi la uşi metalice
şi deşeuri, pe lângă prezenţa dezagreabilă, provoacă - ţeseri de zidărie de epocă la zidurile crăpate
umiditatea locală a zidurilor.
- reparaţii ale tencuielilor interioare
Rigola de colectare a apelor pluviale adiacentă - refacere/reparaţii la scara în spirală, între cafas şi podul
zidului de sud, între Turnul de intrare si turnul de sud- cafasului; scara s-a reparat cu dulapi de stejar fixaţi pe un
vest, era avariată, prin ea producându-se infiltraţii în zid. ax central tot din lemn de stejar
Configuraţia terenului prezenta carenţe de amena- - desfacerea şi refacerea duşumelelor din lemn de
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răşinoase, la cafas şi podul cafasului.
- repararea uşii interioare din lemn de stejar prin care se
accede la podul cafasului
- reparaţii şi revizuiri la uşi din lemn de stejar existente
(uşile de la scara rotundă din lemn)
- desfacere şi refacere trotuar perimetral din dale de
piatră.
Conservarea şi consolidarea paramentului Bisericii
Paramentul de piatră necesita intervenţii majore de
conservare-consolidare:
- Investigaţii de laborator – analize, încercări, probe
- Desprăfuirea suprafeţei de piatră
- Biocidarea suprafeţelor
- Îndepărtarea văruielilor
- Îndepărtarea intervenţiilor cu mortar de ciment
- Îndepărtarea petelor de ciment puternic aderente
- Îndepărtarea şi/sau stabilizarea sărurilor
- Îndepărtarea chituirilor şi plombărilor necorespunzătoare
- Curăţarea suprafeţelor
- Rostuirea spaţiilor dintre modulele de piatră
- Chituiri şi plombări cu mortar de restaurare
- Fixarea/replantarea desprinderilor

- Întregirea volumetrică a pieselor
- Tratarea fisurilor
- Preconsolidare suprafeţe piatră friabilă
- Tratament de hidrofugare
- Înlocuirea sau revizuirea elementelor de prindere
din fier oxidat. (Fig. 20 – 26)
Conservarea şi consolidarea decoraţiei din piatră şi a
tencuielilor la turle şi la bazele turlelor
La turle şi bazele turlelor au fost prevăzute şi
executate următoarele lucrări:
- desfacerea îngrijită, consolidarea sau refacerea tencuielilor degradate, cu aceeaşi compoziţie a mortarului
iniţial, pentru decoraţiile cu ocniţe de diferite forme executându-se în prealabil mulaje;
- ţesere sau plombare a zidăriei de cărămidă deteriorate;
- tratamente asemănătoare celor de la parament la
ornamentele din piatră;
- hidrofugarea suprafeţelor de tencuială şi piatră, după
efectuarea lucrărilor de reabilitare a acestora.
Intervenţiile de conservare-consolidare ale paramentului de piatră şi ale suprastructurii mai sus enumerate, au fost realizate în totalitate doar la bazele turlelor şi
la turle (inclusiv turnul de vest).

Fig. 26 – Biserica; fațada sud
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Pe zona de la cornişă până la soclu inclusiv (corpul
bisericii), din considerente economice, nu au fost executate lucrările de întregire volumetrică a pieselor (decât pe
alocuri), biocidare şi hidrofugare.
Consolidarea şi conservarea picturii murale pe zonele
de intervenție structurală.
Prin proiect au fost propuse intervenții de urgență
asupra picturii murale în vederea asigurării, protejării
și preconsolidării stratului de culoare și a preparației,
în vederea stabilizării zonelor cu grave probleme de
degradare, operațiuni executate înaintea lucrărilor de
consolidare structurală.
Operațiunile au vizat asigurarea suprafețelor aflate
în directă legătură cu traseele de forare (orizontale și
verticale), urmând ca restaurarea întregii picturi murale
să continue într-o altă etapă.
Intervențiile la structură, concret efectuarea forajelor și a injectării lor au trebuit a fi precedate de operațiuni
de consolidare ale stratului pictural, pe suprafeţele aflate
până la cca. 50 cm de o parte sau alta a axului forajului.
Printr-un Proiect de restaurare a picturii murale
la Biserica cu hramul Înălțării Domnului a Mânăstirii
Golia - Iași – S.C. ANIAME BACIU SNC, expert restaurator
în pictură murală Ion Chiriac şi specialist restaurator
în pictură murală Anamaria Baciu – care a asigurat și
asistența tehnică pe parcursul execuției au fost propuse
următoarele măsuri în vederea conservării picturii
murale pe zonele de intervenție structurală:
- stabilizarea zonelor cu probleme grave de degradare
- asigurarea și protejarea stratului de culoare
- asigurarea și tivirea marginilor fracturate și cu
tendință de desprindere
- asigurarea fisurilor superficiale ale stratului de
preparație
- consolidarea suportului picturii
- chituirea fisurilor de mari dimensiuni
- extragerea fragmentelor de pictură murală afectate de
desprinderi perimetrale
- proptirea suprafețelor de pictură murală care prezintă
desprinderi închise (burdușeli)
- înlăturarea tencuielilor de reparație necorespunzătoare
- tivirea marginilor stratului suport
- protejarea și consolidarea stratului pictural
- pregătirea zonei pentru injectări.
Turnul de intrare – Turnul Golia
În ceea ce priveşte partea de arhitectură privind
reabilitarea construcţiei, au fost prevăzute prin proiect
şi completate prin dispoziţii de şantier date în timpul
execuţiei următoarele lucrări:
Interior
Scara de acces
- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşa de acces din dulapi
de stejar cu toc de stejar
- curăţare trepte, contratrepte şi intrados scară piatră
- desfacere şi refacere tencuieli interioare cu mortar de

var pe zidărie de cărămidă.
Niveluri 1 şi 2
- injectare zidărie cu mortar de var
- desfacere tencuială la pereţi din zidărie de piatră şi la
arce şi bolţi de cărămidă
- desfacere pardoseală parchet de fag
- pardoseală de cărămidă klinker, după model existent (în
spic)
- reparaţii la arce şi bolţi de cărămidă
- curăţare ancadramente piatră la uşi şi ferestre
- tencuială drişcuită fin cu mortar de var la pereţi cu
zidărie de piatră, arce şi bolţi de cărămidă, vopsită ulterior
cu lapte de var
- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşi din dulapi de stejar
cu toc de stejar
- reparaţii şi vopsitorie la grilaje metalice decorative la
ferestre.
Nivel 3 – camera clopotelor
- injectare zidărie cu mortar de var
- desfacere tencuială la pereţi din zidărie de piatră şi la
arce şi bolţi de cărămidă
- desfacere şi refacere pardoseală duşumea scândură de
stejar
- reparaţii la arce şi bolţi de cărămidă în puncte izolate
- curăţare ancadrament piatră la uşă intrare
- tencuială drişcuită fin cu mortar de var la pereţi cu
zidărie de piatră, arce şi bolţi de cărămidă, vopsită ulterior
cu lapte de var
- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşi din dulapi de stejar
cu toc de stejar şi la structura din lemn de susţinere a
clopotelor.
Nivel 4 – galerie.
- injectare zidărie cu mortar de var
- desfacere pardoseală cărămidă inclusiv trepte
- şapă mortar peste umplutură deasupra bolţilor
- hidroizolaţie membrană termosudabilă 2 straturi ce se
ridică şi pe extradosurile bolţilor.
- pardoseală cărămidă klinker executată după model
existent
- trepte de cărămidă aparentă executate după model
existent
- desfacere rostuire la zidărie de piatră la arce şi bolţi de
cărămidă
- desprăfuire la zidărie de piatră la arce şi bolţi de cărămidă
- curăţare la zidărie de piatră la arce şi bolţi de cărămidă
- tencuială cu mortar de var pe plasă de rabiţ la extradosul
bolţilor
- rostuire cu mortar de var la zidărie de piatră, la arce şi
bolţi de cărămidă
- reparaţii, curăţare, vopsitorie la tiranţi metalici şi
chepeng acces terasă
- reparaţii, curăţare, vopsitorie la tiranţi din lemn cu
substanţă ignifugă şi fungicidă care să nu schimbe
culoarea lemnului. (Foto 27 – 31)
Nivel 5 – terasă.
- desfacere pardoseală cărămidă inclusiv hidroizolaţie
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Fig. 27 – Turnul Golia; etajele boltite

Fig. 29 – Turnul Golia;
galeria deschisă

- şapă armată mortar peste umplutură deasupra bolţilor
- hidroizolaţie membrană termosudabilă 2 straturi
- pardoseală cărămidă klinker dispusă în acelaşi mod ca
pardoseala existentă
- desfacere rostuire la zidăria de piatră de la parapet
- curăţare zidărie de piatră şi mână curentă parapet
- reparaţii la zidărie de piatră de la parapet
- rostuirea cu mortar de var la parapet piatră.

Exterior
- reparaţii fisuri în zidărie de piatră prin reţesere zidărie.
- desfacere şi refacere învelitoare olane de la toate cornişele, casa scării rotunde, contraforturi, copertină deasupra intrării;
- îndepărtare intervenţii cu mortare de ciment, reparaţii la
rosturi şi curăţare la toate elementele de piatră – cornişe
decorative perimetrale la diferite niveluri, ancadramente
la ferestre, coloane şi cornişe de o parte şi de alta a intrării;
- reparaţii la rosturi şi curăţare la toate elementele cu
cărămidă aparentă ca – arce la nivelul 4 (galerie), arce la
nivelul 3 (camera clopote);
- desfacere zidărie de piatră la cele patru contraforturi
(cca 3 mc - pentru consolidare);
- plombe de zidărie de piatră cu aspect cât mai asemănător
cu zidăria existentă la cele patru contraforturi (cca 3 mc);
- îndepărtare intervenţii cu mortar de ciment la toate cele
4 faţade;
- curăţare la zidăria de piatră la toate cele 4 faţade;
- desfacere rostuire la zidăria de piatră la toate cele 4
faţade;
- rostuire cu mortar de var la zidăria de piatră – integral
la toate cele 4 faţade, cu suprafaţa rostuirii retrasă la 3-5
mm de la faţa pietrei inclusiv închidere fisuri existente;
- curăţare şi reparaţii la tencuieli şi elemente decorative
bolţi ca şi la pereţi la gangul de intrare inclusiv elementele
din piatră;
- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la poarta de acces din
dulapi de stejar;
- biocidare şi hidrofugare la toate elementele de piatră de
la toate nivelurile.

Fig. 28 – Turnul Golia; fațada nord
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Zidul de incintă şi Turnurile de colţ
Dată fiind situația în care se aflau înaintea începerii
lucrărilor, mai ales zidul de incintă, dar şi turnurile de colţ,
acestea ar fi necesitat lucrări de îndepărtare şi stopare
a umidităţii (costisitoare şi de lungă durată), plombări,

Fig. 30 – Turnul Golia; etajele boltite

Fig. 31 – Turnul Golia; etajele boltite

injectări, ţeseri de fisuri, desfacere şi refacere a rostuirii cu
mortar de restaurare, curăţare, biocidare şi hidrofobizare.
Din considerente economice dar şi din necesitatea
încadrării lucrărilor într-un anumit termen, relativ scurt,
mare parte din aceste lucrări nu au mai fost executate.
Zidul de incintă
În final la zidurile de incintă au fost realizate doar
următoarele lucrări:
- desfacere şi refacere învelitoare din olane pozate pe
mortar de zidărie M25T cu grad mare de impermeabilizare
pe tot conturul;
- reparaţii, ţeseri la fisuri doar pe alocuri la zidul de sud;
- reparaţii, curăţare rosturi şi rostuială la zidărie de piatră
doar în mică măsură;
- curăţare doar în foarte mică măsură.

cu montanţi şi mână curentă din lemn stejar (numai la
turnul de sud-est);
- reparaţii, ţeseri, plombări la bolţi din cărămidă executate
cu cărămizi şi rosturi de aceleaşi forme şi dimensiuni cu
cele existente;
- rostuială integrală la arce şi bolţi de cărămidă;
- tâmplărie cuplată lemn stejar cu geam clar la ferestre,
acolo unde a fost cazul;
- tratament ignifug şi fungicid (care să nu modifice
culoarea lemnului) la pardoseli lemn stejar;
- injectarea la interior, pe toata înălțimea pereţilor, la toate nivelurile şi la bolţi cu mortar nisip var pe o adâncime
medie de 40÷45 cm pentru realizarea continuității zidăriei de piatră.
Exterior
- plombare pe alocuri la zidărie de piatră (executată numai la turnul de nord-est şi doar în foarte mică măsură la
celelalte);
- curăţare rosturi + rostuială la zidărie de piatră (executată
numai la turnul de nord-est şi doar în foarte mică măsură
la celelalte);
- desprăfuire zidărie de piatră;
- îndepărtare intervenţii cu mortar de ciment (executată
numai la turnul de nord-est şi doar în foarte mică măsură
la celelalte);
- curăţare integrală a zidăriei de piatră;
- reparaţii zidărie piatră şi cărămidă la cornişă;
- strat amorsă de legătură între materiale pe bază de
ciment;
- învelitoare olane pozate pe mortar de zidărie M25T cu
grad mare de impermeabilizare;

Turnurile de colţ
Interior
- pardoseală în stil „opus incertum” din lespezi de piatră
poligonale, de diferite forme neregulate;
- desfacere zidărie piatră la ferestre;
- desprăfuire zidărie piatră;
- curăţare zidărie piatră;
- reparaţii, curăţare rosturi şi rostuială la zidărie de piatră;
- tâmplărie (uşi) dulapi stejar pe toc stejar cu balamale,
mânere, şilduri din fier forjat ciocănite la cald;
- vopsitorie la uşi de acces din dulapi de stejar cu toc de
stejar;
- ochiuri detaşabile din plexiglas cu trăgătoare metalice la
gurile de tragere;
- desfacere planşee lemn stejar existent (acolo unde mai
existau);
- planşee lemn stejar cu grinzi şi dulapi aşezaţi
perpendicular pe grinzi;
- tratament ignifug şi fungicid (care să nu modifice
culoarea lemnului) la planşee lemn stejar;
- coşurile de fum au fost reparate şi păstrate ca şi canale
de ventilaţie;
- scară cu 2 vanguri, trepte fără contratrepte, balustradă

Casa Ion Creangă
Dată fiind starea bună în care se afla la Casa Ion
Creangă au fost necesare numai foarte puţine lucrări de
reabilitare exterioară:
- confecţionare şi montaj uşi din dulapi stejar pe toc
stejar cu balamale, mânere, şilduri decorative (cele două
uşi de pe peretele nordic);

111

- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşa principală de
acces din dulapi de stejar cu toc de stejar;
- vopsitorie grilaje şi balamale metalice decorative la uşi
şi ferestre (culoare brun închis);
- curăţare şi vopsitorie la ferestre (culoare brun închis);

Cişmeaua
La Cişmea au fost propuse şi executate în principiu
aceleaşi tratamente ca şi la paramentul Bisericii şi anume:
- desprăfuire suprafeţe;
- îndepărtarea văruielilor executate anterior;
- îndepărtarea intervenţiilor anterioare cu mortar de
ciment;
- îndepărtarea chiturilor şi plombărilor necorespunzătoare
executate anterior;
- curăţarea suprafeţelor de piatră;
- rostuirea spaţiilor dintre modulele de piatră precum şi
repararea micilor spărturi, ciobituri existente cu mortar
de completare la culoarea pietrei;
- biocidarea suprafeţelor de piatră;
- tratament de hidrofugare a suprafeţelor de piatră
integral;
În afară de acestea a fost realizată refacerea instalaţiei de funcţionare a cişmelei.
Incinta
Prin proiect s-a propus ca atelierele de tâmplărie şi
confecţii metalice să fie integral dezafectate (mutate pe
un alt amplasament din afara incintei), iar spaţiul ocupat
de ele să fie amenajat. Singura construcţie care urma a
fi menţinută şi reamenajată era actuala tâmplărie, acolo
urmând a fi funcţionat un atelier de icoane.
Până la data recepţiei această prevedere nu a fost
realizată.
În incintă au fost propuse şi realizate următoarele
lucrări:
- rigola adiacentă zidului de sud al incintei (la interior)
s-a reparat, executându-se şi lucrări de sistematizare
verticală, racordul şi deversarea la canalizare în zona
turnului de colţ de sud-vest.
- au fost executate lucrări de sistematizare verticală
pentru îndepărtarea apelor pluviale stagnante lângă baza
zidurilor şi intrările în turnurile de colţ.
- au fost extinse aleile pietonale pentru a se asigura accesul
la turnurile de colţ iar vechile alei rostuite cu mozaic au
fost înlocuite de alei din dale de piatră.
- a fost desfăcut (pentru lucrările de consolidare) şi
refăcut cu acelaşi material pavimentul din piatră cubică
din zona turnului.
- a fost amenajat în zona de sud-est un parcaj pavat cu
dale autoblocante de diferite culori, din acelaşi materiale
fiind realizate şi trotuarele din jurul ansamblului.

Instalații electrice interioare
Iluminatul arhitectural a fost realizat în actuala
etapă doar pentru Biserică şi Turnul de intrare – Turnul
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Golia într-o etapă ulterioară, funcţie de disponibilităţi, să
fie realizat pentru întreg ansamblul.
Conceptul de iluminat arhitectural a căutat a realiza
o ierarhizare dar şi o mediere a celor două construcţii
reper ale Ansamblului Mănăstirea Golia din Iaşi,
urmărind iluminarea conform funcţiunii lor, în relaţie
cu caracteristicile constructive şi ţinându-se seama de
restricţiile cu privire la amplasarea proiectoarelor.
Turnul de intrare – Turnul Golia este iluminat pe
cele patru laturi în tonuri calde date de surse cu descărcări
în vapori de sodiu la înaltă presiune. Pasajul boltit este
iluminat în aceleaşi tonuri calde provenite din acelaşi tip
de surse, printr-un iluminat de tip indirect, care împreună
cu cele patru aparate de tip torţă cu lumină albă caldă, duc
la obţinerea unui contrast discret de culoare şi lumină.
Biserica are partea de jos pusă în evidenţă printr-un
iluminat ascendent obţinut de la 17 proiectoare amplasate
la sol care ritmează accente pe pilaştri. Nivelul superior
este iluminat prin patru grupe a câte două proiectoare
amplasate la distanţă.
Din câte cunoaştem, beneficiarul – Consiliul Judeţean Iaşi – a întreprins demersuri aflate într-o fază avansată de rezolvare pentru atragerea de fonduri în vederea
consolidării şi restaurării integrale a picturii murale a bisericii.
Nutrim speranţa ca o dată cu aceasta să fie cuprinse
în cadrul proiectului şi lucrări exterioare (rămase neexecutate din diferite motive) precum: reîntregirea volumetrică a unor piese din piatră, biocidarea şi hidrofobizarea
la corpul Bisericii; biocidarea și hidrofobizarea paramentului din piatră de carieră rostuită de la Turnul de intrare - Turnul Golia; rezolvarea problemelor de umiditate,
plombarea, rostuirea cu mortar de restaurare, curățarea,
biocidarea și hidrofobizarea integrală la zidul de incintă
şi turnurile de colţ; cercetarea, consolidarea, restaurarea
şi punerea în valoare în cadrul ansamblului, a pivniţelor
boltite descoperite în timpul lucrărilor (într-o zonă la sud
de clădirea stăreţiei) şi nu în cele din urmă finalizarea iluminatului arhitectural pentru întreg ansamblul.
Decembrie 2010
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INTERVENŢII STRUCTURALE CU AJUTORUL
MESERIILOR, MATERIALELOR ŞI AL TEHNOLOGIILOR
TRADIŢIONALE, COMPONENTE ALE RESTAURĂRILOR
CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE ALE PATRIMONULUI
ARHITECTURAL SAU SURSE DE INSPIRAŢIE PENTRU
DEZVOLATARE DURABILĂ
Mircea Mironescu, Adrian Mircea Stănescu,
Teodor Brotea, Radu Comănescu, Daniel Purdea1
Abstract
The article emphasizes the main issues that are to
be considered when structural rehabilitation works are
done during the restoration of a monument building;
considering the model as an inspiration for a durable
development.
In the subsequent articles we will develop each
chapter for a detailed comprehension of these problems.
Keywords: Structural rehabilitation works, restoration, durable development .

S

tructurile construcţiilor monumente istorice
sau care aparţin patrimoniului arhitectural de
la noi din ţară, deşi nu au o tipologie care să
reflecte particularităţi deosebite au totuşi caracteristici
specifice, care trebuie menţionate.
În general, materialele întrebuinţate au în schimb
caracterisitici deosebite de cele întrebuinţate în ţări
cu tradiţie în acest domeniu. Dacă în ţările cu tradiţie,
din punct de vedere al materialului predominant, s-a
dezvoltat o „civilizaţie a pietrei”, la noi se poate vorbi, mai
mult de o “civilizaţie a lemnului”.
Acest aspect a avut şi are un impact deosebit asupra
durabilităţii construcţiilor monumente istorice sau de
patrimoniu arhitectural de la noi din ţară.
În privinţa vulnerabilităţii la diferite acţiuni, trebuie
subliniat că în general, acţiunile climatice, cu ecart şi
repetabilitate mare, au un caracter distructiv asupra
construcţiilor din ţara noastră, în comparaţie cu acelea
din ţările cu tradiţie în păstrarea monumentelor istorice.
Trebuie amintit că mai mult de 2/3 din teritoriul României
este supus periodic, cam de trei ori pe secol la cutremure
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puternice din aceaşi sursă, Vrancea.
Periodic ca urmare a acestor acţiuni, dintre care
amintim focul şi inundaţiile, dar mai ales după acţiunile seismice majore sunt necesare intervenţii structurale
asupra construcţiilor monumente istorice sau de patrimoniu arhitectural.
Funcţie de perioada istorică în care acestea au fost
construite, reflectând nivelul de cunoştinţe, materialele,
tehnologiile şi nu în ultimul rând, mâna de lucru avută la
dispoziţie, acestea au fost mai mult sau mai puţin adecvate
cu ceea ce noi considerăm acum corespunzător păstrării
în timp a construcţiilor.
Marea majoritate a construcţiilor monumente istorice sau de patrimoniu arhitectural de la noi din ţară au în
continuare nevoie de intervenţii structurale care trebuie
realizate în cât mai mare măsură cu materialele, tehnicile
şi meseriile tradiţionale, adaptate şi îmbunătăţite cu părţile pozitive ale tehnicii contemporane, cu caracter reversibil şi care să nu altereze ci, pe cât este posibil să pună în
valoare caracterul istoric al acestora.
Din îmbinarea acestor deziderate, aparent contradictorii vom oferi întregii industrii a construcţiilor, surse de inspiraţie pentru o dezvoltare durabilă care să ţină
seama de cele şase exigenţe esenţiale, cerute de legea
10/1995, privind calitatea în construcţii.
1. TIPOLOGIA STRUCTURALĂ A CONSTRUCŢIILOR
MONUMENTE ISTORICE ŞI DE PATRIMONIU
ARHITECTURAL

Tipologia structurală a construcţiilor monumente
istorice şi de patrimoniu arhitectural este deosebit
de diversificată funcţie de destinaţia construcţiilor
respective.
La biserici (fig. 1, 2, 3), locuinţe, turnuri de pază
(figura 4), avem subsisteme verticale realizate din coloane
sau pereţi de zidărie de cărămidă sau zidărie de piatră în

diferite alcătuiri, pereţi cu bârne de lemn, stâlpi de lemn
şi pereţi de paiantă sau chirpici, subsisteme orizontale
realizate din arce, bolţi, cupole, pandantivi de zidărie sau
piatră sau planşee cu schelet din grinzi de lemn, arce sau
ferme de lemn.
Lemnul a fost unul din materialele cel mai des
folosite la noi în ţară ca material de construcţie, până la
începutul secolului XX, putând vorbi la noi de o adevărată
„civilizaţie a lemnului”, având realizări tehnice şi artistice
specifice de valoare. Ne gândim în special la cele peste
1400 de biserici din lemn (figura 5) realizate până în anul
1918, constituind patrimoniul tehnic şi artistic cel mai
valoros din acest domeniu. Din punct de vedere structural
principalele tehnici constructive la bisericile de lemn,
sunt cu îmbinări în „cheutori” (figura 6), în „căţei” şi în
„furci”. Dintre acestea cea care a creat faima bisericilor de
lemn de la noi este aceea în „cheutori”.
Şi în pereţii şi pilaştrii de zidărie întâlnim lemnul
sub formă de centuri realizate odată cu zidăria la diferite
nivele. Aceste centuri pot fi şi din fier forjat sau oţel
laminat putând fi introduse ca urmare șia unor intervenţii
structurale de consolidare.
La construcţii edificii publice (Biblioteca Centrală
Universitară) (fig. 7) apar planşee cu grinzi metalice şi
bolţişoare de cărămidă sau plăci de beton simplu la partea
de jos a grinzilor metalice.
Sistemul de fundare este în general format din tălpi
de piatră sau cărămidă zidită cu mortar de slabă calitate
şi în ultima perioadă, după anul 1900 cu tălpi, blocuri
de beton simplu sau beton armat, pentru structurile
industriale.
La marea majoritate a construcţiilor s-a constatat
lipsa hidroizolaţiilor orizontale sau verticale. La corpul
din 1911 de la B.C.U. de exemplu apar hidroizolaţiile
orizontale, dar fără hidroizolaţii verticale.
La construcţiile cu caracter industrial, întâlnim
structuri în cadre de beton armat cu pereţii de beton
simplu sau beton armat, şeduri de beton armat, ferme de
beton armat sau ferme metalice, planşee de beton armat
sau cupole cu schelet metalic combinat cu căpriori şi
astereală de lemn.

de construcţii.
Durabilitatea naturală a lemnului este o problemă
pe care constructorii, respectiv meşterii dulgheri o
cunoşteau în cea mai mare parte, fiind una din cunoştinţele
principale transmise din generaţie în generaţie, la fel ca şi
“secretele” meseriei.
Este recunoscut faptul că dintre speciile de lemn
întrebuinţate la noi în ţară, stejarul are cea mai bună
durabilitate.
În normele actuale durabilitatea (care reprezintă
capacitatea materialului de a rezista la distrugeri cauzate
de factorii fizici, chimici sau biologici) este determinată
pe baze ştiinţifice.
Pentru cele cinci clase care definesc condiţiile
de exploatare globale, de microcondiţii de expunere
ale materialelor, şi funcţie de acestea, durabilitatea lor
naturală sunt date în tabelul 4 și 5 pentru materialele
lemnoase (în mediu uscat, expunere la umiditate sau la
agenţi de umezire plus cicluri de îngheţ dezgheţ, expunere
la aer saturat cu săruri sau apă de mare, expunere la
mediul chimic agresiv), detaliate cu diferite specificaţii,
pentru fiecare factor biologic în parte. Macrocondiţiile
care au efect asupra micro condiţiilor sunt, ploaia şi
zăpada, combinaţia vântului şi a ploi, variaţia temperaturii,
variaţia umidităţii relative.
Lemnul îşi reduce rezistenţa la compresiune, pentru
umiditate cu valori de peste 15%, cu până la 50÷65%,
funcţie de creşterea umidităţii de până la 40%.
Dintre factorii bilologici, care sunt cei care produc
cele mai multe degradări ciupercile domestice „Merulius
Lacrimaus” sunt cele mai agresive.
La zidării în aceleaşi condiţii de expunere de micro
sau macro condiţii de expunere, factorii fizici şi chimici
sunt cei mai distructivi. Aceştia acţionează asupra
mortarului de tencuială, mortarului de legătură şi asupra
cărămizilor.
În compoziţia cărămizilor, nisipului, varului sau
cimentului intră următoarele principale elemente chimice
Si, Al, Fe, insolubile, sau Na, Ca, K, solubile.
Se ştie că mortarul de var (varul gras) (figura 9)
sub diferite forme, provenit din calcar, este un liant care
nu se întăreşte în prezenţa apei. În diferite proporţii,
rezultate din compoziţia varului sau din aportul de Si,
2. MATERIALELE ÎNTREBUINŢATE ŞI
Al, Fe din agregate, acesta devine hidraulic, adică se
DURABILITATEA STRUCTURALĂ
întăreşte în prezenţa apei, definit ştiinţific prin indicele
Cele mai vechi materiale de construcţii sunt piatra, de hidraulicitate (Louis Vicat 1820). Practic este vorba de
lemnul, pământul bătut, chirpicul. Urmează cărămizile proporţia dintre calcar pur, magneziu şi argilă, exprimată
arse, varul obişnuit, varul hidraulic, cimentul, betonul chimic prin proporţia dintre argilă SiO2 +Al2O3 + Fe2O3 şi
simplu, fierul forjat, fonta, oţelul, betonul armat, lemnul calciu CaO + MgO3.
lamelar, aluminiul.
Apa pătrunde în porii zidăriei sau în fisuri, şi atunci
Caracteristicile principale ale acestor materiale când are o concentraţie mare de CO2 sau SO2, transformând
sunt descrise comparativ în continuare (tabelul 1, tabelul carbonaţii nesolubili în bicarbonaţi sau sulfiţi solubili.
2, fig. 8). Tabelul 1 este o prezentare succintă a rocilor Acest fenomen este distructiv atât pentru pietrele de
sedimentare rezultate din rocile magmatice sau vulcanice calcar cât şi pentru zidării şi tencuieli. Este de asemenea
prin acţiunea aerului, poluare, diferenţe de temperatură, evident că acest proces este mai puţin agresiv pentru
factori biologici, din care rezultă densitatea materialelor materialele care conţin elemente care le dau hidraulicitate
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şi nu sunt solubile.
Exprimat chimic, apa cu o concentraţie mare de
anhidridă carbonică sau sulfurică poate transforma
carbonaţii în bicarbonaţi (calcit) sau sulfiţi de calciu
(ipsos) solubili.
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
CaCO3 + SO2 + 3H2O = (CaSO4 x 2H2O) + H2O + CO2
În general la zidării eflorescenţele apar din cauza
sărurilor solubile (sulfat de sodiu, sulfaţi şi carbonaţi de
potasiu, calciu şi magneziu).
Romanii au realizat cele mai bune zidării în
antichitate prin alegeri de materiale şi execuţii foarte
atente şi riguroase. Carămizile erau păstrate să se
usuce natural 5 ani atunci când nu erau arse, sau erau
arse după 2 ani. Se foloseau materiale cu hidraulicitate
naturală, ca „puzzolana”, sau adaosuri artificiale care să
dea aceleaşi caracterisitici cu cele naturale. În acest fel au
luat naştere betonul şi varul roman, folosite la construcţii
monumentale cum ar fi Colosseumul, Pantheonul, Podul
lui Traian.
Dar nu numai în antichitate, ci şi în timpul renaşterii
au fost realizate construcţii din zidărie remarcabile, care
dăinuie şi astăzi. Domul din Florenţa, Palatul Dogilor din
Veneţia sunt exemple elocvente de execuţie cu meşteri de
o calificare înaltă, bine organizaţi în bresle.
Durabilitatea fierului sau oţelui este remarcabilă
la acţiunea agresivă a majorităţii factorilor fizici, chimici
sau biologici. Totuşi fierul este afectat de ruginire, adică
formarea oxidului de fier hidratat în prezenţa oxidului de
fier şi a apei, hidraţii de metal Fe(OH)2 şi Fe(OH)3.
Întrebuinţat în construcţii monumentale mai ales,
remarcabile începând cu a doua jumătate a secolului XIX,
aceste material, corespunzător protejat este în bună funcţionare şi astăzi (Turnul Eiffel, Podul de la Cernavodă). Se
remarcă la aceste construcţii eleganţa structurală, cât şi
foarte buna execuţie a acestora. Din păcate sarcinile gravitaţionale tot mai mari impuse construcţiilor moderne,
fac greu realizabile acum structuri metalice de eleganţa
celor din trecut.
Durabilitate betonului şi a betonului armat în special
depinde foarte mult de calitatea cimentului întrebuinţat,
calitatea agregatelor, densitatea acestuia rezultată din
curbele granulometrice şi întrebuinţarea unui factor apă/
ciment corespunzător.
Cimentul conţine aceleaşi elemente chimice de
bază, ca şi varul sau mai ales varul hidraulic (tabelul 3),
rezultate din materia primă de bază (calcar, argilă sau
marnă şi diferiţi oxizi). Modul de realizare a cimentului
diferă însă, de la formarea clincherului, prin arderea până
la 1450°C a amestecului măcinat şi granulat, măcinarea
din nou a acestuia şi amestecarea cu gips şi eventual cu
alte adaosuri.
Atât betonul cât şi tencuiala realizată cu ciment sunt
produse cu permeabilitate redusă la circulaţia vaporilor
de apă, de 2 - 5 ori mai redusă decât tencuielile sau betonul
realizat cu var sau var hidraulic. Această caracteristică
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face ca tencuielile, respectiv materialele cu var să fie
considerate mai “sănătoase” decât cele cu ciment.
Au fost prezentaţi lianţii minerali, dar în trecut, ca
şi astăzi la restaurări se întrebuinţează lianţi organici,
precum cazeinatul de calciu, amidonul, ouăle, sângele sau
urina, răşinile naturale.
Pământul bătut, chirpicul sau paianta sunt materiale simple sau compozite, realizate pe baza lutului (sol argilos) care este un amestec de argilă, mâl, nisip şi pietriş
mic. Sunt materiale ecologice (Tabelul 6) care amestecate
cu stabilizatori şi cu prevederea de protecţii impermeabile
la fundaţii, hidroizolaţii orizontale şi verticale corespunzătoare, protecţie la acoperiş, socluri sau subsoluri, detaliate
corespunzător pentru a feri aceste materiale de prezenţa
apei şi a umidităţii dau naștere la construcții durabile.
3. VULNERABILITATEA CONSTRUCŢIILOR
MONUMENTE ISTORICE ŞI DE PATRIMONIU
ARHITECTURAL LA ACŢIUNI MECANICE, DE
MEDIU SAU SEISMICE

Vulnerabilitatea acestor construcţii este diferită,
funcţie de tipul de structură, de materialele structurale
întrebuinţate şi de tipul acţiunii.
Există construcţii la care fundaţiile sunt aşezate la
adâncimi şi pe terenuri necorespunzătoare. În general
construcţiile de patrimoniu sunt vulnerabile la acţiunile
climatice, dar mai ales la acţiunile seismice.
Apele meteorice nedirijate corespunzător prin sistematizări verticale adecvate, în combinaţie cu acţiunea
agresivă a apei şi umidităţii, combinată cu ciclurile de
îngheţ dezgheţ, în număr mare pentru majoritatea teritoriului ţării noastre pot afecta structura şi integritatea
construcţiilor.
Dar cea mai mare vulnerabilitate este acea dată
de acţiunea seismică, mai ales pentru construcţiile cu
structură cu masă mare din zidărie de piatră sau cărămidă.
Este de remarcat că marea majoritate a bisericilor
ortodoxe vechi de la noi, situate în zone seismice nu mai
au turlele originale. Mecanismele de avariere a acestora
arată schematic ca în figura 10 şi figura 11.
În general structurile cu pereţi de zidărie, tind să
se separe în blocuri şi părţi (fig. 12), delimitate de zonele
străbătute de goluri. Studiul simplificat şi evaluările prin
calcul care iau în considerare astfel de blocuri sau părţi
este foarte eficient pentru studierea comportării acestor
construcţii la acţiunile seismice.
Este bine ca totdeauna să combinăm evaluările prin
calcul prin metode simplificate cu cele avansate de tipul
3D - cu elemente finite.
Construcţiile de patrimoniu cu schelet din beton
armat sunt realizate în perioada în care nu existau modelări
şi cunoştinţe suficiente pentru comportarea acestora la
acţiuni seismice. În general acestea supravieţuiesc din
interacţiunea cu pereţii de zidărie din umplutură şi de
aceea, modelarea fizică şi matematică trebuie să pună

accentul pe această interacţiune.

umidităţii în ziduri, mai ales în zonele în care se introduc
elemente de beton armat, deoarece acestea favorizează
4. METODE DE INTERVENŢII STRUCTURALE
producerea sarurilor, care dau naştere la eflorescenţe
INTEGRATE ÎN LUCRĂRILE DE RESTAURARE
nedorite.
Metoda de consolidare cea mai eficientă pentru
Lucrările de intervenţii structurale sunt realizate construcţiile monumente istorice este aceea de izolare a
sub formă de reparaţii sau consolidări.
bazei (figura 15), care pe lângă efectul benefic de a reduce
Reparaţiile au menirea să refacă caracterisiticile de la minimum intervenţiile în corpul acestora, rezolvă şi
rigiditate şi rezistenţă a structurilor la parametrii iniţiali, problema hidroizolării la nivelul terenului, în mod eficient.
iar consolidările să îmbunătăţească aceste caracteristici.
Pentru lucrări de reparaţii structurale care să se
5. INTERVENŢIILE STRUCTURALE ÎN CADRUL
integreze în lucrările de restaurare este foarte important
RESTAURĂRILOR, SURSE DE INSPIRAŢIE PENTRU
O DEZVOLATARE DURABILĂ
ca acestea să se realizeze cu materiale cu caracteristrici
cât mai apropiate de materialele iniţiale ale structurii şi
Intervenţiile structurale în cadrul restaurărilor, mai
cu modul lor de a fi puse în operă asemănător.
La structurile cu elemente din lemn, se înlocuiesc ales cele de tip reparaţii, sunt o sursă de inspiraţie pentru
părţi din elemente sau elemente întregi cu o atenţie o dezvoltare durabilă prin extinderea acestei experienţe şi
deosebită dată îmbinărilor, cu care trebuie să fie la construcţii noi prin folosirea de materiale tradiţionale,
care în general folosesc puţină energie, puse în operă de
compatibile (de exemplu cuie de lemn – la îmbinări).
La structurile de zidărie se fac injectări în fisuri sau către meseriaşi cu o calificare corespunzătoare.
Folosirea lemnului, zidăriilor cu cărămizi de argilă
matări cu mortar în crăpături, reţeseri, sau completări cu
arsă
sau
chirpici, cu mortar de var hidraulic, în produsele
cărămidă a părţilor degradate ale elementelor de zidărie.
Injectările e bine să se facă cu var hidraulic, iar matările şi moderne, sau chiar pământul bătut, ameliorat pentru
înlocuirile de cărămizi să se facă cu cărămizi şi mortar cât stabilizare, ca părţi componente ale construcţiei, care să
protejeze zonele vulnerabile ale fiecărei construcţii în
mai apropiate de calitatea celor originale.
La structurile cu elemente din beton şi beton armat parte, la diferitele acţiuni climatice ale acestora, ne conduc
se fac injectări sau matări ale fisurilor şi crăpăturilor cu la construcţii în care se poate duce o viaţă sănătoasă.
Astfel pentru pământul bătut protecţia termică,
ciment sau beton apropiat caracteristicilor materialelor
difuzia
vaporilor, admisia şi eliberarea de căldură, sunt
iniţiale.
La structurile cu elemente metalice se înlocuiesc proprietăţi care favorizează crearea unui mediu ambiental
piesele metalice deformate sau se refac nodurile sau corespunzător.
zonele de petreceri degradate.
6. CONCLUZII
Pentru intervenţiile de tip consolidare pentru
construcţiile cu structuri din zidărie de cărămidă, funcţie
Intervenţiile structurale în cadrul restaurărilor
de tipul de structură se folosesc cămăşuieli cu coji de beton
de
construcţii
monumente istorice sau de patrimoniu
sau mortar armat (fig. 13), reţele spaţiale de elemente
liniare de beton armat înglobate in zidarie, bare de oţel de arhitectură sunt operaţii complexe, de tehnicitate
beton protejate cu mortar special în galerii forate (fig. 14), deosebită. Ele pot fi făcute sub formă de reparaţii sau
placări cu benzi din fibre de carbon sau pînze din fibre consolidări ale elementelor structurale, respectiv ale
de carbon sau sticlă, lipite cu răşini epoxidice sau reţele structurile acestor construcţii.
Tema principală a acestui articol se referă la
din profile metalice introduse în foraje matate cu mortar
reparaţiile structurale, dar sunt abordate toate problemele
– beton special.
Elementele structurale înglobate trebuie să fie principale legate de aceste intervenţii.
Astfel sunt descrise principalele tipuri structurale,
protejate spre exterior cu zidărie de cărămidă care să
refacă paramentul de zidărie şi să protejeze termic zona materialele întrebuinţate, durabilitatea lor, vulnerabilitade intervenţie. Deasemenea introducerea de elemente de tea structurilor pentru patrimoniu construit, metode de
beton armat pe extradosul arcelor şi bolţilor, în general intervenţii, cuprinzând deci, şi lucrările de consolidare.
Lucrările de reparaţii reclamă în mod special
toate intervenţiile de consolidare din podul bisericilor
meserii,
materiale şi tehnici tradiţionale şi în această
trebuie să fie protejate termic.
Pentru construcţiile cu planşee şi grinzi de lemn, privinţă se arată că, dacă folosim toatea acestea cu succes
se introduc tiranţi de oțel în planul planşeelor, care să la intervenţiile structurale pentru patrimoniul construit
consolideze mai ales pereţii exteriori, la tendinţa acestora avem surse de inspiraţie pentru a construi în general în
de desprindere de legăturile cu pereţii adiacenţi şi căderea spiritul unei dezvoltări durabile.
Ştiinţa construcţiilor este din păcate un domeniu mai
spre exterior.
O atenţie specială trebuie acordată hidroizolaţiilor, puţin avansat al activităţii inginereşti. Totuşi progresul
protejării pereţilor împotriva igrasiei şi prezenţa apei şi este continuu, lucru de netăgăduit, dar fiind conştienţi
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că nu putem să explicăm ştiinţific toate aspectele legate aceste principii, în spiritul dezideratului dezvoltării
de comportarea structurilor istorice şi a materialelor durabile, care impune respectarea tuturor celor şase
componente, sau să ameliorăm comportarea acestora exigenţe.
fără a diminua caracterul istoric al acestora este bine să
folosim meseriile, materialele şi tehnicile tradiţionale nu
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Fig. 1 – Biserică ortodoxă
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Fig. 2 – Biserică romano – catolică
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Fig. 3 – Sisteme de cupole şi bolţi cu sistemul de rezemare şi traseul eforturilor de compresiune

Fig. 4 – Culă
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Fig. 5 – Biserică ortodoxă cu structura de lemn

Fig. 6 – Îmbinări elemente lemn în pereţi
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Fig. 7 – Secţiuni structuri BCU

Tabelul 1
CLASIFICAREA ROCILOR DETRITICE SAU CLASTICE (SEDIMENTARE) ÎN RAPORT DE MĂRIMEA PARTICULELOR ŞI
AGENTUL DE TRANSPORT
Mărimea
granulelor

Psefite
ø > 2 mm

Psamite
0,02 < ø <2 mm
Pelite
ø <0.02 mm

mobile

Aer
consolidate

grohotiş

brecie

arenit,
nisip de
dune
praf

arcoză
loess

Agentul de transport
Apă
mobile
consolidate

bolovăniş,prundiş,
pietriş

conglomerate

mâl, nămol

argile, marne

nisipuri de râu,
nisipuri de mare

gresii, calcare

Gheaţă
mobile
consolidate

morene,
tilit
argile cu
blocuri
depozite glaciare
–

Tabelul 2
COEFICIENŢII DE DILATARE TERMICĂ (α) ŞI COEFICIENTUL DE DEFORMAŢIE TRANSVERSALĂ (μ) –
(COEFICIENTUL LUI POISON) PENTRU DIVERSE MATERIALE
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Materialul

Coef. de dilatare termică (α)

Lemn
Zidărie de cărămidă
Beton
Beton armat
Fontă
Oţel moale
Oţel
Calcar, granit
Duraluminiu

(4 ÷ 6) x 10-6
(4 ÷ 8) x 10-6
(8,8 ÷ 10,4) x 10-6
10 x 10-6
10,4 x 10-6
12 x 10-6
11,7 x 10-6
(7 ÷ 9) x 10-6
23,5 x 10-6

Coef. lui Poison (μ)

0,25 ÷ 1

0,16 ÷ 0,18
0,23
0,24 ÷ 0,28
0,25 ÷ 0,29

DIAGRAMA COMPARATIVĂ σ – ε PENTRU
LEMN, ZIDĂRIE, BETON ŞI OŢEL

Fig. 8

Fig. 9 – Ciclul varului
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Tabelul 3
TABEL COMPOZIŢIE CHIMICĂ VAR, VAR HIDRAULIC ŞI CIMENT

Compoziţia chimică
Principalii compuşi
Formule chimice
Calcar pur
Carbonat de calciu
CaCO3
Var nestins
Oxid de calciu
CaO
Var stins
Hidroxid de calciu
Ca(OH)2
Var hidraulic natural
Silicat de calciu
2CaO,SiO2*
Ciment
Silicat tricalcic
3CaO, SiO2*
*compuşi principali atât la varul hidraulic cât şi la ciment {Al2SO3 şi Fe2O3, respectiv MgO; SO3}
intervin în proporţii mici şi diferite

Clasa
1
2
3

4

5

Tabelul 4
CLASELE DE EXPLOATARE (DE RISC BIOLOGIC) A LEMNULUI PENTRU CONSTRUCŢII

Condiţiile de
exploatare
Lemn uscat,
umiditate
totdeauna sub
20%
Lemn uscat a
cărui umiditate
depăşeşte numai
ocazional 20%
Lemn cu
umiditatea
frecvent
superioară faţă
de 20%
Lemn cu
umiditatea
totdeauna
superioară faţă
de 20%
Lemn în contact
permanent cu apa
de mare

Exemple de utilizare

Dulgherie la umiditatea
interioară: pardoseli, scări
interioare, uşi

Şarpante, schelet de rezistenţă,
corect ventilate în exploatare
Toate piesele exterioare,
vericale ale construcţiei,
supuse ploii, placări, ferestre.
Piese adăpostite ale casei în
atmosfere cu condens.
Lemn dispus orizontal, pentru
exterior (balcoane, terase) şi
lemn în contact cu solul, cu o
sursă de umiditate prelungită
sau permanentă.
Pile, pontoane, lemn îmbibat

Zona
sensibilă
2 mm

2 mm

Riscurile biologice

• Insecte
• Termite, numai în
regiunile infestate

• Insecte
• Ciuperci de suprafaţă
• Termite, numai în
regiunile infestate
• Putregai
• Insecte
• Termite, numai în
regiunile infestate

Zone fără
durabilitate
naturală

• Putregai
• Insecte şi termite

Zone fără
durabilitate
naturală

• Putregai
• Insecte
• Animale marine

Tabelul 5
CLASELE DE DURABILITATE A LEMNULUI ADECVATE CLASELOR DE RISC, LA UTILIZARE
Clasa de risc
1
2
3
4
5

Clasa de durabilitate
1 2
3
4
5
0 0
0
0
0
0 0
0
(0)
(0)
0 0 (0) (0) – (x) (0) – (x)
0 (0) (x)
x
x
0 (x) (x)
x
x

Legendă:
0
– durabilitate naturală suficientă
(0) – durabilitate naturală normală, suficientă pentru anumite întrebuinţări; se poate recomanda
un tratament de protecţie
(0)-(x) – durabilitatea naturală poate fi suficientă, dar în funcţie de esenţa de lemn, de permeabilitate
şi de utilizarea sa finală, se poate dovedi necesar un tratament de protecţie
(x) – tratamentul de protecţie este în mod normal recomandat, dar numai pentru anumite
utilizări durabilitatea naturală poate fi suficientă
x
– necesar un tratament de protecţie

124

Tabelul 6
TABEL COMPARATIV PRIVIND CONSUMUL ENERGETIC PENTRU PRODUCEREA UNEI TONE
DE MATERIAL ŞI CANTIATEA DE CO2 ELIBERATĂ LA EXECUŢIA UNEI GRNZI 10 X 30 cm – L = 1000 cm
Materialul

Consumul de
energie (Mjoule)

Lemn lamelar
Beton
Oţel
Aluminiu
Calcar

1
4
60
250
425

Cantitatea de CO2 eliberată la
execuţia unei grinzi 10 x 30
cm – L=1000 cm
6 kg
101 kg
76 kg

Fig. 11 – Mecanisme de avariere la biserici

Fig. 10 – Mecanism
de avariere la arce

Fig. 12 – Mecanisme de avariere pereţi zidărie
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Fig. 13 – Cămăşuieli coji de beton sau mortar armat

Fig. 14 – Consolidare cu reţea de bare înglobate
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Fig. 15
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MONUMENTE ŞI DOCUMENTE. PIETROŞIŢA,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Abstract

Ana Bârcă
ing in Pietroșița, could give substance for an interesting
repertory about the build techniques, spatial composition,
facades and decoration. Many kinds of architecture from
the traditional houses which belong to the rural architecture of the 19th century till to the dwellings of the well-off
families, influenced by the urban architecture of the end
of 19th and beginning of the 20th c. The analyze of some
documents, has been used for the recovery of the house’s
history, owned by the museum. The members of the family connected to this house were identified. The successive
functions of the building became known: shop, pub, dance
drawing room, temporary dwelling, and workshops for
the tapestries weaving at the middle of 20th c.
Beside the architecture of a place - houses, gates,
churches, public buildings, beside the objects and
photographs kept in interior of the houses, the written
documents embody sequences of the memory, what is one
of the reasons of the protection of the cultural values.

National Village Museum ”Dimitrie Gusti” bought
a house - historical monument, placed in the Pietroșița
village, Dâmbovița county. The museum decided
to restore it and preserves in situ. The documents
concerning the commune are kept in the regional archive
at Târgoviște. These were carefully analyzed in order to
understand the particular development of the settlement.
The informations become a support for the tailoring
of a rehabilitation project of this house recorded in the
National Inventory of Historical Monuments.
The dynamic of the population, ethnical origin of
some families established in the village at the beginning
of 20th century, crafts and trade, social and economical
constructions, dwellings, owners and values of the houses,
emphasized elements of a high economic life. The documents issued in the 19th - 20th centuries, supply with useful
data for the evaluation of the local architecture. Peoples
and crafts, activities and actions for the development of Keywords: document, memory, vernacular arhitecture,
the commune are part of an historical background, for- cultural value, historical recovery.
merly the real life. The vernacular architecture still stand-

Fig. 1 - Așezarea satului Pietroșița
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uzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
a achiziţionat o casă în satul, comuna Pietroşiţa, județul Dâmboviţa, respectiv „Casa
Lenuţa Ignăţoiu”, datată începutul sec. XX, după cum figurează în Lista Monumentelor Istorice a județului Dâmboviţa, cod DB-II-m-B-17639. Situată pe valea Ialomiţei,
în aria Subcarpaţilor Prahovei, Pietroşiţa se află la 36 km
de Târgovişte, 15 km de staţiunea balneară Pucioasa şi la
24 de km. de oraşul Sinaia. Comuna are în componenţa
administrativă şi satul Dealu Frumos, a cărui veche denumire a fost “Valea Ţâţei” sau “Ţâţa”, aşa cum o aflăm în
documente. Suprafaţa totală a comunei este de 3.319 ha,
cu 1.224 case (Pietroşiţa – 860, Dealu Frumos – 364), şi
3.479 locuitori. Resursele naturale ale zonei – păduri de
fag şi molid, păşuni cu fâneţe, livezi de pomi fructiferi, roci
sedimentare pentru construcţie, au favorizat întemeierea
şi dezvoltarea aşezării. (Fig. 1)
Fondată de familii venite din zonele montane ale
Făgăraşului, din Râşnov, Bran şi din regiunea colinară
a văilor Dâmboviţei, Ialomiţei şi Prahovei, Pietroşiţa
a evoluat ca o aşezare puternică din punct de vedere
economic, cu oameni deveniţi proprietari de munţi cu
păşuni şi păduri.
Atestarea documentară a localităţii o găsim abia la
sfârşitul sec. al XVI-lea. Într-un document datat 6 august
1592, Şerban din Pietroşiţa cumpără o funie de loc în
capul Ruşeţului de Jos (vechea denumire a localităţii
Moroieni), în schimbul a 300 de aspri turceşti daţi fraţilor
Ion şi Stan Meleşeşti. Aşezarea comunei în zona de nord a
plaiului Ialomiţei, în apropierea graniţei Ţării Româneşti
cu Transilvania, a fost un factor important în dezvoltarea
administrativă, deoarece rolul de a păzi hotarele i-a revenit
necondiţionat. La fel ca satele Fieni şi Ţâţa, Pietroşiţa
intră în categoria “satelor de plai”, ce păzeau trecerea
din depresiunile subcarpatice în golul alpin sau pe văile
râurilor. Un document emis de Matei Basarab la 1642,
aminteşte de megieşii acestor sate, care sunt plăieşi. În
secolul al XVIII plaiul devine o subunitate administrativă
pentru satele de munte. În acest context geografic şi
politico-administrativ, aşezarea de la Pietroşiţa, menţine
constant funcţia vătafului de plai, astfel încât la mijlocul
sec. al XIX-lea, devine reşedinţa vătafilor de plai şi a vămii
plaiului. Actualul sediu al Primăriei a fost până la 1918,
clădirea Vămii. Hărţile austriece arată Pietroşiţa ca un sat
cu cinci frontiere de-a lungul munţilor. Numele primilor
vătafi de plai sunt amintite la 1616 – Milea, la 1741 –
Marco, la 1746 – Marin. Un vătaf de plai este şi unul dintre
ctitorii Bisericii parohiale din Josenii Pietroşiţei, alături
de Negoiţă, fiul lui Şerban Fusea, negustor în Târgovişte.
Inscripţia îl numeşte: “Radu vătaf al plaiului Ialomiţii,
la 1765, fiul lui Bordea Vătăşescu din Pietroşiţa”. Prin
desfăşurarea acestei autorităţi administrative, localitatea
înregistrează o reputaţie economică consistentă, care
generează şi o dezvoltare socială selectivă.

Fig. 2 - Casă din sec. XIX; dispărută

Fig. 3 - Casă cu parter din piatră și etaj din lemn; a avut prăvălie și
cârciumă; demolată în 2009

Creşterea vitelor mari şi a oilor era susţinută de un
comerţ cu animale, cu puncte importante de trecere şi
desfacere, prin Braşov până la Viena. Un document datat
17 ianuarie 1817, aduce informaţii referitoare la legăturile
economice existente între Pietroşiţa şi Transilvania, ca
de altfel între toate aşezările aflate de ambii versanţi ai
Carpaţilor. “Poruncă a lui Ioan Gheorghe Caragea prin care,
în urma jălbii, stolnicului Polizache, arendaşul vămilor
din Ţara Românească şi a anaforalei marilor boieri,
încuviinţează traficul de mărfuri cu calul sau cu piciorul pe
poteca ce lega Pietroşiţa de Transilvania (Ţara Nemţească),
considerându-se că schelele Dragoslavele, judeţul Muscel
şi Câmpina, judeţul Prahova erau prea depărtate.”1
Documentele emise în secolele XVI – XVIII vorbesc
despre vânzări şi stăpâniri de locuri (terenuri, părţi
de munţi, livezi), uneori cu pricini ajunse la judecata
1

Pârvan Dobrin, Constantin Condrea, Nicolae Bungrezeanu, Din Tezaurul
arhivistic dâmboviţean. Catalog de documente 1526 – 1848, Bucureşti, 1993
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Fig. 6 - Poartă din piatră datată 1888, cu numele meșterului: MAISTER
IVANCEA STANOVICI și numele proprietarului Ioan Popa Nicolae

Fig. 4 - Act de vânzare, facsimil

Fig. 5 - Casă construită la sfârșitul sec. XIX; în prezent adăpostește
muzeul local
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Divanului de la Târgovişte, alteori cu împăcări, dar toate
conturând, prin toponimii şi elemente geografice, hotarele
şi distanţele la care sunt aşezate aceste proprietăţi. Secolul
al XIX-lea este bogat în consemnarea diferitelor schimbări
de proprietate, demonstrându-se mişcarea intensivă a
proprietăţii funciare din satele de moşneni. În anul 1816
două zapise date de moşnenii din Pietroşiţa, lui Iamandi
Cărpenişanu din Târgovişte şi logofătului Arsene Bănescu
din Măgura şi logofătului Marin din Bezdead, prin care
le vinde, primului o parte din hotarul lor cu semnele:
apa Ialomiţei, hotarul Bezdeadului, valea Brăţii, hotarul
Buciumenilor, pentru suma de 500 de taleri, iar ultimilor
doi, le vinde muntele Plaiul Domnesc cu semnele: apa
Ialomiţei, drumul Plaiului, hotarul Priporului, scursura
Lespezilor, Valea Gâlmii, Gura Ialomicioarei, pentru suma
de 1350 de taleri. Aldămaş 100 de taleri.
În anul 1832 ia fiinţă sfatul sătesc, pentru care ar fi
trebuit să se construiască o casă specială, după cum erau
prevederile Departamentului din Năuntru. Tot în aceeaşi
decadă, în anul 1839, familia Grigorescu, care era una
dintre familiile înstărite, aduce de la Tulc(g)heş, localitate
aflată în ţinutul Neamţului la acea vreme, la graniţa cu
Imperiul Habsburgic, pe fraţii Gheorghe şi Nicolae Căciulă,
primul ca dascăl de biserică şi cel de-al doilea ca învăţător.2
La 1864 Pietroşiţa devine comună. În anul 1901 Pietroşiţa
era tot comună în Plaiul Ialomiţa. Fondul de documente al
Primăriei Pietroşiţa, păstrat la Arhivele Naţionale, Filiala
Târgovişte cuprinde informaţii dintre cele mai diverse,
relative la viaţa complexă a comunei. Dinamica populaţiei,
originea etnică a unor familii stabilite la început de secol
XX în comună şi a unor familii refugiate în anii 1939 40, meserii şi comerţ, construcţii sociale (şcoli, puncte
spitaliceşti), construcţii şi amenajări economice (mori,
fierăstraie pentru tăiat lemn, vărării şi cuptoare de var,
cazane de ţuică), fond construit, proprietari, evaluări
de case, constituie secvenţe ale unei vieţi economice cu
2

Istoria bisericii şi satului a fost marcată de personalitatea lui Gheorghe
Simionescu (1895 – 1992), preot în Pietroşiţa, de la hirotonisirea sa în 1917,
până în 1983.

cu instalaţiunile şi maşinile necesare, cu apă minerală,
patru mori pe apă, un gater, o bancă populară, o
societate cooperatistă pentru exploatare de păduri
şi arendări de moşii, ţesătorii manuale în anumite
gospodării, două piuă, o dîrstă, două scărmănătoare de
lână.3
Meseriaşii din comună la 1912, cinci tâmplari,
un lemnar, un rotar, un cizmar, trei croitori, un
brutar, un boiangiu şi un zidar, se alătură cu siguranţă
muncitorilor care lucrau în carierele de piatră şi la
vărării. Ahil Grigorescu este menţionat în anul 1928,
ca proprietar al carierei de piatră în muntele Gâlma
Ialomiţei şi făcea comerţ cu piatră, dar lua piatră şi
prundiş şi din râul Ialomiţa.4 Tot el mai avea o fabrică
de var. Familia Arzoiu a fost una dintre cele care a
Fig. 7 - Cioban din Pietroșița
Fig. 8 - Tatăl preotului Simionescu, la menţinut meşteşugul fabricării varului, de-a lungul
începutul sec. XX
multor generaţii. Avram Grigorescu a avut fabrică de
tors lână, care s-a închis în 1931.5
impact în zonă. Citite şi altfel, documentele sunt chei
Interesantă este evidenţa care se face în anul 1921,
pentru descifrarea relaţiilor, pe de o parte între locuitori pentru meseriile practicate în comună, alăturânduşi pe de altă parte, între autorităţi locale, regionale, se numele meşteşugarilor şi muncitorilor: grecul
naţionale şi locuitori. Primăria, şcoala, biserica, fiecare Evanghelos Dumitru, maistru vărar, italienii Dilena Luigi
pe palierul său, se definesc drept instituţiile proeminente şi Didoi Giosue, zidari, Mario Zambanini, miner, Didoi
în acţiunile de expunere către populaţie a regulilor de David, antreprenor şi câţiva membrii ai familiei Benzonie
urmat în ordonarea vieţii economice, sociale şi spirituale, – Gesupe, Paul inginer, Antonio, funcţionar. Apoi sunt
stimulând rigurozitatea şi cooperarea oamenilor: “…să menţionaţi grecul Vasile C. Vlalopol, cafegiu, albanezul
se ajute între ei cu sfaturi şi cu fapte spre cinstea lor şi Gherim Abdul, paznic, bulgarul Cristea Petre, muncitor,
folosul satului: ”Analizând mai profund aceste documente, sârbii Meşco Nicolae, Cristea Traicu, Iliea Velicanoviciu,
se poate percepe, dincolo de forma înscrisurilor, după muncitori, trei brutari sârbi – Niculae Metanovici, Secula
anumite tipare şi impunerile administrative, cu respectul
legii, forţa de acţiune a unei comunităţi cu deschideri
largi a cadrelor de viaţă, o voinţă civilizatoare şi o
exprimare modernă a sentimentului apartenenţei la un
teritoriu. Valorile morale sunt invocate în fiecare apel
al autorităţii administrative, dar şi plămădite în viaţa
comunităţii. Un act relativ târziu – datat 1923, identificat
în fondul de documente al primăriei, arată cât de mult
preţ se punea pe componenta morală a individului.
Şcoala sanitară “Regina Maria”, ce aparţinea de spitalul
Colţea din Bucureşti, adresează primăriei din Pietroşiţa,
o înştiinţare de înscriere la cursuri, în următorii termeni
”…a se recomanda candidate, fete sau femei sărace, dar
vrednice şi cu dor de muncă şi care pe lângă bune purtări
să se bucure mai ales de perfectă moralitate.”
Fondul de documente pentru secolul XX prezintă
date felurite, folositoare în aprecierea arhitecturii localităţii. Oameni şi meserii, activităţi şi acţiuni de dezvoltare
a comunei sunt parte a tabloului istoric, ce era cândva o
existenţă vie. (Fig. 7, 8, 9)
În 1909, plasa Pucioasa cere primăriei din Pietroşiţa,
să dea un tabel cu străinii din comună care trebuie să aibe
acte în regulă. Se vorbeşte despre italieni, care erau zidari
Fig. 9 - Familie din Pietroșița
şi despre sârbii muncitori agricoli. Referinţe la aceştia
3
vom mai afla pe parcursul anilor următori.
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Dâmboviţa, fond Primăria Pietroşiţa,
În anul 1910, în comună se află patru brutării care dosar 79
fabrică şi vând pâine, o fabrică de ape gazoase, o fântână 4 Ibidem, dosar 186
5

Ibid., dosar 152
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Fig. 10 - Casa Maria Arzoiu, 1903

patronii şi dovezile pe care le aduceau pentru plata
corectă a salariilor muncitorilor şi ucenicilor, se înscriau
în competenţele administraţiei muncii şi ocrotirilor
sociale. Primăria discuta şi organiza lucrările cu caracter
gospodăresc care priveau spaţiul privat, dar mai ales cel
comunitar, cu date despre mijloace de forţă de muncă,
termene şi bugete.
În 1940, cu ocazia schimburilor de populaţie între
România şi Bulgaria se face un tabel cu toţi evacuaţii cu
familiile lor, venite din Cadrilater (Silistra, Caliacra) în
Pietroşiţa. Familiile de agricultori Marmandiu şi Arzoiu,
se numără printre ei. Numele lor sunt legate de casele
rămase în Pietroşiţa. Tot în 1940, se refugiază cîteva
familii din Basarabia, Bucovina şi Ardeal.8
Comuna Pietroşiţa este declarată staţiune
climaterică şi a avut un oficiu local de turism. Regele
Carol I, Ferdinand, principesa Ileana se duc frecvent la
Pietroşiţa, avînd în vedere şi distanţa convenabilă între
Sinaia şi Pietroşiţa. Sanatoriul din Moroieni, care a fost
construit între anii 1932 – 36, pentru tratamentul bolilor
de plămâni, înscrie un loc important în peisajul regiunii.
Venind de la Bucureşti, în drum spre Sinaia, în anul 1933
regele Carol al II-lea face o vizită la Pietroşiţa. Amintirea

Fig. 11 - Casa Ion Bucșa, Constantin Marmandiu (Vila Livia), înc. sec.
XX; detaliu stucatură; renovată în 2007

Dingovitch şi Save Sergheievitch, Iacob Ivanovici, covrigar
şi Bogdan Ristici, comerciant. 6
Comercianţii din comuna Pietroşiţa, se ocupau în
mare măsură cu negoţul de cereale şi lână, aveau băcănii,
brutării, măcelării Erau 3 cârciumi în 1936, dar şi o
farmacie.
În anul 1939 Primăria din Pietroşiţa, primeşte de la
Ministrul Internelor, prin Prefectura judeţului Dâmboviţa,
Ordinul de a realiza, în termen de un an, o monografie a
comunei, ce se va publica.7 Monografia a fost pregătită prin
completarea unor chestionare. Aceasta conţinea capitole
legate de suprafeţele de terenuri cu funcţiile lor, unelte,
număr de animale existente, buget, număr de arendaşi,
persoane cu situaţie morală şi materială însemnate,
populaţie – număr, profesiuni, colonişti, contracte pentru
cârciumi, întreprinderi comerciale, bănci populare,
număr de locuinţe, materiale de construcţie, clădiri mai de
seamă. Chestionarele mai cuprindeau aspectele legate de
şcoli, dar şi despre modul în care-şi fac profesorii datoria.
Starea drumurilor, nevoile comunei, alimentarea cu apă
erau chestiuni în atenţia administraţiei. Numele şefilor
de autorităţi, ce fabrici sau locuri de muncă deţineau
6
7

Ibid., dosar 109

Ibid., dosar 205, fila 1
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Fig. 12 - Casă cu stucaturi construită la înc. sec. XX, adosată unei case
de sec. XIX
8

Ibid., dosar 212

acelor opriri în localitate, transmisă în familii, este încă
evocată de vârstnici, iar fotografiile păstrate în case, arată
acele zile cu atmosfera de sărbătoare.
În anul 1923, printr-o notă a medicului din comuna
Pietroşiţa, adresată primarului, sunt invitate la sediul
primăriei, trei femei, ”pentru a le opri a mai practica
moşitul, conform Legii Sanitare”. Cu toate acestea, abia în
mai, 1942 se construia baia comunală şi se cer bani pentru
o maternitate cu 2 camere pentru farmacie, servitor,
culoar la intrare şi closet. Se propune o construcţie din
piatră căptuşită cu cărămidă, fără planşeu, învelită cu ţiglă
şi duşumită. În scopul sporirii fondurilor de construcţie
a băii şi a micii maternităţi, se cere aprobarea pentru
serbarea câmpenească în parcul comunal, urmată de seară
de dans în Căminul Cultural al comunei. Sunt adresate
invitaţii şi afişe Directorului sanatoriului din Moroieni. Se
cer bani pentru tâmplărie, medicului primar al judeţului,
dar răspunsul este negativ – nu se aprobă ajutoare pentru
construcţie, din fondul sanitar. Totuşi, baia comunală şi
maternitatea se ridică până în septembrie în acelaşi an.9
Arhitectura din Pietroşiţa mai păstrează suficiente
exemplare de locuinţe, care pot furniza material pentru
un interesant repertoriu de tehnici constructive,
compoziţie spaţială, paramente şi plastică decorativă.
Desluşim mai multe feluri de arhitecturi, ce concentrează
valori evidente: de la case ce aparţin tipologic arhitecturii
rurale caracteristice ariei subcarpatice meridionale,
pentru tot secolul al XIX-lea până la foste rezidenţe ale
unor familii înstărite, de factura arhitecturii orăşeneşti,
cu elemente neoclasice în decoraţia faţadelor. (Fig. 10,
11, 12) Gh. Negulescu, Victor Frangopol, Ahil şi Avram
Grigorescu, Moise şi Ion Arzoiu, Ion Marmandiu, unii
dintre ei cu proiecte făcute de arhitecţi din Târgovişte, au
schimbat satul. Numele de familii amintite în documente,
le regăsim în istoria orală transmisă de locuitorii aşezării
şi arareori, pe câte un fronton de casă. Între 1892 – 1893,
Şerbu Andreescu şi Ghiţă G. Popescu aveau gestiunea

Fig. 14 - Casa Gheorghe Negulescu, 1932

Fig. 15 - Casele pentru comerț și locuit Paul D. Negulescu, 1938

Fig. 13 - Casa Dumitru Negulescu, 1926
9

Ibid., dosar 216

Fig. 16 - Casa Alfil (Ahil) Grigorescu, construită după 1920
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Fig. 17, 18 - Casa Gheorghe Manolescu (Stama), sf. sec. XIX – înc. sec. XX; construită din piatră, de meșteri italieni

fondurilor comunei. Aceştia se remarcă ca proprietari ai
unor case interesante, în care structurile din piatră ale
zidurilor exterioare sunt asociate cu elemente din lemn,
specifice arhitecturii mai vechi, iar pridvoarele la parter
şi etaj sunt nelipsite. În anul 1938 Paul D. Negulescu
vrea să construiască în centrul comunei, un corp de case
pentru comerţ şi locuit.10 Ele mai dăinuie în Pietroşiţa, ca
şi cele ridicate în 1927 şi 1932 de alţi membrii ai familiei.
Grigore Popescu cere primăriei, în 1938 să construiască
altă împrejmuire în locul celei stricate. Aceste lucrări
pentru împrejmuiri se făceau cu acordul Serviciului de
Arhitectură. De asemenea, casa familiei Popescu este încă
locuită de urmaşi. (Fig. 13, 14, 15, 16)
Arhitectura tradiţională a comunei, aparţine
arealului cuprins între văile superioare ale Prahovei şi
Dâmboviţei. Casa de tipul celei din prima jumătate a sec. al
XIX-lea are numai parter, pe un soclu din piatră, cu o prispă
parţială. O cameră în decroş cu acces separat, modulează
faţada. Pereţii sunt ridicaţi de regulă, din bârne de fag
cioplite (prelucrat) pe patru feţe şi tencuiţi. Învelitorile
se confecţionau din şindrilă. (Fig. 3). O decoraţie traforată
în scândură, numită local “florărie”, sublinia profilul
streşinilor şi paziilor. (Fig. 19) Case numai pe parter, dar
cu florării ample s-au construit şi în deceniile 3-4 ale
sec. XX. Înglobate în florării sunt data de construcţie sau
reparaţie (înnoire) şi numele proprietarului, de asemenea
traforate.
Caracteristic pentru aşezarea de la Pietroşiţa este
formarea şi persistenţa proprietăţii particulare, care
cunoaşte o dezvoltare în ritm rapid până în anii 1940.
Statutul economic se reflectă din plin în caracteristicile
construcţiilor. Casa sfârşitului de secol XIX şi început
10

Ibid.,dosar 186
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de secol XX, care aparţinea oamenilor cu un standard
economic ridicat, prezintă un parter din piatră şi un etaj
de cărămidă, sau tot din piatră, cu pereţi despărţitori din
lemn, acces la etaj, prin scară cu 2 rampe, adosată lateral
pe faţada principală. Stâlpii prispelor şi florăria bogată
la pazii şi foişor, profiluri de stuc la ferestre şi imitaţii
de bosaje, din cărămidă şi tencuială, la colţurile clădirii
sunt câteva din amprentele unor meşteşuguri aplicate la
construcţii. Menţionăm prezenţa constructorilor sârbi
şi italieni, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la
începutul celui următor, remarcată în prelucrarea pietrei,
(porţi de piatră cu stâlpi şi mici ediculi deasupra, cu stele,
cai şi datele de ridicare, 1838, 1888) aşezată în operă în
casele şi porţile locuitorilor cu bună stare la acea vreme.
(Fig. 6, 17, 18)
Plastica faţadelor, în compoziţia cărora frumuseţea
elaborată a lemnului traforat se impune ca o tehnică care
a condus la o varietate formală remarcabilă, pliată pe o
volumetrie tradiţională, ne indică unitatea stilistică a
arhitecturii aceleiaşi epoci cu cea din Comarnic, Buşteni
şi a altor localităţi apropiate munţilor Bucegi. (Fig. 3, 5)
Muzeul a hotărât să păstreze în situ, casa monument
istoric, achiziţionată, cu atât mai mult cu cât aceasta
se înscrie prin amplasament pe strada Principală,
cartierul Joseni, în centrul vechi al localităţii, într-o
zonă declarată rezervaţie istorică în PUG-ul aprobat în
anul 2005. Pietroşiţa deţine în fondul construit, format
din monumente istorice declarate pe lista acestora, 25
de case, 1 şcoală, un atelier şi biserica de zid cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Paraschiva”, datată
1765 – 1767. (Fig. 19, 20, 21)
S-a apreciat drept perioadă de ridicare a casei anul 1875. Exactitatea acestei date poate fi verificată,
prin raportare a informaţiilor despre succesiunea

Fig. 19 - Casa Lenuța Ignățoiu; cumpărată de Muzeul Național al
Satului

Fig. 20 - Sobă la etajul casei
Lenuța Ignățoiu

proprietarilor la date despre dezvoltarea aşezării, a zonei
rezidenţiale şi prin compararea caracterelor stilistice
ale arhitecturii. Această casă a constituit un model sau
un segment într-o serie definită ca stil în programul de
locuinţă? Dar a fost amplasată pentru scopul locuirii?
Amplasată la intersecţie de străzi şi la aliniamentul
străzii, casa ocupă aproape în întregime suprafaţa
lotului, neexistând curte şi nici grădină. Un argument în
plus în sprijinul ideii că destinaţia clădirii era aceea de
exploatare, în scopul aducerii unui venit familiei. Ultimul
proprietar al casei a mai dat o informaţie care pledează
pentru o altă folosinţă decât aceea de locuire. În faţa casei
se afla un scrânciob, numit în aceste sate “dulap” sau
“leagăn”, care însemna o construcţie de mari dimensiuni,
cu 4 locuri, mânuit de 4 oameni. Era folosit de la Paşte
până la Înălţare, de copii şi tineri. Tradiţia consemnează
astfel de construcţii, cu caracter ludic, dar cu o străveche
semnificaţie simbolică, care erau obişnuite în satele din
Moldova, Muntenia şi Transilvania şi se găseau plasate în
apropierea imediată a cârciumii şi a locului pentru joc.
Documentele aflate în Fondul primăriei, contribuie
cu unele date despre familia Ignăţoiu şi folosirea casei
prezentate. În anul 1912, un zidar pe nume Ion Ion Ignăţoiu
este menţionat alături de alţi meseriaşi din comună.
Într-un extras din Registrul stării civile este consemnat
decesul Mariei Ilie Nicolae Ignăţoiu, moartă la Moroieni
în 1923, măritată cu Ilie Nicolae Ignăţoiu, muncitor în
Pietroşiţa. Statistica întocmită de primărie, în anul 1927,
ce înregistrase locuitorii, casele cu valoarea lor şi numărul
“fiinţelor” din fiecare casă, indică pe Floarea I. I. Ignăţoiu,
care locuia împreună cu încă două persoane, într-o casă
cu două etaje (înălţimea este exprimată impropriu), în
valoare de 50.000 lei, iar Costache N. Ignăţoiu avea o
casă cu un etaj, împărţită de şase fiinţe, casă în valoare
de 60.000 lei.11 Ion Gh. Ignăţoiu se numără printre cei 33
de proprietari de cazane de fabricat ţuică, înregistrate
în anul 193112, alături de familiile Arzoiu, Grigorescu,
Mărculescu, Negulescu, Şerb, Popescu, Simionescu, care
au lăsat şi case ce pot fi identificate drept construcţii cu
un aport important la arhitectura specifică de valoare a
acestei localităţi. Un alt membru al familiei Ignăţoiu era
înregistrat în 1936, ca vânzător de fructe.
În anul 1941, Ion Gh. Ignăţoiu, care era proprietar
de cârciumă, împreună cu un alt cârciumar, solicită
primăriei, care la rîndul ei trimite scrisoare la Prefectura
judeţului, să li se aprobe “să facă hore în saloanele ce
au în apropierea cârciumilor. Suntem de părere – dacă
dv. binevoiţi a le aproba cererea, deoarece comuna fiind
regiune de munte nu are locuri aşezate pentru horă şi
comuna ar pierde din această cauză. S-ar câştiga bani
în fiecare sâmbătă - 200 lei la unul şi 100 la al doilea.”13
În Joseni, Pe mal, Ionică Ignăţoiu avea cârciumă şi salon
unde se făceau horele ţărăneşti, scrie Iulian Mărculescu,
11
12

Fig. 21 - Casa Ignățoiu - Detaliu foișor

13

Ibidem, dosar 132
Ibidem, dosar 255

Ibidem, dosar 217, fila 213
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PLAN ETAJ

PLAN PARTER
Fig. 22 - Releveul Casei Ignățoiu
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Fig. 23 - Exemple de locuințe care se construiesc urmărind un proiect. Unul dintre proprietari, Victor Frangopol era directorul
școlii la acea dată

Fig. 24 - Exemple de locuințe care se
construiesc urmărind un proiect.
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ultimul croitor din Pietroşiţa.14 Tot Ionică Ignăţoiu se
îndeletnicea şi cu comerţul cu cereale, care îi aducea un
venit substanţial.
Revenind la analiza casei în discuţie, se constată că
parterul a avut numai două încăperi, cea din dreapta era
prevăzută cu o a doua intrare, pe faţada laterală, direct
de afară. Casa a funcţionat şi cu o destinaţie mai veche
– de prăvălie. Peste planul parterului, cel al etajului se
aşează numai pe zidurile exterioare. Planimetria etajului
este tipică pentru o casă tradiţională cu o sală centrală
şi două încăperi. Din informaţiile obţinute în teren,
proprietarul locuia într-o casă apropiată şi mai închiria
temporar, etajul. Dispoziţia funcţională a încăperilor
etajului, capătă o accentuare şi o rezolvare aparte, dictată
de urmărirea pantei în desfăşurarea totală a construcţiei.
În spatele construcţiei, de-a lungul ei, se desfăşoară sub
o aplecătoare şi în afara volumului şarpantei propriuzise, un spaţiu auxiliar, construit cu pereţi din piatră ca şi
peretele din spate, al etajului. În acest spaţiu, unde urmele
dovedesc folosirea intensă a focului, se afla un cuptor
mare din cărămidă, pentru coptul pâinii, al cozonacilor şi
colacilor, pregătiţi pentru anumite ocazii.
Cele două nivele ale construcţiei sunt caracterizate
de unitate, asigurată de prispe cu elementele de stâlpi şi
panouri de legătură în arcade din câte două arcuri gemene
din scândură traforată, de registrul vertical de false
bosaje, de dispunerea şi tratarea golurilor ferestrelor.
Deşi foişorul dezvoltat din galeria de la etaj este un volum
de accent, întâlnit şi la alte case din comună, se presupune
că la această casă a fost adăugat. Detaliile tehnice legate
de adosarea sa la prispă, de legătura cu şarpanta casei,
de profilatura registrului cornişei tratată diferit de
cea a prispei, vor fi luate în considerare în stabilirea
modalităţilor de restaurare a monumentului.
Recuperând istoria casei “Lenuţa Ignăţoiu”,
se demonstrează funcţiile successive ale clădirii:
prăvălie, cârciumă, salon de dans, locuinţă temporară,

Fig. 25 - Detaliu "florărie"
14
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Fig. 26 - Biserica parohială din Joseni, terminată la 1767; detaliu turle

Iulian Mărculescu, Jurnal în piatră şi şiţă, Editura Agora Teo, 2005, p. 21
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ateliere de ţesut covoare după 1954.
Împreună cu arhitectura unui loc – case, porţi,
biserici, cruci de la răspântii, construcţii publice, împreună
cu obiectele şi fotografiile păstrate în interioarele
locuinţelor, documentele scrise întruchipează secvenţe
ale memoriei, ce constituie substanţa unui demers în
protecţia valorilor culturale.

capitolul III
comunicări și note documentare
PIAŢA HERCULE DIN BĂILE HERCULANE
SAU

DIALOGUL FAŢADELOR CU ISTORIA*
Oliver Velescu
RÉSUMÉ
Pendant la première moitié du XIXème siècle sur le
territoire des bains thermaux romans Ad Mediam on
a bâti un ensemble architectural – des hôpitaux et des
sanatoriums militaires – appréciés comme une expression
d’architecture néoclassique. Il s’agit d’un ensemble réalisé
autour de la Place d’Hercule, le centre historiques des
réputés Bains Herculéens (Băile Herculane).
L’étude souligne la qualité esthétique du cette
architecture, démontrant que ici il y a un endroit ou „le
temps historique est devenu image”.
Et pour prouver ça, l’étude fait sortir en évidence
l’extraordinaire contribution de la lumière jointe á
l’ionisation négatif de l’atmosphère (une particularité
climatique locale). Un phénomène qui met en valeur la
belle architecture de ces façades.
Grâce á ce phénomène, la Place d’Hercule arrive à
être baigné dans une lumière étrange, très pure, la même
que les philosophes du XVIIème siècle l’avaient appelé
„la diaphanéité”.
La perception spirituelle crée par cette ambiance de
l’endroit fait éprouver un sentiment d’accomplissement,
de sérénité de l’âme.

B

ăile Herculane1 sunt în percepţia publicului
larg, locul unde se merge - şi sunt căutate de
2000 de ani - pentru oblojirea sănătăţii şi pen-

* Într-o formă prescurtată sub acest titlu am publicat un articol în revista
„Arhitext-Design” nr. 6/2001.
1
Bibliografia staţiunii este foarte bogată. Pentru cunoaşterea literaturii
istorice trimitem la Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi
monumentelor medievale din Banat, Timişoara, Editura Mitropolia Banatului,
1973, pag.14. Mai amintim: Pártos Sándor, Hèrkulesfürdő es gyògyforásai,

tru miraculoasele vindecări obţinute în urma tratamentului balnear. Motiv pentru care credem, că valoarea intrinsecă a arhitecturii dezvoltate aici în secolele XIX şi XX a
fost trecută cu vederea şi nu figurează în nici unul din
manualele sau tratatele de istoria artei sau a arhitecturii. Doar în unele din pliantele turistice se afirmă că în
Piaţa Hercule clădirile „aparţin stilistic unui baroc austriac impresionant”. (!)
Sub numele AD AQUAS HERCULIS SACRAS,
localitatea este atestată într-o inscripţie lapidară datând
din anul 153 d. Chr. Se pare că însuşi împăratul MarcAureliu împreună cu mama sa Ikelia ar fi fost aici la
tratament.2
Aşezarea poate fi un strălucit material didactic
pentru ilustrarea pe o suprafaţă relativ restrânsă a
continuităţii de locuire şi a evoluţiei habitatului din cele
mai vechi timpuri până în veacul al XX-lea. Amintim
în treacăt peşterile locuite din paleolitic3, așezarea din
epoca romană, cu amenajări balneare şi monumente
votive, mărturii paleocreştine4, epoca medievală ilustrată
prin cetatea de la Mehadia, secolul XVIII cu construcţii
hidrotehnice pe Cerna, în aval, la Topleţ şi primele
amenajări balneare. In fine urmează secolul al XIX-lea de
care ne vom ocupa îndată precum şi secolul al XX-lea. Sunt
prezente aici toate stilurile şi curentele de arhitectură
de la neoclasic la neoromânesc ca şi arhitectura din cea
Budapest 1900; Ilie Cristescu, Tezaurul Cernei, Bucureşti, editura SportTurism, 1978; Ilie Cristescu, Herculane. Intre adevăr şi legendă. Patrimoniul
turistic, editura Hercules, 2001; Ştefan şi Alexandrina Negrea, Ad aquas
Herculi Sacras, Editura Timpul, Reşiţa, 2002.
2

Al Bărcăcilă, Băile Herculane. Ad Mediam a l’époque romaine, Bucureşti,
1935.
3

Florea Mogoşanu, Rezultatele ultimelor săpături arheologice privind
paleoliticul din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane, în „Studii şi Cercetări de
Istorie Veche” 1971, nr. 1.
4

Pr. Ieremia B. Ghiţă, Obiecte paleocreştine din Banat. Inelul de aur de la Băile
Herculane, în „Mitropolia Banatului”, 1976, nr. 4-6, pag. 310.
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de a doua jumătate a secolului XX. Mai sunt de amintit
Rezervația botanică Domogled de 1132 hectare situată
la 1106 m. altitudine, şi marele număr de peşteri cu
particularitatea lor, temperatura ridicată din cauza apei
termale (între anii 1960-1962 au fost inventariate peste
100 de grote).5
În cele ce urmează nu dorim a scrie o nouă
monografie a staţiunii, ci doar prezentarea unui anumit
moment istoric din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Atunci la Herculane s-a închegat un spaţiu arhitectural care
exprimă şi ilustrează concepţia unui ambient purtând un
mesaj specific al locului şi epocii din care provine. Clădirile
componente ale ansamblului numit Piaţa Hercule au fost
gândite la vremea lor ca reprezentări ale unui program
de arhitectură militară, în care domină utilitatea – spitale
pentru trupă şi subofiţeri, şi sanatoriu pentru ofiţeri.
Regularitatea proporţiilor, euritmia întregului complex
oglindesc spiritul soldăţesc iar decoraţia rigidă, neoclasică
a faţadelor s-a dorit să fie expresia viziunii culturale a
epocii, trecută însă prin filtrul gândirii cazone.
*

Pentru înţelegerea atitudinii estetice a celor ce au
creat acest ansamblu arhitectural, mediul social în care a
fost el conceput precum şi mesajul acestuia trebuie făcut
apel la istorie6.
Valea Cernei a fost din cele mai vechi timpuri
un important culoar prin care s-au perindat armate,
negustori, călători. Funcţia geopolitică a zonei nu a
alterat însă componenţa ei etnică românească. Urmare
a înfiinţării în anul 1764 a regimentului „valaho-ilir”,
separat apoi în două unităţi distincte, cel sârbesc, pe valea
Dunării, iar cel românesc a cuprins satele din Banatul
muntos, s-au produs însemnate modificări în structura
mentală şi în comportamentul locuitorilor acestui
ţinut. Ţăranii-militari - „printre care erau mulţi oameni
înstăriţi”– potrivit unei relatări contemporane, se aflau
sub comanda unor ofiţeri imperiali veniţi, fără exagerare,
din toată Europa. Mai târziu, s-au ridicat ofiţeri şi dintre
localnici. Odată cu oamenii au venit în părţile acestea şi
noile idei, care frământau societatea europeană la sfârşit
de secol XVIII. Războaiele napoleoniene, interesele
franceze în Imperiul Otoman şi-au lăsat amprenta în
mediul social al celor trăitori în acest îndepărtat colţ al
Imperiului Habsburgic. Noile deprinderi ale românilor au
fost surprinse în „Cronica” contemporană a protopopului

5

Botoşăneanu ,I., Negrea, A., Negrea, St., Grottes du Banat explorées de 1960
á 1962, în Recherches sur les grottes du Banat et d’Oltenie, Paris l967, edit.
C.N.R.S. şi Povară, I., Diaconu, G., et Goran, C., Observation préliminaires sur les
grottes influencées par les eaux thermo-minerales de la zone Băile Herculane,
în „Travaux de l’Institute Speologique Emil Racovitza”, t. XI pag 355-365,
Bucarest, 1972.

6

Pentru contextul geopolitic şi transformările petrecute în gândirea şi
comportamentul locuitorilor din Valea Cernei în primele decenii ale veacului
al XIX-lea a se vedea pe larg: Oliver Velescu, Uşile unui iconostas bănăţean
de la începutul secolului al XIX-lea, în „Buletinul Comisiei Monumentelor
Istorice”, 1995, nr. 1-2, pag. 12 şi următoarele.
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de Mehadia, Nicolae Stoica de Haţeg7.
Există un pasaj în Cronica sus citată, în care autorul
ei îşi exprimă admiraţia pentru felul falnic cum arătau
ţăranii localnici în ţinuta militară a epocii. O altă mărturie,
a lui Dinicu Golescu din anul 1825 confirmă cele relatate
în izvorul citat. Boier luminat, dar obişnuit cu ţărani
aserviţi şi ţigani robi, constata cu surprindere că aici la
Mehadia are de-a face cu „lăcuitori neaoşi români fărde nici o deosebire în vorbe şi port - şi adaugă imediat –
numai că se socotesc ca ai noştri care sunt în cea mai bună
stare”. Îl mai bucură că „am văzut din neamul nostru aşa
voinici ostaşi, bine îmbrăcaţi < în haine husăreşti > bine
învăţaţi şi bine îndrumaţi în calea fericirii şi cinstii”8, dar
se întristează gândindu-se la soarta ţăranilor de dincolo
de munţi.
Izvoarele termale de la Herculane făceau parte
din „patrimoniul grăniceresc”. Construcţiile de lemn
executate în secolul al XVIII-lea au fost distruse în timpul
ultimului război austro-turc (1787-1789). Reconstruirea
staţiunii s-a început în anul 1792 prin amenajarea
terenului şi a băilor termale. Aşa cum s-a arătat, lucrările
au fost concepute în baza unui program de arhitectură
militară, anume crearea de spaţii de tratament pentru
oştire, formând în anii următori ceea ce reprezintă astăzi
ansamblul Piaţa Hercule.
Un decret imperial din anul 1815 schimbă
denumirea aşezării din Băile Mehadiei în Băile Herculane,
dar vechea denumire va persista încă mult timp în
scrierile şi vorbirea curentă. La începutul anul 1839,
staţiunea trece în administrarea statului, cunoscută fiind
valoarea curativă a apelor şi s-a luat iniţiativa înfiinţării
unui stabiliment balnear destinat publicului9.
*

Cronologic, construcţiile au început cu spitalul
pentru trupă şi subofiţeri edificat între anii 1803 -1805,
(cunoscut în trecut sub numele Militär Sanatorium für
Unteroffiziere ŭ Truppe) azi Pavilionul nr. 5, având adresa
poştală Piaţa Hercule nr. 5.
Prima biserică românească a început a se
construi în anul 1803. În timpul execuţiei lucrărilor s-au
descoperit numeroase vestigii romane10. La înălţarea
bisericii şi-au adus contribuţia negustori bănăţeni şi unii
boieri din Ţara Românească veniţi la băi. Execuţia lucrării
a fost încredinţată meşterului zidar Lorentz Seewald din
Orşova. Ea a avut dimensiunile de 8 klafteri lungime şi 3,5
klafteri lăţime (1 klafter = 1,85 m.) A fost pictată între anii
1820-1823 de Frantz Xaver Staph şi Moise Bercovici din

7

Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatulu, Editura Academiei RSR,
Bucureşti, 1969.

8

Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele, ed. Biblioteca pentru toţi, ediţia
1952, pag. 133.

9

Conform unui anunţ din periodicul „Der Siebenburger Bothe” nr. 29 din
12 aprilie 1839. Tot aici sunt oferite informaţii privitoare la posibilităţile de
cazare, preţul camerelor de închiriat şi costul băilor de tratament.

10

Ieremia B. Ghiţă, op.cit. Aici şi bibliografia problemei.

Caransebeş. Turnul s-a clădit în 1830. Potrivit unei stampe
din 1823 vechea biserică era amplasată în stânga podului
(ieşind din Piaţă) chiar pe malul Cernei, fiind inundată în
1805. În 1863 biserica a fost demolată, construindu-se o
alta nouă în parcul staţiunii.11
Următoarea construcţie a fost cea a Comandamentului militar al staţiunii, (cu vechiul nume Casa administraţiei militare) terminată în 1811, azi Sediul administrativ al băilor, Piaţa Hercule nr. 2.
Alături se construieşte în 1810 Hotelul Ferdinand
(fost Franz-Josef Hof sau Ferencz-Jozsef Udvar) numit
ulterior Hercule apoi Pavilionul nr. 7, Piaţa Hercule nr. 1.
Pentru tratament se amenajează Băile Elisabeta
în anul 1810, (numit în trecut Elisabeth Bad sau Erzsebet
fürdö, Stabilimentul balnear Regina Elisabeta şi Cloşca)
azi Băile Diana situat imediat în stânga podului de acces.
În anul 1824 se construieşte Hotelul Francisc
(în trecut: Franzeshof sau Ferencz udvar numit ulterior
Severin) azi Pavilionul nr. 3, Piaţa Hercule nr. 5.
În anul 1826 s-a făcut o nouă amenajare balneară
Baia Carolina, (numită în trecut Carolinenbad sau Sarlotafürdö apoi Dragalina) azi Hebe, piaţa Hercule nr. 9.
În anul 1828 se construieşte Sanatoriul militar
pentru ofiţeri (cunoscut sub numele de Militär
Sanatorium, Offizirs Pavilion, numit între 1918-1948
Regele Ferdinand,) azi Pavilionul nr. 4, Piaţa Hercule nr. 6.
Clădirea a fost renovată între anii 1847 – 1852, acest din
urmă an fiind trecut pe frontonul clădirii. Construcţia are o
arhitectură mai deosebită, cu încăperi şi coridoare boltite
în dublă curbură sau semicilindrice şi este prevăzută cu
curţi interioare.
La 1838 se construieşte – cap de perspectivă
- Biserica Romano-Catolică - în acelaşi stil neoclasic,
înlocuind o alta mai veche de pe acelaşi amplasament.
La 1846 la capătul opus Sanatoriului pentu ofiţeri se
construieşte pe locul vechii „băi de şindrilă” Stabilimentul
balnear Ludwig, (Ludwigs Bad, Lajos fürdö, ulterior,
Principesa Ileana apoi Crişan), azi Apolo. Este o reuşită
clădire cu încăperi boltite, legată printr-un pasaj subteran
de spitalul soldăţesc situat pe latura opusă a pieţei. Adresa
– Piaţa Hercule nr. 6.
În anul 1847 s-a ridicat impozanta statuie a lui
Hercule donaţie a arhiducelui Karl. Statuia surprinde
pe Heracles după uciderea Hydrei Lernaea, monstrul
cu mai multe capete - care potrivit mitologiei - otrăvea
apele lacului Lerna din Pelopones. Eroul este înfăţişat în
picioare cu muşchii proepinenţi, purtând pe umăr pielea
hidrei pe care tocmai a ucis-o. Soclul statuiei este un bloc
de piatră, se pare vechea fântână amplasată aici în 1826 şi
din care izvorăsc patru guri de apă.
Inscripţia de la baza statuii are următorul cuprins:
„Ramelmayr figuravit. Jos. Glanz ex aere fundit
11

Pentru avatururile construcţiei acestei prime biserici ortodoxe a se
vedea studiul pr. I.B. Mureşianu, O afirmare românească: Biserica de la
Băile Herculane din 1803, ctitorită de protopopul Nicolae Stoica de Haţeg, în
„Mitropolia Banatului”, 1977, nr. 7-9, pag. 494 – 504.

Vindobonae MDCCCXLVII”. Adică: autorul statuii este
Ramelmayr şi a fost turnată în bronz în atelierul lui Jos.
Glanz din Viena în anul 1847.
Sculptorul vienez Adam Ramelmayer (n. 28 iunie
1807 - + 20 martie 1887) studiază la Academia de Artă
din Viena fiind deseori premiat pentru lucrările sale. În
1833 obţine marele premiu pentru sculptură al oraşului
Milano pentru grupul statuar „Androclus şi leul”(?). Din
1843 este membru al Academiei de Artă din Viena. Intre
anii 1848 - 1858 desăvârşeşte opera sa principală numită
„Heldenberg” (Muntele Eroilor) situată în localitatea
Kleinwetzendorf în Niederőstreich (Austria inferioară,
aparţinând de comuna Ziersdorf). Compoziţia cuprinde
180 de figuri şi busturi sculptate în piatră. Lucrarea,
este considerată a fi cel mai important monument
memorial, sculptură în piatră, al secolului XIX şi a fost
închinat ostaşilor care au luptat sub comanda celebrului
feldmareşal Radetzky (1766 -1858), înmormântat în
această localitate,12 şi imortalizat prin celebrul vals al lui
Johann Straus.
În spaţiul dintre Spitalul pentru soldaţi şi clădirea
Garnizoanei, a funcţionat între anii 1812 – 1900 localul
de agrement al staţiunii, (Cursalon, Casino). Clădirea
avea un partea stângă un restaurant, în mijloc o sală de
dans şi în dreapta ei o cafenea de bună tradiţie vieneză
şi o cofetărie. La etaj era aşa-numita Sală de Argint.
Distrus de un incendiu, în anul 1906 s-a construit pe
acelaşi amplasament Hotelul Dacia azi Pavilionul nr. 3.
Este o foarte reuşită clădire, executată în gustul epocii,
„Jugendstil”, şi care, respectând proporţiile ansamblului,
se înscrie în aliniament şi nu tulbură cu nimic ambianţa
sitului. Hotelul aşteaptă o restaurare, care să-i redea
eleganţa şi frumuseţea originală13.
Între evenimentele importante din secolul al XIX-lea
consemnate de istoria staţiunii sunt vizitele imperiale.
Astfel, în anul 1817 împăratul Francisc I trece prin staţiune,
iar la 19 iunie 1852 este consemnată vizita împăratului
Franz-Iosif, moment care aduce staţiunea Băile Herculane
în atenţia întregii opinii publice din fosta monarhie. La 4
aprilie 1887, staţiunea este vizitată de regele Carol I al
României. Cu prilejul deschiderii navigaţiei la Porţile de
Fier pe Dunăre, la 27 septembrie 1896 are loc la Băile
Herculane întâlnirea la nivel înalt între împăratul Franz
12
După Deutsche biographische Enzyklopedia, vol. 8, pag. 169. Aceluiaşi
sculptor i se datorează şi o statuetă din marmoră de Carrara (63,5 cm.) care-l
reprezintă pe cancelarul Metternich.

13
În anul 1964 urmare a unei deplasări de documentare, autorul acestui
studiu, împreună cu regretata arhitect Florica Dimitriu am propus includerea
în Lista monumentelor istorice a ansamblului „Piaţa Hercule”, propunere
care şi-a găsit finalizarea în anul 1992. Inventarierea ştiinţifică a acestui
ansamblu, ca de altfel a întregii staţiuni Băile Herculane (46 de obiective) s-a
executat între anii 2003 – 2005 de către un colectiv al Serviciului de Evidenţă
al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, condus de istoricul
Aurelian Stroe. Din documentaţia elaborată au fost selectate şi publicate 10
fişe analitice. A se vedea, Ruxandra Nemţeanu, Inventarierea patrimoniului
arhitectural termal Băile Herculane în „Buletinul Comisiei Monumentelor
Istorice”, an. XII – XVI, 2001-2005, pag. 195 şi următoarele. Cu privire la
numele unora din clădiri, ele au fost schimbate după 1989 precum şi adresele
poştale.
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Iosif şi regii Carol I al României şi Alexandru I al Serbiei.
Mai trebuie amintit popasul făcut la Băile Herculane,
în 1817 de Tudor Vladimirescu care, în timpul şederii sale
aici, a împrumutat cărţi de istorie de la protopopul locului,
cronicarul Nicolae Stoica de Haţeg. Trebuie pomenită
şederea aici în anul 1816 a căpitanului eterist Iordache
Olimpiotul, conspiratorul şi aventurierul care l-a trădat
pe Tudor Vladimirescu în 1821, şi care îşi făcuse pentru
o vreme, la Mehadia (înţelege Herculane), un centru al
intrigilor sale la curtea de la Belgrad14. Herculane a servit
şi ca loc de refugiu al multor boieri participanţi la revoluţia
din 184815. Vasile Alecsandri a petrecut aici venind la băi
în iulie 1847 „cu sănătatea zdruncinată” unde „descoperă”
balada Herculean (Manuscrisele Alecsandri nr. 337o şi
5033 pag. 48 şi 261). Poetul va reveni pentru o şedere
de două luni în vara anului 1864, iar impresiile sale le-a
împărtăşit în cunoscutele sale „Scrisori către Ion Ghica”16.
Istoricul A. D. Xenopol şi-a petrecut vara lui 1884 tot aici,
publicându-şi impresiile în numerele din toamna anului
1884 a „Convorbirilor Literare”17. Băile Herculane sunt de
altfel evocate în numeroase articole din literatura română,
germană şi maghiară.
*

Nu credem că numai această aridă, dar necesară
prezentare, poate convinge că în Piaţa Hercule dăinuie un
impresionant ansamblu estetic nealterat de vremuri.
In acest context amintim cea mai simplă definiţie
a neoclasicului enunţată de profesorul Grigore Ionescu:
„raţiune, simplitate, sobrietate”18 şi a cărei ilustrare
perfectă o întâlnim tocmai în acest ansamblu, omis însă
de autor în sinteza sa pe care o cităm în notă. Acestei
compoziţii arhitecturale i se potriveşte şi caracterizarea
făcută neoclasicului de Mihai Alpatov: ”severitate
spartană”19.
Şi totuşi, la aproape două secole, dincolo de mesajul
istoric, Piaţa Hercule reuşeşte să fie o realitate emotivă dar
cu condiţia de a accepta că senzaţia pe care o transmite
să însemne o schimbare a atitudinii faţă de arhitectura
ansamblului20. Dar pentru aceasta ar trebui să se apeleze
la sentimentul hegelian pentru: „a cuprinde frumosul
14

Liprandi, Căpitanul Iordache Olimpiotul, în Documentele răscoalei de la
1821, vol. V, pag .414-417 şi Mircea T. Radu, Tudor Vladimirescu.

15

I. C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic 1834 -1848,
Bucureşti, 1915, pag.432.

16

Silviu Dragomir, Vasile Alecsandri inedit, în „Ateneu”, X, nr. 2, februarie
1973, pag.7.
17
18

“Convorbiri Literare”, nr. 10,11,12/1884.

Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, Editura
Academiei, 1965, vol. II, pag. 358.

19

Mihai V. Alpatov, Istoria Artei, Bucureşti, edit. Meridiane, 1965, vol.II, pag.
317.

20
Oliver Velescu, Oraşul. Spaţii culturale, în „Historia Urbana”, 1997, t. V, nr. 2,
pag. 193 şi Daniela Chişiu, Aspecte privind caracteristicele culturii reflectate în
viaţa oraşului, în aceiaşi publicaţie, acelaşi număr, pag. 203.
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prin gândire”21.
Aşa dar, o vibraţie de natură pur intelectuală! Pentru
că este de înţeles că în spatele imaginii de ansamblu, se
simte emoţia izvorâtă din adâncul istoriei, nu numai din
perceperea întregii pieţe, dar şi din fiecare clădire în parte.
Lucian Blaga susţine existenţa unui spirit inconştient care
generează „trăiri spirituale” semnalând un „altceva” ce
trebuie cunoscut. Blaga cuprinde aici şi „forme rigide”,
unde putem încadra şi clădirile de care ne ocupăm. Ele ar
forma potrivit aceluiaşi filosof „un câmp sau o matrice
stilistică”22, care ne permite să descifrăm concepţiile
estetice a celor care au gândit şi au construit de-a lungul
unei jumătăţi de veac Piaţa Hercule. Este aici un loc în
care timpul istoric a devenit imagine.
Dar dincolo de această dimensiune temporală,
încărcătura de frumos a ansamblului este determinată şi
de câţiva factori particulari ai sitului. În asemenea analize
se invocă de cele mai multe ori contribuţia peisajului, a
luminii, a culorilor, a nuanţelor, a proporţiilor. Descoperim
însă aici, că dincolo de piatră, cărămidă şi ziduri există şi
contribuţia liniei orizontului de unde munţii se înclină
prăpăstioşi spre Cerna, care curge vijelioasă între ”negre
maluri” ( Gh. Coşbuc, poemul Prin Mehadia). Este spaţiul,
în care scrie poetul „Sufletul-mi simţi de odată liber şi de
uimire plin”. Râul nu se vede în piaţă, dar o străjueşte.
Muntele, apa, cerul scaldă spaţiul şi arhitectura într-un
abur ciudat; într-o lumină diafană, teoretizată de Leibnitz
şi preluată de Rosario Assunto23, cel care a afirmat că oraşul
secolului al XVIII-lea a încarnat filozofia lui Leibnitz24.
Ceea ce sporeşte într-adevăr valoarea estetică
a Pieţii Hercule este lumina. S-a scris despre
aeroionizarea negativă, ca o particularitate a
climatului local de la Băile Herculane.25 Această calitate
fizică a atmosferei are efecte benefice în cura balneoclimatică prin crearea, între altele, a unei stări de spirit
de bună dispoziţie. Dar, ionii negativi, factor curativ, au
şi valenţe estetice, fapt despre care nu s-a scris până
acum. „Filtrarea” aerului, fenomen specific aeroionizării,
sesizabilă doar cu aparatură de laborator, face ca Piaţa
Hercule să fie scăldată într-o lumină pură, dificil de
definit. Într-adevăr, această lumină dă sentimentul de
linişte iar arhitectura capătă o altă dimensiune, alta decât
cea gândită de făuritorii ei. Lumina care planează asupra
clădirilor potenţează proporţiile lor, pune în evidenţă
21
22

Hegel, Estetica, Editura Academiei, 1966, vol. I, pag. 100.

Lucian Blaga, Fiinţa istorică, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, pag. 85 şi
186.

23

Rosario Assunto, Peisajul şi estetica, vol. I. Natură şi societate, Bucureşti,
Editura Meridiane, 1986, pag. 91-92.

24

Desigur esteticianul italian nu a cunoscut opera filosofului Teophil
Coridaleu, care a predat la Academia Domnească din Bucureşti un curs de
filosofie neoaristotelică. Contribuţia sa la studiul luminii va fi prezentată
în cele ce urmează Pentru felul cum arhitecţii lui Constantin Brâncoveanu
au ştiut să fructifice aceste calităţi ale luminii a se vedea: Oliver Velescu,
Luminile Brâncoveanului. Rolul gândirii novatoare în epoca brâncovenească,
în „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie”, 1992, vol. XI, pag. 68.

25

Ilie Cristescu, Tezaurul Cernei, pag 43 şi următoarele.

puritatea neoclasicului şi atenuează rigiditatea cazonă a
clădirilor, aliniate de altfel, ca la o paradă militară.
Este poate aici, la Băile Herculane acel loc unde –
potrivit lui Blaga - „există două realităţi a căror imensă
zdrobitoare greutate o simţim, dar fără de care nu
putem trăi: AERUL ŞI ISTORIA”26.
Încercăm să fim, în continuare, în cele ce urmează
„iscoditori ai firii” după sintagma folosită de Dimitrie
Cantemir în a sa „Istorie ieroglifică”, adică încercăm să
descifrăm natura lucrurilor, aşa cum se prezintă ele în
Piaţa Hercule.
Aşa dar, cum privim acest sit? Cum îl percepem?
Care este mesajul pe care ni-l transmite?
Ne aflăm în faţa unui ansamblu arhitectural, care
realmente amplifică întregul aparat senzorial. Prin
componentele sale – fiecare clădire în parte – dar şi piaţa
în ansamblul ei, provoacă ecouri de amploare istorică,
legând trecutul de prezent. Desigur, rolul important în
înţelegerea acestor simţăminte îl are privirea, felul în
care ochiul percepe ceea ce i se înfăţişează. O privire
contemplativă chiar fascinantă şi chiar condescendentă
este determinantă în crearea unei adevărate trăiri a
timpului istoric, a perceperii lui, mai ales că aici arhitectura
are o anume expresivitate, fiind o imagine, o ilustrare (şi
de ce nu o „ilustrată”).
În literatura filosofică se subliniază că este necesară
o dispoziţie mentală pentru a ajunge la contemplare, la o
iluminare interioară, pentru a înţelege cea ce este dincolo
de realitatea fizică, dincolo de imaginea din faţa ochilor.
În Evanghelii se spune că ”Ochiul este sfeşnicul trupului
tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de
lumină (Matei 6,22 şi Luca 11,34) . Privitorul – scria Tudor
Vianu în 1957 – este acela care uitându-se la anumite
locuri „le compune într-o imagine şi le înzestrează cu un
anumit înţeles”27, iar Le Corbusier, în cunoscuta sa „Vers un
architecture...” (1958) accentuează: „Emoţia arhitecturală
intervine când opera răsună în noi”. Acest răsunet îşi are
corespondentul în intuiţie, însuşire caracterizată ca o
înclinare sufletească, subiectivă, variind după pregătirea
intelectuală a fiecăruia; pentru că omul este „o lume de
sine stătătoare, de unde o grupare de indivizi, societatea
este formată din unităţi sufleteşti individuale”28.
Piaţa de care ne ocupăm, trebuie însă înscrisă
într-un itinerar temporal, pe un drum al istoriei. De-a
lungul aproape a două secole, acestor clădiri le-a fost
apreciată numai valoarea funcţională. Însuşirile estetice
ale arhitecturii lor nu au fost sesizate şi ele nu au fost –
aşa cum s-a arătat – cuprinse în lucrări de specialitate.
Explicaţia poate fi găsită în vechimea relativ recentă a lor
– secolul al XIX-lea – dar şi de faptul că în acest spaţiu nu
26

Lucian Blaga, Elanul insulei. Aforisme şi însemnări, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1977, pag. 63.

27

Tudor Vianu, India, în „Gazeta Literară” 1957, articol cuprins în culegerea
„Scrieri de călătorie”, Bucureşti Editura Sport - Turism, 1978, pag. 106.
28

C. Rădulescu-Motru, Cultura română şi politicianismul, Bucureşti, 1904,
ediţia III-a, pag. 48.

trăieşte o colectivitate perenă. Prin specificul de staţiune
balneară cu o permanentă fluctuaţie a oamenilor veniţi
la tratament pe o durată limitată, aspectul estetic, deşi
prezent, nu a fost perceput ca atare. Virtuţile aerului,
ideea de „aer bun” sunt cele care prevalează ca parte din
terapia climaterică.
Şi totuşi! S-a amintit mai sus de calitatea atmosferei
locale, de ionizarea aerului şi de luminozitatea care
„îmbracă” arhitectura locului.
Despre contribuţia luminii, a luminozităţii la
sublinierea rolului ei în perceperea obiectelor, există o
bogată literatură, ea constituind preocuparea multor
gânditori din toate epocile.”În misterul luminii există o
spiritualitate care cuprinde toate formele trecutului şi
viitorului” spunea arhitectul eseist G. M. Cantacuzino
într-o conferinţă la Radio Bucureşti în 193729. „Lumina –
scrie Mircea Eliade – este considerată a fi atributul prin
excelenţă a Divinităţii” 30. Într-unul din Psalmii regelui David
găsim următorul verset: „Da, Tu îmi aprinzi lumina mea.
Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu”
(Psalmi 18,28). Mai amintim pe Lucian Blaga care afirmă
că „Lumina este simţită ca o trezire şi ca o înviere...”31. Cu
patru secole în urmă, în veacul al XVII-lea, exista printre
filosofi o preocupare cu privire la rolul luminii, a originii
ei, a felului cum se iluminau obiectele. Într-o scrisoare
expediată la 16 octombrie 1639, Renée Descartes (1596
– 1650) şi, mai târziu în lucrarea sa „Recherche de la Verité
par les lumières naturelles”, el leagă perceperea luminii
de intuiţia sus amintită. Descartes pune un semn de
egalitate între lumina naturală (la lumière naturelle
şi intuitus mentis). Traducând cuvântul intuitus, el ia
în considerare originea semantică a lui: intuitus (intueri
= a vedea ) şi de aceea îl traduce cu „lumină naturală”,
sau lumină clară, claritate (vue claire)32. Ideea aceasta,
Descartes o va dezvolta în continuare: lumina naturală
sau raţiunea naturală este „lumina pură a raţiunii”,
chiar „bunul simţ”. Ne oprim aici, dar reţinem pentru
ceea ce ne interesează în studiul de faţă: lumina naturală
este egală cu cea clară, cu claritatea, ea este percepută
prin trăire, prin „intuitus mentis”.
În aceeaşi perioadă, la celălalt capăt al Europei,
la Constantinopol, Teophyl Coridaleu (1563 – 1646)
rectorul Academiei de pe lângă Patriarhia Ortodoxă şi
profesor la Academia Domnească din Bucureşti, preda
aici un curs despre „Suflet”, în care susţinea principiile
filosofiei neoaristotelice. De lumină, de funcţiile şi rolul
29

G. M. Cantacuzino, Lumina românească, în antologia „Izvoare şi popasuri”,
Bucureşti, edit. Eminescu, 1977, pag. 351.

30

Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi a ideilor religioase, Bucureşti, 1981, vol.
I, pag. 72. Tema a fost dezvoltată de autor în studiul Spirit, Light and Seed, în
„History of Religion”, Chicago, t. XI, 1971, pag. 3-16.
31

Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, Bucureşti, edit. Fundaţiei
Regale pentru Literatură şi Artă, 1933, pag. 67.
32

Scrisoarea sus amintită a fost adresată părintelui Mersenne (1588 – 1648),
savant şi prieten cu Descartes. Scrisoarea şi studiul sunt publicate în Oeuvre
complète, ediţia Adam Tourney, vol. I, pag. 599 şi, respectiv vol. X, pag. 505.
În 1637 a apărut Dioptrica în care sunt expuse legile refracţiei luminii, teoria
curcubeului, proprietăţile lentilei şi alte lucrări de optică.
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ei, subiect de alt fel de mare interes în lumea savantă a
Europei33, se ocupa şi Coridaleu: „Lumina contribuie
la vizibilitate, vederea nu există fără lumină. Obiectele
(imobile) sunt percepute datorită unei facultăţi vizuale ale
sufletului, urmare a existenţei unei energii imaginative,
care desluşeşte diaphaneitatea. Aceasta este energia, aura
luminoasă a obiectelor prin care se răspândeşte lumina”34.
Astfel trebuie să admitem, după Corydaleu, că
imobilele, arhitectura lor răspândesc o aură luminoasă,
care contribuie la înţelegerea lor.
Numai aparent ne-am îndepărtat de subiectul
nostru. Lumina, luminozitatea spaţiului din Piaţa Hercule
a îndemnat la această digresiune filozofică pentru a
pătrunde mai bine înţelesul arhitecturii acestui sit.
Constatăm o întrepătrundere între ceea ce se vede şi ceea
ce simţim. Lumina ne ajută să vedem dincolo de materie,
dincolo de imaginea contemporană, privirea ne permite şi
o adâncire în trecut, în istorie. Vizualitatea – scrie Andrei

Pleşu – dă dimensiunea trecutului, pentru că unde este
spaţiu este şi timp”35. Vizualitatea percepe participativ
vechea arhitectură, fie prin sentimente nostalgice, fie ca
amintiri, fie pragmatic, în sensul că ceea ce privim poate
fi o contribuţie la istoria arhitecturii. La cele enumerate
mai sus, ar mai trebui adăugat substratul emotiv, provocat
de trăirea imediată în atmosfera acestui sit arhitectural.
Descoperim prin aceasta şi funcţia lui socială – educativă.
„Artă a străzii, a mulţimii – scria sociologul Dimitrie Gusti
– arhitectura contribuie la cultura estetică şi practică a
poporului şi are mai mult ca ori care altă artă, funcţie de
pedagogie socială”36.
Din cele prezentate, rezultă că percepţia sufletească
este cea care creează o stare de împlinire (Einfülung).
Ambianţa aceasta de linişte cere o muzică. Oare cum ar
suna aici, în Piaţa Hercule simfoniile contemporanului lor,
Beethoven ?

33

Veacul al XVII-lea a fost caracterizat pe drept cuvânt „le grand siécle”
pentru avântul pe care l-a cunoscut ştiinţa, mai ales fizica. S-au înregistrat
mari progrese în Optică şi teoria luminii. Au fost descoperite legile refracţiei
luminii de olandezul Snell (1591 – 1626), teoria culorilor de către Descartes.
Newton studiază la Cambridge reflexia luminii iar Grimaldi (1618 – 1663)
dezvolză teoria ondulatorie a luminii şi diaphaneitatea, teorie perfecţionată
de Huygens (1629 – 1659 şi rămasă valabilă până în 1888 când Maxwel
descoperă originea electromagnetică a luminii.

34
Cleobul Tsourkas, Les debuts de l’enseignement philosophique et de libre
pensée dans les Balkans. La vie et l’euvre de Teophile Coridalée 1663 – 1646,
Bucarest, 1945 pag. 146, 148, 227.
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Andrei Pleşu comentează studiile filozofului francez Louis Lavell: La
pérception visuelle de la profondeur şi La dialéctique du monde sensible
ambele apărute la Strasbourg în 1921 în studiul Louis Lavell şi dialectica
vizibilului în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei. s. Arta Plastică”, t. 21, nr.1,
1974, pag. 91.
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Cuvânt intoductiv al primului număr al revistei „Arhitectura” seria 1931
– 1933.

TREI ALBUME
Radu Ştefan Vergatti
Abstract

Un alt element meritoriu al acestor publicaţii
constă în tipărirea textelor în limbi străine. Albumul
The article presents three albums dedicated to the despre Dobrogea are textul scris şi imprimat în patru
history of Dobroudja and Constantza published in the last limbi: română, engleză, franceză şi germană. Albumul
years, result of the researches made by the authors in despre Catedrală are în final un amplu rezumat în
central and regional archives. The first album celebrates limba engleză. În fine, lucrarea dedicată Moscheei, de
the 130 years from the unification of Dobrodja with the altfel rod al colaborării cu arhivele statului din Ankara,
Romanian Principalities. The second was devoted to the cu Departamentul Cultului Musulman din Turcia, cu
Orthodox Cathedral dedicated to Saints Peter and Paul, Ambasada Republicii Turcia la Bucureşti, cu Consulatul
and the last concern the Royal Mosque. In this last album General al Republicii Turcia din Constanţa, proiectul fiind
were published, through other documents, also two plans iniţiat de Dl. Muurat Iusuf, Muftiul Cultului Musulman din
of Constantza (Küstence), dated 1859, which give another România, beneficiază de un „Argument” scris în română,
perception of the development of this town in the middle turcă şi engleză, precum şi de ample rezumate ale textului
scrise în limbile turcă şi engleză. Am ţinut să evidenţiez
of the 19th century.
această calitate a celor trei cărţi, deoarece ea arată
deschiderea posibilităţii de a circula lucrările amintite
în lumea internaţională a celor interesaţi de evoluţia
civilizaţiei sud-est europene.
În calitate de cititor cu vechi preocupări pentru
elativ recent am primit trei albume,
reprezentative pentru Dobrogea şi pentru istoria Dobrogei mă simt dator să fac unele remarci
oraşul Constanţa: Virgil Coman, Carmen prieteneşti pe marginea textelor şi imaginilor publicate.
În primul album, cel dedicat Dobrogei cu ocazia
Dobrotă, Claudiu Turcitu, Dobrogea între medieval şi
modern (1406-1918), Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2008, 209 sărbătoririi a 130 de ani de la unirea cu România, ar fi fost
p.; Doina Păuleanu, Virgil Coman, Catedrala „Sf. Apostoli util să se înceapă cu acte anterioare anului 1406. Astfel
Petru şi Pavel” Constanţa (1883), Ed. Arhiepiscopiei s-ar fi atestat prin mărturii externe, ca „Geografia” scrisă
Tomisului, Constanţa, 2008, 194 p.; Doina Păuleanu, Virgil de arabul Abbu-Fedda, că încă din anul 1320 Isaccea şi
Coman, Moscheea Regală „Carol I” Constanţa (1910-2010), Dobrogea de nord erau stăpânite de Basarabi. Utilă ar
fi fost şi reproducerea portulanului elaborat în 1339
Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2010, 194 p.
Cele trei albume format mare, fiind apropiate de A3, se de cartograful iudeu Angelino Dulcert, care marchează
remarcă, în primul rând, prin existenţa unui autor comun: semnului de „tamgha” arărând clar că hotarul Hoardei
Dl. Virgil Coman. Harnicul şef al Serviciului Arhivelor din Albastre şi al Hoardei de Aur era pe Dunăre, pe malul
Judeţul Constanţa s-a impus şi prin aceste publicaţii ca un septentrional vis-a-vis de portul Vicina. La fel, în seria
bun cunoscător al realităţilor pământurilor dintre Dunăre domnilor Ţării Româneşti care au stăpânit Dobrogea
şi Marea Neagră. Toate albumele au la început un amplu în secolul al XV-lea ar fi trebuit amintiţi şi Vlad Dracul,
text care lămureşte intenţiile autorilor. El este susţinut, de prin hrisovul din anul 1442 şi fiul său, Vlad Ţepeş, prin
fiecare dată, de fotografiile ce urmează. În multe cazuri, epistola din februarie 1462, adresată lui Matia Corvin. Nu
imaginile fotografiate sunt inedite, sau puţin cunoscute. ar fi trebuit neglijat nici textul lăsat de Evlia Celebi. El a
Situaţia este uşor explicabilă. Autorii sunt strâns legaţi scris despre o populaţie dobrogeană numită „citaki”, care
de munca în arhivele centrale şi judeţene, de investigarea vorbea într-un dialect aparte şi avea anumite caractere
monumentelor istorice, în special urbane, deci au avut proprii. În fine, s-ar fi impus să nu lipsească fotocopia
Ordinului de Zi de la 14 noiembrie 1878, dat în Brăila
acces direct la izvoarele primare.
Prin aceste albume, astfel, s-au pus la dispoziţia de principele Carol I. Atunci el a ordonat să se treacă
publicului larg, format din oameni de cultură, precum Dunărea pentru preluarea administraţiei Dobrogei,
şi a celui redus numeric, constitutit din specialişti, primită de România în urma deciziei de la Berlin (iunie
instrumente de lucru. Ele sunt şi vor fi necesare în 1878) a celor 7 mari puteri europene. Însemnat este că
cercetare pentru lămurirea unor aspecte până acum pe actul original, păstrat în Fondul Casei Regale, s-au
consemnat şi corecturile făcute de suveranul României.
bănuite, dar nerelevate.
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Ţin să remarc concepţia modernă, actuală, a principelui
Carol care a tăiat cuvântul „anexarea” şi l-a înlocuit cu
„unirea” Dobrogei cu România. Se vădeşte foarte clar că
el a înţeles procesul istoric mai bine ca cei din jurul său.
Era o unire a unor pământuri româneşti în urma unui
război care îndepărtase o separare artificială, impusă de
marile puteri. În fapt, am mai făcut aceste remarci, într-o
formă asemănătoare, când am publicat acel act cu ocazia
sărbătoririi a 125 ani de la unirea Dobrogei cu România.
Al doilea album, cel dedicat „Catedralei”, practic are
de la început două texte introductive. Primul este scris
de doamna Doinea Păuleanu, iar al doilea este datorat
Domnului Virgil Coman.
Cel dintâi începe şi se desfăşoară într-o formă
erudită prin descrierea amănunţită a construirii, pictării
şi ornamentării monumentului. Din păcate, s-a insistat
prea mult pe unele detalii – munca arhitecţilor Alexandru
Orăscu şi Carol Beneş, a pictorului G. D Mirea, a prof.
arhitect I. E. Mincu, inclusiv asupra tuturor frământărilor
şi disputelor ample dintre aceştia din urmă. În alt context
ar fi putut reda parfumul local al epocii. Dar din nefericire
s-a insistat asupra unor elemente neesenţiale. În acest
sens, pot aminti prezentarea polemicii din jurul picturii
murale efectuată de G. D. Mirea în interiorul bisericii.
Personal, opiniez că ar fi fost suficient dacă s-ar fi arătat
punctul de vedere personal al doamnei Doina Păuleanu
asupra valorii picturii lui G. D. Mirea în raport cu erminiile
şi cu şcolile create de Constantinos şi Pârvu Mutu Zugravu.
În rest, toată polemica oţioasă dintre G. D. Mirea, I. E. Mincu
şi alte persoanlităţi din lumea artistică a „Belle epoque”
contribuie mai puţin la progresul textului. Însemnat este
că această catedrală a consitituit nucleul religios ortodox
polarizator pentru toţi românii din zona Mării Negre. Ar
fi fost necesar să se accentueze mai mult acest aspect, un
adevărat fir al Ariadnei pentru întregul text.
Partea a doua a introducerii, oferită de Domnul
Virgil Coman, pune în lumină o serie de acte-mărturii din
arhivele centrale şi locale asupra dinamicii construirii
catedralei. Bine alese, ele sunt dovezi convingătoare
asupra modului cum au simţit constănţenii şi dobrogenii
să acţioneze în vederea sprijinirii propriei lor catedrale.
În fine, ultimul album are un titlu ciudat: Moscheea
Regală. Orice om obişnuit se poate întreba de ce nu a fost
o moschee sultanală sau o moschee a unei sultane valide
etc. Citirea textului introductiv, atât a Argumentului
semnat de Muurat Iusuf, Muftiul Cultului Musulman
din România, cât şi a textului iscălit de Doina Păuleanu
şi Virgil Coman, apar lămuririle necesare în legătură cu
această problemă. Deoarece edificarea lăcaşului de cult
musulman din Constanţa a fost susţinută moral şi material
de regele Carol I, credincioşii musulmani i-au spus „Kral
Camii” sau Moscheea Malik (p. 32). Cum pentru alcătuirea
textului au fost folosite documente din Arhivele centrale
şi locale din România, precum şi din Arhivele din Turcia,
iar colaborarea dintre autorităţile religioase şi laice a fost
permanentă, toate informaţiile sunt solide şi credibile.

Decizia de a se construi o mare moschee în oraşulport Constanţa, devenit cel mai mare centru musulman
din România, a fost luată în anul 1909. Ea a fost consecinţa unui berat sultanal prin care, în anul 1905, se dădea
dreptul românilor din întreaga Macedonie să aibă şcoli şi
biserici în limba proprie. La 24 iunie 1910 s-a pus piatra
de temelie a Moscheei Regale din Constanţa. Locul a fost
ales cu grijă: acolo unde fusese o veche moschee sultanală. Proiectul şi planurile au fost încredinţate arhitectului
Victor Stephanescu, iar soluţiile tehnice pentru crearea
punctelor de rezistenţă ale construcţiei au fost încredinţate inginerului craiovean Gogu Constantinescu, atunci
chemat special din rezidenţa sa londoneză. Relativ repede, la 31 mai 1913, a fost inaugurată moscheea, în prezenţa majestăţilor lor, Regele şi Regina, precum şi a numeroase autorităţi româneşti şi turceşti.
Albunul, tipărit în colaborare de întreprinderi
grafice din România şi din Turcia (din Ankara), are în
cuprinsul lui o serie de acte inedite. Mă voi opri exclusiv
la două. Sunt planurile oraşului Constanţa (Küstence):
planul urbanistic din 29 martie 1859 şi planul feroviar
din acelaşi an.
Primul redă imaginea de ansamblu, precisă, a
aşezării urbane. Pe el sunt marcate parcelarea, portul,
principalele străzi, depozite, magazine şi aşezămintele
cultural-religioase. Al doilea are trasată pe el calea ferată
construită de societatea britanică D.B.S.R. (Danube & Black
Sea Railway). Practic, construcţia s-a realizat foarte repede,
cu seriozitate şi extrem de bine. La 1/13 septembrie 1857,
la Londra, s-a semnat actul dintre Regatul Marii Britanii şi
Sublima Poartă pentru concesionarea unui teren, pe 99
ani, în vederea construirii unei căi ferate între Constanţa
şi Cernavodă, iar la 22 septembrie/14 octombrie 1860
trenul începea să circule. Între cele două oraşe, trenul
parcurgea distanţa în două ore, adică aproximativ în
acelaşi timp ca astăzi!
Linia de cale ferată era prelungită prin oraşul
Constanţa, până la periferia numită Mamaia. În acest mod,
după cum arată şi planul, societatea feroviară engleză
a asigurat parţial şi transportul urban constănţean.
Publicarea şi valorificarea celor două planuri, asupra
cărora îmi propun să revin cu ajutorul traducerii făcute
de erudita cercetătoare bulgară turcologa Stoianka
Kenderova de la Biblioteca Naţională Kiril şi Metodiu –
Sofia, aruncă o lumină nouă asupra modernităţii oraşului
Constanţa la mijlocul secolului al XIX-lea.
Nutrind speranţa că publicaţiile-album despre
monumentele constănţene şi dobrogene nu se vor opri
aici, ci vor continua, cel puţin cu clădirea Cazinoului,
dorind să văd cele trei albume amintite în biblioteci şi
librării, în mâinile cititorilor, îi felicit încă o dată pe autori.
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IN MEMORIAM
arh. ANDREI PĂNOIU
			

Î

n primăvara acestui an arhitectul Andrei Pănoiu
a trecut pragul în lumea doar închipuită de noi,
pământenii. S-a născut în 2 Decembrie 1927, în comuna
Bălăneşti, jud. Gorj. Numele lui s-a înscris într-o generație
care a intrat cu tinerețea, în plină perioadă postbelică.
În anul 1949 este absolvent al Liceului Industrial nr. 1,
specializarea Sculptură.
Studiile de arhitectură le-a desăvârșit la Institutul
de Arhitectură din București, în anul 1955. Și-a închinat
cunoștințele, preocupările și până la urmă toată viața,
monumentelor de arhitectură din România. Protejarea
acestora, metodele prin care pot fi restaurate și aduse
din nou la statutul meritoriu de mărturie istorică,
artistică pentru un trecut îndepărtat sau mai apropiat,
s-au constituit în piste ale activității sale de arhitect
la fosta Direcție a Monumentelor Istorice, în perioada
1956 – 1977. După desfiinţarea instituției, în anul 1977,
funcționează la Muzeul Naţional de Istorie, la Secţia
Cercetări Aerofotografice.
Arhitectul Andrei Pănoiu se orientează cu pasiune
și spre arhitectura bisericii de lemn, atât de bine
reprezentată pe teritoriul României, în comparație cu
alte țări europene. Doctoratul, susținut la Institutul de
Arhitectură, în anul 1971, prezintă lucrarea „Arhitectura
bisericilor de lemn în Țara Românească”. Drept urmare,
în 1977, este publicată cartea „Din arhitectura lemnului”.
Interesul său, extins cu precădere asupra arhitecturii rurale din lemn, l-a determinat să depășească
granițele domeniului strict al programelor și tehnicilor
de construcție în zona vernacularului, l-a îndemnat cu folos să se apropie de științele istoriei - a evenimentului, a
locului, a omului care modelează locul, prin felul în care
construiește. Studiul documentelor din arhive, referitoare la tehnicile de folosire și împărțire a terenurilor, de
moștenire a lor, de formare a vetrelor de sat, de dezvoltare a acestor vetre, a fost pentru el o cheie miraculoasă.
Nu l-a interesat numai casa, ci toată gospodăria, atât din
zona rezidențială a satului, cât și cea din zona cu funcție
economică a așezării - locuințele temporare. În plus, arhitectura rurală obștească (comunitară), civilă cu școli,
stații de poștă, magazii de rezervă, case de sfat, mori, i-a
dezvăluit, printr-o cercetare nuanțată și atentă la relațiile
multiple ale fondului construit cu aspectele sociale, economice și intelectuale ale epocii, profilul unei arhitecturi
rurale, bine definită în spațiul balcanic și european.

Ana Bârcă
O carte ca „Arhitectura tradițională din zona centrală
a Gorjului”, București, 1982, pune într-o relație interesantă
evoluția așezărilor sătești, cu elementele de sistematizare,
petrecute în secolele XVIII și XIX și trăsăturile arhitecturii
locale. Cel interesat de subiect va înțelege perfect
condiționarea unei astfel de arhitecturi și până la urmă,
un peisaj cultural. Secolul al XIX-lea, un secol traversat
de multe demersuri, unele finalizate în Regulamente și
Legi, pentru a pune ordine în viața comunitară legată
de instrucție (educație) și administrație, lasă mărturii
desenate în arhive, despre tipologii constructive de
școli, case de sfat și primării. Arhitectul Andrei Pănoiu
le aduce în contextul analizei sale, sublinind importanța
acestora în aprecierea vieții sociale a satelor, în tendința
de modernizare a spațiului public și bineînțeles în
locuire. Această lucrare va fi urmată de volumul tipărit
prin Centrul județean al creației Gorj, în 1996, intitulat
„Arhitectura tradițională gorjeană, sec. XVIII - XX”.
O lucrare tipărită tot prin inițiativa Muzeului
Național de Istorie, care înființase seria de tipărituri
ANSAMBLURI ISTORICE ARHITECTURALE, va fi în 1983
„Arhitectura și sistematizarea rurală în județul Mehedinți
(sec. XVIII - XIX)”. Înclinarea către analiza urbanistică a
siturilor face din aceste scrieri ale lui Andrei Pănoiu, cărți
care nu pot fi ignorate când este vorba de a analiza sau
înțelege regiunea Olteniei, și din perspectivă etnologică.
Acest mod de prezentare este rezultatul
investigațiilor de teren acordate cu informațiile furnizate de varii documente - scrise și iconografice. Astfel, constatăm că beneficiem de detalii tehnice care înglobează
materiale prelucrate în forme și dimensiuni ce determină
modul de figurare a obiectului rezultat. Avem o imagine
coerentă despre elementele structurilor constructive și
explicația funcționării lor sau rolului în ansamblu. În plus,
terminologia arhaică a documentelor, oferă cunoștințe
pentru descifrarea altor capitole ale civilizației țărănești,
cum ar fi amploarea fondului forestier care era exploatat
la o anumită dată și într-o anumită regiune, regulile de
tăiere și prelucrare a lemnului, comercializarea în târguri,
a materialului fasonat sau chiar prelucrat și transformat
în părți de construcție, cum ar fi grinzile, parapetul pridvoarelor, părți ale instalațiilor tehnice - mori de apă, pive.
Dar și relațiile comerciale, referitoare la procurarea materialelor de tot felul, necesare construcțiilor comunitare,
cât și înțelegerile practice între comanditari și meșteri,
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se limpezesc cu ajutorul documentelor interpretate.
Comunități sătești, biserici și mănăstiri, curți boierești,
primării dezvoltă, pe parcursul timpului și determinate
de evenimente istorice,legături cu furnizorii de materiale
de construcție și cu meșteri vestiți în zonă.
În Prefața la volumul „Arhitectura și sistematizarea
așezărilor din Argeș și Muscel, secolele XVIII - XIX”,
apariție editorială din anul 2004, autorul subliniază:
„Studiul monumentelor și materialul arhivistic consultat,
îngăduie să se înțeleagă rădăcinile sociale ale epocii
cercetate și să se surprindă aspecte cu totul inedite ale
relațiilor arhitecturii populare cu arhitectura caselor
de târgoveți, cu rezonanța stilurilor specifice așa-zisei
arte culte”. Arhitectul Pănoiu urmărește sistematic,
factorii determinanți, co-ordonatele legislative ale epocii
studiate, pentru a defini „fizionomia specifică arhitecturii
tradiționale și a urbanismului românesc”.Colaborarea cu
un alt pasionat al cercetării arhitecturii rurale, etnologul
Paul Petrescu, va însemna o influență reciprocă benefică.
Cu pregătire universitară diferită, dar cu același obiect al
interesului în cercetarea proceselor de dezvoltare a acestei
arhitecturi, personalitățile celor doi se completează, iar
cei interesați de domeniu - etnologi, istorici, restauratori
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de construcții vernaculare, nu au decât de câștigat pe plan
profesional.
Studiul privind „Evoluția sistematizării orașului
București”, apărut după moartea autorului (2011), este
de asemenea întemeiat pe cercetări de arhivă. Volumul,
rezultat al eforturilor de excepție ale editorului, a adunat
într-o sinteză remarcabilă, materiale scrise, planuri,
fotografii, realizate în perioada anilor 1986 - 1993, în
cadrul unui proiect de cercetare cu Institutul Proiect
București. Pe măsură ce avansa într-o căutare minuțioasă
a dovezilor ce explicau unele configurări urbanistice ale
celui mai mare oraș din România, etapele de proiect erau
din ce în ce mai elaborate.
Arhitectul Andrei Pănoiu a reușit să ne ofere o
perspectivă inedită în care să ne plasăm ca să înțelegem
multe dintre aspectele conceptului de LOCUIRE în satul
românesc al secolului al XIX-lea. Mai mult, a depășit cadrul
abstract al acestei noțiuni. Cadrul natural, cerințele vieții,
legislația și autoritatea administrativă, proprietatea,
relațiile sociale și economice, educația sunt repere fără de
care programele de arhitectură, dar mai ales configurarea
lor și formarea unui peisaj cultural n-ar putea fi înțelese
în adâncimea lor tulburătoare.
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Revista Monumentelor Istorice 2010 a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național

Data apariției septembrie 2011

La adresa redacției se găsesc numere vechi ale Revistei Monumentelor Istorice (1996 - 2009)
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