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DATE ISTORICO-ARHEOLOGICE PRIVITOARE 
LA TÂRGUL SOCI

Maricel Jugănaru*

* Preot, parohia Râmniceni din Județul Vrancea

Abstract

This brief study tries to reopen the old discussion 
about the identification of Soci townlet, the famous 
place of the victory of Stephen the Great of Moldavia 
against Radu III the Handsome of Wallachia, on March 
the 7th, 1471, in the view of the some evidences from a 
forgotten archaeological campaign in the north-west 
area of Hângulești village (Vulturu), Vrancea district. 
The results of the excavations, conducted in 1982, 
cumulated with informations from historical sources 
and from some old maps of the region, support the 
hypothesis of the localization of the Soci townlet in 
this area. Also, the structures discovered during this 
campaign confirm the tradition of the localization here 
of the so-called „Donie’s Walls”, associated with the 
figure of the legendary Donie Damian from the 18th 
century. All these claim the necessity of a new campaign 
of archaeological investigations, for the elucidation of so 
many other details still undocumented.

Keywords: Sochi, Walls of Donie, Donie Damian, 
Stephen the Great, Radu the Handsome, border – 
Moldavia - Valachia Country, Hângulești, Vulturu, 
Russian maps, archeology.

Fără a fi luată prea mult în considerare, între anii 
1960 – 1980 circula informația că, pe teritoriul 

localității Hângulești, com. Vulturu, jud. Vrancea, ar 
fi existat așa-numitul „Zid al lui Donie”, după numele 
ultimului proprietar. În acei ani mai puteau fi văzute 
unele rămășițe ale unor ziduri de cărămidă, considerate 
ca aparținând „zidurilor lui Donie”. Acestea erau așezate 
pe partea dreaptă a unui pârâiaș, Bălanul, afluent al 
pârâului Leica. Cu ocazia cooperativizării însă, această 
zonă este defrișată și transformată în teren agricol. 
Astfel, ca urmare a vicisitudinilor vremurilor, aceste 
ziduri au dispărut de la suprafața pământului și chiar nu 
se mai cunoștea cu certitudine localizarea lor.

O serie de informații cu privire la aceste ziduri au 
fost consemnate, la sfârșitul secolului al XIX-lea, de către 
Grigore Gr. Dănescu, care, în 1896, vorbea despre aceste 
ziduri ca de o realitate încă vizibilă și transmitea ceea 
ce se păstrase pe cale orală și despre proprietarul lor: 

„Ruinele sunt ale unei case și a unui beciu boltit zidite 
din cărămidă... Din bătrâni se spune că ele au fost casele 
celui dintâiu proprietar numit Doni care pe vremea 
lui era mare Vornic...”1. Iar în alt loc vorbește despre 
„ruinele unei biserici vechi, fundată nu se știe când, 
de locuitori...”2.  La fel, în anul 1902, și Ioan Lahovari 
certifica existența ruinelor acestor ziduri, despre care 
spune că se află „la marginea de jos a com. Hîngulești, 
la 6½ kil. spre V. de reședința comunei, pe marginea 
lacului Leica, dând numele de «Zidul» unei părți din 
acest lac”3.

Aceste informații puteau fi foarte utile, dacă ar fi 
fost luate în considerare, mai ales dacă avem în vedere 
că mulți istorici, geografi, arheologi și cercetători 
de seamă semnalaseră zona ca fiind de importanță 
istorică și națională, prin prisma faptului că aici, între 
localitățile Vulturu și Hângulești, era zona de hotar 
dintre Moldova și Muntenia,4 iar acest Donie a jucat un 
rol important în această zonă de graniță.

Potrivit informațiilor primite, Donie Damian, 
unul dintre proprietarii acestor ziduri, era căsătorit 
cu Sanda Neculce, sora cronicarului Ion Neculce, și 
împreună au avut o fiică, Ecaterina Văcărescu.5 „În sec. 
al XVIII-lea, majoritatea satelor din regiune aparțin 

1 Grigore Gr. Dănescu, Dicționarul geografic, statistic și istoric al județului 
Râmnicu-Sărat, Stab. grafic I. V. Socecu, București, 1896, p. 319.
2 Ibidem, p. 145.
3 George Ioan Lahovari, C.I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu, Marele 
Dicționar Geografic al Romîniei, vol. V, Stab. grafic I. V. Socecu, București, 
1902, p. 790.
4 Problema frontierei dintre Moldova și Țara Românească este una 
deosebit de controversată în cercetarea istorică, fiind obiectul a 
numeroase studii și articole: Cristofor Mironescu, Hotarul între Moldova și 
Muntenia, în ”Anuar de geografie și antropogeografie”, vol. 2, 1910-1911, 
pp. 87-122; C. Constantinescu-Mircești, Ion Dragomirescu, Contribuții cu 
privire la cunoașterea hotarului dintre Moldova și Țara Românească de la 
întemeierea Principatelor până la Unire, în ”Studii și articole de istorie”, 
vol. VI, 1965, pp. 61-91; idem, Marginea Țării. Aspecte caracteristice în 
zona hotarului dintre Moldova și Țara Românească în secolele XVIII-XIX 
în ”Studii și articole de istorie”, vol. IX, 1967, p. 83-117; Ștefan Gorovei, 
Formation et évolution de la frontière de la Moldavie mediévale, în ”Revue 
Roumaine d’Histoire”, vol. 35, 1996, pp. 131-136; Marian Coman, From 
an Open to a Closed Frontier: the Wallachian-Moldavian Frontier from c. 
1350 to c. 1450, în ”Annual of Medieval Studies”, vol. 9, 2003, pp. 127-154; 
Emil Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara Românească”, 
în Florin Curta și Bogdan-Petru Maleon (eds.), The Steppe Lands and the 
World Beyond Them: Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday, 
Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, pp. 569-598; etc.
5 Ionel Budescu, Monografia comunei Cîrligele, s.n., București, 1979, p. 
161.

In memoriam Pr. Dr. Ilie Chișcari 
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lui Donea Damian, care stăpânește întreaga centură 
de sate mărginașe, începând de la Hângulești până la 
Dălhăuți, și câtorva mănăstiri care, alături de Done, 
dețin cele mai întinse domenii din această regiune.”6 

Pisania Bisericii „Donie” din Focșani-Munteni 
confirmă o parte din acest adevăr: „Ridicatu-sau acest 
sfânt lăcaș cu hramul Adormirea M. Domnului de către 
stolnicul Donie din Țara Românească și jupâneasa 
sa Sanda fiica lui Răducanu Vistier în anii 1694 – 
1714 în zilele blagocestivului Voevod Constantin 
Brâncoveanu”.7 Biserica era dotată cu moșii.8

C.C. Giurescu, în Istoria Românilor, citându-l pe 
Axinte Uricarul, spune: „Ni s-a păstrat și un act, din 
9 martie 1705, dela  «Doni vel căpitan za margine» 
prin care imitând pe domn, autorizează mânăstirea 
Măxineni (jud. Râmnicul Sărat) să strângă oameni 
străini «Moldoveni, Ungureni, Sârbi», «făr de bir și făr 
de gâlceavă», în satul ei, făgăduindu-le scutire de dăjdi 
«multă vreme» și «căutare»  din partea sa la  «toate 
păsurile și greutățile lor».”9

La începutul secolului al XX-lea, un lac așezat 
în partea de nord a localității Bonțești purta numele 
lui Donie,10 iar o moșie și un han ale lui Donie se aflau 
în plasa Grădiștea, comuna Grădiștea de Sus, lângă 
cătunul Balta Albă.11

Aici, la granița dintre Moldova și Muntenia, au 
migrat mai multe familii și încercau să treacă dintr-o 
parte în cealaltă toți cei ce nu-și plăteau dările impuse 
de domnie, în funcție de interesele economice, de 
instinctul de supraviețuire, de grade de rudenie; 
pentru aceste fapte trebuiau luate măsuri pentru că 
existau „câteva locuri tainice cu punți peste hotar, 
uneltitoare de pagubă stăpânirei”.12 Pentru a rezolva 
aceste probleme, este chemat să facă parte dintr-o 
comisie, alături de Macri, starostele de Putna, și de 
Ștefan Cantacuzino, viitorul domn al Munteniei, Donea 
Damian, care era numit de către Mihail Racoviță, 
domnitorul Moldovei, „«cinstit prietenul nostru», când 
îi întărește proprietăți obținute în Ostrovul Siretului la 
Crângeni și vaduri de moară pe Sirețel și în alte părți 
situate în regiunea de margine a Moldovei”.13

Un document din anul 1760 explică: „Fiind 
despre Țara Muntenească satul care se chiamă Socii 
lui Donie [subl. n.], cu numele Socilor din cea parte, 

6 Hotărnicia moșiilor din Slam-Râmnic a lui Done Dimian, Biblioteca 
Academiei Române, doc. CCCXXXVI/II, apud C. Constantinescu-Mircești 
și I. Dragomirescu, Marginea Țării…, p. 100.
7 Glasul Bisericii, an XXV, iulie-august 1966, nr. 7-8, p. 637.
8 Emil Lupu, Ctitori și ctitorii la curbura Carpaților în veacurile XIV-XVIII, 
Ed. Doxologia, Iași, 2011, p. 93, n. 12.
9 Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. III, partea II-a, Fundația 
Regală pentru Literatură și Artă, București, 1946, p. 760.
10 G.G. Dănescu, Dicționarul geografic…, p. 103.
11 G.G. Dănescu, Dicționarul geografic…, p. 103; George Ioan Lahovari, C.I. 
Brătianu și Grigore G. Tocilescu, Marele Dicționar Geografic al Romîniei, 
vol. III, Stab. grafic I. V. Socecu, București, 1900, p. 193.
12 Rev. Milcovia, anul II, vol. I, Focșani 1931, p. 158.
13 C. Constantinescu-Mircești și I. Dragomirescu, „Marginea Țării…”, p. 87.

prefăcând oamenii cum este margine și de iastă parte 
pe hotarul Dimăcenilor, au început de la o vreme a se 
zice Soci și oamenilor ce trăiau la acest capăt de hotar 
al Dimăcenilor.”14 Acest document constituie o premisă 
extrem de importantă pentru studiul de față, justificând 
asocierea figurii lui Donie de numele localității Soci 
și, astfel, oferind un argument în vederea acestei 
suprapuneri a celor două elemente istorice.

Donie apare, astfel, ca un personaj extrem de influent, 
cu lacuri și domenii mănăstirești până la Dălhăuți, cu 
hanuri și moșii în Grădiștea, zona Brăila, și cu proprietăți 
peste graniță în Moldova și vaduri de moară, întărite de 
domnitori, cu o localitate reședință care-i purta numele, 
situată pe malul Siretului și la granița dintre Moldova și 
Muntenia. Prezența lui Donie arată importanța zonei și 
a reședinței sale în secolul al XVIII-lea.

Aceste informații din documentele vremii, 
coroborate cu descoperirea făcută de C.C. Giurescu pe 
Harta Rusă de la 1835, unde este menționată localitatea 
Soci, între Vulturu și Hângulești, determina fireasca 
întrebare: Zidurile lui Donie... Târgul Soci? Putem oare 
lua în considerație posibilitatea identificării în același 
loc a reședinței lui Donie și a locului unde a avut loc 
bătălia dintre Radu cel Frumos al Țării Românești și 
Ștefan cel Mare al Moldovei, la data de 4 martie 1471, și 
unde biruința a fost de partea moldovenilor? 

Problema localizării târgului Soci a constituit 
dintotdeauna un subiect deosebit de controversat în 
cercetarea istorică, fiindu-i dedicat un mare număr 
de studii,15 care însă nu reușesc să ofere răspunsuri 
sigure, după toate criteriile istoriografiei moderne. 
Argumentele lor merg de la identificarea localității în 
ținutul Bacăului din Moldova, până la cea a localizării 
sale aproximative în Țara Românească, în apropierea 
hotarului cu Moldova. Voi încerca, în cele ce urmează, să 
aduc o serie de argumente noi, rezultate în urma unor 
investigații arheologice, cu privire la localizarea Târgului 
Soci în apropiere de satul Hângulești, în legătură cu 
domeniile atribuite lui Donie Damian. Cu alte cuvinte, 
voi încerca să identific Socii bătăliei dintre Ștefan cel 
Mare și Radu cel Frumos și „Socii lui Donie” menționați 
de unele documente. 

Care ar fi argumentele localizării acestui Târg aici?
În primul rând, trebuie expuse câteva informații 

14 SANIC, măn. Adam, pach. IV, doc. 35,13, apud C. Constantinescu-Mircești 
și I. Dragomirescu, „Contribuții cu privire la cunoașterea hotarului…”, p. 79. 
15 Nu voi încerca să enumăr toate studiile dedicate acestui subiect, 
selectându-le pe următoarele: Mihai Costăchescu, Arderea Târgului Floci 
și a Ialomiței în 1470. Un fapt necunoscut din luptele lui Ștefan cel Mare cu 
muntenii, Iași, 1935, pp. 79-80; Constantin C. Giurescu, Despre lupta de 
la Soci”, în ”Studii și Materiale de Istorie Medie”, 4, 1960, pp. 425-430; C. 
Ciohadaru, Cu privire la localizarea unor evenimente din istoria Moldovei: 
Hindău, Direptate, Crăciuna și Roșcani, în ”Anuarul Institutului de Istorie 
și Arheologie Iași”, 19, 1982, pp. 630-631; Laurențiu Rădvan, Din relațiile 
lui Ștefan cel Mare cu Țara Românească, în: P. Zahariuc și S. Văcaru (ed.), 
Ștefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, Ed. Alfa, Iași, 2003, pp. 276-
277; Marius Gabriel Neculae, Bătălia de la Soci din 1471: localizare. Diferite 
tendințe în istoriografia secolului XX,  în ”Analele Buzăului”, vol. III, Buzău, 
2011, p. 23-26; E. Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara 
Românească, pp. 578-580; etc.
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privind evenimentele istorice asociate localității 
Soci, care justifică eforturile de localizare exactă a sa. 
Contextul istoric este cel al luptelor dintre Ștefan cel 
Mare şi Radu cel Frumos din perioada 1469-1473, care 
aveau drept motivație principală stăpânirea cetății 
Chilia care, din anul 1389, era sub dominația Moldovei. 
Această cetate era însă dorită atât de către Radu cel 
Frumos al Țării Românești, cât şi de Poarta Otomană, ca 
punct strategic la gurile Dunării, pentru controlul vamal 
al comerțului ce lega Marea Neagră de Europa Centrală. 
Ocuparea cetății Chilia de către Ștefan cel Mare a generat 
o serie de conflicte cu Radu cel Frumos, care a încercat în 
repetate rânduri să recupereze această cetate maritimă. 
Încercând să recupereze Chilia, cu acordul turcilor, 
Radu cel Frumos a atacat Moldova, probabil în vara 
anului 1469.16 În urma acestor conflicte, Ștefan cel Mare 
a ripostat într-o manieră perseverentă, represaliile 
sale mergând până la a da foc Brăilei şi localității 
Târgul de Floci, porți de intrare spre gurile Dunării și 
mare (1470).17 Aceste acțiuni au agravat și mai mult 
conflictul dintre cei doi domni. Probabil în încercarea 
de a-l înlătura din domnie pe adversarul său, Radu cel 
Frumos a pregătit o nouă campanie în Moldova. Nu se 
cunoaște cu certitudine modul în care s-au desfășurat 
acțiunile ulterioare ale celor doi domni. Cert este că, fie 
în urma înfrângerii lui Radu și a urmăririi trupelor sale 
în propria țară, fie ca o preîntâmpinare a primejdiei din 
partea lui Ștefan cel Mare, care ar fi luat inițiativa prin 
atacarea adversarului, campania s-a încheiat printr-o 
mare victorie a domnului Moldovei la Soci, la 7 martie 
1471.18

Iată cum erau expuse aceste evenimente într-o 
serie de cronici vechi: „Într’acele vremi au intratu 
zavistie între Ștefanu Vodă și între Radu-Vodă, domnulu  
muntenescu, [...] au intratu în țera Muntenescă de au 
prădatu marginea, Fevruarie în 27, și au arsu Brăila, Marți 
în săptămâna albă în anulu 6979 (1471) ianuarie 16”.19 
Mai apoi, „(Ștefanu-Vodă) ca unu leu gata spre vânatu de 
sârgu s-au pornitu și la Soci [subl. n.] le-au eșitu înainte 
și dându rezboiu vitejesce, Martie în 7, veletu 6979 
(1471), [...] Radulu-Vodă au pierdutu războiulu cu multă 
pagubă de ai sei, că pre toți i-au tăiatu și tote steagurile 
Radului-Vodă le-au luatu și pre mulți au prinsu vii și pre 
toți i-au tăiatu, numai ce au lăsatu vii pe doi boeri de cei 
mari, pe Stanu logofetulu și Mircea comisulu”.20 

Două dintre izvoarele vremii, Cronica în limba 
germană și Cronica moldo-polonă, afirmă că Socii ar fi 
fost un „târg” și, respectiv, că lupta s-ar fi dat la Soci în 

16 Șerban Papacostea, „Relațiile internaționale ale Moldovei în vremea lui 
Ștefan cel Mare” (1982), în: Ștefan cel Mare și Sfânt. Portret în istorie, Sfânta 
Mănăstire Putna, 2003, p. 523.
17 Ioan Bogdan, Vechile cronice moldovenesci până la Urechia. Texte slave cu 
studiu, traduceri și note, București, 1891, p. 113.
18 Ș. Papacostea, op. cit., pp. 523-524; Ștefan S. Gorovei și Maria Magdalena 
Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ștefan cel Mare, Sfânta 
Mănăstire Putna, 2005, pp. 74-80.
19 I. Bogdan, Vechile cronice moldovenesci până la Urechia, p. 113.
20 Ibidem, p. 114.

Țara Românească și că Ștefan cel Mare a luat prizonieri 
17.000 de țigani robi.21 

Înainte de această bătălie, Ștefan cel Mare se 
plângea regelui Cazimir al Poloniei: „Chiar zilele 
trecute, magnificul Radu Vv. a intrat în țara mea ca, 
prăpădind-o, să ne jefuiască și pe mine și țara; și a făcut 
o cetate înlăuntrul hotarelor țării mele. Dar noi nu ne-
am lăsat mai prejos ci, adunând sărăcimea din țară, am 
ridicat în fața cetății lui o alta [subl. n.] și, abătând apa 
Siretului de la cetatea lui, am făcut-o să curgă printr-o 
baltă (maisterium) și printr-un vad (șanț)”.22

O ipoteză deloc de neglijat în legătură cu această 
zonă ar fi că „orice amplasament, cel puțin de pe cursul 
Milcovului și Siretului inferior, ar putea fi potrivit 
pentru cetatea Crăciuna”.23 Așa s-ar putea însă explica 
existența a două localități Soci, de o parte și de alta a 
hotarului,24 fără a neglija și părerile altor cercetători, 
care susțin că ar fi existat o localitate Soci pe malul 
Siretului, în zona Biliești-Suraia.25 Dar în nici un caz nu 
poate fi vorba de Târgul Soci unde a avut loc bătălia 
în Țara Românească, ci „Soci, loc pustiu la Tihon”.26 
De asemenea, nu poate fi ignorată dovada a două sate 
învecinate cu moșii, „Dămăceni și Soci, partea Vadu-
Roșcăi”.27

Importanța locului în vremea domnitorului 
Ștefan cel Mare era dată atât de faptul că era zonă 
de graniță, dar și de faptul că prin zonă treceau două 
drumuri comerciale, de o importanță covârșitoare 
pentru economia celor două state, Moldova și Țara 
Românească: Drumul Moldovei, care făcea legătura 
între Polonia și Marea Neagră prin „drumul turcilor” 
(Vaslui, Bârlad, podul de la Vadu-Roșca peste Siret, 
Galați), și Drumul Bogdanului, care lega Suceava de 
București, prin Focșani. La Vadu-Roșca era vadul de 

21 C. C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, partea I, Fundația Regală pentru 
Literatură și Artă, București, 1943, p. 61; cf. Ș. S. Gorovei și M. M. Székely, 
Princeps omni laude maior, p. 79-80.
22 Nicolae I. Antonovici, Probleme hidrografice în bazinul inferior al Siretu-
lui, București, 1929, p. 6; cf. Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, 
vol. II, Socec, București, 1913, p. 314.
23 E. Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara Românească, 
p. 574.
24 În acest sens, C. Constantinescu-Mircești și I. Dragomirescu încearcă 
să demonstreze că, în secolele XVIII-XIX, ar fi existat două localități Soci, 
despărțite de râul Putna și de albia secată a Sirețelului: Socii lui Donie, în 
Țara Românească, și Socii Dimaciului, în Moldova, „Contribuții cu privire 
la cunoașterea hotarului…”, pp. 79-80. Potrivit lui E. Lupu Drum, oraș și 
hotar între Țara Moldovei și Țara Românească, p. 578, Socii Dimaciului nu 
ar fi devenit un cătun component al satului Vadu Roșca, cum consideră 
alți autori, ci al satului Suraia, la 4 km NV de Vadu Roșca.
25 Anton Paragină, Habitatul medieval la curbura exterioară a Carpaților 
în secolele X – XV, Muzeul Brăilei, Brăila, 2002, p. 42 și 128. 
26 Alexandru Goanță, Documente privind istoria Romaniei. A. Moldova. 
Veacurile XIV – XVII (1384-1625), H. Gonța Indicele numelor de locuri, 
București, 1990, p. 235; cf. C. Solomon și C.A. Stoide, Documente Tecucene, 
vol. I, Tipografia Lupașcu, Bârlad, 1938, p. 42.
27 SANIC, Documentele Mănăstirii Adam, pachet III, doc. 27 (1755) și doc. 
33 , (1759); cf. C. Constantinescu-Mircești și I. Dragomirescu, op.cit., 
pp. 78-81; C. Constantinescu-Mircești și Ion Dragomirescu, „Marginea 
Țării…”, pp. 83-84.
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trecere peste Siret, care făcea legătura, prin Galați, cu 
cetățile Chilia și Cetatea Albă. Aceste două mari drumuri 
comerciale erau intersectate de drumul care mergea 
de la Râmnic la Tecuci, urmând văile râurilor Râmnicul 
Sărat și Bârlad. Astfel, se conferea importanța cuvenită 
Târgului Soci, așezat pe malul drept al Siretului și la 
granița dintre cele două state. 

Siretul, care a curs multă vreme pe două brațe, 
bifurcându-se din apropierea localității Balta Raței,28 
jud. Putna, rămâne în 1870 doar „un sianțiu, ce pleacă 
din Focșani din susu de Tăbăcari, trece la Mândrești, 
apoi Lămoteasa, Argintu, Gologanu, Hângulești, 
Malurile, Romnicenii, Bolboaca, Gârleasca și vine la 
Corbu unde dă in Siretu din josu de Nămoloasa. Acestu 
sianțiu, care a servitu de hotaru între Principatele 
române, cu trecerea lui p’intre localitățile arătate mai 
susu, poartă numele de Sirețielu”.29

Un suret din 29 mai 1706 este elocvent în acest sens, 
prezentând Sirețelul drept un pârâiaș mai mic, care 
putea fi dirijat: „Pintru apa Sirțelului. Hotarul ț<ă>rălor 
pe unde a fost de veac pe acolo trebuie să ste neclintite 
(sic!), iar Sirețălul, de l-au mutat cineva din matca lui, 
trebuie să-l de iar pe unde au fost.”30 De asemenea, se 
spune că, „după abaterea volumului principal de apă a 
Siretului pe apa Bârladului, Târgul Soci rămânând pe 
Sirețel și-a pierdut importanța economică, devenind 
sat.”31

Cauzele dispariției localității Soci au fost multiple, 
dar determinante sunt, în special, mutarea interesului 
drumului moldovenesc de la Brăila la Galați, cauzată de 
arderea Brăilei și transformarea sa în raia turcească, 
precum și transformarea Siretului în Sirețel, cauzată 
de preluarea debitului de apă de către râul Bârlad. În 
consecință, importanța Târgului Soci scade progresiv, 
conducând în cele din urmă la dispariția sa completă și 
chiar la dificultatea localizării sale exacte.32

C.C. Giurescu localiza Socii în județul Bacău,33 dar, 
în aceeași lucrare, după ce citează din Cronica germană 
și din Cronica moldo-polonă, lasă impresia că s-ar 
îndoi de acest lucru, afirmând: „Oriunde ar fi situată 
localitatea, cert este că biruința a rămas de partea 
domnului Moldovei”.34 

Descoperind Hartă Rusă publicată la Petersburg 
în anul 1935 și analizând hotarul dintre Moldova și 
Țara Românească, C. C. Giurescu observă sinuozitatea 
hotarului și menționează toate satele și cătunele, 
28 N.I. Antonovici, Probleme hidrografice în ............., p. 4.
29 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura Română din județul Putna, Bucu-
rești, 1870, pp. 11-12.
30 Nicolae Iorga, Documente geografice, partea I, București, 1900, p. 29.
31 C. Constantinescu-Mircești și I. Dragomirescu, „Contribuții cu privire la 
cunoașterea hotarului…”, p. 79.
32 Cf. Laurențiu Rădvan, Orașele din Țările Române în Evul Mediu (sfârșitul 
sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea), Ed. Universității „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași, 2011, pp. 173-174 și 240.
33 C.C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, partea I, p. 60; cf. Nicolae Iorga, 
Istoria Românilor, vol. IV, București, 1937, p. 168.
34 C.C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, partea I, p. 61.

unele chiar cu numărul de case existente în momentul 
ridicării topografice de către cartografii și topometriștii 
ruși. În consecință, relatează: „continuând [hotarul], pe 
la vest de Belciug (75) și la vest de Nănești (125), le lasă 
pe amândouă Moldovei. De aici, ajunge la un mic afluent, 
nenumit, al Siretului, la est de satul Maluri;35 urmează 
cursul acestui afluent pe vreo trei kilometri, spre vest, 
așa dar un hotar natural. Satul Maluri e arătat pe hartă 
jumătate în Moldova, cu biserica, jumătate în Muntenia. 
Hotarul redevine convențional, cu un traseu sinuos, 
trecând la est de cătunul Soci (5-20) care rămâne în 
Muntenia, apoi pe la sud de Vulturii (279), care rămâne 
în Moldova, pe la sud de Boțârlău, rămas tot în Moldova, 
și atinge Milcovul la sud-est de Risipiți (85) care rămâne 
în Muntenia”.36

Aici și acum apare prima informație despre existența 
dispărutei localități Soci în zona Vulturu-Hângulești, 
unde Ștefan cel Mare l-ar fi învins pe Radu cel Frumos la 
7 martie 1471, deși până atunci același autor, împreună 
cu alți istorici, susțineau existența localității prin zona 
Bacăului. Sinuozitatea hotarului era dată de cursurile de 
apă din zonă, care fluctuau când spre Moldova, când spre 
Muntenia, dar cu certitudine „Siretul (…) forma hotarul 
dintre cele două țări. (...) Cursul lui trecea pe lângă satele 
de astăzi Hângulești37, Maluri și se îndrepta spre Corbul. 
Cum localitatea Soci apare lângă primele două sate, 
deducem că se afla chiar pe malul Siretului, fapt care ar 
explica și evoluția economică a acestei așezări în epoca 
respectivă.”38 

Urmărind și harta generalului austriac Friedrich 
Wilhelm von Bawr (1731-1783), întocmită cu cca. 60-70 
ani înainte de marea harta rusă de la 1835 (vezi ANEXE, 
fig.17),39 observăm că Goti (a se citi Soci) era menționat 
ca o localitate distinctă de Gultor (a se citi Vultur).40 
De asemenea, în anul 1778, în lucrarea Mémoires 
35 Acest afluent nenumit a fost identificat drept pârâul Leica.
36 Constantin C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului XIX. 
Constatări istorice, geografice, economice și statistice pe temeiul hărții ruse 
din 1835, Ed. Științifică, București, 1957, pp. 52-53.
37 Dovada că în acea zonă a curs o apă era, în 1982, locul de unde localnicii 
luau încă lut (loess) pentru a confecționa chirpici pentru zidirea caselor. Lo-
cul se mai numește și astăzi „La lutării pe hotar”. O porțiune largă din hotar 
a funcționat după anii ’60 ca izlaz pentru vite al locuitorilor din Vulturu.
38 C. Constantinescu-Mirceşti şi I. Dragomirescu, „Contribuții cu pri-
vire la cunoaşterea hotarului…”, p. 79.
39 Această hartă, intitulată Carte de la Moldavie, pour servir à l’histoire mi-
litaire de la guerre entre les Russes et les Turcs (Amsterdam, 1791), a fost 
ridicată între 1768-1774. Deși această hartă este considerată din punct de 
vedere tehnic mult inferioară altor hărți ale epocii (ex. hărțile iosefine, ini-
țiate de viitorul împărat Iosif al II-lea), reprezintă un document de o mare 
valoare pentru trecutul Moldovei, în special pentru faptul că identifică o 
serie de vechi așezări dispărute. Cf. Vlad Cojocaru, „Două surse carto-
grafice ruseşti vechi ca documente lingvistice”, Anuar de lingvistică 
și istorie literară, vol. 42-43 (2002-2003), pp. 103-104.
40 S-a notat faptul că Bawr era foarte preocupat de „exactitatea” muncii 
sale, nu doar în legătură cu partea geografică și cartografică, dar și cu privi-
re la autenticitatea denumirilor culese. Bawr a încercat să redea cu cât mai 
mare fidelitate denumirile geografice, culese de la locuitorii țării, pe care 
le-a transpus „precât s-a putut mai conform cu sunetul limbii țării” (Jean 
Louis Carra, Istoria Moldaviei și a Romînii, trad. N.T. Orășeanu, București, 
1857, p. 164)
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historiques et géographiques sur la Valachie, același autor 
menționează localitatea Goti (Soci) ca având un număr 
de 300 de case, Gultor (Vulturu) ca având un număr de 
120 de case și Borzelau (Boțârlău) având 100 de case.41 
Notăm astfel că, până în anul întocmirii hărții ruse, 
localitatea Soci a scăzut masiv în importanță, populația 
ajungând, de la 300 de familii în 1778, la doar 5-20 de 
familii în 1835. 

Dacă ar fi să dăm crezare în totalitate informațiilor 
oferite în harta lui Specht (1790-1791),42(vezi ANEXE, 
Fig. 16) putem observa dispariția localității Soci de la 
sud-vest de Vulturu și apariția localităților Anghelestie 
și Simulestie, pe locul ruinelor zidurilor lui Donie. Socii 
sunt pomeniți totuși în opera lui Dionisie Fotino (Istoria 
Daciei), scrisă în greacă (Viena, 1818-1819), pe baza unui 
recensământ făcut în 1815.43 De pe alte hărți, precum 
Harta austriacă din 1857 și Harta Szatmary, localitatea 
Soci dispare complet.44 Ultima menționare documentară 
a satului, cu denumirea Socii, aparține anului 1832, când 
se mai menționează prezența aici a 18 familii.45

Privind din altă perspectivă această poezie de hartă, 
prin prisma documentelor vremii, putem înțelege mai 
bine această dinamică neobișnuită a localității Soci. Unele 
documente ne spun că Putna se vărsa în Siret deasupra 
localității Balta Raței,46 precum și că un braț al Siretului, 
numit ulterior Sirețel, curgea printre localitățile Vulturu 
și Hăngulești și se unea din nou cu Siretul undeva mai 
jos de localitatea Corbul.47 Observând și pe hartă cât de 
irigată de ape era această luncă a Siretului și zona de 
hotar dintre Vulturu și Hângulești, ni se dezvăluie cât 
de la îndemână putea fi abaterea unui curs de apă, mai 
ales dacă propunerea venea din partea Domnitorului.48 

41 Friedrich Wilhelm von Bawr Mémoires historiques et géographiques sur 
la Valachie avec un Prospectus d’un Atlas Géographique et Militaire, Frank-
furt et Leipzig, 1778, p. 114 [această lucrare a apărut și în ediția din 1781 a 
cărții lui Jean Louis Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, tradusă 
în limba română de N.T. Orășeanu, ca Istoria Moldaviei și a Romînii, Bucu-
rești, 1857].
42 Harta generalului austriac Friedrich Wilhelm von Bawr precum și harta 
lui Specht sunt documente utilizate în acest articol prin amabilitatea 
domnului dr. arhg. Emil Lupu, director la Institutul Național al Patrimoniului 
București căruia îi mulțumesc din suflet pentru amabilitate. Îndoiala privind 
corectitudinea în totalitate a hărții lui Specht vine de la interpunerea între 
Călieni și Lungoci a localității Măxineni.
43 Cf. M.G. Neculae, Bătălia de la Soci din 1471, pp. 23-26.
44 Cf. E. Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara Românească, 
p. 578.
45 Analele Parlamentare ale României, t. II, 1831-1832, București, 1892, 
p. 477, apud E. Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara 
Românească, p. 580.
46 Nicolae I. Antonovici, Probleme hidrografice în basinul inferior al Siretului. 
Câteva observări morfologice și istorice asupra râurilor Putna și Siret, 
Tipografia Ziarului „Universul”, București, 1929, p. 4; G. Vâlsan, Câmpia 
Română; G. Vâlsan, Opere alese, Ed. Științifică, București, 1976, pp. 469 și 
521.
47 C. Constantinescu-Mircești și I. Dragomirescu, Contribuții cu privire la 
cunoașterea hotarului…, p. 79.
48 Sugerăm cercetarea, cu atenția cuvenită, a locului unde a fost schitul 
condus de „SARAFIN GĂER monahu şi egumenul ot Hulturul", la anul 1686, 
înconjurat de Valea Vulturului; cf. C. Solomon și C.A. Stoide, Documente 
Tecucene, vol. III, Tipografia Lupașcu, Bârlad, 1941, p. 30. Vezi și: Ioan 

Iar astfel de modificări puteau influența major viața 
localităților aflate pe malurile apelor, determinând în 
mod semnificativ creșterea sau decăderea lor.

Problema controversată a localizării Târgului 
Soci, asemănătoare de altfel cu cea a localizării cetății 
Crăciuna, a apărut ca urmare a lipsei de documente49 
care să ateste locul respectiv sau, uneori, din cauza 
neacordării atenției cuvenite acestor locuri.

În anul 1978 am găsit oportunitatea cercetării 
zonei comunei Vulturu50 și surprizele încep să apară 
ca urmare a unor periegheze efectuate, primăvara 
devreme după topirea zăpezii și toamna târziu, în 
partea de nord-vest a localității Hângulești. Pe arătură 
puteau fi observate cu ușurință bucăți de cărămidă 
dislocate sau distruse cu utilajele agricole, care ofereau 
mărturie despre construcții mai vechi existente în 
trecut. Rezultatele acestor investigații preliminarii 
nu erau deloc de neglijat, reclamând și justificând 
continuarea lor prin campanii succesive.

Fără a le diminua în vreun fel meritele, unii istorici 
locali aleg să părăsească deontologia profesională 
(sau chiar să-și însușească meritele cercetării),51 în 
timp ce alții preferă mai degrabă să nu aprofundeze 
subiectul decât să-l cerceteze, chiar dacă știau despre 

Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, vol. II, , doc. 1686, București, 
1913, p. 311, unde spune: „Cetatea despre care vorbește Ștefan trebuie 
să fi fost prin apropierea Vadului Roșcăi, lângă Siret pe Putna Veche. S-ar 
putea să fie Crăciuna care după unii era lângă Odobești, după alții la Mera, 
localități în munți, departe de Siret și fără importanță strategică” (cf. Al. 
Lepădatu, Vlad-Vodă Călugărul, București, 1903, p. 37, n. 1; George Ioan 
Lahovari, C.I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu, Marele Dicționar Geografic 
al Romîniei, vol. II, Stab. grafic I. V. Socecu, București, 1899, p. 751). 
Asta susține și Ion I. Nistor, Istoria Românilor, vol. I, Editura „Biblioteca 
Bucureștilor”, București, 2002, p. 310. Avem și o mărturie a epitropului 
Dănăilă Gheorghe din anul 1982 cum că la o distanță de cca. 100 m în jos 
de clopotniță, în timpul războiului din anul 1916,  a fost îngropat în secret 
clopotul acestui schit de teama nemților și rușilor care topeau aceste 
obiecte din bronz și le transformau în tunuri. Sub clopot a fost ascunsă și 
arhiva bisericii cu gândul recuperării acesteia după război.
49 „...peste 200.000 de documente vechi slavo-române zac în pivnițele 
Cremlinului moscovit încă din ceasul greu al luptei noastre...” Rev. Milcovia, 
Focșani, anul 2, 1931 vol. II, p.2 03; Aceleași susține mai concret Popescu 
I. Ioan, Monografia satului Malurile (județul R.Sărat), Buzău 1937, p.2, n.s.” 
Am întrebat pe d-l Robescu în ac. privință: acte referitoare la ac. comună, 
pe care le avea depuse înainte de război(războiul din 1916, sublin.n.) la o 
instituție de credit din Buc. au fost trimise la Moscova; a rămas ca D-sa să 
cerceteze dacă ac. acte au fost înapoiate de acolo, împreună cu alte acte 
în ultimul timp.”
50 Pr. Prof. Dr. Acad. Mircea Păcurariu dă studenților săi temă de cercetare: 
„Întocmirea monografiei comunei natale”. Student la ITU Sibiu, această 
temă mi-a dat posibilitatea să cercetez istoricul comunei Vulturu, locul 
meu de naștere. Consultant și confident pe această temă, pe plan local, 
mi-a fost profesorul meu de geografie Apostu Neagu care, vorbindu-
mi de Zidul lui Donie, de Valea Vulturului care înconjura un schit de 
călugări geci, de Hanul Floarea pe hotar (în grădină la Ostafie Safta, 
actual proprietar Stoian Neculai zis Boxu’), de Fântâna de la răspântii 
cu importanță strategică la hotar (actualul proprietar Ionel Ghe. Păcuraru 
a zidit un gard de beton peste această fântână), etc. (există o monografie 
a dumnealui în manuscris), mă îndeamnă să merg la Arhivele Statului 
București și la Biblioteca Academiei. Sprijin moral și financiar (în 
vederea închirierii de utilaje), l-am avut din partea asist. medic. Gheorghe 
Ștefănescu.
51 A. Paragină, op. cit., p. 42, n. 89.
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descoperirea de la Hângulești.52 Reticența istoricilor 
și autorităților din zonă fac să treneze căutările, cu 
toate argumentele scriptice, și abia în 1982 se obține 
aprobarea53 de a se cerceta zona numită de localnici 
„Zidurile lui Donie” sau „Balta Zidului” și ... quod erat 
demonstrandum.

Se decopertează ziduri care, cu siguranță, se 
întind pe o suprafață mult mai mare decât a putut fi 
decopertat. Într-o primă fază, se scoate la iveală o 
încăpere îngustă și apoi o încăpere de 13 m x 13 m, cu 
ziduri groase de 0,80 m, ce părea a fi un beci al unui 
conac. Mijlocul pereților de NV și SV al încăperii era 
prevăzut cu arcade de 3 m lățime (vezi ANEXE, fig. 9 
și fig. 12), iar peretele de NE cu un altfel de arcadă, de 
numai 2 m lățime (așezată asimetric), respectiv la 5 
m de colțul dinspre NV-NE și la 6 m de colțul dinspre 
NE-SE. Peretele dinspre SE nu a fost decopertat și 
interiorul încăperii nu a fost degajat de pământ, ci s-a 
urmărit doar linia zidului. Cărămizile pereților interiori 
prezentau pe unele porțiuni urme de zgură arsă sau de 
funingine.

Peretele din partea de NV al încăperii, decopertat 
pe o înălțime de aproximativ 2 m, era flancat în 
întregime la exterior de alte încăperi mai mici și cu 
pereți mai subțiri, de cca. 0,50-0,60 m grosime. Pentru 
rigurozitate, încăperile au fost notate cu „a”, „b”, „c”, 
„d” și „e” (vezi ANEXE, Fig. 5), aceasta fiind și ordinea 
descoperirii.

Încăperile care flancau incinta principală „b” 
aveau interiorul cu lățimea de 1,5 m și cu lungimi 
diferite, respectiv: încăperea „c” avea lungimea de 
4 m, încăperea „d” avea lungimea de 3 m, încăperea 
„a” avea lungimea de 8 m (nu s-a ajuns totuși cu 
decopertarea până la capătul zidului). Dintre toate 
încăperile, încăperea „d” a oferit cea mai frumoasă 
surpriză, pentru că aici s-au descoperit cioburi și 
vase din ceramică, din sticlă și din cupru (un castron 
și un ceainic).54 (vezi ANEXE, fig. 1 și fig. 2)

Lucrările nu au durat foarte mult,55 continuând 
pentru scurt timp în toamnă,56 când, la o distanță 
de aproximativ 100-150 m SE de locul unde au fost 
descoperite incintele, se scoate la iveală planul unei 
biserici de tip navă, cu ziduri groase de 0,80 m, în 
interior cu o lățime de 8 m și o lungime de 22 m iar 

52 Petrița Gheorghiță Bîlbîie, Monografia istorică a comunei Vulturu, jude-
țul Vrancea, S.C. Mavinec S.R.L., Comănești, 2008, p. 29.
53 Urmare cererii din 512 / 05.04.1982, Primăria Vulturu aprobă cerce-
tarea [vezi ANEXE].
54 Artefactele descoperite au fost predate personal domnilor Victor Bobi 
și Anton Paragină de la Muzeul Vrancei, iar restaurările obiectelor și in-
ventarierea lor au fost făcute de domnul Ion Cernat. Procesul verbal cu 
ceea ce s-a descoperit a fost înregistrat la Primăria din Vulturu (vezi Ane-
xa, Fig. 4, 5).
55 Totul s-a desfășurat contra cronometru, pentru că utilajele erau închiri-
ate contra cost, iar autoritățile erau reticente la astfel de inițiative.
56 Deoarece nu mi se mai permitea nici să mă apropii de ziduri, ing. Liviu 
Neculai Marcu, care era șeful sondei de foraj petrolier din zonă și partici-
pase în primăvară la lucrări, a efectuat toamna „lucrări de drenaj” cu un 
utilaj din dotarea sondei.

raza absidei altarului era de 4 m.57 Având în vedere 
dimensiunile cărămizilor și tipul de scară în colimaçon 
din care făceau parte, s-a dedus că biserica nu ar fi 
putut fi construită mai înainte de sfârșitul secolului al 
XVII-lea.58 Oricum, se poate presupune că o biserică cu 
asemenea ziduri și cu aceste dimensiuni nu se construia 
atunci oriunde, în câmp deschis, cum se prezenta situația 
în 1982; de asemenea, nu putem crede că cineva și-ar fi 
construit o biserică proprietate personală de asemenea 
dimensiuni, lângă un conac boieresc, în secolul al XVIII-
lea. 

Zidurile groase din cărămidă, încăperea de 13 
m x 13 m ce părea a fi un beci al unui conac boieresc, 
vasele din ceramică, sticlă, cupru, precum și urmele de 
cărămidă sfărâmată răspândite pe o porțiune cuprinsă 
între 1,5 ha până la 3 ha de teren sugerează existența 
unei localități prospere, cel puțin pentru veacul al XVIII-
lea. 

De fapt, Grigore Gr. Dănescu amintea încă din 1896 
despre aceste ziduri, dar și despre ceea ce s-a păstrat 
pe cale orală despre proprietarul acestora: „... că acest 
Doni prindea oameni de pe drum, îi jefuia, îi ținea 3 dzile 
nemâncți și nebăuți și apoi îi omora. – Autoritățile voind 
să-l prindă, l-au găsit spânzurat, sau după alții sinucis 
prin otravă”.59

Nu se știe încă data morții sau care a fost viața 
personală și de cuplu a lui Donie Damian sau ce l-ar 
fi determinat la un asemenea comportament spre 
sfârșitul vieții sale, dar un document din anul 1723 
afirmă că Sanda Donie, soția lui, se plânge de faptul 
că, după moartea soțului, suferă nedreptate din partea 
fratelui său, Ioan hatmanul (Neculce), și a cumnatului 
său, Ștefan Luca logofătul, „pentru moștenirea frățească 
ce mi-au rămas de la răposații părinții noștri”.60

Faptul că aceste ziduri descoperite în apropiere 
de Hângulești purtau și un nume, anume „Zidurile 
lui Donie”, ar fi trebuit să stârnească maximum de 
curiozitate. Aceste descoperiri din anul 1982 nu făceau 
altceva decât să ofere argumente suplimentare pentru 
cercetătorii de mai dinainte, care concluzionaseră că 
localitatea Soci s-ar afla undeva la marginea hotarului 
dintre Moldova și Muntenia în Țara Muntenească. 

În anul următor, 1983, Nicolae Stoicescu publică 
informația dată în 1872 de învățătorul din Hângulești, 
care își amintea următoarele detalii despre trecutul 
localității: „…în această moșie se găsește un loc numit 
Soci, unde Radu cel Mare (în loc de cel Frumos)… și 

57 În unele liste ale monumentelor Medievale din Moldova, se menționează 
urmele unui schit în localitatea Hângulești, com. Vulturu, care erau vizibile 
în anul 1874; cf. Academia Română, ms. 229, f. 33, apud Nicolae Stoicescu, 
Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Mol-
dova, Direcția Patrimoniului Cultural Național, București, 1974, p. 356.
58 E. Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara Românească, p. 
579. Notă. Fragmentul din elevația bisericii se afla în apropiere de locul 
unde s-a descoperit biserica (vezi ANEXE, fig. 11)
59 G. G. Dănescu, Dicționarul geografic…, p. 319.
60 Biblioteca Academiei Române, doc. CXX/105, apud C. Constantinescu-
Mircești și Ion Dragomirescu, Marginea Țării…, p. 115. 
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Ștefan cel Mare... au avut rezbel între dânșii și la care 
au fost paguba lui Radu și izbânda contrariului, la anul 
6980 de la Facere, iar de la Hristos 1472. Acest loc se află 
la nord-estul comunei și poartă tot numirea de Soci până 
în prezent”.61 

După 1982, majoritatea istoricilor continuă însă 
să aprofundeze aproape aceleași documente ca și mai 
înainte și plasează localitatea Soci tot în Țara Românească, 
în apropiere de Râmnicul Sărat. De asemenea, citându-i 
pe Nicolae Iorga și pe Grigore Ureche, se fac presupuneri 
că numele Socilor ar proveni de undeva din Transilvania, 
din cuvântul unguresc szűcs,62 care înseamnă „cojocar”, 
sau din latinescul sabucus, care desemnează acei mici 
arbuști care se găsesc pretutindeni în spațiul românesc, 
numiți „soci”.63 Alți istorici, precum Ștefan Pascu, 
preferă însă să nu mai facă localizarea Socilor, chiar și 
în tratatele de istoria românilor.64 În timp ce unii istorici 
contemporani procedau așa, alții căutau să forțeze 
localizarea Târgului Soci prin alte părți, încercând să 
demonstreze că, în urma unor „cercetări insistente 
făcute de noi” (sic!) la Hângulești s-a ajuns la concluzia 
că nu poate fi vorba de prezența unui târg aici în secolul 
al XV-lea, ci doar a unei așezări în secolele IX-XI și a 

61 Acad. R. S. România, ms. rom. 229, f. 25, apud Nicolae Stoicescu, Cronica 
evenimentelor istorice petrecute în Eparhia Buzăului, în: Antonie Plămădea-
lă (coord.), Spiritualitate și istorie la întorsura Carpaților, vol. I, Ed. Episco-
piei Buzăului, Buzău, 1983, p. 127, n. 73. 
62 Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, (ed. P. P. Panaitescu), Ed. de 
Stat pentru Literatură și Artă, București, 1958, p. 71.
63 Laurențiu Rădvan, Orașele din Țara Românească până la sfârșitul secolu-
lui al XVI-lea, Ed. Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2004, p. 465, n. 32.
64 Cf. M. G. Neculae, op. cit., pp. 23-26.

unei curți boierești în secolul al XVIII-lea.65 Forțându-se 
localizarea Târgului Soci în zona Biliești, se neglijează 
total angajamentul luat de Muzeul de Istorie66 în anul 
1982 și, după anul 1990, terenul din zona «Zidul lui 
Donie» este redat agriculturii cu consecințele de rigoare, 
revenindu-se la situația din anii 1978 -1982 când 
pentru a vedea locul zidurilor trebuie făcute periegheze 
primăvara după topirea zăpezii sau toamna târziu după 
strângerea recoltelor.

De curând, Emil Lupu argumentează încă o dată 
(dacă mai era nevoie), cu dovezi clare, că descoperirea 
făcută de C. C. Giurescu pe harta rusă ar trebui să fie 
punctul de plecare în căutarea și localizarea Târgului 
Soci.67 Începând din anul 2013, a început demersurile 
oficiale de reluare a cercetărilor la punctul numit 
Zidurile lui Donie, la aprox. 1,5 km nord-vest de satul 
Hângulești, pe malul fostului pârâu Leica. Probabil că 
această investigație ne va apropia mai mult de răspunsul 
la problema localizării exacte a Târgului Soci, martor al 
unor evenimente importante din secolul al XV-lea. 

65 A. Paragină, Habitatul medieval la curbura exterioară a Carpaților în se-
colele X-XV, p. 128.
66 Prin adresa 117/08.05.1982, Muzeul Vrancei recunoaște acțiunea de la 
Zidul lui Done și afirmă: „Vă comunicăm că piesele arheologice identificate 
de dvs. la punctul <<Zidurile lui Done>> din satul Hângulești au fost înre-
gistrate în inventarele noastre după cum urmează: (.....) Vă aducem cu acest 
prilej mulțumirile noastre și sperăm că vom intreprinde un sondaj arheo-
logic de salvare la acest monument de interes național înscris ca rezervație 
arheologică și de arhitectură, protejat conform HCM nr.1160/1955 privind 
lista monumentelor de cultură din R.S.R. și legii 63/1974.” 
67 E. Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara Românească, p. 
579.
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ANEXE

Fig. 1 - Castron din cupru- Muzeul Vrancei, nr. inv. 
23440/1982, desoperit în încăperea „d” / Copper bowl

Fig. 2 - Ceainic din cupru - Muzeul Vrancei, nr. inv. 
23439/1982, descoperit în încăperea „d”/ Copper kettle

Fig. 3 - Invitație adresată oficial Muzeului Vrancei în data 
de 03.05.1982/ Official invitation adressed to the Museum of 

Vrancea district 03 on May 1982

Fig. 4 - Proces-verbal, cu martori, a ceea ce s-a descoperit la 
Zidurile lui Donie/ Proceedings, with witnesses, of what was 

discovered at Donie’s Walls
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Fig. 5 - Anexa proces-verbal 588/30.04.1982/ Appendix for the pro-
ceedings no. 588 from April 30, 1982

Fig. 6 - Aprobarea cu nr. 218/10.04.1982 a CAP Hângulești / 
Approval no. 218 from April 10, 1982 of Agricultural Produc-

tion Cooperative from Hângulești (CAP Hângulești)

Fig. 7 - Muzeul Vrancei refuză semnarea de primire a artefactelor 
predate/ Vrancea Museum's denial to sign for receipt of the handed 

over artifacts

Fig. 8 - Solicitare de cercetare a arhivei comunei Vulturu/ Research 
request into the archive of Vulturu village
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Fig. 9 - Zidurile...devenind loc de pelerinaj pentru localnici 1982/ The 
walls... becoming a pilgrimage site for locals, 1982

Fig. 10 - Zid despărțitor dintre încăperile laterale/ Partition wall of 
the side rooms

Fig. 11 - Fragmentul de zid din elevația bisericii fotografiat în 1982 
(Un fragment rămas mai mic este vizibil și astăzi, tras cu tractoarele 

în albia pârâului Bălanu.)/ Part of the footing of the church wall, 
1982
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Fig. 12 - Unul dintre pereții încăperii de 13/13m/ One of the room 
walls of about 13/13 m

Fig. 13 - Un stâlp despărțindu-se în două bolți tip arcadă/ A column 
parting in two arcades

Fig. 14 - Un interior al încăperilor mici laterale nedegajat în totalitate 
de pământ/ Part of the small side room still covered in ground

Fig. 15 - Un alt stâlp despărțindu-se în două bolți tip arcadă în 
unul din colțurile încăperii de 13/13m /Another column parting 

in two arcades in one of the corners of the 13/13m room
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Fig. 16 - Fragment Harta lui Specht (1790 – 1791)/ Part of Specht’s map (1790 – 1791)

Fig. 17 - Fragment Harta Wilhelm von Bawr (1731-1783)/ Part of Wilhelm von Bawr’s map (1731-1783)
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Fig. 18 - Fragment Harta rusă 1835/ Russian fragment map (1835)

Fig. 19 - Scrisoare de încurajare a părintelui Pr. Prof. Dr. Acad. Mircea Păcurariu/ Letter of encour-
agement from Rev. Prof. Mircea Păcurariu (Member of the Romanian Academy)
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O CONTRIBUŢIE LA UN CAPITOL NESCRIS AL ISTORIEI 
ARHITECTURII ROMÂNEŞTI. MARGINALII LA DOUĂ CĂRŢI  
PRIVIND ISTORIA TRANSILVANIEI ŞI A BANATULUI  
        

În anul 1995 a apărut la Timişoara, în Editura 
Mitropoliei Banatului, cartea Episcopul Ioan 

Popasu şi cultura bănăţeană, autor Constantin Brătescu, 
iar în 1996 Ştefania Mihăilescu a publicat la Casa de 
Editură Silex din Bucureşti Transilvania în lupta de 
idei. Controverse în Austro-Ungaria privind statutul 
Transilvaniei. 

O coincidenţă fericită face ca cele două cărţi, prin 
subiectele lor, să fie complementare. De altfel acesta a 
şi fost unul din motivele pentru care am stăruit asupra 
lor, lectura celor două cărţi uşurând a înţelege că în 
Transilvania şi în Banat, „lupta de idei” a fost permanent 
însoţită de o rezistenţă populară românească care a 
şi fundamentat luările de poziţii în Parlamentul de la 
Budapesta sau în documentele redactate în sprijinul 
cauzei româneşti. George Bariţiu avea dreptate numai 
în parte când afirma: „noi muncim tot mereu, nu mai 
încetăm cu memoriale, petiţiuni la Împăratul şi la 
miniştri, facem vizite neprecurmate şi, cu toate acestea, 
izbutim puţin!”. 

Politica şcolară inaugurată de Inocenţiu Micu-Klein 
şi-a arătat roadele prin intelectualitatea care avea să 
împânzească satele Ardealului. Aceluiaşi scop i se dedică 
şi episcopul de Caransebeş, Ioan Popasu,(născut în 
1808, episcop între anii 1865-1889). Prin activitatea 
pe care o va desfăşura, ca de altfel şi alţi înalţi chiriarhi 
ai Ardealului românesc, ea va depăşi „memorialele” şi 
„petiţiunile” amintite de George Bariţiu  şi va susţine 
„lupta de idei” pe care o prezintă documentat Ştefania 
Mihăilescu. „Activismul”, curentul politic ofensiv 
promovat de bănăţenii Alexandru Mocioni şi Vicenţiu 
Babeş, a găsit în fostul protopop de Braşov, ctitor de 
şcoală acolo, l-am numit pe episcopul Ioan Popasu, un 
adept pragmatic care nu s-a mărginit numai la „vorbe” 
spuse sau aşternute pe hârtie. 

Înfiinţarea la 3/15 iulie 1865 a noii episcopii 
româneşti de Caransebeş, prin separarea de episcopia 
ortodoxă a Vârşeţului, creează noi şi extrem de complicate 
probleme în Banat. Despărţirea în fapt de biserica sârbă 
a însemnat şi separarea bunurilor la nivelul fiecărei 
parohii, creându-se tot atâtea chestiuni de rezolvat câte 
parohii mixte erau. Nu întâmplător episcopul Popasu 
declara la acea vreme că a găsit dioceza „plină de ură 
şi duşmănie... şcoalele călcate la pământ, ortodoxia 
sfâşiată...”. Sârbii cereau dovezi privind „contribuţia 
românilor la zidirea bisericilor şi şcoalelor, la înzestrarea 
lor”. Episcopul cere tuturor evitarea exceselor, iar cu 

Resumé 

La présente étude se propose de présenter un 
aspect de la résistance populaire roumaine de la fin 
du 19ème siècle contre la politique de « magyarisation » 
de la Transylvanie et du Banat. Elle a été appuyée par 
l’intellectualité roumaine, par le clerc orthodoxe et 
également par celui grec-catholique. 

L’une des formes concrète de manifestation de cette 
attitude a été la promotion de la «politique scolaire» 
initiée par l’évêque Inocenţiu Micu Klein. «L’activisme», 
courant politique offensif promu par Alexandru 
Mocioni et Vicenţiu Babeş, tous les deux originaires 
de la région de Banat, a trouvé en Ion Popasu, l’évêque 
du nouvellement créé évêché roumain de Caransebeş 
(1865), un promoteur énergique et pragmatique de 
la construction des établissements scolaires dans les 
villages de Banat où les élèves devaient étudier «dans 
leur douce langue roumaine». 

Popasu a initié un programme de construction 
d’églises, d’écoles et d’édifices administratifs qui, compte 
tenant de conditions données de contournement des 
lois imposées par Budapest, porte, dans la matérialité 
des ses murs, un message à la fois spirituel et  politique. 

C’est le bon moment de mentionner les noms de 
deux architectes originaires de Banat, Cuzman Cioloca et 
Adrian Diaconovici, proches collaborateurs de l’évêque 
Ion Popasu. On estime l’œuvre des ces deux architectes 
roumains à environ 40 églises et écoles, dont on a cité 
seulement quelques exemples. Leur œuvre correspond 
au credo politique commun avec celui des peintres qui 
collaboraient à la construction des églises. 

Les constructions scolaires dont nous avons parlé 
dans cette étude ont-elles été modestes dans le sens 
péjoratif du mot ? Non. Les nouvelles écoles et églises 
doivent être rapportées à l’ensemble architecturel 
du village dans lequel elles ont été construites. Elles 
deviennent une dominante de la localité, un point de 
convergence, une réalité physique de « l’espace spirituel ». 
Leur message historique justifie leur inscription sur la 
liste du patrimoine culturel de la Roumanie. 

Voilà pourquoi il faut encadrer le travail de ces 
architectes dans un chapitre pas encore écrit de 
l’architecture militante de Transylvanie et de Banat. 

Mots-clés: Architecture, Banat 

Oliver VELESCU
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banii primiţi drept despăgubiri „se vor ridica lăcaşuri 
noi de cult spre mândria locuitorilor români”, referinţa 
fiind directă la cei 90 000 de români, locuitori în satele 
cu populaţie mixtă. Erau aşadar necesare clădiri noi, 
biserici şi şcoli, dar şi cărţi noi „în limba lor cea dulce 
română”. Pentru cunoaşterea istoriei acelor ani este 
foarte important de ştiut că afirmaţiile sus citate ale 
episcopului Popasu sunt departe de a avea numai o 
valoare retorică. Ele sintetizează un întreg program, 
care depăşeşte aspectul cultural subliniat în cartea d-lui 
Brătescu, şi are, în perspectiva istorică, o semnificaţie 
politică de prim ordin. 

Anii imediat următori sunt foarte bogaţi în 
evenimente importante pentru istoria românilor 
ardeleni. Parafrazând pe Constantin Noica, se poate 
spune că ei „coboară” acum în istoria contemporană. 
Organizarea politică în condiţiile moharhiei dualiste şi 
curentele politice care se dezvoltă între fruntaşii români 
din Transilvania şi Banat şi, în fine, ofensiva maghiară, 
pentru că altfel nu poate fi denumită, împotriva celorlalte 
naţionalităţi din imperiu sunt succint prezentate în 
cartea doamnei Ştefania Mihăilescu. 

În acest context politic, nu întotdeauna clar, la care 
se adaugă procesul deja amintit al separării de biserica 
sârbă, episcopul Popasu îşi înţelege misiunea. El „...
vorbeşte oamenilor spre zidire, sfătuire şi mângâiere” 
(1. Corinteni 14.3). Programul educaţional întocmit 
de vlădica Popasu în 1866 reflectă întocmai cuvintele 
Apostolului Pavel, iar aplicarea lor locală se concretizează 
în următoarele idei: şcolile trebuie să fie confesionale, 
ele se zidesc şi se susţin de comunităţile bisericeşti, 
este îndepărtat alfabetul chirilic şi se cere protopopilor 
atenţie în administrarea şi creşterea averilor bisericeşti 
şi şcolare.

„Zidirile” episcopului Popasu au valoare de „simbol” 
în sensul hegelian al noţiunii şi trebuie înţelese şi astăzi 
ca atare. Fiecare „zidire”, de astă dată în sensul propriu,  
al cuvântului, este un „semn” cu valoare de simbol în 
lupta care se ducea pentru afirmarea românismului. 

Instituţiile întemeiate – mai ales de învăţământ –, 
„au răscolit orgoliile naţionale”, îndeosebi în spaţiul 
rural. Înfiinţarea, între altele, în 1868, a Institutului 
Teologic din Caransebeş şi, în 1876,  a Institutului 
Pedagogic Diocezan sunt o ilustrare a acestei politici. 
Aceluiaşi scop de afirmare românească i-au servit şi 
periodicul „Foaia Diocezană” care apare din 1886 ca 
şi nenumăratele societăţi şi asociaţii culturale care au 
împânzit Banatul. Toate aceste instituţii au fost centre 
de convergenţă şi de efervescenţă intelectuală până la 
Unirea din 1918. 

Cele ce s-au realizat în acei ani pot fi mai bine înţelese 
dacă se iau în considerare legile vremii. La 7 decembrie 
1868, în Parlamentul din Budapesta se adoptă Legea 
43 privitoare la unirea Transilvaniei cu Ungaria. Este 
anulată, prin acest act normativ, celebra Unio Trium 
Nationum din 1437 şi se desfiinţează guvernământul 
Transilvaniei care era pendinte de curtea imperială 
de la Viena. În aceeaşi zi este adoptată şi Legea 44 
a naţionalităţilor, prin care se proclamă „naţiunea 
maghiară – singura naţiune politică indivizibilă”, iar 
limba maghiară este limba oficială a statului. La scurt 
timp apare, în 1868, Legea învăţământului primar. 
Toate aceste legi cuprindeau în articolele şi paragrafele 
lor numeroase ascunzişuri, adevărate pericole pentru 
identitatea naţională. În anii care urmează ele vor 
fi completate sau modificate astfel încât să asigure 
supremaţia maghiară. Pentru completarea tabloului 
politic trebuie amintită şi constituirea, la 8 martie 
1869, a Partidului Naţional Român, în adunarea care 
s-a ţinut în acest scop la Miercurea Sibiului. 

Revenind la semnificaţiile operei de constructor 
a episcopului Popasu, trebuie arătat că acesta nu 
trebuia să se lase prins în ţesăturile întinse prin legile 
sus-amintite, iar lupta politică, abstractă prin natura 
ei, nu era suficientă. De aceea Popasu construieşte. 
Zidurile sunt o formă materială de a impune o idee. Ele 
poartă în sinea lor un mesaj spiritual şi, în condiţiile 
date, acesta a fost unul pregnant politic. Astfel trebuie 
înţeles programul de construcţii bisericeşti, şcolare 
şi administrative conceput şi pus în aplicare de noul 
episcop de Caransebeş.

Este acum locul când trebuie să pomenim numele 
a doi arhitecţi români bănăţeni care au contribuit 
la materializarea programului lui Popasu. Ei sunt 
Cuzman Cioloca şi Adrian Diaconovici şi a căror 
operă nu poate lipsi din niciun tratat de arhitectură 
românească. Cuzman Cioloca, originar din orăşelul 
Biserica Albă (în Banatul sârbesc), s-a făcut cunoscut 
ca arhitect al bisericilor bănăţene încă din anul 1853 
şi se afla în relaţii foarte bune cu episcopul Popasu. 
De altfel, la 23 ianuarie 1873, el este recomandat 
protopopilor ca executant de biserici şi şcoli, ca unul 
care a lucrat „cu deplina mulţumire a respectivelor 
comunităţi bisericeşti”. Adrian Diaconovici de fel din 
Bocşa-Montană, este fratele lui Cornel Diaconovici, 
redactorul cunoscutei Enciclopedii române apărute 
la Sibiu în trei volume. Adrian Diaconovici s-a făcut 

Fig. 1 - Banloc, Biserica şi şcoala
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cunoscut prin construcţiile ridicate în protopopiatul 
Oraviţa, şcoli şi biserici, din care amintim pe cele din 
satele Vrani, Berlişte şi Iertof. 

Arhitectul Cioloca este şi autorul reamenajării fostei 
reşedinţe a comandamentului garnizoanei Caransebeş 
în sediu al episcopiei (1872), lucrare care, iarăşi, trebuie 
înţeleasă la valoarea ei simbolică. Schimbarea de 
program arhitectural, înzestrarea clădirii – a interiorului 
ei – cu noi valenţe spirituale, fără a-i ştirbi la exterior 
vechiul simbol al autorităţii, ne face să vedem în această 
reşedinţă episcopală „comandamentul” bătăliei pentru 
afirmarea românismului în Banat, un focar energetic 
al luptei împotriva maghiarizării. Aceluiaşi scop, al 
afirmării româneşti, îi răspunde şi Tipografia diecezană 
prevăzută şi cu spaţiu de librărie, ridicată în anul 1885 de 
arhitectul Adrian Diaconovici, cu concursul tipografului 
Simion Pocrean din Reşiţa. 

Opera acestor arhitecţi, dar şi a altora1, corespunde 
crezului lor politic, comun cu cel al artiştilor pictori cu 
care concură la edificarea bisericilor. Convingerile lor 
sunt comunicate cu „voce tare” prin mijloacele specifice 
epocii. Autorul C. Brătescu reia în cartea sa două incripţii 
redactate şi scrise în anul 1870 de pictorul Nicolae 
Popescu pe pereţii bisericii din Seleuş (în Banatul 
sârbesc, lângă Panciova), dar nu oriunde, ci pe cărţile 
susţinute de evanghelişti. Textele au următorul cuprins: 
1 Nu este lipsit de semnificaţie că arhitecţi, constructori şi pictori bănăţeni, 
între care şi Nicolae Popescu, au lucrat şi în Regat, mai ales în Oltenia. cf. 
Oliver Velescu, Activitatea pictorului bănăţean Gheorghe Baba în Oltenia, în 
„Banatica”, III, Reşiţa, 1975, p. 327. 

Fig. 2 - Boldur, Timiş, Biserica, 1869 Fig. 3 - Botineşti, Biserica, 1871

„Cu foc m-am nutrit şi cu sudoarea cruntă m-am 
adăpat pentru naţiunea mea. Viitorul românilor va 
fi mare, însă trebuie luptă şi iar luptă. Dumnezeu 
cu noi!”. Celălalt text sună astfel: „Doamne caută din 
cer spre ei, servul tău Nicolae Popescu, ajută-i lui şi 
naţiunii române şi scapă-i de tirani, 1870”2.

Între 1865 şi 1889 s-au construit în Banat şi au fost 
probabil, şi pictate, circa 40 de biserici. Popasu îi sprijină 
pe constructori, recomandându-i aşa cum s-a citat mai 
sus. Şi pe pictorul Nicolae Popescu îl propune cu aceeaşi 
căldură pentru că lucrul său „e solid şi durător”, fiind 
apreciat „de pricepătorii de arta picturii, atât români cât 
şi de altă naţionalitate”.

Legea maghiară a învăţământului din 1868 
prevedea ca în localităţile unde şcolile au o „stare 
necorespunzătoare” şi deficienţele constatate de 
inspectorii şcolari de stat nu vor fi înlăturate, „se 
vor desfiinţa” urmând a fi înlocuite „cu şcoli primare 
comunale cu limbă de predare maghiară”. Dispoziţiile 
acestea provoacă o justificată îngrijorare, reflectată în 
circularele episcopiei din 1 mai şi 5 septembrie acelaşi 
an, adresate celor 11 protopopi câţi avea episcopia. 
Se cer măsuri foarte serioase şi energice pentru 
conservarea şcolilor româneşti3. Se atrage atenţia în 
2 Publicate de Nicolae Corneanu în Monografia eparhiei Caransebeşului, 
Caransebeş, 1940, p. 327. 
3 Spre exemplificare amintim şi următorul episod al acestei confruntări: 
în 1872 s-a desfiinţat „Confiniul militar bănăţean”, vechea instituţie 
grănicerească întemeiată în secolul al XVIII-lea. Cele 99 de „Şcoli naţionale 
grănicereşti” au fost tranformate în şcoli comunale unde limba maghiară 
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special asupra stării necorespunzătoare a localurilor 
de şcoală, a lipsei materialelor didactice şi a nevoii de 
uniformizare a programelor de învăţământ şi a celor 
analitice. Întrucât statul oferea condiţii materiale mai 
bune învăţătorilor – salarii mai mari şi pământ agricol 
în folosinţă – exista pericolul real ca unii învăţători să 
dezerteze.  Se cere de aceea să li se amintească acestora, 
ca şi funcţionarilor comunali, „că şi ei încă sunt români şi 
creştini dreptmăritori şi nu vor fi vrând să se lepede de 
Biserică şi naţiunea de care s-au ţinut moşii şi strămoşii 
lor şi de care se vor ţine şi urmaşii lor, fii, nepoţii şi 
strănepoţii lor”.

Deceniul care urmează va fi unul din cele mai 
crâncene. Bătălia principală se va da pe tărâmul 
şcoalelor. Noi legi şi măsuri administrative încearcă 
să impună limba maghiară. La 6 mai 1871 sunt emise 
la Budapesta „Instrucţiunile cu privire la construcţiile 
şcolare”. Ele sunt difuzate în dioceză printr-o circulară 
din 12 iulie acelaşi an, cu recomandarea de a fi respectate 
şi puse în aplicare, pentru că măsurile restrictive ale 
acestor „Instrucţiuni” urmăreau, în fapt, acelaşi scop: 
maghiarizarea. Desigur, legea în litera ei nu putea fi 
decât salutară prin prevederile sale de a se crea condiţii 
optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. 
Este însă bine de reamintit că, între instituţia „şcoală” 
şi reprezentarea materială a acesteia, ”clădirea”, era o 
discrepanţă foarte mare. După statisticile folosite de 
autorii maghiari citaţi de Ştefania Mihăilescu, existau în 
Transilvania circa 3000 de şcoli elementare româneşti. 
După cifrele publicate de C. Brătescu, în Banat 
funcţionau, în 1868, 219 şcoli (la care se adaugă cele 99 
din „Confiniul” grăniceresc), cu 23516 şcolari înscrişi. În 
1887 sunt recenzate 212 şcoli, din care 195 funcţionau cu 
o singură sală de clasă, 16 cu două încăperi şi numai una 
singură avea patru clase. Sub conducerea episcopului 

se preda între 5 – 10 ore, iar învăţătorii trebuiau să cunoască obligatoriu 
limba maghiară. Pentru aspectele politice ale acestei măsuri trimitem la 
cartea lui Constantin. Brătescu.

Fig. 4 - Ioan Popasu, 1808-1889, primul episcop de Caransebeş, 
1865-1889

Popasu se întocmeşte un program de îmbunătăţire 
a stării localurilor de şcoală şi se începe o campanie 
de construcţii şcolare româneşti pentru înlocuirea 
„localurilor de şcoală mici, întunecoase, neîncăpătoare 
şi adeseori insalubre”4. 

Legi dintre cele mai aspre contribuie la pericolul 
eliminării învăţământului românesc. Aşa au fost noua 
lege a învăţământului din 1879 şi cea din acelaşi an cu 
privire la institutele pedagogice. Şcolile sunt definite în 
aceste legi ca „instituţii patriotice” unde trebuiau să se 
dezvolte „ataşamentul faţă de cultura şi patria maghiară”. 
În 1879 şi apoi în 1883 se legiferează ca limba maghiară 
să devină obiect de studiu obligatoriu în învăţământul 
mediu al naţionalităţilor, iar Legea grădiniţelor şi a 
azilelor de copii din 1891 prevedea însuşirea limbii 
maghiare de la vârsta de trei ani. 

Cu toate că se creează şi mentalitatea că familiile 
care aveau copii la şcolile româneşti  erau „vânzătoare 
de patrie”, numărul şcolilor româneşti nu a scăzut. Au 
loc dezbateri dure în parlamentul de la Budapesta, se 
ţin adunări şi se organizează manifestări culturale şi 
politice de protest (trimitem, pentru amănunte la cărţile 
citate d-lui Brătescu şi cea a d-nei Ştefania Mihăilescu). 
Toate acestea nu au avut urmările scontate, dimpotrivă, 
represiunile de după „Memorandum”, ca şi legile din 

4 Pentru documentare şi comparaţie, potrivit unei statistici întocmite în 
anul 1885 în Vechiul Regat, premergătoare reformelor introduse de Spiru 
Haret, în România erau 2 669 de clădiri  şcolare. Din acestea 1917 erau 
construite din vălătuci, nuiele etc., iar 1224 erau fără pardoseală. cf. Oliver 
Velescu, Chestiunea clădirilor şcolare în „Arhitectura”, nr. 3/1979, p. 61.

Fig. 5 - Racovişa, Biserica, 1862
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1904 şi 1907 (faimoasa Lege Apponyi) sunt doar o 
expresie a măsurilor drastice luate împotriva românilor. 

În acest context, construcţia de şcoli este fără 
îndoială un act politic. Şcoli construiesc în aceeaşi epocă 
şi comunităţile germane din Transilvania şi Banat, dar 
noi ne referim aici la „modestele” construcţii şcolare 
din satele româneşti. Au fost ele într-adevăr modeste? 
Noile şcoli, ca şi bisericile construite în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, trebuie raportate la ansamblul 
arhitectural al aşezărilor pe care le deserveau. Dacă 
biserica, prin rolul ei spiritual şi prin arhitectura 
ei, devine o „dominantă” a aşezării, noua şcoală, 
executată din cărămidă, uneori cu două nivele, cu mai 
multe încăperi de clasă şi uneori cu locuinţă pentru 
învăţători (aşa cum s-a hotărât de către episcopie la 8 
aprilie 1872) devine un punct de convergenţă în viaţa 
satului. Ca arhitectură, de cele mai multe ori, clădirea se 
încadra în ambientul satului, dar era „şcoala”, iar în sat 
se conştientiza existenţa unui „loc” al şcolii, cu funcţiile 
sale, loc unde tradiţia se îmbina cu prezentul şi ambele 
pregăteau viitorul. Exemplificarea acestei realităţi, a 
conştientizării „spaţiului spiritual”, o găsim în două 
însemnări: cea privitoare la şcoala din satul Berlişte, 
ridicată în anul 1888, spune că „inimosul învăţător 
Nestor Surlaşiu” a refuzat ajutorul oferit de guvernul 
maghiar şi a păstrat caracterul „curat românesc şi 
ortodox al şcoalei de aici”. Din însemnarea referitoare la 

Bocşa Montană aflăm că: „Am avut şcoală confesională, 
în coasta căreia – deci acel spaţiu spiritual trebuia 
agresat – ungurii au înfiinţat şcoala de stat, dar aceasta a 
rămas a fi cercetată numai de copiii lor”. 

Iată de ce considerăm că programul de construcţii 
bisericeşti şi şcolare promovat de episcopul Popasu 
şi realizat de arhitecţii şi constructorii români poate 
fi încadrat într-un capitol nescris, încă, al arhitecturii 
militante din Banat şi Transilvania, parte a istoriei 
arhitecturii româneşti. Nume noi de arhitecţi, cum 
sunt cei citaţi, Cioloca şi Diaconovici, dar şi mulţi alţii 
care aşteaptă să fie scoşi din anonimatul arhivelor 
vor îmbogăţi istoria arhitecturii noastre. Pentru cei 
care abordează istoria arhitecturii numai din punctul 
de vedere al esteticului le propunem să re-valorizeze 
parametrii între care judecă arhitectura secolului al XIX-
lea şi, atunci, suntem siguri că multe dintre bisericile 
Banatului vor figura şi în Lista monumentelor istorice5. 
Poate ar mai trebui adăugată şi observaţia că după 
Unirea din 1918 programul arhitectural de construcţii 
de biserici, promovat în Banat începând din secolul al 
XVIII-lea, se închide, fiind înlocuit cu cel zis „bizantin”, 
stilul naţional neoromânesc  şi derivatele sale. 

Pentru procesul de re-evaluare a artei bănăţene şi 
încadrarea ei în istoria artei româneşti, pentru care am 
mai pledat6, arhitectura bănăţeană a secolului al XIX-lea 
merită atenţie. 

Notă: Fotografiile sunt din anul 1938.

5 Pentru o primă evaluare recomandăm bogata ilustraţie din Monografia lui 
Nicolae Corneanu, sus citată. 
6 Oliver Velescu, Uşile unui iconostas bănăţean de la începutul secolului al XIX-
lea, în „Buletinul Comisiilor Monumentelor Istorice”, an VI, 1995, nr. 1-2, pg. 
12.
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MĂNĂSTIREA GIULEŞTI ZISĂ ŞI CHIAJNA, DIN BUCUREŞTI. 
CRONOLOGIE, TIPOLOGIE ŞI ASPECTE PRIVIND INTERVENŢIA 
DE URGENŢĂ

 
Dan D. Ionescu

Abstract

The church ruin of Giulești Monastery, Bucharest, is 
one of the most interesting historical monuments from 
Romania. Despite its monumentality, its ionic versus 
baroque architecture, and its fascinating history (begun 
around 1750, abandoned, re-constructed and finished in 
1782, again abandoned due to pleague, repaired, burnet, 
ruined), because of unknown reasons, Architect Nicolae 
Ghika Budești didn’t introduced it in his Architectures 
Evolution in Muntenia and Oltenia betewen XIVth-
XVIIth centuries, attitude repeated by Professor Grigore 
Ionescu in his (Architecture during the centuries on 
Romaniațs teritorry, 1982).

So, this unique architectural monument (classified as 
an A group historical monument), was not studied untill 
know. Due to this fact, to its excentric position towards 
the town, to the railway presence just aprox. 10 metres 
North and to the lack of any protection and conservation 
measures for this ruined church, its integrity is seriously. 

Very recently (in 2008) the Monastery was 
reactivated following a Decision of The Romanian 
Orthodox Church’s Holly Synod. This Act legally 
stimulated the Romanian Orthodox Church’s official 
policy for historical monuments concearning this ruined 
church. First steps were made: historical & architectural 
Study, preliminary façades and volumetric restitution 
proposal, prelliminary urgent measures – the last one 
beeing approved in spring 2012 by The Ministry for 
National Patrimony and Cultural Affairs.

The present article is part of the above mentioned 
Study and focuses on: site’s history, different Monastery’s 
stages, actual stage description, typological analysis, 
preliminary façades and volumetric restitution proposal, 
structural and urbanistical considerations etc.

Keywords: church ruin, historical monument, Ionic 
style, Baroque style, Historical & Architectural Study, 
urgent structural protection measures

Mănăstirea Giulești, numită (impropriu) de 
popor „Chiajna” sau „Doamna Chiajna”, azi în 

ruină, este amplasată la marginea vestică a Bucureștilor, 
capitala României, lângă limita administrativă dintre 
sectorul 6, sectorul 1 și comuna Chiajna (județul Ilfov) 

(Fig. 1, 2). Adresa poștală este Drumul Săbăreni 172, 
dar sfântul locaș este accesibil și de pe Calea Giulești, 
care, de altfel este și vechiul drum care deservea 
mănăstirea dinspre Sud.

Peste o treime din fosta incintă a mănăstirii a fost 
afectată de construirea căii ferate București-Chitila-
Roșu; ca urmare, în prezent, o parte din zona nordică 
a incintei este amplasată pe teritoriul sectorului 1 al 
Capitalei. 

Despre această mănăstire impresionantă, până în 
prezent nu există decât sumare precizări în diferite 
documente de epocă ori scrieri, la care se adaugă 
rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse între 
1945 și 1972.  

În cele ce urmează vor fi prezentate tipologia, 
cronologia și aspecte privind intervenția de urgență 
asupra acestei mănăstiri, așa cum reies din diferitele 
cercetări (de arhitectură, istorice ori arheologice) 
efectuate până acum (pe amplasamentul mănăstirii, 
dar și în situl înconjurător), din diferitele documente, 
scrieri istorice ori tradiții, cunoscute până în prezent1. 

Analiză arhitecturală

1. Incinta Mănăstirii Giuleşti
Din punct de vedere tipologic, incinta Mănăstirii 

Giulești nu poate fi încadrată deocamdată sigur, 
deoarece nu se cunoaște decât fragmentul vestic, 
evidențiat arheologic în 1970-1971.

Ipotetic, este foarte posbil ca incinta inițială să fi 
fost de tipul celor de la mănăstirile Mărgineni (apoi 
închisoare), Cotroceni, Hurezi, Antim, Văcărești ori 
Sf. Pantelimon, respectiv de formă rectangulară, 
proprorționată după numărul de aur. (Fig. 2b) Este 
posibil să fi fost două incinte succesive, prima redusă 
ca dimensiuni, a doua vastă, așa cum sunt cele de 
la Cotroceni și Pantelimon ori cum a fost aceea de la 
Văcărești.

Dimensiunea incintei este tot o necunoscută, dar 
presupunând că dacă peretele estic al laturii vestice a 
fost dezvelit arheologic în 1970 (Fig. 3) la c. 50 m V 
de peretele exterior al pronaosului ruinei bisericii, 
atunci rezultă că, în timpul funcționării bisericii cu tot 

1 Această cronologie a pornit de la un Memoriu Istoric, atașat 
documentației preliminare înaintată forurilor în drept, în cursul anior 
2010–2011, spre a se obține avizele și fondurile necesare începerii 
șantierului  de restaurare a mănăstirii.
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Fig. 1. Mănăstirea Giulești și vecinătățile sale. Detaliu din harta col. Specht, 1791, BAR-CH

Fig. 2. Ruina Mănăstirii Giulești, cartierul 
Giulești-Sârbi și împrejurimile. Detaliu din 
harta sovietică a României, 1975

Fig. 3. Plan de situație cu releveul ruinelor și vestigiilor Mănăstirii Giulești, arh. V. Avădanei, 
Ar. Ștefănescu, Locul mănăstirii Chiajna..., 1971
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cu pridvor, distanța dintre zidul vestic al pridvorului și 
peretele estic al laturii vestice era de c. 43 m. 

Atunci, ipotetic, rezultă că și latura estică a incintei 
ar fi putut să se afle la o distanță egală, astfel încât, 
împreună cu lățimea de cca. 9,50–10 m a chiliilor, rezultă 
lungimea incintei pe direcția Vest-Est, adică cca. 150 m. 

Aceeași modalitate de calcul se aplică și pe direcția 
Nord-Sud, cu observația că aici nu avem încă nici un 
indiciu arheologic privind vreuna dintre cele două 
laturi. Presupunem doar la bunul simț, ca fiecare dintre 
laturile nordică și sudică să se fi aflat la cca. 40–43 m de 
biserică. De unde rezultă lungimea incintei pe direcția 
Nord-Sud, adică cca. 117-123 m.

Așadar, probabil, incinta Mănăstirii Gulești ar fi 
putut avea cca. 117-123 x 150 m.

Corelată cu problema formei și dimensiunilor 
incintei este și aceea a drumului care înlesnea accesul 
la mănăstire. Funcție de traseul și poziția acestuia față 
de mănăstire, ar rezulta locul unde se găsea turnul de 
poartă al așezământului. Conform Planului Rus (1770, 
1772), drumul ar fi fost paralel cu latura sudică a 
incintei. Pentru lămurirea acestor aspecte sunt necesare 
cercetări arheologice extinse. (Fig. 4)

2. Biserica Mănăstirii Giuleşti
Caractere stilistice 
Din punct de vedere stilistic și tipologic biserica 

în ruină a Mănăstirii Giulești este o creație în spiritul 
moștenirii bizantine (medievale, spune M. Ispir2) (Fig. 
5), precumpănitor, atât ca plan (cu anumite inovații), cât 
și la interior, iar fațadele îmbrăcate în haină neoclasică: 
pilaștri ionici, coloane angajate ionice, cartușe ușor 
baroce în registrul inferior. Toate aceste elemente 
trimit, pe de o parte, la exemple binecunoscute, precum 
seria bisericilor mănăstirești inspirate după biserica 
Mănăstirii Argeșului, iar pe de alta, neașteptat, la biserica 

2 Mihai Ispir, Clasicismul în arta românească, Ed. Meridiane, Colecția 
“Curente și sinteze” / 43, Buc., 1984, p. 55.

Sf. Dumitru-“De jurământ” din București3, atribuită, 
îndeobște, ca fiind ctitoria episcopilor Buzăului, Dositei 
și Costandie Filitti, și opera ad fundamentis a arhitectului 
Iosif Weltz (Weltzbau, paller baumeister), datând din 
anul 18194. O recentă analizare mai îndeaproape a 
lăcașului a evidențiat detalii constructive și arhitectonice 
nebănuite înainte – care pot sugera o “filiație” între cele 
două biserici:

- plan treflat specific epocii domnitorului Matei 
Basarab
- ziduri foarte groase pentru un edificiu din primul 
sfert al veacului XIX
- golurile ferestrelor foarte înguste pentru aceeași 
perioadă
- spațiul interior rezolvat cu mijloace structive 
și arhitecturale neoclasice, de sorgintă austriacă 
(adaptate mediului sud-carpatic), pe un schelet post-
bizantin târziu

3 Ibidem, p. 55.
4 I. C. Filitti, Biserica Sf. Dumitru (de Jurământ), Str. Carol, București, extras 
din BOR, LX, 1932; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor 
feudale din București, Ed. Academiei Republicii Populare Romîne, Buc., 
1961,  

Fig. 4. Prima consemnare cartografică cunoscută a Mănăstirii 
Giulești. Detaliu din Planul Rus, 1770, BAR-CH

Fig. 5. Planul ruinei bisericii Mănăstirii Giulești. Releveu 1955, 
UAUIM-DITARP*

N
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- proporții interioare și exterioare caracteristice 
lăcașurilor din epoca lui Matei Basarab, 
- „haină” arhitecturală exterioară neoclasică (de 
ordin ionic), vizibil aplicată pe o construcție pre-
existentă5.
Atât la Giulești, cât și la biserica „De Jurământ” au 

lucrat arhitecți (meșteri mari) proveniți din ambientul 
transilvan, Ratner, respectiv Weltz, care, desigur la 
solicitarea beneficiarilor, au folosit ordinul ionic. Puntea 
de legătură dintre cele două lăcașuri și, poate, cheia 
deslușirii, măcar în parte, a preferinței pentru ionic la 
biserica « De Jurământ » (și, de ce nu, în ambele cazuri), 
este raportul duhovnicesc dintre mitropolitul Cosma 
II Popescu și episcopii Dositei și Costandie Filitti ai 
Buzăului, precum și detaliul că, mai întâi, Cosma Popescu 
a fost episcopul Buzăului (1763-1787)6. Investigații 
aprofundate ar putea ridica «vălul de umbre» așternut 
peste astfel de fapte importante de cultură din trecutul 
recent al României.

 Reflectând asupra clasicismului, Siegfried Giedeon 
scria că este  “ca o pată de ulei peste ultima fază a 
barocului, ca și peste primul romantism, înlesnind 
receptarea lor într-o comună matcă stilistică”7. Glosând 
asupra acestei reflecții, Mihai Ispir comenta că, în arta 
românească, această definiție capătă o relativizare a 
termenilor utilizați:

«La noi atât clasicismul, cât și barocul pot fi percepuți 
ca „agenți coloratori”, „mai ales barocul se regăsește, infuz, 
în substanța multor experiențe clasiciste, nuanțându-le, 
uneori în chip hotărîtor, „colorația” finală”»8. 

Tipologie
Tipologic, biserica ruinată a Mănăstirii Giulești face 

parte din seria bisericilor mănăstirești inspirate după 
biserica Mănăstirii Argeșului (azi Catedrala episcopală) 
din Curtea-de-Argeș, ctitoria domnitorului Neagoe 
Basarab.

Toate aceste biserici au pronaosul supralărgit, cu 
sau fără pridvor vestic, desfășurat pe toată lățimea 
pronaosului supralărgit, absida altarului decroșată și, de 
obicei, între două și patru turle (două pe pronaos, una 
centrală pe pronaos și cea mare pe naos).

Filiația arhitectonică a bisericii Mănăstirii Gulești 
ar fi următoarea (sunt prezentate principalele biserici 
înrudite tipologic): 

- bisericile mănăstirilor: Adormirea Maicii Domnului 
(1512-1515) din Curtea-de-Argeș, jud. Argeș; Menedic 
«Vintilă-Vodă» (1532-1535), jud. Buzău (azi ruine); Sf. 

5 dr. arh. Dan D. Ionescu, Completări la studiul istoric asupra bisericii Sf. 
Dumitru - „De jurământ”, Str. Franceză, București,București, 2010.
* Universitatea de Arhitectură și Urbanism ȚIon MincuȚ - Departamentul  
Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului.
6 Un alt exemplu îl constituie palatul Cantacuzino-Ghica din Deleni, jud. 
Iași, cu fațadele remaniate în stil ionic după 1754 și ante 1809, conf. N. 
Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor feudale 
din Moldova, Direcția Economică a Patrimoniului Cultural Național, 
Biblioteca Monumentelor Istorice din România, Buc., 1974, p. 248-249.
7 Apud M. Ispir, op. cit., p. 42.
8 Mihai Ispir, op. cit.,  p. 42.

Troiță «Radu-Vodă» (după 1570-1577, 1615), București; 
Cobia (ante 1572), Cobia, jud. Dâmbovița; Sf. M. Mc. 
Dimitrie (1639), Căldărușani; Sf-ții Împărați Constantin 
și Elena (azi Catedrală patriarhală) 1656-1658, 
București; Cotroceni (1678-1680), București (prăbușită 
1802, reconstruită; demolată 1984, reconstruită 2003-
2004, 2008); Sf-ții Împărați Constantin și Elena (1692-
1694), Hurezi, jud. Vâlcea; Han Sf. M. Mc. Gheorghe (Sf. 
Gheorghe-Nou) (1705, modificată 1850-1855; restaurată 
1974-1988), București; Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și 
Înaintemergătorul (Sf. Ioan cel Mare) (1703, dărâmată 
1897, în loc Palatul CEC), București; Sf. Treime (închinată 
la Mănăstirea Sf. Sava, Ierusalim) cu Academia Sf. Sava 
(1709, dărâmată 1870), P-ța Universității, București; 
Tuturor Sfinților - «Antim Ivireanul» (1713-1715), 
București; Sf. Treime-Văcărești (1716, 1719-1722, 
1724, 1730, demolată 1983/1984-1987), București; 
Giulești (hram deocamdată necunoscut) (c. 1750-1769, 
după 1774-1782, 1786-90), București; Sf. Ier. Spiridon 
a Mănăstirii Sf. Spiridon-Nou (1758-6171 ?, 1766-68, 
demolată 1852), București; Sf. Ier. Nicolae de la Myra 
Lykiei (1808-1815, turle afectate de cutremurele din 
1829, 1838, prăbușite), Cernica. Cea din urmă este cea 
mai mare dintre toate bisericile de acest tip

- bisericile: Sf. M. Mc. Ecaterina din Curtea Nouă 
(Arsă) (1775-1776), Bucureșt, zidită lângă palatul 
domnesc de Alexandru Ipsilanti-Vv; Izvorul Tămăduirii-
”Mavrogheni-Vodă” (1787), ctitoria domnitorului cu 
același nume.

Referitor la dimensiunile acestor biserici, 
menționăm aici pe ale câtorva din cele enumerate mai 
sus:

- Biserica Mănăstirii Cotroceni: 40 x 18 m
- Biserica Mănăstirii Sf. Gheorghe-Nou: 37 x 14 x 13 m 
- Biserica Mănăstirii Sf. Treime - Văcărești: 41 x 16,7 m 
- Biserica Mănăstirii Giulești: 43 x 17 x 13 m
- Biserica Sf. Ecaterina - ”Curtea Arsă”: peste 30 m x 
cca 14 m
- Biserica „Mavrogheni-Vodă”: 22 x 9,18 m
- Biserica nouă a Mănăstirii Sărindar: 38 x 18,30 x cca.    
13/14 m
- Biserica Sf. Nicolae din Mănăstirea Cernica: 49 x 17 
x 13 m (cca 9,50 m diametrul inelului inferior și al 
calotei sferice a turlei naosului) (Fig. 6)

Spre deosebire de majoritatea bisericilor aminitite 
mai sus, biserica Mănăstirii Giulești are absida altarului 
foarte puțin decroșată, caracterizată prin faptul că 
peretele estic este unic, format dintr-un singur arc de 
cerc, atât la interior, cât și la exterior. O conformare 
identică a absidei altarului se întâlnea la biserica Sf. 
Vineri (Fig. 7), reconstruită în 1839 prin arhiereul 
Ioanichie Stratonichias, de către un arhitect rămas, încă, 
necunoscut, distrusă în iunie 1987. 

Puțin mai înainte, la 18 mai 1823, Petre Iorgachi 
Bașa staroste de croitori și mai mulți creștini, ctitoreau 
biserica Izvorul Tămădurii-”Izvorul Nou dintre Vii”, 
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azi pe Șos. Mihai Bravu 299, în București9. Aceasta are 
absida altarului ușor decroșată, iar fundația tâmplei 
reia modelul acelora de la paraclisele reședințelor 
Văcăreștilor și Ghiculeștilor din București - respectiv are 
un traseu „unduit”, de sorginte barocă.

Acest mod de racordare dintre absida altarului și 
pastoforii îl regăsim, anterior, la biserica Sf. Troiță a 
Mănăstirii Văcărești, unde, însă, deschiderea era mult 
mai mică, astfel încât rezulta o biserică de tip triconc. 
În cazul bisericii Mănăstirii Giulești am putea discuta 
despre o variantă supralărgită a triconcului, în care 
pastoforiile sunt înglobate total, organic, în corpul 
absidei altarului. Ele sunt evidențiate printr-un sistem 
specific de boltire. 

Astfel, ruina bisericii Mănăstirii Giulești este în 
situația de a putea fi socotită o biserică supralărgită atât 
la pronaos, cât și la absida altarului. 

O formă similară a absidei altarului întâlnim și 
la biserica Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul-”Gorgănel” 
(„Rahova”) din București, reconstruită în 1837-1838 
de către monahul Isaia Novăceanu, conform diatei 
răposatului vornic Fotache Știrbei; fiind destinată, inițial, 
ca paraclis al caselor sale, biserica Sf. Ilie-”Gorgănel” are 
planul rectangular, este uninavată, are turn-clopotniță 
pe exonarthex și turlă Pantocrator, cu plan circular, pe 
naos10. 

Ținând cont că arhitectul Johannes Rathner - foarte 
probabilul proiectant al bisericii Mănăstirii Giulești - 
provenea din Transilvania, s-ar putea face o apropiere  
între planul abisdei altarului acestei biserici și acelea 
ale bisericilor ortodoxă și unitariană din Cluj-Napoca.  
Prima datează din 1792-1796, are plan cruciform,. cu 
absidele drepte și absida altarului fără decroș; naosul 
este boltit cu o calotă boemă care se sprijină pe două 
arcuri semicirculare, descărcate la rându-le pe piloni 
teșiți la 45 grade - prevăzuți cu perechi de pilaștri 
corintici; în fața tâmplei este o altă calotă boemă, 
alungită, „iar altarul - semicircular la interior și poligonal 
în exterior - o semicalotă”11. A doua biserică a fost 
edificată între 1795–1796 și se datorează arhitectului 
Ladislau Ugrai12. În ambele cazuri absida este foarte 
ușor decroșată față de nava bisericii, cu deosebirea că 
absida altarului bisericii unitariene are trei laturi13, iar a 
bisericii Mănăstirii Giulești este semicirculară. Biserica 
unitariană are planul dreptunghiular14. 

Tot plan dreptunghiular avea și ultimul paraclis (în 
ordine cronologică) al caselor Cantacuzino - Văcărescu 
- Bellu - Prager de pe Calea Victoriei, București (Fig. 
8a, 8b). Absida altarului acestei etape din existența 
paraclisului era semicirculară și ușor decroșată, la fel 

9 Atlas-ghid..., vol. II, p. 200 – 201.
10 Atlas-Ghid..., vol. II, p. 317.
11Mircea Țoca, Clujul baroc, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983,  p. 52-57; pt. plan 
v. fig. 30. 
12 Mircea Țoca, op. cit.,  p.  30.
13 Mircea Țoca, op. cit., p. 42 și fig. 25.
14 Ibidem, fig. 25.

ca la bisericile Mănăstirii Giulești, Sf. Vineri și Sf. Ilie-
”Gorgănel”.    

Remarcăm că, la absida altarului, decroșarea foarte 
puțin reliefată este mai degrabă specifică bisericilor de 
plan drept (uninavate), decât bisericilor de tip triconc 
ori treflat. 

Pentru a încheia această schiță de încadrare tipologică 
a absidei altarului ruinei bisericii Mănăstirii Giulești, 
amintim de încă un lăcaș important din București, dar 
de plan basilical: biserica Sf. Pr. Ilie Tesviteanul-”Gorgan” 
(1814). Aceasta are absida altarului racordată la două 
absidiole15. 

Tipologic, în prezent, cea mai apropiată biserică 
muntenească de biserica Mănăstirii Giulești, este biserica 
Sf. Nicolae (din ostrov) a Mănăstirii Cernica. Construită 
la peste 25 de ani față de Mănăstirea Giulești, biserica 
Sf. Nicolae-Cernica are plan cu pronaos supralărgit, 
cu absida altarului flancată de două pastoforii 
supradimensionate, ceea ce ar sugera o filiație a acestei 
biserici din biserica Adormirea Maicii Domnului a fostei 
Mănăstiri Râmnicul-Sărat.

Similitudinile între planurile bisericilor Sf. Nicolae-
Cernica și a Mănăstirii Giulești, constau din:

- pridvor întins pe toată lărgimea fațadei 
- pridvor închis perimetral printr-un parapet 

foarte înalt, în ambele situații, ceea ce, coroborat cu 
existența unor coloane angajate, sugerează delimitarea 
pridvorului printr-o succesiune de coloane sau pilaștri 
angajați în pilonii de zidărie, alternând prin arcade

- un perete plin (cu o grosime egală cu a zidurilor 
perimetrale) între pridvor și pronaos; străpuns de un 
singur gol de ușă la Cernica și de trei goluri la Giulești

- pronaos supralărgit, a cărui formă rectangulară 
tinde către un pătrat la Cernica, iar la Giulești, este strict 
rectangular, fiind rezultat din divizarea unui pătrat (care 
înglobează pridvorul și pronaosul)

- existența a patru coloane în pronaos: la Sf. Nicolae 
descriind o cruce greacă (după modelul bisericilor Sf. 
Gheorghe-Nou și Sf. Treime-Văcărești), iar la Giulești 
după modelul bisericii Mănăstirii Radu-Vodă, care a fost 
inspirată de biserica Mănăstirii Căldărușani 

- un perete plin între pronaos și ante-naos+naos; 
la Cernica grosimea acestuia este egală cu a zidurilor 
perimetrale, iar la Giulești este mult mai subțire și, 
probabil, era străpuns de arcade rezemate pe două 
coloane libere și pe alte două angajate (sau pe pilaștri) 

- ante-naos generos acoperit cu o boltă 
semicilindrică, în ambele situații

- naos delimitat de patru pile masive pe care se 
descarcă patru arce în plin cintru; razele arcelor sudic 
și nordic – ale ambelor biserici – sunt perfect egale 
(verificate, cel puțin, pe relevee); arcele suportă un 
inel cilindric cu diametrul de peste 9,00 m – în ambele 
cazuri; peste acest inel se înalță o turlă Pantocrator a 
cărei calotă atinge cote de peste 25,00 (30 – 32,00) m. 
Deocamdată nu știm la ce cotă se înălța cea de la Giulești.

15 Pentru Sf. Ilie, conf. Atlas-ghid..., vol. II, p. 316.
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Fig. 6. Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii Cernica, propu-
nere de restaurare arh. H. Teodoru: 
6.a. Plan; 6.b. Secțiune longitudinală Est-Vest - Fondul 
CMI, Arh. INP, 1945

Fig. 7. Planul bisericii Sf. Vineri-Herasca, apud Atlas-Ghid..., II, p. 

Fig. 8. Vestigiile paracliselor descoperite în curtea caselor Cantacuzino-
Văcărescu-Bellu-Prager, București, Cl. Victoriei 9 și Str. Ilfov 5; 

8.a. Releveu topo ing. Constantin Mehedințeanu, INMI, 2004; . b. 
Fotografie aeriană arh. F. Bălteanu, 2010
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Fig. 9. Planul ruinei bisericii Mănăstirii Giulești. 
Releveu arh. V. Moisescu, 1946, Fondul CMI, Arh. INP

Fig. 10. Planul ruinei bisericii Mănăstirii Giulești. Releveu redesenat 
și completat de stud.arh. I. Butu, 2009

Fig. 11. Ruina bisericii 
Mănăstirii Giulești. Vedere 
interioară din naos către 
pronaos cca. 1900, Fond CMI, 

No 20/474, Fototeca INP

Fig. 12. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: pronaos, 
vedere interioară. Foto arh. D. D. Ionescu, 2010

Fig. 13. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: naos, boltirea 
laturii Nord. Foto arh. D. D. Ionescu 2010

Fig. 14. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: vedere dinspre NE, 
2010, foto arh. D. D. Ionescu

Fig. 15. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești  
15.a. Vedere dinspre SE; 15.b. Idem, detaliu cu turla Pantocrator - cca 1900, 

Fond CMI, No 20/470, Fototeca INP
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Fig. 16. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: 
16.a. Fațada Vest; 16.b. Fațada Est - Releveu 1955, UAUIM-CITAR 

Fig. 17. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: fațada Est. Releveu 
redesenat și completat de stud.-arh. I. Butu, 2009

Fig. 18. Biserica Mănăstirii Giulești: fațada Sud. Propunere de restaurare dr. arh. D. D. Ionescu, 2012

Fig. 19. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: latura Sud. Foto arh. D. 
D. Ionescu, 2010

Fig. 20. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești. Vedere dinspre SV cca 
1900, Fond CMI, No 20/477, Fototeca INP
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- absida altarului, distinct rezolvată în fiecare din 
cele două situații: la Cernica flancată de pastoforii 
supradimensionate – o caracteristică a lăcașurilor de 
tip treflat -, iar la Giulești având pastoforiile incluse în 
spațiul destinat altarului, ceea ce ține de tipul triconc.

(Fig. 5; 6a,b, 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15a; 16b; 17)
În fiecare caz, spațiul pronaosului a fost compar-

timentat prin introducerea a patru coloane colosale, din 
zidărie, racordate la pereții laterali prin arce: la Cernica 
prin arce în plin cintru, iar la Giulești probabil tot așa 
ori, ipotetic, prin arce turtite, de genul “în mâner de 
coș”. Spațiile superioare  intermediare sunt (sau erau, 
pentru biserica Mănăstirii Giulești) acoperite prin bolți 
“în leagăn” (Sf. Nicolae-Cernica) ori prin bolți “a vella” 
(Sf. Gheorghe-Cernica) sau derivate din calota boema 
(Giulești).

Spațiile centrale definite de sistemul de coloane și/
sau pilaștri, arce și bolți, sunt (sau erau) prevăzute cu 
una sau mai multe turle: patru turle la Cernica și cel puțin 
una la Giulești. 

Probabilitatea existenței tot a trei turle la biserica 
Mănăstirii Giulești este foarte mare, ținând cont de 
dispunerea celor patru coloane din pronaos (conf. 
releveului arh. V. Popescu, 1958), de asemănarea acestei 
dispoziții cu cea de la Cernica, de consemnarea  (ce-i 
drept, târzie, în 1871) a distrugerii turlei Pantocrator 
în urma unui cutremur mare, precum și de prăbușirea 
completă a pridvorului. (Fig. 6; 8; 18; 26; 27)

Din păcate, spolierea sistematică a blocurilor de 
zidărie căzută din vestigiile bisericii Mănăstirii Giulești 
ne privează de posibilitatea analizării comparative a 
acestora atât cu însăși ruina existentă, cât și (cel puțin) 
cu biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii Cernica.

Sperăm ca reluarea cercetărilor arheologice să 
lămurească, măcar în parte, această chestiune.

Fațadele ruinei bisericii Mănăstirii Giulești se înscriu 
în vocabularul și morfologia “clasică” muntenească: 
un brâu (discret, fin) delimitează două registre, unul 
superior, al doilea inferior. Registrul superior – cu 
înălțimea “temperată” - constă dintr-o alternanță de 
pilaștri ionici și panouri dreptunghiulare închise în arc 
de cerc, chenăruite prin ciubuce simple (un tor), în cea 
mai bună tradiție locală. Concentrarea cea mai mare 
de panouri se găsește în treimea Sfintei sfintelor, ceea 
ce, optic, pare că era o echilibrare a maselor turlelor 
probabile din celelalte două treimi ale volumului 
bisericii. Și acesta ar putea fi un indiciu pentru posibila 
existență a trei turle în zona pronaos-pridvor. (Fig. 13; 
15; 16a,b; 19; 20; 21a,b;22; 23)

Registrul inferior – zvelt - cuprinde tot panouri 
rectangulare (bordate de ciubuce), dar și panouri 
încheiate în arc de cerc sus și jos; panourile sunt 
grupate – v. releveul fațadei estice – între cele deja 
amintite fiind introduse panouri rectangulare (colțurile 
sunt intersectate de pătrate); fiecare tip de panou este 
decorat la partea inferioară prin discuri din tencuială. 
Aceste grupe de panouri sunt dispuse de o parte și de 
alta a golurilor ferestrelor, iar toată această compoziție 

este ritmată de pilaștri ionici, dispuși în axul celor din 
registrul superior. 

Ultimul registru se racorda prin profile (curbe și 
contracurbe, probabil) la soclul placat cu lastre de piatră, 
astăzi dispărute.

Ne putem imagina efectul ce l-ar fi produs asupra 
privitorului întreg ansamblul bisericii, integral tencuită, 
cu ancadramente din piatră la toate golurile, soclu de 
piatră, turle finisate în tehnica “stucco” și învelitori din 
olane (ori cel puțin șindrilă).

Turla  Pantocrator (turlele dispărute)
În afara turlei Pantocrator (azi extrem de ciuntită), 

nu se știe câte turle ar fi putut să mai aibă această biserică. 
Este probabil să fi avut o singură turlă sau, poate, trei, 
patru. Prima ipoteză pornește de la analizarea ruinei 
existente și de la consemnarea (în 1871) a distrugerii 
turlei Pantocrator în urma unui cutremur mare (1802, 
1829 ori 1839?). Principalul indiciu credibil pentru 
eventuala luare în considerare a încă - cel puțin - unei 
turle, sunt: releveele ruinei, întocmite în anii 1943 și 
1958 de arhitecții Vasile Moisescu și Virgiliu Popescu, 
în vederea restaurării acesteia16, asemănarea acestei 
dispuneri cu cea a coloanelor pronaosului bisericii Sf. 
Nicolae-Cernica, existența unei turle unice la biserica 
Schitului Poiana Câmpina, opera aceluiași Johann 
Rathner – v. Cronologie, 21 Nov. 1785; ultimul releveu 
atestă dispunerea în careu a celor patru coloane din 
pronaos (coroborat și cu o informație din perioada 
interbelică). (Fig. 6b; 9; 17; 20; 21a,b; 23;18)

Sperăm ca reluarea cercetărilor arheologice să 
lămurească, măcar în parte, această chestiune.

Planul din releveul arh. V. Moisescu indică, în 
pronaos, cu linii punctate, traseul fundațiilor unor stâlpi 
(coloane) - probabil patru - care, după cum sunt dispuse, 
sugerează posibilitatea ca să fi susținut o turlă peste 
pronaos.  

Pe de altă parte, este posibil ca pronaosul să fi fost 
încununat cu două turle peste travee N-V și S-V (limitrofe 
pridvorului bisericii) sau ca cele două turle să fi fost 
dispuse chiar pe pridvor! 

În schimb, arh. V. Moisescu nu mai găsește amprenta 
coloanelor ori nu mai desenează decât urma fundațiilor 
radierului din zidărie de pe care porneau coloanele.

Următorul releveu, din 1955 - opera a doi studenți-
arhitecți în cadrul practicii din Anul V – nu mai înre-
gistrează nimic din substrucțiile deja amintite. (Fig. 5)

Aceeași situație este consemnată de către d-na 
arh. Victoria Avădanei, în releveul întocmit cu ocazia 
cercetărilor arheologice desfășurate între 1970-1971. 
Cu o singură deosebire: marcarea unui fragment de 
fundație între pronaos și ante-naos – poate aparținând 
peretului dintre aceste spații. (Fig. 3)

În articolul publicat în ”Glasul Bisericii”, arh. V. 
Popescu avansează ipoteza că biserica care a servit 
ca model pentru lăcașul monahal de la Giulești, ar fi 

16 Arh. V. Popescu, art. cit., planul ruinei.
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fost biserica Sf. M. Mc. Dimitrie „Izvorâtorul de Mir” 
a Mănăstirii Căldărușani. Prin urmare, arhitectul V. 
Popescu opinează că biserica Mănăstirii Giulești ar fi 
putut avea două turle peste pronaos, fără însă a putea 
concluziona, cert, câte turle avea actuala ruină.    

Fotografiile de la cumpăna secolelor XIX-XX, 
realizate pentru Comisiunea Monumentelor Istorice17, 
documentează că turla bisericii era de un tip neobișnuit 
până atunci în arhitectura Munteniei: siluetă post-
bizantină cu elemente de vocabular post-bizantine, 
baroce (de școală austriacă inspirate, poate, din 
arhitectura iezuită), dar și posibile înrâuriri athonite. 
Elemente arhitecturale definitorii, similare, se regăseau, 
poate, singular, la biserica Mănăstirii Mărgineni, jud. 
Prahova, ctitoria Cantacuzinilor pe locul lăcașului 
strămoșilor lor, boierii din Măgureni și Mărgineni. (Fig. 
11; 15a,b; 20)

Din fotografiile amintite (coroborate cu releveele) 
reiese că:

- turla Pantocrator de la Giulești era circulară la 
interior ca și la exterior. 
- în afară era bordată de panouri de zidărie încadrate 
de ciubuce, grupate câte două, întrerupte de ferestre 
extrem de înguste și zvelte. Cu totul erau 8 ferestre 
și 16 panouri, 
- butucul turlei se racorda la tambur prin console 
colosale modelate în zidărie, îmbrăcate cu tencuială, 
poate finisată cu stuc (?). Pe una dintre console 
pare să se vadă o reprezentare heraldică ori de tip 
heraldic (acvilă – poate bicefală - sau pasăre Phoenix 
?!), inspirată eventual din armele Țării Românești. O 
fereastră încă păstra fragmente din tocul de lemn 
(eventual metalic ?!).
De asemenea, cornișa bisericii Mănăstirii Giulești era 

la aceeași înălțime, pe tot perimetrul, inclusiv pridvorul, 
ale cărui racorduri cu peretele vestic al pronaosului nu 
prezintă nici o urmă a întoarcerii șarpantei și învelitorii. 
Astfel, constatăm concordanța acestei situații cu 
principiile arhitecturii (post-)brâncovenești (așa cum au 
fost demonstrate, științific, de către eminenta arhitectă 
Henrietta Delavrancea-Gibory)18. Pridvorul s-a prăbușit 
anterior realizării fotografiilor CMI (cca 1893-1906), 
dar racordarea lui cu pereții pronaosului este vizibilă 
în secțiunea zidurilor, pe toată înălțimea acestora.(Fig. 
15a; 16a,b; 22; 23)

Bolțile bisericii Mănăstirii Giulești sunt de tip ”a 
vella” - poate derivate din calota boemă - specifice 
arhitecturii de influență barocă din Transilvania, ceea ce 
denotă prezența pe șantierul de la Giulești a unei echipe 
de peste munți condusă, foarte probabil, de Ioan Rathner 
– fapt atestat indirect de contractul din 1785 dintre 
el și marele ban Pană Filipescu, dar și de o variantă a 
Memoriului său (păstrată în Arhivele sibiene) adresată 

17 Arh. INP, Fondul CMI, Mapa București, Bis. Giulești/1943 Sept.
18 Henrietta Delavrancea-Gibory, Memoriu asupra bisericii Sf. Gheorghe-
Nou, 1983, Arh. Parohiei Sf. Gheorghe-Nou.

Magistratului din Hermannstadt după 1782/178319.
Interiorul și exteriorul bisericii au fost tencuite cu 

mortar de var, apoi spoite. După datele de până acum 
nu reiese ca biserica să fi fost pictată integral vreodată. 
Singurul indiciu sunt câteva fotografii realizate în 1990 
de către arh. Liviu Brătuleanu. 

Decorul exterior este alcătuit din două registre de 
panouri foarte ușor reliefate, ritmate prin pilaștri de ordin 
ionic. Fiecare panou este decupat în semicerc, la partea 
superioară. Între cele două registre de panouri se află un 
brâu format din cărămidă special profilată (cu un capăt 
rotunjit), al cărei finisaj din tencuială fină se păstrează, 
pe alocuri, pe fațada sudică. Punctele de racordare 
cu pridvorul - azi prăbușit - și cu absida altarului, 
sunt marcate prin lastre dintr-o rocă ornamentală de 
dimensiuni relativ mari, ale căror muchii rotunjite sunt 
decorate cu palmete neo-clasice. Se păstrează patru 
asemenea lastre. (Fig. 24; 25)

Astfel, s-ar putea spune că biserica Mănăstirii 
Giulești reprezintă o etapă crucială în arhitectura 
României, înfățișând o sinteză între tipul de biserică 
post-bizantină, de școală munteană, rezultată din 
evoluția bisericii Mănăstirii Curtea-de-Argeș și din 
arhitectura barocă târzie de expresie transilvană 
(inspirată din barocul vienez presărat cu elemente neo-
clasice), promovat de iezuiți prin Casa de Habsburg (în 
cadrul Contra-Reformei), în asociere cu înrâuriri neo-
clasice incipiente, specifice spațiului neo-elen. 

În acest moment biserica suferă din cauza următoa-
relor degradări:

Degradări antropice
1. trepidații datorate traficului CFR;
2. trepidații datorate excavațiilor ilegale care se fac 
pe o rază de cca 200–500 m de jur-împrejur;
3. ascensiuni ilegale pe zidurile exterioare și 
interioare ale bisericii;
4. incendierea pereților interiori de către diferite 
persoane – în trecutul recent chiar de către 
sataniști
5. pășunatului ilegal în afara și în interiorul bisericii 
6. săpături pentru rețelele subterane ale CFR, de-a 
lungul laturii nordice a bisericii.

Degradări naturale
7. degradări datorate condițiilor climatice (ciclul 
îngheț-dezgheț, vânt, prceipitații);
8. degradări datorate mișcărilor seismice;
9. schimbarea nivelului apelor freatice;
10. alte degradări.

Cea mai periclitată este latura nordică, respectiv 
segmentul vestic, care tinde să se foarfece din masa 
zidăriei, precum o felie de tort. Această latură este 
cea mai expusă trepidațiilor datorate traficului CFR, 
deoarece liniile de cale ferată au fost amenajate în debleu 
față de platoul pe care se află mănăstirea. Diferența de 
cotă dintre platou și calea ferată este de cca. 2 metri.

19 Vezi nota 70.
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Fig. 21. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești. Vedere dinspre NV: 21.a. Detaliu 
cu fațada Vest – 1955, Fond DMI, Fototeca INP; 21.b. De peste calea ferată; în 

plan median, fundațiile chiliilor – 1955, Colecția B. Angelescu, BAR-CS

Fig. 22. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: fațada Vest. Foto 
arh. D. D. Ionescu, 2010

Fig. 23. Ruina bisericii Mănăstirii Giulești: fațada Sud. Releveu completat și resenat de stud. arh. I. 
Butu, 2009

Fig. 24. Ruina bisericii Mănăstirii 
Giulești: fațada Est; detaliu, lastra 
de colț. Foto arh. D. D. Ionescu 2010

Fig. 25. Ruina bisericii Mănăstirii 
Giulești. Fațada Est, detaliu: pilastru, 
capitel, brâu, panouri. Foto arh. D. D. 

Ionescu 2010 
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Cronologie selectivă

Cultura Boian, epoca pietrei şlefuite: Vas-
fructieră, Giulești20. 

ante 2500 a. Hr.: pahar, Giulești-Sârbi21; bordeie la 
Giulești și Giulești-Sârbi22 – bordeiele aveau dimensiunile 
de 3 x 2 m, fiind adâncite 1 m23; unelte de os – în ambele 
așezări24.

Epoca brozului, c. 1700: Cultura Glina III - așezarea 
de pe terasa de la Giulești-Sârbi25.

cca. 800 a. Hr., epoca LaTène: Așezare26.
Epoca romană, sec. II–1-a ½ a sec. III, p.Hr.: 

Mormânt de înhumație cu ulcior roman și 2 monede 
emise de Hadrian, Giulești27; Câteva obiecte care par a 
proveni din mormântul unui călăreț (cavalerist): o sabie, 
un topor de luptă de fier, o apărătoare de bronz frontală 
ornamentată  pentru cal, o parte dintr-o placă de bronz 
cu fragment de inscripție latină, și câteva monede de la 
împărații Elagabal (218-222), Gordian III (238-244) și 
Filip Arabul (244-249)28 și o andrea – inventar probabil 
al vreunui călăreț sarmat slujind în armata imperială29.

Morminte din sec. III p. Hr., poate ale unor sarmați, 
la Giulești30. 

Epoca migraţiilor (trecerea spre feudalism)
Borcan lucrat cu mâna, Giulești-Sârbi31. 

20 Fl. Georgescu (red. resp.), Istoria orașului București, Buc., 1965, p. 23 (fig. 
6), p. 25; C. C. Giurescu, Istoria Bucureștilor, ed. II-a Buc., p. 28.
21 Fl. Georgescu, op. cit.,  fig. 15.
22 Ibidem, p. 26.
23 C. C. Giurescu, op. cit., p. 29.
24 Fl. Georgescu, op. cit., p. 26.
25 Fl. Georgescu, op. cit., p. 31; C. C. Giurescu, op. cit., p. 28.
26 Fl. Georgescu, op. cit., p. 31.
27 Ibidem, p. 48, ilustrație la p. 49,  fig. 6 (urcior).
28 Ibidem, p. 48, ilustrații la p. 51, fig. 1 (apărătoarea frontală) precum și a 
doua placă de bronz (probabil de la o armură).
29 C. C. Giurescu, op. cit., p. 35.
30 C. C. Giurescu, op. cit., p. 37.
31 Fl. Georgescu, op. cit., p. 54, sec. IV – IX, ilustrație la p. 55, fig. 5.

Epoca feudalismului timpuriu, sec. X – XIV: Mai 
multe locuințe (bordeie sau locuințe de suprafață) din 
lemn și paiantă, rectangulare (S = 7 – 19 mp), grupate 
în pâlcuri la Giulești-Sârbi32; Vas-borcan cu decor striat, 
Giulești-Sârbi33 

1548 aprilie 2 - Io Mircea Vv (Mircea „Ciobanul”) 
întărește lui Stroe din Giulești moșia pe care a 
cumpărat-o: 

„[...] toată partea lui Giulea, de la rovina lui Micul 
până la Colintina” – unde Giulea era, poate, întemeietorul 
satului ori unul dintre stăpânii acestuia34. 

1651-1652 - Moșia Giulești, pe care va fi ctitorită 
Mănăstirea Giulești - împreună cu Rușanii (azi satul 
Roșu) și Boleasca (azi satul Dudu - ambele incluse în 
com. Chiajna) - era proprietatea Mănăstirii Adormirea 
Maicii Domnului - Sărindar din București35. 

cca 1729  - În Flămânzești - Argeș, se naște Mihail 
Popescu, viitorul Mitropolit Cosma al II-lea al Ungro-
Vlahiei36. Sunt indicii ca el să fi fost înrudit cu boierii 
Vlădești și Tărtășești. Între altele, Schitul Tărtășești 
din județul Ilfov, ctitorit de către Mihail Tărtășescu, a 
fost închinat de acesta, în 1766, Episcopiei Buzăului, 
“să fie danie Sfintei Episcopii a Buzăului și Sfinției Sale 
iubitorului de Dumnezeu părintelui chiriu chir Cozma, 
episcopul acestei sfinte episcopii”37. 

De altfel, în această biserică se păstrează și portretul 
lui Cosma II Popescu – v. infra 3 septembrie 1792.   

ante 1740 - Se naște viitorul poet Ienăchiță 
Văcărescu, ca fiu al lui Ștefan Văcărescu și al Ecaterinei 

32 Ibidem, op. cit., p. 63.
33 Ibidem, p. 65, fig. 1.
34 C. C. Giurescu, op. cit.,  p. 210.
35 Preot Gheorghe Stănescu, Mănăstirea Sărindar. Cu prilejul împlinirii a cinci 
sute de ani de existență documentară a Bucureștilor, MO, XI, 1959, nr. 7-8, p. 
448.
36 G. Cocora, Episcopul Cosma al Buzăului (30 septembrie 1763 - 9 octombrie 
1787), GB, Anul XXII, 7 - 8, iulie-august 1963, p. 718 (apud. I. D. Petrescu).
37 Pr. Marin M. Braniște, Samuil Tărtășescu, episcop-locotenent de Argeș 
(1 ianuarie 1845 – 29 septembrie 1849), MO, XVI, nr. 11-12, noiembrie-
decembrie, 1964, p. 872.

Fig. 26. Biserica Sf. M. Mc. Gheorghe, Mănăstirea 
Cernica: fațada Vest. Foto dr. arh. D. D. Ionescu 2012

Fig. 27. Biserica Sf. M. Mc. 
Gheorghe, Mănăstirea Cernica: 
fațada Vest. Releveu 1967, Arh. 

M. Cernica

Fig. 28. Mănăstirea Cernica, ”Cetatea din Ostrovul Sf. 
Gheorghe”: chilii, latura Vest. Foto dr. arh. D. D. Ionescu 

2012
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Done, nepoata de soră a lui Ion Neculce38. 
cca. 1750-1769 - Din cele cunoscute până în prezent 

rezultă, ipotetic, că Mănăstirea Giulești a fost ctitorită de:
- un domnitor din perioada fanariotă, respectiv 

aproximativ între 1750-1769, de când datează cele mai 
cele vechi morminte (de călugări) din cuprinsul fostei 
incinte a mănăstirii39: poate Grigore al II-lea Ghica-
Voievod ori fiul său, Matei Ghica-Vv (1752-1753), care, în 
spirit constantinopolitano-persan, au ridicat la Giulești 
cel puțin două chioșcuri pentru zăbavă, preumblare și 
priveală. Ispravnic a fost marele agă Dumitrache Suțu, 
care a clădit două foișoare pe un deal, la Giulești: „[...] o 
casă mică” și “[…] un alt foișor cu odăi dedesubt, înalt și 
măreț și zidit cu mult gust, de la care se vedea nu numai 
încântătoarea câmpie dinprejur, dar și întregul oraș 
București”40

- de un boier din familia autohtonă a Giuleștilor, 
după tradiția cunoscută de către lt.-col. Dimitrie 
Pappazoglu. Acesta, descriind partea nordică a ocolului 
orașului București, amintea de apa Colintinei, Balta 
Herăstrăului și Balta Floreasca, ultima învecinată 
cu Dumbrava Bănesii: „Nu departe de acolo începea 
dumbrava Bănesii, proprietatea banului Ghica, rămasă 
văduvei sale, al cărei nume se păstrează până astăzi…

De la cea dumbravă începea spre occident întinsa 
câmpie a Giuleștilor până în Dâmbovița; se vede încă 
biserica cea mare, în ruină, făcută de familia Giulești; 
acolo a fost zalhanaua din vechime, iar la marginea 
moșiii, astăzi Şoseaua Kiseleff, era și moara cea mare de 
vânt, al cărei turn înalt, de zid și pietre, s-a văzut până 
la anul 1831, desființându-se la facerea șoselei. Turnul 
acela era în dreptul bazinului de astăzi și în dreptul 
bisericii fondată de Nicolae Mavrogheni la 1799, când 
Mavrogheni, desfrânatul domn, dădu acolo calului său de 
călărit rangul de căminar”41.

Deocamdată nu se cunoaște hramul inițial al 
Mănăstirii Giulești.

cca. 1762-1763 - Este ctitorită biserica Adormirea 
Maicii Domnului din satul Țigănia-Sărindar, de lângă 
București, iar apoi a fost închinată Mănăstirii Sărindar42.

15 noiembrie 1763 - Într-un pomelnic aflat în 
proscomidiarul bisericii Adormirea (Sf. Maria) „Giulești-
Sărindar” (Cl. Giulești 455 și Drumul Fântâna Oilor), 
sunt trecuți zugravii Gheorghe, Ioan și Radu, cu prilejul 

38 C. Cîrstoiu, op. cit. p. 47-48.
39 Aristide Ștefănescu, Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua 
jumătăți a secolului al XVIII-lea din Câmpia Română, MIMB, IX, 1972, p. 167.
40 Răzvan Theodorescu, Civilizația românilor între medieval și modern, 
Ed. Meridiane, Buc., 1987, vol. I, p. 175; Tereza Sinigalia, Un program 
arhitectural din moștenirea brâncovenească destinată “zăbavei, primblări”, 
RMI (s.n.), LXVII, 1998, nr. 1-2, p. 8-9.
41 Dimitrie Papazoglu, Istoria fondărei orașului București, Ediție îngrijită de 
Marcel-Dumitru Ciucă, Ed. Minerva, Seria Restitutio, Buc., 2000, p. 21 și n. 
100 (a îngrijitorului ediției),  p. 221: „Este vorba, se pare, despre biserica 
Giulești-Ţigănia, din care se mai păstrează ruinele; a fost zidită, posibil, în 
timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti. Pe Şoseau Giulești se găsește biserica 
Giulești-Sărindar, zidită, probabil, tot în sec. al XVIII-lea, înainte de 1768”.
42 Victor Brătulescu, Zugravi de biserici..., GB, 1959, nr. 3-4, p. 269 – 270.   

pictării bisericii43.
Din punct de vedere arhitectural, această biserică 

păstrează un detaliu specific celei de-a doua jumătăți a 
veacului al XVIII-lea, respectiv are arcele ferestrelor în 
„mâner de coș” aplatizat, asemenea cu arcele ferestrelor 
ruinei bisericii Mănăstirii Giulești. 

1763 septembrie 30 - Cosma Popescu ieromonah, 
eclisiarh (1756), apoi protosinghel (1762) al Sfintei 
Mitropolii a Ungrovlahiei, a fost ales în treapta de Epsicop 
al Buzăului, „desigur și cu contribuția «dascălului» săui, 
mitropolitul Grigorie”. A păstorit eparhia Buzăului 24 de 
ani, până în septembrie 178744.

1769 noiembrie 5 – 1774 iulie 10 - ocupație și 
administrație militară rusă, în timpul războiului Ruso-
Otoman, încheiat prin Pacea de la Kuciuk-Kainargi din 
10 iulie 177445. 

1769-1774 - dată cu războiul Ruso-Otoman din 
1769-1774, Mănăstirea Giulești a fost asimilată cu 
o fortificație, deoarece pe o hartă de război rusă din 
1770, la Nord de Mănăstirea Cotroceni, este desenată 
incinta unei mănăstiri care poate fi identificată - cu 
toată siguranța - cu  incinta Mănăstirii Giulești. Pe hartă 
această mănăstire este amplasată pe malul înalt al 
Dâmboviței, între două drumuri - unul principal, aflat la 
Sud de mănăstire, care ducea către Pasul Turnu-Roșu - 
și altul secundar, o variantă către Turnu-Roșu - v. Planul 
Bucureștilor din Harta Rusă, 177046. (Fig. 4)

1770-1774 - Între 1770-1774 Generalul von Bauer, 
fiind șeful Statului Major al trupelor ruse ce ocupau 
Principatele extra-carpatice, a „primit însărcinarea să 
prospecteze resursele naturale ale Ţării Românești”. 
„Întreaga lucrare a fost coordonată de autor, cu concursul 
a doi boieri de neam foarte mare: principele Cantacuzino 
(Kantagousin) și „marele logofăt, sau cancelar, al Ţării 
Românești, care, pe lângă o cunoaștere temeinică a 
limbii române și a limbii franceze, mai are, în general, 
multă capacitate și multe merite”; cel din urmă poate fi 
identificat cu Nicolae Știrbei, Dumitrache Ghica ori cu 
Dumitrache Fotache Catargiu, toți, succesiv, mari logofeți, 
între 1770-177447.

1770-1774, 1778 - Generalul Theodor Wilhelm 
von Baur (Bawr, Bauer, alias Feodor Vilmovici Baur, dar 
cunoscut ca „Monsieur de B(auer)”, amintește, de satul 
„Schuleschti”, având o biserică48, dar nu precizează dacă 
era de mir sau a unei mănăstiri.

1774, 1788, 1791 - Harta Moldovei și Valahiei - 
întocmită de I. F. Schmidt pentru armata rusă în 1774 
43 Preot prof. dr. M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 
2, Tipărită cu binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Justin Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Buc., 1982, vol. 2,  p. 627; Atlas-ghid..., vol. II, p. 159 – 
160.  
44 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit.,  p. 409.
45 C. C. și Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor..., Tabele cronologice, p. 711.
46 Ar. Ștefănescu, art. cit., p. 163.
47 Dan Amedeo Lăzărescu, Imaginea României prin călători, Vol. I, 716 - 
1789, Ed. Sport-Turism, București, 1985, p. 147. 
48 Ar. Ștefănescu, art. cit., p. 164.
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cu ocazia războiului Ruso-Otoman din 1769-177449 - 
are legenda în limbile latină și rusă; reeditată în 1788 
și 179150. Mănăstirea era situată la NV de satul Giulești, 
pe malul nordic al lacului (heleșteului), poate aceeași cu 
balta existentă în 1971, „ce vine dinspre Rudeni, alimentat 
de un rîuleț neidentificat de cartograf”51.

1774 septembrie 15 – 1782 ianuarie 4 - Domnia 
lui Io Alexandru Vv Ipsilanti52: „[...] 82. Alexandru Ioan 
Ipsilant voevod dăn dragoman s’au făcut domn, după 
încheerea păcii la 1774, Iulie 15. Şi sosind în București la 
Ghenar doao, 75, au domnit ani 7, luni 3, zile 21. Acesta, 
după ce au cumpărat în Ţara Rumânească moșâile 
ghinărarului Mihai [Cantacuzino] adecă Afumați, Uluiți 
și altele, au făcut case domnești lângă mănăstirea Mihai 
Vodă, au făcut și doao cișmele una în Postăvari și alta 
la banul Ghica dă vale și Mărcuța rămâind în mijlocu 
câmp<ului>. Biserica măriia sa au încunjurat-o cu ziduri 
și case și înzestrând-o cu moșâi, vii, au așăzat egumen. 
Au început să facă și o mănăstire la Giulești aproape dă 
București și au rămas nesăvârșită”53.

Arhitectul Johannes Rathner a avut o activitate 
destul de amplă la Sud de Carpați: „Acesta era cunoscut 
în Ţara Românească, fiindcă în 1775 încheia contract cu 
Pană Filipescu pentru rezidirea Mînăstirii Poiana și tot el 
a zidit casele Văcăreștilor”54; contractul pare-se că a fost 
încheiat în 1785 - v. infra noiembrie 1785.

1774-1782 - În vremea guvernării sale, domnitorul 
Alexandru Ipsilanti Vv execută lucrări la Mănăstirea 
Giulești, despre care Însemnările Androneștilor arată că 
ar fi fost chiar începerea construirii acesteia, informație 
opusă celei din harta rusă din 1770: „Au început să facă și 
o mănăstire la Giulești aproape dă București și au rămas 
nesăvârșită”55.  

O informație complementară celei de mai sus arată 
că: „Alexandru Ipsilante, către sfîrșitul domniei, voind 
să zidească o biserică măreață - unde anume, nu știm - 
puse pe prietenul său episcopul Cosma, ca, în chip de « 
proprietar fictiv », să cheme de la Sibiu pe arhitectul 
Iohannes Rathner cu care și încheie contract în acest scop.

După plecarea lui Ipsilante din domnie, în anul 1782, 
episcopul Cosma ezită de a începe construcția, dar nu 
anunță nici pe arhitect, care își pierdu toată vara aici, 

49 Karta Moldavii i Valahi po podlinnym Kvartirmeisterskim Čertežan, 1774, 
la BAR – CH, H 592 D XIV 33, cf. Marin Popescu-Spineni, România în izvoare 
geografice și cartografice, Ed. Științifică și Enciclopedică, Buc., 1978, p. 190, 
n. 5.
50 Karte von der Walachei, Moldau und Bessarabien. Nach geometrischen 
Messungen und astronomischen Beobachtungen, 1788, la BA-CH, H 999 D 
XXVII 2, cf. ibidem, n. 6.
51 Ar. Ștefănescu, art. cit., p. 163. 
52 C. C. și Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 711.
53 Ilie Corfus, op. cit., p. 28.
54 N. Iorga, Meșteri din alte vremi, în „Literatura și arta romînă”, anul IV 
(1889), p. 687-688)”, citat de pr. Gabriel Cocora, Episcopul Cosma al 
Buzăului (30 spetembrie 1763-9 octombrie 1787), GB, XXII, nr. 7-8, p. 730 și 
n. 92 (despre Johannes Rathner).
55 I. Corfus, Cronica Androneștilor, Institutul de Istorie Națională din 
București, Buc., 1947, p. 28

neplătindu-i-se nimic, sub motiv că a pierdut contractul”56 
- v. infra. 

21 noiembrie 1785 - Casele Văcăreștilor de la 
Băneasa - datând dinaintea războiului din 1768-1774 - 
au fost reconstruite după 1774 de marele vistier Enăchiță 
Văcărescu care, „l-a angajat pe sasul Iohan Ratner cu 12 
meșteri nemți să-i construiască o casă nouă la Băneasa. 
Această casă avea și o foarte frumoasă grădină, remarcată 
de contele de Lagarde, care afirmă că pentru întreținerea 
ei se cheltuiau sume imense”57.   

„Pe malul lacului Băneasa, poetul Ienăchiță Văcărescu 
și-a ridicat o reședință luxoasă și o biserică începute chiar 
de tatăl său, Ştefan Văcărescu. Spre a fi terminată, poetul 
va chema un zidar transilvănean, Polier Johann Ratner, 
care vine, după 1784, să organizeze șantierul și să fabrice 
cărămida necesară. Lucrarea a fost terminată abia în 
1791, fiind renumită prin luxul ei și frumusețea grădinii, 
amintite de călătorii care au văzut-o, cum au fost Lagarde 
și Wilkinson. G. Bibescu o va repara în 1845, iar după doi 
ani va începe construirea, în fața „caselor bătrînești” 
(din care se mai păstrau pivnița, colonada loggiei și 
ale foișoarelor), a unui nou palat, de stil neogotic, după 
proiectul arhitectului austriac Schlatter, palat care n-a 
mai fost terminat din pricina evenimentelor din 1848”58. 

Pe de altă parte, Alexandru Ipsilanti Voievod pune 
să se capteze izvoarele de la Giulești pentru alimentarea 
fântânilor de la mănăstirea Sărindar și «din Boiangii» 
(actuala Str. Lipscani). Izvoarele de la Giulești erau 
situate în apropierea heleșteului (lacului) de la Giulești59. 

O informație încă neverificată întrutotul arată 
că hramul bisericii Mănăstirii Giulești ar fi fost Sf. 
Alexandru, ceea ce s-ar putea corela cu definitivarea 
ctitoriei de către Alexandru Ipsilanti Vv60.

ante 20 august 1778 - Este consemnată existența 
paraclisului Întâmpinarea Domnului (Stretenia) din 
curtea caselor Cantacuzino-Vatatzes-Văcărescu (sau ale 
Venețianei Văcărescu) de pe Podul Mogoșoaiei61. (Fig. 
8a,b)

Acest paraclis a fost reconstruit ori după 1774, 
ori mai târziu, după un proiect de inspirație barocă cu 
elemente incipient neoclasice (forma uninavată a planului, 
traseul curbiliniu baroc al fundației catapetesmei, 
forma semicirculară a absidei altarului, ritmarea cu 
pilaștri rectangulari aplatizați a fațadelor, etc)62. Aceste 
elemente definitorii ale paraclisului amintit, coroborate 

56 Pr. Gabriel Cocora, art. cit., p. 730 și n. 92, despre Johannes Rathner.
57 N. Stoicescu, op. cit., p. 78, nr. „15 Casa lui Enăchiță Văcărescu de la 
Băneasa”.
58 Corina Nicolescu, Case, conace și palate vechi românești, Ed. Meridiane, 
Buc., 1979, p. 53 .
59 C. C. Giurescu, Istoria Bucureștilor, ed. a II-a, 1979, 
60 Comunicare orală din partea d-lui Emanuel Bădescu, istoric, Cabinetul de 
Stampe, Biblioteca Academiei Române, Martie 2011.
61 George Potra Din Bucureștii de altădată, Ed. Științifică și Enciclopedică, 
Buc. 1981; N. Stoicescu, op. cit., , p. 78 și n. 6.
62 Drd. arh. Dan D. Ionescu, Paraclisele din complexul arheologic „Casele 
Văcărescu - Bellu - Prager”, Cl. Victoriei 9 și Str. Poștei 3 - 5, I.N.M.I., București, 
2005-2008.
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cu prietenia dintre marele ban Ienăchiță Văcărescu 
și Mitropolitul Cosma63, ca și activitatea arhitectului 
J. Rathner la reședința Văcăreștilor de la Băneasa și la 
Mănăstirea Giulești, sugerează posibilitatea ca proiectul 
și execuția paraclisului să i se fi datorat acestuia din 
urmă și echipei sale. Poate tocmai în perioada în care 
Androneștii menționau că arhitectul și-ar fi „pierdut 
o vară” pe la noi, după anul 1782 - v. supra 1774-
1782. 

1779 octombrie 1 - Domnitorul Alexandru Ipsilanti 
construiește o fântână la poarta Mănăstirii Sărindar64; 
fântâna a fost amintită într-un act al lui Constantin 
Ipsilanti Vv, din 18 decembrie 1804, prin care numește 
un Suiulgi-bașa: „Şi alta pă Podul Mogoșoai în mahalaua 
mănăstirii Sărindaru, care au izvorul lor din apele ot 
Giulești”65.  

1782 - În pomelnicul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, 
scris pe o icoană (de lemn) cu Mântuitorul, Maica sa 
și Sf. Ioan Botezătorul - inițial aflată în paraclisul Sf. 
Gheorghe, apoi în Muzeul Patriarhiei - este înscris și 
numele lui Dorotei ieromonahul: „... Filaret arhiereul, 
Cozma arhiereul, Dorotei ieromonahul, arhi...66”

1783 - Este amintit arhimandritul Dorotei de la 
Sărindar, pe un chivot de argint altădată în biserica 
Mănăstirii Sărindar, azi în Muzeul Național de Artă al 
României: „+ Pe când se înmormânta Maria Cantacuzino, 
a lui Pârvul spătarul cel vestit, ilustrul său soț, spătarul 
Todorachi Balș a închinat acest <chivot> la sfânta biserică 
a Maicii Domnului de la Sărindar, unde a <săvârșit> multe 
minuni. Sub egumenia arhimandritului Dorotei, 1783”67.

1783 Iulie –1786 ante Martie 26 - Domnia lui I 
Mihail (I) Suțu (Drako)68. 

1785 aprilie 25 - Heleșteul de la Julești (Giulești) era 
alimentat cu apă din Dâmbovița printr-un șanț (porunca 
domnitorului Io Mihail Vv Suțu ca stăpânul heleșteului 
să ia aminte să nu se umple prea mult heleșteul astfel ca 
la vreo viitură a Dâmboviței surplusul de apă să nu rupă 
zăgazul)69. 

21 noiembrie 1785 - Dintr-un contract datat 1785 
Noiembrie 21, între arhitectul Ioan Rathner (Johannes 
Rathner bezeige ess alss Meister) și marele ban Pană 
Filipescu, privind reconstruirea biserici Mănăstirii 
Poiana Câmpina, reiese că cei doi colaboraseră anterior 
la anumite lucrări de construcție realizate la Mănăstirea 
Giulești, pentru că în contract se preciza ca beneficiarul 

63 I. C. Filitti, O lămurire despre Mitropolitul Cosma Popescu și biserica din 
Ursoaia (Buzău), BOR, 1933, p. 201;  pr. G. Cocora, op. cit., p. 716, n. 12,
64 G. Potra, Din Bucureștii de ieri, vol. I, Ed. .Științifică, Buc., 1990, p. 239, 240 
(cișmeaua de la Sărindar), 243 (funcționa la 22 iulie 1795 (?).
65 Fl. Georgescu, Alex. Cebuc, Petre Daiche, Probleme edilitare bucureștene..., 
p. 15.
66 Al. Elian (redactor responsabil), Inscripțiile medievale ale României. 
Orașul București, vol. I (1395 – 1800,, Ed. Academiei R.S.R., Buc., 1965, LI-
280, p. 319.
67 Al. Elian, op. cit., CX-757, p. 575, inventar M 1453. 
68 C. C. & Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri și 
pînă astăzi, Ed. Albatros, Buc., 1971, Tabele cronologice, p. 711.
69 C. C. Giurescu, Istoria Bucureștilor, ed. a II-a, p. 24.

să dea echipei apă, în fiecare zi, așa cum s-a dat la 
Mănăstirea Giulești: „[...] Apă să avem a da zi dulce, 
după cum am dat la mănăstire dă la Giolești”70. 

1786 martie 26 – 1790 iunie 8 - Domnia lui 
Nicolae Petru Mavrogheni71. El definitivează Mănăstirea 
Giulești, fără ca, deocamdată, să se cunoască alte detalii. 

Intră în București la 15 mai 178672.
„[...] 85. Nicolaie Petru Mavrogheni dăn dragoman 

armadii au luat domniia la 1786 [...]. Au isprăvit și 
mănăstirea Giulești”73. 

1786–1789 - Pentru întreținerea cișmelelor bucu-
reștene alimentată cu apă din izvoarele de la Crețulești, 
Crevedia și Giulești, domnitorul Nicolae Mavrogheni dă 
un hrisov prin care alocă veniturile din „oerit, dijmărit 
și vinărici, mai adăugând și 15 scutelnici”, totodată înfi-
ințând „Casa fântânilor”74.

1787 sept. 15 - Domnitorul Nicolae Mavrogheni 
primește demisia lui Ienăchiță Văcărescu din dregătoria 
de mare vistier75.

1787 septembrie (probabil ultimele zile)  -  
Adormirea întru Domnul a Mitropolitului Ungro-
Vlahiei Grigorie II. În scaunul arhieresc a fost ales 
Cosma al Buzăului, înscăunat la 10 octombrie 1787 de 
către mitropolitul Partenie al Dristrei (azi Silistra, în 
Republica Bulgaria)76. Mitropolitul Cosma a păstorit 
între 9 Octombrie 1787 și 12 Septembrie 1792.

ianuarie 1788 - Austria declară război Imperiului 
Otoman77.

martie - octombrie 1788 - Ienăchiță Văcărescu 
împreună cu familia sa (soția Elena n. domnița Caragea, 
cu cei patru copii, Constantin, Elena, Mihail și Nicolae) 
pribegesc la Nicopole78.

octombrie 1788 - februarie 1790 - La porunca 
sultanului Abdul Hamid, Ienăchiță Văcărescu - și alți 
boieri - au fost exilați în Insula Rhodos79.

4 noiembrie 1789–24 iulie 1791 - Ocupație 
militară austriacă. Principele-feldmareșal de Saxa-
Coburg-Gotha - investit de Iosif al II-lea, Împăratul 
Romano-German, ca admninistrator al Țării Românești 
70 N. Iorga, Scrisori și zapise de meșteri români, IV, Buc., 1926, p. 42-45; N. 
Stoicescu, op. cit.,  p. 157 - 158, M Mănăstirea Poiana.
71 C. C. și Dinu C. Giurescu, op. cit., Tabele cronologice, p. 711. 
72 Cornel Cîrstoiu, Ianache Văcărescu. Viața și opera, Ed. Minerva, Buc., 
1974, p. 80.
73 I. Corfus, op. cit., p.28 - 29.
74 Fl. Georgescu, Al. Cebuc, P. Daiche, Probleme edilitare bucureștene. 1. 
Alimentarea cu apă 2. Canalizarea Dîmboviței 3. Asanarea lacurilor din 
Nordul Capitalei, Muzeul de Istorie a Orașului București, [Buc.], 1966, p. 12.
75 C. Cîrstoiu, op. cit., p. 87 - 88.
76 Pr. prof. dr. M. Păcurariu, op. cit., p. 409 - aici arată că înscăunarea a avu 
loc la 9 octombrie, iar în vol. 3, p. 517 precizează că aceasta a avut loc la 
10 octombrie 1787. 
77 C. Cîrstoiu, op. cit., p. 88.
78 Ibidem, op. cit., p. 88.
79 C. Cîrstoiu, op. cit., p. 89; Al. Alexianu, “Din cărțile vechii Mitropolii din 
București. Cîteva date privitoare la viața și opera fostului mare spătar – 
Ioan Cantacuzino, GB, XXVI, nr. 5 – 6, mai-iunie, 1967,  p. 613 și  n. 12 
(unde arată că  mai mulți boieri, între care Ioan (Enăchiță) Văcărescu 
poetul și fiul său Alecu, au fost exilați în insula Cipru). 
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- numește membrii Divanului: pe Ioan Cantacuzino 
ca mare spătar, pe Scarlat Câmpineanu ca mare agă 
(recomandați de împărat), pe Mitropolitul Cosma 
II, Episcopul Filaret al Râmnicului-Noului Severin, 
Episcopul Dositei Filitti al Buzăului, ca membri de drept, 
pe Dimitrie Ghica ca mare ban, pe Scarlat Cornescu ca 
mare vistier, pe Radu Slătineanu ca mare vornic, pe Radu 
Golescu ca mare logofăt, etc. Divanul „păstrează legături 
secrete cu Ianache Văcărescu”80.

1789 noiembrie 7, duminică          
Fiul nou-născut al fostului mare vistier Ienăchiță 

Văcărescu, a fost botezat de Mitropolitul Cosma II în 
paraclisul palatului Văcăreștilor din București – dar nu 
se menționează în care dintre palate: „1789 noiembrie 
7 pe la 4 ore din noapte, Duminecă s-a născut mie un 
fiu care a fost primit în brațe de către I.P.S. Mitropolit 
al Ungrovlahiei D. D. Cosma la 14 noiembrie în biserica 
palatului meu. Mai înainte de a se face acesta mitropolit 
se numia Mihail și să trăiască la mulți ani”81. 

cca. 1790 - În biserica Sf. M. Mc. Ecaterina (paraclisul 
Facultății de Teologie din București), se afla un pomelnic 
triptic din lemn, scris cu negru și inițiale roșii pe fond 
alb, pe partea de mijloc (patru coloane). Coloana a IV-a 
îi cuprindea și pe arhiereii: „... Chiril, Dorotei, Neofit, 
Cozma...”82.

Acest Dorotei egumenul Sărindarului este foarte 
probabil același cu Dorotei arhiereul de Traianopolis 
(titlu onorific), care era prietenul Mitropolitului Cosma 
și căruia i se face rău în biserica Mănăstirii Giulești, 
murind chiar acolo - v. infra, 1792 septembrie. 

1 august 1790 - Armata otomană - însoțită de 
Ienăchiță Văcărescu - traversează Dunărea și intră 
în raiaua Giurgiului. Văcărescul avea următoarea 
însărcinare: 

„Iar mie-mi orândui treaba Ţării Românești ca să se 
caute de mine toată și atât robii din Ţara Românească, 
veri nemți, veri rumâni, câți vor veni la închisoarea 
muhzuragăi, să aibu datorie să-i cercetez eu și să le fac 
tracrirurile, să le duc la vezirul și muhzur aga să-mi dee 
ascultare”83.

august 1790-1791 - Ienăchiță Văcărescu participă 
la pregătirea armistițiului dintre otomani și austrieci 
(București, Giurgiu, Șiștov - unde se și încheie pacea, 

80 Al. Alexianu, art. cit., p. 614 și n. 14 (președintele Divanului era prințul 
de Coburg, iar vicepreședinte era generalul baron Enzenberg, fost“colonel 
comandant al regimentului II grăniceresc de români, cunoscut ca apărător 
al drepturilor românești, ca un om cult, bun cunoscător al țării”) ; la p. 617, 
n. 18, precizează că Ioan Cantacuzino, pribeag la 1782, a fost bine primit de 
către Alexandru Ipsilanti Vv, că la 1792 și ulterior avusese legături foarte 
apropiate cu Gheorghe Cantacuzino Deleanul (un nepot al său) – viitoare 
căpetenie a Eteriei – iar între 1817-1818 acealași Cantacuzin se afla la 
Odessa (unde se pregătea mișcarea grecească a Eteriei). Prin urmare Ioan 
spătarul Cantacuzino a fost unul dintre cei mai de seamă inspiratori ai 
Eteriei. Pentru membrii Divanului, cf. și C. Cîrstoiu, op. cit., p. 91.
81 Pr G. Cocora, art. cit., p. 716, n. 12. Acest fiu, Mihail Văcărescu, a decedat și 
a fost înhumat la Nicopole, între martie și octombrie 1788 (Cornel Cîrstoiu, 
op. cit.,  p. 88).
82 Al. Elian, op. cit., LXXIII-379, p. 376.
83 C. Cîrstoiu, op. cit., p. 89 – 90.

în 1791) și este pus să construiască cinci poduri peste 
râurile Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Buzău, dintre care 
realizează doar două (peste Jiu și Olt), cu sprijinul 
Episcopului Dositei Filitti84.

4 iulie/4 august 1791 - Încheierea Păcii de la 
Șiștov. “Ţara Românească și Moldova recădeau sub 
puterea turcilor și sub domnia fanariotă”85.

septembrie (mijlocul lunii) 1790 - Nicolae Petru 
Mavrogheni-Vv - mazilit la 8 iunie 1790 - a fost ucis și 
decapitat, în satul Beala (azi în Bulgaria), la instigarea 
dușmanului său Valide-Kethudasi, prin Sala Mahmud, în 
urma plângerilor unora dintre boierii români, sintetizate 
de către Ienăchiță Văcărescu86.

februarie - iulie 1790 - Sultanul Selim al III-lea 
poruncește caimacamului Mustafa-pașa să scrie marelui 
vizir Hasan-pașa să dea itlacul pentru trimiterea la 
Târnova a boierilor români, exilați la Rhodos87. 

iulie 1790 - Ianache Văcărescu sosește la Rusciuk 
(Goleamîi Giurgevo = Giurgiul cel Mare), la porunca 
marelui vizir Hasan-pașa. Aici îl pârăște pe Mavrogheni-
Vv în fața vizirului și a trei rigiali. Marele boier este 
numit de marele vizir ca tălmaci (mehtup) și mijlocitor 
între Înalta Poartă și boierii divaniți88.

1791 - Ofițerul cartograf Schmidt - din armata 
austriacă de ocupație - ridică Harta Țării Românești, pe 
care figurează și biserica Mănăstirii Giulești, la NV de satul 
Giulești, pe malul nordic al heleșteului (bălții ori lacului) 
întinsă între Rudeni și Mănăstirea Giulești. (Fig. 1)

1792 - Mitropolitul de Sidis, Grigorie, îngrijește 
tipărirea Octoihului Mare, cu binecuvântarea lui Cosma 
al II-lea, mitropolitul Țării Românești89. 

19 august 1792 - În August 1792 Mănăstirea sigur 
funcționa, deoarece egumenul Mănăstirii Sărindar este 
primit de Cozma Mitropolitul Ungro-Vlahiei, care rezida 
în Mănăstirea Giulești de frica ciumii: „1792, Avgust 19, 
cel ce au fost egumen la mănăstirea Sărindar și s’au făcut 
arhiereu, au mâncat Joi dă prânz la Sărindar, iar în urmă 
s’au dus la Giulești, unde să afla mitropolitu Cozma și 
mâncând seara amândoi, când au vrut să să închine dă 
culcare, l-au cuprins un leșân și pripind să vie la București 
ca să să caute la doftor, până la 6 ceasuri dăn noapte au 
murit la mănăstire și a doao zi Sâmbătă s’au îngropat 
cu alai cam puțin, pentrucă se temea oamenii dă boala 
ciumii”90. 

1792 august - septembrie - De teama ciumii, care 
bântuia în București, Mitropolitul Cosma II se retrage la 
Mănăstirea Giulești91. 

84 C. Cîrstoiu, op. cit. p. 90; C. C. & Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor..., p. 
711. 
85 Al. Alexianu, art. cit., p. 617.
86 C. C. și Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor..., p. 711; C. Cîrstoiu, op. cit., 
p. 90 - 91.
87 C. Cîrstoiu, op. cit., p. 89.
88 Ibidem op. cit., p. 89. 
89 Pr. prof. dr. M. Păcurariu, op. cit., p. 409.
90 I. Corfus, op. cit., p. 37.
91 I. Corfus, op. cit., p. 37; pr. prof. dr. M. Păcurariu, op. cit., p. 409: „În toamna 
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Deoarece mitropolitul era membru în Divan – 
bucurându-se de înalta protecție a principelui de Saxa-
Coburg-Gotha – iar despre șederea sa la Mănăstirea 
Giulești nu se precizează că ar fi fost tulburată de vreun 
incident războinic, rezultă că așezământul nu a suferit 
nici o atingere, cel puțin în timpul vieții arhiereului. 

3 septembrie 1792 - Mitropolitul Cosma Popescu 
al Ungro-Vlahiei repausează în noaptea de Miercuri 
spre Joi, la reședința sa din Metohul Mitropoliei: „1792, 
Septemvrie 3,  Miercuri noaptea către Joi, la 6 ceasuri dăn 
noapte, au răposat și prea osfințitul mitropolit Cosma la 
metoh(ul) mitropolii și pă la 8 ceasuri Joi l-au dus în scaun 
după obicei și l-au îngropat în mitropolie. Dă dimineață, 
Joi, s’au tras clopotile la toate mănăstirile și sfintele 
biserici dă câte trei ori, pre obicei celor ce răposesc, 
asemenea și la prânz, apoi când l-au îngropat au fost trei 
arhierei, preoți i dăn boieri și măriia sa Mihai voievod cu 
alaiul mării sale, dar nu s’au dus nimeni să-i sărute mâna, 
pentrucă se temea de ciumă”92.  

Reședința mitropolitană menționată sub numele 
de „Metohul Mitropoliei” era, foarte probabil, casa 
marelui vornic Pârvu Cantacuzino (c. 1710/15 - 1769 
Dec. 10), de pe Ulița Măgureanului (continuare a 
Podului Mogoșoaiei), dăruită Mitropoliei Ungro-Vlahiei 
- împreună cu Biserica Măgureanului (Scorțarului) - în 
Mai 1776, de către Maria Tudorache Balș, fiica lui Pârvu. 

Pe planurile Purcel (1789-90) și Ernst (1791), 
casele figurează drept „Metropolit Cozma”, dar în care 
deja funcționa Școala de la Sf. Sava93. Imediat la nord de 
Metohul Mitropoliei erau casele Ioan Cantacuzino (20 
ianuarie 1757–3 iulie 1828)94, mare spătar între 1789-
1791 – v. supra, 4 noiembrie 1789–24 iulie 1791.

Chipul său se păstra în 1933 în biserica “Pajura”, 
a fostului Schit Tărtășești din cătunul Călugăru, com. 
Tărtășești, jud. Ilfov95. 

30 iulie1793 - “Agenția [chesaro-crăiască] din 
București către Brașoveni, despre cufărul cu lucruri 
bisericești pe care răposatul Mitropolit Cozma l-a depus 
prin negustorul grec Pantazi Dimanciu Mala în Şcheiu la 
negustorul Iocva, mort, se zice, acuma; Mitropolitul Filaret 
cere a se da cufărul, așa pecetluit, negustorului grec Pană 
Ioan, care i-l va trimite”96.

1797 - Prin diata sa, Ienăchiță (II) Văcărescu, 
„dicheofilaxul bisericii cei mari a Răsăritului”, lăsase 
2 000 taleri danie pentru biserica din Giulești. Știrea 
nu specifică dacă în diată se preciza dacă este vorba 
aceluiași an, fiindcă bîntuia ciuma, mitropolitul Cosma s-a retras, de teama 
ei, la mînăstirea Giulești, metocul Mitropoliei, în apropierea Bucureștilor. N-a 
scăpat nici aici, căci a fost răpus de cumplita boală, la 3 septembrie 1792; și 
eadem, vol. 3, p. 517.
92 I. Corfus, op. cit., p. 37.
93 G. D. Florescu, Din vechiul București. Biserici, curți boerești și hanuri între 
anii 1790 - 1791 după două planuri inedite, Ed. 1935, Institutul de Arte 
Grafice „Lupta” N. Stroilă, Buc., 1935, p, 112 - 113; N. Stoicescu, op. cit., p. 
132-134, nr. 5 „Şcoala de la Măgureanu” și n. 2, p. 133.
94 Al. Alexianu, art. cit., p. 616, n. 17. 
95 I. C. Filitti, op. cit., p. 205; pr. Marin M. Braniște, art. cit., p. 872, 897.
96 E. Hurmuzaki, vol. XV, Acte și scrisori din orașele ardelene Bistrița, Brașov, 
Sibiu, Buc., 1913, p. 2.

de biserica Giulești-Țigănie (metocul Mănăstirii 
Sărindar) ori de biserica Mănăstirii Giulești. În tot cazul, 
domnitorul Alexandru Ipsilanti poruncește ca banii 
respectivi să nu fie dați acolo, ci să fie vărsați la Cutia 
milelor. În hrisovul domnesc se adaugă că Ienăchiță 
Văcărescu fusese administrator al acelei moșii „și că s-ar 
fi cuvenit să lase o sumă mai mare pentru folos obștesc”97. 
Din teritoriul Mănăstirii Sărindar fusese exhimată 
(desprinsă juridic) porțiunea pe care fusese ctitorită 
Mănăstirea Giulești.  

Ca urmare a deciziei Domnitorului, „comisia de 
inventariere a [averii sale] a hotărît să majoreze dania la 
4.000 taleri”98.

1799 - Pomelnicul Mănăstirii Sf. Ioan Zlataust-
“Titireciu” din Ocnele-Mari, jud. Vâlcea:

„Pomeanicul sf[i]ntei și d[u]mnezăeștii măn[ă]stiri 
Titireciul, unde să cinsteaște și să prăznuiaște hramul sf 
[â]ntului Ierarh Ioan Zlataust ”

“Aici să pomenesc Prea sfințiții Mitropoliți:
“Ştefan Mit[ropolit]    “Theodosie Mit[ropolit]
“Neofit Mit[ropolit]     ”Cozma Mit[ropolit]””99

Cca 1800 -  Manuscrisul cuprinzând pomelnicele 
a 60 de bisericii din București înregistrează, în două 
pomelnice, numele lui Dorotei arhiereul:

Pomelnicul Bisericii cu Sfinți: „Pomelnecul logofătului 
Fătul <26 nume, între care la morți Dorotheu arhiereu, 
Pahomie ermonah, Dragne, Cârstiana, Smeada>”100.

Pomelnicul bisericii Logofăt Efrem: „[1]. Ctitori: 
Morți: Dorotheu arhiereu, Pahomie eromonah, Stanciul 
erei, Radul, Floarea, Anghelina, Ioan, Voica, Ana, ...”101.

1802 aprilie 23 - Începe a doua invazie a cârjaliilor, 
pornită din zona Vidin. Aceste trupe neregulate au 
devastat atât Oltenia, cât și Muntenia, ajungând până în 
București, în cursul lunilor iunie – iulie102. Este posibil ca 
Mănăstirea Giulești să fi fost avariată.   

1802 octombrie 14 (26), Sf. Parascheva - 
Cutremur violent de pământ, cu epicentrul în Vrancea, 
produs la orele 10:55, având gradul IX pe scara MSK-64 
și magnitudinea de peste 7,5 grade pe scara Richter103. 

Afectează grav aproape toate bisericile și mănăstirile 
din Țara Românească și nu numai. Cutremurul, numit 

97 Ar. Ștefănescu, art. cit., p. 164, n. 6. 
98 C. Cîrstoiu, op. cit., p. 130 - 131.
99 Pr. Teodor Bălășel, Un manuscris al lui Dionisie Eclesiarhul, AO, XII, nr. 67 
– 68, V – VIII, p. 238, 240 (f. 12 r).
100 Aurelian Sacerdoțeanu, Pomelnicele a 60 de bisericii din București, 
GB, Anul XXIV, 3 - 4, martie - aprilie, 1965, p. 304, „V. F. 45 r Pomelnecul 
sfintei biserici care iaste făcută de sfințiia sa răposatul Daniil arhiereu, 
unde să prăznuește și să laudă prea sfânta Intrare în biserică a prea sfintei 
născătoare de Dumnezeu pururea fecioară Mariia” 
101 Ibidem (II), Anul XXIV, 11 - 12, noiembrie-decembrie, 1965, p. 1032 
„[XVI. F. 100 r - v]. Pomelnecul bisericii Logofă[t Effrem, hramul Sfântul ierarh 
Nicolae”. Trebuie observat, că, datorită netranscrierii tuturor numelor 
înregistrate în cele 60 de pomelnice, rezultatele oricărei investigații sunt 
parțiale.
102 Zilot Românul (Ştefan Fănuță). Opere complete, ediție îngijită de Marcel-
Dumitru Ciucă, Ed. Minerva, Seria „Restitutio”, Buc. 1996, p. 48.
103 Peste 8,2 pe scara Richter – precizare din partea d-lui prof. dr. ing. 
Mircea Crișan.
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„cutremurul cel mare”, a provocat schimbări importante 
de relief104. 

Este mai mult decât probabil ca atât biserica, cât 
și incinta Mănăstirii Giulești să fi fost afectate de acest 
cataclism. Pe de altă parte, biserici precum Catedrala 
metropolitană din București, Catedrala (veche) din 
Târgoviște, biserica episcopală din Curtea-de-Argeș 
ori bisericile mănăstirilor Cozia și Dealul, nu au suferit 
distrugeri majore, turlele lor rămânând pe poziție.

Acest cutremur a avariat grav - de exemplu - măreața 
biserică a Mănăstirii Sărindar, reconstruită în timpul lui 
Mihnea al II-lea („Turcitul”) și refăcută de marele logofăt 
Radul Cocorăscu în vremea domniei lui Matei Basarab105.

1804 decembrie 18 - În hrisovul lui Constantin 
Ipsilanti - prin care numește noi Suiulgi-Bașa (mai mare 
peste fântânari), pe Stoian și Petre, în locul tatălui lor, 
Dumitru Suiulgi-Bașa – se amintește că cele două cișmele 
construite în timpul domniei tatălui său, Alexandru Vv 
Ipsilanti, „[...] una înăuntru târgului la Boiangii și alta pă 
Podul Mogoșoai în mahalaua mănăstirii Sărindaru, care 
au izvorul lor din apele ot Giulești [...]106”

1819 decembrie – 1820 ianuarie - Catagrafia 
birnicilor din județul Ilfov, înregistrează două sate 
Giulești, administrativ incluse în Plasa Gherghina de Sus:

- Giuleștii din Deal – 52 gospodării
- Giuleștii din Vale – 24 gospodării
- Giuleștii Domnești (Rudeni) – 71 gospodării107 
Satul Roșu avea 46 de gospodării108, iar Chiajna sau 

Cneajna, 115 gospodării109.
1806-1812 - Știrile despre Mănăstirea Giulești 

încetează odată cu războiul ruso – otoman din 1806-
1812, ceea ce duce la ipoteza afectării acesteia în urma 
conflictului armat. Probabil că în această perioadă ar 
putea fi plasat incidentul, reținut de tradiția orală, în 
care un detașament otoman ar fi bombardat, devastat și 
incendiat mănăstirea. 

1819 - Dintr-o însemnare aflată într-un manuscris 
din 1871, reiese că biserica Mănăstirii Giulești ar fi fost 
realizată de către domnitorul Mihail Suțu al II-lea: „... se 
spune că biserica a fost făcută de Mihai Şuțu [sic!] la 1819 
și că a fost prădată de turci la1821...”110- - v. infra 1821, 
1871.

1821 - În timpul desfășurării Eteriei, Mănăstirea 
Giulești a fost devastată de către trupele otomane. Prin 
urmare evenimentul a putut avea loc în a doua jumătate 

104 Acad. Ștefan Bălan, ing. Valeriu Crsitescu, dr. ing. Ion Cornea, Cutremurul 
de pământ din România de la 4 martie 1977, Ed. Academiei RSR, Buc., 1982,  
p. 79 (Tabelul IV 1).
105 Pr. Gh. Stănescu, Mănăstirea Sărindar..., p. 452, 454.
106 Fl. Georgescu, Cebuc, Daiche, op. cit., p. 15.
107 C. C. Giurescu, Principatele Romîne la începutul secolului XIX. Constatări 
istorice, geografice, economice și statistice  pe temeiul hărții ruse din 1835, 
Buc., Ed. Științifică, 1957, p. 244. 
108 Ibidem, p. 245
109 Ibidem, p. 210, 243. 
110 Nicolae Stoicescu, Monumentele Ţării Românești și Moldovei acum un 
secol: biserici și mînăstiri, MO, anul XXI, 11 - 12, noiembrie- decembrie, 
1969, p. 921.

a anului 1821. Biserica a fost afectată și de un cutremur, 
petrecut în cursul secolului al XIX-lea: „[...] Turla bisericii 
<s-ar fi ruinat pe timpul când a fost cutremur, aflându-se 
numai pe jumătate astăzi în ființă>. Mai departe se spune 
că biserica a fost făcută de Mihai Suțu la 1819 și că a fost 
prădată de turci la 1821 <și așa s-a pustiit; tinda bisericii 
s-a stricat cu totu, învelișu s-a ars, fiind de șindrilă>”111. 

1821-1864 - Se cunosc date parțiale despre situația 
vetrei Mănăstirii Giulești - și a vecinătăților - între 1812-
1864, până la construirea liniei de cale ferată București-
Nord – Chitila (după 1870). Atunci aproape toată 
jumătatea nordică a incintei mănăstirii a fost trecută în 
administraea CFR Situația aceasta se menține până în 
prezent.

1 august 1837 - Planul moșiilor Giulești, Fundenilile 
și Pailu (Paicu ?), proprietatea Mănăstirii Sărindar (sc. 
1/900 stj.)112  

cca. 1840 - 1850 - Planul  moșiei Giuleștii a 
Mănăstirii Sărindar și a moșiei Grozăveștii sau Ciurelu, 
proprietatea Mănăstirii Mihai-Vv (ing. Al. Paladi, sc. 
1/900 stj.)113.

20 ianuarie 1854 - hotărnicie întocmită de ing. 
Ar. Pascal pentru moșiile Grozăveștii și Sfârceștii 
proprietățile mănăstirii Mihai-vodă, despre moșiile 
Giulești, Boga, Slobozia, vatra Mănăstirii Cotroceni, 
Herăstrău, cu documente din 1625 - 1852114.

1829 şi 1838 - cutremure foarte puternice care au 
afectat foarte multe lăcașuri sfinte115.

1837, Plan de hotărnicie - Moșia Giulești se 
învecina cu moșiile mănăstirilor Sf. Ioan, Sf. Sava, Mihai-
Vodă116. Planul hotărniciei nu cuprinde detalii despre 
incinta Mănăstirii Giulești.

1854, Plan de hotărnicie - Moșia Giulești a 
Mănăstirii Sărindar se învecina la Nord cu moșia 
Măicănești117. 

7 aprilie 1866 - Locuitorii din satul Giulești își 
construiesc o biserică parohială de mici dimensiuni. 
Faptul acesta conduce la ipoteza că ridicarea noului 
lăcaș s-a impus datorită gradului avansat de ruinare a 
bisericii Mănăstirii Giulești118.

după 1870 - Construirea liniei de cale ferată 
București-Nord – Chitila, al cărei traseu trece chiar prin 
111 Nicolae Stoicescu, Monumentele Ţării Românești și Moldovei... , p. 921 - v. 
infra, 1871.
112 ANR, ANIC, Fondul Palnuri, D106/1837; v. și Ileana Leonte (DGAS-
București), Indice cronologic Nr. 19. Actele Secției Publice. Mănăstirile: ..., 
Sărindar, Sf. Sava - București, Buc., 1951, p. 16).
113 ANR, ANIC, Fondul Planuri, D130/<1840 / 1850>; I. Leonte, op. cit., p. 
16).
114 ANR, ANIC, Fondul Planuri, D31/1854, original.
115 Acad. Ștefan Bălan, ing. Valeriu Crsitescu, dr. ing. Ion Cornea, op. cit., p. 
79 (Tabelul IV 1).
116 ANR, ANIC, Fondul de planuri, D130 / 1837.
117 C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 210.
118 Ar. Ștefănescu, art. cit., p. 167; arhitecții Lucia Stoica, Neculai Ionescu-
Ghinea, Dan D. Ionescu, Cecilia Luminea, Petre Iliescu, Minerva Georgescu, 
Atlas-ghid. Istoria și arhitectura lăcașurilor de cult din Bucurețti, Ed. 
ERGOROM‚ 79, Buc., 2000, vol. II, p,. 160 - 161, Biserica Sf. Nicolae „Giulești-
Sârbi” (biserica veche)).
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incinta Mănăstirii Giulești. Pentru executarea acestei 
linii a fost trecută în proprietatea C.F.R. aproape toată 
jumătatea nordică a fostei incinte a Mănăstirii.

1871 - „La secția de manuscrise a Academiei R. S. 
România, printre alte lucruri de mare preț, se găsesc și 
opt volume manuscrise deosebit de importante (mss. 233 - 
230), care cuprind o mare bogăție de informații referitoare 
la vechile monumente ale patriei noastre, informații 
nefolosite încă de cercetători (deși autorul acestor 
rîndur le-a semnalat cu cîțiva ani în urmăî în bibliografia 
monumentelor feudale din Ţara Românească)”. Este vorba 
de un „cestionariu” sau „izvod de întrebările la care se 
cere a se da răîspunsuri în privința vechilor așezăminte” 
din România de atunci119 - v. supra 1819, 1821.

Despre Mănăstirea Giulești-Chiajna, sunt consemnate 
următoarele: „27) Giulești-Chiajna-Ilfov. Ruinele unei 
biserici - existente și astăzi - în <lungime de 9 prăjini și de 
3 1/2 lățime; zidul este făcut din cărămidă proporționată; 
la altar este zid rotund, era înaintea bisericii zidul este în 
unghiuri și grosimea zidului se află de 4 1/2 palme, avînd 
numai zidu bisericii, fără împrejmuire>”. 

Turla bisericii ”s-ar fi ruinat ruinat pe timpul când 
a fost cutremur, aflându-se numai pe jumătate astăzi în 
ființă”. Mai departe se spune că biserica a fost făcută de 
Mihai Suțu la 1819 și că a fost prădată de turci la 1821 ”și 
așa s-a pustiit; tinda bisericii s-a stricat cu totu, învelișu 
s-a ars, fiind de șindrilă”120.

1871 - cca. 1906 - După 1871, până în jurul 
anilor 1900-1906, lipsesc orice fel de informații. După 
înființarea, în 1892, a Comisiunii Monumentelor Istorice 
(C.M.I.), la inițiativa acesteia, a fost executat un set de 
fotografii a ruinei bisericii, cele mai vechi care se cunosc 
până acum121.

1875 - Planul locului din proprietatea Statului, 
Ciurelu, rămas în posesia lui Ioan Fătu, proprietatea 
Mănăstirii Mihai-Vv (1,002 m = 1 stj)122.

ianuarie 30 1876 - Carte hotărnicia ing. E. Bacaloglu 
și Dem. Petrescu pentru moșia Statului Boja, despre 
moșiile Domnești, Calțiuna [Căltuna ? Cătunu ?], Ciurelu, 
Giuleștii, Roșiu123. 

după 1920 - Aerodromul sportiv de la Giulești (163 
ha)124.

1940 9/10 noiembrie - Cutremur de peste 7,2 - 
7,5 grade pe scara Richter care a afectat, în primul rând 
clădirile înalte și foarte înalte. Se prăbușesc fragmente 
importante din turla Pantocrator. 

1943 - În 1943, tot la inițiativa CMI, este întocmit 
releveul ruinei bisericii, de către arh. V. Moisescu, în 

119 Nicolae Stoicescu, Monumentele Ţării Românești și Moldovei... , p. 913, 
931 (mss, 227, f. 4).
120 Ibidem, p. 921 - ordonarea alfabetică a descrierilor îi aparține 
regretatului N. Stoicescu.
121 Fototeca Insitutului Național al Patrimoniului (I.N.P.), Fondul C.M.I.
122 Plan color, ANR, ANIC, Fondul Planuri, D125/1875.
123 ANR, ANIC, Hotărnicii, D49/1876, tipărit. 
124 C .C Giurescu, op. cit., p. 170.

vederea restaurării acesteia125. Datorită impunerii de 
către sovietici a guvernului dr. Petru Groza și a bulversării 
întregii societăți românești, CMI nu și-a mai putut 
continua activitatea rodnică de până atunci, în 1948 
fiind, tacit, ”redusă la tăcere”, iar în 1951 desființată.

cca. 1950 – 1970 - Tradiția locală (transmisă oral) 
a reținut că în această perioadă încă se păstrau trei 
cruci din piatră, la Est de absida altarului ruinei bisericii 
Mănăstirii Giulești. Una dintre cruci ar fi fost mai înaltă 
și ar fi fost așezată la căpătâiul unui episcop, care ar fi 
murit brusc. Nu mult după acest interval, crucile ar fi 
dispărut126.

1954-1955 - Ruina bisericii Mănăstirii Giulești 
servește drept reper topografic pentru ridicarea planului 
aerofotogrammetric al Bucureștilor, mărturie fiind și o 
fotografie din Colecția Barbu Angelescu127. 

1958 - La inițiativa Patriarhiei Bisericii Ortodoxe 
Române, în 1958, arh. Virgiliu Popescu creionează un 
ante-proiect de restaurare a bisericii Mănăstirii Giulești, 
publicat în Galsul Bisericii, buletinul oficial al BOR128.

1962 - În 1962, 1970 și 1971 la inițiativa Muzeului 
de Istorie a orașului București sunt întreprinse cercetări 
arheologice asupra unor așezări neolitice, din epoca 
bronzului ori din perioada pre-modernă, inclusiv asupra 
vestigiilor Mănăstirii Giulești – toate publicate în reviste 
de specialitate.

În 1962 cercetările arheologice în așezările din 
epocile neolitică și a bronzului au fost întreprinse de 
către Valeriu Leahu129. 

1970 şi 1971 - Cercetări arheologice întreprinse de 
Muzeul de Istorie al Orașului București, prin regretatul 
profesor arhg. Aristide Ștefănescu, care evidențiază 
vechimea Mănăstirii Giulești, un fragment din latura 
vestică a incintei și o parte din mormintele călugărilor 
aflate la sud de biserică. Releveul arheologic al ruinei 
bisericii și a vestigiilor a fost realizat de arh. Victoria 
Avădanei130. (Fig. 3). 

Aceste cercetări au evidențiat prima oară 
următoarele aspecte ale incintei Mănăstirii Giulești:

1. Existența mănăstirii anterior domniei lui 
Alexandru Ipsilanti Vv, adică c. 1750.

2. Dimensiunile uriașe ale mănăstirii. Cercetarea 
nefiind exhaustivă, întinderea incintei a fost doar 
schițată, rezultând posibilitatea ca aceasta să fi acoperit 
o suprafață de c. 1,6 ha, deci mult mai mare decât a 
incintelor Mănăstirii Văcărești (1,2 ha).

3. Funcționarea netăgăduită a mănăstirii, între 
cca. 1750 – 1800, atestată de mormintele călugărilor 

125 Arhiva I.N.P., Fondul C.M.I., Măn. Giulești  1943.
126 Comunicare orală din partea pr. stareț Athanasie, care a aflat aceste 
detalii de la câțiva vecini, în martie-aprilie 2011.
127 Arh. P.M.B.,  Ridicarea planului aerofotogrammetric / 1954-1955; BAR-
CS, col. B. Angelescu.
128 Arhitect Virgiliu Popescu, Mănăstirea Giulești, GB, Anul XVII, 3-4, 1958, 
p. 163.
129 Ar.  Ștefănescu, art. cit., p. 165.
130 Ibidem, art. cit., p. 163.
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investigate la Sud de biserica ruinată. Ca urmare, tradiția 
orală despre eventuala nesfințire a mănăstirii nu au 
nici un temei, căci înhumarea unor călugări ortodocși 
în incinta unei mănăstiri nesfințite nu era și nu este 
posibilă.

4. Precizări asupra tehnicii de construire a zidurilor 
bisericii și chiliilor, inclusiv asupra faptului că soclul 
bisericii a fost placat cu lespezi de piatră, pe o înălțime 
probabilă de cca. 1 m. Pentru alte detalii și tipologie a se 
vedea vedea capitolul Tipologie.

1977 martie 4 - Cutremurul din seara acelei 
zile (de c. 7,4 - 7,5 grade pe scara Richter) a provocat 
distrugeri foarte mari, în primul rând asupra clădirilor 
înalte și asupra turlelor bisericilor. Atunci s-a prăbușit 
o porțiune din turla Pantocrator a bisericii ruinate a 
Mănăstirii Giulești.

2000 - Este înființată „Asociația pentru reconstrucția 
Mănăstirii Chiajna” (adică Gulești), la inițiativa unui 
grup de veterani din Al Doilea Război Mondial și pusă 
sub oblăduirea primarului Sectorului 6. Asociația 
începe primele demersuri pentru concesionarea unei 
suprafețe de teren în jurul bisericii ruinate și pentru 
reactivarea mănăstirii, în vederea restaurării acesteia. 
La documentația preliminară a contribuit și arh. Dan D. 
Ionescu.

cca. 2005 - „Asociația pentru reconstrucția Mănăstirii 
Chiajna” probabil se autodizolvă. 

2007 - Arhiepiscopia Bucureștilor îl desemnează 
pe părintele Vladimir Ioan ca preot paroh al Mănăstirii 
„Chiajna” – Giulești, cu ascultarea de a restabili drepturile 
de proprietate ale mănăstirii asupra suprafeței fostei 
incinte a acesteia, de a o împrejmui, de a realiza un 
paraclis provizoriu și de a începe demersurile în vederea 
restaurării Mănăstirii Giulești. Documentația pentru 
Studiul istoric preliminar, inclusiv pentru determinarea 
limitelor vetrei Mănăstirii Giulești, a fost întocmită de 
către arh. D. D. Ionescu.

2008 - Primăriile comunei Chiajna și a Sectorului 6 
București aprobă concesionarea unei suprafețe totale de 
10.000 mp (pe teren 9999, 93 mp), către Arhiepiscopia 
Bucureștilor, pe locul fostei incinte a Mănăstrii Giulești.

2008 iulie - Arhiepiscopia Bucureștilor reactiveză 
oficial Mănăstirea „Chiajna”–Giulești, numindu-l ca 
stareț pe părintele Athanasie. Acesta primește ascultarea 
de a reface viața monahală a acestui așezământ, de a 
restaura biserica ruinată și de a reconstrui ansamblul 
construcțiilor dispărute.

2010 – iulie 2011 - Se desfășoară demersurile 
pentru intervenția de urgență asupra ruinei Mănăstirii 
Giulești, la solicitarea părinteluzi stareț Athanasie, prin 
intermediul unei echipe coordonate de către arhitecții 
drd. Dan D. Ionescu și Gheorghe Goiciu, consilier 
patriarhal.

Concluzii

Odată cu reactivarea oficială a Mănăstirii Giulești în 
anul 2008 a devenit stringentă necesitatea reluării vieții 
monastice, implicit protejarea ruinei bisericii, precum și 
a întregului sit învecinat. 

Aceste considerente ca și cele expuse mai sus duc la 
următoarele concluzii:
I. Definitivarea rezolvării regimului juridic al imobilului
II. Împrejmuirea terenului
III. Realizarea unor lucrări pentru reluarea vieții mona-
hale:

a. montarea unui paraclis;
b. montarea unui corp de chilii; 
c. instalarea unui grup sanitar ecologic, toate provizo-
rii și modulare;
d. amenajarea unei parcări auto;
e. amenajarea unei grădini de legume.

IV. Continuarea cercetărilor arheologice:
a. etapa I - în punctele care vor fi afectate de lucrările 
    incipiente de reactivare a mănăstirii;
b. etapa II - biserica, în vederea realizării intervenției   
     de urgență, iar ulterior a consolidării și restaurării;
c. etapa III - cercetarea tuturor laturilor incintei, 
    pe măsură ce se reconstruiește mănăstirea, dar în 
    perimetrul concesionat;
d. etapa IV - cercetări arheologice înafara incintei, 
     oriunde ar fi necesar.

V. Corelat cu cele de mai sus este absolut necesară 
reactualizarea releveului ruinei bisericii și a urmelor 
incintei.
VI. Intervenția de urgență asupra ruinelor bisericii 
VII. Expertiza tehnică întocmită de un inginer expert 
atestat MCC-MPLPTL.
VIII. Întocmirea unui Studiu istoric de către un specialist 
atestat MCC.
XIX. Executarea următoarelor lucrări:

a. degajări de pământ și moloz
b. sprijiniri
c. consolidări locale
d. injectări
e. cercetări arheologice 
f. alte lucrări.

Ținând cont de importanța națională a 
monumentului istoric Mănăstirea Giulești, lucrările 
enumerate mai sus, sunt propuse a fi incluse în Planul 
Național de Restaurare131.

131 Până la reînființarea mănăstirii aici era o extindere a gropii de gunoi 
Giulești-Sârbi. Adrian Bucurescu, Foto: Florin Biolan, Mănăstirea Chiajna. 
Câmp fantomatic de ruine, în România Liberă, Vineri, 21 Ianuarie 2000, p. 15.
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CIMITIRELE BISERICILOR DE LEMN DIN 
BREB ȘI IEUD, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Ana Bârcă*

Motto:

„Locul ferit e un loc bun, ... 
Locuri ferite sunt bunăoară în primul rând
 biserica,  grădina sau mormântul.”

(Ernest Bernea, „Cadre ale gândirii populare românești”,
ed. Cartea Românească, 1985, p. 23) 

Abstract

The article presents the graveyards sites of two wooden 
parish churches, located in the so-called zone historical 
Maramures. The church from Breb village is dated 1622 
and major changes happened on the 18th and 19th centuries. 
The second church from Ieud Deal, built on the 17th, with 
partial reconstruction and painted on the next one at the end 
of 18th, and painted on the next one, was inscribed on the 
World Monuments List. The both churches surrounded by 
cemeteries, form an important part of the cultural landscape 
of those rural settlements. The graveyards yet preserved a 
considerable number of wooden crosses, processed by local 
craftsmen.

At Breb the small settlement of the dead is unique. So 
many wooden crosses attesting to the old shapes that were 
used. The oldest pattern preserved is the cross circumscribed 
in a circle, reproducing the “celtic cross”. The synthesis of 
the models and shapes are to be found in the recent crosses. 

Ieud graveyard, located on bumpy land, large sizes 
then the site from Breb, contains a great number of wooden 
crosses, These are decorated with a carved profile of a 
Crucified Christ. Here the influence of the greek – catholic 
cult is emphasized.

Beside the wooden crosses are depicted stone 
crosses and those made of cast metal, preserved in the 
both cemeteries. Inserted between images, the inscriptions 
on the crosses are precious testimonials on the families 
histories. The graveyard is one of the places, under the 
sign of a beautiful nature, which treasures a large quantity 
of information and cultural values. It is a strong argument 
enough to keep after them.

 
Keywords: rural graveyard, wooden cross, celtic cross, 
craftsman, Crucifixion

Satul Breb se află în partea central nordică a 
depresiunii Maramureş, în bazinul superior al 

râului Mara, pe piemontul nordic al masivului Gutâi, la 25 
de km de Sighetul Marmaţiei şi la 52 de km de capitala de 
judeţ – Baia Mare. Valea Caselor, valea Sunătoare, valea 
Breboaia, străbat vatra actuală a localităţii, indicând şi 
amplasarea părţilor de sat. Creasta Cocoşului, acoperită 
de zăpadă, de neguri mişcătoare sau nefiresc de aproape 
în zilele clare, e reperul mereu vizibil în hotarul Brebului. 

Satul Breb, aparţinător de comuna Ocna Șugatag  
şi-a avut vechea vatră la nord-vest de cea actuală, în locul 
numit Copăciş, unde se construieşte şi biserica în jurul 
anului 1622, deşi anumite piese din structura turnului 
de lemn indică ca perioadă de tăiere a lemnului în iarna 
anilor 1529 – 301. Acolo, cimitirul a mai lăsat urme, prin 
movilele unor morminte. Satul apare documentar, sub 
numele actual de Breb, la 1715. O atestare consemnată 
la 20 martie 1360, îl indică sub numele de Villa Olahalis 
sau Hodpataka, care s-ar traduce prin „satul pârâului cu 
brebi”, breb însemnând castor2.

În anul 1359 mai mult de jumătate din teritoriul 
Maramureşului era întărit prin „diplome”, cu drept 
cnezial sau nobiliar, unor familii de cnezi locali. Aceste 
„diplome” (recunoaşterea, prin act regesc a stăpânirii 
pământului, cu titlu nobiliar) erau acordate cnezilor 
care şi-au câştigat merite, pentru regalitatea maghiară, 
în luptele cu voievodul Bogdan din Moldova. Referitor la 
satul Breb, pentru tot secolul al XV-lea, diplomele regilor, 
printre care Sigismund, Ladislau al V-lea şi Vladislav, 
consemnează dania satelor Brebu şi a cătunului Copaciu 
(Copăciş) către Petru Gherheş din Sarasău3. 

1 Eggertsson Olafur, Babos Alexandru Dumitru, Dendrochronological 
dating in Maramures with special emphases on objects from the Maramures 
museum in Sighetul Marmatiei, Romania, în revista „Muzeul Etnografic al 
Maramureşului”, nr. 2 – 3/2002, ediţia 2003, p. 44.
2 Mihalyi de Apşa Ioan, Diplome maramureșene din sec. XIV și XV, ediţia a II-
a, Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş “Dragoş Vodă”, Cluj - Napoca, 
2000, document 19, p. 37. 
3 Ibidem, document 173, p. 297, document 185, p. 316 – 318, document 

* dr. în estetica artelor plastice



Fig. 1. Drumul spre Biserica „din deal”. Elemente de 
acces, incintă și însemnare a sitului cimitirului. (Ieud). 
/ The way toward the wooden church “The Birth of the 

Holy Virgin” (the church ,,on the hill”). Access, enclosure 
and the high cross - marker of the graveyard.
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Locuirea rară la începuturile sale, capătă 
consistenţă pe măsura avansării în timp şi se înmulţesc 
atestările documentare. În jurul anului 1600 sunt 
confirmaţi în jur de 180 – 200 de locuitori, iar prin 
comparaţie, în prima decadă a secolului XIX, trăiau la 
Breb vreo 700 de suflete. În anul 1912, în structura de 
1670 de locuitori, apar pe lângă români, şi evreii, iar 
compoziţia etnică la 1930 ar fi fost următoarea: 1530  
români, 159  evrei şi un rus. Structura confesională, în 
acelaşi an 1930, indică majoritatea greco-catolică de 
1526 de locuitori, apoi 159 mozaici, 3 ortodocşi şi 2 
baptişti4. În sat s-au mai păstrat instituţii importante, cu 
rezonanţe istorice: biserica de lemn, mutată din Copăciş, 
la mijlocul secolului XVII, cu modificări majore în sec. 
XVIII şi XIX şi fosta şcoală confesională greco-catolică. 

În relaţie cu organizarea fondului construit, planul 
parcelarului urmăreşte forma terenului şi poziţia faţă de 
drum. Gospodăriile, înscrise în lot, au devenit din ce în 
ce mai compacte. 

Satul privit de sus din drumul judeţean, se 
distinge clar şi datorită turlelor bisericii de zid,  a cărei 
construcţie s-a finalizat în anii`90. Cimitirul format în 
jurul bisericii, cu majoritatea crucilor din lemn, are o 
structură ordonată.

Comuna Ieud se găseşte în depresiunea intracar-
patică a Maramureşului, între localităţile Șieu şi Bogdan 
Vodă (Cuhea), pe valea râului Iza, (pe pârâul Ieud / 
Ieudişor, afluent al Izei)  inclusă într-o serie de aşezări 
compact româneşti – Vadu Izei, Bârsana, Strâmtura, 
Rozavlea, Sălişte. Localitatea are o suprafaţă de 87,70 km.

În diplomele maramureşene, satul Ieud este 
menţionat pentru prima dată în secolul al XIV-lea, iar 
pe parcursul mărturiilor istorice scrise, numele satului 
apare sub mai multe forme: Jòd - maghiară, Jod - idiş, 
alternativ Yoed, Yoid, I(J)ood. La 1365, Ieudul făcea 
parte din proprietatea voievodului Balc de Cuhea, nepot 
al lui Dragoş. Astfel aflăm că la anul  1365 - „Regele 
Ludovic (de Anjou) dărueşte voievodului maramureşan, 
lui Balk, fiul lui Sas şi fraţilor sei, Drag, Dragomer 
şi Ștefan, în recompensa serviţiilor, moşia Cuhea cu 
pertineţiile (vecinătăţile) sale, Jeud, Bachkov (Bocicoi), 
ambele Vişae, Moyseni (Moisei), Borşa şi ambele Selişte, 
confiscate de la Bogdan Vodă, eşit la Moldova şi căzut sub 
nota de infidelitate”5. În secolul următor, la anul 1419, 
regele Sigismund dăruieşte românului Valentin, fiul lui 
Thador din Ieud, fiilor şi fraţilor lui Valentin, „Kenesiatul 
românilor regeşti din Ieud, între mejdile vechi cum s-a 
ţinut acea moşia prin însuşi Valentin şi prin stremoşii 
sei”6. Spre mijlocul secolului, respectiv anii 1435 şi 1451 
„Andrea şi Tivadar din Dragomerfalva (Dragomireşti) 
sunt martori la stabilirea meşdilor (hotarele) în satul  

191, p. 329, document 213, p. 363.
4 ro.wikipedia.org/Breb, capitolele istorie, populaţie.
5 Mihalyi de Apşa Ioan, Diplome maramureșene....document 29, p. 56 
rezumat tradus.
6 Ibidem, document 141, p. 245.

Ieud.”7 Aceştia erau nobili care participau la deciziile 
adunărilor de sate. În 1454, prin diplomele acordate, 
Matei Corvin întăreşte stăpânirea nobililor români 
asupra satului. Ieudul primeşte titlul de „Cnezatul de la 
Ieud”, titlu pe care reuşeşte să-l păstreze până în anul 
1519, când, ca urmare a răscoalei lui Gheorghe Doja, 
regele Vladislav confiscă averile a 32 de familii şi titlul 
de cnezat al comunei. Oameni liberi, înnobilaţi pentru 
fapte de arme, aceştia vor fi nemeşii care vor dezvolta, 
economic, aşezarea. Numele unora dintre familiile 
menţionate în documente s-au păstrat în genealogia 
familiilor actuale din Ieud. Gorzo, Balea, Iuga sunt 
considerate printre familiile cele mai vechi, care ocupau 
o bună parte din hotarul satului. 

Din punct de vedere demografic, la recensământul 
din anul 1930, se înregistrează 2802 locuitori, cu 
următoarea compoziţie: 2499 români, 285 evrei, 8 
ţigani, 5 maghiari. Sub aspect confesional erau: 2479 
greco - catolici, 286 mozaici, 22 ortodoxi şi 5 romano-
catolici. În anul 2002 este înregistrat un număr de 4223 
români, din care 3087 ortodoxi, 1125 greco - catolici, 7 
penticostali, 4 romano-catolici.8

Câteva date despre cele două sate din acelaşi 
ţinut istoric, cu deschidere indirectă la drumul 
principal, figurează profilul istoric şi social; Brebul, 
un sat mic, cu structură economică modestă şi socială 
eterogenă, Ieudul, locul în care a funcţionat prima 
şcoală românească din Maramureş, un sat cu o structură 
socială distinct închegată, cu populaţie numeroasă de 
ţărani liberi, bine aşezaţi. Cimitirul bisericii de lemn cu 
hramul Sfinţii Arhangheli, din satul Breb, s-a dezvoltat 
pe lângă biserică, cu începere de la absida altarului şi 
clopotniţă, spre sud-est. La Ieud, biserica „din deal”, 
cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, împreună cu 
cimitirul, reprezintă un obiectiv UNESCO. Înconjurată 
de morminte, bisericii i-a rămas deschis numai accesul 
principal, pe latura de sud. În ambele localităţi,  siturile 
sacre sunt plasate la una din marginile aşezării: în Breb, 
pe valea Breboaia, la Ieud, aproape de „prund” – valea 
pârâului Ieudişor, pe „dealul bisericii”. 

Elementele care marchează existenţa cimitirului, 
dincolo de vizibilitatea impusă de silueta bisericilor 
(în ambele cazuri amplasate pe teren în pantă), se 
definesc prin vegetaţie şi amenajări specifice sau repere 
arhitectonice. Pâlcul de pini la Ieud şi copaci mari de 
tuia la Breb. Vegetaţia din interiorul cimitirelor este 
caracterizată de existenţa multor pomi fructiferi – meri, 
pruni, nuci. La Breb a fost obiceiul de a planta un arbust 
sau un copac de tuia la morminte, astfel încât aceştia s-au 
dezvoltat oarecum sălbatic, extinzându-se necontrolat. 
Punctul de pornire al pantei care conduce la biserica 
„din deal” a fost marcat, în interiorul cimitirului, spre 
colţ, de crucea înaltă din lemn, cu Iisus răstignit. Tipul 
acesta de cruce, asemănător „rugilor” transilvănene, 
aflate la întretăiere de drumuri, între sate şi, din loc 

7 Idem, document 170, p. 290, document 209, p. 355 - 357
8 ro.wikipedia.org/Ieud, capitolul populaţie.
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Petran Budeşteanu în anul 1988 şi sculptată în lemn de 
unul dintre meşterii recunoscuţi ai satului, te întâmpină 
aproape de intrarea în biserică. „Masa moşilor” o identi-
ficăm sub o tuia falnică. Câteva lespezi de piatră înseam-
nă locul potrivit pentru aşezarea traistelor sau coşurilor 
(mai nou) cu pomeni, a vaselor cu apă la Bobotează, a 
maldărelor de crengi de salcie pentru Florii şi felurilor 
de bucate pentru Paşti – pasca, ouăle, carnea şi băutura, 
însoţite de câte o lumânare, totul în aşteptarea sfinţirii. 
În timpurile vechi, pietrele netede şi mari, aşezate afară, 
reprezentau locul de aşezare a mâncării, destinată aces-
tor momente, care aparţinea fiecărui neam (grup de fa-
milii înrudite) mare al satului. (foto 3)

Aproape de biserică şi în fruntea cimitirului se mai 
află o clopotniţă din scândură, iar alături a fost construită 
în anul 2000, o „filigorie” – construcţie poligonală 
semideschisă, cu parapet şi acoperiş, asemănătoare 
„ciupercii” pentru joc din satele maramureşene, folosită 
la comemorări funerare pe timp de ploaie. Tehnica 
constructivă şi formele prelucrate în lemn sunt preluate 
din arhitectura tradiţională a zonei. 

Un aspect foarte important pentru caracterizarea 
sitului bisericii din lemn, de la Breb, îl reprezintă 
vecinătatea cu fosta casa parohială aşezată ceva mai jos 
de biserică. Gospodăria era separată de „locul bisericii”, 
printr-un  gard de scândură, iar o portiţă, aflată la colţul 
casei, înlesnea accesul direct al preotului în curtea 
bisericii. Poarta, împodobită cu motivele sculptate 
în lemn de stejar, însemne ale  simbolurilor creştine, 
reprezintă o copie a exemplarului originar, datat 1790, 
aflat în colecţia Muzeului etnografic al Maramureşului 
din Sighetul Marmaţiei. Gospodăria mai prezintă către 
drum, o poartă înaltă, decorată cu cioplituri, datată 1934. 
Casa parohială, este o construcţie de mari dimensiuni, 

Fig. 2.  „Drumul crucii” (Ieud). / “The way of the cross”.

în loc, pe hotare, se înscrie în tipologia semnelor de 
credinţă catolică, ca şi traseul Calvarului aflat la Ieud, 
ce însoţeşte pe interior, o parte din incintă. Cele două 
portiţe de acces în curtea bisericii sunt încastrate în 
zidul împrejmuitor din piatră legată cu mortar de argilă, 
cu o coamă de pământ pe care a crescut iarba. Micile 
construcţii din zidărie de piatră tencuite cu pământ şi 
văruite, cu acoperişuri largi, care adăpostesc icoanele 
din hârtie ce ilustrează „staţiile” spre Golgota („drumul 
crucii”), şi clopotniţa din scândură de pe coama 
cimitirului delimitează punctual plasamentul. (foto 1, 2)

Amenajările şi elementele de arhitectură caracte-
ristice incintelor de cimitire din Maramureş  se află şi 
la cimitirul din Breb. Poarta de acces spre biserică este 
încadrată de un  gard de scânduri subţiri, incomplet de 
jur-împrejurul cimitirului. O cruce înaltă (tip cruce lati-
nă), plasată lângă un pin uriaş, ridicată prin donaţia lui 

Fig. 3. La ieșirea din biserică 
în Ziua „Floriilor”.(Breb)/ 

On Palm Sunday the priest 
blesses willow branches
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Fig. 6. Vedere parțială a cimitirului „din deal” (Ieud). / A side of the 
graveyard.

spaţioasă, din lemn, înconjurată de o prispă foarte 
încăpătoare şi poartă ca dată de edificare anul 1904. 
Casa a fost locuită până în anul 2007. În prezent este 
părăsită şi  valoarea sa culturală s-a diminuat. (foto 4)

Cimitirele prezentate s-au dezvoltat pornind de 
la vetrele aparţinătoare nucleelor familiale, fapt care 
a determinat formarea mai multor axe de circulaţie 
marginale şi cu derivaţii spre părţile concentrate. (foto 
5) La Ieud-Deal, unde cimitirul este mai mare decât la 
Breb şi mai dens în morminte, există şi o alee centrală 
de la care pornesc potecile pentru a ajunge la grupuri de 
morminte. Morfologia interioară a celor două cimitire 
nu înregistrează o organizare geometrică. Suprafeţele de 
margine ale incintei, chiar în pantă, n-au fost un obstacol 
în amplasarea altor morminte. 

Există o tendinţă dominantă de orientare a 
mormintelor spre vest, mai ales la Ieud, dar la Breb 
orientarea este determinată mult de suprafeţele 
destinate fiecărei familii, aşa încât regula este deseori 
ignorată. Simbolistica punctului cardinal pentru cei 
care vor privi spre răsărit la venirea lui Iisus la Învierea 
morţilor,rămâne în buchea cărţii. În plan, mormintele 
se succed mai mult liniar, iar panta terenului, mai 
accentuată la Ieud, permite privirii să cuprindă mai 
multe morminte aşezate pe şiruri drepte. (foto 6)

În cimitirul din Ieud, crucile de dimensiuni 
mai mari, comparativ cu cele din Breb, rămân într-o 
asemănare formală, dominată de triunghiul acoperişului 
în două ape. 

În ambele cimitire se află şi câteva cruci din piatră, 
cu exteremităţile trilobate, ce aparţin sfârşitului de secol 
XVIII şi secolului XIX, de pe care inscripţiile sunt şterse. 
(foto 7)

Pentru persoanele care au avut un rol important în 
viaţa obştii sau a ţinutului, pentru preoţi şi alte persoane 
din ierarhia parohiei - diac (cantor, făt, curator), locul 
mormântului este apropiat de biserică.  În faţa „bisericii 
din deal”, trei monumente funerare din piatră  înseamnă 
mormintele lui Ioan Mihalyi de Apşa (bunicul lui Ioan 
Mihalyi de Apşa, paroh în Ieud şi protopop, între anii 1816 
- 1861), Georgiu Bontea şi Bilţ Mihai, toţi trei originari 
din Ieud şi deveniţi personalităţi religioase, culturale 
şi politice. În apropiere, inscripţia unui alt monument 
pomeneşte că: „În mormentul acesta se odihnesce 
IOANA BALYA DE JOOD, muierea prima LUI GREGORIU 
MARIS DE CUHE, născ. 17 august 1837, repausatu 10 
jun. 1874.” Spre faţada sudică a bisericii, crucea de 
piatră este închinată soţului acesteia, „GRIGORE MARIȘ 
de KONYHA9 et KISBOCSKO10. Părintele iubitor, curatorul 
bisericei din deal, fostul jude comunal născut 1832. Nov. 
20, repausat 1904 Dec. 5. Fie-i ţărâna uşoară şi memoria 
binecuvântată.” Astfel de monumente, de influenţă 
central-europeană, întâlnite  în multe cimitire rurale, 
dar şi urbane din Transilvania şi Banat, au forma unor 
corpuri paralelipipedice ce imită tipul funerar de edicul, 

9 Cuhea sau Bogdan Vodă.
10 Bocicoiu Mic.

Fig. 4. Casa parohială și biserica de lemn „Sf. Arhangheli” (Breb). / 
The parish house and the wooden church „The Holy Archangels”.

Fig. 5. În cimitirul bisericii de lemn  (Breb). / The graveyard of he 
wooden church.



48

Fig. 7. Cruce din piatră, secolul al XIX-lea (Breb). / Stone cross, 19th 
century.

Fig. 8. Monumentul funerar al lui Grigore Mariș, curatorul bisericii 
din deal, fost jude comunal, (Ieud). / The memorial of Grigore Maris, 
the former deacon of the church ,,on the hill” and communal judge.

fiind însă prevăzute cu o nişă încoronată cu un fronton 
semicircular, profilat şi flancată de pilaştrii. În nişă, în 
loc de statuie sau bustul celui decedat se află un text, 
iar deasupra s-a săpat în piatră monograma lui Iisus.11 O 
cruce cioplită de asemenea în piatră, (din aceaşi bucată 
sau separat), cu braţele aproape egale, completează 
arhitectura ansamblului funerar. (foto 8, 9)

Monumente asemănătoare din piatră, la Breb, sunt 
plasate aproape de clopotniţă, în fruntea cimitirului. În 
nişa arcuită, mărginită de colonete rectangulare, textul 
ne aminteşte de „JOAN POP fost preot în Breb, născut în 
1860, repausat în 5 aprilie 1901, dedică soţia sa HELENA 
REDNIC.” Alături se află crucea soţiei sale. Două cruci de 
lemn, instalate la mormintele de la intrarea în cimitirul 
de la Breb, imediat după anii `90, prelucrate din lemn 
nou şi la alte dimensiuni decât cele care au fost iniţial, ne 
prezintă un cuplu în care el, „Bud Grigore, prim curator 
greco - catolic, născut în 1842 şi decedat în 1923” îşi 
doarme somnul de veci alături de soţia sa, „Bud Titiană, 
născută în 1856 şi decedată 1927, 28 martie”. Toată 
suprafaţa stâlpului şi a braţelor crucii este umplută cu 
decoraţie, accentuată de folosirea diferită a uneltelor 
manuale. Torsada, modelată cu dalta, alcătuită din alte 
profile decât cele obişnuite, realizează forma stilizată 
a spicului de grâu. Crucea soţiei diacului, „ Pop Mărie 
dieciţa”, a stat o vreme între mărturiile cimitirului din 
Breb, până când urmaşii au dispărut, iar crucea, rezemată 
de un pom s-a topit sub ploi. Inscripţiile crucilor, complete 
sau cu prescurtări, cu stângăcii în exprimare sau în 
caligrafierea numelor proprii, sunt parte a documentelor 
simple despre antroponimele locului şi cheia descifrării 
unor istorii familiale. (foto 10, 11)

La Breb mica aşezare a celor morţi este însă unică. 
În nici un alt cimitir din Maramureş nu se întâlnesc 
atâtea cruci de lemn ce atestă formele vechi folosite. 
Tehnicile de confecţionare a crucilor din lemn sunt 
dintre cele mai simple. Lemnul de stejar este materia 
primă cel mai mult folosită, fiind o esenţă rezistentă la 
intemperii. Tăierea trunchiului de copac, cu securea, 
decojirea şi croirea cu toporul, a braţelor principale 
– vertical şi orizontal, apoi fasonarea cu securea şi cu 
o daltă, a formelor mici. Cepurile introduse în găurile 
făcute cu sfredelul de mână, fixează elementele aşezate 
în chertările practicate în piesa de bază, la aproape 
jumătate din grosimea bucăţii de lemn. Detaliile de 
tăiere şi asamblare se regăsesc în cele din construcţia 
unor părţi ale casei din Maramureş. De fapt, acest cerc 
conturat din segmente care, asamblate, întruchipează 
forma rotundă, introduce două tipuri de conformare: 
unul cioplit ca şi „chituşul” (protuberanţa) de la arcada 
stâlpilor casei sau bisericii (acolo unde biserica de 
lemn are un pridvor cu câţiva stâlpi) şi altul care se 
rotunjeşte în imaginea funiei răsucite, cioplite în relief 
înalt, din aceeaşi bucată de lemn. Astfel de prelucrări 
conferă obiectului calitatea rămânerii aproape de forma 

11 Simbol creştin constituit din primele două litere greceşti ale numelui 
Hristos XP (chi-rho).      
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naturală a lemnului. Modelul cel mai vechi păstrat şi din 
nefericire, pe cale de dispariţie, îl constituie cel al crucii 
înscrise în cerc. Compoziţia formată din cruce înscrisă 
în cerc a fost identificată drept una aparţinând culturii 
celtice. În cultura celtică această cruce are semnificaţii 
păgâne12. Crucile ridicate înainte de anii `40 reproduc 
cu predilecţie motivul „crucii celtice”. Această formă 
rămâne în uz (este reprodusă) chiar şi la începutul anilor 
1980. (foto 12, 13) Funia răsucită, liniar şi circular, ca şi 
rozeta solară, întâlnite în mare măsură în arhitectura de 
lemn locală, accentuează şi unifică formele elementelor 
componente. Dar, concomitent, sunt instalate şi alte 
modele, foarte frecvente fiind cele compuse dintr-o 
structură cruciformă de bază, cu module încrucişate, 
care realizează silueta unei cruci mari. Regula generală 
de confecţionare a crucii este aceea că stâlpul are 

12 Documentele istorice furnizate de descoperirile arheologice din România, 
atestă prezenţa celţilor în Transilvania sec. IV–III î. e. n., înaintea cuceririi 
romane. Sursele de minereu din Maramureş au favorizat emisiunile 
monetare celtice; pe monezi aflăm imaginea crucii înscrisă în cerc.

Fig.12. Cruce de tip „celtic”, cioplită în anul 1943. (Breb). / The cross 
socalled “Celtic” carved in 1943.

Fig. 11. Toamna în cimitir; stânga – crucea Măriei Pop diecița (Breb)/ 
The autumn in the graveyard; on the left the cross of the deacon’s 

wife Pop Marie was standing.

Fig. 9. Pomenirea morților cu ocazia Luminației, la sfârșit de 
octombrie (Ieud, foto an 1976). / People light candles to the memory 

of their dead.

Fig. 10. Crucile cuplului Bud Grigore, prim curator greco-catolic și 
Titiana, soția sa. (Breb). / Pair of crosses to memory of a couple – 
Bud Grigore, prime deacon Greek - catholic and his wife Titiana
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suprafaţa continuă (văzut din spate), iar braţul sau 
braţele au suprafaţa continuă (vedere din faţă). Toate 
îmbinările sunt ascunse13. 

Tipurile formale ale crucilor de lemn se diversifică 
în timp. Ansamblul devine pecetea mormântului, 
prin repetarea unor elemente cioplite, dispuse pe axe 
verticale - orizontale, care formează cruci mici şi forma 
complexă se închide. Cea mai simplă cruce este formată 
din trei module trilobate ce sugerează cruci mici. Acele 
capete de braţe pot fi crestate / cioplite într-un model 
repetitiv, care poate continua la nesfârşit. Crucile de 
lemn ale cimitirului din Breb sunt mai degrabă ele însele 
forme sculpturale, foarte viguroase, desenate în spaţiu. 
Elementele componente configurează o mică sculptură 
cu alternanţe simetrice, cu un ritm al volumelor. (desene: 
nr. 14, 15) Crucile care populează în mare măsură 
cimitirul de la Breb, după anii 1990, au fost prelucrate 
prin tăiere cu fierăstrăul electric, după care au fost 
secţionate bucăţile de lemn măsurate pentru stâlp şi 

13 Etimologia cuvântului cruce – lat. crux, crucis care înseamnă stâlp

braţe. Astfel, dimensiunile sunt egale pe toată înălţimea 
stâlpului, până la zona în care este plasată inscripţia, 
spre baza trapezoidală a crucii. Croirea componentelor 
s-a realizat cu un fierăstrău manual, iar asamblarea s-a 
realizat prin aceleaşi încastrări în grosimea pieselor 
de bază, rigidizate cu cuie de fier, obţinute prin forjare 
manuală. Protuberanţele şi decorul în relief înalt sunt 
modelate după un contur desenat sau crestat şi apoi 
modelate din daltă. Rozetele de pe capetele trifoliate au 
fost incizate superficial, folosindu-se un compas. 

Imaginea crucii de lemn este completată de câte 
un text simplu, incizat, care-şi face loc între forme şi 
semne, pe suprafaţa de la baza stâlpului, destinată 
consemnării datelor principale: nume, date de naştere 
şi înmormântare, ce constituie identitatea prescurtată a 
celui care „odihneşte răposat întru Domnul”. Se observă 
că multe dintre crucile mai vechi, o dată deteriorate, se 
înlocuiesc cu însemne relativ recente, dar data morţii 
plasează în timp evenimentul. Memoria este reînnoită. 
Există însă un obstacol  în a stabili o cronologie a 
crucilor, singurul argument fiind acela al tipologiei, 

Fig. 13. Cruce de tip „celtic”, datată aprox. 1937. Forma colacului 
e redată prin folosirea motivului funiei răsucite. (Breb, foto an 
1996). / The cross so-called “Celtic”, probably dated 1937. The 
pattern of the twisted rope turned into the knock-shaped loaf

Fig. 14. Prezentare în perspectivă pentru elementele componente ale 
unor cruci frecvente în cimitirul din Breb; desen arh. Cristian Nanu). 

/ The components of the wooden crosses which are still frequent 
(perspective drawing).
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asociat informaţiilor orale sau datei înscrisă de meşterul 
care le-a confecţionat.  

Sintagma „simbolul este primul element în 
valoarea culturală” poate fi un reper în analiza 
morfologică a crucilor celor două cimitire. În mediul 
sătesc, prin cristalizarea şi folosirea repetată a unui 
semn devenit simbol, se definesc elemente comune ale 
unei conduite individuale concentrate într-o imagine 
care este rezumată de un model. Modelul este important 
într-o comunitate atât de solidară precum era lumea 
ţărănească; el exprimă identitate, apartenenţă la un 
mod de gândire şi la un sistem de credinţe. Modelul 
poate exprima o moştenire spirituală cu recul temporal, 
dar şi o inovaţie, de unde – prin folosinţă, îşi intră în 
drepturile de model. Modelul introduce o ordine în lumea 
dinamică a formelor şi acesta este un moment în care 
intervine şi selectivitatea. Modelele, fie că sunt elemente 
disparate sau ansambluri, încorporează creativitate, din 
perspectiva unor experienţe. Forma, prin reinterpretare, 
se reînnoieşte într-o mare măsură, dar depărtarea de 
semn este o atitudine străină exemplarităţii. O analiză 

de detaliu a crucilor de lemn din cele două cimitire 
dezvăluie un topos în care semnificaţia culturală a 
imaginilor vechi nu dispare. Reprezentarea rămâne 
decor şi simbol, proces care nu se petrece în arta 
împodobirii altor obiecte din spaţiul rural. În această 
zonă „ornamentele” simbolice sunt eliberate de rigoarea 
reprezentării şi morfologii eterogene impun alte valori 
ale creaţiei. Fără a mai fi exemplar, modelul rămâne doar 
un pretext.  

Preotul Mircea Antal, dispărut cu o jumătate de 
secol în urmă, este evocat de locuitorii mai vârstnici ai 
satului Breb, ca o persoană care ţinea la autenticul acelor 
obiecte ţărăneşti ce conservau formele şi ornamentele 
transmise prin multe generaţii. A fost un îndrumător 
pentru meşterii de porţi şi de cruci de cimitir, străduindu-
se să le păstreze gustul pentru sobrietatea formelor 
şi ornamenticii tradiţionale, pentru echilibrul şi 
simplitatea lor. Personalitatea acestui preot a influenţat 
fără îndoială meşteşugul de prelucrare a lemnului.

Spre deosebire de crucile de lemn din Ieud, unde 
Iisus răstignit este nelipsit din centrul compoziţiei 

Fig. 15. Prezentare în perspectivă pentru elementele componente 
ale unor cruci frecvente în cimitirul din Breb; desen arh. Cristian 
Nanu). / The components of the wooden crosses which are still 

frequent (perspective drawing).

Fig. 16.  Crucea lui Vișovan Ion, decedat în anul 1988. (Breb). / 
Crosse at the grave of Visovan Ioan, deceased in 1988.
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sculptate, pe crucile de lemn din Breb, acest fel de 
reprezentare este rar. După anii 1982, motivele crestate 
sau scoase în relief, prin îndepărtare de material, se 
înmulţesc pe un singur obiect, iar figura unui Christ 
răstignit e sculptată, câteodată, în zona centrală. La Breb, 
pe crucile de lemn, instalate în ultimii 15 ani, domină 
motivele vegetale – frunza de stejar şi simbolurile 
figurate în manieră geometrică, foarte întrebuinţate în 
decoraţia de arhitectură şi a obiectelor mici – rozeta 
solară, funia răsucită, zig-zagul (dintele de lup), crucea 
cu braţe rombice. Crucea lui Vişovan Ion înfăţişează ca 
motiv principal al decoraţiei sculptate  o reprezentare 
vegetală, crengi răsucite, frunze şi fructe de stejar, 
cu semnificaţia arborelui crucii, a „pomului vieţii”ca 
arborele nemuririi şi a figurii lui Hristos. (foto 16)

Unele cruci de lemn păstrează, tăinuit pe laterala 
piciorului crucii, o mică inscripţie asociată cu un semn  
al crucii sagitate. Este semnul meşterului care a lucrat-o. 
Petru Pop, cunoscut ca Pătru a’ Niţei (n. 1931), îşi scrie 
numele de familie cu litere slavone. O cruce de mari 
dimensiuni, cu braţele încercuite în colacul torsadei, a 
fost făcută în anul 1990, pentru „Paul Ioan crâsnic, 1916 
- 1969”, al cărui mormânt se află lângă clopotniţă. Pe 
dosul stâlpului, meşterul a crestat în lemn, în chirilică, 
numele său – Pop Petru şi anul. Bun cunoscător al 
calităţilor diferitelor esenţe lemnoase Pătru a`Niţei este 
vestit pentru talentul său deosebit de a lucra în lemn. 
A confecţionat un număr impresionant de cruci de 
cimitir, nenumărate feluri de obiecte mici de uz casnic, 
instrumente pentru industria textilă ţărănească şi a 
cioplit numai cu unelte mici pecetarele (pristornicele) 
pentru însemnat pâinea rituală. (foto 17) 

Modelul, ca fenomen de reinterpretare, în care 
sunt recunoscute formulări sincretice, se reflectă în 
crucile făcute de fiul său, care i-a urmat în meşteşug, 
după anul 2000. Motivul funiei răsucite excizate într-
un relief proeminent, care sugerează un fel de pom al 
vieţii, este combinat cu semnul crucii. (foto18) Această 
reprezentare plastică este regăsită şi în decoraţia 
sculptată a porţilor. Forma trilobată a capetelor de 
braţe şi motivul frânghiei, modelată din dăltuiri în unghi 
ascuţit, mărunte crestături rombice şi a crucii de tip 
sagitat (crucea Sf. Ioan), caracterizează exemplarele 
realizate de fiul lui Pătru Pop. 

Crucile vechi din lemn aveau drept coronament 
un mic înveliş triunghiular din şindrilă, în două ape. 
Treptat acestuia îi este preferat unul semirotund de 
tablă. Acesta împodobeşte în plus însemnul funerar, prin 
tăierea unor modele pe margini şi plasare pe vârf a două 
păsări afrontate, croite tot din tablă. Crucile din ţeavă 
de fier, utilizate de oamenii cu posibilităţi materiale 
reduse, care nu pot plăti o cruce monumentală din lemn, 
se acoperă cu aceeaşi fâşie lată de tablă în semicerc, ale 
cărei margini sunt tăiate în modele geometrice îndoite 
şi ataşează, prin sudare,  coroane mici din aceeaşi tablă. 
În cimitirul din Ieud acest tip de cruce se găseşte într-o 
formă mai complicată, cu accesorii ce imită reprezentarea 
iconografică a crucii din fontă turnată, de tip catolic. 

Centrul crucii este ocupat de o Răstignire (un Christ de 
tablă), iar la bază sunt fixate siluetele decupate în acelaşi 
material, ale Fecioarei Maria şi Apostolului Ioan. Aceste 
cruci se confecţionau în sat, de către fierari.  

Un aspect interesant şi pitoresc în acelaşi timp 
îl relevă prezenţa crucilor din metal turnat. (foto 19) 
Crucea se înscrie în tipologia formelor uzuale ale ritului 
catolic, ca dimensiuni, elemente iconografice, expresie 
plastică şi inscripţii în limba maghiară. Aceste însemne 
funerare, obişnuite în secolul al XIX-lea, se încadrează 
perioadei monarhiei austro-ungare, care a lăsat urme 
şi în viaţa Maramureşului. Crucea reliefează o mică 
compoziţie cu Iisus răstignit, ca figură centrală, cu 
inscripţia INRI deasupra, cu Fecioara Maria şi apostolul 
Ioan la baza crucii. Patimile lui Iisus prefigurează timpul 
în care va fi biruitor. Grupul statuar e susţinut de îngeri în 
genunchi. Iconografia Fecioarei se leagă de cultul pentru 
„Născătoarea de Dumnezeu, plină de har, binecuvântată 
întru femei”, din credinţa greco-catolică, care devine 
dominantă în instituţia Bisericii Transilvaniei şi a 
Maramureşului secolului XVIII. 

Monumentele funerare care domină ca formă, 
cimitirul de la Ieud–Deal, confecţionate din lemn de 
stejar, instalate după anul 1965, se caracterizează prin 
înălţimea relativ mare (1,60 – 1,80 m) în comparaţie cu 
cele mai vechi. Importanţa acordată piciorului crucii, care 
ocupă jumătate din înălţimea totală este determinată de 
necesitatea de a avea o suprafaţă pe care sunt distribuite 
elementele însemnelor simbolice – funia răsucită, rozeta 
solară, potirul şi textul inscripţiei. Uneori o fotografie 
în ramă de lemn completează informaţia. Crucea 
propriu-zisă, cu extremităţile trilobate, poartă imaginea 
cioplită a unei Răstigniri. Răstignirea este accentuată în 
izbânda Sfintei Treimi. Pe capetele braţelor s-au dăltuit 
porumbelul care întruchipează Sfântul Spirit, o cruce de 
asemenea trilobată, cu braţe egale sau o rozetă solară, iar 
pe extremitatea stâlpului apare, deseori, chipul sculptat 
în relief plat şi colorat, ce reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. 
(foto 20, 21, 22) Aceste figurări ale Sfintei Treimi şi ale 
altor simboluri creştine transmit rezonanţele asemănării 

Fig. 17. Detaliu cruce confecționată de Petru Pop `a Niței. (Breb).  
/ A cross carved and decorated by Petru Pop (detail).
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Fig. 18. Cruce confecționată de către fiul lui Pop a`Niței, în anul 
2011, folosind modelul vechi al crucii înscrise în cerc. / Cross carved 
by the son of Petru Pop, dated 2011. He used the ancient pattern of 

the cross circumscribed in a circle (,,celtic” type).

Fig. 20. Cruce în cimitirul bisericii din Ieud – Deal, datare aprox. 
1990. / A cross uprighted around 1990, in the graveyard ,,on the 

hill” (detail).

Fig. 19. Detaliu cruce turnată în fontă (Breb).  / Metalic 
cross – end of the 19th century.

Fig. 21. Detaliu cruce de lemn cu învelitoare din tablă. (Ieud). / 
Wooden cross with a protecting sheet iron roof.

Fig. 22. Detaliu al jumătății superioare a unei cruci, cu lemnul ușor 
colorat. (Ieud). / The upper part of a cross light painted.
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cu scenele iconografice din pictura bisericii de lemn. Pe 
alte cruci foarte simple, realizate cu cheltuieli minime 
sau chiar pe cele comune, din ţeavă metalică, silueta 
lui Hristos răstignit a fost confecţionată din tablă, dar 
reprezentarea este nelipsită. 

Înfăţişarea unei bune părţi a cimitirului de la Ieud 
poate fi înţeleasă prin activitatea unor meşteri cruceri, 
între care Vasile Chindriş, cunoscut sub porecla de Vasile 
a` Pătru a`Vălenariului. Vasile Chindriş (n. 1911 –d. 1989), 
un ţăran preocupat de a acumula cunoştinţe de tot felul, 
îmbogăţit cu experienţa strămoşilor săi, a lucrat cruci o 
bună parte din viaţă. A dăltuit cruce pentru nevasta sa 

Fig. 23. Meșterul lemnar Vasile Chindriș Vălenariu, lucrând la sculptura crucilor 
comandate (Ieud, foto anii 1975, 1986)/ The craftsman Vasile Chindris working to the 

decoration of some ordered crosses.

Fig. 24. Crucea de la mormântul lui Chindriș 
Vasile, confecționată de el însuși cu 2 ani 

înainte de moartea sa. (Ieud)/ Chindris Vasile 
grave. The cross was carried out by himself, 2 

years before his decease.

Fig. 25. Crucea lui Pașca Grigore, decedat în 1989. (Ieud). / The 
wooden oak cross carved to Pasca Grigore, deceased in 1989. 

Ileană, dar şi pentru el însuşi14. (foto 23, 24) Se recunosc 
crucile lui şi în cimitirul „bisericii din şes” a Ieudului, dar 
a dus la capăt şi comenzi din alte sate (exemplu – Botiza). 
Ca şi Pătru a `Niţei din Breb, Vălenariu a confecţionat 
şi piese de mobilier, cu crestături decorative şi obiecte  
mărunte, necesare în gospodărie. 

Crucile erau prelucrate dintr-o singură bucată de 
lemn de stejar, cioplit şi apoi finisat cu un fierăstrău, sau 
din dulapi groşi din trunchi de stejar, obţinuţi la gaterul 
acţionat de motor electric. În croirea materialului a coo-
perat cu vecinul său Ștefan Balea, dispărut şi el de ceva 
vreme. Meşterul Chindriş le împodobea cu sculptura 
motivelor, ce compuneau podoaba semnificativă pentru 
un astfel de obiect. Torsada de pe piciorul (trunchiul) 
crucii încadrează textul, pe care-l compunea uneori în 
rime. Literele tăiate în lemn, le accentua cu negru. Figu-
ra lui Hristos, soarele şi luna, potirul, tatăl ceresc şi Du-
hul Sfânt, toate erau crestate şi reliefate cu dălţi diferit 
profilate. Compoziţiile iconografice apar cu unele dife-
renţe: pe braţele laterale ale crucii, în locul porumbelu-
lui şi al crucii erau figuraţi cei doi tâlhari răstigniţi, iar la 
picioarele crucii – Fecioara şi apostolul Ioan, cu siluetele 
în relief plat şi subliniate de culoare. Deasupra Răstig-
nirii, pe extremitatea trilobată sau pe un modul supli-
mentar al crucii, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh în-
făţişau Treimea. Imaginea acestui fel de cruce arată cum 
s-a imprimat în lemn, în maniera specifică materialului, 
14 În partea inferioară a crucii soției sale, a scris prin incizie în lemn: „LUCRATĂ 
DE CHINDRIȘ VASILE ”În acest cimitir am la o sută de cruci unele scluptate, tot 
atâția în cimitirul din șes care sunt lucrate de mine care sunt în jurul aceleași două 
biserici a lui Balcu și din șes. Am luat și eu parte la aciasta arta a Ieudului. 1986”
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Fig. 26. Împodobirea crucilor pentru comemorarea anuală a morților – Luminația (Ieud) . / The adornment of the crosses before the 
annual Commemoration of the dead.

compoziţiile de pe crucile din piatră – piciorul crucii cu 
ancadrament de torsadă ce imită colonetele şi cele de pe 
crucile turnate în fontă. Crucea din lemn de acest tip, în 
cimitirul din Ieud, rămâne un rapel concentrat al unei 
părţi din structura iconostasului15. 

În cimitirul „bisericii din deal” se pot vedea şi alte 
cruci de lemn, la care motivul sculptat al lui Iisus pe cruce 
rămâne emblema dramatică a obiectului ce însemnează 
mormântul. Crucea lui Paşca Grigore este un exemplar 
unic, cu o sculptură impresionantă prin forme, proporţii 
şi detalii de modelare şi aparţine unui meşter influenţat 
de un model urban. Viţa de vie, simbol asociat cu sângele 
Domnului, completează scena Răstignirii.  (foto 25, 26)

Înlocuirea crucilor vechi, fixarea celor noi din lemn, 
de suporţi metalici implantaţi în ciment, apariţia altor 
morminte cu însemne funerare recente, din beton sau 
marmură, se inserează în siturile cimitirelor rurale. În 
Breb, spre deosebire de Ieud, monumentele construite 
din materiale atât de agresive lipsesc încă. Movile 
ale mormintelor părăsite se confundă cu natura, cu 
vegetalul care năpădeşte totul, care depăşeşte ordinea 
pe care omul încearcă s-o aducă din când în când, cu 
prilejul comemorării celor plecaţi în lumea de dincolo. 
Cruci de lemn, sprijinite de pomi bătrâni, sunt acoperite 
de materie vegetală (muşchi, licheni), intrând, ca şi 
fiinţa vie, în materia originară, pământul care a zămislit 
copacii. Cruci de tot felul povârnite de vreme, sub meri 
noduroşi, pe jumătate înverziţi, împiedică amintirile să 
ne părăsească. În această „dezordine” copleşitoare simţi 
cum te întorci către tine însuţi.

15 Scena Răstignirii era pictată pe zona superioară a peretelui despărţitor 
între altar şi naos sau pe un iconostas suprapus peste acest perete.

Autor fotografii – Dan Ioan Dinescu
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CONCERNING THE PORCH PAINTING 
OF THE ”ICOANEI” CHURCH

Viorel Barbu, Diana Barbu, Gabriela Ștefăniță

Rezumat

Pictura pridvorului bisericii Icoanei din București 
stârnește interesul specialiștilor prin programul 
iconografic deosebit pe care îl abordează la sfârșit de 
secol XVIII. Datorită unor specialiști apreciați cu care 
școala de restaurare românească se poate mândri în 
aceste momente, fragmentele păstrate (în număr de 5 
tablouri, în întregime, și alte câteva fragmente) se poate 
reconstitui parțial o perspectivă asupra mentalității și 
preocupărilor societății bucureștene din epoca ce i-a 
urmat lui Brâncoveanu. 

Cuvinte cheie: Apocalipsa, înger, Biserica Icoanei, 
Grigorie Zugravul, Sfântul Evanghelist Ioan, pridvor

In the 18th century Bucharest many churches were 
built, of whose purity of style and lines, sometimes 

equals the one of the Brâncoveanu´s foundations. The 
type of church – which knows a great development in 
the Brâncoveanu´s period and after that – is the one with 
porch. Consecrated in 1789, the foundation of captain of 
hirelings Panait Băbeanu, The Icon Church of Bucharest, 
stores till today in the old porch a painting made at 
the end of the 18th century, which raises some special 
iconographic problems. Although in the upper part the 
author – Grigorie Zugravul – follows the old iconography, 
he also painted some unusual elements, i.e. there are 
displayed some scenes from the Apocalypse. The Saint 
John vision1 – illustrated in the Western world as early 
as the 7th century by Saint Severus (Spain), and much 
later in a Byzantine approach in the Eastern Orthodoxy 
at the Dionysiu Monastery (painting realized with the 
financial help of lady Ruxandra, the daughter of Petru 
Rareș) responded from an iconographical point of view 
to a harassed and bewildered society.

The Apocalypse cycle from the Icon Church cannot 
be read entirely, because after the 1838 earthquake 
the monument was rebuilt, the vault that crashed from 
the narthex being reshaped on a level lower than the 
original vault and the windows of the old porch were 

1 Dicționar biblic, red. principal J. D. Douglas; trans. Liviu Pup și John Tipei, 
Oradea, Cartea Creștină, 1995, p. 579-580

enlarged, that is why the present study wishes to present 
composition by composition (the subject-painting), by 
means of analogy, the theological and artistic originality 
of Grigorie Zugravul painting.

Towards the year of 1777, in the suburb of Ceauş 
David, on the place of a humble church, founded by the 
courier David Corbea, of Transylvanian origin, the Saint 
Constantin Brâncoveanu’s2 envoy to the Peter the Great’s 
court, Misail the Monk, from Băbeni descent, a private ex-
chancellor and known under the monkish name Macarie 
Schimnicul, built another – wooden – church, with one 
belfry, having also some cells around it3.

In April 1777, the founder made his will and 
established as his guardian his nephew, Panait Băbeanu, 
captain of hirelings, who later on became purveyor, to 
whom he left all his fortune. Panait Băbeanu, noting 
that the church from the “Popa Dima’s” suburb had 
deteriorated, “being a wooden church, which almost 
became a ruin”, made a supplication to the Metropolitan 
Gregory the 2nd, asking for his agreement to thoroughly 
re-build the “Ceauşului David” church. Having received 
the Metropolitan’s agreement for a thorough rebuilding 
(1st of June, 1783), the church was rebuilt using bricks, 
between the years 1784 – 1786 and consecrated on 
the 2nd of September 1786, for this being witness the 
inscription made on the western façade of the church, 
at the left of the porch. The foundation shows itself 
together with the dependencies, the destination and the 
rules governing the entire ensemble. It is one of the most 
interesting inscriptions of the end of the 18th century4.  

In Bucharest, a city that – at the beginning of the 
nineteenth century – already became a true country 
capital, many churches are being built, either as 
foundations of the boyars, or of priests or merchants. 
Having limited possibilities, these latter ones wanted in 
their turn to erect their churches following the model 
of the princely and boyar’s foundations. The type of 
church preferred in that time is the one having a porch, 

2 Nicolae Iorga, Histoire des Roumains et leur civilisation, H. Paulin 
Publishers, Paris, 1920, p. 176.
3 George G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului 
Bucureşti:1594-1821, Editura Academiei R. P. R., Bucharest, 1961, p. 206.
4 Dan Mohanu, Teodora Ianculescu Spătaru, Raport privind lucrările de 
conservare-restaurare a picturilor murale din interiorul Bisericii ,,Icoanei” 
din Bucureşti în ”Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, Bucharest, 
1-2, 1990, pp. 77-86.
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widespread in the Brâncoveanu’s epoch5. 
Shortly after Nicolae Mavrocordat finalized the 

construction of Văcăreşti Monastery6 – meant to cast a 
shadow over the Hurezi’s7 fame with its magnificence 
– Misail the Monk managed as well to finish his church 
with sober and supple forms; in fact, according to 
the historical data, N. Iorga, in: ,,Conducător istoric la 
bisericile din Bucureşti“, of 1935, mentions the fact that 
the church has an icon belonging to Brâncoveanu and 
Văcăreşti’s family, the Icon of the Mother of God silver-
covered and manufactured by Filip Nicolau Argintarul. It 
was a present given by the lord Constantin Brâncoveanu 
to the small wooden hermitage, which in that time 
existed in the park. In time, following its name, the 
hermitage changed his name for Icoanei’s church, and 
the street and park nearby took the same name. 

The iconography of the church porch

The painting of the church porch raises some 
interesting problems; for, if the scenes follow the 
old iconography in a somehow new interpretation, 
wholly unusual is the painting on the eastern wall, of 
some scenes taken from the Revelation8, instead of the 
usual unfolding of the Judgment Day. Nevertheless, 
the ensemble is unitary, for what connects tradition 
to innovation are the painter plastic vision and his 
feeling in front of both thematic ensembles. This is not 
very unusual, because even the display of the book of 
Revelation9 followed a tradition that reached to us from 
the Athonite monasteries through the Greek monks and 
the hermeneias. For the Romanian Principality though, 
in that time the painting of the Revelation cycle in the 
porch of the Icoanei’s church was looked upon as an 
innovation10. 

Usually, the porch paintings’ elements were the fol-
lowing: if the porch had two calottes, on the northern 
side was Psalm 150 displayed: „Let every thing that hath 
breath praise the Lord. Praise ye the Lord”. In the center 
was painted Jesus Emmanuelle framed from the four si-
des by the symbols of the Evangelists. Around the cen-
tral figure guarded the angels’ hosts from heaven and, 
finally, on the space located at the calotte’s base, the en-
tire cosmos was being unfolded in procession glorifying 

5 Pillat Cornelia, Pictura din pridvorul bisericii Krețulescu, în ”Studii și 
Cercetări de Istoria” artei, Editura Academiei R. P. R., 3-4, 1957, pp 135-136.
6 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii româneşti – din cele mai vechi timpuri 
până la 1900, 2-nd edition, Capitel, Bucharest, 2007, pp 204-205. 
7 Nicolae Iorga, op.cit., p 176.
8 I.D. Șefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, 
Meridiane, Bucharest, 1973, pp. 183-184
9 Dicționar biblic, pp. 57-59
10 Scenes taken from the book of Revelation, the vision of Saint John in whi-
ch are predicted to nations the events that would precede the Last Judgmen 
are illustrated also on Sucevița, Călimănești or Curtea de Argeș walls.

God. On the southern calotte, in the middle, was painted 
either Lord Jesus, or Holy Theotokos, or Saint John the 
Baptist. Around the central figure, the medallions com-
prised the prophet’s figures. 

The calottes’ painting was meant to rouse in the 
believers’ souls that entered the church, the feeling of 
worship towards the God’s glory. But, in a period when a 
strong religious sensitivity, which enlivened the painting 
of the previous centuries, started to dim, the painters of 
the Brâncoveanu’s epoch started to introduce in the por-
ch ornamentations some picturesque elements, taken 
from the daily life. This new plastic vision is strength-
en by the personality of the well-known painter Pârvu 
Mutu11, who, in the last decade of the 17th century and 
the beginning of the 18th century, as part of the Canta-
cuzins’ foundations, creates a vigorous painting, full of 
energy and picturesqueness. 

In Bucharest, the painting from the porches 
belonging to Scaune12, Doamnei, Kreţulescu13 or Colţea14 

churches, preserved till today, allows us to make some 
observations. In the porch of Coleţea’s church (painted 
by Pârvu Mutu in the first years of the 18th century), 
the picturesque details are realistically recorded. 
The characters in procession on the northern calotte 
resemble Cantacuzine’s ones, browns, with bushy 
eyebrows, with strong bodies, dressed in heavy clothes 
of expensive silk. Thus, the composition has more life 
and dynamism, but losses something of the grandeur 
and solemn rhythm that it had in the church painting 
of the previous centuries. Nevertheless, the school of 
Pârvu Mutu is an answer to the new plastic vision of 
the century, but becomes a custom in the hands of the 
more and more unskilled hands of the painters of the 
18th century (for instance, as might be the porches of 
Negustori church, Cu Sfinţi church15, Mântuleasa church). 

Icoanei’s porch

The painter of Icoanei’s church does not take into 
account the Colţea’s picturesque decoration of the 
porch, instead, he stops on the Scaune and Doamnei 
churches. The painting on the calottes, pendentives 
and tympanums of  Icoanei church reproduces the 
paintings of the former. The painter Grigorie16 of the 
Icoanei’s church doesn’t have a picturesque vision of the 
subject; he reduces the clothes’ details, keeping only the 
11 Voinescu Teodora, Zugravul Pârvu Mutu şi şcoala sa, în Studii şi cercetări 
de istoria artei, 3-4, 1955, pp. 133-136; Idem, Ed. Meridiane, Bucharest, 
1968, pp. 6-7.
12 Ionescu Gion, Istoria Bucureştiului, Ed. Tehnopress, Iași, 2003, p.184.
13 Grigore Ionescu, op. cit., p. 223.
14 Ibidem, p. 189.
15 Ibidem, p. 214.
16 Ionescu–Ghinea Neculai, Lucia Stoica, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din 
Bucureşti, Ed. Universalia, București, 2005, p. 204.
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vigor of the bodies arranged according to a decorative 
symmetry. Though the characters’ silhouettes are 
clumsy drawn, the composition is still enlivened by a 
strong religious sentiment, which transmits a kind of 
solemnity to the whole ensemble. He obviously had 
analyzed the painting of Doamnei church, painted in 
1983. Here, “Constantinos”17 the painter, contemporary 
of Pârvu Mutu, continues to skillfully execute the 
sober and expressive composition of the classical 
Byzantine painting18. It is interesting to notice that, 
in the same period when the Pârvu Mutu’s school19 
was developing, in Bucharest existed another painting 
style, which sprang from a sober interpretation of the 
traditional iconography. This style was more fitted with 
the plastic vision of the painter of Băbeni’s foundation. 
Nevertheless, in this church porch, the formalism 
and lack of feeling that now began to make way into 
the religious painting, has brought to a harmoniously 
stylized composition, but lacking expressivity. What 
shapes a pleasant effect – produced at the beginning 
by viewing the painting from this porch – is the painter 
sense of fitting the scenes’ composition into the space 
destined for it. Thus, by means of the equilibrium 
obtained through the movements’ symmetry and the 
silhouettes’ static display draped with plainness and 
naturally framed in the architectural space, the painter 
manages to bring back in his composition the harmony 
of the Byzantine classical style, though deprived of the 
warmness of the religious feeling. 

In the Brâncoveanesc porches, on the eastern wall 
usually are being unfolded the scenes of the Judgment 
Day, which shows to the believers the end of times and 
the reward they’ll receive, according to their deeds. At 
the Icoanei church though, instead of the Heaven and 
Hell’s usual overflowing, on this wall are illustrated 
scenes taken from the book of Revelation, the vision of 
Saint John in which are predicted to nations the events 
that would precede the Last Judgment.  

 
17 Florea Vasile, Istoria artei româneşti, Ed. Litera Internațional, București-
Chișinău, 2007, p. 260.
18 The school of Hurezi (XVII-th century) is the strongest workshop in the 
history of Romanian vernacular art, described as follows: ”for its refined 
ecletism, the intense interest for decoration, the integration of some new 
suggestion of post-Byzantine painting of Cretan ambiance into traditional 
essence of local painting, realism (especialy of the portraits shown in votive 
paintings), the school of Hurez is one of the main achievements of the 
Brâncovenescu era”, from Vasile Drăguț, Arta românească, I, Ed. Meridiane, 
București, 1982, p. 171.
19 ”Pârvu Mutu school founder in the time of Șerban Cantacuzino and 
Constantin Brâncoveanu, was born in Câmpulung and started his education 
at the local painting school, which functioned under the authority of the 
Negru Vodă Princely Monastery, and continued in Bucovina. He worked in 
Wallachia, under the patronage of the Cantacuzino family, and art hstorians 
consider him the father of modern Romanian portratit painting” Vivian 
Dragomir, Centres of icon painting masters within the Romanian space. 
The specificity of the painting materials and techniques, Ed. Universitaria, 
Craiova, 2011, p. 53.

About the representation of the Apocalypse

The official Byzantine Orthodox Church accept-
ed only later on the introduction of Revelation into the 
Christian iconography20. The Hellenic rationalist and di-
alectic spirit offers to Christian art an educational value. 
The events following the new religion were illustrated 
sequentially into the church around the central figure of 
Jesus Pantokrator. The Hellenic rationalism eliminated 
any fantastic or mysterious elements which could mis-
lay the viewer’s imagination from the rigorous and so-
ber interpretation of the New Testament.

Beginning with the first centuries Christianity, in 
Syria and Egypt, the Easterners’ ardent imagination 
exalted the Jesus Christ’s divinity in all His glory, 
surrounded by hosts of seraphim and the Evangelists’ 
symbols, in the manner in which was evoked by the 
vision of the prophet Ezekiel of the Old Testament21; in 
the Cappadocian painting, the supernatural appearance 
of Jesus Christ in the prophets’ visions – Ezekiel, Daniel, 
Isaiah and the Apostle John in the book of Revelation – 
gave birth to a kind of fantastic apparition: Jesus was 
standing on a rainbow, surrounded by the Evangelists’ 
symbols - the lion, the eagle, the angel22, the bull, each 
with a book in hands. Around - the throne there are the 
hosts of seraphim with wings full of eyes, tetramorphs 
and the crystal sea. These images, initially forbidden 
in Byzantium, had echoed into the imagination of the 
Western “barbarian” nations, who of late received 
Christianity. The explanations of the book of Revelation 
written by the Eastern hierarchs in the first century 
Christianity are now resumed in West, posing as an 
explanation of the trials experienced by people in that 
time. Even from the 8th century, in a Spain being under 
the Moorish dominion, the Christians, bewildered 
by the collapse of their political system, had the 
impression of a catastrophe that should be followed 
by the awaited end of the world, predicted in the book 
of Revelation. In the northern Spain, in the year of 784, 
St. Severus embellishes the manuscript of Revelation’s 
commentaries, done by Beatus, abbot of Leibana23, 
with some artworks24. These artworks keep the themes 
of the Oriental iconography and draw the Christians’ 
imagination towards the grandeur and the mystery of 

20 Brehier Louis, Les visions apocalyptiques dans l’art byzantin, in ”Artă și 
arheologie”, Iași, IV, 1930, p. 6.
21 Emile Màle, L’art religieux du XII-e siécle en France, Paris, 1924, pp. 4-7.
22 Dicționar biblic,  pp. 692-693.
23 Albert Châtelet, Bernard Philippe Groslier, Histoire de L’Art, Ed. Larousse, 
Paris, 1990, p. 272; Henri Focillon, L’an mil, Paris, 1952, p. 38. 
24 The Saint-Sever Beatus, also known as the Apocalypse of Saint-Sever, 
(Paris, Bibliothèque Nationale, MS lat. 8878) is a French Romanesque 
illuminated Apocalypse manuscript from the 11th Century, http://
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Apocalypse_of_St._Sever
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Jesus Christ apocalyptic appearance25. 
On the eve of the year 1000, the same psychosis of 

awaiting the dramatic dénouement about to come, was 
lived also by the Christians of the Western Europe. The 
belief according to which for 1000 years the enemies of 
Jesus Christ and His believers shall engage in combat, 
and the end of this terrible battle will take place the 
return of Jesus as supreme Judge and the establishing 
of a happy life, found a favorable climate within the 
frame of the political and social events that took 
place close to the 1000 year. The Carolingian Empire 
collapsed; an unmerciful taxation system oppressed 
the people decimated by famine and pandemics. At the 
same time, the last barbarian invasions and especially 
the Normand repeated forays taken aback the Europe 
people. All these phenomena were reckoned by the 
people of the time as heavenly punishments, predicted 
by the book of Revelation. But even after this obsession 
diminished in the imagination of people who longed for 
more peaceful times, the French painters, impressed 
by the illuminations of the Mozarabic and Carolingian 
manuscripts, began to transpose on the cathedrals’ 
walls of the 11th and 12th century scenes from the book of 
Revelation. The sculptures of the cathedrals’ tympanums 
of the 13th century, as well as the tapestry with the scenes 
from the book of Revelation (Apocalypse), of Angers 
(drawn by Jean de Bruges and performed by Nicolas 
Bataille in 137026), prove though that the Apocalypse 
occupied the Middle Age people’s mentality. Even in the 
Reform times, Dürer in 1498, and Cranach, in 1522, still 
manage to find in the illustrations of the Apocalypse 
explanations for the conflicts which were prone to favor 
the religious wars27.

In Byzantium, so long as the Church leaders 
managed to keep the tradition, the representation of 
the Apocalypse could not gain place28. The conquest 
of Constantinople by the crusaders in 1204 and the 
presence of the Western rulers on the Greek territories 
for decades (in Morea, in the islands, in Thessaloniki) 
opened the gates of the Western influence. On the other 
hand, the taking of Constantinople by the Orthodox 
kings of Niceea (1261), has mean a new and a strong 
penetration in Byzantium of the Eastern spirit and thus, 
the themes inspired from the apocryphal texts – so 
appreciated in the Orthodox East – were faining more 
and more space in the iconography of the religious art. 
Nevertheless, the Byzantine Empire could not last more 

25 Moses Lowman, A paraphrase and notes on the the Revelation of  St. John, 
the third edition, printed for T Cadell in the strand, MDCCLXXIII .
26 Albert Châtelet, Bernard Philippe Groslier, op.cit., p. 289.
27 Ibidem, p. 345.
28 Alexandru Ștefăniță, Despre reprezentarea Apocalipsei - Biserici din 
Muntele Athos şi Ţările Române, in Ziarul Lumina, 2012, http://ziarullumina.
ro/patrimoniu/despre-reprezentarea-apocalipsei.

and its final collapse under the Turks in 1453 could only 
confirm the disaster that the Balkan world had been 
foreboding. This awaiting of the cosmic catastrophe that 
should come together with the political catastrophe, 
could thus produce in Byzantium – now at the beginning 
of the new times – the same state of “anxiety” experienced 
in the West some decades ago. In these conditions, the 
apocalyptic vision of Saint John could constitute and 
answer to a disoriented and hopeless society.

The first known example in the Orthodox-Christian 
East of representing the book of Revelation is to be 
found in the Dionysiou monastery of Mount Athos29, 
where in the entrance hall of the refectory, on the 
southern, eastern and northern walls are painted scenes 
from this cycle. The building and the ornamentation of 
the catholicon of Dionysiou were achieved with money 
offered by Petru Rareş and the refectory painting, by 
the kindness of his daughter, Ruxandra, the wife of 
Alexandru Lăpuşneanu, the ruler of Moldavia between 
1552-1568. At Dochiariou we have a similar cycle and 
it is interesting to notice that the same Alexandru 
Lăpuşneanu is mentioned among the benefactors of this 
church. At Xenophontos’ monastery, in the same Holy 
Mountain, the entrance hall of the refectory is adorned 
with an identical30 painting, together with the portraits 
of its benefactors: Matei Basarab and his wife Elina 
(1637-1654). In an epoch in which the Balkan Peninsula 
war under the Turkish yoke, the Romanian rulers, who 
still kept their autonomy in exchange for heavy taxes, 
use their money for the cultural and artistic movement 
to continue, now gathering around the Church. 

Until 16th century, not a single Byzantine cycle of the 
Apocalypse is known. The fourteen engravings of Dürer 
stay as the basis of the Apocalypse iconography31 of 16th 
and 17th centuries. In 152232, Cranach illustrates the Bible 
and carries on the Dürer’s artwork, giving it a greater 
proportion, treating with realism and picturesqueness 
the tumultuous fancifulness of the Apostle John’s vision. 
The recent art historians prove convincingly that at the 
basis of the Apocalypse from Dionysiou stay the Western 
engravings of Dürer and Cranach, showing a changing of 
the same scenes through a Byzantine interpretation33. If 
it is thrilling to follow the way this style is summarizing 
the realistic and picturesque character of the Western 
engravings – giving a pithy, symbolic value to the 
conflicts between the heaven and earth – it is not less 

29 Juliette Renaud, Le cycle de l’apocalypse de Dionysiou, Presses universitai-
res de France, Paris, 1943, p. 180. 
30 Dionysios of Fourna, Manuel d’iconographie chrétienne, grecque et latine, 
Imprimerie Royale, Paris, 1845, pp. 30-31.
31 Heinrich Wölfflin, Die Kunst Albrecht Dürers, München, 1908, pp. 40-60.
32 Cranach illustrates the New Testament, published by Luther at Witten-
berg
33 Juliette Renaud, op. cit., p. 3.
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interesting to notice how the Apocalyptic vision from 
Dionysiou changed in time through the interpretation 
of the painter Grigorie of Icoanei church. Despite of the 
rigorousness of its Byzantine style, the composition 
from Dionysiou still kept something of the dynamism 
and baroque boisterousness of the German engravings. 
But, if at Dionysiou the heavenly register overwhelms 
the earth action34 and the symbolic, personified fantastic 
elements magnifiy the supernatural atmosphere, the 
porch painter of Icoanei’s church is guided by entirely 
different other criteria and feelings.   

The changing of Apocalypse representation in time 
and the way it has come to be transposed on the eastern 
wall of the porch in Icoanei’s church, shall be better 
understood after we have first examined the painting 
of the Xenophontos monastery, realized after about 100 
years from the painting of the Dionysiou’s refectory 
and 70 years before the painting of our porch35. Once 
the Apocalypse representation was established in the 
iconography of the Athonite churches through the 
Dionysiou’s painting, the painters did not need to depart 
from the consecrated model. If in the West, the religious 
pictures strived to stir up a mystic sentiment, making use 
of a realistic and picturesque representation, enlivened 
by expressive gestures of the biblical characters, in the 
Orthodox Church, for a simple believer the painting 
was a manner of getting to know truths reckoned to be 

34 Gabriel Millet, Les monumens de l’Athos – La peinture, Paris, 1927, pp. 
206-209.
35 Ibidem, pp. 184-185.

immutable. Thus, the painting should have remained 
faithful to the past models, in order to preserve, in time, 
the illustration of the same truths considered absolute36. 
For this reason, at Xenophontos monastery, the painter 
seemed to transfer the painting model of Dionysiou’s, 
which then he fills with color. Nevertheless, the painting 
of Xenophontos monastery is no longer preserving 
the dramatic breath and the living but coordinated 
motion of the characters, enlivened by the Apocalypse 
hallucinated action. The bodies are stiff, in rigid frames, 
and the mingling between contour and relief is no longer 
organic.   

The Apocalypse cycle illustrated in the porch of 
the Icoanei’s church 

If at Xenophontos monastery, the same scenes gained 
this rigid character due to a subservient copy, in the case 
of Băbeni’s foundation, the interpretation of the same 
iconography gains other characteristics. On the one 
hand, here, the painter stays bound to the old Athonite 
tradition, and on the other hand, some new Western 
influences, as well as the painter’s personality – who 
intervenes with timid contributions, though apparent – 
revive the servile copy of Xenophontos monastery. Never 
the less, the decorative ensemble remains a pale reflexion 
of the Dionysiou’s painting. In the porch of the Icoanei 
church, the pictures come in turn on two registers along 
36 Georgije Ostrogorskij, Les décision du Staglov concernant la peinture 
d’images et le principes de l’ichonographie byzantine, Mélanges Uspensky, 
2-éme partie, 1930, p. 394.

Fig 1 – Capitolul 7 al Apocalipsei – Biserica Icoanei, Bucureşti – 
fotografie realizată de Gabriela Ștefăniță /Chapter 7 of the book of 

Revelation – Icoanei church (photo: Gabriela Ștefăniță)

Fig. 2 - Capitolul 8 al Apocalipsei – Biserica Icoanei, Bucureşti – 
fotografie realizată de Gabriela Ștefăniță/Chapter 8 of the book of 

Revelation – Icoanei church (photo: Gabriela Ștefăniță)
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the eastern wall. Due to the architectural changes that 
came in time, only five scenes are preserved. 

The composition that illustrates chapter 7 of the 
book of Revelation37 – showing the righteous sealed 
with the God’s sign and the four winds soothed by the 
angels – is much reduced in the respective picture in the 
porch of the Icoanei church. The painter hesitates and 
renders only the four angels38 who rule the winds and 
the angel that bends above the clouds, as in Dionysiou’s 
painting. The elected group, clothed in white – that in 
the Dionysiou’s painting was located between the rocky 
landscapes and the clouds’ margin – was excluded from 
the picture of Icoanei church. 

Chapter 839 from the book of Revelation displays 
Lord Jesus Christ among the seven angels, who received 
the trumpets, by whose sounds they will announce to the 
world the scourges that will come over the people, fiery 
hail stone, the mountain fallen into the sea, the drowned 
ships and the fallen star. In this picture, divided in two 
equal registers, the Dionysiou’s painter pay attention 
both to the terrestrial world and the heavenly one. The 
painter of Icoanei church renders only the heavenly 
register, but which he arranges as an icon.  

37 La Sainte Bible: accompagnée du texte latin de la Vulgate; trad. en français 
par Lemaistre de Sacy, Nouv. éd., rev. / par M. l’abbé Jacquet Paris; Garnier 
Frères, 1867-1868,  p. 91-95, Diac. Gheorghe Băbuț, Tâlcuire la Apocalipsă 
a Sfântului parintelui nostru Andrei arhiepiscopul Cezareii Capadochiei, 
Oradea; Pelerinul Român, 1991, pp. 50-57.   
38 Apocalipsa lui Ioan în tradiția iudeo-creştină, translated by Petru Creția 
and Cristian Bădiliță, Humanitas, București, 1998, p. 57.
39 La Sainte Bible, pp. 95-98; Diac. Gheorghe Băbuț, op.cit., pp. 57-62.   

In the Dionysiou’s composition, appears “the Ancient 
of days”, seated behind the Altar. An angel, seated beside 
him, puts a cap on the Altar from which the incense 
smoke is raising. The seven angels are grouped around 
Jesus Christ, the Redeemer, three on one side and four 
on the other, and are seated two by two, one behind the 
other. This composition, bounded on the lower side by 
the clouds rolling up and the angel who flies horizontally 
above the earth, keeps an intimate character. At Icoanei’s 
church, “the Ancient of days”, clothed in white, is seated 
on the clouds. He blesses with His right hand and with 
the left keeps the earth globe, and is somehow isolated 
by the rest of the composition. The angels are staying 
on the clouds along two vertical lines and in the middle, 
Jesus stays in a cup. Their gracious bodies between 
the lithe wings and the trumpets on the mouth in a 
parallel movement constitute a solemn framework of 
Jesus Christ’s appearance. The sky, on which nothing 
is happening anymore, gained a frozen and symbolic 
character, as in some icons. In the painting of the Icoanei’s 
church “the Ancient of days” has a mature figure, with 
a dark hair and beard, clothed in white clothes. From 
the terrestrial register, which occupies one third of the 
painting of Dionysiou monastery, the painter of Icoanei’s 
church no longer represents something, losing from the 
features that characterized the complex symbolism of 
the Byzantine traditional iconography.   

It follows the picture that depicts a fragment from 
the 9th chapter40: “The well of the deep”. In the middle, a 
40 Ibidem. pp. 99-105; Ibidem., pp. 62-69.

Fig. 3 - Capitolul 9 al Apocalipsei – Biserica Icoanei, Bucureşti – 
fotografie realizată de Gabriela Ștefăniță/Chapter 9 of the book of 

Revelation – Icoanei church (photo: Gabriela Ștefăniță)

Fig. 4 - Capitolul 10 al Apocalipsei – Biserica Icoanei, Bucureşti – 
fotografie realizată de Gabriela Ștefăniță/Chapter 10 of the book of 

Revelation – Icoanei church (photo: Gabriela Ștefăniță)
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form of hexagonal prism imagines the well. On its edge, 
a strange animal41 – that cannot be defined, because 
the picture is partly wiped up – replaces the locusts 
with scorpion tail from the Dionysiou’s picture. On one 
side of the well, a group of people kneeling, with serene 
countenances and bodies in parallel design, replace the 
corpses spread on the earth of the respective picture 
from Athos. The star with human form, that is located 
on the end of a roll, over the well in the picture of the 
Dionysiou monastery, is pale, simple, with a grey contour 
in the picture of the Icoanei church. Above, through a 
firm drawing and color contrasts, the painter manages 
to suggest the heaven’s deep. The background, grey, like 
a curtain, is shattered and, through the clouds’ garland 
in relief, on the yellow space, 
appears an angel flying, 
announcing the world the 
fifth plague. 

The following scene 
illustrates chapter 10 of 
the Apocalypse42: the fiery 
angel43 bringing the book 
of prophesies to Saint John, 
the Apostle and Evangelist. 
The angel’s body is made 
of clouds, shown more by 
means of contour than by 
relief. The columns that 
replace the angles’ legs in 
the Dionysiou’s painting – 
following the model of the 
German engravings – were 
removed, the angel having 
real legs. The text of the 
Apocalypse says that the 
angel stands with a leg in 
the sea and with another on 
earth. If in the Dionysiou’s 
painting the stylization of 
the sea waves, concentrically designed, starts from the 
interpretations of a reality, in the picture from Icoanei 
church, the blue, mat background no longer reminds of 
the text letter. The body of Saint John, young, dynamic, 
dashes to receive the book from the angel’s hand. 
His gesture is no longer full of significance, as in the 
Dionysiou’s picture, where Saint John, old, consciously 
receives the book as a burden. The composition of the 
upper part closes with the “Ancient of days” in the clouds 
blessing with both hands.  

The 11th picture illustrates chapter 11 from the book 
of Apocalypse: Saint John measuring the Church and 
41 Albert Châtelet, Bernard Philippe Groslier, op.cit., p. 197.
42 Le Sainte Bible, op. cit., p. 105-107; Diac. Ghe. Băbuț, op. cit.,  pp. 68 - 69.
43 Albert Châtelet, Bernard Philippe Groslier, op.cit., p. 217.

the two prophets killed by the beast. In the Apocalypse 
cycle from Athos, the beast – as a winged dragon, 
boosted strongly on its fours – occupies three thirds of 
the first plan. Yet, in the painting of Icoanei church, the 
painter confines himself only to represent Saint John 
with a twig in his hand measuring the grey and upright 
silhouette of a true church; he receives a reed, with the 
commandment to measure the temple of God, the altar 
and the one who worship it. “I was given a reed like a 
measuring rod and was told, «Go and measure the temple 
of God and the altar, with its worshipers. But exclude the 
outer court; do not measure it, because it has been given to 
the Gentiles»” (ch. 11, 1-2). The temple described in this 
chapter represents the Catholic/Universal Church or the 

New Jerusalem, “the outer 
court” being the place 
prepared for the heathen 
and faithless nations, such 
as the Ottomans, unworthy 
to be measured due to their 
uncleanness.  

In the corresponding 
painting from Mount Athos, 
the Church is symbolized 
by an altar seated under 
a ciborium, laid under 
the archway of an apse. 
In this painting too the 
artist preferred to replace 
the Church symbolic 
representation by means of 
the church itself, taking from 
the text only the elements 
that allowed him to give a 
more accessible character 
to the Apocalypse cycle. 

The history of 
Icoanei’s church was once 
again recorded by the 

representation of this scene. In all cases, the church 
painters would use then, as today, “The Hermeneia of 
the Byzantine Painting”, one of the most widely used 
version being the one of Dionysius of Fourna, in which 
there are recorded all the necessary directions for 
the iconographic representations. In this manual it 
is mentioned the following: “The temple and in it, the 
altar and Saint John (the Theologian) measuring with 
a rod…”, yet the temple representation from this scene 
is a construction similar to the one votive picture from 
narthex, in which the church founder keeps in hand 
the image of Icoanei church, in the way it looked at the 
beginning of the 18th century. 

Fig. 5 - Capitolul 11 al Apocalipsei – Biserica Icoanei, Bucureşti – 
fotografie realizată de Gabriela Ștefăniță/Chapter 11 of the book 

of Revelation – Icoanei church (photo: Gabriela Ștefăniță)



63

Final considerations

It is a historical truth that, due to the numerous 
revisions, the present form of Icoanei church does no 
longer preserves the initial (original) one, presently 
having only two spires. But, out of the two church 
representations found in the iconographical program, 
it can be confirmed the fact that on the date it was 
embellished with painting, the worship place had three 
spires, a big one, placed in pronaos and two smaller 
ones, placed on an open porch. 

Thus appear another two files from the history of 
Icoanei’s church preserved on its interior, and this owing 
to the vision of  Grigorie, the 18th century painter. For 
him, the image of the church of God in the Apocalypse 
cycle44 is the same with the one from Icoanei church. “The 
temple” or “the Icoanei church” represents the hope of 
the believers of that time that they shall be spared by the 
God’s anger, and, by analogy, the outer courtyard awaits 
the divine punishment, to be destroyed together with 
the heathen nations that do not belong to the Church45.

Also to be observed in this register from the church 
porch is that there are painted only scenes from the 
prophetic part of the Apocalypse, the first chapters, of 
historical nature, being eliminated.

From the described scenes, it has been seen that 
the one who painted the porch of the Icoanei church 
preserved, in most of his pictures, the iconography of 
the Apocalypse present on Dionysiou. The innovations 
he brought are made possible either due to the fact that, 
besides the Athos model, our painter considered also 
other images – that we might not know – and combined 
new elements, introduced in the religious painting by 

44 Ibidem, op.cit., p. 351 ”Signorelli execute son oeuvre maîtresse, en 1499 – 
1504 le cycle peint de L’Apocalypse”.
45 Gabriela Ștefăniță, Un registru iconografic deosebit în pridvorul de la 
Biserica Icoanei – File de istorie în culori, Ziarul Lumina, 2013, http://
ziarullumina.ro/patrimoniu/un-registru-iconografic-deosebit-pridvorul-
de-la-biserica-icoanei.

way of an original interpretation, or that the Apocalypse 
iconography, established at Dionysiou, have changed in 
time and came to be transposed, as we saw, on the wall 
of our porch. But in the 18th century, the painter could 
present the old tradition of the Apocalypse from Athos, 
in a kind of unrestrained manner, as in the painting 
on calottes, which preserves the iconography of the 
Brâncovenesc style, dared an original achievement, as a 
result of the decorative, rational vision. 

Thus, of the narrative illustration of the Apocalypse, 
from what is preserved, the order is decorative, the 
scenes losing dynamism and the fantastic elements 
are reduced to a symbolism whose value is easily 
understood. Most of the time, as well, he is lessening the 
scenes’ configuration, ignoring the text acuteness, giving 
a greater importance to the elements which he liked and 
understood more46. 

If in the past centuries the Apocalypse illustration 
was born of people’s restless imagination and mystical 
effervescence, the displaying of this cycle on the porch 
wall of Icoanei church is due to the wish for originality 
and achievement of well-made decorative effect. In 
this way, at the beginning of the “Enlightenment” – in 
a century in which the French encyclopedists (very 
appreciated at the Mavrocordat’s court) started to give 
history a materialistic orientation, thus removing in part 
the prejudices that still shackled people’s minds – the 
painter of the porch of the Icoanei church follows the 
themes of the traditional iconography, saving a tedious 
art, by the harmonious and ornamental demeanour of 
the ensemble. 

46 H.W. Janson, History of Art, fourth edition, revised and expandet by An-
tony F. Janson, Pentice Hall Abrahms, 1920, p. 827.
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BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN CARTIERUL 
BERCENI – VĂLENII DE MUNTE

Alexandru Ionuț Cruceru*

Abstract

In the first half of the 20th Century in Vălenii 
de Munte from the Prahova county there were 6 
churches. With the exception of professor Nicolae 
Iorga who systematically gathered information about 
all the orthodox churches from the town, few authors 
were interested in the history of the “Dormition of the 
Theotokos” church from the Berceni neighborhood. The 
monument collapsed during the 1940’s earthquake and 
it was never rebuilt because of the proximity with the 
Monastery church.

Keywords: Vălenii de Munte, church, Berceni, town, 
neighborhood, Teleajen Valley  

În epoca medievală exprimarea sentimentului 
religios la poporul român a căpătat forma actelor 

de binefacere îndreptate către Biserică, după cum indică  
numeroasele exemple din țara noastră. Grija pentru 
„cele viitoare” constituia una dintre principalele datorii 
morale ale omului în această lume, indiferent de rangul 
deținut în societate, motiv pentru care exista obiceiul la 
bătrânețe să se lase moștenire bisericii din sat, printr-o 
diată scrisă, dacă nu un trup sau două de moșie, măcar o 
sumă de galbeni pentru cuvenitele parastase. Voievovii și 
boierii, deopotrivă cu cei mai înstăriți moșneni, reparau 
sau ctitoreau ei inșiși biserici spre a fi pomeniți veșnic de 
preoți „tot cu coliva vinerea și sâmbăta precum se cade 
și se cuvine ctitorilor”1. Alteori,  bisericile erau înălțate 
printr-un efort colectiv recunoscut în pisanie. La Vălenii 
de Munte cele mai vechi urme ale unui lăcaș de cult au 
fost găsite pe locul actualei biserici Mănăstirea, în urma 
săpăturilor arheologice efectuate după cutremurul din 
1977 și datează din secolul al XVII-lea. Cât privește 
celelalte biserici și cu precădere cea la care ne vom referi 
în articolul de față, „Adormirea Maicii Domnului” din 
cartierul Berceni, știrile se opresc la începutul veacului 
al XVIII-lea. Nu vom afla probabil niciodată identitatea 
primilor ctitori, însă sperăm să oferim măcar un punct 
de plecare pentru studiile de aprofundare care vor veni. 

***
* Facultatea de Geografie, Universitatea din București, e-mail: 
ionutcruceru88@gmail.com.
1 Emilian Vlaiculescu, Monografia Bisericii Mănăstirea din Vălenii de Munte, 
în ”Glasul Bisericii. Revista oficială a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei”, Anul 
XXX, nr. 9-10/1971, p. 857.

În spatele Muzeului Memorial „N. Iorga” din Vălenii 
de Munte, pe str. Berceni la nr. 9, până în urmă cu doi 
ani se putea observa existența unui spațiu viran. Locul 
a rămas gol în 1940 după ce biserica aflată pe el (filială 
a bisericii Mănăstirea) s-a ruinat la cutremurul din 10 
noiembrie. Tot atunci a fost avariată în proporție mare 
biserica Mănăstirea și, din motivul că i se recunoștea 
acesteia o valoare istorică și arhitectonică mai mare, s-a 
dispus refacerea sa cu contribuția arhitectului Cristofi 
Cerchez. Astăzi, printr-o autorizație obținută în 2011, 
pe locul vechii biserici din Berceni (Fig. 1) au demarat 
lucrările pentru construirea unui centrului pastoral și a 
unei grădinițe.   

Primul document care menționează biserica 
Bercenilor datează din anul 1739 și se referă la vânzarea 
unor pomi din Berceni. Fiul lui Stan iuzbașa din Vălenii 
de Munte, Radu, vindea nepotului său Stanciu livada de 
pruni “de lângă besearica din Berceani, cum merge ulița 
spre Teleajăn și păn în gardul dumnelui, toți pomii căt 
săntu îngrădiți, și locul de supt pomi”2.  

Monumentul apare a doua oară la 18 Februarie 
1741, într-un zapis prin care Dragomir Cepoiul, 
dorobanț din Văleni, le întorcea feciorilor iuzbașei Stan 
datoria neplătită de vărul său. Din cuprinsul zapisului nu 
se înțelege dacă biserica era funcțională: “(…) să să știe 
că, găsindu-să un zapis de tl. 35, pus zălog grădina lui 
Ion cu pometul lor i cu loc sterpu, căt au ținut ei, den jos 
de besearica Berceanilor (…)”3. Vechimea primului lăcaș 
ar putea fi mai mare, coborând până în veacul al XVII-
lea. În favoarea supoziției noastre pledează condițiile 
social-economice ale vremii care au impus târgul Văleni 
în județul Saac. 

Unul dintre vechile sate de moșneni care s-au 
unit în jurul târgului, formând mai târziu orașul Vălenii 
de Munte, a fost Berceni. În anul 1578, anul atestării 
documentare a satului Berceni, Mihnea Turcitul adeverea 
că marele logofăt Miroslav cumpărase cu 800 asprii de la 
câțiva moșneni „ocină în Berceni, în lunca Teleajenului, 
care să chiamă Rofie, den matca Teleajenului, până în 
muchea malului de sus, de către Berceni, și den Pietriș 
în sus, până în piscul Ciontii”4. Este greu de admis că 
această comunitate nu a fost servită de o biserică de 
lemn, ca cele întâlnite prin mai toate satele libere de 

2 Buletinul Comisiei istorice a României, vol XII, Tiparul așezământului 
tipografic Datina Românească Vălenii de Munte, București, 1933, p. 119.
3 Idem.
4 Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, vol. VIII (1576-
1580), București, 1989, doc 156, p. 240.



65

Fig. 1  - Vedere cu partea veche a cartierului Berceni 
(Foto A. I. Cruceru 2013) / View of the historical center of Berceni 

neighborhood (Photo A. I. Cruceru 2013)

la munte. Autorii Dicționarului Geografic al Județului 
Prahova (1897) considerau că dintre bisericile existente 
la sfârșitul secolului al XIX-lea în oraș, cele mai vechi 
erau: a Berivoeștilor, actualmente având hramul ”Sf. 
Spiridon” , și a Bercenilor.  

O relatare prețioasă, indirectă, referitoare la 
cele două lăcașuri și valabilă pentru secolul al XVIII-
lea provine de la Frații Tunusli. Vălenii de Munte 
este prezentat în Istoria politică și geografică a Ţerei 
Romanesci (1774) având o mănăstire și două biserici 
de lemn5. Tot despre “trei enorii, o mănăstire, și două 
biserici”, vorbește câteva decenii mai târziu serdarul 
Dionisie Fotino6. Al treilea hrisov cunoscut de noi care 
face expres referire la biserica Bercenilor este datat 30 
octombrie 1782. Prin acesta, Constantin, fiul lui Pană 
Bocioagă, îi vindea egumenului Chiril de la Mănăstirea 
Văleni un loc de casă „pă mal lăngă sfânta biserică din 
Berceni”7. 

Nici Prima Ridicare topografică a armatei habs-
burgice în Principatele Dunărene (1783-1786), nici har-
ta generalului Specht (1790) nu prezintă o altă biserică 
în afară de cea numită Mănăstirea, din centrul locali-
tății. Mahalaua Bercenilor este cu toate acestea scoasă 
în evidență de ambele materiale cartografice prin câte-
va case înconjurate de grădini. Aceleași lipsuri se con-
stată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea la harta 
lui Szathmary (1864). Tot din acea perioadă, mai exact 
din anul 1860, s-a păstrat un desen de Beghenau cu o 
perspectivă generală asupra orașului Vălenii de Munte, 
care surprinde în extremitatea stângă o parte din turla 
bisericii Berceni. Imaginea cea mai cunoscută a monu-
5 Frații Tunusli, Istoria politică și geografică a Ţării Românesti de la cea 
mai veche a sa întemeiere și până la anul 1774, traducere de G. Sion ,1863, 
p. 173.
6 Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei, sau a Transilvaniei, Ţerei Munte-
nesci și a Moldovei, traducere de G. Sion,  București, 1859, p. 153.
7 Nicolae Iorga, Documente de pe Valea Teleajenului, Tipografia „Datina 
Românească”, Vălenii de Munte, 1925, p. 8.

mentului rămâne, totuși contrar așteptărilor, un desen 
realizat de E. I. Brătescu (Fig. 2).   

Fără îndoială lăcașul dispărut în 1940 a cunoscut 
multe prefaceri în timp, însă ele ne sunt cunoscute 
într-o mică măsură. Prin analogie cu faptele petrecute la 
mănăstire, biserica Bercenilor a fost probabil reînnoită 
după cutremurele din 1737, 1802 și 1837. Pisania 
de la intrare, transcrisă din chirilică de N. Iorga, avea 
următoarea inscripție: 

„Cu praslăvitul și d[u]mnezeescul ajutor ridicatu-
s’au această sfăntă biserică în num[ele] și prăznuiria 
Adormiria Maici Domnul[ui] în zil[e]le Domn[ului] 
Gheorgh[e] Carag[ea] Vo[evo]d, ep[i]sc[op] B[uzăului] 
chir Constand[ie] și săvârșir[ea] cu toate pod[oabele], 
dup[ă] cum să ved[e], ș’au luat acuș, 1835, Dom[n] fi[i]
nd Alecsand[ru] Gh[i]c[a] Vod[ă], ep[i]sc[op] Buz[ăului] 
chir Chesari, prin osârd[ia] și ajutor și îndemnare 
dumn[ea]l[o]r Andrei B., Treti Log[o]fă[t], și soț[ia], 
Dobriț[a], cu fi[ii]; + Jup[ăn] Iorga, soți[a] Sultana, cu 
fi[ii]; + și d[u]mn[ea]l[ui] biv părc[ălab] Panca, soți[a] 
Joița, cu f[iii]; + dumn[ea]lu[i] biv Log[ofăt] Costandin, 
soția Nastas[ie] cu f[iii]; [i]pac Sor cu soți[a] Calța, cu 
f[iii], și alți pravoslavnici creștini; 1835, Maiu 21”8.   

Biserica a fost ridicată cu greutate, începându-se 
în zilele Domnului Gheorghe Caragea (1812-1818) și 
fiind săvârșită în anul 1835. Ctitorii principali și cei care 
au înzestrat-o cu obiectele necesare serviciului divin au 
fost Andrei Treti Logofăt, jupân Iorga și Panca pârcălabul, 
toți locuitori ai mahalalei Berceni. Între obiectele de 
cult exista o icoană cu Sf. Muceniță Irina, zugrăvită cu 
cheltuiala și osteneala zugravilor Hristachie și Petre la 
24 Octombrie 18519. După Monahul Petru Pavlov, care 
invocă o tradiție locală, biserica a fost fondată la anul 
1802 și adusă cu zidirea până deasupra ferestrelor, când, 
din cauza războiului și altor împrejurări s-a întrerupt 
până la 181410. Ctitorii din pisanie ar fi continuat lucrarea, 
pictând altarul, catapeteasma, și sfințind lăcașul la 1817. 

La 1837 s-a produs un alt cutremur care a dărâmat 
clopotnița, iar în locul acesteia s-a făcut alta de lemn11. 
În stadiul prezent al cercetărilor nu cunoaștem mai 
mult despre raporturile dintre biserică și școală, decât 
că până în anul 1835 învățământul s-a realizat și prin 
dascălii din Berceni, nu doar prin școala grecească din 
localitate. În toamna anului 1835 Eforia Școalelor cerea 
ca toate școlile particulare din oraș să fie desființate iar 
printre  unitățile vizate se număra „Școala dascălului 
Ioan din Berceni”12.      

La 1852 s-a zugrăvit toată biserica de doi meșteri, 

8 Nicolae Iorga, Inscripții din bisericile României, Atelierele Grafice Socec, 
vol II, București, 1908, p. 239.
9 ”Revista istorică”: dări de seamă, documente și notițe, Anul XVIII, nr. 07-
09, iulie – septembrie, 1932, p. 272.
10  Petru Pavlov, Lăcașuri Sfinte din județul Prahova. Sinaia, Câmpina, Fili-
pești de Târg, Filipești de Pădure, Lespezi, Slanic, Urlați și Vălenii de Munte, 
Tip. “Unirea”, Ploiești, f. a., p. 71.
11 Idem.
12 Gheorghe Moisescu, Istoria Școalelor din Vălenii de Munte, Vălenii de 
Munte, 1931, p. 42. 
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Hristachie și Petru, și s-a refăcut turla. În acea vreme 
duhovnic și slujitor al sfântului altar era State Mărculescu, 
zis „Preotu Marcu”, care în timpul cât a păstorit biserica 
Berceni, aproximativ 10 ani, a depus mult efort pentru 
refacerea și bunăstarea locașului. La 1 septembrie 1853, 
„prin osârdia părintelui Marcu și ajutorul inoriașilor 
sfint[ei] biserici Berceni otu Vălenii de Munte”13 s-a 
făcut o Evanghelie nouă, fie din lipsă, fie pentru înnoirea 
cărților de cult. 

Din 25 martie 1859 există un document prin care 
preotul State Mărculescu îl înștiința pe logofătul Ilie că 
a trimis să se încarce piatra pentru biserica Berceni14.  
Ajuns în vârstă de peste 66 de ani și „dorind a servi lui 
Dumnezeu mai în liniște”, preotul Marcu se retrage un 
an mai târziu în schitul Izvoarele și se călugărește15. 
Nu ne este cunoscut, până la secularizarea averilor 
mănăstirești, numele altui preot slujitor.       

13 Nicolae Iorga, Inscripții din bisericile României, Atelierele Grafice Socec & 
Comp. Societate anonimă, vol. II, București, 1908, p. 240. 
14 Dumitru Brezeanu et al, File de istorie din trecutul comunei Teișani, 
Comitetul de Cultură și Artă al Județului Prahova, 1971, p. 274.
15  ”Buletinul Comisiei istorice a României”, vol X, Tiparul așezământului 
tipografic Datina Românească Vălenii de Munte, București, 1931, p. 117.

Enoria târgului, care s-a aflat până la secularizare 
în grija duhovnicească a preoților de mir de la mănăstire, 
a trecut după aceea în păstorirea bisericii apropiate 
Berceni. La 1880 biserica Mănăstirea era parohială 
având ca filială biserica Berceni, în raza de pastorație a 
Mănăstirii, care avea și ea preoții ei16.  Arhiva bisericii 
Mănăstirea păstrează o serie de documente ce reflectă 
situația materială a filialei din Berceni la începutul 
secolului XX. Din ele reiese frecvent că lipsa fondurilor 
pentru activitățile obișnuite de întreținere au condus-o 
la o stare deosebit de precară. În 1936 acoperișul de 
șindrilă era atât de deteriorat încât permitea apei să 
se scurgă în biserică. Pe dinafară, ambele biserici erau 
netencuite și nevăruite de aproape 15 ani. 

La 13 martie 1936, preotul Al. D. Popescu cerea 
primarului să se aloce suma de 6000 de lei bisericilor 
parohiei Mănăstirea „având nevoie de mai multe 
reparațiuni, atât în interior cât și în exterior și în vederea 
că nu au fondurile necesare pentru satisfacerea tuturor 

16 Emilian Vlaiculescu, Monografia Bisericii Mânăstirea din Vălenii de 
Munte, partea a II-a, în ”Glasul Bisericii. Revista oficială a Sfintei Mitropolii a 
Ungrovlahiei”, anul XXXI, nr. 7-8/1972, p. 874.

Fig. 2 - Biserica filială Berceni (Desen de E. I. Brătescu)  / Berceni subsidiary church (Drawing by E. I. Brătescu)
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lipsurilor”17. Rugămintea nu a fost onorată nici cu un 
an mai devreme și nici cu această ocazie nu primește 
răspuns afirmativ.  

În luna iulie a aceluiași an preotul Al. D. Popescu 
solicită sprijinul prefectului de Prahova, motivând 
că bisericile Mănăstirea și Berceni, ambele formând 
parohia Mănăstirea, față de importanța ce o reprezentau 
prin vechimea lor au fost lăsate în completă nepăsare de 
cei ce aveau obligația întreținerii lor și de enoriași. În 
continuare, preotul cere un ajutor financiar de 30.000 
de lei pentru ca să poată readuce la o stare cat se poate 
mai bună bisericile din parohie18. Aceeași scrisoare va fi  
trimisă și către Ministrul Instrucțiunii, Cultelor și Artelor 
București, prima dată pe 29 august, iar a doua oară pe 
13 octombrie 1936. Neprimind nici un ajutor, în ziua de 
10 iulie 1937 parohul se adresează din nou prefectului 
din județul Prahova.  

Dintr-un raport general al parohiei Mănăstirea 
din anul 1937, reiese că aceasta era formată din partea 
centrală a orașului Vălenii de Munte și următoarele 
cătune: Valea Stâlpului, la 4 km depărtare de centru, 
Frânghești la 2,5 km și Moară la 2 km de oraș. Ca populație 
avea 325 familii cu 1200 de suflete. Biserica se întreținea 
din propriile venituri la care se adăuga suma de 2000 
lei cotă din bugetul comunei. Parohia nu dispunea de 
casă parohială, nu avea nici pământ, în afară de 75 ari 

17 Arhiva Parhohiei Mănăstirea, 1936, ds. 1.
18 Ibidem.

de livadă la Bughea stăpâniți de biserica filială Berceni19. 
Cele două biserici în stare de funcționare necesitau în 
continuare urgente reparații mai ales la acoperiș.

Apropiindu-se deschiderea cursurilor Universității 
Populare Nicolae Iorga, la 15 iunie 1937 preotul Al. 
D. Popescu îl roagă pe primarul orașului Vălenii de 
Munte să ofere suma ce se cuvine celor două biserici 
din bugetul primăriei pe acel an, spre a face reparații 
și curățenie. Preotul invocă printre altele importanța 
pe care bisericile parohiei Mănăstirea o aveau în 
ochii cursanților și invitaților de seamă: „Trebuie să 
vă amintesc că bisericile noastre întotdeauna au fost 
vizitate de toate personalitățile străine ce vin cu această 
ocazie, precum și de M. S. Regele Carol al II-lea”20. 

Situația capătă o turnură pozitivă din anul 1938. 
Dintr-un proces verbal întocmit pentru protoierie, 
rezultă că în vara acelui an menționat ambele 
monumente istorice se găseau în „perfectă stare de 
ordine și curățenie”. Bisericile erau înzestrate cu tot ce 
le trebuia pentru cult, curțile erau curate și îngrijite. În 
1938, parohia formată din biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” și biserica „Adormirea Maicii Domnului – 
Berceni” număra 356 familii și 1890 de suflete21.  Iată 
cum își amintește biserica din urmă N. Iorga, într-una 
dintre operele sale: „Colo, biserica Bercenilor, o imitație, 
de la începutul veacului trecut, a mănăstirii, cu o 
ciudată inscripție în care slovele au ductul celor arhaice 

19 Arhiva Parohiei Mănăstirea, 1937, Ds. 1.
20 Idem.
21 Idem, 1938.

Fig. 3 - Schiță de plan. Fosta curte a bisericii filiale Berceni (1940) (Autori: A. I. Cruceru, C. Buterez, după o schiță anonimă, cu modificări) 
/ Sketch plan. Former yard of  Berceni subsidiary church (1940) (Authors: A. I. Cruceru, C. Buterez, modified after an anonymous sketch) 
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întrebuințate de Turci” 22. 
Din anul 1940 s-a păstrat o schiță cu „fosta curte 

a bisericii filiale Berceni” prin care se urmărea cedarea 
unei suprafețe de 200 mp din totalul de 1568 mp, pentru 
proiectarea str. Margaretelor (Fig. 3).  Când s-a dărâmat 
biserica avea plan trilobat și pridvor. Acoperișul era 
acoperit cu șindrilă. În fața intrării stătea clopotnița, 
formată din piatră în partea inferioară și din lemn în cea 
superioară.   
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ÎNCEPUTURILE LEGISLATIVE PRIVIND ÎNFIINŢAREA 
CIMITIRELOR COMUNALE ŞI EXECUŢIA CONSTRUCŢIILOR 
FUNERARE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC EXTRACARPATIC*

Andreea Pop**

Desfiinţarea cimitirelor din jurul bisericilor şi 
excluderea lor din perimetrul oraşului a fost o 

atitudine a autorităţilor similară cu ceea ce se întâmplase 
în Europa Occidentală începând cu a doua jumătate a 
sec. al XVIII-lea. Fenomenul care a condus la apariţia 
cimitirului urban, în prezent marile necropole ale lumii 
moderne, a avut la bază raţiuni de natură igienico-
sanitare, fireşti în noua direcţie de dezvoltare urbană. 

Enclavele teritoriale bisericeşti, care aveau şi rol de 
cimitir parohial, au dimensiuni din ce în ce mai reduse 
datorită îndesirii ţesutului urban. Acest fapt, împreună 
cu explozia demografică în centrele urbane, au condus 
* Articolul preia şi completează părţi de text şi informaţii cuprinse în teza 
de doctorat a autoarei ”Arhitectură funerară creștină în spațiul românesc 
extracarpatic de la Regulamentul Organic până la al Doilea Război Mondial” 
susţinută public în noiembrie 2012, capitolul 2 – Ansamblul funerar – 
cimitirul urban modern.
** Lector dr. arh.

Abstract

The article present the beginning of the regulations 
for the foundation of the new municipal cemeteries and 
for the execution of the funeral buildings in Romania. 
There is a detailed presentation for the main documents 
–The Organic Regulation for Moldova and for Valachia 
from 1831 and The Regulation for Funerals from 1859 
and 1877. By analyzing the chapters which are related to 
the dimensions for the burial place and also to the way a 
funeral construction should be designed and made, make 
us better understand the actual image of our cemeteries. 

Many of these constructions are historical 
monuments, also some of the cemeteries as an assembly. 
So, the approach of decoding the mechanism of those 
regulations from the beginning should be useful for 
any study on funeral architecture and for organizing a 
cemetery from XIXth century. An interesting aspect is the 
way those laws where structured and they managed to 
cover the whole area of funeral domain (from the physical 
dimensions to the spirirtual and ritual practices). It could 
be an example and an instrument for developing a method 
of research and protect funeral heritage.

Keywords: funeral heritage, cemetery, regulations, 
funeral  architecture

la o supraaglomerare a spaţiilor destinate înhumărilor, 
implicit la apariţia focarelor insalubre şi inestetice în 
interiorul oraşului.

Se petrece o modificare majoră urbanistică prin 
excluderea unei întregi funcţiuni în afara oraşului şi 
prin găsirea unor noi suprafeţe de teren ce pot primi 
destinaţia de cimitir.

Ca orice demers radical, implicaţiile acestei 
manevre se regăsesc în multiple aspecte ale societăţii, 
participând deopotrivă cu bune şi cu rele la procesul de 
modernizare a României. Fără intenţia de a ierarhiza 
diferitele implicaţii survenite în urma modificărilor 
impuse, consider totuşi oportun să enumăr câteva 
aspecte relevante pentru întregirea ansamblului de 
factori determinanţi în acest domeniu.

La nivel social are loc o laicizare a instituției morții. 
Cu sau fără intenţie din partea autorităţilor, ritualul 
funerar este scos de sub influenţa bisericii, doar prin 
schimbarea amplasamentului mormântului. Astfel, 
biserica şi cimitirul devin două destinaţii distincte în 
itinerarul urban al omului obişnuit, două repere distincte 
la nivelul oraşului. Se produce şi o schimbare de atitudine 
faţă de cei decedaţi. Prin absenţa mormintelor din 
parohie, comunitatea se detaşează treptat şi faţă de orice 
are legătură cu domeniul funerar (comerţ caracteristic, 
ritualuri, cortegii etc.) Indiferent de confesiune este 
o lovitură cu multiple consecinţe pentru instituţiile 
religioase: de imagine, de autoritate, de influenţă şi 
financiară, fiecare contribuind la dezvoltarea unei 
stări tensionate între cei trei participanţi – autorităţi, 
populaţie, cler.

La nivel urbanistic, într-o perioadă relativ scurtă de 
timp, se creează în jurul oraşului o centură de cimitire, 
amplasate la extremităţile principalelor drumuri ce 
deserveau oraşul, în imediata vecinătate a barierelor 
existente, în încercarea de a acoperi necesarul de locuri 
de înhumare, dar şi de a distribui cât mai uniform pentru 
a diminua traseele ce urmau a fi parcurse. Pe lângă 
necesitatea evidentă a unei eficienţe, se poate vorbi chiar 
de o urmă nostalgică a sentimentului apropierii locului 
de veci de locuinţă. Dificultatea constă în principal în 
alocarea şi amenajarea unor noi terenuri cu suprafeţe 
cel puţin acoperitoare faţă de cuantumul necropolelor 
din curţile bisericeşti dezafectate.

Din punct de vedere legislativ avem de-a face cu 
necesitatea introducerii rapide a acelor instrumente care 
să reglementeze atât amplasamentele noilor cimitire 
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(exproprieri, cumpărări, donaţii), cât şi modul lor de 
alcătuire (formă, dimensiuni, elemente componente).

Există mai multe tipuri de acte normative care 
vin să reglementeze domeniul funerar, unele dintre 
ele vizând direct ansamblul cimitirului şi construcţiile 
funerare, altele indirect, din domeniul sanitar sau 
bisericesc. Începând cu Regulamentele Organice şirul 
legislaţiei specifice se compune din Regulamente 
pentru înmormântări, Regulamente pentru construcţii, 
Legi sanitare, Legea pentru înmormântări, Legea 
mormintelor eroilor etc. 

Câteva dintre momentele decisive de la începutul 
sec. al XIX-lea sunt punctate de Bezviconi1, ca prim autor 
al unei lucrări documentate despre cimitirele comunale 
moderne. 

9 martie 1809 – autorităţile ruseşti cer Divanului 
ca în Bucureşti şi în Iaşi să nu se mai facă înmormântări 
în curţile bisericilor; cerinţa lt. col. Fibranovchi, 
comandatul Iaşilor”...să nu se mai îngroape de acum 
încolo trupurile morților pe lângă biserici, ci să se facă 
îngropări la țânțărimele cele rânduite.2”

18 martie 1809 – Divanul solicită alegerea locurilor 
de cimitire, la ieşirile din oraş a principalelor patru căi;

8 iunie 1810 – proteste ale locuitorilor3 la întărirea 
deciziei de scoatere a cimitirelor în afara oraşelor;

aprilie 1811 – Divanul cere Mitropoliei ca 
adâncimea gropii să fie de patru palme domnești de la 
capacul coșciugului;

29 martie 1829 – generalul Jeltuhin atrage 
atenţia Mitropoliei că unele cimitire din Bucureşti 
sunt amplasate în văi apoase; se recomandă din nou 
excluderea cimitirelor din limitele oraşului;

7 iunie 1829 – apar primele propuneri pentru 
locuri de cimitir (8 proiecte la număr, dintre care trei 
sunt problematice4, celelalte fiind atribuite pentru 
fiecare culoare în parte5);

2 aprilie 1830 – ”Socoteala pentru îngrădirea 
mormânturilor i făcutul bisericii nooă” descrie cum ar 
trebui făcute cimitirele oraşului6 şi le enumeră pe cele 
opt noi cimitire proiectate;

1 Gheorghe Bezviconi, Necropola capitalei, Institutul de istorie ”Nicolaie 
Iorga”, Bucureşti, 1972, p. 3-14.
2 Olga Rusu, Patrimoniul cultural ieșean – Cimitirul Eternitatea, Editura 
Alfa, Iaşi 2008, p.11.
3 Principalele motive ale temerilor se pare că au fost lipsa pazei, respectiv 
posibilitatea profanării mormintelor, nicidecum absenţa bisericii din 
cimitir.
4 Două dintre locurile alese, în mahalaua Sf. Ioan şi în mahalaua Delea 
Nouă, aveau probleme cu formalităţile, iar cel de-al treilea, lângă biserica 
Spirea Nouă, era prea îndepărtat şi pe un drum impracticabil.
5 Bezviconi, op. cit. p. 5 - Locurile alese sunt: sect. Negru – mahalaua Izvorul 
Nou – Vitan; sect. Albastru – lăngă biserica Foişorul (spre Broşteni); sect. 
Roşu şi parte Albastru – lângă biserica Bărbătescu (pe Podul lui Șerban 
Vodă); culoarea Verde – în locul Farmazonului (Calea Plevnei); culoarea 
Galben şi jumătate Verde – lângă cişmeaua lui Mavrogheni.
6 Textul întreg a fost publicat de Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu şi Horia Oprescu, 
Începuturi edilitare, 1830 – 1832, Documente pentru istoria Bucureștilor, 
Bucureşti, 1936, iar titlul complet este Socoteala pentru îngrădirea 
mormînturilor și făcutul bisericii nooă, cu casele îngropătorului, asemenea 
și o boltă pentru morți, în care are să șază mortul cîteva ceasuri., p. 8 - 11.

6 iulie 1830 – regulamentul oraşului Bucureşti – 
întăreşte reglementările anterioare;

24 noiembrie 1847 – numirea Mitropolitului, a lui 
Ioan Manu şi a maiorului von Borroczyn pentru punerea 
în practică a celor reglementate;

mai 1850 – îngrădirea locurilor alese şi întocmirea 
planurilor de către maiorul von Borroczyn.

Timp de jumătate de secol, problema cimitirelor 
revine periodic în atenţia autorităţilor, iar rezolvarea 
ei a fost de durată şi anevoioasă. Aspectul actual al 
cimitirelor înfiinţate atunci se datorează în mare parte 
primelor reglementări în domeniu, primelor proiecte de 
cimitire, devenite modele, pozitive sau negative pentru 
tot ceea ce avea să urmeze. Începuturile arhitecturii 
şi urbanismului funerar modern se regăsesc în actele 
normative descrise în următoarele rânduri.

Regulamentul pentru starea sănătăţii şi paza 
bunei orînduieli în poliţia Bucureştilor (pentru 
Valahia) şi Regulamentul Organic (pentru Moldova) 
sunt primele documente care tranşează problema 
amplasării noilor cimitire şi fac primele recomandări 
de natură constructivă. În mod evident, avem de-a face 
strict cu cele două mari oraşe, Iaşi şi Bucureşti, urmând 
ca pentru celelalte să fie elaborată o lege caracteristică. 

Primul document, la SECSIA (Secţia) IV intitulată 
Pentru curăţenia şi altele ce privesc la sănătatea 
orăşanilor reglementează amplasarea cimitirelor în 
afara oraşului, marchează patru cimitire pentru oraş, 
stabileşte că locurile vor fi împrejmuite cu scânduri până 
se vor găsi resurse financiare pentru a se înlocui cu zid şi 
stabileşte câteva reguli legate de necesarul de personal 
bisericesc. Cele mai interesante informaţii pentru 
prezentul studiu sunt cele legate de dimensiuni – fiecare 
cimitir va avea 200 de stânjeni în lungime şi în lăţime, 
adică aproximativ 16,50 ha, iar pentru ce rămâne după 
expropiere7, stăpânul va trebui să respecte o distanţă de 
minim 8 stânjeni (cca 16 m) faţă de limitele cimitirului. 
În finalul actului, articolul 30 este cel care reglementează 
îngroparea celorlalte nații - Catolicilor, Protestanților, 
Armenilor și Ovreilor, atribuindu-se fiecăruia câte un loc.

În aceeaşi perioadă, în Moldova, lucrurile erau mult 
mai elaborate şi, după cum am menţionat, cuprinse chiar 
în Regulamentul Organic. Municipalitatea Iaşului8 
trebuie să aleagă în trei sau patru părţi ale oraşului, la 
o depărtare de 200 de sânjini9 de marginea acestuia, 
locuri destinate amenajării unor cimitire. Ele trebuiau 

7 Locurile alese pentru cimitir sunt în proprietatea privată a unor particulari 
(sau a unor mănăstiri) care sunt despăgubiţi pentru acestea.
8 Reglement munițipal pentru orașul Eșii, în Regulamentul Organic al 
Valahiei și Moldovei, vol. I, Bucureşti,  1844, p. 240.
9 Aproximativ 400 - 450 m. Această distanţă, împreună cu amplasamentul, 
deşi scotea în afară funcţiunea devenită insalubră, era însă suficient 
de mică pentru a facilita accesul. Exemplele studiate arată că în general 
municipalităţile au pus la dispoziţie terenuri de-a lungul principalelor 
căi de acces, în preajma barierelor, tocmai pentru a uşura deplasarea, în 
special cu cortegiu funerar şi, probabil, în speranţa diminuării opoziţiei 
deja  manifestate în rândul populaţiei şi a clerului. De asemenea, pentru 
distanţe mici era şi mai eficient să fie amenajate căile de acces.
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împrejmuite cu gard10 şi cu copaci ”așa sădiți încât să nu 
oprescă aerisirea11”.

Acelaşi act dedică următoarele trei articole modului 
în care trebuie organizate şi folosite aceste cimitire. 
Articolul XLI [din secţia II, partea II – Reglement 
a muniţipalităţii politiei (= oraş)] vorbeşte despre 
mărimea cimitirelor, care ”se vor face de șapte ori mai 
mari decât locul trebuincios pentru închipuitul număr 
de oameni ce mor peste an într’un cvartal a orașului12”. 
Ritul creştin permite deschiderea unui mormânt doar 
după ce au trecut şapte ani de la înhumare, aşadar 
dimensionarea propusă este un rezultat al păstrării 
obiceiurilor bisericeşti.

Duritatea loviturilor date bisericii prin aceste măsuri 
sunt îmblânzite prin păstrarea majorităţii ritualurilor de 
înmormântare şi prevederea unor paraclise în interiorul 
perimetrului cimitirelor nou amenajate. În acest sens, 
articolul XLII din actul mai sus menţionat prevede 
zidirea a câte unui paraclis destinat rugăciunilor şi 
slujbelor bisericeşti, dar de asemenea, propune ca 
preoţii din parohiile învecinate să slujească pe rând, 
în acest paraclis, în zilele de sâmbătă. Alternativa este 

10 Textul citat foloseşte termenul de zaplaz – gard de lemn sau de uluci, 
ceea ce presupune o împrejmuire cu aspect temporar şi fără vreo pretenţie 
estetică. În documentele de arhivă se găsesc astfel de proiecte de autorizare 
pentru împrejmuirile unor cimitire şi reprezintă garduri simple, realizate 
din scânduri, aşezate pe mici fundaţii. De remarcat este însă faptul că 
înălţimea recomandată pentru aceste împrejmuiri este de 12 palme, adică 
peste 3,00 m. Din motive de siguranţă, estetice sau de salubritate se creează 
astfel o incintă bine separată de lumea exterioară.
11 Reglement munițipal pentru orașul Eșii, p. 243.
12 Ibidem.

stabilirea a trei preoţi pentru fiecare cimitir, care să 
oficieze serviciul religios în fiecare zi, după cum este 
nevoie.

Ultimul articol, XLIII, este cel care prevede 
construirea a două încăperi lângă poarta cimitirului, 
una care să servească drept cameră mortuară, iar cea 
de-a doua ca adăpost pentru doi paznici, câte unul pe 
schimb. Situaţia acestor paznici (ciocli) este legiferată 
de acelaşi regulament, la Secţia VIII, Despre orășăneasca 
poliție. Este vorba despre un număr de 48 de astfel de 
ciocli ce urmau să fie plătiţi de municipalitate şi aveau 
drept principală sarcină paza cimitirului. De remarcat 
este faptul că permisiunea pentru dezgropare trebuia 
să aibă ”slobozenie bisericească”, neexistând la acea 
dată un serviciu dedicat cimitirelor în componenţa 
administraţiei locale.

Ca prime documente de acest fel, cele două 
regulamente şi-au atins scopul, acela de a muta  
amplasamentul cimitirelor în afara oraşului, atrăgând 
atenţia asupra pericolului pe care îl reprezentau, fără a 
interveni, cel puţin în scris, asupra ritualului şi a formei 
fizice pe care le presupune o înmormântare.

Până la unirea Principatelor, alte acte normative 
privind cimitirele şi înmormântările, în cazul în care au 
mai existat, nu au fost suficient de importante pentru 
a fi întâlnite în literatura de specialitate sau ca să mai 
influenţeze demersurile ulterioare. În toată această 
perioadă se desfăşoară o opoziţie pe foarte multe 
planuri13, miza fiind foarte importantă pentru toate 

13 La 80 de ani de la apariţia Regulamentelor Organice, în Bucureşti, în planul 
de la 1911 apare cimitirul Icoanei, situat lângă biserica omonimă. Deşi 

Fig. 1 - Cavoul familiei Poroineanu – proiect arh. I. Berindei 1908/Poroineanu family crypt – designed by arch. I. Berindei 1908. Arhiva 
MNAR - inv. 379/112.371
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părţile. Giurescu14 aminteşte de o comisie înfiinţată 
pe la 1859 pentru înfrumuseţarea oraşului Bucureşti; 
printre hotărârile luate de aceasta se numărau şi cele 
de înfiinţarea a unor noi cimitire. De asemenea, tot el 
spune că o astfel de comisie mai existase cu 20 de ani 
înainte. Această relatare ilustrează că aplicarea noilor 
reglementări a necesitat o lungă perioadă de timp, 
intrarea în vigoare a legislaţiei respective fiind întârziată 
atât din lipsa resurselor materiale şi financiare, cât şi de 
interesele celor implicaţi.

Pentru construcţiile funerare în sine, adevăratele 
îndrumări şi directive se regăsesc în regulamentele 
pentru înmormântări. Acte normative oficiale, elaborate 
iniţial la modul general, ajung să fie preluate şi adaptate 
condiţiilor fiecărui oraş, în mare parte primind 
îmbunătăţiri. Dintre acestea sunt două care atrag atenţia 
şi care merită expuse, evidenţiind cu această ocazie 
regulile urbanismului cimitirelor şi ale construcţiilor 
funerare.

Primul este Regulamentul pentru înmormântări 
din 185915, ce conţine 115 articole, grupate în şase 
capitole după cum urmează:

Titlul I. Sepultura și locurile ce’i sunt consacrate
Titlul II. Clasificarea terenului înmormântărilor
Titlul III. Personalul Cimitirelor
Titlul IV. Mesuri de ordine și de îngrijire interioră a 

Cimitirelor
Titlul V. Mesuri Medico Polițienesci
Titlul VI. Statute privitore la personele bisericesci
Este un regulament cu conţinutul foarte bine 

structurat şi acoperitor pentru întreaga problematică 
adusă în discuţie. Relevante pentru studiul de faţă 
sunt capitolele, respectiv articolele care fac trimitere 
directă sau care au influenţă asupra imaginii cimitirului 
sau a obiectului de arhitectură funerară. Aşa cum 
este de aşteptat, acest act preia şi respectă directivele 
Regulamentului Organic şi detaliază toate celelalte 
aspecte care nu au fost menţionate până atunci.

În primul capitol sunt reluate şi întărite interdicţiile 
de a se mai efectua înmormântări în cuprinsul oraşului 
sau al satului, precum şi în biserici sau în orice alt lăcaş 
de cult aparţinând oricărei religii. Amplasarea noilor 
cimitire se va face la 200 metri de ultima construcţie a 
oraşului şi, de această dată, se recomandă folosirea unui 
loc înălțat și expus nordului.

Împrejmuirea noului cimitir se va face cu gard 
sau zid înalt de cel puţin 2,50 m, dar şi cu ”șeanț mare 
și adânc, dupe importanția și mijlocele Municipiului”16. 

singurul marcat ca atare, este cunoscut faptul că pe lângă mai multe biserici 
importante a continuat funcţionarea cimitirelor parohiale. În documentele 
de arhivă se păstrează cereri de derogare şi de încuviinţare a înhumărilor 
în curţile bisericilor, cu motive mai mult sau mai puţin întemeiate. În ceea 
ce priveşte cimitirul Icoanei este de remarcat că s-a păstrat atât de mult 
timp având o poziţie centrală în cadrul oraşului, chiar şi la acea dată.
14 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor, Bucureşti, Ed. Vremea, 2009, 
p. 297.
15 ANIC – Fond MLP, dosar nr. 93 / 1859, f. 1 - 14.
16 ANIC – Fond MLP, dosar nr. 93 / 1859, fila 2.

Plantaţiile de copaci, obligatorii şi în acest caz, nu trebuie 
să fie foarte dese, pentru a permite o bună circulaţie a 
aerului, iar în cazul oraşelor este obligatorie construcţia 
unei capele. În cazul satelor aceasta poate lipsi.

Articolul 5 face referire strict la Bucureşti, spunând 
că Cimitirul Șerban Vodă este aproape terminat şi că 
mai sunt necesare a se construi încă alte trei cimitire, 
dimensionate conform mortalităţii anuale din momentul 
respectiv. În continuare se reglementează pentru prima 
oară groapa individuală ca loc unic de înhumare. 
Dimensiunile acesteia sunt de asemenea stricte, 1,50 
x 2,00 x 0,80 m, cu excepţia celor pentru copii care vor 
avea dimensiuni corespunzătoare vârstei, însă la aceeaşi 
adâncime cu restul. Distanţa dintre gropi trebuie să fie 
de 0,40 m pe latura lungă şi de 0,50 – 0,60 m la cap şi la 
picioare. În acest fel începe să se structureze modelul de 
plan ordonat şi uşor de folosit al cimitrului aşa cum îl 
cunoaştem astăzi. După înmormântare, pământul aşezat 
deasupra trebuie bine bătătorit. În mod evident toate 
aceste reguli au explicaţii de natură igienico-sanitară, iar 
în condiţiile de până atunci erau bine venite. 

Dimensiunile totale ale unui cimitir nou proiectat 
vor ţine cont, aşa cum s-a recomandat şi mai înainte, 
de mortalitatea oraşului (zonei), înmulţit cu şapte 
(câţi ani sunt necesari până la a reutiliza un mormânt). 
De asemenea, pentru oraşele mari se pune problema 
existenţei familiilor care şi-ar dori spaţii comune mai 
mari şi pentru ”perpetuitate” sau folosinţă îndelungată 
şi se recomandă să se prevadă un spaţiu suplimentar 
oarecare care să acopere aceste necesităţi.

Ordinea folosirii terenului este şi ea descrisă, cel 
puţin pentru înhumările obişnuite, plecând de la un 
capăt, fără întrerupție, spre capătul celălalt. În multe 
cazuri, acest lucru s-a întâmplat dinspre centru, aleea 
principală, către extremităţi, conducând la necesitatea 
extinderii respectivului cimitir şi în multe cazuri încă 
se poate citi la nivelul planului de ansamblu. În prezent, 
această practică de atunci se materializează prin 
densitatea crescută de monumente istorice în zona cea 
mai veche a fiecărui cimitir.

În regulamentul adus în discuţie se mai specifică şi 
obligativitatea obţinerii unor autorizaţii speciale pentru 
a înmormânta pe cineva din afara oraşului sau zonei 
respective. Un alt aspect important este depărtarea de 
mânăstiri a locurilor de înmormântare pentru călugări şi 
măicuţe, respectiv apariţia în vecinătatea mănăstirilor a 
cimitirelor care să deservească necesităţile lor. În aceste 
cimitire puteau fi înhumaţi şi laici care se retrăseseră 
pe lângă respectivele mânăstiri. Este specificată chiar o 
subvenţie pe care mănăstirile o plătesc pentru fiecare 
străin laic primit. De asemenea, îngroparea laicilor în 
cimitirele mănăstirilor necesită autorizare specială de la 
Guvern.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale 
acestui regulament este permisiunea de a fi îngropat 
pe proprietatea fiecăruia, dacă se respectă condiţiile 
de distanţă emise de lege. Astfel, se deschide cale liberă 
apariţiei (sau continuării, după caz) a necropolelor 
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familiale din incinta domeniilor boiereşti. În cazul 
oraşelor mari, acest lucru este în foarte puţine cazuri 
posibil (ex. Ghica-Tei), datorită densităţii mari a 
construcţiilor. Însă în cazul domeniilor aflate în provincie 
devine o regulă, subjugată şi modei timpului, conducând 
la apariţia capelelor cu rol de criptă pentru membrii 
familiei.

Se dezvoltă astfel o filieră a programului de 
arhitectură funerară, cea a obiectelor izolate pe propriul 
domeniu. Discuţia ce apare însă în acest caz este dacă 
bisericile construite pe anumite domenii primesc 
denumirea de mausoleu, criptă etc. (cu funcţiunea 
principală de loc de înmormântare) sau sunt la limita 
legalităţii, pentru că regulamentul specifică foarte clar 
că sunt interzise înmormântările în orice spaţiu destinat 
celebrării cultului. Pentru corectitudinea demersului, 
trebuie subliniat că în regulament se menţionează faptul 
că în cazul înmormântărilor pe proprietate privată 
trebuie respectat art. 2 (distanţa de 200 m), nefăcând 
referire la obligativitatea respectării art. 1 (spaţiile 
bisericilor). Se precizează însă că ”se vor conforma și 
aceștia întru tote cu legile și disposițiile ce se vor lua 
pentru tote înmormântările în genere.”17 Ca şi mai 
devreme, pentru aceste înmormântări este nevoie de 
autorizaţie guvernamentală - de remarcat că nu există 
încă o autoritate desemnată special să rezolve această 
problemă.

Obligativitatea închiderii vechilor cimitire din 
momentul înfiinţării celor noi este legiferată cu această 
ocazie, iar perioada necesară pentru desfiinţare este de 
şapte şapte ani, timp în care sunt interzise săpături mai 
adânci de 40 cm. Mutarea osemintelor în noile cimitire se 
poate face numai dacă au trecut anii necesari deschiderii 
mormântului. Acest fapt s-a petrecut în mai multe locuri, 
ceea ce a condus la unele confuzii privind datarea unor 
cimitire în lipsa unor dovezi de înfiinţare. Chiar şi în 
Cimitirul Șerban Vodă există lespezi şi cruci mai vechi 
decât data de înfiinţare a cimitirului actual. Cu această 
ocazie apare şi noţiunea de cavou comun (osuar). În cazul 
desfiinţării vechilor cimitire, la expirarea celor şapte 
ani, plus trei luni de graţie, toate mormintele rămase se 
deschideau de către municipalitate şi osemintele erau 
reînhumate în noile cimitire, în aceste cavouri comune. 
Astfel, se presupune existenţa unor osuare construite 
deja, iar în unele cazuri se păstrează însă nu se mai 
folosesc.

Interesantă este întreaga procedură de desfiinţare 
a cimitirului vechi. Terenul este cercetat de preotul / 
preoţii bisericii, medicul culorii respective, deputatul 
cartierului şi un agent de poliţie; după ce constată 
eliberarea locului de morminte aceştia semnează 
procesul verbal, iar terenul revine la dispoziţia 
proprietarului, prin act guvernamental.

Fiecare cult trebuie să deţină câte un cimitir propriu, 
cu excepţia localităţilor unde numărul credincioşilor 
este foarte mic raportat la restul populaţiei. În aceste 

17 Ibidem, fila 3.

cazuri este suficientă separarea prin intermediul unui 
zid sau a unui gard de restul cimitirului, având însă 
intrări separate. Nu se consideră necesară depărtarea 
între cimitire de rituri diferite, măsură logică din 
punct de vedere urbanistic. Sunt destule cazurile în 
care cimitirele de rituri diferite sunt în aceeaşi parte 
a oraşului, folosind aceeaşi cale de acces, nemaifiind 
nevoie de alt teren, altă distanţare de construcţiile 
oraşului etc. În cimitirul oraşului se pot înmormânta, în 
locuri separate şi special marcate, persoane străine şi 
chiar de cult diferit, care şi-au pierdut viaţa departe de 
locul unde locuiesc. De asemenea, indiferent de religie, 
este acceptată înhumarea în acelaşi loc a membrilor 
aceleiaşi familii dacă aceasta le-a fost dorinţa, indiferent 
de religia practicată. Acestea sunt motive pentru care se 
întâlnesc frecvent un amalgam de simboluri, importate 
între rituri. Totuşi, în majoritatea cazurilor se separă 
vizibil riturile creştine (ortodocşi, catolici, protestanţi, 
luterani) mai frecvent întâlnite în aceleaşi morminte, 
faţă de cultul mozaic sau musulman.

Cel de-al doilea capitol de reglementări se referă la 
locul de înmormântare, clasificând terenurile în funcţie 
de tipul de proprietate şi dimensionându-l ca atare. 
Astfel, întâlnim locuri private sau comune18. Locurile 
private, la rândul lor sunt date pe perpetuitate19, pe 
termen de 30 de ani sau pe cel mult 10 ani. Acest aspect 
are implicaţii asupra deciziei de a investi sau nu într-
un edificiu funerar. În orice caz se remarcă faptul că, cel 
puţin până la acea dată, nu se foloseşte noţiunea de loc 
de veci care, ca şi acum are mai mult conotaţii simbolice, 
decât materializare practică în tipul de proprietate 
asupra terenului destinat mormântului.

După cum am întâlnit mai devreme, se acceptă 
gruparea de morminte, iar dimensiunile acestora sunt 
bine definite, în funcţie de tipul de posesie. Astfel, un 
mormânt pe perpetuitate are 3,00 x 2,00 m, un loc cu 
două morminte are 3,00 x 4,50 m (două gropi plus 
spaţiul obligatoriu dintre ele), iar un loc cu trei morminte 
are 3,00 x 7,00 m. Proprietatea de acest fel nu poate fi 
înstrăinată decât prin moştenire, divizare între rude sau 
trecerea în aceeaşi familie, de la o persoană la alta. Orice 
înstrăinare totală sau parţială a locului respectiv este 
considerată nulă.

În cazul locurilor date pe 30 de ani, dimensiunile 
sunt ceva mai modeste. Astfel, pentru un mormânt 
avem 2,30 x 1,20 m, pentru două, 2,50 x 2,00 m, iar 
pentru trei 2,50 x 3,00 m. Termenul de continuare 
a proprietăţii este de doi ani de la expirarea celor 30, 
după care în lipsa cererii familiei, administraţia intră în 
posesia locului. Cel mai modest este locul dat pentru 10 
ani şi are 2,00 x 1,00 m, iar după expirare intră direct în 
posesia cimitirului. Este vorba despre rezerva de teren 

18 Acest termen nu are aici sensul de împreună / la un loc cu alţii, ci de 
obișnuită / ordinară, fiind o clasificare atât din punct de vedere al 
dimensiunilor cât şi al preţului.
19 Termenul este cel folosit în textul original, întâlnit în toate documentele 
studiate, cereri, autorizaţii şi preluat ca atare în continuare în lucrare şi are 
sensul de eternitate / veșnicie.
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pe care o are şi o poate refolosi un anumit cimitir la un 
moment dat. Deşi cu o mai mare prestanţă, datorată 
unor morminte date pe termen lung, dimensionarea 
iniţială a cimitirelor ţinea cont de reutilizarea, la fiecare 
şapte ani a mormintelor. De altfel, spre deosebire de cele 
în posesie de lungă durată, mormintele pe 10 ani puteau 
fi aciziţionate doar în cazul decesului, altfel era rezervat 
un spaţiu care putea fi folosit la necesitate. Creşterea 
demografică, împreună cu alte accidente (boli, războaie, 
cutremure, incendii, inundaţii) au condus periodic la o 
lipsă acută a locurilor de înmormântare, la o îndesire 
necontrolată a cimitirelor, la extinderea celor existente 
sau la înfiinţarea unora noi.

Următoarele articole fac, pentru prima oară, referire 
la tipul de construcţii funerare ce se pot realiza în 
funcţie de tipul de proprietate. Astfel, în cazul celor pe 
perpetuitate este permisă execuţia de mausolee, statui, 
cavouri, pietre mortuare şi orice alte semne ce indică 
înmormântarea. Cavourile nu pot ieşi de la faţa solului 
decât dacă sunt separate şi se pot închide ermetic 
după fiecare înhumare, trupul neînsufleţit fiind închis 
şi într-un coşciug din plumb, ermetic de asemenea. În 
cazul cavourilor subterane, pardoseala trebuie să fie la 
adâncimea tuturor mormintelor.

Toate aceste reglementări au strict indicaţii tehnice 
de natură igienică, fără a face vreo referire la formă, 
elemente estetice, materiale folosite etc. După cum 
se vede în urma studiului de teren, celelalte aspecte 
enumerate sunt în general tributare stilului, modei 
vremii sau unor aspecte legate de rit.

În cazul terenurilor date pe termen de 30 de ani se 
interzice construirea de cavouri de orice fel, dar sunt 
permise pietre sau simboluri mici ale înmormântării. 
Nici împrejmuirea nu se poate face din zid, ci doar cu 
o balustradă din metal. În caz contrar, orice construcţie 
după expirarea termenului nu poate fi cerută de către 
familie, doar elementele de mici dimensiuni se pot 
recupera, restul intrând în posesia cimitirului. În final, 
pentru mormintele date pe 10 ani sunt acceptate cruci 
sau pietre de mici dimensiuni, iar balustrada trebuie să 
fie din lemn (dar bine făcută). Asemeni, toate obiectele 
neridicate după expirarea termenului intră în posesia 
Administraţiei20.

Ultimele articole ale Regulamentului prezentat fac 
diverse referiri la necesitatea expunerii unui plan la 
biroul fiecărui cimitir, cu situaţia locurilor împărţite, 
aprobat de direcţia Lucrărilor Publice, la necesitatea 
păstrării unor registre cu operaţiunile efectuate şi 
a veniturilor. De asemenea este specificată fixarea 
unui spaţiu unde se vor îngropa cei care s-au sinucis, 
iar camerele mortuare vor fi folosite exclusiv pentru 
depunerea răposaţilor ce au locuri de perpetuitate, în 
aşteptarea pregătirii mormântului, dar nu mai mult de 
trei zile. 

20 ”Art. 37. Administrația nu poate întrebuința aceste efecte sacre, de cât la 
lucrări analoge, nici odată însă la lucrări vulgare, și mai cu seamă ne curate.” 
ANIC – Fond MLP, dosar nr. 93 / 1859, fila 5 verso.

Cel de-al doilea act prezentat este tot Regulament 
pentru înmormântări fiind publicat în Monitorul 
Primăriei Bucuresci nr. 12 din 22/4 aprilie 1877. Are 
şapte titluri, desfăşurându-se pe 77 articole.

Titlul I. Disposițiuni generali.
Titlul II. Classificarea terenului de înmormêntărilor.
Titlul III. Construcțiuni în Cimitir.
Titlul IV. Personalul Cimitirului și atribuțiunile lui.
Titlul V. Măsuri de ordine interioră în Cimitiriu.
Titlul VI. Mesure Sanitarie.
Titlul VII. Osebite disposițiuni.
După cum se va observa în tabelul comparativ 

expus în paginile următoare între cele două texte există 
diferenţe în ceea ce priveşte unitatea de măsură a 
cimitirului: groapa. Deşi la o primă vedere, deosebirile nu 
sunt majore, generează în cele din urmă o transformare 
de imagine majoră a ansamblului funerar care este 
cimitirul.

Ca reluare a regulamentului precedent, introduce 
câteva noţiuni noi cum ar fi preţurile diferenţiate 
pentru locurile de înmormântare în fiecare cimitir (în 
Bucureşti). În cazul locurilor pentru perpetuitate se mai 
poate cumpăra un supliment de suprafaţă de teren, la alt 
preţ.

Alte modificări sau completări faţă de regulamentul 
inţial precizează că deschiderea mormintelor se poate 
face de la 1 octombrie şi până la 1 aprilie, fiind categoric 
interzisă pe perioada verii. Se introduce obligativitatea 
obţinerii unei autorizaţii (bilet de permisiune) în baza 
unui proiect cuprinzând toate piesele necesare pentru 
toate lucrările ce se vor executa în cimitir (cavou, 
mausoleu, statuie, grilaj). Permisiunea este dată de 
către arhitectul municipalităţii. Apar recomandări 
privind trăinicia cu care se vor executa construcţiile, în 
special pentru cele subterane, atrăgându-se atenţia că în 
caz contrar reparaţiile necesare, nu se pot efectua mai 
devreme de şapte ani.

Un întreg articol (art. 31) este dedicat materialelor 
ce urmează a fi folosite, după regulile artei de construc-
ţiune. Astfel, cărămida trebuie să fie bine arsă şi bine 
amestecată, cimentul de cea mai bună calitate, varul 
hidraulic bine ars; bolțile trebuind a suporta greutatea 
monumentelor ce se pun, se vor construi cu cărămidi 
conice asemenea bine comprimate, aședate pe tipare și 
observându-se regula de a căta tote la centru21. Pentru 
protecţia bolţilor subterane de umezeala din straturile 
de flori de deasupra se prevede o tencuială de nisip sau 
var hidraulic, peste care se toarnă o placă de beton în 
grosime de 12 cm tot cu var hidraulic, iar la final, după 
întărirea betonului, se va tencui 3 cm cu nisip sau cu var.

Sunt interzise gardurile din lemn, cu excepţia 
locurilor temporare, şi în aceste cazuri, de mici 
dimensiuni, şi bine vopsite. Pentru celelalte tipuri de 
locuri acestea pot fi folosite maxim şase luni, urmând a 
fi înlocuite cu grilaje şi împrejmuiri metalice. Încălcarea 
de orice fel a alinierilor trasate este interzisă, fie către 

21 Monitorul Primăriei Bucuresci, nr. 12, 22/4 aprilie 1877, p. 99.
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alei, fie către vecinătăţi şi sunt pasibili de judecată chiar 
şi constructorii care au ieşit din limite, chiar dacă a fost 
cererea beneficiarului.

Toate pregătirile care produc mizerie (prepararea 
materialelor, a vopselelor, cioplirea pietrelor sau 
lemnelor) sunt interzise în cimitir, acestea fiind aduse 
gata pregătite pentru a fi puse în operă şi doar în 
cantităţile necesare lucrării, transportul făcându-se 
exclusiv cu oameni, fără căruţe. În fiecare seară, la locul 
şantierului trebuie făcută curăţenie, iar surplusul de 
pământ22 sau molozul rezultat transportat.

Sunt interzise cererile de bani din partea clerului 
sau a personalului cimitirelor pentru orice ce serviciu, 
cu excepţia taxelor reglementate. Se elimină prin această 
măsură războaiele între parohii sau între membrii 
personalului (sau cel puţin se încearcă!). Art. 56 
specifică faptul că toate cheile mormintelor se vor afla 
sub supravegherea îngrijitorului, încercându-se astfel 
facilitarea întreţinerii spaţiilor mormintelor şi, eventual 
posibilitatea de a interveni la nevoie.

În ceea ce priveşte simbolurile afişate, este interzisă 
folosirea de obiecte în reliev de lemn, marmoră, gipsu, 
etc. represintând pe D-nul Christos, Maica Domnului 
sau alte asemenea persone sacre sau tablouri cari nu 
ar fi desemnate după regulele legei chreștine orthodoxe 
sau statue ori tablouri represintând vre un subject 
mythologic din timpurile idolatriei nepermise de Biserica 
Orthodoxă creștină23. Obiectele de acest fel existente 
deja la data apariţiei regulamentului trebuie identificate 
şi îndepărtate. Refolosirea mormintelor, în cazul celor 
temporare, se va face la rând, fără a sări locurile necedate 

22 Deşi anterior regulamentului, practica descrisă în următorul text este cât 
se poate de sugestivă: ”Domnului Rector al Cimitirului Serban Voda, Pentru 
umplerea baltacului de la capul barierei Serban Voda va [...] înstiintam că 
conform ordinului d-lui Primar să obligați pe toate persoanele ce construiesc 
cavouri în cimitir de a descărca în baltac pământul ce va scoate.” – AN-DMB, 
fond PMB – ST – dosar nr.2/1876, fila 50.
23 Monitorul Primăriei Bucuresci – nr. 12, 22/4 aprilie 1877, art. 62, p. 104.

sau la alegere. 
O abordare binevenită din acea perioadă era 

tipărirea unor porţiuni din diferite regulamente pentru 
construcţii, chiar pe cererea de autorizare depusă de 
solicitant, fiind un formular cu toate datele necesare 
(asemeni unei cereri de autorizare de construcţie 
pentru o clădire obişnuită). Scopul era de a înştiinţa 
beneficiarul asupra drepturilor şi obligaţiilor şi de a 
diminua numărul greşelilor şi al ambiguităţilor. Astfel, 
pe parcursul studiului, în diferiţi ani consultaţi după 
publicarea oficială a regulamentului din 1877, întâlnim 
cereri de autorizare pentru lucrări în cimitire, care au 
tipărite extrase referitoare la modul în care se pot efectua 
lucrările. Dintre acestea, se remarcă un document24 ce 
descrie în detaliu modul cum trebuie rezolvată realizarea 
unui cavou subteran compus din mai multe cripte, care 
aici primesc denumirea de cămăruță de înmormântare. 
Este o completare amănunţită şi foarte utilă a celor 
descrise mai devreme. Adâncimea de 2,0 m, stabilită 
pentru toate celelalte tipuri de gropi, trebuie respectată 
şi în acest caz. Zidurile interioare de compartimentare 
trebuie să aibă cel puţin ½ cărămidă, ca şi închiderea 
criptei după depunerea coşciugului. Compartimentările 
nu trebuie să lase nici un spaţiu, la partea superioară 
fiind ridicate până la bolta cavoului şi prinse bine. 
Închiderile criptelor se tencuiau şi se prindeau bine de 
zidul de compartimentare, de asemenea neavând niciun 
gol de comunicare cu restul cavoului. 

Un exemplu pentru un astfel de proiect este ilustrat 
mai jos (fig.1), caracteristic elaborării de către arhitecţi 
de valoare ai vremii. Este vorba despre cavoul familiei 
Poroineanu, din Cimitirul Șerban Vodă – Bellu, proiectat 
de Ion Berindei în 1908, ce are ca piesă centrală un grup 
statuar din bronz realizat de Rafaello Romanelli (fig. 2). 
Pe lângă construcţia subterană, în acest caz arhitectul 
proiectează împrejmuirea şi decoraţiile lespezii. 

24 AN-DMB – fond PMB – ST, dosar nr. 9/1879, file 210 - 211.

Fig. 2 - Cavoul familiei Poroineanu – sculptura R. Romanelli/Po-
roineanu family crypt – sculpture by R. Romanelli. 

Foto arh. Andreea Pop

Fig. 3 - Detaliu aerisire cavou fam. Smărăndescu – arh. Paul 
Smărăndescu 1927/Smarandescu family crypt - ventilation detail – 

arch. Paul Smarandescu 1927.  Foto arh. Andreea Pop
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Două aspecte deosebit de importante sunt 
menţionate în textul amintit anterior. În primul rând 
nu sunt permise răsuflători spre exterior din spaţiul 
cavoului. Exprimarea din text ”din cavouri în facia 
pămentului” lasă să se înţeleagă că nu se ventilează 
nici spaţiul anterior criptelor, ceea ce ar conduce la o 
funcţionare defectuoasă a construcţiei, implicit la o 
degradare rapidă a acesteia. De altfel, prin exemplele 
întâlnite, prevederea unor răsuflători era chiar o practică 
a arhitecţilor care au proiectat astfel de obiecte (fig. 3). 

Cea de-a doua reglementare este cel puţin bizară 
atât datorită execuţiei, cât şi a folosirii ulterioare a 
respectivului cavou. Comunicarea cavoului cu exteriorul 
nu trebuie făcută la faţa pământului. Aceasta trebuia să 
fie cu cel puţin 40 cm mai jos, acoperită cu o lespede de 
piatră de cel puţin 10 cm sau cu uşă de fier, iar deasupra 
să se aşeze un strat de pământ de 40 cm25.

Cerinţa presupune o închidere bine realizată 
şi ermetică pentru a împiedica scurgerea apei şi a 
pămîntului în spaţiul subteran al cavoului, precum şi o 
îndepărtare a pămîntului de fiecare dată când era necesar 
a se ajunge la criptele rămase nefolosite. Nu am întâlnit 
pe teren astfel de situaţii (chiar dimpotrivă, majoritatea 
comunicărilor sunt ridicate de la faţa pământului), însă 
fiind vorba de o execuţie subterană probabil că mai sunt 
prezente fără a fi uşor de observat doar la o inspecţie 
vizuală. De altfel, în cazul celor mai multe construcţii care 
s-au păstrat din acea perioadă sunt prezente exact opusul 
ultimelor două reguli enunţate: aerisiri către exterior şi 
25 Pentru o mai bună înţelegere redăm aici exprimarea originală a acestei 
părţi de text. ”Nu este permisă ca gura de comunicație cu cavoul să fiă în 
facia pămentului; ea va trebui să fie acoperită cu uă lespede de petră grosă 
de cel puținu 0 m 10, seu cu uă ușe de feru, însă să fiă mai josu de suprafacia 
pamentului cu cel pucin 0 m 40 avendu astu-felu d’asupra iei un stratu de 
pamentu de cel puținu 0 m 40.”

uşă de acces înălţată de la nivelul terenului. Posibil ca 
în scurt timp de la emiterea acestor reglementări să fi 
fost corectate erorile, dându-şi seama ce efecte produc 
asupra edificiilor.

Finalul acestui articol face referire la cavourile 
supraterane, unde zona criptelor trebuie închisă ermetic, 
în astfel de cazuri fiind obligatorie utilizarea coşciugelor 
de plumb. Construcţia unui cavou într-un loc unde s-a 
făcut deja o înmormântare este permisă doar după ce 
acel loc a fost împrejmuit cu zid, pentru protecţie, fără a 
se umbla la mormânt.

O altă măsură nouă introdusă în acest caz este 
obligativitatea de a avea numărul locului şi al figurii 
marcat pe portiţa împrejmuirii fiecărui mormânt, 
în încercarea de a face ordine şi pentru o mai bună 
identificare, iar inscripţiile de orice fel trebuie să fie în 
limba română, cu excepţia celor de altă naţionalitate.

Principalele caracteristici ale gropii, în comparaţie 
pentru cele două acte normative prezentate anterior 
sunt prezentate în tabelul următor (fig. 4), marcând 
diferenţele ce vor conduce chiar către modificări majore 
de imagine a cimitirului ca ansamblu. 

La diferenţă de circa 20 ani, perioadă în care fuseseră 
înfiinţate principalele cimitire comunale, reglementările 
sunt cele care fac diferenţele majore între structura 
şi organizarea acestora, aşa cum le moştenim noi în 
prezent. De exemplu, modificarea distanţei între gropi 
(de la max. 0,60 m în 1859 la max. 0,50 m în 1877) deşi 
mică (fig. 5 şi fig. 6), în realitate conduce la o îndesire 
a mormintelor, iar dacă este vorba despre construcţii 
supraterane la o mai mare apropiere între acestea. 
Pentru locurile simple, în aceste condiţii se poate obţine 
încă un loc la fiecare alte opt morminte. 

O altă modificare majoră o reprezintă schimbările 

Fig. 4 - Tabel comparativ – Regulamente Înmormântare/Comparative table – burial regulations.  arh. Andreea Pop
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Fig. 5 - Dimensiuni și așezare gropi – 1859/Layout and dimensions of 
pits – 1859 . arh. Andreea Pop

Fig. 6 - Dimensiuni și așezare gropi – 1877/Layout and dimensions 
of pits – 1877. arh. Andreea Pop

Fig. 7 - Categorii gropi – 1859/Categories of pits – 1859. 
arh. Andreea Pop

fig. 8 - Categorii gropi – 1877/Categories of pits – 1877. 
arh. Andreea Pop
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Fig. 9 - Plan extindere cimitirul Isvorul Nou – București/Extension plan of Isvorul Nou cemetery – Bucharest. AN-DMB, 
fond PMB-ST, dosar nr. 1360 / 1896, fila 16

Fig. 10 - Detaliu plan cimitirul Isvorul Nou – București/Plan detail of Isvorul Nou cemetery – Bucharest. AN-DMB, 
fond PMB-ST, dosar nr. 1360 / 1896, fila 16
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survenite la categoria B, atât prin perioada de timp 
redusă drastic, prin dimensiuni, cât şi prin eliminarea a 
două dintre tipurile de gropi posibile. În 1877 aproape 
că nu mai există nici o diferenţă majoră între categoriile 
B şi C, ceea ce a condus la diminuarea varietăţii şi a 
ierarhizării între tipurile posibile de monumente. De 
asemenea, chiar în acelaşi cimitir, dacă a avut loc o 
extindere după adoptarea regulamentului din 1877 se 
poate citi această etapizare în planul respectiv (fig. 7 şi 
fig. 8).

După cum se va observa în planul prezentat, pentru 
cimitirul Isvorul Nou, suprafața extinsă este tratată 
banal, din necesitatea unei eficienţe exagerate în 
combinaţie cu cererea mare a unor locuri simple (fig. 9). 
La o privire de detaliu se poate observa în proiectarea 
iniţială a cimitirului varierea compoziţiei planului prin 
jocul cu locurile de diferite tipuri (fig. 10). Acest fapt, 
deşi dezvoltat pe un sistem cartezian ce poate deveni 
anost, ar da şanse unei desfăşurări mai animate la nivelul 
imaginii de ansamblu, a siluetei generale a cimitirului. 
Se pot citi cu uşurinţă în unele locuri partiurile iniţiale 
ale unor zone din cimitir şi este remarcabilă intenţia şi 

Fig. 11 - Imagine din cimitirul Șerban - Vodă reprezentativă pentru respectarea Regulamentului pentru înmormântări./Rep-
resentative image from Șerban Vodă cemetery regarding the compliance with burial regulations. Foto arh. Andreea Pop

calitatea amenajării, ca în cazul unui ansamblu urban 
reuşit, rezultat al respectării unui regulament de 
construcţie inspirat (fig. 11).

Putem explica cu ajutorul acestor instrumente 
de natură legală cum cel mai vechi cimitir comunal 
al oraşului este cel care are şansa de a obţine un aer 
monumental şi pitoresc, de a fi ţinta elitelor din epoca 
respectivă, în detrimentul celorlalte. În Bucureşti şi 
în Iaşi, capitalele celor două Principate acestea erau 
cimitirul Șerban Vodă - Bellu, respectiv Eternitatea. 
Poate o comparaţie cu cimitirele occidentale ar 
fi deplasată, evidenţiind lipsa de preocupare şi 
limitările, începând cu proiectarea planimetriei de 
ansamblu şi ajungând până la elementele componente 
– monumentele funerare. Cu siguranţă însă, la scara 
civilizaţiei româneşti, încercările, respectiv rezultatele 
sunt valoroase, merită atenţie şi protecţie. Absenţa 
legislaţiei actuale, precum şi minimalizarea subiectului 
în documentaţiile de specialitate conduce la punerea în 
pericol a unor ansambluri funerare şi a unor monumente 
individuale remarcabile. 
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UN SECOL DE ARHITECTURĂ REZIDENŢIALĂ BURGHEZĂ ÎN 
BUZĂU. a doua jum. a sec. XIX - prima jum. a sec. XX

Teodor Octavian Gheorghiu

Abstract
 

The Romanian towns outside the Carpathian ring 
of mountains have a special history which determineded 
morphological and structural peculiarities difficult to 
identify in other European geographical areas. This 
history still determines their current apparance. A brief 
evaluation of their historical dynamics sheds light on a 
few stages of normal development (more or less inscribed 
in the philosophy of European urbanism – western 
or eastern – being relatively contemporary) which 
alternated with stages of serious lack of structuring. At 
a global scale (of the entire extra-Carpathian Romanian 
territory) the stages of normal development occurred 
between the 13th-18th centuries, then between the half of 
the 19th century and half of the 20th century. Those which 
seriously break out of normality by provoking human 
and material destructions are: the second half of the 
19th century and the the first of the 20th century. The last 
one is prolonged even up to nowadays. One of the most 
significant fields of manifestation of these phenomena is 
the urban habitat, to be discussed in the current study.      

Similarly to other Romanian towns outside the 
Carpathian ring of mountains, in the town of Buzau 
the vestiges of the buildings prior to the 19th century 
are extremely poor. The House Vergu-Mănăilă and the 
Bishopric Palace dating from the 17th-18th centuries 
have no proper urban features. Nevertheless, they can 
provide information about some of the antecedents 
of the 19th century situation. Another source is the 
rural architecture of the dwelling in the region Buzău-
Prahova. Both are analyzed in the current study, before 
identifying the “modern” models imported from Western 
and Central-Europe in the 19th century, models which 
interact with the local ones. 

Due to these antecedents, it can be established 
a typology for a specific organization of the plots and 
dwellings in relation to the position, orientation and 
architectural composition of the house. The current 
study analyses a few types, which became models for a 
considerable amount of buildings erected in the given 
period. 

The conclusion of the study, besides the scientific 
inference and evaluation of the damages made in the 
communist period, puts into evidence the quality of 
this habitat, the grouping in certain areas or on certain 
sections of streets, and the way nowadays it should be 
respected, protected and adapted to the contemporary 
exigencies.  

Keywords: Buzău, urban habitat, local models, foreign 
models, synthesis, protection.   

Context general urbanistic

Oraşele din spaţiul românesc extracarpatic au o 
istorie aparte, o istorie care a generat particu-

larităţi morfo-structurale şi arhitecturale dificil de de-
tectat în alte spaţii geografice europene. Această istorie 
şi mentalităţile însoţitoare continuă să le determine şi 
imaginea lor actuală. O imagine caracterizată prin inco-
erenţă urbanistică, dezordine stradală, anarhia formelor, 
individualism atroce, lipsă de viziune, sărăcie intelectu-
ală. Cine străbate străzile unui asemenea oraş, vede la 
fiecare pas materializarea acestor caracteristici. Este un 
blestem, sau este pur şi simplu, rezultatul cumulării efec-
telor unor etape foarte particulare, chiar dramatice, mai 
vechi şi mai noi?

Mergând pe firul ultimei variante, trebuie spus 
că această categorie de oraşe a avut câteva etape de 
dezvoltare normală (înscrisă mai mult sau mai puţin 
în filosofia urbanisticii europene - occidentală sau 
orientală - relativ contemporană), care au alternat 
cu etape de grave destructurări. Acestea ultime au 
avut cauze diverse, exterioare sau interioare, tropice 
sau antropice. La scară globală (a întregului teritoriu 
românesc extracarpatic) etapele evoluţiilor normale 
(în ciuda unor conflicte care le produc distrugeri 
parţiale) se derulează în intervalul sec. XIII-XVIII, 
apoi între jumătatea sec. XIX şi jumătatea sec. XX. Cele 
care ies grav din normalitate, producând veritabile 
cataclisme urbanistice şi arhitecturale, cu efecte asupra 
colectivităţilor umane, sunt corespunzătoare ultimelor 
decenii ale sec. XVIII şi primelor decenii ale sec. XIX, 
precum şi ultimelor decenii ale sec. XX. Ultima etapă se 
prelungeşte până astăzi şi nu sunt semne că s-ar încetini 
şi opri. 

Evident, etapizarea de mai sus este o schemă de 
principiu, care acoperă eşantionul mediu al fenomenelor, 
fiecare zonă şi fiecare oraş parcurgând etape în care 
incidentele ies din categoriile obişnuite. La fel cum, între 
limitele fiecărei mari etape detectate, există fenomene 
care ies din regula generală. Două exemple succinte 
relevă, fie existenţa unor particularităţi zonale sau locale, 
fie a unora care ţin de cronologie: 

1 - există zone mai grav periclitate de intervenţii 
străine sau de vecinătăţi (Câmpia Dunării, Curbura 
Carpaţilor), până spre mijlocul sec. XIX.  
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Fig. 1. Planul zonei centrale a Buzăului (1971), cu marcarea ariilor rezidenţiale conţinând tipologiile cercetate (cf. “RSR - judeţul Buzău, 
1971, Municipiul Buzău“, reactualizat în anul 1971 de I.P.J. Ilfov, după planul aerofotogrammetric D.T.M.): 

1 - Democraţiei, 2 - N. Bălcescu, 3 - Unirii, 4 - Colonel Buzoianu, 5 - Independenţei, 6 - Războieni, 7 - Gării-Bistriţa, 8 – Clemenţei - Bucegi, 9 - 
Armoniei, 10 – Transilvaniei - Unirii
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2 - în cadrul fenomenelor caracteristice perioadei 
interbelice a secolului trecut (reală prosperitate, bună 
administrare şi promovare a unui urbanism responsabil), 
există o tendinţă de modernizare “acontextuală”, care 
pregăteşte rupturi faţă de vechile tradiţii şi distrugeri 
de arie urbană, tendinţă care va exploda în perioada 
comunistă.

Precizări terminologice 
În cadrul titlului apare noţiunea de “arhitectură 

rezidenţială burgheză”. În mod obişnuit, în urbanistica 
românească extracarpatică, “arhitectura rezidenţială” 
care se referă, evident, la locuire, este materializată 
prin gruparea ei în cartierele de locuit (“mahala” în 
terminologia otomană) şi caracterizată morfologic 
prin sistem parcelar, organizare a gospodăriei şi a 
casei. În cadrul acestei categorii de oraşe, locuirea se 
găseşte şi în zonele comerciale (“bazar”, “lipscănie” 
etc.), asociată funcţiilor lor comerciale, mici 
meşteşugăreşti, de depozitare. Prin aceasta, oraşele 
româneşti extracarpatice devin apropiate de realităţile 
central-europene şi sunt fundamental diferite de cele 
“balcanice”. În cadrul acestora din urmă “bazarul” 
(“çarsija”-čarši, după termenul otoman “čaršîšî”- çarşîşî) 
are funcţii exclusiv comerciale. În Balcani (şi toată aria 
influenţată de civilizaţia musulmană), oraşul este strict 
segregat funcţional, centrul materializat prin çarsija 
fiind înconjurat de mahalale, la rândul lor segregate 
confesional, eventual etnic1. 

“Burghez” este un termen care se referă la locuitorul 
mediului urban, despre grup şi poziţie socială, mai mult 
decât despre profesiune sau funcţie: “1-locuitor al unui 
oraş medieval (burg); orăşean, târgoveţ, 2-persoană 
care face parte din clasa burgheză”2 . În acest studiu şi în 
relaţie directă cu particularităţile structurii populaţiei 
urbane româneşti din această arie, eu îl privesc ca 
aparţinând mediei sociale (un reper ar fi “a treia stare“ 
din timpul Comunei din Paris) incluzând meşteşugari, 
negustori, bancheri, intelectuali şi profesiuni liberale, 
salariaţi ai statului3, adică cei care constituie dominanta 
societăţii  oraşelor româneşti, în perioada lor de 
integrare în fenomenul urbanistic “modern”.

Repere istorice buzoiene premoderne; geneză 
şi evoluţie timpurie
Buzăul se înscrie în limitele fenomenelor globale 

româneşti extracarpatice, dar are particularităţi de 
evoluţie care depind de contextul geografic şi de cel 
politic-militar. Unul dintre factorii care a lăsat urme 
1 Literatura ştiinţifică dedicată “oraşului balcanic” este extrem de amplă; 
o culegere relativ recentă de studii, vezi în La culture urbaine des Balkans 
(XVe –XIXe siècles), vol. 3, La ville dans les Balkans depuis la fin du Moyen Age 
jusqu’au debut du XXe siècle, Belgrad-Paris, 1991, passim. Oraşul Balcanic ca 
parte a civilizaţiei urbane musulmane şi privit în comparaţie cu alte clase de 
oraşe medievale europene, vezi în T. O. Gheorghiu, Aşezări umane, fascicolul 
I (Istoria aşezărilor umane de la origini până la Renaştere), Timişoara, 1996, 
pp. 112-120, 175-248.
2 Fl. Marcu, C. Maneca, Dicţionar de neologisme, Ed. Academiei RSR, 
Bucureşti, 1978, p. 163.
3 Quid 2003, p. 658.

distrugătoare pe termen lung a fost amplasamentul în 
zona “Curburii Carpaţilor”, la întretăierea unor direcţii 
importante comerciale dar şi strategice, precum şi în 
vecinătatea unor surse de pericol. Cea mai importantă şi 
acţionând ritmic, este proximitatea epicentrului seismic 
din Munţii Vrancei. Pentru secolele XVI-XVIII, vecinătatea 
“Raialei” (Khazalei) Brăila a reprezentat o altă sursă de 
insecuritate. Apropierea graniţei cu Moldova ar fi o a 
treia. La ele şi la altele, precum şi la consecinţele acestor 
stări de nesiguranţă şi instabilitate, mă voi referi mai pe 
larg în cele ce urmează.

La Buzău, una dintre problemele nerezolvate de 
istoriografia ultimului secol este referitoare la momentul 
genezei şi la funcţiile aşezării timpurii. Lipsind 
cercetări arheologice sistematice şi concludente, există 
numeroase ipoteze, de la cele care atribuie oraşului o 
mare vechime (peste 1000 de ani, sau cel puţin 800 de 
ani) şi funcţii importante (reşedinţă a unei forţe politice 
locale, cetate feudală, curte domnească etc.), până la cele 
care desfiinţează oraşul medieval ca ansamblu coerent. 

Una dintre ultimele analize istoriografice făcută în 
intenţia de a stabili, în raport cu contextul real, momentul 
genezei şi elemente ale organizării timpurii a Buzăului, 
coroborând toate datele certe şi ipotezele, consideră ca 
plauzibilă apariţia aşezării în sec. XIII-XIV. Amplasamentul 
nucleului urban timpuriu este fixat de acest studiu 
undeva între Episcopie, biserica Sf. Îngeri, Piaţa Daciei şi 
Bazar (vechea Hală de peşte). Este inclusă, astfel, biserica 
Negustori (Greci) care ar fi fost centrul “bazarului”, a 
târgului permanent. Datele existente (documente, planuri 
istorice, urme arheologice, arhitectură majoră şi minoră), 
îl împiedică pe autorul studiului să adopte vreuna dintre 
ipotezele mai vechi sau mai noi care propun reconstituiri 
ale structurii oraşului de până în sec. XVI sau reconstituiri 
ale reţelei stradale anterioare deceniului IV al sec. XIX, 
altfel decât “orientativ“4. 

Buzăul la cumpăna secolelor XVIII şi XIX; 
distrugeri şi depopulări
Acest articol nu-şi propune să reia problematica 

istoriei timpurii şi a celei medievale târzii a Buzăului, ci să 
scoată la lumină câteva dintre elementele caracteristice 
ale arhitecturii rezidenţiale burgheze (orăşeneşti- medii) 
din perioada în care aceasta se înscrie în tendinţele de 
modernizare urbană şi arhitecturală. Mă refer la perioada 
de după gravele evenimente de la cumpăna secolelor 
XVIII şi XIX, începute cândva în 1768-74 (războiul ruso-
turc) şi prelungite până spre mijlocul sec. XIX. Succint, 
ele se derulează după cum urmează:

- 1768-1774 - în timpul războiului, oraşul, părăsit 
de locuitori, este ars; Episcopia este „foarte rău stricată 

4 E. Lupu, Câteva drumuri comerciale şi oraşe medievale de la Curbura 
Carpaţilor (Buzău şi Râmnicu Sărat până în secolul al XVI-lea), în “Buletinul 
Comisiei Monumentelor Istorice” (“BCMI”), anul XIX, 1-2, 2008, pp. 123-
142, care analizează punctele de vedere ale unor autori precum Basil 
Iorgulescu, Dimitrie Ionescu, Teodor Octavian Gheorghiu, Eugen- Marius 
Constantinescu. Ca reper şi comparaţie, vezi T. O. Gheorghiu, Buzău, oraşul 
medieval, “Arhitectura”, 1986, 1, pp. 41-50.
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şi dărăpănată”; episcopul se retrage la Bucureşti
- 1769 -  trupe ruseşti dau foc „caselor şi prăvăliilor” 

din Buzău
- 1789-1792 - în timpul războiului, oraşul este 

părăsit de locuitori; la întoarecere, sunt stimulaţi să-şi 
refacă gospodăriile

- 1792-1793 - relatări Hunter W. şi Reimers 
H.: Buzăul „biet sat cu bisericile şi alte clădiri dărâmate 
de către turci, care, înainte de a-l părăsi, i-au dat foc şi 
i-au jefuit pe locuitori” 

- 1802 - cutremur: sunt avariate aproape toate 
bisericile şi clădirile importante din Buzău (între 
altele, conform mărturiilor contemporane: „Mănăstirea 
Banului, Sfinţii Îngeri, boltele mănăstirii la Gârlaşi, zidul 
Episcopiei”)

- 1803 - epidemie de holeră
- 1806 - incendiu în Buzău, provocat de turci: între 

altele este afectată biserica lui Hagi Constantin, care este 
părăsită şi în ruină la 1830 (acum dispărută, ea se afla 
probabil în zona frontului de vest actual al Pieţei Dacia); 
la fel, este arsă biserica Gârlaşi 

- 1807 - jaf şi distrugeri din partea unui detaşament 
turc din raiaua Brăilei; sunt ucişi 230 de locuitori şi sunt 
pustiite satele Săgeata şi Gălbinaşi

- 1806-1812 - în timpul războiului, târgul săptămânal 
din Buzău e mutat la Nişcov (loc mai adăpostit)

- 1829 - epidemie de ciumă
- 1829 - catagrafie: 200 locuitori fugiţi, 122 case 

părăsite şi 78 stricate; în stare bună: casele Vergu 
Mănăilă şi Conacul Hrisoscoleu

- 1838 - cutremur: sunt afectate numeroase 
biserici şi clădiri civile din oraş5

Dinamica reconstrucţiei, reabilitării şi moder-
nizării Buzăului între mijlocul sec. XIX şi mijlo-
cul sec. XX
După ultimul cutremur şi profitând de prescripţiile 

“Regulamentului Organic“ (între care importantă a 
fost înfiinţarea în 1831 a Sfatului Orăşenesc modern), 
oraşul îşi stabilizează şi dezvoltă structura urbanistică, 
iar demografia are o accentuată curbă ascendentă: 
1832: 2.567 loc., 1838: 4.045 (altă sursă: 3598) loc., 
1842: 6.585 loc., 1844: 7.000 loc., 1860: 10.640 loc., 
1884: 15.084 loc., 1894: 19.423 loc., 1901: 21.691 loc. 
etc., pentru ca în 1941, la izbucnirea războiului, să aibe 
44.461 locuitori6.  Aşadar, în intervalul analizat în studiu, 
populaţia oraşului creşte de patru ori. 

Mărirea populaţiei se reflectă în primul rând, în 
dinamica ariei urbane. Suprafaţa oraşului se extinde de 
la 78 de ha. în 1832, la 519 ha. în 1912 şi 835 ha. în 19407. 
Creşterea ariei urbane a fost, aşadar, de aproape 11 ori. 
5 Datele sunt extrase din Valeriu Nicolescu, Buzău 575. File de monografie, 
Buzău, 2006, pp. 21-23 şi idem, File de cronică-o istorie a Buzăului în date, 
Buzău, 2008, pp. 22-32 (ambele cu trimiteri complete la sursele arhivistice 
sau publicistice), precum şi din Buzău. Mică enciclopedie istorică, coord. 
Prof. Dr. Eugen-Marius Constantinescu, Biblioteca Mousaios, Buzău, 2000, 
pag. 273 şi urm. Ele au fost traduse în termeni urbanistici în  Studiu istoric 
preliminar PUG Buzău, (contract cu Primăria Buzău), proiectant general  T. 
O. Gheorghiu- Birou individual de arhitectură, 2007-2008, pag. 24-26.
6 V. Nicolescu, Buzău. 575…,pp. 87-89.
7 Ibidem, pp. 79 şi 87.

Fig. 2. Planul Buzăului din 1881, ridicat de Emil Boianovici
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Această situaţie pusă în relaţie cu creşterea de doar 
patru ori a populaţiei, poate duce la concluzia scăderii 
drastice a densităţii habitatului, dacă nu ţinem cont 
de includerea în intravilan a parcului Crâng (amenajat 
în jurul anului 1900), de extinderea semnificativă a 
cartierului “Sârbi” (cu parcele agricole foarte mari), de 
apariţia complexului CFR şi a altor ateliere şi industrii, 
unităţi militare etc. Ele sunt principalele cauze ale 
acestei aparente micşorări a densităţii, atât timp cât 
noile arii rezidenţiale sunt conformate optim în raport 
cu realităţile epocii. Mai mult, putem vorbi de densificări 
în anumite arii urbane centrale (zona de târg, în special, 
unde apar “case de raport” cu mai multe apartamente) 
sau în zona micilor reşedinţe boiereşti (majoritatea 
parcelate). De asemenea, pentru a asigura surplusul de 
spaţiu locativ necesar familiilor tinere, apar numeroase 
edificări suplimentare pe parcelele deja constituite. 

În acelaşi domeniu al organizării interioare 
a oraşului, sunt consemnate apariţii de noi dotări, 
îmbunătăţiri ale infrastructurii edilitare, lucrări de 
sistematizare a unor fronturi de străzi (“alinirea 
străzilor“, în terminologia epocii) şi de trasare de 
noi străzi. Se adaugă, bineînţeles, reconstrucţii ale 
habitatului care, ritmic, avea de suferit din cauza 
incendiilor şi cutremurelor. Dinamica acestor procese se 
accentuează către sf. sec. XIX şi se reflectă în domeniul 
arhitecturii clădirilor publice şi a celor de locuit. Este 
perioada pe care o cercetăm în acest studiu. 

Suportul cartografic este un plan din 1971, în care 
singurele modificări faţă de situaţia perioadei interbelice 
sunt operate în zona Pieţei Dacia, deja sistematizată 
parţial. El conţine elementele de morfo-structură urbană 
(reţea stradală, parcelar) anterioare sistematizărilor ce 
vor urma, fiind astfel o mărturie istorică de mare valoare. 
(fig. 1) Pentru zona respectivă, se pot face comparaţii 
sugestive cu planul din 1881, intermediar în ceea ce 
priveşte modernizările urbanistice de secol XIX8 (fig. 
2) şi cu planul din anii 2000, conţinând toate etapele 
sistematizărilor comuniste (fig. 72). 

Locuirea buzoiană între tradiţie şi modernitate; 
câteva repere
În ceea ce priveşte locuirea, edificarea acesteia 

se accelerează, trebuind să satisfacă cererea datorată 
dinamicii demografice, precum şi tendinţa de aliniere 
la regulamentele moderne şi stilurile epocii. Pe de altă 
parte, ea nu se poate rupe complet de tradiţia locuirii 
zonale, rurale sau urbane. 

Încercând o analiză succintă a modelelor caselor 
de locuit ridicate în a doua jum. a sec. XIX - prima jum. a 
sec. XX şi a modului în care au fost asimilate de orăşeni, 
ar trebui pornit de la tradiţia locului. Singura clădire 
care poate informa asupra acesteia (expresie, totuşi, 
a unei locuiri elitiste - peste medie), este casa Vergu 
Mănăilă (fig. 3). Ea reflectă asimilarea în sec. XVII-
XVIII, în mediul urban, a tipologiei locuirii rurale a micii 

8 Publicat pentru prima oară în T. O. Gheorghiu, Buzău,…, pag. 49. 

boierimi, care din acel moment poate pătrunde în oraş 
fără obstacole majore. Până la 1800 sunt consemnate 
documentar curţile lui Hagi Constantin - fost căpitan 
de Slatina, Hrisoscoleu, a Paharnicului Grigorie, apoi a 
familiilor Bagdat, Trestianu, Filitti, Sărăţeanu, Tăut şi 
altele9. După 1800, unele dispar şi/sau se parcelează, dar 
numărul lor total se măreşte. 

Pentru perioada sec. XVIII, mai bine cunoscută 
direct prin câteva construcţii păstrate, comparaţii se pot 
face cu câteva clădiri din Ploieşti (Hagi Prodan) şi din 
Bucureşti (pe străzile Şerban Vodă şi Mircea Vodă)10 (fig. 
4-4’-5). Revenind la Buzău, un alt reper tradiţional ar 
putea fi Palatul Episcopal din incinta Episcopiei, remaniat 
de Constantin Brâncoveanu. Dar includerea într-un 
ansamblu bisericesc cu caracteristici aparte şi noua 
înfăţişare neoclasică (asupra căreia s-a operat parţial 
prin restaurarea din anii ’80), impusă în anii ’30 ai sec. 
XIX de Episcopul Chesarie, nu-l recomandă ca precursor 
al fenomenului analizat aici. În această perspectivă este 
plauzibil să fi funcţionat ca model în procesul, analizat 
mai jos, penetrării Neoclasicismului în oraş.

Este important de insistat asupra faptului că 
exemplele de mai sus nu reprezintă o arhitectură urbană 
“medie“; dimensiunile, compoziţia casei şi alcătuirea 
gospodăriei, aflate în relaţie directă cu statutul 
proprietarilor, aveau nevoie de parcele ample. De pildă, 
în hotărnicia din 1765 este delimitată proprietatea 
vistierului Vergu (fostă Mănăilă), aflat în judecată cu 
Episcopia, proprietate care la nord se întindea până spre 
actuala stradă Independenţei (zona Băii Comunale). În 
acelaşi an, 1765, curtea lui Hagi Constantin era suficient 
de mare pentru ca să conţină 2 brutării, 2 cârciumi, 2 
prăvălii, o băcănie…7 case de locuit şi o biserică11. Actualul 
areal al casei Vergu-Mănăilă, fiind în frontul str.  Războieni, 
este un rezultat al prelungirii fostei străzi Ştefan cel Mare 
(din planul din 1881) până la biserica Banu (devenind 
astfel str. Războieni de astăzi). Noua stradă traversează, 
practic, proprietatea respectivă, împărţind-o în mai 
multe parcele şi schimbând fundamental poziţia casei în 
raport cu strada şi vecinătăţile.

Cum arăta, în acest context, locuirea obişnuită? 
Oraşele din această zonă a României şi-au şters în mare 
parte urmele acestei locuiri. În cartierele relativ centrale 
ale Buzăului anilor ‘80 ştiam doar trei-patru case care 
păreau că se înscriu în această categorie modestă: case de 
factură ţărănească, din paiantă sau lemn şi cu un pridvor 
cu stâlpi din lemn, rămase ca prin minune în ţesutul 
modernizat în secolul XIX. Poziţia în raport cu strada le 
trăda (le trădează celor care mai există) anterioritatea 
faţă de acţiunea de aliniere a fronturilor. Altele par a fi 
rămăşiţe ale vechii locuiri, articulate noilor corpuri de 
clădiri, care s-au înscris în frontul străzii(fig. 6-9). 

În acest context, rămân câteva sugestii din partea 

9 V. Nicolescu, File de cronică…pp. 17-22.
10 Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, 
Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1982, pp. 461-470.
11 V. Nicolescu, File de cronică…pp. 16 şi 19.
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locuirii de această categorie din satele sau târgurile 
din zonele de deal şi munte învecinate: Nehoiu, Bâsca 
Roziliei, Mlăjet, Nişcov, Pâscov, Vintilă Vodă, Menedic 
etc., atât timp cât satele de câmpie sunt mult mai noi şi 
nu conţin exemple de clădiri anterioare sec. XIX.

Din punct de vedere al morfologiei parcelare, în 
exemplele găsite există două tipuri importante: casa (cu 
unul sau două niveluri) perpendiculară pe uliţă şi casa 
orientată spre uliţă (cu faţada principală, a accesului, 
către uliţă). În prima variantă parcela este îngustă, casa 
putând fi extinsă doar spre spate sau formând un “L”. 
(fig.10-12) În cea de-a doua variantă, parcela este mult 
mai lată, permiţând casei să devină independentă şi 
gospodăriei să se completeze, în timp, cu noi construcţii 
în lateral sau în spatele clădirii principale. (fig. 13- 14). 
Există numeroase fronturi care conţin ambele tipuri sau 
derivatele lor, un exemplu parţial dispărut în anii ’90, 
fiind la Nehoiu (fig. 15). În ceea ce priveşte compoziţia 
volumetrică a casei, ambele variante conţin elemente 
dominante sau care acuză simetrii (accesul simplu, 
numărul golurilor sau foişorul) sau nu.  

Spaţiul învecinat de la vest, cel prahovean, 
pune în evidenţă aspecte similare, impecabil studiate 
încă din anii ’80 de echipele de lucru coordonate 
de arhitectul Călin Hoinărescu. Pentru aria colinară 
(Vălenii de Munte, Sângeru, Urlaţi etc.) el determină 
“interferenţe între locuirea de târg şi cea a micilor 
conace boiereşti”, caracteristică secolelor XVIII-XIX. 
Compoziţii asemănătoare au casele din aria nordică 
pre-montană, definită ca “Zonă etnografică a Văii 
Teleajenului” (Starchiojd, Poseşti, Ogretin, Bertea, Slănic 
etc.), ele dovedindu-se comune cu cele din satele vecine 
din judeţul Buzău (Bâsca Chiojd, de exemplu)12 (fig. 16). 
Aceste studii întăresc convingerea aplicării în oraşe 
a unor modele de locuinţe de statut mediu din satele 
bogate învecinate, fapt pe care încerc să-l demonstrez şi 
în legătură cu Buzăul.

Modernitatea se impune în spaţiul românesc 
al curburii Carpaţilor începând cu primele decenii ale 
sec. XIX. Este întârziată faţă de Moldova, unde germenii 
importurilor stilistice ocidentale se întâlnesc deja în 
sec. XVII şi mai timpurie decât în restul Ţării Româneşti, 
unde, cu excepţia Bucureştilor, începe să se manifeste 
de pe la mijlocul sec. XIX. Pentru Bucureşti, exemplele 
cele mai cunoscute sunt Casa Creţulescu (str. Fundaţiei 
nr. 4, prima jumătate a sec. XIX), casa Marelui Logofăt 
Dinicu Golescu  (Calea Victoriei, 1812-1815), palatul 
domnitorului Grigore Ghica (Ghica-Tei, 1822) şi palatul 
Ştirbei (Calea Victoriei, 1835)13. 

În ceea ce priveşte strict zona Buzăului, cel mai 
semnificativ moment al debutului înnoirilor stilistice 
este dominat de activitatea Episcopului Chesarie 
Căpăţână al Buzăului (1825-1846). El reconstruieşte 
12 C. Hoinărescu, Studiu de inventariere, cartare şi punere în valoare a 
monumentelor de arhitectură, istorice şi memoriale din judeţul Prahova, 
“Arhitectura”, 1986, 1, pag. 34-38; este un extras din studiul referitor la 
întreaga ţară, publicat în tiraj restrâns în 1989. 
13 Gr. Ionescu, Op. cit., pp. 511-516.

mare parte dintre ansamblurile şi bisericile distruse 
de războaie şi cutremure înainte şi în timpul păstoririi 
sale şi realizează noi construcţii impunând un stil 
conţinând elemente de Neoclasicism. Cele mai bune 
exemple fac parte din ansamblul Episcopiei: Palatul 
Episcopal (refăcut), noul Seminar (construcţie nouă) 
şi Cancelaria (refăcută pe pivniţe mai vechi). De fapt, 
episcolul remaniază global incinta, menţinând (în 
afara bisericii) puţine dintre elementele mai vechi14.  În 
această atmosferă înnoitoare, este mai mult decât sigur 
că familiile boiereşti din Buzău adoptă aceeaşi stilistică 
la construcţia sau reconstrucţia reşedinţelor lor. Dacă nu 
avem date despre numeroasele curţi amintite anterior la 
cumpăna sec. XVII şi XIX, conacul Hrisoscoleu, terminat 
în 1821 şi menţinut fragmentar până astăzi15, poate 
informa asupra “neoclasicismului“ practicat de elita 
buzoiană. Dar, întreaga galerie de exemple date mai 
sus ilustrează un eşantion deasemenea elitist, destinat 
marilor familii boiereşti, domniei sau elitei bisericeşti, 
astfel încât pot fi luate doar ca reper relativ în cercetarea 
fenomenului burghez românesc.

Procesul racordării mediului urban românesc 
la realităţile europene se amplifică după mijlocul 
sec. XIX şi, în acest sens, în afara efectelor urbanistice 
ale “Regulamentului Organic“ (amintit anterior) devin 
importante două circumstanţe.

Prima este datorată activităţii din Principate, în 
jumătatea a doua a sec. XIX, a unor arhitecti străini, însoţiţi 
sau urmaţi la scurt timp de arhitecţi români pregătiţi 
în şcoli din Paris, Viena şi Berlin. Toţi devin promotorii 
stilurilor epocii (Eclectic, Neoclasic, Romantic, Art-
nouveau), urmaţi după începutul secolului XX, de 
absolvenţii Şcolii româneşti de arhitectură, care vor 
promova Neoromânismul până spre sfârşitul perioadei 
interbelice, iar în anii ’30-40, Modernismul (“arhitectura 
cubistă“) şi Art-Decó.     

A doua circumstanţă este prezenţa în Principate a 
unor echipe de meşteri italieni care îşi aduc, probabil, 
propriile modele de case unifamiliale de statut mediu, 
adaptându-le condiţiilor locale. Ei devin şi principalii 
executanţi ai noii arhitecturi, promovate de arhitecţii 
străini şi autohtoni. 

Edificarea din materiale durabile devine curând 
obligatorie pentru construcţiile principale ale parcelelor 
(cele dinspre stradă), iar stilurile perioadei pătrund 
treptat, după cum spuneam, în oraş. Efectul acestor 
înnoiri se combină cu manierele tradiţionale de edificare, 
care nu sunt abandonate foarte uşor şi repede.  Altfel nu 
se explică particularităţile remarcate încă de la început 
şi faptul că imaginea zonelor rezidenţiale româneşti din 
exteriorul Carpaţilor din intervalul respectiv de timp 
este inconfundabilă în context european.

Arătam mai sus că locuirea într-un astfel de oraş 

14 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, Ed. Episcopiei Buzăului, Buzău 
1986, pp. 46-60.
15 Despre starea lui la sfârşitul anilor ’80, în T. O. Gheorghiu, Monument..., 
”Arhitectura”, 6/1986. Astăzi este dificil de detectat pe teren.
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se concentra în cele două mari arii funcţionale urbane: 
în zona de târg (devenind etajul clădirilor comerciale, 
şi de mici afaceri, unde rezida familia proprietarului) şi 
în ariile rezidenţiale propriu-zise (cartiere sau străzi 
cu acest caracter). În ceea ce priveşte acest studiu, el 
se va concentra doar asupra ultimului tip de locuire 
urbană, din cel puţin două motive. Primul este ponderea 
fenomenului, locuirea asociată zonei comerciale fiind 
puţină în raport cu cea din ariile rezidenţiale. Al doilea 
motiv este reprezentat de particularităţile constatate 
în organizarea şi imaginea stradală a gospodăriilor (în 
raport cu oricare dintre ariile rezidenţiale europene), faţă 
de locuirea centrelor comerciale, uniformizată în secolul 
XIX în toată Europa de est, până la limita ei dinspre Asia. 
Locuirea de la etajul clădirilor comerciale va fi prezentată 
doar punctual, ca reper.

Aspecte urbanistice; morfologie parcelară
Revenind în Buzăul perioadei respective, analiza 

parcelarului din ariile rezidenţiale care au evoluat 
în jurul centrului, pune în evidenţă câteva tipuri de 
forme şi amplasamente ale casei în raport cu forma, 
proporţiile şi orientarea parcelei faţă de stradă. Ele sunt 
verificate şi prin imaginile fotografice, din care, cu foarte 
puţine excepţii, le-am ales pe cele anterioare anilor ’90. 
Între acestea sunt fotografii ale unor case care au fost 
demolate de sistematizarea comunistă şi fotografii ale 
unor case existente şi astăzi, dar profund afectate de 
intervenţii recente: extinderi, supraetajări, schimbări 
de tâmplărie, decoraţii distruse, noi finisaje exterioare 
neadecvate sau cu culori stridente). În acest proces, au 
avut şi au loc frecvente demolări16. Imaginea originară a 
casei este motivul pentru care am selectat acest set vechi 
de fotografii. Din aceleaşi motive, fotografiile de după 
1989 utilizate sunt anterioare intervenţiilor brutale din 
ultima perioadă.

Clădirile cercetate aici sunt amplasate pe vechile 
străzi ale oraşului, anterioare mijlocului sec. XIX, dar 
majoritatea mobilează noile străzi deschise ulterior 
şi cu precădere odată cu sfârşitul sec. XIX. Dintre cele 
vechi (eventual sistematizate) am în vedere străzile 
Armoniei, Bucegi (ambele în zona bisericii Negustori), 
Marghiloman (zona hanurilor), Democraţiei, Unirii şi 
Independenţei (pentru toate trei, tronsoanele estice, 
către centru), Colonel Buzoianu (tronsoane disparate), 
Războieni (între Colonel Buzoianu şi Păcii). Dintre 
străzile sau fragmentele de străzi noi am în vedere 
tronsoanele vestice ale străzilor Democraţiei, Bălcescu, 
Unirii, Independenţei şi străzile adiacente, strada Patriei, 
Bulevardul Gării şi străzile adiacente, Colonel Buzoianu 
(în zonele sistematizate) etc. 

Urmele vechilor parcelări şi arhitecturi (de secol 
XVIII, cel puţin) se puteau observa pe străzile Colonel 
Buzoianu, Merişorului şi pe Marghiloman  (clădirile de 
16 Pentru toată gama de maltratări ale acestei categorii de clădiri, vezi T. 
O. Gheorghiu, Buzău - starea oraşului - sumară diagnoză urbanistică şi de 
arhitectură, “Arhitext, 1-2/ 2008, pag. 26-31, idem, O diagnoză asupra substanţei 
istorice a oraşului Buzău, “Transsylvania Nostra”, 1-2/2008, pp. 53-61. 

factură rurală amintite anterior, ieşite din aliniament). 
Clădirile învecinate, cele mai vechi ridicate în anii ’70-
80 ai secolului XIX, sunt deja aliniate noilor fronturi. 
Pe Unirii existau înainte de demolarea zonei, câteva 
corpuri vechi de case interioare lotului, articulate noilor 
clădiri dinspre stradă. Acelaşi tip de locuire modestă se 
întâlnea şi se întâlneşte încă pe străzile periferice, aici 
atmosfera rurală menţinându-se până astăzi. În orice 
caz, după deceniile 8-9 ale secolului XIX, toate clădirile 
sunt supuse regulamentelor contemporane şi acest fapt 
conferă coerenţă ariilor respective. 

 Indiferent de locul amplasamentului (cu excepţia 
caselor de sfârşit de secol XVIII şi început de secol XIX 
amintite mai sus ca urmărind vechile aliniamente), 
clădirile de locuit din perioada studiată pun în evidenţă 
câteva tipuri de organizare, care depind de status-ul 
social, de poziţia în raport cu zonele de interes (zona 
comercială şi intersecţia străzilor fiind unele dintre ele), 
de mărimea şi forma lotului, de momentul edificării. 
Ultimul factor este relativ, constatându-se, destul de 
frecvent, unele derogări de la regulamentele generale 
ale diferitelor perioade. De pildă, casa în frontul stradal 
este specifică perioadei de până spre 1900, dar există 
numeroase edificări de case retrase cu 3-4 metri de 
la stradă, în oricare dintre ariile edificate atunci. De 
asemenea, casa retrasă  de la stradă, utilizată ca model 
în perioada de edificare a “Neoromânismului” (după 
1900) şi, mai ales, a “Cubismului” (arhitectura modernă 
a anilor ‘30-40 ai sec. XX) nu reprezintă unicul tip de 
dispunere; pe str. Mioriţei există un grup de clădiri 
cubiste aliniate în frontul stradal. Studiile ulterioare 
ar putea să descifreze motivele acestor derogări, unul 
dintre ele putând fi diferenţele de regulament ale unor 
arii urbane; ca şi astăzi.

Tipologia şi cronologia locuirii 
Sistematizând informaţia, am detectat câteva 

tipuri, cele mai longevive ca utilizare, cu începuturi de 
edificare către sfârşitul sec. XIX, şi care vor fi detaliate 
în cele ce urmează. Clădirile ulterioare Primului Război 
Mondial, adoptând noile stiluri (Neoromânesc şi Cubist), 
sunt prezentate succint, doar ca repere ale studiului, fără 
a fi organizate tipologic. Diversitatea soluţiilor împiedică 
găsirea unor reguli de compoziţie sau amplasament.

1 - Casa în frontul stradal, perpendiculară pe 
stradă, de tip “vagon”

2 - Casa în frontul stradal, perpendiculară pe 
stradă, de tip “compact”, “dezvoltat”

3 - Casa în frontul stradal, dublă
4 - Casa în frontul stradal, accesibilă direct din 

stradă
5 - Casa retrasă din front, perpendiculară pe stradă, 

de tip “vagon“
6 - Casa retrasă din front, perpendiculară pe stradă, 

de tip “compact”, “dezvoltat”
7 - Casa retrasă din front, paralelă cu strada
8 - Casa de colţ cu accesul spre intersecţie
9 - Casa de colţ cu spatele spre intersecţie
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Fig. 3. Casa Vergu-Mănăilă - str. Războieni Fig. 4. Casa Hagi Prodan din Ploieşti (după Gr. Ionescu, op. cit.)

Fig. 5. Casă pe str. Şerban Vodă, Bucureşti (după Gr. Ionescu, op. cit.)

Fig. 6. Casă veche de pe str. Unirii menţinută în prelungirea noului 
corp dinspre stradă (demolată în anii ‘80)

Fig. 4’. Casa Hagi Prodan din Ploieşti (după Gr. Ionescu, op. cit.)

Fig. 7. Casă veche de colţ, str. Merişorului

Fig. 8. Casă veche pe str. Marghiloman Fig. 9. Casă veche încadrată de clădiri de la sf. sec. XIX., str. Colonel 
Buzoianu (demolată în anii ‘90)
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Fig. 10. Casă în Bâsca Roziliei; foto anii ‘70 Fig. 11. Casă în Varlaam; foto anii ‘70

Fig. 12. Casă în Nehoiu; foto anii ‘70 Fig. 13. Casă în Nişcov; foto începutul anilor ‘70

Fig. 14. Casă în incinta bisericii din Vintilă Vodă; foto începutul 
anilor ’70 (acum ruinată)

Fig. 15. Șir de case în Nehoiu ilustrând toate tipurile 
de organizare a gospodăriei; foto începutul anilor ’70 
(parţial demolate sau transformate)

Fig. 16. Casă în Bâsca-Chiojd - zona de contact cu Prahova 
(după C. Hoinărescu, op. cit.)
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Fig. 17. Schemă plan “casă tip 1”
Fig. 18. Casă tip 1 - strada Unirii; foto anii ’70 (demolată)
Fig. 19. Casă tip 1- str. Armoniei; foto anii ‘80
Fig. 20. Casă tip 1- Bulevardul N. Bălcescu; foto anii ’70 (demolată)
Fig. 21. Casă tip 1 - str. Col. Buzoianu; foto anii ’80 (modificată)
Fig. 22. Șir de case de tip 1 pe str. Col. Buzoianu; foto anii ’90 (prima din stânga demolată)
Fig. 23. Șir de case de tip 1 pe str. Armoniei; foto anii ’80 (parţial modificate) 
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29 30 31
Fig. 24. Schemă plan “casă tip 2”
Fig. 25. Șir de case de tip 2- Bulevardul Gării - foto 2007
Fig. 26. Casă tip 2 - Bulevardul Gării - foto 2007
Fig. 27. Casă tip 2 - Bulevardul Gării - foto 2007
Fig. 28. Casă tip 2 - str. Colonel Buzoianu - foto 2010
Fig. 29. Case tip 2 - str. Independenţei; foto anii ’80 (modificate)
Fig. 30. Casă tip 2 - str. Unirii; foto anii ’80 (demolată)
Fig. 31. Casă tip 2 - str. Unirii- fosta Bibliotecă; foto anii ’80  (demolată)
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32

33

33’

34

34’

35

Fig. 32. Schemă plan “casă tip 3”
Fig. 33-33’. Casă tip 3 - str. Războieni, faţadele de est şi de vest; foto 2008 (modificată)
Fig. 34-34’. Casă tip 3 - str. Unirii - faţadele de est şi de vest; foto anii ’80 (demolată)
Fig. 35. Case cuplate - str. Transilvaniei; foto anii ’70 (demolate)

36

37

38Fig. 36. Schemă plan “casă tip 4”
Fig. 37. Casă tip 4 - str. Artelor; foto anii ’80 (demolată)
Fig. 38. Casă tip 4 - str. Armoniei; foto 2008 

Fig. 39. Schemă plan “casă tip 5”
Fig. 40. Casă tip 5 - str. Col. Buzoianu; foto 2009
Fig. 41. Casă tip 5 - str. P. Ştefu; foto 2010
Fig. 42. Casă tip 5 - str. Războieni; foto 2007
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Fig. 43. Schemă plan “casă tip 6”
Fig. 44. Casă tip 6 - str. Bucegi; foto 2010
Fig. 45. Casă tip 6 - str. Bucegi; foto 2010
Fig. 46. Casă tip 6 - str. Armoniei; foto anii’80 (modificată)
Fig. 47. Casă tip 6 - str. Unirii (zona limitrofă Episcopiei); foto anii ’80 (demolată)
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Fig. 48. Schemă plan “casă tip 7”
Fig. 49. Casă tip 7- str. Independenţei; foto anii ‘90
Fig. 50. Casă tip 7 - Bulevardul N. Bălcescu - “Casa Căsătoriilor”; foto anii ’80 (demolată)
Fig. 51. Casă tip 7 - Bulevardul N. Bălcescu; foto 2010
Fig. 52. Casă tip 7 - str. Războieni; foto 2008
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Fig. 53. Schemă plan “casă tip 8”
Fig. 54-55. Casă tip 8 - str. Independenţei colţ cu Patriei (sediu 
Poşta - Romtelecom); foto anii ’80 (modificată)
Fig. 56. Casă tip 8 - str. Col. Buzoianu colţ cu Independenţei (casa 
memorială Hortensia Papadat-Bengescu); foto anii ’90 (părăsită, 
în prag de ruină)
Fig. 57. Casă tip 8 - str. Independenţei colţ cu Piaţa Godeanu; foto 
anii ’90 (modificată)
Fig. 58. Casă tip 8 - Bulevardul N. Bălcescu colţ cu Artelor (lângă 
Tribunal); foto anii ’80 (demolată)
Fig. 59. Casă tip 8 - str. Col. Buzoianu colţ cu Independenţei (fosta 
reşedinţă a primului secretar judeţean din anii ‘80); foto 2010
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Fig. 60. Schemă plan “casă tip 9”
Fig. 61. Case tip 9 - str. Democraţiei colţ cu str. Mioriţei, simetrice; foto anii ’90 
(una-cea de la est- demolată)
Fig. 62. Casă tip 9 - str. Unirii colţ cu str. Col. Buzoianu; foto anii ’80 (demolată)
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1 - Casa în frontul stradal, perpendiculară 
pe stradă, de tip “vagon”. Este cel mai frecvent caz şi 
acoperă aproape toate tipologiile stilistice şi perioadele 
înscrise în intervalul respectiv de timp. Lotul este 
relativ îngust (în medie de cca.10-12 metri), mergând 
în jos până la cca. 7-8 metri. Accesul dinspre stradă se 
face prin curte şi, printr-o schimbare de direcţie la 90°, 
către intrarea în casă. Majoritatea caselor au aceeaşi 
orientare (motivată de punctele cardinale), astfel încât 
fiecare este amplasată cu spatele (rezolvat frecvent cu 
calcan) către vecin. Există şi parcele cu fâşii de teren 
menţinut în spatele casei, necesare golurilor de lumină 
şi/sau ventilaţie (1,90 metri conform “Codului Civil“) 
sau întreţinerii faţadei respective (până la 1 metru).

În formula de lăţime minimă, casa, edificată 
la limita parcelei (de obicei nordică pentru străzile 
orientate nord-sud), are cca. 4-5 metri lăţime şi permite 
un acces în curte de cca. 3 metri. Planul casei depinde 
de desfăşurarea liniară, accesul fiind amplasat fie în 
axul casei, fie după prima travee dinspre stradă. De 
cele mai multe ori evoluţia casei s-a făcut în adâncime, 
în continuarea primului corp de clădire adăugându-se 
noi încăperi sau anexe. Aceasta a generat denumirea 
populară de “casă-vagon” (fig.17-23).

2 - Casa în frontul stradal, perpendiculară pe 
stradă, de tip “compact” (“dezvoltat”). Principial, 
este asemănătoare cu primul tip. Deosebirea majoră 
este generată de lăţimea mare a casei şi, în relaţie 
directă, de forma şi lăţimea lotului. Din cauza dezvoltării 
programului locuinţei, terenul este mult mai lat, uneori 
permiţând amenajări relativ ample ale unor mici spaţii 
verzi sau grădini de flori în axul intrării. Acest tip de 
parcelă schimbă ritmul frontului, care în mod obişnuit, 
este destul de uniform. Din stradă, accesul parcurge 
acelaşi traseu ca la tipul precedent, aceeaşi fiind şi 
dispoziţia caselor unele faţă de celelalte.

Casa de acest tip este relativ pătrată în plan, 
încăperile principale fiind grupate în jurul unui hol 
central, accesibil printr-un vestibul. Aparatul de acces 
este mult mai amplu şi spectaculos decât în cazul 
precedent, acuzând, frecvent, o simetrie pronunţată. 
Neoclasicismul este prezent aici prin perechile de 
coloane sau pilaştri flancând accesul. Ele sprijină un 
fronton triunghiular, curb sau mai complicat ca formă, 
întregul volum fiind decroşat în raport cu faţada 
edificiului (fig. 24-31).

3 - Casa în frontul stradal, dublă. Este un 
tip destul de rar întâlnit şi cred că a fost generat de 
amplasarea pe un lot lat a două case cuplate şi relativ 
simetrice, edificate concomitent şi, probabil, de familii 
înrudite. Poate fi foarte bine asimilat tipului modern de 
“case cuplate“. Altfel spus, avem de-a face cu două case 
din primul tip amplasate spate în spate, fiecare având 
propria curte, propriul sistem de acces şi organizări 
similare ale casei (fig.32-34). Mult mai frecventă este 
cuplarea a două case, spate în spate, edificate în perioade 
diferite şi cu arhitecturi diferite. Ca şi tipul precedent, 
ele sunt întâlnite mai ales pe străzile orientate est – 

vest. Astfel, faţadele lungi, dinspre curte, au perioade de 
însorire zilnică comparabile (fig. 35). 

4 - Casa în frontul stradal, accesibilă direct 
din stradă. Nu reprezintă un tip uzual de edificare şi 
organizare a locuirii. Lotul are frecvent lăţimea casei, 
permiţând o desfăşurare continuă a frontului; locuire 
“înşiruită“ s-ar numi astăzi. În mod obişnuit, ar trebui 
să se găsească în zonele centrale, integrată în fronturile 
continue de case cu magazine sau ateliere la parter. Unele 
au curţi laterale necesare accesului carosabil. Exemplele 
pe care le dau aici sunt integrate, aleator, unor fronturi 
obişnuite de locuinţe, care în rest adoptă tipologiile 
precedente (fig.36-38).

5 - Casa retrasă din front, perpendiculară 
pe stradă, de tip “vagon“. Este o derivată a primei, 
datorată, probabil, schimbării regulamentului de 
edificare. Această retragere nu are nici o consecinţă 
pentru organizarea parcelei sau a casei. Mica arie 
dinspre stradă este utilizată pentru amenajarea unui 
spaţiu verde-tampon. (fig. 39-42)

6 - Casa retrasă din front, perpendiculară pe 
stradă, de tip “compact”, “dezvoltat”. Ca şi precedenta, 
este derivată din tipologia caselor în front, în speţă din 
tipul 2. Cu toate acestea, este posibil ca acest mod de 
organizare a parcelei să fie determinat şi de includerea 
unora dintre vechile locuinţe într-un sistem parcelar 
nou. Mare parte dintre ele se găsesc în zona străzilor 
Armoniei- Bucegi (zona veche a Buzăului), unde erau 
masate o parte din curţile micii boierimi. Eventualele 
planuri ale oraşului de început de secol XIX pot elucida 
această problemă (fig. 43-47).

7 - Casa retrasă din front, paralelă cu strada. 
Cu toate că este o derivată a tipului 4, se distinge prin 
simetria compoziţiei. Accesul în curte este rezolvat în 
axul casei, astfel permiţând realizarea unei alei însoţite 
de mici amenajări peisagere. În ciuda apropierii de 
stradă (cca. 4-5 metri) ansamblul este astfel derivat 
tipologic din compoziţiile neorenascentiste de la care, 
mai mult decât sigur, se revendică (fig. 48-52).

8 - Casa de colţ cu accesul spre intersecţie, în 
ciuda faptului că derivă din combinaţia dintre tipurile 
de case în front şi cele retrase, reprezintă o categorie 
cu o puternică personalitate. Locul ocupat la intersecţia 
străzilor, facilităţile de orientare, parcelele mari (acolo se 
racordează cele două sisteme de lotizare perpendiculare 
una pe alta), puterea economică a proprietarilor, sunt 
factori care influenţează asupra calităţii edificării. Fără 
aproape nici o excepţie, aceste clădiri fac dovada unor 
calităţi la superlativ, aliniindu-se necondiţionat la 
stilurile perioadei de edificare (fig. 53-59). 

9 - Casa de colţ cu spatele către intersecţie 
reprezintă cealaltă variantă de mobilare a intersecţiei 
în ceea ce priveşte casa de locuit. Din felurite motive 
(orientarea către punctele cardinale, zgomotul străzii, 
dorinţa de intimitate etc.), accesul şi faţada principală 
a casei sunt orientate către curte, restul faţadelor 
urmărind frontul colţului. În felul acesta se obţine o 
dublă orientare a corpului principal al casei şi, în timp, o 
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Fig. 64. Casă stil “Neoromânesc” - str. Independenţei; 
foto anii ‘90

Fig. 65. Casă stil “Neoromânesc” - str. 
Independenţei; foto anii ‘90

Fig. 66. Casă stil “Neoromânesc” - Bulevardul Gării; 
foto 2008

Fig. 67. Casă stil “Neoromânesc” - Bulevardul 
N. Bălcescu; foto 2010

Fig. 63. Casă “Art-Nouveau”- 
Bulevardul N. Bălcescu; foto 

anii ‘80 (demolată)

Fig. 68. Casă stil “cubist”  - str. Col. Buzoianu (Casa 
Predescu); foto 2009

Fig. 69. Case stil “cubist” în frontul str. Mioriţei; foto 
anii ’90 (parţial modificate)

Fig. 70-71. Casă cu comerţ la parter str. Unirii colţ cu Col. Buzoianu; foto anii ’90 (demolată)
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utilizare mai elastică. În exemplele date aici, intersecţia 
străzilor Democraţiei şi Mioriţei reprezenta o rezolvare 
aparte. Ea era mobilată cu două clădiri de acest tip, 
relativ simetrice, fapt ce semnifica intenţii clare de 
monumentalizare a ei (fig. 60-62).

Aceste două tipuri de rezolvare a caselor de colţ, 
sunt însoţite  de cel al clădirilor care dominau sau 
domină încă, intersecţia şi în care locuirea suprapune 
comerţul de la parter.

Cele analizate până aici reflectă aspectele 
dominante ale locuirii medii urbane buzoiene. Tipurile 
respective au fost edificate în sute de variante, în toată 
aria urbană. Este interesant de observat că aceste clădiri 
nu se grupează tipologic; pe aceeaşi stradă (mai ales din 
zonele centrale) ele alternează. Este adevărat că, datorită 
preţului mare al terenului şi prestigiului, bulevardele sau 
străzile importante apărute la cumpăna sec. XIX – XX, 
sunt mobilate cu reşedinţe mai mari sau bogate, dar chiar 
şi în aceste arii există locuinţe de un status inferior. Este 
un argument pentru includerea acestei locuiri urbane în 
categoria mediei, aşa cum consideram la început, chiar 
dacă cercetarea pune în evidenţă anumite diferenţe de 
gabarit, amplasament, de calitate a arhitecturii. 

Interpretând social aceste constatări, ele reflectă 
gama reală a posibilităţilor de rezolvare a propriei 
rezidenţe a societăţii medii urbane din Buzău, extrem 
de asemănătoare celor din jur, din Ploieşti, Rm. Sărat, 
Focşani, Brăila, Galaţi etc. Este o realitate care este mai 
puţin dependentă de dinamica economică a oraşelor 
respective, cât de posibilităţile clasei medii de orăşeni. 
Privind lucrurile în această perspectivă, este remarcabil 
faptul că mulţi dintre proprietari  erau funcţionari publici 
locali (Primărie, Prefectură etc.) sau ai unor ministere 
(justiţie, finanţe, învăţământ, sănătate, apărare, cultură 
etc.), angajaţi ai CFR-ului sau altor regii locale sau 
regionale (salubritate, electricitate, edilitare etc.). 
Evident că lor li se adăugau negustorii, constructorii, 
industriaşii, meseriaşii şi practicanţi ai profesiunilor 
liberale (avocaţi, medici, notari etc.). Proprietarii sau 
administratorii agricoli se adăugau acestor clase, dar nici 
aceştia nu deţineau reşedinţe de tip feudal, comparabile 
cu cele din secolele XVII-XVIII. Oraşul modern îi integra 
pe toţi şi-i uniformiza relativ, sub aspect urbanistic şi 
arhitectural. Este o lecţie care ar trebui asimilată de 
administraţiile oraşelor româneşti de astăzi.

Ceea ce a urmat în deceniile premergătoare Celui 
Războiului de-al Doilea Mondial are o pondere mult mai 
mică şi, frecvent, se înscrie în tipologia amintită mai sus. 
Excepţiile sunt puţine şi modificările se datorează nu 
atât regulamentelor din acel moment, cât noilor stiluri, 
conţinând noutăţi de organizare a casei pe parcelă şi 
de funcţionalitate interioară a clădirii. Pe Bulevardul N. 
Bălcescu exista un “Art-nouveau” care mobila un colţ, 
(fig. 63) dar cele mai multe dintre clădirile interpretând 
stilul “neoromânesc“, frecvent retrase de la stradă, cu un 
volum compact dar cu numeroase decroşuri, au accesul 
rezolvat într-unul dintre colţurile casei dinspre stradă, 
marcat printr-un mic pridvor sau hol vitrat (fig. 64-67). 

Detalii de arhitectură de tip “neoromânesc“ sunt grefate 
pe clădiri aparţinând tipologiilor deja trecute în revistă. 

Casele moderniste (“cubiste”) interbelice, fie retrase 
de la stradă (fig. 68), fie integrate frontului, au dispozitive 
special desenate pentru accese. Amplasate în colţul 
clădirii, accesele sunt protejate de copertine. În frontul 
stradal, ele ritmează desfăşurarea clădirilor, aşa cum se 
petrece pe strada Mioriţei, amintită anterior (fig. 69).

În fine, în cadrul locuirii mixată cu comerţ şi alte 
funcţiuni, caracteristică zonelor de târg (Cuza Vodă 
şi străzile adiacente), ca reper, merită să fie analizat 
succint unul dintre exemplele exterioare acestei arii. 
Mă refer la colţul de est al intersecţiei străzii Colonel 
Buzoianu cu Unirii unde până în 1987 a existat un 
imobil tipic pentru această categorie. Corpul din 
frontul străzii Unirii, cu magazin la parter şi pivniţă, 
se prelungea în curte cu un corp de locuinţe, retras 
de la stradă. Ele erau accesibile direct din curte sau 
de pe o cursivă cu stâlpi de lemn, de asemenea tipică 
pentru acest gen de locuire. Imobilul în cauză se 
detaşa, totuşi, prin calitatea arhitecturii şi detaliilor, 
mai estompată în cazul altor rezolvări similare de pe 
strada Colonel Buzoianu, Patriei şi altele (fig. 70-71).

  

Concluzii
Pornirea acestei cercetări a avut două scopuri 

aparent diferite, dar care se reunesc cumva, conturând 
o unică ţintă şi un produs unitar. 

Primul este acela de a continua mai vechile studii 
personale, unele inedite, altele publicate sau făcând 
parte din documentaţii de urbanism. Privită astfel, ea 
prelungeşte în timp istoria medievală a Buzăului, de 
la care am pornit iniţial şi scoate la lumină (inclusiv 
pentru clarificarea unor aspecte ale acesteia) procesele 
de înnoire urbanistică şi arhitecturală din sec. XIX şi 
XX. Aici am în vedere şi efectele sistematizărilor din 
perioada interbelică şi, cu efect mult mai distrugător, din 
cea comunistă a anilor ’70 - `80.

Al doilea este acela de a recupera cât se poate 
de mult din elementele, de asemenea urbanistice şi 
arhitecturale, dispărute ca efect al sistematizărilor din 
perioada comunistă. Lucrul în “Centrul de Proiectare 
Buzău” în intervalul 1982-1984 şi contactul cu realităţile 
acelei perioade m-au determinat să colectez toate datele 
disponibile referitoare la istoria, cartografia, urbanismul 
şi arhitectura din Buzăul acelui moment şi mai ales 
a celor ce urmau să dispară. Este momentul în care 
această arhivă  trebuie să vadă lumina zilei, în folosul 
profesioniştilor preocupaţi de istoria oraşelor româneşti 
şi pentru pasionaţii din acest domeniu. Societatea 
românească pare a fi neinteresată sau inertă în raport cu 
acest subiect, dar, din fericire, avem câteodată surpriza  
existenţei unor grupuri care fie militează pentru protecţia 
şi păstrarea acestor valori, fie încearcă recuperări de 
memorie urbană ascunsă în planuri şi fotografii vechi. 
Un asemenea grup este cel care administrează site-ul 
www.facebook.com/buzauvechi.oldbuzau şi care sigur 
va fi interesat de datele publicate aici. 
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Fig. 72. Planul unui fragment de arie urbană a Buzăului din anii 2000; de comparat, în ceea ce priveşte rezultatul sistematizărilor 
comuniste cu planul din 1971 (fig. 1)
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GĂRILE TIP ÎN „STIL C.F.R.” (1869 – 1916). 
PREMISE ȘI CLASIFICARE TIPO-MORFOLOGICĂ*

Toader Popescu** 

Abstract

This paper investigates an original and specific 
expression of Romanian railway architecture – the 
‘C.F.R.1 style’. We argue that, being an important phase in 
the modernisation of the architectural discourse in the 
railway field, the ‘C.F.R, style’ marks the shift from the 
practice of mechanical imitation or adaptation of Western 
models to the use of a specific architectural language. 
This new direction would later culminate in the adoption 
of the ‘National Style’ in railway architecture and with 
the elaboration of the so-called ‘showcase projects’. The 
article focuses on the most intense development phase 
of the national railway network, between 1869 (the 
inauguration of the first line) and 1916 (the beginning 
of World War I for Romania). In order to fully grasp the 
premises of the ‘C.F.R. style’, we briefly describe the first 
stages of Romanian railway architecture (stations built 
by foreign concessionaires and ‘imitation stations’). 
Subsequently, the paper analyses the ‘C.F.R. style’ in its 
various manifestations, placing it within the historical, 
cultural, technical and economical context and 
underlining its significance in the wider framework of the 
Romanian architectural discourse and practice. A typo-
morphological approach is also undertaken, identifying, 
describing and illustrating 5 „families” and 16 individual 
project types, each corresponding to a specific stage of 
evolution, functional variation and spatial context.

Keywords: railway station, models, types, classification, 
‘C.F.R. style’, pre-World War I.

În secolul XIX gara de cale ferată a reprezentat, 
la nivel mondial, un program de arhitectură cu 

totul nou, care a transpus la scara obiectului construit 
toate tensiunile generate de fenomenul feroviar la nivel 
teritorial și urban. 

Gara este noua poartă a orașului. Natura ei este 

* În intervalul scurs între predarea manuscrisului și publicarea articolului, 
prezentul text a fost inclus de autor, într-o formă extinsă, în volumul 
Proiectul feroviar românesc (1842-1916), Ed. Simetria, București, 2014 
(pp. 184-209).

** Dr. arh., lector universitar, Departamentul de Istoria & Teoria 
Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu”, str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, e-mail: 
toaderpopescu@yahoo.com
1 The Romanian Railway Company [Căile Ferate Române].

fundamental contradictorie, deoarece gara este, în 
același timp, centrală și periferică, industrială și civică, 
în oraș și în afara lui, banală și magică, progresistă și 
istoricistă. Ea unifică și separă cu aceeași putere. 

Ceea ce o definește cel mai bine este, probabil, 
caracterul ei de trecere: se trece de la oraș, nucleu al 
civilizației și spațiu (relativ) previzibil, la teritoriu, 
sălbatic și necunoscut; se trece de la un timp istoric la 
altul. Astfel, gara are două fizionomii, care se deschid 
către două lumi diferite și complementare, și care 
asigură trecerea călătorului – el însuși, reflectare a unui 
nou tip uman – între aceste două lumi.

Gara este, de asemenea, un spațiu social care își 
depășește funcțiunea pragmatică2. Natura ei contradic-
torie este și mai evidentă din această perspectivă: sim-
bolic, avem de-a face cu o prezență moralizatoare, care 
celebrează ordinea, tehnica, rigoarea, disciplina. În me-
diul rural, este principala legătură cu lumea exterioară, 
având o evidentă vocație socială și comunitară. Dimpo-
trivă, în orașe aceeași vocație transformă uneori gara în 
loc de convergență al marginalilor, în spațiu al periferi-
ei sociale, al delincvenței și al violenței3. Peste tot, însă, 
imaginarul optimist, fabulos și magic care îi este atașat 
contrastează cu banalitatea funcționării ei cotidiene. 

Într-un mod la fel de paradoxal, gara este un 
spațiu în același timp al mixității și al segregării. Chiar 
dacă imaginea cu care este adesea asociată este cea a 
unui spațiu burghez, gara este unul din rarele locuri 
unde putem regăsi simultan aproape toate ipostazele 
lumii urbane a secolului XIX. În siajul teoriilor lui Saint-
Simon, am putea spune că tehnica și industria joacă rolul 
liantului, adunându-le pe toate în același spațiu public4.

În fine, gara a fost, de-a lungul secolului XIX, un 
teren al experimentului arhitectural. Beneficiind și de 
libertatea de interpretare inerentă unui program nou și 
încă ne-anchilozat în scheme funcționale și în expresii 
rigide, precum și de situația de criză în care se găsea 
limbajul clasic, gara este un „vârf de lance” al inovației, 
într-o perioadă fertilă și animată de căutări stilistice și 
expresive5.

2 Cercetări recente și foarte interesante pe această temă la Jeffrey Richards, 
John M. MacKenzie, The Railway Station: A Social History, Oxford University 
Press, Oxford, 1986 și la Dávid Bán, The railway station in the social sciences, 
în „Journal of Transport History”, vol. 28, nr. 2/2007, pp. 289-93. 
3 Jeffrey Richards, John M. MacKenzie, Op. cit., Cap. 4: „The Station and 
Society”.
4 Ibid., Cap. 6: „Class, Race and Sex”.
5 În ceea ce privește arhitectura stațiilor de cale ferată din Europa și din 
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Toate aceste aspecte modelează, împreună și 
separat, gara ca obiect de arhitectură și condiționează 
coordonatele funcționării ei. În cele ce urmează, ne 
propunem să cercetăm cazul românesc din perspectiva 
evoluției interpretărilor acestui nou tip de construcție. 
Abordarea va fi una tipo-morfologică, obiectul studiului 
fiind reprezentat de manifestările formal-compoziționale 
ale programului. Ne propunem să  decelăm semnificațiile 
acestora într-un cadru mai vast, punându-le în contextul 
istoric, cultural, tehnic și economic al apariției lor6.

Studiul va trata epoca „eroică” a căilor ferate 
române, respectiv de la darea în folosință a primei 
linii (București-Giurgiu, 1869) până la intrarea țării 
în Primul Război Mondial, în 1916. În aceste decenii, 
rețeaua de cale ferată românească se constituie într-un 
ritm rapid și susținut, care nu va mai fi întâlnit nici în 
perioada interbelică, nici după 1945. Astfel, la orizontul 
anului 1916, schema feroviară este cvasi-definitivată în 
teritoriul național, ceea ce se va construi ulterior nefiind, 
în general, decât completări ale rețelei și adaptări ale ei 
la noua situație economică și geopolitică. În mod evident, 
aria geografică studiată este cea corespunzătoare 
teritoriului statului român în perioada menționată 
(1869 – 1916), cu toate modificările inerente (pierderea 
sudului Basarabiei și alipirea Dobrogei în 1878, 
integrarea Cadrilaterului în 1913).   

Obiectul principal de studiu al prezentului articol 
este familia tipologică a gărilor în „stil C.F.R.”, ce constituie, 
după cum se va vedea, o manifestare originală și plină 
de vitalitate a arhitecturii feroviare românești. Corecta 
punere în context a apariției și dezvoltării acestei 
arhitecturi impune, totuși, și o analiză a etapelor ce au 
precedat-o (gările construite de concesionari și gările de 
imitație7).

  
Gările construite de concesionari 
În perioada 1869 – 1879, proiectarea și construcția 

infrastructurii feroviare din România (inclusiv a gărilor) 
a fost apanajul exclusiv al societăților concesionare. 
În consecință, în ceea ce privește morfologia clădirilor 

lume, sunt de reținut cel puțin trei studii monografice de o excelentă ținută: 
Carroll L.V. Meeks, The Railroad Station: An Architectural History, Dover 
Publications Inc., New York, 1995; Nikolaus Pevsner, A History of Building 
Types, Princeton University Press, Princeton, 1976 (Cap. 14: „Railway 
Stations”, pp. 225-234) și Mihaly Kubinszky, Bahnhöfe Europas, Kosmos 
Verlag, Stuttgart, 1982. Sunt, de asemenea, remarcabile, volumele Jean 
Dethier (ed.), Le Temps des Gares, Centre Georges Pompidou, Paris, 1978 și, 
pentru cazul francez, Michel Ragon, L’architecture des gares, Ed. Denoël, 
Paris, 1984.
6 Prezentul articol reprezintă un extras revizuit din teza de doctorat a 
autorului, intitulată „Proiectul feroviar românesc. Ipostaze spațiale și 
culturale ale modernizării în planificarea și funcționarea căilor ferate, 
1842 – 1916”, conducător științific prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade. Teza 
a fost susținută la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din 
București în anul 2012.
7 Această clasificare tipo-morfologică reprezintă o contribuție teoretică 
originală a cercetării doctorale, unde este prezentată in extenso, incluzând 
și alte „familii” (gările în stil național, în arhitecturi regionale, precum și 
„proiectele fanion”), a căror analiză nu face obiectul prezentului articol.

de cale ferată, nu putem discuta nici măcar despre o 
imitație a unui model occidental, ci despre transpunerea 
sa directă și nemijlocită în contextul românesc, de 
companii care executaseră clădiri identice sau similare 
și în alte țări.

Prezenta cercetare nu și-a propus un studiu 
comparativ exhaustiv, care să identifice și să urmărească 
circulația modelor arhitecturale între România și țările 
de origine ale concesionarilor (sau țările în care aceștia 
mai construiseră infrastructuri feroviare în prealabil). 
O astfel de cercetare se anunță deosebit de interesantă, 
însă cadrul lucrării de față ne-a făcut să ne rezumăm la a 
semnala posibile similitudini și surse, ce urmează să fie 
confirmate de cercetări viitoare.

Prima constatare ce rezultă din studiul gărilor con-
struite de concesionari8 este aceea că ele se constituie 
în familii distincte, în funcție de originea și experiența 
anterioară a companiilor respective, neexistând foarte 
multe elemente comune între aceste grupuri.

În ceea ce privește prima linie construită în România 
și inaugurată în anul 1869 (București – Giurgiu), pot fi 
reținute ca semnificative cele două gări terminus, restul 
stațiilor fiind de foarte mică amploare și strict utilitare. 
Acestea două, București Filaret și Giurgiu, reiau modelul 
gărilor construite de aceiași concesionari – J.T. Barkley și 
J. Staniforth – pe linia Rusciuk-Varna, inaugurată cu doar 
trei ani mai devreme.  

Gara București Filaret amintește, din punctul de 
vedere al compoziției și al decorației, de unele exemple 
occidentale, prin supraînălțarea corpului central și 
terminarea lui la cota superioară cu un fronton, precum 
și prin poziționarea unui gol de mari dimensiuni în axul 
fațadei principale, pentru luminarea marelui hol central. 
Similitudini evidente cu realizări anterioare precum 
gările din München (1849), Emden (1863) sau, păstrând 
proporțiile, Gare de l’Est din Paris (1849) nu implică, 
desigur, imitarea sau preluarea directă a vreunui model 
ci, mai degrabă, înscrierea gării București-Filaret într-
un air du temps al stațiilor europene (Fig. 1 – 4). Este 
de remarcat, de asemenea, faptul că ea reprezintă unul 
dintre cazurile rare din arhitectura feroviară românească 
în care se preia modelul „gării-hală”, realizându-se o 
structură de ferme metalice cu mare deschidere care 
adăpostește cele două peroane. Această tipologie este 
mai adaptată gărilor de tip terminus decât celor de 
tranzit și, după cum se va vedea în continuare, nu este 
frecvent utilizată în România.

Gara Giurgiu reia un model simplificat al 
construcțiilor similare clasicizante atât de prezente în 

8 Majoritatea acestor gări nu s-a păstrat până în perioada contemporană. 
Fie că au fost desființate în prima parte a secolului XX pentru a face loc unor 
construcții și amenajări de mai mari dimensiuni, fie că au fost puternic 
modificate (extinse, supraetajate sau înglobate în construcții noi), aceste 
gări nu mai sunt accesibile spre studiu, în forma lor originară, decât prin 
intermediul reprezentărilor de epocă. În acest sens, principalele surse 
documentare au fost imaginile aflate în colecțiile Cabinetului de Stampe 
din cadrul Bibliotecii Academiei Române (BAR), precum și planurile 
și imaginile de arhivă din fondul Ministerul Lucrărilor Publice, aflat în 
custodia Arhivelor Naționale Istorice Centrale (ANIC).
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Fig. 1.: Gara Filaret (1869)/ Filaret Station (1869)

Fig. 2. Gare de l’Est, Paris (1849)/West Station, 
Paris (1849)

Fig. 3. Gara din München (1849)/ Münich 
Station (1849)

Fig. 4. Gara din Emden (1863)/ Emden Station (1863)
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Europa centrală: compoziție simetrică pe două niveluri, 
cu accentuarea mai discretă a accesului și cu folosirea 
bosajelor, a cornișelor și a altor elemente de modenatură 
pentru marcarea verticalelor și orizontalelor. 

Gările din această primă serie construită în 
România sunt, din punctul de vedere al arhitecturii, mai 
degrabă tatonări. Ezitările care le-au însoțit construcția9 
nu se vor mai repeta în cazul următoarelor linii, unde 
modelele de gări au fost cu fermitate impuse de 
concesionari.

Astfel, linia Suceava-Roman (inaugurată tot în 
1869), cu cele două ramificații ale sale (1870: Pașcani-
Iași și 1871: Verești-Botoșani), a fost „mobilată” de 
proiectanții ei, Compania Lemberg-Czernowitz-Jassy, cu 
o serie coerentă de gări, într-o arhitectură de tip romantic, 
cu accente medievalizante și neo-gotice. Această opțiune 
nu avea nimic de-a face cu vreo preocupare pentru 
un specific local, ci cu tipologia adoptată de aceeași 
Companie pentru gările deja construite în Galiția, și în 
special pe linia Lemberg-Cernăuți-Suceava (Fig. 5 – 6). 
În acest fel, concesionarii își puneau amprenta asupra 
realizărilor lor, linia neaparținând, nici măcar la nivel 
simbolic (pentru că la nivel juridic nici nu se punea 
problema), statului român, ci Companiei care o exploata. 
Aceasta își instituia, astfel, o imagine de marcă, fapt deja 
curent în alte țări (în special în Marea Britanie), unde 
concurența dintre companiile concesionare era foarte 
puternică.

Opțiunea pentru vocabularul medievalizant sau 
neo-gotic pe trama unei compoziții, în ansamblul ei, 
clasice (simetrică și ierarhizată) nu este singulară în 
peisajul internațional al gărilor epocii. Mai frecvent 
întâlnită în cultura anglo-saxonă, inclusiv – și mai ales 
– în Statele Unite ale Americii, această arhitectură 
subliniază natura romantică a călătoriei, cu trimitere 
către universul imaginar al depărtărilor, către exotism, 
către o altă lume decât cea cotidiană, către nostalgia 
călătoriei.

În cazul concesiunii Strousberg, avem de-a face 
cu prima serie extinsă de gări tip realizată pe teritoriul 
României. Acest fapt se datorează, cu siguranță, 
numărului foarte mare de stații care trebuiau 
construite (90 pe ansamblul traseului Roman - Galați 
- Brăila - București - Pitești - Vârciorova), timpului 
scurt de execuție, precum și experienței îndelungate 
de care beneficiau companiile lui H.B. Strousberg în 
construirea de rețele feroviare în alte țări.

După cum se poate constata din proiectul de 
ansamblu al rețelei executate în prima fază, pe tronsonul 
Roman-București-Pitești10 (pus în funcțiune în anul 

9 Gara București Filaret a traversat, de-a lungul procesului de proiectare, mai 
multe faze intermediare; de la o variantă la alta, se pot observa eforturile de a 
conferi un statut din ce în ce mai reprezentativ fațadei principale.
10 Disponibil, sub forma profilelor longitudinale ale diferitelor tronsoane 
ale rețelei, la ANIC, fond Ministerul Lucrărilor Publice, dosar 40/1868, f.1 
(tronson București-Brăila); dosar 10/1870, f. 2 (tronson Brăila-Galați), f.10 
(București-Pitești); dosar 30/1877, f. 9 (Galați-Roman). Pentru proiecte 
detaliate privind gările concesiunii Strussberg în România, v. ANIC, fond 

1872) gările erau împărțite, în funcție de importanță, în 
patru clase, fiecare cu câte un proiect tip (Fig. 7). Li se 
adăugau trei „gări principale”, București, Brăila și Galați, 
pentru care se foloseau proiecte unicat.

Proiectele tip reprezintă, cel mai probabil, reluări 
ale unor modele deja folosite de Strussberg pe alte linii 
construite de companiile sale. Această intenție este 
afirmată explicit în condițiile concesiunii: „Garele se 
vor construi după modul celor din Prusia și în mărime 
corespunzătoare cu împregiurările locale”11. Este, de 
exemplu, izbitoare similitudinea dintre proiectele 
utilizate pe linia Roman-București-Pitești și gările 
construite de Strousberg pe linia Berlin-Görlitz, 
inaugurată în 1867, cu doar câțiva ani înainte de 
„aventura românească” a concesionarului german.

În cazul proiectelor unicat, izolarea și urmărirea 
modelelor este mai complicată, dat fiind că este puțin 
probabil ca aceste proiecte să fi fost refolosite ca atare. 
Totuși, ele sunt încadrabile într-o tipologie destul 

Ministerul Lucrărilor Publice, dosar 15/1869 și secțiunea Planuri, dosar 
40 (planuri de amplasament ale majorității gărilor), precum și dosarele 
4/1870, f.1, 10/1870, f.9, 1/1890, 2/1890 (toate, Gara de Nord), 41/1878, 
vol. I, f. 179, 2/1890, f.17 (gara Brăila), 2/1890, f.25 (gară clasa I), f.170 
(gară clasa a III-a), 3/1890, f.202 (gara Galați) etc. (remize, cantoane, 
clădiri secundare). 
11 Art. 4, pct. 5, Concesiunile căilor ferate ale României, în „Monitorul Oficial” 
nr. 216/1868.

Fig. 5. Gara din Lemberg (azi, Lvov) (1861)/ Lemberg Station (today, 
Lvov) (1861)

Fig. 6. Gara Suceava – Ițcani (1869)/ 
Suceava – Ițcani Station (1869)
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concesionari (britanicul G. B. Crawley – 1875-1876 și 
francezul Leon Guilloux – 1878-1879) folosesc același 
mecanism de tipizare a gărilor ca și concesiunea 
Strussberg: gări tip de trei clase (clasele II – IV) și gări 
unicat pentru amplasamentele importante (clasa I: 
Sinaia și stația frontalieră Predeal). Cum, inițial, această 
linie ar fi trebuit realizată în paralel cu linia Adjud-Târgu 
Ocna, gările tip erau, în documentația de construire, 
exemplificate pe amplasamente pereche, câte unul de 
pe fiecare traseu (ex. pentru clasa a II-a, gările Câmpina 
și Târgu Ocna14, pentru clasa a III-a, gările Băicoi și 
Căiuț15, pentru clasa a IV-a, gările Gura Beliei și Onești16). 
Aceste construcții tip sunt relativ asemănătoare cu cele 
de pe linia Pitești-Vârciorova, utilizând un vocabular 
arhitectural academist, similar celui folosit pentru 
clădirile publice de mică amploare din Franța sub al 
Doilea Imperiu. 

În ceea ce privește realizările unicat, ele urmează 
direcții diferite: gara Sinaia (Fig. 15) se încadrează în 
tipologia celorlalte stații de pe traseu, beneficiind doar 
de un plus de prestanță conferit de scara și organizarea 
fațadei principale17; gara frontalieră Predeal reia o 
formulă compozițională foarte apropiată de cea de la 
Vârciorova (împrumutată, probabil, tot de la M.A.V.). 
Ambele stații serveau aceluiași scop și erau operate în 
comun de C.F.R. și M.A.V., cele două puncte de frontieră 
fiind și inaugurate simultan.

Gările realizate de concesionari în deceniile 7 și 8 
ale secolului XIX în România reprezintă, așadar, cu foarte 
rare excepții, reluări sau adaptări ale unor tipologii 
occidentale, și nu ale celor mai complexe sau mai 
elaborate dintre acestea. Nu există preocupări pentru 
adaptarea lor unui oarecare specific local, oricare ar fi 
fost acesta. Nu se regăsește, în majoritatea cazurilor, suita 
complexă și gradată de spații pe care călătorul trebuie 
să le traverseze înainte de a se sui în tren; aceste clădiri 
nu sunt decât „obstacole” între oraș și șine, mai degrabă 
menite să separe cele două lumi decât să le unească. S-ar 
putea spune că este felul în care o societate abia intrată 
în modernitate se protejează de o invazie a tehnicii, în 
același timp inevitabilă și imprevizibilă. Există, totuși, 
14 ANIC, fond Ministerul Lucrărilor Publice, dosar 41/1878, vol. I, ff. 69-70.
15 Idem, secțiunea Planuri, dosar 43, ff. 67-69.
16 Idem, dosar 41/1878, vol. II, ff. 57-58.
17 Pentru proiectul originar al gării Sinaia, v. Idem, dosar 41/1878, vol. I, 
ff. 66-68. În forma executată, construcției i s-au adăugat două cupole peste 
turnurile din zona accesului.

de clară, identificabilă și pe alte linii ale companiilor 
Strussberg: compoziții simple, simetrice, cu două 
niveluri supraterane, cu marcarea corpurilor laterale și 
a zonei centrale de acces și cu o expresie arhitecturală 
sobră și reținută. Cazul gării din București (”Gara 
Târgoviștei”, din 1888 ”Gara de Nord”)12, cea mai mare 
și mai importantă stație construită de Strousberg în 
România, este mai deosebit, construcția reprezentând 
o interpretare a unui tip foarte răspândit în Germania 
în perioada respectivă, și aplicabil gărilor de primă 
importanță, nu numai pe liniile Strussberg. Este vorba 
de formula compozițională cu două turnuri, în general 
în limbaj Rundbogenstil, care încadrează o zonă centrală 
de acces cu arce în plin cintru13 (Fig. 8). Dintre cele mai 
cunoscute clădiri care adoptă această soluție putem 
menționa gara din Görlitz (1846), Hamburger Bahnhof 
din Berlin (1847), Thüringer Bahnhof din Leipzig (1856) 
sau Görlitzer Bahnhof din Berlin (1867), realizată chiar 
de H.B. Strussberg (Fig. 9 – 12).

Tipologia gărilor este ușor diferită pe tronsonul 
Pitești-Vârciorova (executat separat și pus în funcțiune 
abia în 1875, după falimentul lui H.B. Strussberg, de către 
Societatea Acționarilor C.F.R.). Expresia arhitecturală 
a stațiilor este mai apropiată de dogma academistă, 
cu utilizarea elementelor de modenatură a fațadei 
(bosaje, ancadramente, cornișe) pentru decorarea unor 
compoziții altfel foarte simple, în special în cazul stațiilor 
mai importante (gările tip de clasa I de la Slatina, Craiova 
și Turnu Severin). Singurul proiect unicat este utilizat 
pentru gara frontalieră Vârciorova, operată în comun de 
C.F.R. și de M.A.V. (Magyar Államvasutak – căile ferate 
de stat maghiare). În acest caz, se împrumută elemente 
din formula compozițională a gărilor contemporane din 
Transilvania, cu un corp principal și două secundare 
legate prin construcții mai scunde, expresia arhitecturală 
rămânând însă, ca și pentru restul liniei, academistă (Fig. 
13 – 14). 

În sfârșit, în cazul liniei Ploiești-Predeal, ultima 
executată de companii străine în România, cei doi 

12 Pentru detalii privitoare la extinderile și transformările succesive ale 
Gării de Nord, v. Cezara Mucenic, Gara de Nord și Școala de Poduri și Șosele. 
Urbanism și Arhitectură, în „București. Materiale de istorie și muzeografie”, 
XXII, 2008, pp. 128-57; Ilie Popescu et al., Amintiri despre o gară veche 
românească. 125 de ani de la inaugurarea Gării de Nord, SNCFR, Centrul 
de perfecționare al CFR, București, 1997; Șerban Popescu-Criveanu et al., 
Studiu istoric preliminar al zonei Gării de Nord din București, S.C. Urbana 
S.A., București, 2003, ms.
13 Carroll L.V. Meeks, Op. cit., pp. 64-69; Nikolaus Pevsner, Op. cit., p. 228. 

Fig. 7. Proiecte de gări ale concesiunii Strussberg (1870), clasele IV, III, II, I/ Sketches for the stations of the Strussberg concession (1870), 
4th, 3rd, 2nd and 1st Class
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Fig. 8. Gara Târgoviștei (Gara de Nord) – proiect fațadă (1870)/ Târgoviștei Station, Bucharest (Bucharest North Station) 
–  façade project (1870)

Fig. 9. Gara din Görlitz (1846)/ Görlitz Station (1846)

Fig. 10. Gara Hamburg, Berlin (1847)/ Hamburger Bahnhof, Berlin 
(1847)

Fig. 11. Thüringer Bahnhof, Leipzig (1856)/ Thüringer Bahnhof, 
Leipzig (1856)

Fig. 12. Gara Görlitzer, Berlin (1867)/ Görlitzer Bahnhof, 
Berlin (1867)
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Fig. 15. Proiect gara Sinaia/ Sinaia Station (project)

Fig. 13. Gara din Vârciorova (1875)/ Vârciorova Station (1875)

Fig. 14. Gara din Satu Mare (M.A.V., 1871)/ Satu Mare Station (M.A.V., 1871)
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o explicație mai simplă: în ochii concesionarilor, lumea 
feroviară românească este periferică și imatură; nu 
exista vreun motiv pentru care gările să fie concepute și 
pentru alte scopuri decât rolul lor de bază, eventualele 
funcțiuni suplimentare, sociale sau urbane, nefiind 
demne de luat în considerare.

   
Gările de imitație 
Din anul 1880, odată cu preluarea de către 

administrația românească, prin intermediul Ministerului 
Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor Publice (M.A.C.L.P.) 
și al Direcției Princiare a Căilor Ferate18, a totalității 
răspunderilor privitoare la continuarea rețelei feroviare, 
proiectarea construcțiilor aferente acesteia (și, în 
special, a gărilor) devine o sarcină de primă importanță 
pentru noii factori de decizie. 

Într-o primă fază, slaba disponibilitate în ceea 
ce privește personalul calificat, precum și lipsa de 
experiență a acestuia în proiectarea gărilor conduc, în 
cele mai multe cazuri, la imitarea, cu adaptări minore, 
a construcțiilor executate de către concesionari în 
deceniul precedent. Astfel, pe primele linii proiectate 
sub noua administrație, gările preiau și declină modelele 
disponibile recente: cele de pe ultimul tronson, Pitești-
Vârciorova, ale concesiunii Strousberg și de pe linia 
Ploiești-Predeal, ale concesiunii Crawley-Guilloux. 

Pe linia Buzău-Mărășești (1881), proiectul prevedea 
construirea a două gări mai importante (la Râmnicu Sărat 
și la Focșani) și a șase stații de rang inferior (la Boboc, 
Joița, Sihlea, Gugești, Cotești și Putna Seaca)19. Pentru 
cele două gări de capăt (Buzău și Mărășești) urmau să 
se păstreze, într-o primă fază, construcțiile existente, 
realizate în timpul concesiunii Strussberg20. Dacă 
proiectele pentru stațiile secundare abordau formule 
extrem de simple și reținute21, gările din Râmnicu Sărat 
și Focșani (identice) reinterpretează compoziții relativ 
consacrate, întâlnite și la gările de clasa I de pe linia 

18 Din 1883, Ministerul Lucrărilor Publice (M.L.P.) și, respectiv, Direcția 
Generală a Căilor Ferate Române (D.G.C.F.R.).
19 Pentru profilul longitudinal al liniei și variantele inițiale proiectate 
ale tuturor stațiilor, v. ANIC, fond Ministerul Lucrărilor Publice, secțiunea 
Planuri, dosar 35, f. 6.
20 Ulterior, gările din Buzău, Râmnicu Sărat și Mărășești au fost reconstruite 
în formule complet diferite (în cazul Râmnicu Sărat, inclusiv cu schimbarea 
amplasamentului).
21 ANIC, fond Ministerul Lucrărilor Publice, secțiunea Planuri, dosar 35, f. 2.

Pitești-Vârciorova, respectiv clasa a II-a pe linia Ploiești-
Predeal. Ele prezintă un corp principal alungit, cu două 
niveluri supraterane, dispus paralel cu calea ferată, cu 
zona accesului marcată prin înălțarea acoperișului și 
utilizând un vocabular arhitectural de factură academistă: 
ancadramente îngrijite, cornișe proeminente, marcarea 
verticalelor colțurilor prin bosaje etc. (Fig. 16)

Aceleași tipuri, însă mult simplificate, se regăsesc 
pe următoarele două linii puse în funcțiune, „liniile 
sării” Câmpina-Doftana și Buda-Slănic (1883). Posibil 
influențate și de proximitatea liniei Ploiești - Predeal 
(ale cărei ramificații sunt), gările acestei linii reprezintă 
variante mai reduse ca scară și mai austere ca expresie 
ale formulelor deja experimentate pe linia magistrală. 
Decorația, reprezentată de bosaje și ancadramente, 
rămâne vizibilă, însă este relativ discretă. Aceste 
elemente sunt mai evidente în cazul gărilor terminus ale 
celor două linii, Doftana și Slănic.

Pentru linia Adjud-Târgu Ocna (1884) existau 
proiecte elaborate încă din deceniul anterior, de când ar 
fi trebuit ca acest tronson să fie executat în paralel cu 
cel dintre Ploiești și Predeal. Pentru stațiile intermediare 
(Urechești, Bâlca, Căiuți și Onești), proiectele deja 
existente (elaborate de concesionarul britanic G.B. 
Crawley) sunt puse în operă fără modificări, ceea ce 
înseamnă că, în aceste cazuri, nu mai poate fi vorba de 
imitarea unui model, ci de preluarea lui integrală. Pentru 
stația terminus Târgu Ocna, în schimb, este întocmit un 
proiect nou – probabil cel mai elaborat și mai inovator 
din categoria „gărilor de imitație” – care pune în operă 
formula compozițională cu trei corpuri principale (unul 
central și două laterale). Elementele decorative de fațadă 
(bosaje, ancadramente, cornișe) sunt utilizate într-un 
mod mult mai subtil și mai variat decât în precedentele 
exemple. De asemenea, este folosită, pentru corpurile 
secundare, placarea cu cărămidă aparentă, procedeu ce 
va deveni curent în deceniile următoare (Fig. 17). 

Din aceste puncte de vedere, se poate spune că 
gara din Târgu Ocna reprezintă una dintre verigile 
importante care fac trecerea între faza de imitație și faza 
originală a arhitecturii feroviare din România. Totuși, 
după cum se va constata în cele ce urmează, direcția 

Fig. 16. Gara din Focșani (1881)/ Focșani Station (1881)

Fig. 17. Gara din Târgu Ocna (1884) /Târgu Ocna Station (1884)
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schimbării nu va fi cea anunțată de gara de la Târgu Ocna 
– care rămâne, din această perspectivă, un experiment 
singular, ci una care se va desfășura pe alte coordonate. 
Nu se cunoaște autorul acestui proiect, ci doar faptul 
că șeful direcției special înființate în minister pentru 
proiectarea și execuția liniei Adjud - Târgu Ocna a fost 
inginerul Anghel Saligny.

Ultima linie pe care arhitectura gărilor reia și imită 
modelele consacrate de companiile concesionare este 
Bacău-Piatra Neamț, pusă în funcțiune în anul 1885. 
Toate cele cinci stații de pe acest tronson (Gârleni, Buhuși, 
Podoleni, Rosnov și Piatra Neamț) sunt construcții 
de mici dimensiuni, extrem de austere în decorație și 
expresie arhitecturală. Doar câteva elemente (bosajele 
ce marchează unele registre verticale, ancadramentele 
ferestrelor, golul circular din pinioanele fațadelor 
secundare) apropie aceste clădiri, modeste din toate 
punctele de vedere, de unele realizări anterioare, în 
special de gările de la Doftana și Slănic.

Unul dintre elementele morfologice pe care „gările 
de imitație” îl preiau cu obstinație din arhitectura 
clădirilor feroviare realizate de companiile concesionare 
este tratarea caracteristică a peronului. Aceasta se face 
prin prevederea unei copertine care se desfășoară pe 
toată lungimea fațadei dinspre liniile ferate. Funcțiile 
acestui element sunt multiple: pe lângă rolul pragmatic, 
de adăpostire a călătorilor în așteptare, peronul mai 
constituie și un element de identificare, care diferențiază 
ferm gările de alte construcții civile cu aparență similară. 
Această funcție este cu atât mai importantă cu cât „gările 
de imitație” promovează o imagine academistă relativ 
generică, comună cu alte dotări publice ale epocii.

În plus, copertina peronului servește și reducerii 
scării vizuale a fațadei dinspre linii (cea întoarsă către 
teritoriu și către scara mare a depărtărilor), precum și la 
„domesticirea” imaginii pe care călătorul coborând din 
tren și aflat în tranzit către oraș o are asupra acestuia 
din urmă. În fine, copertina are și o funcție unificatoare 
la nivelul compoziției volumetrice de ansamblu a gărilor, 
adesea destul de elaborată, ea  accentuând orizontalitatea 
și introducând o ritmicitate relativ neutră, nu lipsită de 
legătură cu imaginea repetitivă a trenului însuși. 

După cum se va vedea în continuare, în timp 
importanța acestui element se va diminua până la 
dispariție, el găsindu-și din ce în ce mai greu locul 
într-un discurs arhitectural ce tinde, pe de o parte, să 
abandoneze orice reminiscențe ale limbajului academist 
și, pe de altă parte, să integreze gara în imaginea urbană 
cotidiană și domestică.  

„Gările de imitație”, realizate în intervalul 1880 – 
1885, reprezintă, din perspectiva prezentei cercetări, 
un moment deosebit de semnificativ: ele constituie (în 
logica sincronistă) acea fază de acumulare prin preluare 
(relativ) necritică a unor modele occidentale consacrate, 
care precede etapa în care modernizarea își creează 
propriul fond specific. În ceea ce privește arhitectura 
feroviară, acest moment de desprindere și originalitate 
este constituit de ceea ce am numit „stilul C.F.R.” 

Gările tip în „stil C.F.R.” 
Momentul care marchează o schimbare radicală 

de direcție în ceea ce privește proiectarea gărilor 
coincide cu punerea în aplicare a primului program 
guvernamental de construire a căilor ferate, sancționat 
cu legea promulgată cu Decretul 1387/5 mai 1882. 
Deși unele reminiscențe ale mai vechilor practici de 
proiectare sunt încă vizibile la câteva dintre gările 
construite sub auspiciile acestui program22, cele mai 
multe realizări pot fi considerate ca făcând parte dintr-o 
nouă serie tipologică.

Ne propunem o lectură sistematică a acestei serii, 
precum și a celor similare ulterioare cu care ea întreține 
afinități formale. Vom argumenta faptul că aceste serii 
(sau „familii”, așa cum vor fi denumite în continuare) 
constituie manifestări ale unei arhitecturi originale și 
pline de vitalitate, care reunește toate atributele pentru 
a putea fi definită ca un „stil C.F.R.”  

Ca regulă generală, criteriul care a stat la baza 
departajării familiilor a fost de natură compozițională și 
estetică (similitudini evidente în conformarea construc-
țiilor), iar criteriul care a stat la baza clasificării interne 
a familiilor în tipuri a fost cel al scării (construcții 
similare ca aspect  dar de dimensiuni diferite, adaptate 
importanței amplasamentului).

Semnalul schimbării în arhitectura construcțiilor 
feroviare și al abandonării tipologiei „gărilor de imitație” 
este dat, fără îndoială, de construcțiile de pe linia Titu-
Târgoviște (1884), care este de altfel și prima pusă în 
funcțiune dintre tronsoanele cuprinse în program. 
Construită de armată, după studiile și proiectele 
elaborate de D.G.C.F.R., această linie cuprindea patru 
halte (Bănești, Nucet, Cazaci și Văcărești) și o gară mai 
importantă în stația terminus, Târgoviște. 

Atât proiectele tip pentru halte, cât și proiectul 
unicat pentru gara Târgoviște se îndepărtează de 
modelele academiste promovate până în acel moment, 
apropiindu-se mai mult de rigorile neo-clasice și 
punând în operă compoziții simple (se revine la 
orientarea corpurilor principale ale construcțiilor 
perpendicular pe calea ferată și nu paralel cu aceasta), 
cu suprafețe mari de cărămidă aparentă, mizând mai 
puțin pe ornamentație sau modenatură și mai mult pe 

22 În special în cazul gărilor de pe linia Bacău - Piatra Neamț, încadrabile în 
categoria „gărilor de imitație”, v. secțiunea anterioară.

Fig. 18: Gara din Târgoviște (1884)/ Târgoviște Station (1884)



107

contrastul între materiale (piatră cioplită și cărămidă) 
pentru a obține un efect plastic ce amintește puternic de 
arhitectura industrială sau militară din România și din 
alte zone geografice (Fig. 18). Acest contrast, împreună 
cu folosirea din ce în ce mai frecventă a golului în arc 
turtit (de altfel, singura tipologie de goluri utilizată pe 
linia Titu-Târgoviște), vor deveni unele dintre cele mai 
evidente mărci ale noului „stil C.F.R.”  

După o perioadă de relativă acalmie în ceea ce 
privește construcțiile feroviare (concretizată prin 
punerea în funcțiune, în cursul anului 1885, a doar 
cinci noi stații, pe deja menționata linie Bacău - Piatra 
Neamț), anii 1886 – 1888 se remarcă drept cei mai fertili 
din întreaga istorie feroviară românească. În acești trei 
ani, sunt puși în funcțiune 822 km de linie și 74 de stații.

Din punctul de vedere al arhitecturii gărilor, 
avem de-a face, în această perioadă, cu un peisaj de o 
remarcabilă unitate23. Clădirile sunt tipizate și repartizate 
conform unei ierarhii prestabilite, care amintește de 
planificarea similară a gărilor concesiunii Strousberg. 
În cele ce urmează, vom încerca o sistematizare a 
acestei tipologii (pe care am denumit-o „gări tip în stil 
C.F.R. de primă generație”), cu descrierea și localizarea 
fiecărui tip în parte. Liniile pe care această tipologie este 
identificabilă, și care au făcut obiectul analizei în această 
fază, sunt Bârlad-Vaslui-Iași, București-Fetești, Slobozia-
Călărași, Făurei-Țăndărei-Fetești, Râmnicu Vâlcea-
Corabia, Costești-Turnu Măgurele, Golești-Câmpulung, 
Dolhasca-Fălticeni, Filiași-Târgu Jiu, Leorda-Dorohoi și 
Crasna-Huși.

 - Tipul 1.A – gări de mari dimensiuni, simetrice, 
punând în operă formula unei compoziții unitare, 
desfășurate în lungul liniilor (formulă specifică gărilor 
de tranzit, care include cvasi-totalitatea gărilor realizate 
în România în întreaga perioadă antebelică24). Această 

23 Gări identice cu cele realizate în această perioadă se mai regăsesc și pe 
linii construite în anii următori (1890 – Dobrina - Huși, 1892 – Vaslui - Iași); 
aceste linii fac parte din aceeași generație cu cele executate în perioada 
1886-1888, însă au fost finalizate mai târziu, din motive tehnico-economice. 
24 Excepțiile de le această regulă sunt extrem de puține; gările București 
Filaret și București Nord sunt singurele realizate care adoptă tipologia gă-

desfășurare este articulată de un corp central mai înalt cu 
un nivel, precum și de două corpuri laterale diferențiate 
prin forma învelitorii și prin modenatura fațadei, toate 
unificate, pe fațada dinspre linii, de copertina peronului. 
Paramentul este realizat integral în cărămidă aparentă, 
cu goluri în plin cintru și în arc turtit, cu ancadramente și 
cornișe simple din cărămidă (Fig. 19). Este de remarcat 
absența holului de acces pe două niveluri, dispozitiv, 
de altfel, destul de rar întâlnit la gările românești 
(complet absent la toate gările în „stil C.F.R.”); funcția 
retorică a acestui element îl recomandă doar pentru 
proiectele de mari dimensiuni, cu preocupări pentru 
reprezentativitate. Tipul 1.A este folosit rar, numai 
pentru stațiile sau nodurile importante, fiind întâlnit la 
Vaslui, Ciulnița, Fetești25 și Mărășești; în cazul din urmă, 
gara de acest tip a înlocuit construcția mai veche și de 
rilor terminus. Totuși, numai în cazul gării Filaret această opțiune a fost 
asumată de la bun început; gara București Nord a dobândit elementele 
compoziționale ale unei gări terminus doar în urma adăugirilor care i-au 
fost aduse ulterior inaugurării sale, ea fiind concepută inițial ca o gară de 
tranzit, aliniată căii ferate.
25 O cercetare dedicată gării Fetești în Șerban Popescu-Criveanu et al., 
Studiu istoric al gării Fetești, S.C. Urbana S.A., București, 2003, ms. Acest 
studiu este, de altfel, și singura cercetare din vasta bibliografie feroviară 
autohtonă care identifică și plasează corect caracteristicile și filiațiile 
„stilului C.F.R.”, conferindu-i acestuia, în mod justificat, statutul de sinteză 
originală.

Fig. 19: Gara din Mărășești (1886, tip 1.A)/ Mărășești Station 
(1886, type 1.A)

Fig. 20. Gara din Turnu Măgurele (1887, tip 1.B)/ Turnu Măgurele 
Station (1887, type 1.B)

Fig. 21. Gara din Câmpulung (1887, tip 1.C)/ Câmpulung Station
 (1887, type 1.C)
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mici dimensiuni realizată cu cinci ani mai devreme.
- Tipul 1.B. – gări de dimensiuni medii, simetrice, 

similare compozițional cu cele de tip 1.A, față de care se 
remarcă absența marcării extremităților prin volume 
distincte, precum și reducerea înălțimii volumului 
central, care se diferențiază de restul clădirii doar prin 
conformația învelitorii. Ca și în cazul anterior, acest 
volum este orientat perpendicular pe linia ferată, el 
marcând direcția de traversare peron – oraș (Fig. 20). 
Tipul este folosit rar, pentru câteva stații de importanță 
medie: Călărași, Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea.  

- Tipul 1.C. – gări de dimensiuni mici, desfășurate în 
lungul peronului pe un singur nivel, cu o creștere la două 
niveluri în zona centrală. Copertina peronului are un 
rol unificator în compoziție. Paramentul și modenatura 
fațadelor, precum și tipologia golurilor sunt similare cu 
cele întâlnite la celelalte tipuri ale acestei familii (Fig. 
21). Tipul 1.C este folosit foarte frecvent, pentru stații 
de mică importanță (am identificat cca 70 de apariții). 
Este prezent și în unele localități mai mari, precum Huși, 
Slobozia, Țăndărei, Drăgășani, Caracal, Câmpulung, 
Fălticeni, Dorohoi sau Târgu Jiu.  

Odată cu inițierea celui de-al doilea program 
guvernamental de construire a căilor ferate, sancționat 
cu legea promovată prin Decretul 1050/29 martie 
1885, proiectele tip descrise mai sus sunt abandonate în 
favoarea unor soluții noi, tot tipizate, dar cu o varietate 
mai mare și cu posibilități de declinare mai complexe. 
Am denumit această nouă serie „gări tip în stil C.F.R. de 
generația a doua”.

Perioada de punere în aplicare a acestor noi 
proiecte este încadrată de anii 1893 și 1901, cu o scurtă 
„avanpremieră” în anul 1890, corespunzând punerii în 
funcțiune a tronsonului cu trei stații Târgoviște-Lăculețe, 
prelungire a traseului Titu-Târgoviște, inaugurat în 1884, 
ceea ce poate sugera funcția de „teren de încercare” a 
acestei linii. 

Tipologia gărilor puse în operă în acest interval 
este mai complexă decât în cazul „primei generații”. 
Totuși, ele sunt caracterizate de o serie de elemente 
comune, definitorii, cum ar fi: folosirea aproape exclusivă 
a cărămizii aparente ca material de parament, utilizarea 
unor compoziții simetrice și ierarhizate26, utilizarea 
unei tipologii restrânse de goluri, alternarea cărămizii 
cu piatra de talie pentru anumite elemente decorative, 
precum și folosirea brâielor, profilaturilor și rezaliturilor 
pentru ritmarea și ordonarea suprafețelor mari de fațadă. 
În legătură cu materialele de construcție și finisaj folosite, 
semnalăm darea în folosință,  în anul 1891, anume pentru 
uzul C.F.R., a Fabricii de cărămidă de la Ciurea (jud. Iași), 
care furnizează, în deceniile următoare, material de foarte 
bună calitate pentru construcțiile aferente infrastructurii 
de căi ferate. Dacă D.G.C.F.R. a promovat vreodată în 
arhitectura gărilor elemente vizuale de „identitate de 
marcă”, utilizarea cărămizii de Ciurea a fost, cu siguranță, 
unul dintre acestea.

26 Excepție făcând tipul 3.C, v. mai jos.

Fig. 22. Gara din Băilești (1895, tip 2.A)/ 
Băilești Station (1895, type 2.A)

Fig. 23. Gara din Doicești (1894, tip 2.B)/ 
Doicești Station (1894, type 2.B)

Fig. 24. Gara din Lăculețe (1890, tip 2.C)/ 
Lăculețe Station (1890, type 2.C)

În cadrul unității evidente a „stilului C.F.R.”, am 
putut identifica, în această fază, trei mari familii de 
proiecte, fiecare cu variațiunile ei interne. Liniile pe care 
aceste tipuri sunt identificabile, și care au făcut obiectul 
analizei în această fază, sunt Târgoviște - Pucioasa, 
Focșani - Odobești, Fetești - Saligny, Craiova - Calafat, 
Roșiori - Zimnicea, Dorohoi - Iași, Râmnicu Vâlcea - 
Jiblea, Pitești - Curtea de Argeș, Târgu Ocna-Ghimeș, 
Comănești-Moinești și Galați-Bârlad (tronsonul de până 
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în stația Berești). Ca regulă generală, pe o anumită linie 
sunt realizate gări care se încadrează în aceeași familie, 
cu excepția liniei  Craiova - Calafat, pe care se întâlnesc 
gări încadrabile în două familii diferite. 

În cele ce urmează, vom face o descriere succintă 
a familiilor și tipurilor puse în operă, comentând 
elementele lor de specificitate și precizând contextul în 
care sunt, fiecare, utilizate. Pentru coerență și evitarea 
confuziilor, am ales să numerotăm aceste categorii în 
continuarea celor din prima generație, identificate mai 
sus (care devin, în această logică, „Familia 1”).

Familia 2 cuprinde construcții de dimensiuni 
medii și mici, în care alternanța dintre cărămidă și piatra 
aparentă este elementul cheie al articulării fațadelor. 
Din punct de vedere compozițional, ele cuprind un corp 
central principal, dispus perpendicular pe linii, și două 
aripi laterale, paralele cu liniile; dimensiunile corpurilor 
variază în funcție de importanța stației. Copertina care 
adăpostește peroanele nu mai este prezentă, ceea ce 
conferă gărilor din cadrul acestei familii o imagine 
mai domestică. Familia 2 cuprinde trei tipuri, definite 
complet încă de la prima lor utilizare, pe linia Târgoviște-
Pucioasa. De altfel, gările din Familia 2 se găsesc într-o 
certă filiație a celor realizate pe linia Titu-Târgoviște, în 
1884, fiind mai apropiate din punct de vedere formal 
de acestea decât de cele din Familia 1. În afară de acest 
tronson, gările din Familia 2 mai sunt întâlnite pe 
liniile Focșani-Odobești, Craiova-Calafat și Comănești-
Moinești. Aceste tipuri sunt:

 - Tipul 2.A. – gări de dimensiuni medii, compuse 
simetric, dintr-un corp principal cu două niveluri, 
perpendicular pe linii, și două aripi laterale paralele cu 
liniile. Accesul central este bine marcat; fațadele sunt 
tratate în alternanță de cărămidă și piatră, cu goluri 
în arc turtit, cu ancadramente și cornișe simple din 
cărămidă și piatră (Fig. 22). Tipul este folosit rar, pentru 
câteva stații de importanță medie, cum sunt Pucioasa (pe 

linia Târgoviște - Pucioasa), Odobești (pe linia Focșani 
- Odobești), Segarcea, Portărești, Băilești, Moțăței (pe 
linia Craiova - Calafat) și Moinești (pe linia Comănești-
Moinești).

- Tipul 2.B. – gări de dimensiuni mici, similare cu 
cele aparținând tipului 2.A, însă de mai mică amploare 
decât acestea și cu o imagine mai austeră a fațadelor 
(Fig. 23). Tipul 2.B este folosit pentru câteva stații de 
importanță mică, precum Doicești (pe linia Târgoviște-
Pucioasa), Podari, Sălcuța, Afumați și Boureni (pe linia 
Craiova-Calafat)27. 

- Tipul 2.C. – gări de dimensiuni mici, în care corpul 
central este adus la același nivel cu restul construcției, 
rămânând marcat doar prin conformația învelitorii (Fig. 
24). A fost identificată o singură utilizare a acestui tip, 
în cazul gării Lăculețe (azi, Vulcana-Pandele, pe linia 
Târgoviște-Pucioasa). 

Familia 3 cuprinde gări de dimensiuni mari, medii 
și mici, cu o arhitectură specifică, utilizând compoziții 
originale, elemente morfologice distinctive, cum sunt 
turnul cu acoperiș piramidal (element dominant în 
compoziția primelor două tipuri din această familie) 

27 Proiect disponibil integral în ANIC, fond Ministerul Lucrărilor Publice, 
secțiunea Planuri, dosar 46.

Fig. 25. Gara din Calafat (1895, tip 3.A)/ 
Calafat Station (1895, type 3.A)

Fig. 26. Gara din Golenți (1895, tip 3.B)/ 
Golenți Station (1895, type 3.B)

Fig. 27. Gara din Frumușița (1898, tip 3.C)/ 
Frumușița Station (1898, type 3.C)
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sau elementele decorative de fațadă, lucrate din piatră 
naturală (caz singular în peisajul feroviar al epocii 
pentru gările tip). Gările din această familie reprezintă o 
etapă importantă în sinteza originală pe care am numit-o 
„stilul C.F.R.”. Sunt folosite pe liniile Craiova-Calafat, 
Pitești-Curtea de Argeș, Târgu Ocna-Comănești-Ghimeș 
și Galați-Bârlad. Au fost identificate patru tipuri diferite, 
primele două definite prima dată pe linia Craiova-Calafat, 
al treilea pe linia Pitești-Curtea de Argeș și al patrulea pe 
linia Galați-Bârlad.

- Tipul 3.A. – gări de dimensiuni mari, simetrice, 
cu un corp principal cu două niveluri, paralel cu liniile, 
și cu două turnuri de trei niveluri, acoperite piramidal. 
Fațadele sunt tratate în cărămidă aparentă, cu goluri 
dreptunghiulare, cu ancadramente și cornișe din piatră 
naturală (Fig. 25). Lipsește, din nou, copertina peronului. 
Tipul a fost folosit o singură dată, în cazul gării Calafat28.

- Tipul 3.B. – gări de dimensiuni medii, asimetrice 
(singurul tip asimetric identificat în cadrul acestei 
generații a „stilului C.F.R.”), cu un corp principal de două 
niveluri și cu un turn de trei niveluri, dispus excentric 
și acoperit piramidal. Conformația asimetrică îi conferă 
acestui tip o imagine mai citadină (Fig. 26). El este 
28 Ibid.

întâlnit la Golenți (pe linia Craiova-Calafat), Merișani, 
Băiculești (pe linia Pitești-Curtea de Argeș), Salina, 
Dofteana, Dărmănești (pe linia Târgu Ocna-Comănești-
Ghimeș) și Lascăr Catargiu (azi, Târgu Bujor, pe linia 
Galați-Bârlad).

- Tipul 3.C. – gări de dimensiuni medii, monovolum, 
cu ancadramente cornișe și placări decorative atent 
lucrate din piatră naturală. Ierarhia nivelurilor este 
sugerată subtil și prin conformarea și dimensionarea 
golurilor suprapuse (Fig. 27). Tipul este întâlnit la 
Bascov (pe linia Pitești-Curtea de Argeș), Tulucești, 
Frumușița, Ghibărțeni (azi, Bălintești) Viile și Roșcani 
(pe linia Galați-Bârlad).

- Tipul 3.D. – gări de dimensiuni mici, simetrice, 
monovolum, cu un corp cu un nivel, fără marcarea 
accesului, cu fațadele de cărămidă, cu decorație modestă. 
Tipul este întâlnit la Sivița, Chiraftei, Fârtănești și 
Stoicani (pe linia Galați-Bârlad).  

Familia 4 cuprinde gări de dimensiuni medii și mici, 
monovolum (cu rezalituri ale fațadelor), pe două niveluri, 
cu fațade tratate integral în cărămidă aparentă, cu goluri  
cu arc în plin cintru, teșit sau cu buiandrug orizontal, cu 
decorații minimale (brâie de cărămidă, ancadramente 
de cărămidă cu inserții de piatră de talie). Aceste gări 

Fig. 28. Gara din Jiblea (azi, Călimănești) (1898, tip 4.A)/ 
Jiblea Station (today, Călimănești) (1898, type 4.A)

Fig. 29. Gara din Carasa (1896, tip 4.B)/ 
Carasa Station (1896, type 4.B)

Fig. 30. Gara din Zimnicea (1901, tip 4.C)/
 Zimnicea Station (1901, type 4.C)

Fig. 31. Gara din Cornet (1901, tip 4.C)/ 
Cornet Station (1901, type 4.C)
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promovează o imagine citadină, îndepărtându-se de 
limbajul mai degrabă industrial al „stilului C.F.R.” de 
până atunci. Sunt întâlnite pe liniile Fetești-Saligny, 
Iași-Dorohoi, Roșiori-Alexandria-Zimnicea și Râmnicu 
Vâlcea-Jiblea (azi, Călimănești). Familia 4 cuprinde trei 
tipuri diferite, definite prima oară, respectiv, pe liniile 
Fetești-Saligny, Iași-Dorohoi și Roșiori-Zimnicea.

- Tipul 4.A. – gări de dimensiuni medii, simetrice, 
monovolum, cu un corp cu două niveluri, acoperit în patru 
ape, cu zona centrală a fațadei principale evidențiată, 
cu fațadele de cărămidă aparentă, cu ancadramente și 
cornișe din cărămidă, cu inserții din piatră de talie (Fig. 
28). Tip întâlnit la Lețcani, Larga, Vlădeni, Todireni, 
Trușești, Ungureni (pe linia Iași-Dorohoi), Alexandria, 
Smârdioasa (pe linia Roșiori-Zimnicea) și Jiblea (azi, 
Călimănești, pe linia Râmnicu Vâlcea-Jiblea).

- Tipul 4.B. – gări de dimensiuni medii, simetrice, 
monovolum, similare cu cele de tip 4.A, diferența majoră 
observându-se la nivelul învelitorii, acum în două ape 
(Fig. 29). Tipul este întâlnit la Movileni, Șoldana, Rediu, 
Zlătunoaia, Dângeni, Vorniceni, Carasa (pe linia Iași-
Dorohoi), Țigănești și Plosca (pe linia Roșiori-Zimnicea).

- Tipul 4.C. – gări de dimensiuni mici, simetrice, 
monovolum, cu un corp cu un nivel, înrudite, din punct 
de vedere formal, cu tipul 2.C. Tipul este întâlnit, în 
forma originară, doar la Zimnicea (Fig. 30). O declinare 
cu specific local a acestui tip este întâlnită pe tronsonul 
Jiblea-Râul Vadului: cărămida aparentă este înlocuită de 
o placare ce imită moloanele de piatră, considerate un 
material „al locului”; cărămida este păstrată la nivelul 
ancadramentelor ușilor, arcelor turtite ale ferestrelor și 
al pinioanelor frontale și laterale (Fig. 31). Din punct de 
vedere volumetric și compozițional, au fost identificate 
două replici fidele ale tipului 2.C. (la Cornet și Balota) și 
una ușor extinsă, cu adăugarea a două corpuri secundare 
laterale (la Lotru).

După încheierea campaniei feroviare susținute 
și de amploare din ultimul deceniu al secolului XIX, 
activitatea Direcției Generale C.F.R. din cadrul M.L.P. 
(organism care realiza și implementa inclusiv proiectele 
tip de gări în „stil C.F.R.”) cunoaște, din punctul de 
vedere al realizărilor efective, o perioadă de acalmie și 
de relativ declin. Astfel, în primul deceniu al secolului 
XX, majoritatea liniilor puse în funcțiune sunt de interes 
local, gestionate de autorități locale sau de particulari 
(Mărășești-Panciu, Constanța-Mamaia, Ploiești-Vălenii 
de Munte, Buzău-Nehoiașu); pe aceste linii, „stilul C.F.R.” 
este absent din arhitectura gărilor. Restul infrastructurii 
acestei perioade, executată de M.L.P., conține numai linii 
de dimensiuni mici, cu foarte puține stații (cel mai adesea, 
una singură – precum în cazurile Mogoșoaia-Obor, 
Giurgiu-Ramadan sau Palas-Constanța), neputându-se, 
așadar, vorbi despre gări tip.

Subiectul proiectelor de serie pentru gări revine în 
actualitate în jurul anului 1910, odată cu luarea deciziei 
de finalizare de către M.L.P. a tentativelor eșuate de 
realizare a infrastructurii feroviare de către autoritățile 
locale, precum și cu demararea celui de-al treilea 

program guvernamental de construire a căilor ferate, 
ambele inițiative fiind promovate prin legea promulgată 
cu Decretul 486 / 10 februarie 1910.

În acest context, era evident că proiectele tip 
aplicate la finalul secolului XIX erau depășite stilistic. În 
intervalul care se scursese, discursul național acaparase, 
în mare parte, și arhitectura. Ulterior organizării 
Expoziției Generale din 1906, stilul național intrase pe 
drumul către consacrarea sa ca „stil oficial”, majoritatea 
programelor de arhitectură publice intrând, treptat, sub 
semnul acestei expresii29. 

Construcțiile feroviare nu puteau scăpa acestei 
tendințe, care avea să se manifeste plenar, atât la nivelul 
construcțiilor unicat, cât și al celor tipizate. În paralel 
cu „instanțele pure” ale stilului național, influențele sale 
sunt vizibile și în ultimele manifestări ale „stilului C.F.R.”, 
cu care coexistă pentru o scurtă perioadă de timp (1910 
– 1915). Am denumit clădirile încadrabile în aceste 
manifestări hibrid „gări tip în stil C.F.R. de generația a 
treia” – „Familia 5”, conform numerotației anterioare.

Gările din această categorie reprezintă construcții 

29 Pentru avatarurile stilului național în perioada cuprinsă între anul 
1906 și Primul Război Mondial, v.  Carmen Popescu, Le style national 
roumain, Construire une nation à travers l’architecture, 1881 – 1945, Presses 
Universitaires de Rennes – Ed. Simetria, Rennes – București, 2004, pp. 153-
204.

Fig. 32. Gara din Oltenița (1910, tip 5.A)/ 
Oltenița Station (1910, type 5.A)

Fig. 33. Gara din Budești (1909, tip 5.B)/ 
Budești Station (1909, type 5.B)
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de dimensiuni mai mari decât cele precedente, în 
compoziții mai libere, simetrice sau asimetrice, mizând, 
în continuare, pe cărămida aparentă ca material predilect 
de finisaj al fațadelor, însă punând în operă elemente cu 
filiație certă în stilul național (goluri de dimensiuni mari, 
cu arce în plin cintru realizate din cărămidă, acoperișuri 
cu pantă mare, adesea cu lucarne și sprijinind pe 
console de lemn sculptate, decorații ale fațadelor 
obținute din jocul țeserii cărămizilor etc.). Gările tip din 
Familia 5 pun în evidență căutări formale și expresive 
de alt tip față de perioada anterioară. Acestea își asumă 
libertăți compoziționale și de interpretare mari față de 
rețetele clasice, adesea ignorând cu bună știință reguli 
compoziționale consacrate. Au fost identificate trei 
proiecte-tip (A, B și C, care vor fi detaliate mai jos), puse 
în operă pe liniile București-Oltenița, Ploiești-Urziceni-
Slobozia-Țăndărei, Giurgiu-Videle și Medgidia-Târgușor. 
Nu există o corespondență directă între linie și tipul 
utilizat; dimpotrivă, primele trei linii enumerate mai sus 
folosesc cele trei tipuri identificate în toate combinările 
posibile de câte două (A și B, A și C și, respectiv, B și C); 
numai pe linia Medgidia-Târgușor este folosit exclusiv 
tipul B. 

- Tipul 5.A. – gări de dimensiuni mari, simetrice, cu 
un corp principal central, două corpuri secundare laterale 
și două corpuri de legătură, diferențiate și la nivelul 
acoperirii, cu fațadele de cărămidă aparentă, cu goluri 
mari cu arce în plin cintru realizate din cărămidă. Contrar 
regulilor clasice de compoziție, corpurile laterale devin 
mai importante decât cel central, ceea ce diminuează în 
mod conștient și asumat monumentalitatea ansamblului. 
Tipul 5.A a fost folosit numai pentru gările importante, 
la Urziceni, Slobozia Nouă și Oltenița. În acest din urmă 
caz, clădirea a fost „îmbrăcată” în stil național, respectiv 
tencuită și decorată cu ancadramente și profilaturi 
specifice acestei arhitecturi, ceea ce demonstrează, o 
dată în plus, apropierea dintre această familie de gări și 
cele aparținând stilului național „pur” (Fig. 32).

- Tipul 5.B. – gări de dimensiuni medii, asimetrice, 
caz rar în „stilul C.F.R.” (se mai întâlnește doar la tipul 
3.B, descris mai sus), cu un corp de două niveluri și altul 
de un nivel, cu fațade din cărămidă aparentă, decorate, 

conform unor uzanțe ale stilului național, prin varierea 
poziției și orientării cărămizilor, cu goluri mari, în plin 
cintru, cu învelitoare din țiglă cu pantă mare (Fig. 33). 
Tipul este folosit pentru gări intermediare, întâlnit la 
Cățelu, Frunzănești, Gălbinași, Budești și Curcani (pe 
linia București-Oltenița), Bălănoaia, Stănești, Chiriacu, 
Toporu, Drăgănești, Târnavele și Rădulești (pe linia 
Giurgiu-Videle), Derin, Carol I (azi, N. Bălcescu) și 
Târgușor (pe linia Medgidia-Târgușor). Este de remarcat 
faptul că aceste ultime trei stații au paramentul nu din 
cărămidă aparentă, ci din piatră naturală (moloane 
false), ceea ce reprezintă o încercare de adaptare a 
tipului față de un specific local.

- Tipul 5.C. – gări de dimensiuni medii, simetrice, 
cu un corp principal și două aripi laterale, de un nivel, 
cu fațade din cărămidă aparentă slab decorate, goluri 
în arc turtit, cu ancadramente de cărămidă; dintre 
cele trei tipuri ale acestei familii, tipul C se apropie cel 
mai mult de proiectele de „generația a doua” (Fig. 34). 
Tipul este folosit pentru gări intermediare, întâlnit 
la Corlătești, Zănoaga, Drăgănești, Ciorani, Ialomița, 
Armășești, Broșteni, Sărățuica, Căzănești, Andrășești, 
Poenaru Bordea (azi, Perieți), Bucu, Ograda (pe linia 
Ploiești-Țăndărei), Bălănoaia, Stănești, Chiriacu, Toporu, 
Drăgănești, Târnavele și Rădulești (pe linia Giurgiu-
Videle).

Această generație („Familia 5”) reprezintă ultima 
reinterpretare a „stilului C.F.R.” înainte ca stilul național 
să acapareze integral și acest program de arhitectură 
(gările), așa cum o va face cu majoritatea programelor 
publice până la sfârșitul deceniului 3 al secolului XX.

Cu privire la autorii proiectelor acestor construcții-
tip, părerile cercetătorilor sunt împărțite. Cei mai mulți 
dintre ei, situându-se în siajul lui R. Bellu, se grăbesc 
să le atribuie acelor ingineri (în general, nume foarte 
cunoscute) care au condus și coordonat, din punct de 
vedere tehnic și administrativ, realizarea liniilor în 
ansamblul lor. S-au aflat în această poziție, de-a lungul 
timpului, nume mari, precum Anghel Saligny, Elie 
Radu, Mihail Romniceanu și alții. În ceea ce ne privește, 
nu putem subscrie acestor ipoteze în absența unor 
dovezi concrete, care nu au putut fi identificate până în 
prezent30.

Pe de altă parte, singurele informații certe pe 
care le deținem sunt numele arhitecților care au 
activat în M.L.P. în cadrul Serviciului exterior de studii 

30 Cu atât mai mult, nu putem subscrie unor speculații cu totul gratuite 
care îi atribuie unele dintre proiectele „generației a doua” marelui arhitect 
Petre Antonescu (v. Radu Bellu, Istoria ilustrată a stațiilor de cale ferată¸ CN 
C.F.R. SA, București, 2006, p. 48, precum și alte lucrări ale aceluiași autor), 
ignorând faptul că relația contractuală între acesta și M.L.P. începe abia în 
anul 1901 și că nu există nicio mențiune a acestor construcții în cele două 
albume monografice editate de arhitect însuși (sau cu colaborarea lui), în 
anii 1913 și 1965. Petre Antonescu este, într-adevăr, autorul a cel puțin 
unui proiect de gară înainte de Primul Război Mondial, însă abia după anul 
1910, aceste realizări abordează un cu totul alt discurs (cel al stilului nați-
onal). Acest proiect a fost pus în operă la Cotnari, Belcești și Spinoasa (pe 
linia Podu Iloaiei-Hârlău, 1910) și, respectiv, la Buciumeni și Pietroșița (pe 
linia Pucioasa-Pietroșița, 1912).

Fig. 34. Gara din Bucu (1912, tip 5.C)/ Bucu Station (1912, type 5.C)
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și construcțiuni atașat la Direcția Generală a Căilor 
Ferate (în intervalul 1891 – 1899) și, respectiv, în cadrul 
Biuroului de architectură din Serviciul Lucrărilor Noui 
(în intervalul 1899 – 1909)31. Aceștia sunt Constantin 
Băicoianu (1891 – 1892), Frantz Billek (1891 – 1900), 
Petre Manole (1891 – 1898), Constantin Ciugolea (din 
1906) și, mai ales, Oscar Maugsch (1892 – 1900)32. De 
asemenea, numele arhitectului Florian Pantelly33 este 
cu certitudine legat de proiectele majorității (dacă nu 
tuturor) gărilor încadrate mai sus în „familiile” 2 și 3. 
Acest fapt este susținut atât de semnătura olografă a 
arhitectului pe unele dintre planșele din documentația 
de construire pentru gările de pe linia Craiova-Calafat34, 
cât și de arhiva personală a arhitectului, cercetată și 
consemnată de arh. Toma Socolescu35. Aceste argumente 
infirmă o eventuală implicare directă în proiectarea 
gărilor a inginerilor responsabili de proiectul de 
ansamblu al liniei. De altfel, construcțiile civile aferente 
căii ferate au reprezentat, atât în România cât și în restul 
Europei, unul dintre programele aflate la intersecția 
domeniilor profesionale ale arhitectului și inginerului, 
constituind, în unele țări, un motiv de conflict între 
reprezentanții celor două profesiuni36. În România, 
prestigiul și vizibilitatea de care se bucurau inginerii 
la finalul secolului XIX erau maxime; deja constituiți 
într-o societate profesională influentă – Societatea 
Politecnică, editând o publicație științifică de înaltă 
ținută – Buletinul Societății Politecnice, și  beneficiind de 
o formă solidă națională de învățământ superior – Școala 
de Poduri și Șosele, aceștia au promovat multă vreme o 
relativă izolare profesională față de breasla autohtonă a 
31 V. colecția revistei „Anuarul Ministerului de Lucrări Publice”, 1892-
1910.
32 Arhitect german născut în 1857 și activ în București în jurul anului 1900, 
este cunoscut ca fiind autorul sediului Băncii de Scont de pe str. Lipscani, 
al Societății de Asigurări „Generala” din Piața Universității și a casei Sabba 
Ștefănescu din Piața Romană (v. Paul Constantin, Dicționar universal al 
arhitecților, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 216).
33 Arhitect român (1858 - 1935), diplomat al Academiei de Belle Arte din 
Liège (1891), angajat al Ministerului Lucrărilor Publice (1892 - 1898), al 
Ministerului Domeniilor (1899 - 1901), al Ministerului de Interne, secția 
sanitară (1907 – 1911, 1913 – 1918), al regiunii Constanța (1918 – 1924) 
și al Ministerului Sănătății și Ocrotirii Sociale (1924 – 1926). Pe lângă 
construcții feroviare, a mai proiectat uzine de apă și locuințe aferente 
acestora în Sulina și București, precum și mai multe locuințe particulare 
(pentru detalii, v. Toma T. Socolescu, Fresca arhitecților care au lucrat în 
România în epoca modernă, 1800-1925, Ed. Caligraf Design, București, 
2004, p. 113) .
34 ANIC, fond Ministerul Lucrărilor Publice, secțiunea Planuri, dosar 46.
35 Toma Socolescu, Op. cit., p. 113; conform acestuia, arh. F. Pantelly ar 
fi autorul proiectelor pentru gări pentru liniile Pitești-Curtea de Argeș, 
Târgoviște-Pucioasa, Craiova-Calafat, Galați-Bârlad, Tg. Ocna-Palanca și 
Moinești-Comănești.
36 Cercetări interesante despre pozițiile relative ale arhitectului și 
inginerului în proiectarea gărilor din Franța în secolul XIX la Antoine Picon, 
Apprendre à concevoir les gares : L’enseignement de Léonce Reynaud, în 
„Revue d’Histoire des Chemins de Fer”, nr. 5-6, 1991,  pp. 51-63, la Karen 
Bowie, L’impact de l’essor du chemin de fer sur la profession architecturale 
en France au XIXe siècle, în „Revue d’Histoire des Chemins de Fer”, nr. 5-6, 
1991,  pp. 35-50 și la André Peny, L’ingénieur, l’architecte et l’artiste, trois 
figures pour une approche esthétique des espaces de transport, în „Revue 
d’Histoire des Chemins de Fer”, nr. 10-11, 1994,  pp. 88-97.

arhitecților, încă slab articulată. Voci precum cele ale lui 
I.N. Socolescu – în Analele Architecturei și ale Artelor cu 
care se legă sau Scarlat Petculescu – în Arhitectura37 au 
susținut constant și cu forță o schimbare a acestei stări 
de fapt. 

„Stilul C.F.R.” reprezintă o manifestare de sinteză, 
originală, activă și animată de căutări și variații. Demersul 
de tip eclectic al „stilului C.F.R.” permite asocierea liberă 
a unor influențe extrem de diverse, de la preluarea de 
elemente ale arhitecturii industriale și militare la aluzii 
medievalizante sau naționale. Interpretând, în cheia 
adesea minoră a unui romantism temperat, regulile 
compoziționale clasice, aceste clădiri alcătuiesc o serie 
coerentă și singulară. Câteva dintre tipurile identificate 
constituie, prin caracteristicile lor intrinseci, reușite 
arhitecturale remarcabile în sine. Din punctul nostru 
de vedere, se încadrează în această categorie cel puțin 
tipurile 1.A. (ex. Mărășești), 3.A (ex. Calafat), 3.B (ex. 
Golenți) și 5.B. (ex. Budești), care reprezintă compoziții 
echilibrate, subtile și originale și care reușesc să atingă 
o monumentalitate bine stăpânită, deși pun în opera 
mijloace constructive limitate.
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Abstract

Crivina de Sus is a remote village in the Făget 
region, on the historical border between Banat and 
Ardeal. The village numbers only 92 houses, but it has 
one of the oldest wooden churches in Banat. This article 
shows how traditional architecture gradually disappears 
from the village while new oversized villas emerge. The 
study of this particular village started at the beginning of 
June 2013, and it is part of a larger project named “The 
Cemetery as an Element in the Evolution of Cultural 
Landscape”. This project gathered various specialists 
in art, architecture, restoration, urban planning, 
landscape architecture, anthropology etc. After a short 
presentation of the historical and urban evolution of the 
village, the article raises the question whether or not 
the 11 traditional houses left in the village could still be 
saved and restored, and how the local community could 
be involved. The main difficulty is the fact that many 
locals think that having a bigger, modern house is a sign 
of wealth and social status. The local authorities seem 
to agree, as they focus on spending money for roads 
and utilities. Raising awareness towards vernacular 
architecture is not an easy task for the organizers of 
the workshop in Crivina de Sus. Although there are 
many EU documents and recommendations to sustain 
conservation and protection of rural heritage, few locals 
are interested. Maybe Crivina de Sus could be a pretext 
to start a pioneer project on sustainable rural renewal.

Key words: Crivina de Sus, rural heritage, Banat 
traditional housing

Banatul, spaţiu multicultural şi multietnic a fost 
de-a lungul existenţei sale milenare, scena 

unor transformări urbane fundamentale care au anulat 
adeseori etapele precedente. Cu toate acestea, atunci 
când vine vorba de locuirea tradiţională rurală, există 
puţine etape în evoluţia sa istorică în care satul românesc 
să se fi “înnoit“ la fel de repede cum s-a întâmplat în 
ultimii 20 de ani.

Pentru a putea înţelege scara la care se produce o 
pierdere inestimabilă de patrimoniu cultural în perioada 
contemporană, ascunsă adeseori sub umbrela largă a 

termenului modernizare, trebuiesc înţelese schimbările 
urbane care au bulversat legăturile tradiţionale dintre 
sat şi oraş, exodul masiv al populaţiei către oraş şi vice-
versa, precum şi fragila graniţă dintre tradiţie şi înnoire.

Teodor Octavian Gheorghiu1 sesizează sensul 
dublu cu care este investit cuvântul tradiţie, citând 
„Micul dicţionar enciclopedic român” din 1984. Pe de 
o parte tradiţia reprezintă un „ansamblu de concepţii, 
de obiceiuri, de datini şi de credinţe care se statornicesc 
istoriceşte în cadrul unor grupuri sociale sau naţionale si 
care se transmit (prin viu grai) din generaţie în generaţie”, 
iar pe de altă parte, tradiţia  este văzută ca fiind o „tendinţă 
excesivă spre folclor, istorie şi primitivism, care se opune 
modernismului şi respinge ideea de civilizaţie”. E cu atât 
mai delicat de vorbit despre bunuri imobile tradiţionale 
în condiţiile în care „modul de viaţă al societăţilor 
tradiţionale se baza aproape exclusiv pe decizii 
urmărind utilitatea practică”2, practicile, obiceiurile şi 
cutumele fiind mai importante decât spaţiul fizic în care 
se desfăşurau ele. Cu alte cuvinte sfatul obştii era mai 
important decât clădirea unde se desfăşura, parohia şi 
slujba religioasă sunt mai importante decât biserica. Un 
edificiu era folosit atât timp cât era considerat util, după 
care era modificat adaptat sau demolat. Dacă o clădire 
rezista vremii, acest fapt se datora fie „viabilităţii ei, fie 
lipsei de mijloace pentru a o înlocui.”3 Cum majoritatea 
edificiilor erau realizate din materiale perisabile, aflate 
la îndemână, nu este deloc surprinzător faptul că vetrele 
satelor se modifică ades iar demolarea şi reconstrucţia 
par a fi parte din vocabularul evoluţiei Banatului. 

Banatul românesc actual, situat în sud-vestul ţării, 
cuprinde judeţele Timiş şi Caraş-Severin integral, la care 
se adaugă judeţele Arad, până la Mureş şi parţial judeţul 
Mehedinţi. Graniţele Banatului au fost adeseori mobile 
prelungindu-se spre vest şi sud-est pe teritoriul Ungariei 
şi a Serbiei de astăzi. 

Descoperirile arheologice atestă în Banat urmele 
uneia dintre cele mai vechi locuiri din Europa. Multiplii 
cârmuitori cunoscuţi şi necunoscuţi care au stăpânit 
teritorii din Banat şi-au lăsat înt-un mod sau altul 
amprenta. În ciuda acestor factori externi şi interni, 
modul de locuire a rămas multă vreme constant, 
probabil datorită folosirii aceloraşi materiale şi tehnici 
1 Teodor Octavian Gheorghiu, Locuirea tradiţională rurală în zona Ba-
nat-Crişana, Ed. Eurobit, Timişoara, 2008, p. 6.
2 Ibidem, p. 8.
3 Ibidem.
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de construcţie. Nu este exagerat să afirmăm că locuinţa 
rurală bănăţeană, cu toate diferenţele de la o zonă la alta, 
nu s-a transformat fundamental decât după Al Doilea 
Război Mondial, pentru ca după 1989 să devină mai 
degrabă o „raritate” în peisajul rural decât o prezenţă 
dominantă. Un succint parcurs istoric al evoluţiei acestei 
zone se impune.

Retragerea trupelor romane din Dacia în 271, 
lasă zona deschisă mişcărilor gepizilor, hunilor, avarilor 
şi slavilor, care străbat acest teritoriu între secolele 
V-VII. În ultimul secol al primului mileniu, regăsim 
zona bănăţeană ca parte din voievodatele lui Glad şi 
Menumorut, succedate în secolul X de voievodatul lui 
Ahtum. Religios zona depindea de Biserica Răsăriteană 
şi de Patriarhia din Constantinopol4. 

Stăpânirea maghiară pătrunde în secolul XI 
facilitând răspândirea catolicismului care se structurează 
administrativ în episcopate, în vreme ce, militar teritoriul 
este organizat în comitate: Caraş, Timiş, temporar Cenad 
şi la nord de Mureş, Arad şi Zărand, cărora li se adaugă 
mai târziu Banatul de Severin, iar după desfiinţarea 
acestuia, Banatele de Lugoj şi Caransebeş.

Începând cu secolul XIV, pericolul otoman se face 
simţit în zonă. Între 1541- sec XVIII, ocupaţia otomană 
transformă teritoriul cucerit în Paşalâcul Timişoarei 
(1552-1718) structurat în sangeacuri.

Etapa însă, care modifică substanţial numeroase 
sate din teritoriul bănăţean este perioada ocupării 
Banatului de către Imperiul Hasburgic, care debutează 
cu prima jumătate a secolului XVIII. În acest răstimp 
istoric sunt aduse o serie de înnoiri, de la sistemul funciar, 
la organizare administrativă, militară, economică, 
demografică, până la modificarea şi formarea de noi 
localităţi.

Includerea Banatului în Regatul României după 
Primul Război Mondial creează premisele pentru 
pătrunderea unei puternice influenţe a structurilor 
centrale din Bucureşti. Sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial aduce profunde mutaţii atât în sistemul 
proprietăţilor cât şi la nivel social şi economic5. 
Industrializarea urbană duce la exoduri masive către 
mediul urban, la care se adaugă o politică naţională de 
creştere a populaţiei urbane în detrimentul celei rurale 
cu până la 75% până în anul 20006.

Cu toate acestea, ultimii 24 de ani au adus 
transformări poate chiar mai importante în evoluţia 
satelor din Banat decât toate celelalte perioade istorice, 
inclusiv perioada comunistă. Declinul populaţiei a 
4 Ibidem., p. 18.
5 Ibidem.
6 Un articol al lui Mircea Cardaş, Probleme ale teritoriului în activitatea de 
sistematizare, publicat în revista ”Arhitectura”, nr. 3, în 1974, p. 15, preco-
niza că în anul 2000 oraşele româneşti vor trebui să găzduiască 75% din 
populaţia ţării. Statisticile contemporane dovedesc că îngrijorarea anilor 
’70 privind creşterea populaţiei urbane s-a dovedit exagerată. În 2000 po-
pulaţia urbană a ţării era de 52,7%, iar în 2008, 55%, aceasta în condiţiile 
unui spor natural negativ. E interesant de văzut că studiile din anii ’70 – ’74 
prevedeau o populaţie urbană de 20,9 milioane de locuitori, iar în realitate 
în 2000 populaţia urbană era doar de 12.244.598 locuitori.

continuat până la abandonarea satelor în anumite 
zone, în vreme ce satele aflate în aria de influenţă a 
marilor oraşe şi-au sporit în mod exagerat intravilanul, 
transformându-se în cartiere-dormitor suburbane.

Aşadar, există două categorii de sate în Banat, cele 
care cresc nefiresc, profitând de dezvoltări conjuncturale 
ale oraşului din vecinătate, şi cele care scad până la 
abandonare în condiţiile în care sunt izolate sau aflate la 
distanţe considerabile de oraşe importante.

În prima categorie, casele vechi sunt demolate şi 
transformate în replici supradimensionate ale aparta-
mentelor de la bloc, vopsite în culori ţipătoare şi pro-
tejate cu garduri înalte. Satele de acest tip încep să se 
transforme într-un soi de „gated communities”7 balca-
nice în care strada este redusă la minimul lărgimii nece-
sare pentru trecerea unui automobil. Parcelările „la mi-
nut”, cu străzi înguste, fără nici un fel de utilităţi, vorbesc 
despre o practică retrogradă şi mercantilă a urbanismu-
lui. În nici un timp istoric parcelarul rural nu a mai fost 
supus unei astfel de raţionalizări meschine, în care stra-
da devine un spaţiu rezidual şi nu coloana vertebrală a 
vieţii sociale rurale cum este ea în mod tradiţional. Un 
astfel de exemplu este cel al comunei Dumbrăviţa, afla-
tă în imediata vecinătate a oraşului Timişoara, care şi-a 
dublat populaţia în ultimii 10 ani8 în condiţiile în care 
Timişoara a pierdut aproape 20-25% din populaţie din 
1990. Această creştere a populaţiei din Dumbrăviţa se 
datorează evident faptului că foarte mulţi timişoreni 
şi-au construit case aici, chiar dacă continuă să lucreze 
şi să trăiască în Timişoara. Administraţia locală nu face 
decât să îmbrăţişeze această situaţie, sporind artificial 
intravilanul prin noi Planuri Zonale de Urbanism, dis-
trugând terenuri agrare şi construind noi cartiere care 
nu pot supravieţui decât „parazitând” oraşul Timişoara. 

A doua categorie este cea a satelor aflate la o 
distanţă destul de mare de un oraş important, pentru a 
dezvolta cartiere dormitor. Poziţionarea este esenţială: 
cu cât comunitatea este mai izolată, cu atât ea riscă mai 
mult să fie abandonată. Cu toate acestea, chiar şi atunci 
când declinul demografic nu este consistent, satul se 
transformă masiv la nivel de parcelar construit. Satul 
românesc se „înnoieşte”, se modernizează, modernizare 
pe care specialiştii în patrimoniu o privesc ca pe o 
pierdere irecuperabilă, în vreme ce antropologii o 
tratează ca pe o simplă transformare sau adaptare la 
context. Crivina de Sus, satul despre care vom vorbi în 
acest articol, este un sat care poate intra în acestă a doua 
categorie.

Multiplele cârmuiri şi etnii care au străbătut şi s-au 

7 Comunităţi securizate, echivalentul contemporan al cetăţilor medievale, 
în care populaţia bogată se închide faţă de restul oraşului sau zonei locuite. 
Fenomenul citat începe să fie din ce în ce mai prezent în zonele în care exis-
tă mari diferenţe între nivelul de trai al diferitelor categorii sociale.
8 ”Opinia Timişoarei” ediţia online, În ultimii 20 de ani, Timişoara s-a extins 
cu 1.000 de hectare! 25.11.2011,
http://www.opiniatimisoarei.ro/in-ultimii-20-de-ani-timisoara-s-a-ex-
tins-cu-1-000-de-hectare-vezi-aici-in-cedirectii-si-cum-anume-a-crescut-
orasul/25/11/2011, accesat 08.12.2013.
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de Sus, Nemeşeşti, Coşeviţa. Homojdia şi mai ales 
Luncanii de Jos - unul dintre cele mai vechi exemple de 
sate de platou), planuri neregulate, de facturi diverse 
(Răchita, Bichiş, Băteşti, Breazova, Coşava etc.). Până 
relativ recent, împrejurimile satelor erau împânzite de 
sălaşe care au dispărut treptat datorită colectivizării şi 
modernizării agriculturii9.

Fiind o zonă de graniţă a Banatului istoric, Crivina 
şi satele din jur au fost un creuzet de influenţe atât din 
zona bănăţeană, cât şi din zona Ardealului, aflată în 
imediata vecinătate. Învăluită de dealuri împădurite, 
Crivina de Sus a fost şi este o comunitate relativ izolată, 
drumul de acces, drumul judeţean Curtea-Poieni 684B, 
recent asfaltat, devenind adeseori impracticabil în 
iernile lungi şi grele. 

Crivina are 92 de numere poştale şi aproximativ 
208 de locuitori. Din pricina reliefului accidentat, vatra, 
atât din Crivina de Sus, cât şi cele din satele învecinate, 
Pietroasa şi Poieni, s-a dezvoltat de-a lungul văii râului 
Bega, la poalele munţilor Poiana Ruscă, în regiunea 
piemontană a dealurilor vestice ale acestui masiv. Vatra 
Crivinei de Sus se întinde pe o lungime de aproximativ 
2 km, urmărind profilul râului, care se curbează undeva 
în zona mediană a satului, generând structural două 
părţi distincte ale localităţii. Coloana vertebrală a 
localităţii este drumul principal care urmează cursul 
apei şi care dictează organizarea spaţială şi dispunerea 
gospodăriilor. Relaţia, odată privilegiată, cu apa a fost 
distrusă printr-un dig supradimensionat de beton, 
construit recent, care a şters vechile trasee şi relaţii 
vizuale între malul stâng şi cel drept. 

9 Teodor Octavian Gheorghiu, op. cit., p. 236.

Fig. 1 - Localizarea comunei Crivina de Sus: hartă realizată de arh. 
Ioana Hariga în cadrul proiectului ”Cimitirul ca element în evoluţia 

peisajului cultural”

aşezat în acest teritoriu au lăsat, evident, urme în obiceiuri 
şi cutume, dar şi în felul de a construi. Tocmai de aceea se 
ridică întrebarea dacă fenomenul de abandonare totală a 
modului de locuire tradiţional la care asistăm în perioada 
contemporană este într-adevăr o pierdere inestimabilă 
de patrimoniu construit, cum o privesc profesioniştii 
în arhitectură şi urbanism, sau o etapă de transformare 
firească în evoluţia unei anumite comunităţi aşa cum 
o privesc anumiţi antropologi. Răspunsul la această 
dilemă trebuie să fie unul nuanţat, iar pentru a înţelege 
brutalitatea acestor „înnoiri” contemporane în mediul 
rural bănăţean vom analiza o comună relativ izolată din 
zona Făgetului, aflată la graniţa istorică a Banatului cu 
Ardealul. În acest sat pierdut printre păduri, în care până 
acum câţiva ani, când s-a amenajat şoseaua asfaltată, se 
putea cu greu ajunge iarna, te-ai fi aşteptat să regăseşti 
arhitectură vernaculară bănăţeană pe un fundal bucolic. 
În realitate, comunitatea sătească s-a transformat 
profund, iar această transformare se reflectă în primul 
rând în arhitectură. Puţinele case vechi rămase sunt fie 
abandonate, fie în proprietatea celor care nu sunt „în 
rând cu lumea”, adică nu au mijloacele economice de a 
le reconstrui.

Există oare o cale de a păstra caracterul arhitectural 
al unui sat, în vreme ce satul este adaptat tehnologic la 
contemporaneitate? Cum se poate păstra tradiţia fără 
a transforma comunitatea într-un muzeu al satului? În 
mod evident răspunsul nu este unul simplu, dar există 
numeroase exemple în Europa de Vest şi chiar în România 
pentru a susţine un astfel de demers. În majoritatea 
discuţiilor privind conservarea comunităţilor rurale 
se aduce ca posibilă soluţie dezvoltarea turismului, cu 
toate că există numeroase comune care nu au ce oferi 
călătorului. Şi în fond, câte eco-pensiuni pot supravieţui 
cu adevărat în Banat?

Cu toate acestea, există idei, ele însă cer strategie 
şi înţelepcine, la care se adaugă un factor fără de care 
orice demers regenerator este sortit pieirii: implicarea 
comunităţii. Crivina de Sus ar putea fi un astfel de 
exemplu.

Crivina de Sus şi atelierele interdisciplinare 
de vară
Crivina de Sus, despre care am pomenit deja în 

două rânduri este o comună situată la 20 de km de oraşul 
Margina, în zona etnogeografică Făget, care corespunde 
bazinului superior al râului Bega. Zona locuită Făget este 
una tentaculară, învecinându-se la nord cu zona Lipovei, 
la vest cu zona Lugojului, la sud cu munţii Poiana Ruscă, 
iar la est cu zona Deva – Hunedoara, fără ca delimitarea 
între aceste zone etnogeografice şi zona Făgetului să 
fie una foarte clară. În acest areal, dominat de munţi 
şi păduri întinse, regăsim o varietate foarte mare de 
structuri planimetrice: zona de tranzit Lugoj - Deva 
cuprinde un şirag de aşezări cu planimetrii geometrice şi 
reţele rectangulare (Susani, Jupani, Mănăştur, Dumbrava, 
Româneşti), numeroase sate organizate liniar urmând 
cursul râului (Zolt, Jupâneşti, Baloşeşti, Tomeşti, Crivina 
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Studiul privind această comunitate a debutat la 
începutul verii 2013, culminând cu o tabără interdisci-
plinară de două săptămâni la mijlocul lunii iulie care a 
adus în Crivina de Sus studenţi şi profesionişti în dome-
niile arhitectură, urbanism, peisagism, restaurare (arhi-
tectură, pictură şi piatră), antropologi, etnografi, artişti, 
preoţi etc. Atelierele Interdisciplinare de Vară de la Cri-
vina de Sus sunt partea de fundamentare, prin detalie-
rea unui studiu de caz al proiectului finanţat de AFCN10, 
„Cimitirul ca element în peisajul cultural”. Proiectul aflat 
la al doilea an de finanţare, şi-a propus să carteze cimi-
tirele ortodoxe rurale din Banat, într-o încercare de ela-
borare a unor norme de protecţie în vederea unei even-
tuale clasări a cimitirelor valoroase.

Rezultatele studiului din anul acesta sunt succint 
surprinse, datorită economiei lucrării, în cartea 
„Cimitirul ca element în evoluţia peisajului cultural. 
Recomandări de protecţie a caracterului etnic în 
cimitirele rurale româneşti, sârbeşti şi ucrainene din 
Banat”, avându-i ca autori pe Alexandru Ciobota, Raluca 
Rusu, Andrei Condoroş, Vladimir Obradovici11, Teodor 
Octavian Gheorghiu, Nicoleta Muşat, Diana Belci şi Ioana 
Hariga. 

Tabăra însă, a fost gândită ca o sumă de ateliere 
interdisciplinare de arhitectură şi urbanism, peisagism, 
restaurare de pictură şi piatră, antropologie şi studii 
culturale, având ca epicentru cimitirul vechi din Crivina 
de Sus care se dezvoltă în jurul celei mai vechi biserici 
de lemn atestată din Banat12. Un sat izolat între păduri 
luxuriante de foioase, cu arhitectură tradiţională veche, 
cu un cimitir cvasi-abandonat, cu o remarcabilă biserică 
necesitând lucrări urgente de consolidare, părea 
contextul perfect pentru ca toţi aceşti specialişti să se 
întâlnească, pentru interdisciplinaritate şi pentru a 
înţelege relaţiile subtile între peisaj - organizare urbană 
- arhitectură - cimitir şi comunitate. 

Două concluzii s-au desprins din acest demers: una 
că trebuie colaborat cu comunitatea locală ca orice studiu 
să prindă cu adevărat viaţă, iar a doua concluzie, că din 
proiectul legat de cimitirele din Banat, care va merge pe 
făgaşul său anul viitor dacă se repetă finanţarea AFCN, 
trebuie să se desprindă o ramură care să rămână la 
Crivina de Sus. Concluzia generală a fost aceea că suntem 
încă departe de a înţelege de ce aceste comunităţi săteşti 
sunt atât de scindate când vine vorba de „modernizare” 
versus tradiţie. Comunitatea din Crivina de Sus, care 
a devenit treptat implicată în activităţile atelierului 
interdisciplinar şi cu care echipa a colaborat şi a legat 
prietenii, trebuie să ne facă să înţelegem care sunt 
motivele pentru care este abandonată tradiţia, aşa cum 
o înţelegem noi. În schimb, specialiştii care au inundat 
10 Administraţia Fondului Cultural Naţional.
11 Echipa de bază a proiectului din primul an ing. peis. Alex Ciobota, ing. 
peis. Raluca Rusu, ing. peis. Andrei Condoroş şi arh. Vladimir Obradovici a 
fost lărgită în anul 2013.
12 Există o inscripţie în biserica din Crivina de Sus care aminteşte anul 
construcţiei ca fiind 1676. Ea a fost adusă în Crivina însă ceva mai târziu, 
probabil 1717.

cimitirul şi străzile din Crivina de Sus trebuie să-i facă 
pe localnici să înţeleagă de ce este valoros patrimoniul 
lor şi mai ales cum trebuie el salvat.

Scurtă schiţă istorică şi urbanistică
150113 – Crivina este amintită pentru prima 

dată documentar14 ca fiind proprietatea lui Ludovic şi 
Ladislau Fiath.

1514 – Sunt menţionate două localităţi, Also 
Kryvyna şi Felso Kryvyna (Crivina de Sus şi Crivina de 
Jos) după cum ne relevă o diplomă maghiară15. Nicolae 
Săcară16 ne spune că între 1514-1516 această zonă 
făcea parte din domeniul cetăţii Şoimoşului, stăpânit de 
contele George de Brandenburg, obţinut prin căsătoria 
cu văduva lui Ioan Corvin.

1612 – 1617 - Krivina sau Krinnia este „prediu” 17.
1670 – Conform unei monografii făcute în 195118, 

Crivina de Sus datează abia din 1670, primii locuitori 
fiind „ciobani care se refugiaseră din alte părţi pentru a 
se adăposti în această vale creată între munţi”, ocupaţia 
primară a acestora fiind creşterea vitelor. Primul 
amplasament al satului pare să fi fost dealul Mugureşti 
situat „în stânga de comuna Pietroasa de Sus, de unde 
s-a refugiat populaţia din cauza lipsei de apă, se poate 
constata şi în prezent că sunt unele gropane în pământ 
care serveau drept pentru bordeie.”19. Din aceeaşi sursă 
aflăm că Crivina de Sus avea la înfiinţarea sa 26 de 
locuitori.

1717 – Se înfiinţează biserica20, (după Ion Lotreanu, 
biserica se înfiinţează abia în 1776). Conform tradiţiei 
locale şi unor documente recente biserica cu hramul „Sf. 
Paraschiva”, care datează, conform inscripţiei din 1676, 
ar fi fost adusă de la Ilia, ca donaţie a unei văduve bogate 
către mărunta comunitate rurală ce număra în 1717 
numai 10 case21.

1778 - Biserica este restaurată. Probabil că 
resta-urarea a însemnat refacerea, cel puţin parţială a 
vechiului lăcaş de cult de vreme ce, în 1946, în scrisoarea 
răspuns la chestionarul privind satele din Banat, iniţiat 

13 Această schiţă istorică este detaliată în Alexandru Ciobotă, Raluca 
Rusu, Andrei Condoroş, Vladimir Obradovici et all, Cimitirul ca element în 
evoluţia peisajului cultural. Recomandări de protecţie a caracterului etnic 
în cimitirele rurale româneşti, sârbeşti şi ucrainene din Banat, Ed. Învierea, 
Timişoara, 2013,p. 81, cartea rezultată în urma cercetărilor din 2013.
14 Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, Institutul de Arte Grafice „Ţara”, 
Timişoara, 1935, p. 121.
15 Remus Creţan, Dicţionar toponimic şi geografico-istoric al localităţilor din 
judeţul Timiş, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2006, p. 120.
16 Nicolae Săcară, Bisericile de lemn ale Banatului, Ed. Excelsior, Timişoara, 
2001, p. 48.
17 Remus Creţan, op. cit., p. 120.
18 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Timiş (mai departe SJAN 
Timiş), fond Primăria comunei Pietroasa, ds. 105/1951, Monografia satului 
Crivina de Sus, p. 16. Modul în care este scrisă această schiţă monografică, 
perioada şi lipsa de referinţe ne face să punem sub semnul întrebării unele 
dintre informaţiile din această monografie.
19 Nicolae Săcară, op. cit., p. 48.
20 SJAN Timiş, fond ds. cit., p. 16.
21 Nicolae Săcară, op. cit, p. 48.
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de către Gheorghe Cotoşmanu în vederea unei eventuale 
monografii, preotul din Crivina scrie: „Biserica este 
făcută din lemn (bârne). Interiorul este tencuit cu 
pământ şi văruit. Exteriorul este netencuit, a rămas aşa 
de cum a fost construită. Bârnele de lemn înegrite (sic!) 
de scurgerea timpului dau impresia vechimii dela prima 
vedere; căci această biserică este cam veche fiind zidită 
la 1778”22.

1779 – Au loc primul botez înregistrat în Crivina, 
a patra cununie înregistrată (restul nu se pot descifra) şi 
prima înmormântare înregistrată.

1869 – populaţia Crivinei este de 357 locuitori, 
toţi fiind de confesiune ortodoxă23.

1897 – se înfiinţează şcoala din sat24 - cca sf. sec 
XIX - „în trecut mai erau şi alte naţionalităţi cari erau 
funcţionari şi administraţia Moşierului Grotcass Ernest 
von Brün (...) locuitorii satului erau supuşi moşierului 
de mai sus menţionat, erau servitori şi munceau pentru 
un salar minimal la acest moşier pentru a-şi întreţine 
familia, iar cei cari nu puteau ocupa serviciul la acest 
moşier lucrau la diferitele întreprinderi în păduri 
şi confecţionau unelte agricole din lemn pe care le 
transportau pe pieţele oraşului Lugoj şi Timişoara ca 
furci de lemn, coade de secure, greble, şi altele pentru 
care plăteau impozit Moşierului.”25

1921 – Are loc prima împroprietărire a 
locuitorilor comunei. Majoritatea locuitorilor se ocupă 
cu agricultura, dar o mare parte muncesc la „coloana de 
căi ferate industriale Margina care trece prin acest sat”26 
şi la pădure. În 1921, comuna are 334 locuitori şi face 
parte din plasa Făget, judeţul Caraş-Severin27.

Cca. 1920-1930 – Viaţa politică din Crivina este 
tutelată de partidele vremii, „din 1920 a avut influenţă 
Partidul lui Averescu, în urma faptului că a făcut prima 
împroprietărire a moşierului de mai sus menţionat şeful 
partidului era Daniloni Sofroni, Mariţa Făbiuţi, după 
aceea a fost Partidul Liberal Ionel Brătianu, al cărui şef 
era în sat Anghel Iosif şi Barbu Ioan, iar în Mişcarea 
Legionară era şef Mestecăneanu Petru şi Ioniţă Petru.”28

1935 – Satul are 279 de locuitori, 72 de case, două 
mori şi hotar de 2457 jughere. Şcoala are un învăţător. 
Crivina aparţine de judecătoria din Făget, oficiul poştal 
este în Curtea de care aparţine administrativ comuna, 
iar gara în Margina la o distanţă de 19,32 km29. 

1951 – Şcoala din sat este frecventată de cca. 15-20 

22 SJAN Timiş, Colecţia Cotoşmanu Gheorghe, ds.338/1943-1946, Chestio-
nar, Oficiul Parohial Crivina de Sus, p. 3.
23 Varga E. Arpad, Statistică recensăminte după confesiune, jud. Timiş 1869 
– 1992.
24 SJAN Timiş, fond Primăria Comunei Pietroasa, ds. 105/1951, f. 16, 
Monografia satului Crivina de Sus.
25 Ibidem. 
26 Ibidem.
27 Primăria Pietroasa, Plan Urbanistic General comuna Pietroasa, Proiectant 
Sc. Arhinova SRL, 1999, parte scrisă RLU p.13.
28 SJAN Timiş, fond Primăria Comunei Pietroasa, ds. 105/1951, f. 16.
29 Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, p. 121.

elevi, la care se adaugă 15 analfabeţi care frecventează 
cursuri de alfabetizare în anumite seri30.

1967-1968 – Biserica din sat este restaurată. 
„Întreaga construcţie stă pe temelie şi un soclu, realizate 
din piatră de carieră, prinsă cu mortar de var, datorate 
ultimei restaurări”31. În 1966, comuna face parte din 
raionul Făget cu 266 locuitori şi aparţine administrativ 
de comuna Pietroasa32.

1972 – Crivina face parte din judeţul Timiş, are 252 
locuitori şi aparţine de comuna Pietroasa33. În Schiţa de 
Sistematizare din 197134 vedem că localitatea are 68 de 
case, iar şcoala din sat are 18 şcolari, în clasele I-IV, care 
studiază toţi în aceeaşi sală cu un cadru didactic care 
locuieşte în sat, restul de 12 elevi (V-VIII) merg la şcoala 
din Pietroasa. Căminul cultural este în construcţie.

1992 – Crivina de Sus are 233 locuitori, dintre care 
numai 95 sunt ortodocşi şi 133 sunt neoprotestanţi. 
Izolarea comunei şi lipsa unui preot local constant 
a făcut ca populaţia să treacă în număr covârşitor la 
neoprotestantism.

2002 - 208 locuitori din care 51 ortodocşi şi 157 
penticostali35.

Deşi atestată în 1501, este foarte posibil ca aşezarea 
Crivina de Sus să fie mult mai veche, dealurile şi văile 
care flanchează malurile Begăi ascund probabil urmele 
multor aşezări abandonate, iar bătrânii din Crivina de 
Sus vorbesc despre asemenea bordeie părăsite ascunse 
prin adâncurile codrilor. Prima imagine cartografică care 
s-a păstrat este Ridicarea Iosefină (cca 1770), de unde 
observăm că satul a avut o evoluţie liniară de-a lungul 
ambelor maluri ale râului. Este însă greu de depistat 
unde este exact vatra satului în condiţiile în care atât 
cursul râului cât şi locuinţele au tot migrat. În Ridicarea 
Franciscană, cu aproape 100 de ani mai târziu, putem 
deja citi imaginea satului de astăzi. Poziţia şi forma 
lotului precum şi referinţele istorice, ne fac să credem că 
biserica şi cimitirul se aflau în acelaşi loc ca şi astăzi. În 
harta cadastrală cu terenurile aparţinând satului Krivina 
din 190136, hartă aflată în posesia Primăriei Comunei 
Pietroasa, copie după cea din 1777, se pomeneşte despre 
existenţa unui cimitir cu biserică.37

Nefiind supusă operaţiunilor de sistematizare 
hasburgice, Crivina de Sus este una dintre acele 
preţioase comunităţi rurale care şi-au păstrat intactă 
structura urbană. Modul de organizare al satului faţă de 

30 SJAN Timiş, fond Primăria Comunei Pietroasa, ds. 105/1951, f. 16.
31 Nicolae Săcară, op. cit., p. 48.
32 SJAN Timiş, fond Primăria Comunei Pietroasa, ds. 105/1951, f. 16.
33 Primăria Pietroasa, Plan Urbanistic General Comuna Pietroasa, parte scri-
să RLU, p. 13.
34 SJAN Timiş, fond Primăria Comunei Pietroasa, ds. 623/1971, f. 67, Schiţa 
de Sistematizare a comunei Pietroasa.
35 Informaţie furnizată de Primăria Comunei Pietroasa.
36 Primăria Comunei Pietroasa, Krivina, térképmásolata, 1901, copie după 
harta cadastrală 1777, păstrată în Arhiva Naţională Maghiară, 571/1901.
37 Ibidem.
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apă, al gospodăriilor faţă de drum şi relaţia cu livezile şi 
fâneţele din jur, au fost puternic vătămate de construirea 
unui dig înalt de beton, care transformă râul într-un 
canal artificial şi rupe legătura vizuală între cele două 
maluri.

Organizare urbană
Parcelare şi loturi - Crivina de Sus are un parcelar 

specific satelor de deal şi munte, care se dezvoltă de-a 
lungul unui curs de apă, cu o creştere liniară dictată de 
relieful accidentat. Loturile au forme diferite, unele fiind 
rectangulare, dispuse perpendicular faţă de direcţia 
drumului, cu latura scurtă către apă, altele au forme 
neregulate datorită adaptării la relief. Structura generală 
este a unei şire spinale care se unduieşte, faţă de care 
loturile se adaptează, preluând curbele şi schimbările 
de direcţii.

Conformarea gospodăriilor - La Crivina de Sus 
există, după cum am spus mai sus, o mare diversitate 
a loturilor, atunci când vine vorba de formă şi 
dimensiune: de la loturi foarte lungi şi înguste la loturi 
cu formă neregulată. Această situaţie se datorează, pe 
de o parte constrângerilor legate de relief, iar pe de 
alta, dezmembrărilor succesive. Dacă ar fi să clasificăm 
tipurile de ocupare a parcelei în Crivina de Sus, regăsim 
patru categorii majore38:

1. Front stradal închis - unde casa cu dependinţele 
sale ocupă tot frontul stradal, dezvoltându-se fie 
sub formă de U, sub formă de L, sau sub formă de 
insulă care ocupă toate laturile, dezvoltând o curte 
interioară cu trecere către grădina de zarzavaturi 
din spate.

2. Casă şi anexă la stradă - casa şi dependinţele 
fiind poziţionate perpendicular pe axul drumului, 
închiderea frontului realizându-se prin intermediul 
porţilor şi al gardului care defineşte aliniamentul 

38 Aceste categorii sunt amintite în: Alexandru Ciobota, Raluca Rusu, 
Andrei Condoroş, Vladimir Obradovici et all., Cimitirul ca element în 
evoluţia peisajului cultural. Recomandări de protecţie a caracterului etnic în 
cimitirele rurale româneşti, sârbeşti şi ucrainene din Banat, p. 88.

parcelei.
3. Front stradal parţial ocupat - unde casa cu 

dependinţe nu ocupă tot frontul, aici gardul şi poarta 
devin elementele care reglează relaţia vizuală cu 
strada.

4. Case retrase de la stradă - din această categorie 
fac parte mai degrabă casele noi.

Materiale, tehnici de construcţie şi detalii 
specifice
Crivina de Sus este situată într-o zonă unde lemnul 

a existat din abundenţă din cele mai vechi timpuri; era 
firesc ca arhitectura tradiţională să fie una a lemnului. 
Lemnul a fost, prin urmare, folosit deopotrivă pentru 
arhitectura civilă cât şi pentru cea religioasă. În general, 
lemul de esenţă tare, cum ar fi stejarul sau fagul (mai 
rar), este folosit pentru structura pereţilor, în vreme ce 
lemnul de brad, mai uşor, este folosit pentru şarpantă39.

Sistemul constructiv folosit la Crivina de Sus este 
unul răspândit în multe zone unde lemnul este materialul 
principal de construcţie, atât în Banat cât şi în alte părţi 
ale ţării40. Procedeul de alcătuire al pereţilor din lemn, 
aşezaţi pe „talpa” casei care stă la rândul ei pe o fundaţie 
de lespezi sparte, este fie cel în cununi de bârne culcate 
cu capăt rotund sau cioplite în patru muchii, fie în sistem 
„Fachwerk” (cu căţei), cu schelet de lemn şi umplutură 
tot de lemn41. Pereţii de lemn sunt apoi tencuiţi cu un 
amestec argilos şi var.

Pe faţadă apar adeseori motive foarte interesante 
cum ar fi „dinţii de lup” care de obicei încadrează 
conturul cornişei sau motivul „pomului vieţii” pe care-l 
regăsim reprezentat în multe feluri atât pe faţadele 
caselor vechi cât şi pe porţi. Mai interesant însă, este un 
tip de tâmplărie de lemn decorată cu modele inspirate 
din „dinţii de firiz”. Acest tip particular de tâmplărie, pe 

39 Ibidem, p. 103.
40 Gheorghe Curinschi Vorona, Istoria arhitecturii în România, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 1981, p. 57.
41 Ibidem. 

Fig. 2. Ridicarea topografică Iosefină cca. 1770 Fig. 3. Ridicarea topografică Franciscană cca. 1860
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Fig. 4. Ocuparea parcelelor în Crivina de Sus; hartă realizată de arh. Ioana Hariga în cadrul proiectului 
Cimitirul ca element în evoluţia peisajului cultural

care-l regăsim în mai multe locuri în Crivina de Sus, ne 
duce cu gândul la existenţa unui meşter local, despre 
care însă bătrânii satului nu-şi amintesc.

Din păcate, majoritatea locuinţelor vechi sunt 
fie abandonate, fie lăsate în paragină sau folosite ca 
depozite auxiliare, fie folosite ca adăposturi de animale. 
Unele dintre edificii au probleme serioase structurale 
şi de stabilitate şi cu o singură notabilă excepţie, şi-au 
pierdut de mult funcţia de locuire.

Rămăşiţele locuirii tradiţionale din 
Crivina de Sus
Din cele 92 de numere pe care le are satul numai 11 

mai pot fi considerate locuinţe tradiţionale. Majoritatea 
caselor ascund în curte câte o anexă veche sau părţi 
din casa tradiţională, dar sunt foarte puţine gospodării, 
care ar putea fi restaurate în întregime. În mod evident, 
nu există nici o preocupare pentru utilizarea caselor 
vechi, majoritatea fiind abandonate. Situaţia nu este una 
neobişnuită, satele româneşti şi-au schimbat ades faţa, 
iar arhitectura vernaculară este mai uşor de regăsit în 
muzee decât în sate. Totala abandonare a tradiţiei are 
foarte multe cauze, câteva dintre ele au fost explorate 
de colegii de la Universitatea de Vest din Timişoara în 

frunte cu antropologul/etnologul Nicoleta Muşat. În mod 
interesant, pierderea patrimoniului construit rural, ceea 
ce pentru arhitecţi şi alţi specialişti în patrimoniu pare 
o tragedie, este considerat de colegii antropologi drept o 
evoluţie firească, o reacţie a transformărilor care au avut 
loc în comunitate. După Atelierele Interdisciplinare de 
Vară de la Crivina de Sus a rămas dorinţa de a se continua 
studiul aceastei comunităţi particulare. Este evident 
faptul că echipei de bază ar trebui să i se adauge şi alţi 
noi specialişti, poate în sociologie, pentru a înţelege de ce 
satul „se înnoieşte” şi dacă această „înnoire” s-ar putea 
realiza fără a se abandona total tradiţia constructivă a 
locului.

Comunitate şi patrimoniu
Comunitatea din Crivina de Sus a trăit din 

timpuri străvechi, nedocumentate, pe malurile Begăi, 
înconjurată de codri seculari, izolată de lume în iernile 
grele, adeseori în uitare şi sărăcie. Izolarea a făcut 
ca această comunitate să-şi păstreze neschimbate 
cutumele, ocupaţiile şi tradiţiile. Codrul a fost sursa 
principală de venit şi de materiale de construcţie, care 
alături de agricultură şi creşterea animalelor a asigurat 
subzistenţa acestei comunităţi. Chiar şi în zilele noastre 
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Fig. 5. Casă tradiţională din Crivina de Sus Fig. 6. Casă şi poartă tradiţională

Fig. 7. Casă tradiţională Fig. 8. Poartă

Fig. 9. Anexă gospodărească Fig. 10. Detaliu tâmplărie
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Fig. 11, 12, 13, 14. Relevee şi schiţe de gospodării realizate de studenţi de la Facultatea de Arhitectură din Timişoara, în cadrul Atelierelor 
Interdisciplinare de vară de la Crivina, stud. Moldovan Mihai, Popa Milena, Şerbănescu Simona, Ionete Mihaela



124

comuna din care face parte Crivina de Sus este una cu 
cele mai bogate fonduri forestiere din Timiş.

Izolarea, însă, a produs o serie de efecte pe 
termen lung, mai ales din a doua jumătate a secolului 
XX. Crivina de Sus era considerată, tocmai datorită 
accesului anevoios, un loc de exil al preoţilor „mustraţi”, 
motiv pentru care, o perioadă destul de lungă nici nu 
a existat un preot în sat. Izolarea şi lipsa unui element 
esenţial în viaţa satului, cum este slujba de duminică, 
prilej de reuniune a obştii săteşti, a făcut ca majoritatea 
locuitorilor să treacă la neo-protestantism. În mod făţiş, 
dezarmant chiar, bătrânele satului recunosc că era greu 
să trăieşti într-un sat unde nici duminica nu te puteai 
întâlni cu ceilalţi la biserică.

Biserica din sat, monument de categoria A şi cea 
mai veche biserică de lemn din Banat, abandonată de-a 
lungul anilor datorită lipsei unui preot în sat, iar acum 
cu probleme serioase de infiltraţii ale apelor pluviale la 
nivelul acoperişului, a încetat de prea multă vreme să 
mai fie altceva pentru comunitate decât o clădire veche. 
Cimitirul din jurul său a avut aceeaşi tristă soartă. 

Abandonarea locuirii tradiţionale are cauze subtile 
şi profunde, poate greu de înţeles de către un arhitect, şi 
care merită explorate mai detaliat. 

Lemnul care a dus la naşterea locuirii tradiţionale 
în zonă a fost motivul bunăstării unor membri ai 
comunităţii, care au vrut să-şi construiască locuinţe 
aidoma celor de la oraş. Din interviurile colegei Nicoleta 
Muşat cu prilejul Atelierelor Interdisciplinare de Vară din 
iulie 2013, sesizăm că abandonarea locuirii tradiţionale 
şi construirea noilor case se datorează în mare parte 
dorinţei de a fi în rând cu lumea. Casa mare, cu alte cuvinte, 
asigură un statut social în comunitate, iar „reînnoirea” 
casei înseamnă bunăstare materială. Acesta pare a fi 
adevăratul motiv al metamorfozării fondului locativ al 
satului Crivina de Sus. Locuinţele vechi rămase sunt cele 
nelocuite, abandonate sau transformate în sălaşuri de 
animale. Este întradevăr greu să-i sugerezi unui sătean 
să locuiască împreună cu toată familia sa în tradiţionala 
casă de lemn cu două încăperi. Cu toate acestea, există o 
oarecare nostalgie a casei bătrâneşti, care era mai bună, 
cel puţin din punct de vedere al transferului termic, după 
cum ne spun câteva dintre persoanele intervievate, fiind 
răcoroasă vara şi călduroasă iarna.

Nu numai localnicii sunt cei care înţeleg moderni-
zarea prin abandonul locuirii tradiţionale. Atât în 
Planul Urbanistic General din 197142, cât şi în cel din 
199943, se vorbeşte în mod repetat de modernizarea 
comunei, modernizare însemnând asfaltare, asigurarea 
utilităţilor necesare, construirea unui dig şi, bineînţeles, 
înlocuirea fondului locativ. În Planul Urbanistic General 
din 1971, ca reflexie a modei vremii, locuinţele din lemn 
erau considerate de calitate inferioară faţă de casele din 
materiale „durabile” cum ar fi cele din cărămidă. Astăzi, 

42 SJAN Timiş, fond Primăria Comunei Pietroasa, ds. 623/1971.
43 Primăria Pietroasa, Plan Urbanistic General Comuna Pietroasa, parte scri-
să RLU.

alternativa la casa din cărămidă din anii ’70 a devenit 
vila supradimensionată, inspirată din apartamentul de 
la bloc, făcută din bolţari de beton cu acoperiş de tablă 
vopsită.

Concluzii

Este conştientă comunitatea din Crivina de Sus 
de valoarea patrimonială a arhitecturii vernaculare pe 
care o deţine? În mod evident, nu. Probabil că prezenţa 
Atelierelor Interdisciplinare de Vară şi a puzderiei de 
specialişti care au inundat satul, precum şi legătura care 
s-a creat între obştea sătească şi noii veniţi le-a atras 
atenţia asupra faptului că „domnilor” de la oraş le plac 
“vechiturile”. Dacă acest lucru i-a făcut interesaţi de 
casele lor vechi, sau pur şi simplu a fost catalogat ca o 
excentricitate a orăşenilor, rămâne de văzut. Pentru a 
rupe, însă, proverbiala linie între teorie şi practică, şi a 
câştiga încrederea comunităţii, studenţii şi îndrumătorii 
lor au construit o poartă acoperită cu şindrilă la intrarea 
în cimitirul vechi şi o troiţă din lemn sculptat44, la 
intrarea în sat. Faptul că o parte dintre săteni au venit să 
ajute demonstrează cel puţin faptul că noii veniţi le-au 
trezit simpatia şi interesul.

Cu toate acestea, refolosirea caselor vechi, aban-
donate de ani şi ani nu este o variantă pe care o văd po-
sibilă. Ritmul reînnoirii şi lipsa de interes a adminis-
traţiei locale şi regionale nu oferă prea multe speranţe. 
Acest lucru prevesteşte faptul că dispariţia locuirii tra-
diţionale va fi mai mult accelerată decât intenţiile reno-
vatoare şi discursurile pro-patrimoniu. În acest context 
documentele privind protejarea, conservarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului rural elaborate de Uniunea 
Europeană45, par absolut derizorii pentru Crivina de 
Sus. Cu toate acestea, exemplul deja notoriu al comunei 
Rimetea din judeţul Alba, care a restaurat 48 de locuinţe 
tradiţionale şi a primit prestigiosul premiu pentru patri-
moniu Europa Nostra, arată că alternative există. Bine-
înţeles, pentru ca aceste alternative să devină realitate 
este nevoie de instituţii publice bine avizate, strategie, 
resurse financiare şi mai ales multă voinţă politică.

Poate Crivina de Sus deveni un model pentru 
judeţul Timiş şi regiunea Banatului? Este greu de răspuns 
la această întrebare, însă resemnarea şi acceptarea 
descompunerii satului tradiţional, totala dispariţie a 
arhitecturii vernaculare nu poate fi o alternativă viabilă. 
Ar fi păcat ca în 10 ani Crivina de Sus să arate aidoma 
cartierelor dormitor din comunele periurbane, ar fi o 
nedreptate pentru frumuseţea şi sălbăticia peisajului 
care înconjoară acest sat.

44 Troiţa din lemn a fost sculptată de sculptor Florin Lăzărescu în cele două 
săptămâni ale taberei interdisciplinare de la Crivina de Sus.
45 Guide Européen d’observation du patrimoine rural CEMAT, Conseil 
de l’Europe, 13e CEMAT (2003) 4, http://www.coe.int/t/dg4/ 
cultureheritage/heritage/cemat/versionguide/Francais.pdf, accesat 
15.12.2013.
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Notă: Fotografiile şi hărţile sunt realizate de 
echipa de proiect Cimitirul ca element în evoluţia 
peisajului cultural

BIBLIOGRAFIE:

Surse arhivistice 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Timiş, Colecţia 
Cotoşman Gheorghe, ds. 265/1941-1942, Chestionar, 
Biserici de lemn; ds. 338/1943-1946, Chestionar, Oficiul 
Parohial Crivina de Sus.

Idem, fond Primăria Comunei Crivina, ds. 2/1926, 
ds. 5/1926, ds. 7/1933-1935, ds. 8/1933-1938, ds. 
12/1939-1940, ds. 14/1941, ds. 15/1942; ds. 105/1951, 
Monografia satului Crivina de Sus; ds. 623/1971,  Schiţa 
de Sistematizare a comunei Pietroasa; ds. 688/1974,  
Studiu estimativ privind înbunătăţirea condiţiilor de 
scurgere în zona localităţilor Pietroasa, Crivina şi Poieni, 
Oficiul de Gospodărire a Apelor Timiş, nr. 65, 1974.

Studii urbanistice

Primăria Pietroasa, Plan Urbanistic General Comuna 
Pietroasa, Proiectant SC. Arhinova SRL., 1999.
*** Guide Européen d’observation du patrimoine rural 
CEMAT, Conseil de l’Europe, 13e CEMAT (2003) 4, 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/
cemat/versionguide/ Francais.pdf, accesat 15.12.2013

Lucrări generale şi speciale

Alexandru Ciobota, Raluca Rusu, Andrei Condoroş, 
Vladimir Obradovici et all., Cimitirul ca element în 
evoluţia peisajului cultural. Recomandări de protecţie a 
caracterului etnic în cimitirele rurale româneşti, sârbeşti 
şi ucrainene din Banat, Ed. Învierea, Timişoara, 2013.
Creţan, Remus, Dicţionar toponimic şi geografico-istoric 
al localităţilor din judeţul Timiş, Ed. Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2006. 
Gheorghiu, Teodor Octavian, Locuirea tradiţională rurală 
din zona Banat-Crişana, Elemente de istorie şi morfologie, 
protecţie şi integrare, Ed. Eurobit, Timişoara 2008.
Curinschi-Vorona, Gheorghe, Istoria arhitecturii în 
România, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981.
Lotreanu, Ioan, Monografia Banatului, Ed. Institutul de 
Arte Grafice „Ţara”, Timişoara, 1935.
Săcară, Nicolae, Bisericile de lemn ale Banatului, Ed. 
Excelsior, Timişoara, 2001.
Varga, E. Arpad, Statistică recensăminte după confesiune, 
jud. Timiş 1869 - 1992, http://www.kia.hu/konyvtar/
erdely/erdstat/tmfel.pdf, accesat 26.10.2013
Idem, Statistică recensăminte după limba maternă, 
respectiv naţionalitate, jud. Timiş 1880 - 2002, http://
www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdstat/tmetn.pdf, accesat 
26.10.2013.

Hărţi
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