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Coperta I: Cetatea ţărănească de la Rîşnov, înainte de restaurare. 

Coperta IV: Detalii din pictura bisericii de la Biborţeni . 
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TREI DECENII ÎN ACTIVITATEA DE RESTAURARE 

A MONUMENTELOR ISTORICE 

„Creaţia ştiinţifică şi culturală are rădăcini adînci în trecutul îndepărtat al isto
riei poporului nostru : ea s-a dezvoltat în strînsă legătură cu procesele social-eco
nomice, cu lupta forţelor înaintate pentru eliberarea naţională şi socială, cu întreaga 
evoluţie a societăţii omeneşti, precum şi cu progresul ştiinţei şi culturii universale. Nu
meroase vestigii de cultură materială, realizări tehnice şi ştiinţifiice, monumente istorice 
şi de artă, minunate opere de arhitectură, de literatură, pictură şi sculptură, făurite 
de-a lungul secolelor, relevă cu toată elocvenţa forţa geniului, sensibilitatea şi capa
citatea creatoare a poporului nostru". 

In perioada ce a urmat 1ui 23 Au.gust 1944 şi după 
instituirea puterii populare, tînărul regim democriatic a 
fost confruntat cu o grea moştenire în domeniul conser
vă.di şi valorifkării patrimoniului monumental istoric: 
numeroaS'e monumente di:s.tJruse sau avariate, un sistem 
admLnistr.ativ depăşit, o gravă penurie de specialişti -
grele servituţi proiectJate pe fondul unei economii ruinate 
de război , oînd totul era de făcut pentru reoonstrucţia 
ţării. Este lesne de înţeles că re1UJairea organiziată a acti
vităţii de restaunare a monumentelor istorice nu s-a făcut 
fără dificultăţi. Şi totuşi, în pofida apăsătoarelor urgenţe 
pe care le imphca viaţa economi.că , socială şi politică a 
ţării, datorită politicii culrtur:ale profund ştiinţifice şi pa
triotice a partidului şi statului nostru, pvoblema conservă
rii patrimoniului cultural nu a dispărut din .atenţia foru
rilor de răspundere, fiind asigurate, sub difotrite forme, 
mijloacele financiare necesare acestui scop. 

La 15 ma1rtie 1951, p[·intr-Uiil decret .al Prezidiului Marii 
AdUJnări Naţiorua1e, a fost înfiinţată „Comisia ştiinţifică a 
muzeelor, monumentelo·r istorice şi artistice", oa organ 
de specialitate aJ Aoademiei R.P.R. Noua comis ie a reuşit 
în interVral de numai oîţiva ani să realizeze un volum 
important de cercetări, de repertoriere sau cu caracter 
monografic, pregătind şi materialul care a stat la baza 
noii legi a monumentelor istorice. Principala lucrare efec
tuată de noua comisie a fost inventa:rierea m onum·ente1orr 
de cultură: arheologice, de arhitecbură şi memoriale. Cu 
prillejul 01per.aţii1or de inventairiere, .au fost înto cmi1be fişe 
pentI'u 11 543 de monumente, din1Jre caire 4 360 au fost 
declairiate monumente de cultură. Această lucra re, deşi in
completă, venea să aicopeI'e un gol pe oare îl resimţi.seră 
din greu generaţiile anterioare de oercetă1Jori. Iniţiată încă 
din 1832 , reluată în vremea lui Al. I. Cuza, prin străda
niile „Comisarilor guvernamentali", D. Paippazoglu, Al. 
Pelimon, Cezar Bolliia'C şi Al. Odobescu, .aicţiunea de in
ventariere a revenit de mai mule ori în abenţi1a fostei 
Comisiuni a Monumentelor Istoriioe, dar niciodată nu s-a 
ajuns 1.a un rezU1ltat mulţumitor. Este, aşadar , un merit 
al Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor reali
zarea aoestui inventar, cair:e a fost publicat oa anexă a 
Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 661 din 22 aprilie 1955 . 

Apariţia acestor documente a fos t deosebit de impor
tantă pentru politica de cercetare şi r es.tJa'UTar e a m onu
mentelor istorice din ţara noastră , ceea ce face necesară 
o mai aten tă consider.ar·e a lor . 

Trebuie subliniat în primul rînd că Hotărîrea Consi
liu1ui de Miniştri nr. 661/1 955 este ptrimul act normativ cu 
adevăra t cu.prinzător menit să asigure pr·obecţia, ce rce ta
rea, oon.serv:a rea, restaunar·eia şi punerea în valoa.r e a m o
numente1or de cultură d e toiabe categoriile. 

Dacă în trecut atenţi1a forurilor conducătoare şi a f.ac
torilor de răspundere ştiinţifică, inclusiv a Comisiunii Mo
numen teb r Is t.ori.ce, S•e îndrepta cu precădere asupra m o
numen telor relig~oas•e, prin directivele noului. ac t n orma
tiv, ca şi prin conţinutul listei anexe, sînt r epuse în drep
turi monumentele civile şi militare, de asem enea, monu
mentele cu cana>Cter memoa·ial direct legiate de eve nim ente 
de seamă diin lupta popornlui pen t I'U independenţă şi jus
tiţi e so•cială. Au fost stiabilibe răspunderile organ elo1r admi-

NICOLAE CEAUŞESC:U 

„România pe ·drumul desăvîrşirii 
construcţiei socialiste", BucureJti, 
1968, Ed. politică, voi. li. p. 22 . 

. nistrative locale în a căror sa:rcină permanentă cade pa:zia, 
pl'otej0!rea, conservarea, consolidarea şi restauvarea monu
mentelor şi a cad11ului înconjurător, pentru prima oară 
statuîndu-se în ţara noastră zona de protecţie, determina
rea acesteia urmÎlnd să se facă în funcţie de peisaj, de 
amploarea şi de importanţa monumentului protejat. 

O altă importantă prevedere a Hotărîrii Consiliului de 
Miniştri nr. 661/1955 priveşte înfiinţarea unei unităţi spe
cializate pentru lucrărU.e de protejare, consolidare şi res
taurar e a monumentelor istorice. Pe baza aicestei preve
deri, avea să ia fiinţă, în 1959, Direcţia monumentelor 
istorice. Pînă la înfiinţarea acestei instituţii, activitatea 
de restaurare a fost asigurată prin intermediul Atelierului 
de monumente istorice al Institutului central de sistema
tiz.are a oraşelor şi regiunilo r (I.C.S .O.R.) şi printr-un mic 
atelier care a funcţionat Î!n cadrul Departamentu lui Cul
telor. 

Deş i foarte muci, aceste două nUJolee de restaurare au 
avut meritul de a aplica au consecvenţă indicaţiile precis 
formulate de documentele partidului nostru în problema 
conservă1rii patrimoniului istoric din ţaria noastră fără discri
minările devenite tl1adiţiona1e în smul fostei Comiistuni a 
Monumentelor Istorice, oare nu s-a ocU!pat decît de m onu
menele religioase aparţinîntl populiaţi1ei de naţionalitate ro
mână. Astfel, a fost iniţiată restaurarea unor importante 
edificii civile - palatul bir:încovenesc de la Potlogi, ca.sa 
lui Udrişte Năsturel de la Hereşti, cast·elul Corvineştilor 
de la Hunedoara, de asemenea, au fost înc epute restaură
rile unor monumente aparţinând naţionalităţilor con1ocui
toare, ca geamia Hunkiair de 1a Constanţa, biserica roma
no-catolică Sf. Mihail din Cluj , b1serirca evanghelică din 
Sebeş-Alba , ce tatea ţărăneas·că de la Prejmer-Braşov şi al
tele. 

După înfiinţru,ea Direcţiei monumentelo r isrtJorke, bene
ficiind de sprijinul generos oferit de organele de partid şi 
de stat, activitatea de cercetail'e şi de •I'esta,uriare a monu
menbelor s-a dezvoltat constaint, numărul edificiilo•r şi an
samblurilor istorice restaurate pîtnă în prezent fiinid im
presionat. 

Din lunga serie de restaurări efectuate prin grija sta
tului nostru, care a alocat importJante fonduri în acest 
scop, se evidenţiază prin calitatea ştiinţifică a lucrărilor 
sau prin amploarea investiţiilor , următoairele: cetatea de 
scaun a Sucevei (la ca re se lucrează încă) , cetatea Făgă
raş , ansiamblul Patriarhiei din Bucureşti , cen trul istoric 
al oraşului Sebeş·-Alba , cetatea Cîlnic, cetatea Alba Iulia, 
ansamblul Bărăţiei din Oîmpulung Muscel, mănăshrea 
Aninoasa-Argeş (în cu rs de restaurare), cetatea ţărănească 
cu bise r iioa evanghelică din Pre_imer , hal.a veche din Bra
ş ov, bis·erica romano~catolică Sf. Mihail din Cluj , ansam
blul roman cu mozaic de la Consbanţa , cur tea domnească 
din Tîrgo.v işte, castelul Oorvineştilo r de 1a Hunedoara, 
mănăstirile Gafata şi Cetă1mia din foş i , casa U drişte Năs
tu rel din Hereşti-Ilfov , mănăstirea S treh aia, strămutarea 
monumentelo~· de la Ada-Kale:h, oetJa tea oraşului Tîrgu
Mureş (pe punctul de a fi terminată) , mănăstirea Neamţ . 
cetatea Neamţ, mănăstirea Brebu-P 0ahova, ce!'atea cu bise · 
ri ca roman i•c ă din Cisnădi·o.ara , mănă.s tirea Suceviţa , mă 
n ăs t i rea Dmgomirna, mănăs ti •rea Moldoviţa, hanul di _1 
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Suceava, mănăstirea Put~P.' , (~iucrările sînt în curs), mă~ăs
tirea Cozia, mănăstire'a Hurez. · 

!n pLPezeint, Diirecţia monumente1or istorice şi de artă , 
are deschise 104 şarnfa~re, cele mai importante fiind: ceta
tea Histria, cetatea şi monrumentuJ. triumfal de la Adam
cliisi, mănăstirea Secu-Neamţ, mănăstirea Bistriţa-Neamţ, 
biseri·ca lui Şţefan .cel Mare de 1a Războieni-Neamţ, mă
năstireeţ i:tîşc{l, cetaitea de scaun Suoeava, oaisa Lăpuşneanu 
de la ._. S1atiil,J.;a, bisericeţ Neagră din Braşov, bise
·rica Sf. Nicolae din Scheii-Bmşovului, primăria veche 
din Sibiu, hanul din .Pînoota-Arad, catedrnla romano-ca
tolică din Alba Iulia, mănăstirea Polovragi, palatul Potlogi, 
ansamblul Stelea din Tîrgovişte, casa domnească din Brîn
coveni-Olt; casa Vergru-Buzău, cula Raooviţă-Argeş, 
măn~stiI,ea . T1şmana, cetatea oraşului Tîrgu-Mureş etc. 
La ,aioe.aistă listă s,e1ectivă trebui1e adăugată mănăs

til'ea Văcăreşti, cel mai impo•rtant ansamblu de arhi
tectură foud1ală din Bucur.eşti, caire, din toamna anului 
1973, a fost destinată unor instituţii de cultură, în care 
scop 'urmează să fie supusă u:nui oomplex proces de 
resta urare. 

!n paralel cu lucrările de restaurare efectivă , se pre
gătesc în prezent proiectele pentru alte monumente re
prezentative ale patrimoniului nostru cultural, la care şan
tierele vor fi deschise rn viitorul apropiat: palia tul Ghica
Tei din Bucureşti, cazarma grănicerilor din Cai ansebeş, 
ansamblul Cetăţuia dÎ/11 Briaşov, ansamblul „Sugălete" din 
Bistriţa-Năsăud, biserica Sf. Gheorghe din Bucureşti, 

cetatea ţărănească Drăuşeni - jud Braşov, castelul Criş 
--'- jud. Mureş, c:etatea Cantemireştilor de la Mera - jud. 
Vrancea, biserica fostei măinăstiri Rîmeţi - jud. Alba, ve
chea bi1seriică ortodoxă din Hălimagiu - jud. Arad. 

Dar, vorbindu-se despre activitatea de restaurare care 
s-a dezvoltat atît de impetuos în ţara noastră în anii pu
terii populare, nu este îndestulător să fie avute în vedere 
numai aspectele de ordin oantitativ, oricît ar fi ele de 
impresionante. Este necesar să se evidenţieze în primul 
rînd faptul că în activitatea generială a Direcţiei monu
mentel!or istori:ce şi de airtă locul ocuipat de cercetarea 
ştiinţifică es.te deosebit de important atît ca volum cît şi 
ca factor oirientativ. 

Sumar prezentate, principa ele fronturi de ceroetare 
sînt următoarele: 

q) Repertorierea ştiinţifică a tuturor monumentelor is
torice din ţara noastră cu întregu:l lor- patirimoniu istoric 
şi artistic. Dwpă repert:orierea realizată în 1951-1955, 
Direcţia monumentefor istorice şi de artă a iniţiat o nouă 
acţiune de 1nwm.tadere, noua listă î:nsumînd în pr€zent 
6 456 titluri de monumente (ansambluri şi centre isto
rice), ceea ce corespunde unui număr efectiv de peste 
7 OOO de obiective, 1n raport cu cele 4 360 de monumente 
ale repertoriului publicat în 1955. 

Cu aceasta, operaţia de inventariere nu se poate co-n
sidern în~heiată. !nceipînd chim· din anul 1974, se va trece 
la întocmirea repertoriului analitic al monumentelor isto
rice, lucraire complexă şi de vastă întindere a cărei totală 
finalizare este prevăzrută pentru anul 1995. !n cadrul aces
tei acţiuni, se va lărgi sfera de inventariere a monumen
telor, acordîndu-se o mai mare atenţie edibciiloir civile 
rurale şi urbane, ştiind că actuala listă - deşi mult mai 
largă - este departe de a cuprinde bogatul fond de arhi
tectură civilă din secolele XVIII-XX. O campanie spe
ciailă va trebui orgainizată pentru arhitectura populară 
swpusă unui accelenat proces de transrformare, datorită 
rec:onstrui1rii intensive a satelor în cadrul procesului de 
sistematizare şi modernizare. 

b) Cercetarea istorică şi arheologică înţeleasă ca o 
etaipă preliminairă oricărei restaurări, în vederea stabilirii 
e)Gaicte a fazelor de construcţie şi pentru precizarea unor 
elemente reper (ica, de exemplu, nivelul de călcare origi
nar). Cerceta:rna i'stoirică şi arheologică desfăşurată în ca
drul Direcţiei monumentelor istorice şi de artă a fost în 
măsură să aducă importante contribuţii pentru mai buna 
cunoaştere a evului mediu românesc. Dintre cele mai sem
nificative descoperiri arheologice menţionăm: prima bise
rică ctitorită de Ştefan cel Mare la Putna, cu plan tri
conc, biserica de lemn de la Voroneţ, anterioară ctitoriei 
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lui Ştefan cel ;Mare, prima biserică de la Şchei (sec. 
XIV-XV), biserica de lemn de l:c'1 Comana (se :::. XV), 
biserica lui Alexandru cel Bun de la Bistriţa-Neamţ, ve
chile biserici de la Blinco,veni-Olt, mănăstirea orbodoxă 
de la Voievozi-Bihor (sec. XII-XIII) etc. 

c) Cercetarea de arhitectură se realizează atît oa obiec
tiv în sine, prin intermediul secţiei de cerceta,re, cît şi ca 
fază preliminară restaurării unui monument. Cercetarea 
de parament, combinată cu cercetarea istorică, bazată pe 
documente scrise, stampe şi fotografii, poate conduce în 
unele cazuri la o rad1caJă modificare a siluetei şi valorii 
de autentic a unui monument, prin revenirea la formele 
originale, cert demonstrate. In acest sens sînt semnifica
tive restaurarea bisericii Radu Vodă din Bucureşti la care 
a fost posibilă refaicerna tUJrlelor ş i a decorului arhitec
tonk considerat dispărut, de asemenea, restaurarea culei 
Racoviţă-Argeş, la care devine posibilă reconstituirea înfă
ţişării iniţiale. 

d) Deosebit de importantă este cercetarea privind teh
nicile de construcţie, analiza mortarelor, cercetarea meto
delor de conservare a difer itelor materiale, de asemenea, 
ce:ricetarea problemelor aferente picturilor murale. In acest 
sens a fost creat un laborator de specialitate care, deş.i 
se află într-o fază incipientă, a reuşit să f1urnizeze nume
roase date preţioase r·estauna1Jori1or, rezultatele cercetărilor 
fiind de pe acum deosebit de promiţătoare. 

Un capitol nou, propriu epocii noastre, priveşte acţi
unea de restaurare şi punere în valoare a centrelor isto
rice urbane şi rurnle. Direcţia monumentelor istorice şi 
de artă aplicînd cu consecvenţă preţioasele indicaţii 
ale condwoerii parttdului şi statului nlQistru, personial 
ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a încurajat opera 
de rec1.11perare a ansamb1urrilor de oertă valoa.re 
istori•că, în care scop a finainţat realizarea a peste 
20 proiecte de sistematizare şi asanare a vechi
lor oraşe. Aflată într-o fază pregătitoare, acţiunea privind 
punerea în valoare a centrelor istorice cumuleiază, totuşi, 
cîtev1a realiză,ri demne de atenţie. Vom cita în primul rînd 
exemplul oraşului Sibiu unde, printr-o IJnţeleaptă politică 
a organelor locale, o bună parte a vechiului centru istoric 
(respectiv Pi,aţa mică) a fost asanată şi redată circuitullui 
comercial, constituind azi un autentic pol magnetic pen
tru circulaţia turist1că. In acelaşi timp, edilii oraşului au 
fost preocup.aţi să realizeze un nou centr u civic şi admi
nistr.ativ, lucrare de proporţii monu:mentale care va ex
prima din plin spiritul epocii ntoastre şi capadtatea cirea
toare a arhitecţi1orr contemporani. Aşadar nu o implantare 
forţată a arhitecturii modernte într-un centru istoric, ci o 
armonioasă convieţuire care potenţează oonfiguriaţia isto
rică a întregului oraş Sibiu. 

Rezultate remarcabile în opera de reowperare a cen
trului istoric au fost obţinute în zona Curtea Veche din 
Bucureşti. Mai multe străzi - odinioară condamnate de
molării integrale - au fost redate folosinţei comerciale 
şi, în paralel, a fost adusă la lumină ru:iina pa1atu1ui voie
vodal, devenită între timp un punct muzeistic de mare 
atracţie, o adevărată fişă istmică a Capitalei. Restaurarea 
hanului lui Manuc, urmată de asanarea hanuJiui cu Tei, 
a dinamizat expresia urbanistică a întregii zone pe oare 
lucrările viitoare promit să o transforme într-un muzeu 
viu al Bucureştiului, oraş pe care incuria v,echilor edili 
reuşise să-l aducă în situaţia de a-şi pierde istoria. 

Pot fi citate, desigur, şi unele exemple negative, dar 
în ultimul timp S'e poate vorbi despre o constantă creşter·e 
a interesului pentru punerea în valoare a centrelm- isto
rke, în acest sens receinta plenară a Uniunii Arhitecţilor, 
ca şi discuţiile care au avut loc în centrele judeţiene, ur
mînd a juca un rol stimulator. 

Ultimul punct al acestei treceri în revistă a activităţii 
de restaurare desfăşurată în ţara noastră priveşte pictu
rile murale. 

(Continuare în pag. 95) 

VASILE DRAGUŢ 
directorul D'irecţie i monumentelor 

i·storke şi de -artă 
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STUDII 

'CONTRIBUŢII STRATIGRAFICE LA URBANISTICA HISTRIEI ROMANE 
. (SECOLELE II-VI e.n) 

arh. ANIŞOARA SION şi ALEXANDRU SUCEVEANU 

Intr-un arbool redactat mai de mult, Îlncercam să dis
cutăm stratigrafia cîtorva monumente de epocă romană 
timpurie (seoolele II-IV e.•n.) de 1a Histria, ajungînd la 
concluzia că, în linii maft, se poate postula exi-stenţa une i 
stratigirafii general valabile pentru î:n1Jreagia cetate1. Ulte
rior, prin efectuarea unei să.pănuri de o amploare consi
derabilă, am intrat în posesi1a a ·noi daite oare ne, au per
mis să formulăm unele încheieri privind şi perioada se:::o
lelor IV-VI e.n. 2. Pe lîngă această extindere cronologică , 
vom căuta •ca în rîndurile de mai jos să încaidrăm toate 
monumernte1e precis datate în oont•extul urbani·stic histrian 
specific fiecărei perioade. Este de altfel motivul penh·u 
care am căutat să asociem ounoaşterea realităţilor arheo
logice ou viziunea pe car>e nwnai o exiperi •enţă de arhitect 
o poate orfe!li Uinei arbari cericetări. 

Treoînd la fondul pI'oblemei trebuie să precizăm de la 
bun început concepţia 1ca!'e ne-a călăuzit şi, implicit, să 
atr.agem atenţia ,asuipr.a lirnitelo·r a1oesi.ieia . Aşa cum rezultă 
din cele două articole mai sus-citate, stratigrafia Histriei 
în perioada secolelor II-VII e:n. este destul de compli
cată, putînd distinge în cadml aices1Je1a mai multe niveluri 
de locui!re. Dar situaţi.a întîlnită în săpăturile noastre (sec
toarele Termelo!l din .afara incintei tîrzii şi „Central") nu 
este întotdeauna confirmată de rezultatele obţinute în alte 
sectoare şi lucrul este firiesc daică ne gînJdim că pe întin
de1·ea unei aşezări a1Jît de mari ca Histria este exdus ca 
situaţia str:atigrafică să fie identid pî.nă în cele mai mi'Ci 
detalii. In aceste condiţii n e vom restrînge preooupările 
la acele momente care sînt mai bine cunoscute şi care, 
nu întimplător, marchează totodată marile etaipe în reor
ganizare.a urbanistică, ceea ce nu ne dispensează de pre
zent.a.rea sumară a întregului conteXJt stratigrafic histrian 
de epocă romană3 (pl. I). 

Incepwtul seool:ului II e.n. găseşte Hi.str ia întJ:·-o in
tensă activitate oonstvUJctivă - urmare a organizării tra
ianee a întregii Dobroge - ş i , deşi puţine, săpăturile din 
cetate.a de pe malul .l!acului Sinoe au dat la iveală cîteva 
rema1rcabile monu.ment·e din aicea-stă peri.oadă4. Ou toiate 
că în întreaga cetate se pot constata di1strugerile din al 
treilea sfert al secolului II e.n„ putem afirma - aşa crum 
va reieşi de altfel ş i din analiza noarstră - că acestea nu 
au afectat prea grav urbanistirca miaşu1ui, monumentele diri 
prima jumătate 1a seo0lului III •e.n. reprezentîind doar refa
cerea: celor construite în secolul II e .n.s. 

Cu totul altele aveau să fie •Oons·eoinţele invaziilor 
gotice de la mij1ooul secolului III e.n „ cînd cea mai mare 
parte a monumente1or histriene .au fost pw· şi simplu 
rase din~ temelii. Este de altf.el momentul cînd se tra
sează o nouă incintă (faza A) care avea să reducă supra
faţa oraşului la mai puţin de jumătate faţă de cea ante
rioară. În limitele vechii oetăţi oontinruă însă să se locu
iască, fosta incintă construită la înoeputul secolului II e.n . 
marcînd doar limita între necropolă şi aşezare6. 

1 Al Suceveanu, „Dacia", N.S„ XIII, 1969, p. 329- 340. 
2 Al. Suceveanu şi C. Scorpan, „Ponti ca", IV 1971 p. 155- 172. 
~Cons ideraţii gene ·ale despre st ratigrafia Histriei 'În epoca romană 

e gasesc I~ „Eiu. Condurachi, Histria I , Buc ureşti, 1954, p. 96- 99; 
Idem, „Dacia , N.S„ I, 1957, p. 245 - 263 ş i Gr. Florescu, Histria I , 
P: 99--162, 285- 292 (ln colaborare cu Gh. C:rntacuzino) , 293- 324, 
3:i0- 357. 

4 Pentru înflorirea Histriei de la începutul secolului II e.n. vezi 
con sideraţiile lui Em. Condurachi , Histria, I, p. 55-56; AL Suce
veanu, loc. cit. ; H. Nubar, Histria, III, Bucureşti, 1973, p. 58- 65. 

5 Cf. Al. Suceveanu, loc. cit.; H. Nubar, loc ci t. 
6 Bib'.~ografia compl.etă a opiniilor _prilejuite de distrugerea gotică 

de h 1:11Jlocul secolulm III e.n. se gaseşte la H. Nubar, op. cit„ 
p. 67;:-·68, nota 241, care se opreşte în mod justificat la anii 251 - 253, 
111 vo"md cu dreptate textu l din Zosimos, I, 26. 

Refacerea din vremea împ11mţilo1· Diodetian i Con
stantin - ea însăşi urmarea un ei di str uger i de plasat la 
sfîrşitul secolului III e.n , - va duce la consfinţirea noii 
incinte refăcute acum (faza B) ca o limită definitivă ~ 
aşezării for-tiiicate. 1n interiorul aoesteia se desfăşoară -
aşa cum vom vedea mai jos - o activitate conslJ· uctivă 
mai intensă dec.ît s-a crezut pînă de curind, în timp ce în 
exterior locuirea continuă, desigur cu unele refaceri 7. 

Distrugerna de lra sfirş i t u.l secolului IV e.n. va avea 
drept urmare importa11te modifi.dri în ur banistica his
triană. Zona extramurană - în rapor t cu n oua şi ultima 
incintă a ora.;;ului - estie transformată în necropolă în 
timp ce în cet.ate o sierie de monrumente mai mari par să-şi 
încetez·e exLstenţa. Cu toate acestea sălpMura din centrul 
cetăţii - de care aminteam mai sus - ne-a dus la con
cluzia că vieţuirea contiinuă în forme mult mai modestE 
pe toată durat.a secol:uliui V e.n„ putîndu-se distinge chiar 
două nivelu r i de loouireB. 

Faţă de situaţira diln seco1ul V e. n. începutul seco
lului VI e.n. marchează un ultim mom e::-iL de înflorir e a 
urbanisticii histrien e. În cetate se construiesc o serie de 
noi. monumente, mai mult chiar, există unele dovezi că 
şi în zona extriamu;rană se r-eia parţial locuirea, n.ecrnpo1a 
retrăgîndu-se cătr·e vest9. Viaţa aicestui nivel nu durează 
însă fără întrnru:pere p1nă la sfîrşitul secolului VI e.n „ 
cum s-a crezul mai demult. Se poate afirma cu to.ată ce:r
t itudineia că la o dată oe este de căutat către mijlocul 
secolului VI e .n. locuinţele acestui moment constructiv sînt 
violent distruse, c-eea oe nu împiedică desigur reluar e.a 
vieţii în condiţii uşor mo:dificate 10. 

In frne, chestiunea sfîl'şitului His1triei este încă - cum 
se ştie - un pasionant subiect de ·controverse. Chi,ar d.arcă 
ea iese formal din preocupă:rile noastre în aicest moment, 
socotim că situaţiile întiîlnite de noi permit ooinfirmarea 
părerii po1Jrivit cărei.a via~a Histri ei continuă pe o bună 
perioadă a secolului VII e.n. Adăugăm chiar că es.te posi
bilă existenţa a două faze de 1ocuir·e în aioest seool, ceea 
ce ar putea prelungi dumta loouirii pînă căitre a doua 
jumătate a secolului VII e.n J1. 

A rezultat, fi.e şi din aiceaistă sumară ex:punerie, că 
pri.nc.ipalele momente din istorria urban1sti>cii histriene de 
epocă romană sînt marcate de începu1Juri1e secolelor II e.n„ 
IV e.n. ş i VI e.n. AsUJpr.a aicestor mom en1Je ne vom op!li 
aşadar în cercetaJI100 de faţă şi n:u -asupra situaţiilor in
termediare, foarte importante pe plan isto.rk, dar mai 
puţin concludente din punct de vedere urbainisti•c. 

* 
Dintre construcţiile realizate la înc·eputul secolul!Ui II 

e.n„ primul care ne r·eţine atenţia est e zidul de incintă 
al oetăţi i (pl. II, 1; fig. 1), daitat pr~n săpăturile mai 
vechi la sfîrşitul secolului I e.rn. sau înoeputiul celui ur
mător12, datare riecent oonfi:rmată de găsi!lea unei monede 

7 Cf. Ern. Condurachi, op. cit„ p. 59-61 şi H. Nubar, op. cit„ 
p. 69- 73 . 

a Cf. Al. Suceveanu şi C. Scorpan, op. cit„ p. 167- 168, cu co
men tariui istoric, prilejuit de descoperirile numismatice din acea stă săpă
wră, al lui Gh. Poenaru Bordea, „Pontica", IV, 1971. p. 319- 338. 

9 ·r. Ern. Condurachi, no cit. , p. 61-62 ş i H. N ubar, op. cit„ 
p. 78--85. 

10 Distinctia aceasta a fost sesizată pentru întîia oară în secto
ru] „ entral " (Al. Suceveanu şi C. Scorpan, O/J. cit.. p. 162- 164) şi 
ea ::i fost explicată de Gh. Poenaru Bordea, op. cit„ p. 326-327 prin 
inv'1zia cutigurilor din anul 559 e.n. pentru care vezi I. Barnea 
„Dacia" , N.S., X , 1966, p. 237- 259. 

11 în general pentru data de sfîrşit a Histriei, vezi H. Nubar, 
.. SCN", III, 1960, p. 183- 195; A. Petre, „Dacia", N.S„ VII, 1963, 
p. 317- 353 şi M. SS.mpetru „SCIV" , 22, 2, 1971, p. 217- 245. 

12 Gr. r:Iorescu si Gh. Cantacuzino, Histria , I, p. 291.. 
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din vremea împăratului Hadrian în dreptul plintei aces- .. 
tuia 13. Frontul principal al acestui zid, orientat N-S, are 
330 m în timp ce partea de sud, orientată spre S-E, mă
soară 'cca. 80 m. Pe toafă această lungime există 8 bas
tioane interioare şi 2 porţi flancate de cîte două turnuri 
exterioare 14_ ln stadiul actu.al al săpăturilor nu se poate 
incă afirma dacă zidul pe care-l discutăm se închidea şi 
înspre est, ceea oe nu ar fi exclus, dar oricum mai greu 
de dovedit în acest moment. Atît cit este î.nsă păstrat, 
zidul de incintă, cu cele două porţi ale sale, constituie un 
a).ement sigur pentru o încercare de reconstituire a urba
nistic ii histriene de la începutul seool!ului II e.n„ pro
blemă asupra căreia vom reveni mai jos atunci cînd ne 
vom ocupa şi de reţeaua stradală. 

Din aceeaşi perioadă se mai cunosc încă trei m on u
mente şi anume, două edificii termale şi locuinţa supra
pusă de incinta tkzie, la care s-ar mai putea even tual 
adăuga şi edificiul ce supmpune incinta elenistică. Pri
mul dintre cele două edificii termale (pl. II, 2 fig. 5) este 
o construcţie patrulateră c u laturile de aproximativ 
40 X 32 m, datat prin cercetările mai vechi la începutul 
secolului III e.n.15. La rîndul nostru am căutat să argu-
1nentăm existenţa un ei faze mai vechi - presupusă de 
altfol şi de primul editor al acestor terme - care să fi 
avut însă o extensiu.ne mult mai mare decît s-a crezut. 
Situaţi a cea mai clară este de identificat la bazinul ter
melor rămas in afara incintei tîrzii, atît în primul m o
ment al acesteia (faza A) cit şi în al doilea (faza B). 
lnainte însă de a se renunţa la el, bazinul a fost reparat 
o dată. ceea ce înseamnă că înaintea fazei A - de datat, 
cum s~ reţine , la mijlocul secolului III e.n. - au existat 
două momente construcLive care ar putea fi asimilate cu 
efor tul ·constructiv de la începutul secolului II e.n. şi res
pectiv ou reparaţiile de la sfîrşitul acelui aşi secol sau în
ceputul celui. următor 16 . 

Mai limpezi sînt situaţi ile la al doilea edificiu termal 
(pl. II, 5 ; fig. 6), un patrulater cu laturile aproximativ 
egale (cca. 31X31 m), unde prima fază poate fi dataită ou 
certitudine în prima jumătate a secolului II e.n ., în timp 
ce a doua şi ultima, de la sfîrşitul aceluiaşi secol şi pînă 
la mijlocul secolului III e.n .17. 

Ci t priveşte locuinţa suprapusă de incinta tîrzie (pl. II, 
3, fig.8) , ea se află la sud de poarta m are a acestei ultime 
fortificaţii ş i este identificată pe direcţia N-S aprox. 
18 m , iar spre vest circa 16 m. Suprapunerea menţionată 
la ca.re se adaugă tehnica constructivă în opus graecum 
au permis datat'e.a acestei locuinţie înaintea secolului IV 
e.n., mai exact - avînd în vedere că în incinta tîrz ie 
sînt prezente ambele faze A ş i B - înaintea mijlocului 
secolulu i III e.n.1s. 

În fine, în legă1tură cu edificiul care supr.a:pu.ne incinta 
e lenis tică (pl. II, 4) s-au exprimat diverse opinii în ceea 
ce priveşte dat.a sa de oonstiiucţie 19 . Faţă de ultima părere 
emisă in a·oeastă chestiune, soootim că se poa1te aduce o 
uşoară corectu,ră în sensul că el a fost construit de ase
menea, încă di n secolu1 II e. n ., fără a put.ea avea însă o 
certitudine în aces t sens20 . Orioum ar fi , el r·eprezintă o 

13 M. Coja a menţionat această monedă în comunicarea pPezen
tată .la sesi unea „Pontica" de la Constanţa din anul 1970. 

14 Pentru o detaliată descriere a acestui zid vezi Gr. Florescu şi 
Gh. Cantacuzi no, ojJ. cit„ p. 285 - 292. 

1l Gr. F[orescu, 1-listrici, I , p. 131- 154, dar în special p. 153-
154. 

16 Întreaga argumentare se gă eşte la Al. Suceveanu, „Dacia", N .S., 
XITI , I % 9, p. 342- 345 cu planul de la p . 343. 

17 Jh1dem, p. 329- 340. 
18 U . G r. Floresc u, op. cit., p. 106- 108. 
19 .'\s tfe l V. Canarache, „SClV" , V, 1- 2, 1954, p. 73-78 ş i 

Vl, J - 4, 1955, p. 520- 526, în colaborare cu C . Preda datează edi
riciul în secolele II- IV e.n .; C. Preda ş i A. Doicescu, Histriei II, 
Bucure ş ti , 1966, p. 321 - 330, care prelungesc existenţa incintei ele
nistice pînă la mij locul secolulu i III e.n. , îl datează În secolele III
IV e.n., în timp ce H. Nubar, „Materiale" , IX, 1970, p. 196- 201 , 
op : nează p ~ntru datarea lui În prima parte a seco: ului III e.n . 

20 Sugerată mai mult În „Dacia", N.S. , XIII, 1969, p. 341-342, 
. 1ceastă ipoteză ne apare astăzi cu atît mai plauzibilă cu cît respec
tivul edi ficiu se încadrează perfect În orientarea urbanistică din partea 
de ve't a ce tării ro:11ane timpurii. 

6 

PI. I. ('.( In ci ntă eleni stică: 1. Incinta român ă timpu rie; 2. Edificiul terma\ 
din interiorul incintei tîrzii; 3. Locuinţă romană suprapusă de incinta 
tîrzie · 4. Edificul ce suprapune incinta elenistică; 5. Edificiul termal din 
afara' incintei tîrzii; 6. Incinta tîrzie; 7. Cartierul „economic"; 8. Piaţeta 
cu portic; 9. _Ţabernele i 1_9 .. B~silica. d.in faţa tu~~ului . mar.e a incintei 
tîrzii; 11. Basilica de hnga mcmta tirzie; 12. Basihca dm piaţa mare a 
oraşului tîrziu; 13. Casa „constantinea~ă" din _sectorul „Templu"; .14 .• S:c
torul Cetare" · 15. Sectorul "Central ; 16. Piaţa mare a oraşului tirz1u; 
17. n:silica c:eştină din piaţa mare; 18. Sectorul „Domus"; 19. Basilica 

c reşti nă din sud-estul cetăţii. -

construcţie cu latura lungă de aprox. 65 m, ceea ce nu nt 
poate da însă nici măcar un indiciu privitor la funcţia sa. 

Referindu-ne la amplasarea acestor construcţii în an
samblul urbanistic histrian trebuie să începem prin a 
arăta că termele de la est (pl. II, 2) şi locuinţa supra
pusă de incinta tîrzie (pl. II, 3), au o orientare diferită 
faţă de celelalte două edificii de la vest (pl. II, 4 şi 5). 
Aceeaşi diferenţă de orientare poate fi remarcată de all
fel şi în reţeaua stradală din cele două zone individuali
zate mai sus. Astfel , în partea de est constatăm existenţa 
unor străzi (pl. II, a, b, c, d) cu orientarea E-V care se 
frî.ng, aproximativ pe aceeaşi linie, pentru a continu~ 
apoi pe direcţia NE-SV. Ele sînt întretăiate în unghi 
drept de alte străzi (pl. II, e, f, g, h, i) cu care formează 
des igur o reţea stradală organic concepută. ln acelaşi 
timp în partea de vest a cetăţii se constată existenţa unor 
străzi (pl. II, a ', b', c', d') ce au direcţia E-V, aproxi
mativ identică deci cu a începutului străzilor a, b, c, şi d. 
În ceea ce priveşte cronologia acestor străzi ea poate 
constitui încă un subiect de discu ţii . Nu putem afirma 
cu certitudine că a1r aparţine perioadei de care ne ocu
păm - secolul II e.n. sau eventual secolul III e.n. -
decît străzile b, c şi e21. Strada a nu poate fi corelată cu 
ce1e precis databile în seco1ele II-III e.n. decît în mă
sura în care coincide oa o:rientare cu acestea şi, pe de 
altă pa1rte, este s igu r anterioară porţii mari a incintei 
tîrzii aflate la nord de edificiul suprapus de a·oeasta 
(pl. II, 3) . Raţionînd în acelaşi fel putem afirma că 
strada d este ş i ea identică oa orientare cu străzile b şi c, 
fiind in egală măsură anterioară incintei tîrzii, aşa cum 
rezultă din situaţia surprinsă 1a sud de termele mari 
(pl. II, 2) , acolo unde pragul porţii mici a incintei tîrzii 
este evident ulterior străzii ce flanchează la sud aceste 
terme. ln ceea ce priveşte străzile din partea de vest a 
cetăţii romane de secol II e.n., datarea lor este asigurată 
nu numai de faptul că e1e se leagă de porţile incintei ro
mane timpmii (pl. II, a' ş i c') ci şi de o serie de detalii 
stratigrafice refer itoare la străzile b' ş i d' 22. 

A t'ezul tat, credem, ş i din această sumară expunere că 
toate străzile discutate pînă acum pot fi datate încă în 
secolele II-III e.n ., situaţie în c.are rămine să ne între
băm cărui fapt se datocează existenţa a două orientări 
ln reţeaua stradală histri.ană de epocă romană. Din con
s1Jltarea pl1anului general rezultă ·că înt.re zona de la est 
şi cea de la vest se afla vechea incintă elenisbcă (pl. I , cc ). 
Mon um en tele şi străzile de la est de ·aoeastă incintă au 
aşadar o arientaPe diferită fiaţă de oe1e de 1a vest . Fără 
a avea la dispoziţi·e nici un e1ement oa1ie să ne pe1rmită 
datar1ea străzilor de 1a est încă din perioada eleinistiică, 
socotim că simpla J.or amplasalr'e îngăduie formulia1rea ipo
tezei potrivit că.J:ieia la est se va fi menţinut triadiţia ele
nis ti·că a orientării străzi1or, în timp oe la v.est, în zona 
nou înco rporată în cetate 1a începutul secolului II e.n ., 
s-a inaugurat o nouă orientare stradală. Desigur, cele 
două orientări aru aj uns să coexiste, mai mult chiar, stră
zile a' , b ', c' şi d' par să continue lini.a E-V a începu
tului dinspre est a străzilor a, b, c şi d, dar aceasta nu 

21 Pentru strada b vezi Gr. Florescu, op. cit., p. 352-357 (cu 
grăito rul profil de la p. 353) ş i C. Preda, „SCIV", VI, 3- 4, 1955, 
p. 538- 541. Pentru snrada c vezi idem, „SCIV", V, 1-2, 1954, 
p. 89- 93 ş i Gr. Florescu, D. Tud or ş i I.I. Rusu, „SCIV", VI, 3- 4, 
1955, p. 526- 529. Strada c este desig ur con~emporană cu clăd ir.ea 
suprapusă de incint·a tî-rzie, pentru care vezi mai sus nota 11 , unde 
>e precizează şi unele detalii privind t raseele sr,răz ilor b şi e. 

22 Strada b ' a fos t datată de M. oja, op. cit., , În s·ecolul III e.n . 
iar strada d', care trece prin faţa celor două edifi ci i (pi. II , 4 ş i 5\ 
de la vest, este sigur contemporană cu acestea. 
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f'ig. 1. fn cinla ro 111nn:I timpurie. 

exclude totuşi existenţa a două ori·entăiri bine distincte î:n 
urb:anilstioa his.triană din secolele II- III e.n. 

Lăsînd oericetări1or viitoa•re posibilitatea să confirme 
- sau să infirme - această ipoteză, socotim că, din 
punctul nostru de v·edere, se poaite formula încheie1rea 
după oare pes t·e un sistem urbanistic mai vechi, păstrat 
în i-nt.erio1rul :wnei apăria1Je de i111cinta elenistică, s-a insta
lat 1a înoepu1JUJ1 secolului II e.n. o nouă reţea stradală 
care nu ·a modificat tort:uşi integral v•echea 1Jr.amă stradală 
a oraşului, aşa cum nu aveau să o facă de altfel nici re
organizările urbanistice din seooue1e IV e.n. sau VI e.n. 

* 
Dacă în secoluil II e.n. se schiţează, parţi1al, o nouă 

orientiar-e în reteaiua stradală hiiStr1ană, este sigur că în 
seoolul IV e.n. nu se inovează nimic, rncerdndu-se doar 
amplasarea edificiiloir ce se construresic acum în funcţiie 
de traseul noii incinte, carre re:pr:ezi:ntă reif,aoerea şi lărgi
rea faz·ei mai vechi a acesteÎJa (f1aza A). Cum s-a mai rele
vat, pe bun.ă drieptate, această :iJniei<ntă nJU poate fi co111si-

8 

derntă ca rezultatul unei noi viziuni în urbanistica ce
tăţii23. O dovadă în aoest se.ns o constituie amp1a1samen
iul ei, despirie cairie se poate afirma fără teama de a greşi 
pr a mult, că n-a căutat decît să apere un minimum de 
suprafaţă necesa:ră oontinuării vieţii înt.r...iun cadru uirban. 
Fără a pPezenta deosebiri prea mari din punctul de ve
der al traseului său faţă de prima fază a incintei tîrzii 
(faza A), a doua : fază a aees1Jeia (faZJa B) - mai bine 
păstrată şi la caire n limităm de altfel cercetările - ur
mează un traseu si.rnllos, impu p:r'obabil de zona cetăţii 
ca1r w·ma să fie ap~ată. Latura de vest ·a incintiei avea 
patru tuPnuri ş i şase bastioaine cu o poiaLrtă cenhiailă de 
aooes pentru căruţe şi două porţi mai mici laterale 
(pl. III, 6) . 

Triaseul fazei B se deosebeşt faţă de cel al fazei A 
numai în colţul de sud-v·est unde noua incintă, extinsă 
spre sud, adaugă c tăţii un cartier (pl. III, 7). Este vorba 
cie&p[·e aşa-nwnitul cartier „economic" - denumire desi 
gu:r· oonvenţi.onală, deoarece dov zi d activitate comer
cială şi meşteşugărească s-aiu găsit pe î:ntrea:g.a suprafaţă 
a cetăţii - oa.r:e a fost datat icu precăder1e în seoolele 
IV- VI e.n. 24. In ceea oe priv1eşte faza de secol IV e.n. - 
cea care ne interesează în acest mom nt - credem că ea 
a fost diminuată în importanţă, socoti ndu-se că ma:jorita
tea dădiri1or din aieest siecto;r diatează din secolul VI e.n. 
Este indiscutabil că aici exi:stă dăd~ri ce pot fi atribuite 
secol.Ju1ui VI e.n. dar e1e tr·ebuie să fi fu1ncţionat la un 
niv•el mult mai rid}oat, oorespu:nzător celui din cartierul 
de la N-E, acolo UJnde stinatul de seool VI- VII e.n. a 
fost bin individuali?Jat. Aceaista revine însă la a spune că 
fragmentele de ziduri din cartieI'lul „ eoonornk", conside
ra te pînă acum ca apa1rţinîind secolului IV .n ., trebuie 
ă He1anterioa11·, ceeaoeînseamnă că insecolele II- III e.n. 

zona de care vorbim, probabil o fostă plaj ă, fusese înglo
bată î1n aşezare . Si:ngura per1oadă cînd ea air fi rămas în 
afara ziduri lor cetăţii este a doua jumătiate a secolu
lui III e .n. Cons tatairieia are o deosebită importainţă pentru 
configuraţia cetăţii anberioar1e dezasbrului gotic de la mij 
locul secolJului III e.n . şi s-a;r cerie deci ve.rifioată prin 
noi săpă:tiuri. 

In afara acestei parţiale lărgiri a cetăţii în secolul IV 
e.n. - cum se reţine doarr în oompamaţi.e cu aceea din 
a doua jumătate a seooluil!ui III e.'n. - constatăm că în 
general cetatea din secolul IV e.n. - ch~a[· dacă mult 
redusă ca supriafiaţă faţă de cea drn secoliul II- III e.ll.1. -
ar.e urn cam·cter urban. Acest fapt este dovedit de seria 
de edificii oficiale (pl. III, 2, 8- 11) adiacente ziduliui in
cintei din pairbea de vest. 

Este vorba mai întîi de oomp1exul termal (pl. III, 2) 
ca1re ·continuă să funcţioneze şi după trunchierea sa cu 
ocazia bra:sării incinbei diln faza A (pl. I, 2) . La aoeste 
terme au loc acum o serie de refaoeri şi 1mansforrnări in
terioa11ie - divizări de încăperi sau schimbarea destina
ţiei altora -, transformări ce triebuie ]nică oericetate, por
nindu-se în special de la a111a1ogia cu termele dill1 afara 
incintei tîirzii25. Rămîne însă sig1UJr oî.;;tigiat faptul că edi
ficiul termail a :f.iost re!făiout îin secolul IV e.n., odată cu 
trasarea cartieruh.i:i ofiJcial de la nord de el. 

In legătură cu cartierul oficial (fig. 3) trebuie men
ţionat că el se compune dintr-o pi,aţetă ou poruic de formă 
trapezoidală, cu dime:ns:iJuni1e de aiproximativ 11 X8,50 m 
(pl. III, 8), o clădire prelungă cu absidă spre sud (aprox. 
52,50 m) avînd funcţia de tabernae (pl. III, 9) şi două 
basiHci, cea de lingă in'Ci111rtă (pl. III, 11), ou dimensiunile 
de aprox. 28 X 15 m , cealaltă, din faţa turnuliui mare al 
incintei tîrzii (pl. III, 10), de ap:rrox. 21X19 m. In ceea ce 

23 Cele mai dens·e observa ţii prirvind aceaistă i.ncintă se găsesc 
la Gr. Florescu, Histria, I, p. 66- 95. Ele sînt desigur de completat cu 
importanta descoperire n fazei A şi pe la•tu ra de vesv a rinioi111tei da1~0-
rată lui H. Nubar şi D. Theodorescu, „Materiale", IX, 1970, p. 190-
193. G r. Florescu nu cunoştea acea~tă fază dedt pe latura de sud 
a ce tăţii (op. cit. , p. 322- 324) 

24 Cf. Gr. Florescu, op. cit., p. 293-324. 

25 Vezi biblio~rafia indicată mai sus în notele 15 şi 16. 
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Fig . 2. Z idul de inc i ntă tîrz iu În ca re se pot d ist inge go lu rile pe nt ru evacuarea apei . 

Fig. 3. Vedere de ansamblu a car tierului oficia l (te rmele , pia\ cta cu ponic, taberncle ş i basi li ca de l î ngă incintă). 

Fig. 4. Piaţa marc ::: o raşu lu i tîrziu. 

http://patrimoniu.gov.ro
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priveş te cronologia Ca!ftier'lllui ofidal s-a afirmat că el ar 
data din seco1ul VI e.n., deşi există indkii potrivit cărora 
unele din clădi;rile ce-l oompun pair să fi fost •oonstruite 
încă din secolul IV e.n.26. In sprijinul acestei afirmaţii 
-au a:du.s argumente d orono1og~e l'e1ativă, potrivit că

rora babernele sint adosate termelor avînd 1a 1rîndul lor 
adosată spr e N-E ba s iliica din faţa tui1nului m aire, aisitfel 
că întreg complexul amintit împreună cu piaţeta m portic 
si basilica de lîngă incintă ar fi de datat m secolul VI e.n . 
Nu s-a ţinut însă seamă de un alt fapt, oonstatat de altfel 
de acelaşi autor, şi anIUme că basilica de lingă zid•ul de 
in cintă este oricum anterioa1ră ftazei B a .aicestJuia - fază 
care, după oum se şt1e, datează d i!n secolul IV e.n. - din 
moment oe incinta folos·eşte oa par.ament interior zidul 
de vest al basihcii. Pe liîngă aiceastă probă evidentă sîn
tem astăzi în măswră să afirmăm că diin săpătUJra efec
tuată în centirul cetăţii rezultă, ou destulă daritate, că şi 
basilica din faţa tun:l"Jmlui m arre trebuie să dateze din se
colul IV e.n. din moment ce ea e ste foarte pPobabil că
păcuită de nive1ul de secOil VI e.n. 27 . Aoea.sta. înseamnă 
însă că şi strada dintre ce1e două hasiliici de secol IV e.n . 
trebuie şi ea datată în acelaşi seool, ceea ce ne dU1ce la 
concluzia că mt.riegul cartter oficial aparţine, în fot~ma 
pe caire o vedem astăzi, secolului IV e .. n. În aoeste co:n
di ţii trebuie în.să să admitem că întreaga aronologie rela
tivă prezen;bată mai sius - care în sine este oore:ctă -
este de restrîn.s doar pe drun:1ata ·seooluliu.i IV e.n . şi nu a 
seoo1e1or IV-VI e.n . aşa OU!ffi 1aredea aiutorul ae estei in
terpretă!ri. Altfel sprUJs, este sigur că baisilica dim. faţa tm·
nului mare este posterioară tabernelor, care, la rîndul lor, 
sînt posterioare termelor. Dair toa te aoeste modifică!ri ur
banistioţ_.au loc - în <Circumstanţe istorke oare mai rărnîn 
de explicat - într-o perioadă mult mai soUJită de timp. 
Că astfel stau liuoruri1e ne-o dovedesc o serie de mairt ori 
pentru existen~a un'U.i nivel de secol VI e.n . care supra
pune în întregime oartierul oficial ş i ainUJme cîteva go1uri 
pentriu evacuarea aipei oe perforiează mcinta şi oar·e se 
găsesc la aprox. 2 m peste nivelul .atribuit de noi seoo
lului IV e.n . (fig. 2) . De-abia la această înălţime trebuie 
să socotim că a existat U1I1 alt nivel - foarte probabil din 
secolele VI-VII e.n. - cînd au avut loc desigur şi unele 
reparaţii ale incintei, ocazie cu care s-au deschis şi noi 
goluri pentru e v.aicuarea aipeloir. Aceaistă situaţi·e duce 
însă la constatarea că săpăturile dinaintea celui de-al doi
lea irăzboi mondial a u eliminat sistematic niv.el'Ull de seool 
VI-VII e.n ., canstatair-e ~ntărită ş i de o fotogirnfie din 
săpăturile mai vechi un.de se distinge clatr UJn chiup oe 
presupune existenţa unui nive l aflat ou mult mai sus, 
peste •cel iatribuit prnă de curînd secolU1lrui VI e.n. (fig. 7) . 

Dintre construcţiile de secol IV e.n. oare ne-au mai 
rămas de diiScutat, am~ntim basilica din dreap ta pi·e'ţei 
mairi a omşuliu.i tîrziu (pl. III, 12) - de aiprnx. 19 X 12,50 m 
- care, aşa cum rezultă din oonsultaJrea comparativă a 
planurilor I şi II, srupraipU111!ea striaida b, ce datează de.si
gur din secole le II-III e.111.28. Aceleiaşi perioade - seco
lul IV e.n. - îi aparţine şi casa cu oo1oaine din secboTul 
„Templu" (pl. III, 13) datată p1r1n monede din vremea 
împăraţi1ar Dioc1etiain şi Co:nstantin29. 

Aşa oum r·ezultă şi din p1anJUJl .ane:xJat (pl. III) nu pu
tem vorbi de o orientaire .riguroasă a .acestor edificii, ele 
fiind .amplasate î:n funcţie de olădilri1e 1ainte1rioare exis
tente. Că astfel stau 1ucruriJ1Je ne-<o doViedeşte atît traseul 
străzii din oentJml oa.rtie11UJliui ofidail (pl. III; j) cît şi 

26 G r. Florescu, op. cit., p. 106- 131. 
27 Cf. AI. Suceveanu şi C. Scorpan, „Pontica", IV, 1971, p. 164, 

nota 15. La argumentele invocate atunci adăugăm astaz1 nu numai pe 
cele discutate în text mai departe dar şi mărturia explicită a lui Se. 
Lambrino, „Dacia", III/IV, 1927/32, p. 383- 391 potrivit căreia peste 
tabernae (pi. III, 9) s-au găsit ziduri datate de autor în secolele VI
VI! e.n. 

28 Cf. Gr. Florescu, op. cit ., p. 110- 111. 
29 Cf. D.M. Pippidi, Histria, I, .P· 270-276 cu importanta obser

vaţie de la p. 272 unde se precizeaza că aceste monede au fost game 
sub pavajul casei, ceea ce le transformă doar într-un terminus post
q11em pentru dara de con strueţie a clădirii. 
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strada b oar:e, după ce fooese în1lrerU1ptă de ba:silica din 
piaţa mare (pl. III, 12), făcea un cot Spire nord pentru a 
se împr·euna cu strada a ce venea dinspre sectorul „ Tem
plu" . Aoeastă împrr eunar:e de străzi, astăzi destul de uşor 
vizibilă, nu ne pe[·mite însă să vorbim încă clin acest mo
ment de o pi1aţă mare a o;raşu1ui, ea t rebuind să fie mai 
tîrzie. In rest, celelalte străzi (pl. III, a, c, d, f, g, h, i) 
respectă vechiul traseu. 

In fine, în săpăturile din afara incintei nu s-a putut 
decît constata existenţa 'UiI11ui nivel de secol IV e.n. - cum 
m· fi terme~e din afară, aoum dezafecta.te (pl. III, 5) saiu 
în imediata vecinătate a vechii încinte romane - fără a 
ne da posibilitatea uno:r constatări de natJuiră urbanistică30 . 

In oonduzie sre poate afiirma că - Îlll măsura în oa.re 
departJajă[·ile crono1ogiioe înoeroate mai sus sînt corecte -
în seoolul IV e.n. se co1I1Jstată o [·efiaicere a or.aşului fără 
însă ca aceasta să implice o nouă viziune în wrbanistiica 
cetăţii. 

* 
A vînd în vede11~e consideraţiile de mai sus privind ur

banistica secolului IV e.n., au mai rămais De1ativ puţine 
lucruri de adăugat desp11e His1Jr1a seoo1ului VI e.n. Ne 
refer im la faptul că în aceaistă peri·oadă nu mai funcţio
nează clădirile din cia;rtie rul ofic ial, ele fiind supraipuse 
de edificii de se col VI e.n . despr·e carie Îll1să nu. putem fac·e 
n~ci măcar preswpuneri, e1e fiind demonta.te în ciunsul 
veehiloir săpături. 

Dintre z;onele în care există o1ar atestat un nivel de 
secol VI e.n. trebuie să amintim, iln ordinea pe oare am 
respectat-o pînă acum, sectorul „eoonomk" (pl. IV, 7), 
chiar dacă depiaJrtaja11ea olădirilo[· de secol IV e.n. faţă 
de cele de secol VI e.n. ridică încă unele probleme31. Tot 
astfel se cuvine să inserăm Îlll această prezen tJacre şi des
coperiiri1e din ·sectorul oonvenţional d enumit „Cetate" 
(pl. IV, 14) ·cu toate ·că şi aki ·clădirile de secol VI e. n . 
sînt su.priapuse oonstant de aoelea de sieool VII e.n.32. ln 
ambele zone se impun deci o serie de săpături oarie să 
elu.cidez,e numeiroaisele pr·obleme rămase încă nere~olvate. 

Cum s-a mţeles din cele spuse ante['iO[', in în treaga 
zonă dintre cairti1eI"ul economic şi piaţ;a maire a oraşului , 
nive1UJ1 de secol VI e.n. a f«:i.st Îll1lăturat s.istemahc ceea ce 
nu ne m ai lasă să înţ;e1egem cum vra fi fost o;ganizată 
urbanistic aiceastă z;onă. Judemnd .îinsă după cele cîteva 
crîmpeie de ziduri (pl. IV, 15) păs1mate la est de ta:beme 
sau în săpăt~a din secto11ul „Central" se pair:e că în par
tea de vest a oetăţii se instalează o masivă locuire de ca
racter privat, ~n timp •ce în partea de est se oontwr:ează 
tot mai mult existenţa 'lllnui n ou •oen1Jru 1al ·oraşului33. O 
dovadă în aicest sens o •OOIIlstituie moI11umentalul edificiu 
de.soop erit recent în sectiorol „Centiia.l" (pl. IV, 15) p entru 
a nu mai vorbi despre dădirile dim. sectorul „Domu:s" , 
asupra ieă!r:uia vom reveni mai jos. O ·rută z,onă oaire da
tează sigur diin seooJJul VI e.n., este piaţ;a m aire a oraşuliui 
(pl. IV, 16, fig. 4). Aşa cum am afirmat mai sus, acest 
ansamblu, care măsoară aproximativ 22 X 7 m , nu s-a 
putut constitui decît în iSeooliul VI e.n.34. O dovedeşte nu 
numai reţeaua swad.ailă din .acest loc, despre care avem 
toate motivele să credem că fuincţiJOI11a încă în secolul 
IV e.n., dar şi amplasarea uinor edificii de secol VI e.n. 
la nord şi la vest, în funcţ1e de oa11e 1spaţiul rămas dispo-

30 Pentru constmqiile de secol IV e.n. ce suprapun vechile terme 
rămase în afara incintei tîrzii vezi Al. Suceveanu, "Dacia", N.S., 
XIII, 1969, p. 329-340 iar pentru cele de lîngă incinta romană 
timpurie, V. Canarache şi S. Dimitriu, Histria, !, p. 178-180 şi, mai 
recent, M. Coja, op. cit., 

31 Cf. Gr. Florescu, op. cit ., p. 293-294 cu observaţiile de mai 
sus, nota 24. 

32 Pentru cronologia acestui cartier vezi Gr. Florescu, „SCIV", 
V, 1- 2, 1954, p. 79-87 şi VI, 3-4, 1955, p. 526-529 (în cola
borare cu D . Tudor şi I. I . Russu). 

33 La observaţi ile ce s-au putut efectua în sectorul „Central" („Pon
tica", IV, 1971, p. 155-172) adăugăm informaţia lui Se. Lambrino 
citată mai sus în nota 27. 

34 Cf. Gr. Florescu, op. cit. , p. 99- 106. 
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Fig. 5. ·1· e rn~ clc djn rntcr ior ul · rn cin tc i tîrzii . 
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PI. l \/. Hist ria În sec. VI e.n. 

Fig. 7. Aspecte din săpătu ra de la termele din interi oNd j ,K in rei tî rz ii 
(duipă Se. Lambrino, Boabe de g rî u I , 10, 1930, p. 585). În d rcap·ta 
l otograf ic,i, chiupu l me nţ~o nat În tex t. 
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nibil a putut Ii definit ca o r·eală pi.aţă. Este vorba mai 
întîi de bas ilica creştină de la v,est de această piaţă 
(pl. IV, 17) - aprox. 10 X 6 m - care a fost precis da
tată în secolul VI e.n. pe baza materi,a1'ului numismatic35. 
Cit priveşte oons!r'Ulcţiile de la n<ord de piaţă, el·e aparţin 
seco1elor VI- VII e. n. , aşa cUJm s-a demonstriat într-un 
recent studiu în ca.re sînt identifioate pentru întîia oară 
corect niv1ele1e 1arp.arţinînd .aices tei perioade36. 

Desigur cel mai impresionant complex de seool VI e.n. 
se află în aşa-numitul secbor „Domus" (pl. IV, 18, fig. 9). 
Aici s-au deS1coperit nu m ai pu ţin de şase mari locuinţe 

35 Cf. V. Canarache ş i S. Dimitriu , op. cit„ p. 167. 
36 A. Petre, „Materiale", VIII, 1962, p. 390- 395 ş i „Dacia", N.S„ 

VII, 1963, p. 317- 334. t rarigrafia postu lată de acest autor a fo st 
con firmată atît de săpăturile efectuate în sectorul „Central" cît ş i de 
ce:e care se des făşoară ?n prezent în co l ţ ul de N - V al cetăţii rîrzii 
(TT. Nubar). 
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Fig. 8. Locuin~ a s up rapusă de inci nta tîrzie. 

- fi eca.r cu multe încăpe r·i - , dintre care trei pot fi 
oonsiderate îin mod cert ca reşedin ţe particulare ale unor 
cetăţ ni înstăriţi37 . Fă·ră a intria în detaliile con t.ructive 
ale acestor comple~e de locuit - prevăzuLe cu curţi in
terioare străjuiLe de co1oan e, una ou un etaj , o alta cu o 
mică bai e, în fine a tre ia ou o mcăpere abs i dată destinată 

desigur ritualului c•r ştin - este limpede că prima lor 
fază de construcţie datează de 1a incepu!Jul s coluliui VI 
e. n. Asupra acestui punct opiniile cercetătorilor sînt oon
cordante, ceea ce nu se poate spune în schimb şi despre 
succesiunea ulterioa>I"ă de nive1e, problemă oare ies insă 

din sfera preoowpări1or noastr-e actua}e3B. 
Nu sîntem în măsură să 1adăugăm observaţii pernonale 

despre existenţa certă a UJn;ui n ivel de secol VI e. n . La 
sectorul „Templu" (pl. IV, 13) - unde recen t s-a ajuns 
la precizarea unei stratigi afii corecte pentru perioada se
colelor VI-VII e.n .39 - şi ou atît m ai puţin despre basi-

37 Pentru ace te clădiri vezi I. Stoian, Histria, I, p. 324- 350; 
idem, „SCIV" , VI, 3- 4, 1955, p. 532-538; idem, „Materiale ", V, 1959, 
p. 288-291 ; VI, 195 9, p. 274- 278; Em. Popescu, "Materiale" , VII, 
1961, p. 236- 241. 

38 Ne referim în special la poziţia rece nt adoptată de M. âm-
petru, „SCIV", 22, 2, 1971, p. 217- 245 (adaugă .Materiale", IX, 1970, 
p. 187- 190) după care orice urmă de vie ţuire încetează la anul 614 
e.n. Această ipoteză nu se verifică nicăieri pe Întinsul cetăţii şi nici 
chiar în acest sector, după cum rezu ltă din stratigrafia stabilită de 
Gr. Florescu, op. cit„ p. 350- 352, pent ru piaţa pavată din clădirea 
monumentală de Ja vest. 

39 Ex i stenţa unui nivel de seco l VI e.n. a fost stabi:iră î ncă de la 
începutul ce rcetărilor din acest sec tor ş i precizată ca arare în monografia 
Histria şi rapoartele preliminare, posterioare anului 1953, de către echipa 
de cercetători co ndusă de D. M. Pippidi. Recent P. Alexandrescu a iden
tificat în să un complex data t prin monede de la Phocas (602- 610 e. n.). 
complex care vme să nu anţeze stratigrafia stabilită în acest secto r şi 
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lica din sud-estul cetăţii (pl. IV, 19), de::>pre care nu se 
poate afirma decît că, sprijinindu-se pe zidul de incintă, 

datează cel mai devreme din e colul VI e. n .4D. 
In s·chimb, de o deosebită importanţă se arată a f i re

luarea locuirii de secol VI e. n . în afara incinte i cetăţii , 

aşa cum o dovedesc săpăturile din zona basihci i extriamu
rane (pl. IV, 4) - unde ar mai 1rămîne de precizat cind 
anume această basilică a fost o simplă biser~că şi de la 
ce dată a deveni t o basilica coemeterialis41 - saru din 
zona vechilor terme (pl. IV, 5), unde se poate vorbi chiar 
de o primă fază de secol VI e.n. cu 1oouinţe de su:p.raf1aţă, 
u rmată de o alta în care s-a identificat un bordei42. 

Din păcate nru putem urmări şi ]n afa~a zidu rilor ee
tăţii reţeaua stradală, despr1e care se poate spune că î:n 
cetate respecta cu oarecarie aproximaţie vechiul traseu, 
a. a cum rezultă din coin·sultaTea p1anulrui IV (străzile 
a, b, c, ·d, f , g, i , h' şi i') . 

În concluzie, rezultă că, deşi încă de tul de sporadic 
cunoscută, Histr1a secolului VI e.n. se îinlăţişează oa o 
cetate modestă ca pr-opOTţii, da,r în caJ:e se poate totuşi 
constata o oarecar e pr·eocupar:e pentru urbanistică. Rea
mintind reextinderea aşezării - desigur nu 1compalC'tă -
pînă aproape La limitele acesteia de secol II e.n. oa şi 
deplasarea centrului omşruliui spre est - faţă de cartieruJ 
of icial din secolul IV e.n . - socotim că n~am făcut deci1: 

să o coreleze convingător cu aceea din vestul ce tăţii. Săpătura respec
tivă este menţi o nată În cronica săpăturilor din anul 1968 întocmită de 
D. Popescu, „Dacia", N. „ XII, 1969, p. 518, nr. 74, 1. 

40 Cf. Gr. Florescu, op. cit„ p. 154- 162. 
41 Cf. Em. Popescu, „Materiale" , IV, 1957, p . 17-24; V. 1959, 

p. 291 - 294; H . Nubar, „Mate riale", IX, 1970, p . 193-201; idem 
„S IV", 22, 2, 1971, p. 199-215. 

42 s u mară prezentare a rezultatel or privind si tuaţia din secolul 
VI e. n. de la sectorul termelor din afara in intei tîrzii se găseşte la 
Al. Suceveanu, „SCTV", 24, 3, 1973, p. 496 , nota 9. 
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să ind icăm cîteva din problemele ridica le de urbanistica 
Histriei roman e tîrzii . 

* * 
Inche ind, se cuvin să menţionăm că primii care rea

lizează ca rac teu:· ul incomplet şi des igur provizoriu al cer
cetării acm cretizate în rînd m ile de mai suJS sînt înşi:şi au 
torii e i. Aceas·ta nu ne-a împ1iedicat unsă să formulăm 
unele concluzii - desigur ·a•co>lo und e stadiul cercetărilor 
o permi tea -, convi:nş i f iind că a.cestea vor avea măioa.r 

rolul să impuls ioneze oemetările a rheo1ogi ce ş i să deter
mine o a ten ţi e sporită din par tea cercetătorilor vechii 
colonii m il sien e pentr u prob1em ele de a1n:s.amblu ş i urba
nis tică . Numai operind cu m ari compl1exe urba:iisti<oe, 
pr cis d1epar taja te cronologic, putem avea o imagi ne mai 
clară d sp re organizarea spaţiului 'U!rban în diversele pe
rioade ale existenţei Hisbriei, altf el sp'Us des.pre unia din 
cele mai importante coordonate ale însăşi istoriei multi
sec u1aPei co.Jonii de pe ma lul l·acu1ui Sinoe. 

Resume 

Les a ute urs tenten t de prec1ser le plan d'Histria a 
trois eta-pes ele son evolutio111 h is1Joriq ue, a savoir le com
mencement de·S ne, rve et vre siecles de n .e. Ces mom ents 
representen t les peri des a la flois les mieux connues t 
les plus significatives de 1'.his toire d 'Histria a l'epoque 
romain „ 

Au debu t du ne siecle (pl. II) , la ci te s' ' tend par 
rapport a ses dimensions de l'epoque heH 'nistique et le 
nouveau mur d'enceinte devient l 'axe du systern e u rba-

15 

Fig. 9. Vdcrc !(Cncra l ă asupra sec toru lui „Do mus". 

nis tique his trien, tandis q ue les rues et les maison s bâties 
a l'interieur de l 'anicienn e enceinte hell enistiqu e garden t 
une orientation diffe r·ente de celle des monuments eriges 
dans l 'espa.ce englobe par la no uv lle enceinte d'epoque 
romaine. En aclmetuant qu la premiere orientation est 
anterieure a la seconde, voire d 'origine gr ecq ue, on arrive 
a la condusion qu e l' urbanisme d'Hist ria au ne siecle de 
n. e. reposait sur deux systemes, do nt seul le second r e
presente une inno'V.ation rornai ne. 

Si au ne sieele on r leve quand mem une vision 
urbanistiqu coherente, au rvc siecle la ci te, r efaite apres 
la catastrophe qui avait eu lieu au milieu du rne siecl ' 
ne repr '.sente p1Ll's q ue l'effor t pour entourer de murs 
l'esrpa1ce minimum necessa ire a la vie (pl. III) . Dans la 
cite proprement dite, qui ne ~· epresente plus qu 'un tiers 
de l 'ancienne cite roma ine, on constate n eanmoins une 
activite de constru ction so utenue, a 1aquelle on cloit plu
s'.e urs monumen ts. Quant a la datation de c ux-d, surtout 
celle des m numents du quartier offki 1, elle est encore 
suj ette a discussio n, car on les aV1ait attribuees j usqu'a 
pres nt a u vre siecl ' alors qu e les observations et les 
res ulta ts des demieres fou illes les assiginent au rve siecle. 

Le debut du vre siecle represente la derniere periode 
.de rela'ti •ve .pm sperite pour Hi suri a (1pl. I V). On constate 
alors non seulement un deplacemen t du centre de la ville 
vers l'oues t, mais aussi une extension de l'habitat jusqu'a 
la limite de la ville au ne siecle de n .e. 

Le pr ·sen t article ne consLitu e, dans l' esprit des au 
te u.rs qu'un e esquisse incomple te et provisoire, mais qui 
pourra un jo.ur montrer ses res ultats. A moins cl'oper er 
sur de grands complexes u rbanist iqu es dates de maniere 
pr e'Cise, il est impossible de comprend r l'h istoire d'une 
viile dans ce qu'elle a de plus significati f. 
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EVOLUŢIA ANSAMBLULUI FOSTEl MĂNĂSTIRI COMANA 
ÎN LUMINA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE 

LIA BĂ TRî A şi ADRIAN BĂTRîNA 

Pe linia forată ce leagă Bucweştrul de Giurgiu, lia 
33 km distanţă de Caipitală, în marginea comunei Comana 
(jud. Ilfov), pe un promontor:i!u înconjurat din trei puncte 
de aipa Cîlniştei, se află aşewtă fosta mănăstire Comana. 

Astăzi. mănăstirea se prezintă sub forma unui ansam
blu de clădiri ce ocupă o s1uprafaţă patrulateră delimitată 
de ziduri de incintă ce mai păstrează cîte un turn pe la
turile de vest şi d~ est, un foişor pe latura de nord şi 
un turn pe colţJul de nord-vest. 

Accesul în incintă se face pe latura de sud, pe 
sub actualul turn-clopotniţă. Latura de vest a incintei mai 
păstrează parţial un corp de ·Chilii cu două nivde, iar _cea 
de nord ca.sa egumenească. P e latUJra de sud se afla o 
suită de încăperi cu destinaţie gospadărească . Toate aceste 
clădiri încadrează bise1'ica, plasată 1a o distanţă de 10 m 
faţă de zidul esbc de incintă şi de 19 m :fiaţă de ce1 
sudic. 

Intreg ansamblul fostei mănăstiri Comana, cu excep
ţia bisericii, se află într-o staa."e foarte proastă de con
serv:are. 

Ln legătură oo luiorările de restaurare întreprinse de 
Directia monumentelo·r istorice şi de artă, în anii 1971-
1972 's-au efectuat săpături arhe.ologice în incinta şi exte
riorul acestei mănăstili, ale căror rezultate, studiul de 
faţă îşi propUTJ1e să le înfăţişeze, nu înainte însă de g. se 
arunca o privire asupra datelor documentare şi a părerilor 
eX!primate în legătură cu începuturile monumentului şi 
evoluţia sa. 

Penuria de stili refe1itoare la mănăstirea Comana este 
cauzată de fapt~l că documentele ei au fost înstrăinate în 
jurul anului 1850, dată cînd Epitropia mănăstirilor din 
Tara Românească închinate Sfîntului Mormînt, a proce
dat 1a hotărnicia tuturor moşiilor acestor mănăstiri , într·e 
care şi Comana 1_ La ora actuală, la Arhivele statului se 
află doar un inventar al documentelor proprietăţilor mă
năstkii din secolul al XVIII-lea şi o serie d e ziapise şi 
cărţi de judecată din secolul al XIX-lea. 

Cea mai veche menţiune documentară referitoare la 
satul Comana datează din anul 1505, cînd, într-un hrisov 
al lui Radu cel MaR"e, sînt amintite „hotarul Coma.nei" şi 
„drumul Comanei"2. Cît priveşte data înălţării lă.caşului , 
întreaga istoriografie oare i-a fost consacrată o indică în 
timpul lui Vlad Ţepeş3, bazîndu-se pe un docun1ent de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-1ea4, .referitor 1a o hotărnicie 
din 1461, cît şi pe afirmaţiile lui Ioan Br-ezoianu ce sus
ţine că ar fi avut în mînă documentele mai vechi al~ 
mănăstirii între care şi un hrisov ce „dovedeşte că e zi
dită şi înzestrată cu moşia Călugăreni de Vlad V", în 
„anul 6970" (1462)5. 

1n continuare tot I. Brezoianu spune că „mănăstirea 
s-a reparat în osebite rînduri şi după ce s-a mai înzes
trat şi de Neagoe Basarab cu moşia Tătărăşti pe la înce
putul secolului al XVI-lea, în cea de a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea a fost rezidită şi miluită de Radu 
Şerban Basarab cu moşiile Creţeşti, Piscul Danciului, Va
dul Sării, Dadilovu etc." 6_ 

1 Alex. Lapedatu, Mănăstirea Comana l. Note istorice, în „BCMI" , 
1, 1908, p. 10. 

2 DI R , B, Ţara Românească, voi. I , Bucureşti, 1951, p . 34. 
3 C. Bolliac, Monastirile din România (Monastirile Închinat'!), Bu::u

reşti , 1862, p. 555; C. C. Giurescu , Istoria Romanilor, voi. II , par
tea I, p. 48; Grigore Ionescu, Ghid1tl oraşului B1tcureşti, p. 391; idem, 
lstoria arhitecturii romaneşti din cele mai vechi timpuri pînă la 1900, 
Bucureşti, 1137, p. 127; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în 
Muntenia şi Oltenia, în „BCMI" , XXV, 1932, p. 74; Alex. Lapedatu, 
op. cit.. p. 10-11; Dan Berindei, Oraşul B1tmreşti reşedinţă şi capi
tală a Ţării Romaneşti (1459-1862 ), Bucureşti, 1963, p. 16. 

4 D R H , B, Ţara Romanească, vol. I, p. 206. 
5 Ioan Brezoianu , Mănăstirile zise închinate şi călugării străini 

Bucu reşti , 1861 , p . 44. 
6 Ibidem. 

In forma sa din secolul al XVI-lea, .mănăstima Co
mana este ctitorită de Radu Şerban în anul 1588, în vre
mea cînd era încă mare boieir, după ourn arată şi pisa
nia7 ce se află şi astăzi deasupra uşii de intrare în prn
naos. Interiorul bisericii va fi pidat ab1a în 16098, dată la 
care Radu Şeirban deţinea donmia Ţării Româneşti. 

!n cursul secolului al XVII-lea mănăstirea se bucură 
de atenţi.e şi grijă din partea domnilor Ţării Româneşti, 
cît şi din partea urmaşilor ctitorului, fiind înzestrată de 
Alex;andru Iliaş cu satul Siminov . de Radu Mihnea cu 
satele Gălăşeşt(, Buciumeni şi Sobircu, de Matei Basa:rab 
cu satul Budeni, de Şerban Vodă Cantaouzino cu satul 
Baldovineşti9, de Constantin Brîncoveanu cu o vie la Co
păceni 10 şi de donwţa Ilinca , nepoata de fiică a lui Radu 
Şerban, cu moşia Moceşti din ţinutul Buzăului 11 . 

De starea prosperă în oa.re se afla mănăstirea La mij
locul seeolul'Ui al XVII-Lea ne oonvingem şi din descrie
rea făcută aşezămîntului de călătorul Paul de A1ep 12. care 
îl vizitează în timpul domniei lui Constantin Şerban. 

Cea mai importantă etapă în evoluţ~a. monumentului 
o reprezintă acţiunea de refacere întreprinsă în anul 1700 
de marele vorniic Şerban Cantarouzino, strănepot al lui 
Radu Şerban. Din textul pisaniei 13 reiese că acum a fost 
construit pridvorul bisericii, efectuîndu-se şi alte lucrări 
între care ridicarea foişrn-ului de pe 1atura de nord a 
incintei şi probabil supra:înălţarea chiliilor. 

Din odoarele cu oare a fost înzestrată biserica la aceas
tă dată, nu se mai păstrează decît urn chivot de argint 
„dat la mănăstirea Comana întru vecinică pomenire şi 
părinţilor: Drăghici i Păuna şi soţiilor: Mariia i Adriiana, 
7207" 14. 

Trei ani mai tîrziu, tot el construieşte în colţul de 
sud-est al incintei un paraclis, azi dispărut, a cărui pisa
nie arată că „iaste făcutu şi adaos la această sfîntă şi 
dumnezeiască mănăstire Comana ca şi alte case şi chilii 
ce se văd, făcute de Şerban Cantacuzino" 15 _ 

Pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea un foarte mare 
număr de mănăstiri fuseseră închinate Sfintului Mor
mînt16, între ·care şi Comana încă din anul 1728 17. De la 
această dată , aflîndu-se în stăpîni.i-ea. călugărilor greci, cu 
toate daniile de care beneficiază din partea domnitorilor 
faI!laR"i oţi, mănăstirea ajunge „într-o stare foarte proas
tă" 18. Prezenţa armatelor străine şi Luptele purtate în 
jurul ei cu ooaz~a războai:elor ruso-turce din a doua ju-

7 N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romaniei, Bucureşti, 1905, p . 84 , 
f . I. Pisania nu este cea originară, fiind pusă În anu '. 1700 de marele 
paharnic Şerban Cantacuzino cu ocazia reparaţiilor şi adăugirilor pe 
care le face mănăsti rii„ 

B Şt. Bilciurescu, Mănăstirile şi bisericile din Romania, cu mici 
notiţe istorice şi grav1tri, Bucureşti, 1890, p. 233. 

9 Ioan Brezoianu, op. cit. , p. 44. 
10 Arh . St. Buc., Comana, doc. din 12 martie 1709. 
11 Stoica Nicolaescu, În R omania Nouă, Bucureşti, 1907, I, 

p.35- 36; diată din 23 febru:i rie 1660. 
12 Paul de Alep, Călătoriile patriarhului Macarie de Amiohia iii 

Ţărilor Romane, 1653-1656, Bucureşti, 1900, p. 210-211. 
13 Potrivit pisaniei .,s-a1t apucat cit m1dtă ostrneală şi cheltuială 

înnălţarea şi zidirea slomnulu; acestuia, precum se veade, şi, afară den
de o au înno ;t. şi cu lucrul, şi cu altele, înfrnmuseţind biserica întîiu cu 
tr-altele zidiri , Cit multe argint1<ri. odoară şi moşii şi ţigani o au adaos 
şi o a1t î ntărit, arătîndu-se desăvîrşit ctitor" (N. Iorga, op. cit ., 
p. 84-85). 

14 Inscripţiile medievale ale Romaniei, voi. I. Oraşu' Bucureşti 
(sec. X IV-XVIII), Buc., 1965, nr. 754. 

15 Idem, nr. 584. 
16 i . Iorga, Istoria bisericii româneşti, vol. II , p. 63-64. 
17 C. Bolliac, op. cit., p. 555 ; Ghenadie Enăceanu, Mitropolitul 

Ungro-Vlahiei Neofit I, în „Biserica Ortodoxă Româ nă", II , 1875-
1876, nr. 5-6, p. 324; I. Boldescu, Studiu istoric şi economic asupra 
j1td. Vlaşca, Giurgiu, 1900, p. 63. 

18 V. A. Urechia, Istoria romanilor, voi. II, p . 90-91. Danii din 
partea lui Nicolae Mavrocordat (1716). Ioan Mavrocordat (1717), Gri
gore II Ghica (1735), Constantin Mavrocordat (1737). 
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mătate a secolului al XVIII-lea au accentuat starea de 
degradare a monumentului, fapt ce determină pe domni
tori să-i acorde noi privilegii 19 pentru „a ajuta la pre
facerea i întemeierea zidurilor şi altor acareturi ale mă
năstirei"2D. 

Pe de altă parte, puternicul cutremur înregistrat la 
11 octombr ie 1802 a pus în mod sigur la grea înceroare 
atit zidurile bisericii, cît şi pe cele ale construcţiilor afe
rente. 

!n urma vizitei pe care a întreprins-o in 1860 la o 
serie de mănăstiri închinate în vederea secularizării 1or. 
C. Bolliac prezintă „starea jalnică" 21 în care se afla mă~ 

19. Idem, op. cit., voi. II , p. 90 (hrisovul lui Alex. Ipsilanri din 
1775); voi. VI, p. 115 (hrisovul lui Alex. Moruzi din 1794); vol. VIII, 
p. 343 (hrisovul lui Const. Ipsilanri din 1 03) ; Voi. X A, p. 21 7 
(h risovul lui Ioan Gh. Caragea din 1 14). 

20 Idem, op. cit., voi. X A, p. 21 
2 1 C. Bolliac, op. cit., p. 13- 18 

~-·--, 
·~ o 

o 

năstirea Comana, cu toate ca m 1854 biserica fusese re
făcută, iar zidurile de incintă repar.ate. Odată cu seculari
zarea efectuată în anul 1863, averile de oare mai dispu
nea mănăstirea la acea dată22 vor trece în patrimoniul 
statului, ultimii călugări greci fiind nevoiţi să părăsească 
aşezămîntul. De atunci şi pînă astăzi lăcaşul a funcţionat 
ca biserică parohială. 

:;: 

După această scurtă privire asupra datelor documen
tare, este necesară o prezentare a rezultatelor săpăturilor 
arheologice ce au permis relevarea unor aspecte, în bună 
parte neounoscute, privind c€le mai vechi construcţii ale 
ansamblului mănăstiresc, cît şi stabilirea locului pe care 
îl oc:ru:pă în cadrul evoluţiei arhitecturii româneşti. 

22 In 186 mănăstirea dispunea de 12 moşii mari şi 3 vu (cf. 
C. Bolliac, op. cit., p. 13-18). 

PI. I. Planul general cu principalele etape de construeţie ale ansamblului 
fo tei mănăstiri Comana. 

' s ' 
O ·-·,_,,„ 
CJ .„, ,., 
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PI. li. Profilul de est al 515 : 1 - sol v iu ; 2 - sol aluvionar cenuşiu gă lbui cu ceramică neolitică la bază; 3 - humus; -f - strat de cărbune şi cenuşă; 5 - sol brun, nive
lare cu pămînt scos d in şanţurile de fundaţie (sec. XV) ; 6 - argilă galbenă de nuanţă închisă, n ivelare la interior (încep. sec . XVI) ; 7 - argilă galbenă de nuanţă deschisă, 
nivelare la interior (încep. sec. XVI) ; 8 - argilă vineţie de nuanţă deschisă, nivelare la exterior (încep. sec. XVI) ; 9 - a rgilă vineţie de nuanţă închisă, nivelare la exteri or 
(î ncep . sec. XVI) ; 10 - argi lă galben ă a mestecată ru fragmente ceramice macerate (sf. sec. XVI) ; 11 - argilă vineţie (sf sec . XV I) ; 12 - arg il ă vi neţ.ie cu pigmenţi de cărbune 
(sec. XVIII) ; 13 - mortar, nivel de construcţie (sec . XVIII) ; 14 - argi l ă vineţie cu pigmenţi de var, cărămidă ş i cărbune ; 15 - moloz, strat de demolare ; 16 - a rgilă 
vineţie cu pigmenţi de cărbune şi mortar şi lentile de argilă galbenă ; 17 - sol brun amestecat cu moloz, cărămidă şi cărbune ; 18 - sol vegetal ; 19 - paviment de cărămidă ; 
20 - tălpi de lemn de stejar aparţinînd chiliilor din sec. XV. 

In scopul obţinerii unei imagini de ansamblu oît mai 
fidele a formelor iniţiale ale complexului şi al stabilirii 
etapelor de evoluţie a monumentului, ca UlI'Il11are a nume
roaselor refaceri sau adăugiri suferite, observaţiile de na
tură arheologică au fost coroborate cu cele de natură ar
hitecturală, în condiţiile unei ce'Dcetări extinse pe o mare 
suprafaţă23 . 

Deşi stratigrafira te;renului cercetat este deranjată în 
unele zone24 de grapi1e comune practicate cu ocazia pri
mului război mondial şi de numeroasele gropi de var să
pate în diferite epoci, situaţia str;atigrafică atestă exis
tenţa a două importante perioade de locuire, prima apar
ţinînd unei aşezări neolitice, cea de-a doUJa unei aşezări 
medievale. 

Din cele mai vechi timpuri, teritoriul pe oare se află 
astăzi mănăstirea Coma na a oferit condiţii deosebit de 
prielnice locuirii omeneşti. In cursul cercetării a fost sur
prins un nivel de vieţuire neolitic, manifestat prin pre
zenţa unor urme de locuinţe (fig. 7), fragmente ceramice, 
unelte din os şi silex, apa1rţinînd culturii Vidra25. 

Nivelul neolitic este suprapus de un strat de viitură 
- pămînt aluvionar gălbui - în grosime de ciroa 17 cm, 
ce este ur ma t de un strat de humus, gros de cwca 46 cm, 
depus în intervalul cuprins între momentul părăsirii aşe
zării neolitice şi cel al apariţi ei primilor constructori me
dievali (Pl. II) . 

La baza stratului feudal, ou excepţia citorVia suprafeţe, 
se întîlneşte o dungă de cenuşă, ce ara:tă că prima acţiune 
întreprinsă de constructori a constat dintr-o defrişare prin 
foc . Urmele acesteia sînt evidente în S1, S9, S15 etc., la o 
adîncime ce t>iari.ază între 1,50 m şi 1,58 m26_ In zonele în 
care s-a circulat intens în timpul pr:ocesului de construc
ţie, stratul de cenuşă apare sub forma unar infiltraţii în 
stratul de humus, ia[' acolo unde au avut loc nivelări im e
diat după defriş·are el s-a conservat mult mai bine 
(Pl. II, III). 

Observaţii1e efectuate în suprafaţa cerceta.tă, respectiv 
latura de sud a actualei incinte, .au permis să se tnagă 
o serie de concluzii cu privire la natura fundaţiilor, p1ainul 

23 Cele 52 de seqiuni trasate în interiorul ş i exteriorul monumen -
rului au fost numerotate de la I - XII în interiorul bisericii, de ;a 
1- 37 În inte riorul incintei ş i de la A1-A3 în afa ra incintei. 

24 Ne refe rim În special la latura de sud a incintei În care au 
fos t surprin se primele urme a:e unui aşezămînt medieval. 

25 Identificarea culturii aparţine lu i Eugen Comşa căruia îi aducem 
mulţumiri cu acest prilej. 

26 To'.l te adîncimile sînt raportate fată de wagriss. 

rezultat în urma zidirii lor, amenajările interioare şi na
tura elevaţiei primei biserici ridioate în acest loc. 

Săparea şanţurilor de fundaţie ale primei biserici s-a 
făcut de la faţa stratului de cenuşă, la o adîncin1e de 
0,50 m şi pe o lăţime de O, 77 m. Fundaţia laturii de nord 
a bisericii ave talpa la adilloimea de 2,01 m spre deose
bire de cea de sud aflată 1a -2,74 m. Această diferenţă 
de adincime de O, 73 m, existentă între tălpile celor două 
fundaţii .aflate la o distanţă de 8 m una faţă de cealaltă, 
se datoreşte pantei naturale a terenului oare coboară pe 
direcţi1a nord-sud sub un unghi de 6° (Pl. III) . 

in vederea aplatizării terenului, fundaţia de sud va fi 
ridicată cu încă O, 73 m , iar supnrlaţa cuprinsă între fun
daţii, cît şi Ziona imediat învecinată v:a fi nivelată cu aju
torul pămîntului scos din şanţurile de fundaţi e, ajungîn
du-se la cota de nivel de -1,41 m . 

Pe latu.rile de nord, vest şi sud biserica a avut fundaţii 
din cărămizi (cu dimensiunile de 25X14,5 X 3,5 cm) legate 
cu mortar, îngrijit lucmte (fig. 1-2). Grosimea lor este 
unitară (0,70 m), iar adîncimea diferită - 0,50 m pentr u 
cea de nord şi 1,23 m pentru cea de sud ~ datorită, după 
cum am mai arătat, pantei terenului. 

In momentul dezafectării acestei biserici, fundaţia sa 
de nord a fost scoasă în mod sistematic, iar şanţul umplut 
cu resturi de materiale de construcţie şi pămînt, astfel 
încît în cursul ceToetării nu a putut fi surprins decît şan
ţul de fondaţie (fig. 2) al acestui zid. 

Fund1aţiile avînd adîncirni diferit e si deci exercitînd 
presiuni i.Ilegale asupra solului pe oare' se sprijineau, în 
scopul de a împiedirca tasările inegale, constTuctorii au 
bătut piloţi din lernn de stejar pe fundul şanţurilor de 
fundaţie ale laturilor de sud, nord-v;est şi sud-vest, în 
vederea compactării solului. Piloţii , rectangulmi în sec
ţiune (5 X 6 cm), cu o lungime de c1roa 30 cm, erau dis
puşi în reţea la o distanţă de 10 cm între ei (fig. 1-2). 
Fundaţia de vest, legată organic de cea de nord şi de sud, 
este discontinuă, întrel'upîndu-se în regiunea mediană pe 
o distanţă de 4,5 m. 

In sfîrşit, referindu-ne la latura de est a biseiicii, am 
putut constata că ea nu a avut o fundaţie de zid, nu atît 
datorită faptului că nu a fost surprinsă, cît datorită in
existenţei şanţului său de fundaţie. Forma ei a putut fi 
reconstituită pe baZia urmelor unui strat subţire de pietriş 
- pe care credem că tălpile de lemn au fost aşezate 
direct - al cărui 1JraseiU ne sugerează o absidă poligonală 
cu trei laturi. 
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Urmărind traseul fundaţiilor pă-skate, al şanţurilor de 
fundaţie golite de conţinut, al pietrişului org,anizat pe 1a
tura de est şi pe baza mor mîntului M59

27, caire ne oferă 
un element în plus în stabilirea limitei de răsărit a edifi
ciului, am putut reoonstitui planul primei biserici ridicate 
în acest loc. Este vorba de o bis·erică icu planul drept
unghiular simplu, ou a,bsida nedecroşată obţinută prin 
simpla îngustare către est a laturilor sale (Pl. I) . 

Dimensiunile sale, 1a exter~or, .sînt de 12 m lungime 
şi 1 O m lăţime, i1ar adîncimea absidei altarului de 2 m . 

Cît priveşte aspectul elevaţiei, nu putem avan.sa decît 
nişte ipoteze bazate pe interneptarea materialelor desco
perite în şanţul de fundaţie al 1aturii de no11d . Ceea oe 
credem însă că nu poate fi contestat este f.aiptul că avem 
de-a faoe cu o biserică de lemn, concluzie 1a oare ne 
conduc următoarele observaţii: 

- lipsa în zona absidei a unui şanţ d e fundaţi e sau a 
unei fundaţii oaire să SJUSţină o elevaţie de zid ; 

- discontinuitatea fundaţiei de pe latura de vest pe 
o lungime considerabilă (4,5 m) ; 

- prezenţa unor fragm ente de tencuj,ală ce au fiaţa 
dreaptă sau profilată, în funcţie de locul pe ·rare. îl ocupă 
în registrul faţadelor, im· rever sul <CU un profil dat de 
fo r ma în care au fost cioplite bîrnele aşezate în cununi 
orizont.ale. Pe revers ten cuiala prezintă amprentele lem
nului cioplit cu secuirea şi barda şi ale unor striaţiuni şi 
crestături executaite pe suprafaţa bîrnel<0r .cu s-oopul de a 
facilita ademrea t encui·elii la lemn. Două din fragmen_ 
tele recoltat e, prin profilul lor, par a fi îmbrăcat o cor
nişă şi respectiv un brîu. Tencuiala are în compoziţia sa 
var , n isip şi suficient de mult pietriş, ce îi conferă o re
zistenţă deosebită . F1aţa ei este finisată cu ajutorul unui 
sh·at de var. 

In acelaşi şanţ de f•undaţie din 'oare a fost disloootă 
zidăria au fost găsite fragmente de tenrcillală pictată în 
douii culori, roşu şi albastru închis, avînd drept liant 
paiul de orz. Un mic vas, descoperit în acelaşi loc, ce con
ţine de pereţii interiori urme de vopsea roşie de o nuanţă 
asemănătoare cu aceea aplicată pe tencuială, a fo-st folosit 
probabil pentru prepararea culorii cu ocazia pictării bise-
1·icii în interior. 

In vederea amenajării pardoselii interioare, s-a proce
dat la o nouă nivelare cu ajutor ul unui strat de pămînt 
castaniu, ce conţine pigmenţi de var cărămidă şi ·cărbune, 
în grosime de 0,27 m în interiorul bi.sericii şi de 0,12 m 
in exterior ul său . Din analiza f.ragmentelor d e pardoseală 
recuperate r eiese că deasupra acestui strat de egalizare a 
fost turnată o masă de mortar, cu o grosime va:riabilă de 
4 pînă la 6 cm - a-vînd în compoziţie bucăţi de var ne
stins, pietriş de dimensiuni mici şi m ijlocii şi fragmente 

27 Mormîntul aparţine acestui prim edificiu de cult, fiind intersectat 
c:t şi acesta de zidurile construq:iilor de la sfîrşitul secolului al XVI-iea. 

de cărămidă -, în care au fost încastrate cărămizi iden
- tice ca dimensiuni ou cele folosite în fundaţii . 

-Afi['maţia că ne aflăm în f1a~a unui edificiu de cult 
este sprijinită şi de exirstenţa necropolei organizată în 
jurul sălu, necropolă ce apare în p1ain net difierenţ1ată faţă 
de cea a bisericii de zid construită mai tîrzi:u, în afară de 
faptul ·că unele morminte (Ms1, Msa, Ms9, M61) sînt supra
puse de zidurile construcţii1or de 1a ,sfîrşitul secolului al 
XVI-lea. Deşi din motive obi:ective28 necropo1a nu a putut 
fi cercetată ex,haustiv, au fost surprinse şi cer,cetate 12 
mormi.nte29 - 10 adulţi şi 2 oopii - al căror inventar. 
constînd din 4 monede şi o pereche de cercei, ne-a oferit 
posibilitatea în10adrării oronologi·ce ,a monumentului . Cea 
mai veche monedă este un aspru de 1a Mahomed II bătut 
la Adrianopol în anul Hegir.ei 848 (20 aprilie 1444 - 11 
mar tie 1445), descoperit în mormintul M52. În ordine cro
nologică, menţionăm un gros de la Albert de Brandenburg, 
emis în 1544, aflat Ni mormî1tul M56, ·o monedă de la Fer
dinand I, emisă în 1549, în mormîntul M62 şi un aspru de 
la Murad III, da tat m anul Hegiriei 1003 (1574), în mor
mîntul M61 , tot aici aflîndu-se şi perechea de cercei. 

Spre nord-est, 1a 3 m diistanţă de urmele primei bise
rici, în interiorul naosu1ui bis·er icii actuale alU apărut 4 
masive de zidăr~e de formă rectangulară (fig. 3-4), cu 
dimensiunile de 0,8 X 0,56 m ~ce1e de est) şi de 1,2 X 0,56 m 
(cele de vest) . 

Bazindu-ne pe observaţiile făcute, în sensul că: teh
nica lor de construcţie este identică cu aceea a fundaţiilor 
bisericii discutate mai sus ; nu fac corp comun cu funda
ţiile biser icii lui Radu Şerban ; sînt acoperite de nivelul 
de construcţie şi de prima pardoseală a racesteia; dispune
rea lor în plan generează un pătrat cu latum de 4 m , 
putem conchide că avem de-a face cu fundaţiile unui 
turn-clopotniţă construit din lemn odată cu biserica mai 
sus prezentată . 

Părţi componente ale unui aşezămînt monrahial, chiliile 
sînt prezente şi în acest caz, fiind amplasate la vest de 
biserică, la distanţă de numai 1 m faţă de 1atu.ra ei de 
vest. După defrişarea prin foc, şi în raceastă zonă se efec
tuează o nivelare cu ajutorul unui strat de argilă curată, 
bine bătătorită, ce ridică niV'elul terenului pînă la cota de 
- 1,46 m. Pe acest strat au fost puse tălpile de lemn 
(cu secţiunea de 0,40 X 0,30 m) care, prin dispunerea lor, 
a u generat p1anul viitorului corp de chilii . Tălpile s-au 
păstrnt sub formă de lemn putr ed (fig. 5--6, Pl. II) în mi
dle suprafeţe ·ce nu au fost intersectate de ziduri sau gropi 
ulterioare. 

În suprafaţa cercetată au putut fi stabilite doa[' di
mensiunile unei singure încăperi (3 X 3 m) a flate chiar 

28 Latura de sud a primei biserici este suprapusă de un corp de 
î ncăperi ce este locuit ş i astăzi. 

29 Numerotarea a fost făc ută de la 51 la 62. 
PI. 1!I. „ Profilul ~e est al _S9: 1 - sol _viu ; 2 -:- ~o ! _ aluvionar cenuş i u-găl bu i cu cera rn rcă neo li tică la bază; ' - humus; 4 - strat de cărbune ş i cenuşă ; 5- sol brun , nivelare 
c~ pam1~t scos ~1n . ş_~ n ţunle de fund aţi e ale b1seucu . ( sec. XV) ; 6 -----: sol ca~t~~iu cu pigmenţi de var, cărămid ă şi cărbune , nivelare în vederea amenaj ă rii pavimentu lui interior 
s1 e_xtenor ... al b1ser_1c11 ... !se~ . _ XV) ; 7 - morta! · ntvel de construcţ1_e . . al c~1 l11lor ( sf. sec . X V I) ; 8 - sol cafeniu , cu puţi ni pigmen ţi de mortar; 9 - sol brun cu pig· 
menţ1 de car.bune ş 1 caram1da ; I.o .. - mortar, mvel de refacere a chil11_lor ( incep. sec. XVJ_II); 1 1 - sol brun roşcat cu pigmenţ i de că rbune, nivela re (încep. sec. XVIH); 12 
- mortar, mvel de refacere a chili ilor (sf. sec. XYT! I ) : 13 - mol ez. nivel de demolare (încep. sec. XIX) ; 14 - so l vegeta l. 
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lingă biserică, cît şi lărgimea galeriei de acces (1 m). Ou 
toate că în continuare compartimenta•rtea nu m ai poate fi 
urmărită, tălpile trnnsvernale fiind dislocate de ziduri clin 
altă epocă, credem că şi în ac·est caz avem de-a face cu 
obişnuitul sistem de gruipall'e a cîte două încăperi la un 
vestibul, precedat de o galerie ce se întindea pe întreaga 
lungime a corpului de chilii. 

În încăperea, ale cărei dimenJsilUili au putut fi sitabilite 
cu exaictitaite, au fost surprinse două paTdose'li succesive 
(PL II) din cărămidă. Prima, din cărămizi identice ca 
dimensiuni cu cele ale fundiaţ1ei bisericii, avînd rosturile 
umplute cu argilă, a fost aşezată 1ca şi tălpile de lemn, 1a 
faţa aceluiaşi strat de n~ve1are. A doua 1a fost amenajată 
după ce în prealabil cota de nivel a încăperii a fost ridi
cată cu 0,25 m prin depunerea a două straturi de argilă 
curată de nuanţe diferite. 

În colţul de sud-vest, în ambele momente a funcţionat 
cîte o sobă, urmele celei de-a doua - bucăţi de chirpici şi 
ca,hle - fiind surprinse răvăşite în interior ul încăperii , 
ca urmare a dezafectării ei şi nivelării tertenului. P eretele 
sobei (fig. 9), din rare s-au •recoltat mai multe fragmente, 
ena realizat dintr-o masă de chiinpici cu grnsime de 4-5 cm, 
în oare fuseseră încastrate două tipuri de cahle cu desti
naţie diferită: 

- Primul tip, cahlele funcţionaJie (fig. 9) , cunoscute 
sub numele de vase sau oale-ooahlă, utilizat în vederea 
măririi suprafeţei de încălzire a peretelui sobei, are 
forma unor vase cu înălţimea de 17,5 cm , di.aunetrul gurii 
de 15,5 ·cm şi cel al bazei de 8,2 cm. Prasta bine aleasă, 
amestecată cu nisip foarte fin, este arsă pînă la cenuşiu 
sau la roşu. Pereţii interiori ai .cahlelor conţin urme de 
argilă. Aceia.stă prezenţă n e faoe să ·credem că în momen
tul ridicării pereţilor sobei, cahlele au fost umplute ou 
argilă pentru a fi protejate de presiunea exe'Pcitată de 
mai&a crudă de chirpici. După uscarea pereţilor sobei, ar
gila a fost scoasă din cahle pentru 1oa acestea să-şi poată 
exercita fuincţ:i.a. 

- Al doilea tip, cahlele decorative (fig. 8 şi 9) apar 
sub forma unor discuri, cu diametrul de 15,5 cm şi gro
simea de 2,2 cm, or-namentate cu ·cruci înscrise în cel'curi 
şi alveole ce urmăresc circumferinţJa piesei. 

Din cele prezentate mai sus reiese · că biserica de lemn, 
descoperită la Comana, aparţine tipului străvechi, de plan 
dreptunghiular cu absida slab marioată, obţinută prin sim
pla îngustare a extremităţii acestui spaţiu. Deşi se susţine 
că la origine bisericile de lemn erau clădite pe o mică 
temelie de bolovani nelegaţi cu mortar, sau în regiunea 
de şes erau aşezate direct pe pămînt, abia în secolele 
XVIII-XIX întîlnindu-se socluri originare de căramidă3o, 

30 Radu Creţeanu, Bisericile de lemn din Muntenia, Bucureşti, 1968, 
p. 18-19. 
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cercetările efectuate la Comana relevă faptul că încă din 
secolul al XV-le.a la bisericile de lemn sînt întrebuinţate 
fundaţii de cărămidă. 

Cît priveşte mijloacele menite să protejeze şi să deco
reze pereţii bise·ricii, credem că elementele prezentate a u 
reuşit să dovedească existenţJa atît a unei tencuieli exteri
oare, profilată în anumite r egistre - cu scopul de a imita 
paramentul bisericilor de zid - cit şi a unei tencuieli 
pictate, în interior. 

Avînd în vedere materialul numismatic descoperit în 
mormintele micii necropole org.anizate în jurul bisericii, 
cît şi observaţiile de natură striatigrafică, perioada de 
funcţionare a acestui complex se poate încadra între mij
locul secolului al XV-lea şi sfîrşitul secolului al XVI-lea. 
Luînd în considerare menţiunile documentare, dar mai ales 
pe baza în-cadrării cronologice oferită de cercetarea arheo
logică, nu credem că greşim atribuind lui Vlad Ţepeş ini
ţiativa ridicării acestui aşezămînt monahal. Un argument 
în plus în acest sens îl constituie prezenţa pkturii la in
terior , cit şi m odul de tratare a paramentului - care 
imită pe a cel al bisericilor de zid - , Tealizăd ce pot fi 
puse în legătură cu o atenţie deosebită .acordată de dom
nitor chiar unei ctitorii de mai mkă amploare. 

In acest sens mănăstirea Comana tPebuie înţeleasă ca 
un aşeză.mînt ridicat dre Vlad Ţepeş nu atît pentru afir
marea p restigiului său - ca în cazul ctitoriilor sale de la 
Tîrgşor şi Snagov - , d mai ales pentru îndeplinirea obli
gaţiei de a ajuta construirea de lăcaşuri de cult şi în spe
cial viaţa monahală. 

În final trebuie remamat faiptuJ. că modestia chiliilor 
şi mai ales lipsa unei irncinte fortificate infirmă unele 
păreri confocm căror<a Comana lui Vlad Ţepeş ar fi avut 
- în mod cert - şi rosturi militare, făcînd parte dintr-un 
sistem defensiv organizat de voievod în Cîmpia Română31_ 

Cercetările arheologice a u arătat că viaţa obştei mona
hale nu a fost tulburată şi nici întreruptă de vreun eve
niment violent32, ci dimpotrivă a luat o deosebită am
ploare ca urmare a iniţiativei marelui boier Şerban vi
itorul domn Radu Şerban care, la sfîrşitul secolului al 
XVI-lea, îşi alege drept loc al viitoarei sale ctitorii tere
nul pe care exista deja o aşezare monahală restrînsă, 
aflată în vecinătatea moşiei bunicii sale Anca din Coiani. 
Pe locul vechiului aşeză:mînit va fi ridi'Oată o biserică de 
zid înconjurată pe oele patru laturi de corpuri de chilii, 
clădiri cu destinaţie gospodărească şi o casă egumenească, 
toate protejate de un zid de incintă cu turnuri poligonale 
dispuse în cele patru colţuri. 

31 Dan Berindei , op. cit., p. 16. 
32 Inexistenţa unui strat de incendiu nu permite presupunerea unei 

distrugeri violente. 
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Talpo iconostasului (S!C.XVl} 

PI. JV . Profilul de morrar al S1v ; I - sol viu; 2 - strat de pămînt aluvionar cu ceramică neolitică la bază ; 3 - sol brun închis cu materi:il ceramic din sec. XV-XVI; 
4 - mortar, nivel de constructie (sec. XVI) ; 5 - sol brun. nivelare cu pămint rezultat din şanţuri l e de fundatie; 6 - patul de mortar al principalului paviment (se(:. 
XVI ) ; ; - argilă nisipoasă, strat de nivelare ; 8 - patul de mortar al celui de-al doilea paviment (sec. XVII) ; 9 - sol brun deschis, strat de niveleare; 10 - patul 
de mortar al pavimentului trei (încep. sec. XIX) ; li - moloz cu bucăţi de frescă, nivel de demolare; 12 - nisip ; 13 - paviment din cărămizi hexagonale (sec. XVI) ; 
14 - pav iment din dale de piatră (mijlocul sec. XIX). 

Din punct de vedere stratigrafic, continuitatea vieţuirii 
apare evidentă, între oele două aşezăminte neexistînd un 
hiatus, ci o succesiune nemijlocită. Biserica ridicată la 
sfîrşitul secolului al XVI-lea este construită pentru a în
locui un lăcaş devenit nesatisfăcător şi nicidecum o mănă
stire ctitorită p e locul unor vechi ruine de mult părăsite. 

În m od firesc, constructorii vor menţine în stare de 
funcţiona.re biserica de lemn pînă în momentul dării în 
funcţiune a celei de zid, amplasarea acesteia fiind făcută 
la o distanţă de 11 m , spre nord-est, faţă de cea existentă. 
Turnul-clopotniţă, întîlnit chiar în această zonă, va fi 
dezafectat , din el menţinindu-se pînă azi doar cele patru 
fundaţii incluse în SiUpnafaţa naosului. 

Ca o remarcă de ordin general legată de mater ialele 
cie construcţie întrebuinţate, trebuie reţinut faptul că în
treg ansamblul mănăstirii va fi construit exclusiv din că
rămidă, piatra intervenind sub formă brută în cazul fun
daţiilor zidului de incintă şi sub formă prelucrată în 
cazul unor ancadramente. 

Intîlnind o suprafaţă relativ aplatiz;ată, noii construc
tori nu VOT simţi nevoia efectuării unei nivelări anterioare 
săpării şanţurilor de fundaţie. Acestea se vor tăia, de la 
faţa unui stmt de pămînt br un, aflat la cota de - 1,47 m , 
adîncindu-se pînă la cota de - 2,57 m (Pl. IV). Întreaga 
fundaţie a bisericii, executată din cărămizi cu dimensiu
nile de 26 X 14,5 X 4 cm, legate cu m ortar compus din var, 
nisip şi foarte puţin pietriş, respectă o grosime unitară 

de 1,35 m33, îngroşîndu se în zonele de interferenţă ale 
absidelo·r laterale cu cea de est. 

Elevaţia originară s-a păstrat pe traseul altarului 
(fig. 10-11) şi naosului, pe o înălţime variind între 10 
şi 20 cm, aceste două compartimene fiind refăcute într-o 
etapă ulterioară, iar pe traseul pro.naosului în mod cert 
pînă la nivelul ferestr elor mi ci ce apar în registrul supe
rior al faţadelor de nord şi de sud. Cărămizile utilizate 
în elevaţie sînt de dimensiuni identice cu cele din fun
daţie. Rosturile zidăriei , largi ş i îngrijit lucrate, în gro
sime de 3-4 cm, sînt pline cu mortar pînă la faţa cără
mizilor . 

Soclul, în grosime de 10 cm şi cu înălţimea de 1 m , 
este drept, în partea superioară profilatu ra fiind realizată 
prin retragerea succesivă a trei rînduri de :cărămizi 

(fig. 12). 
Din uşile şi ferestrele puse la sfîrşitul secolului al 

XVI-lea nu s-au mai păstrat decît ferestrele mici cu 
arcul în semicerc şi evazate spre interior, aflate în r egis
trul superior al faţadelor de nor d şi de sud, cele1alte 
fiind supraînălţate şi modificate, ca formă, într-o epocă 
tîrzie. Singurul păstrat ca formă, dar supraînălţat , este 

33 O excepţie o constituie fundaţia ce are grosimea de 1,15 m. 

chenar ul de marmură al uşii principale, ai cărui montanţi 
şi lintou drep t •a u un profil liniar simplu. 

Cît priveşte sistemul de decoraţie al fatadelot, un son
daj efectuat in punctul de interferenţă a naosului cu pro
naosul, a pus în evidenţă urmele unui brîu - scos în 
mod sistematic şi umplut cu fragmente de cărămidă - ce 
împărţea faţadele în două registre de proporţii inegale . 
O serie de materiale recoltate dim sectiunile ef ectuate în 
jurul bisericii ne-au permis emiterea ~ei ipoteze cu pri
vi!re la modul în care a fost realizat brîul şi cornişa într-o 
primă epocă. Este vorba d e o serie de cărămizi de formă 
specială (fig. 13) dintre care cele cu UlI1 profil semicircular 
ne sugerează posibilitatea împărţirii faţadelor în două re
gistre prin intermediul unui tor, iar cele cu vîrful în 
fo~ă de dinţi de fierăstrău par .a fi apa.rţinut cornişei . 

Incă din prima epocă foţiardele bisericii au fost ten
cuite, elementele care a1cătuiau decorul său - cărămizile 
aparţinînd co·rnişei şi torului - fiind puse in evidenţă 
prin aplicarea pe stratul de tencuială a unei zugrăveli ce 
imita culoarea şi forma cărămizii. 

Bolta naosului - refăcut în cursul secolului al XIX-lea 
- probabil că la origine era o calotă sferică, p e pandan
tivi sprijiniţi pe arcuri pe console, pe care se înălţa 
o turJă asemănătoare cu cea a pronaosului . 

Numeroasele fragmente de olane smălţuite, de culoare 
galbenă şi verde, descoperite în cmrsul săpăturilor, ne 
arată că într-o p1imă epocă biserica a fost acoperită cu 
asemenea mateTiale. 

În interi(;rul bisericii, în stratul de moloz de sub ac
tuala pardoseală, s-au descoperit numeroase bucăţi de 
frescă (fig. 14) aparţinînd unei prime picturi, ce azi nu 
se mai păstrează in situ decît pe pereţii interiori ai celor 
două f erestre din registrul superior al faţadelor pronao
sului. 

Biserica prezintă un plan treflat, compartimentarea 
interioaTă fiind cea obişnuită pentru un lăcaş ortodox 
- pronaos, naos şi altar, ultimele două cu abside semi
ciJrculare atît la interior, cît şi la exterior. Absidele sînt 
destul de puţin prof:iJ1ate, oele de nord şi de sud avînd o 
deschidere de 4 m ş i o admcime de 1,6 m , iar cea de est 
mult mai teşită - m ai mult semielipsoidală ca formă de
cît semicirculară - are o deschidere de 6,5 m şi o adîn
cime de 4,4 m. Lungimea totală a bisericii este de 19,5 m . 
Altarul era despărţit de naos pTintr-un iconostas din 
lemn, a câTUi talpă, plasată la o distanţă de 3,3 m faţă 
de limita de est a absidei, a fost surprinsă în cursul cer
cetărilor (fig. 15). 

De aceeaşi lăţime cu naos ul, pronaosul se apropie ca 
formă de pătrat, avînd laturile de 6,5 m şi 6,8 m . Un zid 
gros de 1,25 m , a cărui elevaţie se păstrează numai pe o 
înălţime de 0,35 m, despărţea naosul de pronaos, comu
nicaţia între cele două încăperi efectuîndu-se prin inter
mediul unei uşi cu o deschidere de 1,5 m . Aceasta conţi-

http://patrimoniu.gov.ro



nea două lăcaşui·i, cu dimensiunile în secţie de 0,26 X 0,2 m, 
în care erau fixaţi montanţii de piatră. Pragul acestei 
uşi, realizat din două lespezi mari de piatră, se afla la 
cota de - 1,01 m . 

Stratul de mortar. rezultat în urma procesului de con
strucţie (Pl. IV), a f~st surprins în cele trei încăperi , în 
suprafeţele neintersectate de morminte, şi mai puţin în 
exteriorul bisericii în jurul căreia au fost pradicate nu
meroase înmormîntări. În interiorul pronaosului, pe acest 
strat de mortar, la 0,3 m spre vest de mormîntul Mxvu, 
a fost descoperit un dinar bătut în 1568 la Kremnitz în 
timpul lui Maximilian II (1563-1572), monedă ce ne 
oferă posibilitatea stabilirii momentului de construcţie a 
bisericii. în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea, 
indepen'dent de ştirile scrise existente. 

O parte din pămîntul rezultat din şanţurile de fun
daţie va fi folosit în vederea unei prime nivelări a inte
riorului bisericii . Stratul compact de mortar, de bună ca
litate, cu grosime de 4-7 cm, în compoziţia căruia intra 
mult nisip şi pietriş mărunt, va constitui suportul unei 
pardoseli , organizată în interiorul naosului şi pronaosului, 
din cărămizi de formă hexagonală cu latura de 13 cm şi 
grosimea de 4 cm (fig. 3). Rosturile dintre cărămizi sînt 
bine umplute. Cota de nivel la care s-a ajuns în inte
riorul celor două încăperi este de - 1,24 m , spre deose
bire de alLar tmde situaţia este puţin diferită atît in ceea 
ce priveşte cota de nivel care se află cu 8 cm mai ridi
cată decît in rest, cît şi în ceea ce priveşte formatul cără
mizilor ce sint dreptunghiuliare (fig. 10) şi au dimensiu
nile celor întrebuinţate în zidărie. 

Acest prim paviment. conservat mult mai bine în su
prafaţa naosului şi altarului, în pronaos a fost deranjat 
de morminte, fapt ce va determina într-o etapă ulteri
oară eliminarea lui aproape definitivă. 

La est, nord şi vest de biserică, neaflîndu-se con
strucţii anterioare, care să fi generat depuneri mai con
sistente şi să fi impus acţiuni de nivelare sau răzuire, 
şanţurile de fundaţie ale zidului de incintă se vor tăia 
de la faţa unui strat de pămînt brun deschis, aflat la 
cota de -1,24 m , penetrînd depunerile anterioare pînă 
la adîncimea de - 2,24 m şi oprindu-se în solul brun 
aluvionar. Fundaţia, cu adîncimea de 1 m şi lăţimea de 
0,90 m , este construită din piatră, material destul de rar 
folosit în zonele de cîmpie. Natura rocilor întrebuinţate 
în fundaţie este de trei feluri: 

1. Gresii - microgranulare cu structură şistoasă, 
friabile, cu ciment calcaros; de granulaţie medie, cu struc
tură şistoasă, compacte, cu ciment calcaros; microconglo
m ern.tice, cu structură slab şistoasă, compacte, cu ciment 
calcaros - toate provenind din stratele de Frăteşti, dez
voltate sub faciesul grezos conglomeratic din Platforma 
Burnas, respectiv zona cupr~nsă între Valea Neajlovului 
şi Dunăre. 

2. Calcar - slab grezos, amorf, friabil, cu pete feru
ginoase, de vîrstă pleistocen inferioară, provenit din stra
tele de Frăteşti ; alb lacustru, cu impresiuni de lameli
branhiate, de vîrstă levantin inferioară, provenit din zona 
Greaca. 

3. Silexuri - elemente rulate sau subangulare, cu 
spărtmă concoidală, de provenienţă aluvionară, deci din 
vecinătate34 • 

Construcţia zidului de sud al incintei, plasat într-o 
zonă în care întîlneşte biserica şi chiliile anterioare, a 
fost precedată de o dezafectare a lor. Astfel, din chilii 
nu au fost lăsate decît tălpile de lemn care fuseseră 
îngropate aproape în întregime în argilă cu ocazia ame
najării celei de-a doua pardoseli. Fundaţia de nord a 
bisericii a fost scoasă sistematic pe întreaga ei lungime, 
iar pardoseala demontată în întregime, spre deosebire de 
cea din interiorul chiliilor care a fost menţinută parţial, 
cel puţin în prima încăpere ale cărei dim ensiuni au fost 
determinate cu exactitate. Toate aceste acţiuni au fost 
ur mate de o nivelare a terenului afectat construcţiilor an-

34 Determinările aparţin geo'. ogului Didolf Svoboda, căruia îi mul
wmim cu aceasta ocazie. 

terioare cu un strat de argilă galbenă. De la faţa aces
tui strat se va tăia şanţul de fuil!daţi,e al zidului sud~c de 
incintă, fundaţia - cu aceeaşi adîncime de 1 m şi gro~ 
sime de 0,90 m - ajungînd -numai pînă la faţa stratului 
de defrişare prin foc aparţinînd secolului al XV-lea, fapt 
datorat nivelă,rilor anteri,oare determinate de panrt:a tere
nului. 

În elevaţie , păstrată parţial şi pe înălţimi diferite, au 
fost întrebuinţate cărămizi de aceeaşi calitate şi de ace
leaş i dimensiuni cu cele ale cărămizilor din zidălria bise
ricii. 

Tehnica de construcţie se deosebeşte de cea a ziduri
lor bisericii numai prin grosimea rosturilor care de 
această dată variază înbre 1,50 şi 2,50 m . Zidăria apar
ţinînd acestei prime epoci se păstrează pe latura de sud, 
care a suferit cele mai mulite trarrsfo:rmălri, pe o înălţime 
de 0,30-0,60 m , iar pe celelalte laturi pe o înălţime mai 
apreciabilă, ce nu depăşeşte însă 3,50 m . 

Paramentul conţinînd pe alocuri urme de tencuială 
dintr-o primă epocă , sîntem convinşi că de la bun în
ceput întregul zid de incintă a fost tencuit, fapt ce l-a 
determinat pe Paul de Alep să creadă că „mănăstirea e 
închisă cu ziduri de piatră" 35. 

Incinta avea forma unui patrulater neregulat cu latura 
estică de 44,10 m , nordică de 61 ,20 m, vestică de 55,50 
m si sudică de 61 ,20 m , cu turnuri poligonale dispuse în 
cel~ patru colţuri şi un turn de intrare plasat pe latur~ 
de sud. Din cele patru turnuri de colţ astăzi nu se ma1 
păstrează decît cel de nord-vest şi acesta cu partea. ~upe
rioară refăcută, celelalte trei fiind dezafectate la m1Jlocul 
secolului al XIX-lea. 

Turnul de nord-vest prezenta într-o primă epocă două 
n ivele, parter şi etaj , ce astăzi sînt înglobate în actualul 
parter. Accesul la parter se efectua pe sub un arc, cu o 
deschidere de 2, 75 m , ce unea laturile de nord şi de vest 
ale incintei. Primul nivel avea dispuse pe cele şase la
turi, la înălţimea de 1,50 m faţă de nivelul de călcare, 
o suită de guri de tragere evazate spre interior, grupate 
cite două pe cele patru laturi mai marri şi cîte una pe cele 
două laturi mai mici. Cel de-al doilea nivel al turnului 
avea gurile de tragere grupate cîte trei pe o latură, cea 
din mijloc - delimitată în partea superioară de o mică 
arhivoltă - fiind flancată de altele două de formă drept
unghiulară. Dis<tanţia între pairdoseala etajului şi glaf~ 
gurilor de tragere fiind de numai 0,60 m ele nu puteau fi 
utiliz,ate decît dintr-o poziţie joasă. 

O uşă plasată deasupra arcului ce leagă zidurile de 
nord şi de vest ale incintei, permitea accesul la nivelul 
etajului probabil prin intermediul unei scări mobile de 
lemn, concluzie la care ne conduce absenţa fundaţiei 
unei scări de zid, cît şi a urmelor unor console încastrate 
în zidul de incintă. 

Celelalte turnuri de colţ, avînd acelaşi plan, putem 
presupune că erau asemănătoare ca structură cu cel de
scris mai sus. 

Tlp·nul de intrare, ce .avea o clopotniţă la nivelul su
peri.or36, nu ni s-a păstrat decît sub forma unor fundaţii, 
cu latura de 8 m şi grosimea de 1 m , plasate la o distanţă 
de 1,50 m faţă de turnul de sud-vest al incintei. Prezenţa 
unor fundat.ii. la nord-vest de cele ale turnului de intrare, 
ne face să ~r~dem că nu puteau aparţine decît unei scări 
realizată dintr-un masiv de zidărie, de plan înclinat, stră
puns de două goluri terminate la partea superioară prin 
două arce, ce permitea accesul la nivelul etajului. 

P e cele patru laturi ale incintei erau amplasate o serie 
de clădiri cu destinat.ii diferite. Astfel corpurile de chilii 
se aflau pe laturile de est, vest şi nord-est, clădirile cu 
destinaţie gospodărească pe latura de sud, iar beciurile 
deasupra cărora se afla probabil casa egumenească - ce 
azi este rezultatul unor refaceri ulterioare - pe Lat ura 
de nord. 

~s Paul de Alep, op. cit., p. 210. 
36 Ibidem. Autorul ne arata ca „clopotniţa e deasztpra uşii" · 
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Chiliile de pe latura de est se păstrează sub formă de 
ruine, fiind descoperite în cursul cercetărilor. Şanţurile lor 
de fundaţie se taie de la faţa aceluiaşi strat de pămînt 
brun deschis. Fundaţiile, construite din cărămizi legate 
cu mortar, au adîncimea de 0,40 m în cazul zidului lon
gitudinal şi a celor transversale şi de numai 0,25 m în 
cazul zidului galeriei ce precede încăperile propriu-zise, 
iar lăţimea de 0,55 m şi respectiv 0,95 m. Elevaţia se păs
trează pe înălţimi variabile ce nu depăşesc ~0 , 85 m , gro
simea ei fiind de 0,50 m p entru zidurile chiliilor şi de 
O 60 m pentru cel al galeriei. 

' Pentru a preîntîmpina efectele unor tasări inegale, 
cauzate de sarcinile d iferite pe care le suportau fundaţiile 
chiliilor în raport cu cele ale zidului de incintă, zidurile 
tr ansversale - la nivel de fundaţie - au fost adosate 
fundatiei zidului de incintă. La nivel de elevaţie, îmbina
r ea s-~ făcut printr-un sistem special. Este vorba de reali
zarea pe faţada interioară a incintei a unor lăcaşuri, cu 
lăţimea de O 28 m si adîncimea d e 0,10 m , în ca.re au fost 
încastrate zidurile 'transversale, ce depăşeau în lăţime li
mitele acestor goluri cu cîte 0,11 m , realizîndu-se astfel 
o îmbinare în sistemul de „nut şi feder". 

In vederea amenajării pardoselii se efectuează o ni
velare. stratul d e m ortar în grosime de 3-4 cm, rezultat 
în ur~a procesului de o01DstriUJcţie, fiind suprapus de un 
strat de pămînt scos din şanţurile de fundaţie, în gro
sime de o,Io m în interiorul galeriei. şi de 0,15 m în in
teriorul încăperilor. P avimentul, din cărămizi cu dimen
siunile de 26 X 15 X 4 cm, este aşezat pe un str;at de morr
tar gros de 4 cm, a cărui compoziţie - nisip, pietriş 
mult şi foarte puţin vair - l...;a făcut să fie puţin r ezis
tent. Cota de nivel la care se ajunge cu pardoseala este 
de - 1,06 m. 

Ca plan, chiliile sînt mioi, dreptunghiulare, grupate 
cîte două la un vesti.bul. Au fost surprinse 6 chilii şi 3 
vestibule, ce alcătuiau un corp lung d e 33 m , aflat la 
5 m distantă de tu:mul de nord-est şi de 2,50 m faţă de 
cel de sud-~st. Fiecărei chilii îi corespunde spre exteriorul 
incintei cîte o gură de tragere evazată spre interior <şi 
delimitată în partea superioară printr-un arc. Glaful 
acestora se află la + 1,50 m faţă de cota de nivel a par
doselii. 

Vestibulul din mijlocul acestui corp de chilii comumca 
cu exteriorul incin tei printr-o ieş ire delimitată la partea 
superioară printr-un arc. 

ÎncăperHe emu precedate de o galerie37, cu lăţim~ de 
1,30 m , care, deşi nu se mai păstrează, avem convmge~ 
rea că se prezenta sub forma unui sistem d e arcade ş1 
coloane sau stîlpi ce nu se sprijineau direct p e fundaţie, 
precum cele din secolul a l XVIII-lea, păstrate pe latura 
de vest pînă în zilele noastre, ci pe un parapet de zidărie 
ce se ridica pînă la un nivel median. Un argument în 
sprijinul acestei afTmaţii îl constituie faptul că zidul 
galeriei mai păstrează pe o înălţime ce nu ~epăşeşt~ 0,50 
m, urme ale elevaţiei , întreruptă de cel e trei pragun pla
sate în dreptul vestri.bulelor. 

Chiliile de pe l!aturia de vest se păstrează mai mult la 
nivel de fundatie cele de azi fiind rezultatul unor refa
ceri ulterioare ' c~ nu au afectat însă drecit în mi,că mă
sură dispoziţia' lor planimetrică, dar au produs modif!ică.ri 
în ceea ce priveşte accesul în încăperi . Şi pe această la
tură chiliile erau grupate cîte două la U111 ve&tibul , eJQcep
ţie făcînd cel de norid oa1re oomun~ca -cu o singură chilie. 

Acest corp de încăperi, în lungime de 33,15 m , plasat 
la o distantă de 11,25 m faţă de turnul de nord-vest şi 
de 8 m faţă d e cel d e siU!d-vest, era format din 7 c hilii 
şi 4 vestibule, fiecărei chilii -oorespunzindu-i spre exte
r iorul incintei cîte o gură de tragere ce are glaful la o 
înălţime de 1,50 m faţă de nivelul paTdoselii. Şi în acest 
caz încăperile erau p recedate de o galerie asemănătoare 
cu cea d e pe 1atum de est. 

Clădirile cu destinaţie gospodărească, de pe latura de 
sud a incintei, sie întindeau p e o lungime de 36 m , fiind 

37 în în se :11nările sale Paul de Alep prezintă inc1nt::i ca avînd 
-:<alerii arcate de iur împreiur" (op. cit. , p . 21 0). 

plasate la o distanţă de 1 m faţă de turnul de in t rnre şi 
de 9 m faţă de turnul d e sud-est. O dată stabilit planul 
cît şi dimensiunile pe care le prezintă aceste încăperi , 
vom încerca formulaJI"ea unor i!pote21e cu privire la desti
naţia fiecăreia în parte. Astfel încăperea nr. 1, dispunînd 
de o suprafaţă de ap,'oape 50 mp, nu credem că greşim 
considerînd-o ca fiind trapeza mănăstirii. 

În continuare, încăperile nr. 2 şi 5 par să fi fost des
tinate unor bucătării, despărţite de o mică încăpere de 
trecere (nr. 4). În zidul de nord al acestei încăperi a fost 
identifioat glaful unei ferestre, ce corespunde într-un ves
tibul (nr. 3) prin care se efectua accesul în cele două 
bucătării . Urmează două chilii (nr. 6 şi 8) despărţite d e 
un vestibul (nr. 7) - precedate de o galerie - afectate 
person alului ce deservea bucătăria. În sfîrşit, ultima în · 
căpere (nr. 9), cu o suprafaţă destul d e mare (30 mp), 
trebuie să fi constituit o m are cămară de alimente. 

Casa egumenească, amplasată pe lat u ra d e nord a i n
cintei, era o con&trucţi-e de p1ain drieptuinghiu1ar cu dimen
siunile exterioare de 27 X 8,6 m , ce cuprindea beciuri în
tinse pe întreaga suprafaţă, peste care se ridica în tr-o 
primă epocă doar parterul, astăzi mult transformat. B e
ciurile sînt împărţite în dauă nave, printr-up şir de arce 
sprijinite pe stîlpi. Navele, cu o lăţime egală (3 m), sînt 
acoperilie de bolţi sem~cilindrioe. Accesul în beciuri se 
efectua pe latura de sud prin intermediul unei scări d e 
lemn ce corespundea într-o încăpere perpendiculară pe cele 
două nave, boltită şi ea semicilindric . Iluminatul era asi
g urat prin 13 ferestre, îngustate spre exterior şi evazate 
spre interior, plasate cite 6 pe latura d e nord şi de sud, 
iair una p e latura de est. În grosimea zidurilor se remarcă 
prezenţa a 4 firide, două în zidul de nord şi cîte una în 
cel de est şi cel al gîrliciului. 

O dată creată o imagine de ansamblu asupra înfăţişării 
formelor iniţiale ale ·complexului monasti:c ridicat în a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea, vom încerca să 
prezentăm în succesiunea lor principalele etape de refa
cer i sau adăugiri , ce au avu t drept rezultat modificarea 
aspectului său iniţial. 

I. Prima acţiune de refaoere este legată de înlocuirea 
pardoselii din in teriorul bisericii cu una nouă realizată 
d in cărămizi dreptunghiul.are de mari dimensiuni (50 X 
X 25 X 9 cm) . Vechea pardoseală fiind degradată şi seoasă 
pe a locuri, se va proceda în primul rînd la o nivelare cu 
ajutorul unui strat de argilă nisipoasă în grosim e de 
3- 4 cm, urmată de turnarea unui strat de mortar în 
grosime de 3 cm ce va constitui suport ul noului pavi
ment. Acesta s-a conservat în anumite :oorre din suprafiaţJa 
pronaosului, spre deosebire de naos unde, în m omentul 
dezafectării sale, a fost scos sistematiic şi aa urmare nu 
au p u tut fi surp1inse decit an1pr en tele lăsate de cărămizi 
pe suportul de mortar (fig. 16). În interiorul altarului 
vor fi u tilizate cărămizi de dimensiuni obişnuite (26 X 15 
X 4 cm) . 

Stab ilirea momentului ,acestei intervenţii la mijlocul 
secolului al XVII-lea s-a făcut cu ajutorul a două mor 
minte (Mu şi Mur ), dintre care primul - datat în anul 
1662 - este mtilnit şi suprapus de acest al doilea !Ycl'vi
ment, iar cel de-al doilea - datat ca fiind anterior anului 
1668 - int,ersectează aoest paviment38. 

II . Cea mai importantă acţiune de refacere şi oonstruc
ţie este întreprinsă în anul 1700 de marele vorni'c Şerban 
Cantacuzin o oare, prin amploa:rea lucrărilor efectuaite, s~a 
dovedit a fi un „desăvîrşit ctitor"39_ 

Vom îniceroa în rîndwrile oe urmează să semnalăm, în 
măsura Î!Il care a m reuşit să le surprindem, intervenţiile 
pe oare le-a suferit complexul în această epocă: 

- Adosarea unui pridvm· 1a faţJada de vest a bise
ricii40, pridvor din care azi nu se mai păstrează d ecît 

3a Elementele ce au permis datarea acesto r morminte vor fi pre
zen tate În capitolul referi tor la necropola d in interioru] pronaosului. 

39 . Iorga, Inscripţii din bisericile României, Bucureşti , 1905, 
p. 84 f.I. 

40 Ibidem. Cu aceas tă ocazie pe faţada de vest a pronaosului este 
pusă pisania ce aminteşte succint lucră rile efectuate, cît şi pe autorul lor. 
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Fig. 1. Fundaţia laturii de sud a bisericii de lemn (sec. X V). Fig. 2. 
Fundatia ~ i şanţul de fundaţie golit de conţin ut, din colţu l de nord
ve t al bisericii de lemn (sec. XV). 

fundaţiile (fig. 19) şi urmele unei pardoseli din cărămidă, 
în bună măsură deranjată de înmormîntări. În această 
epocă, pridvorul trebuie să fi fost deschis, forma în care 
ni se prezintă azi fiind rezultia•tul unei refaceri integrale, 
pe vechile temelii, realizată într-'() etapă ulterioară . 

- Etajairea ·chiliilor de pe 1atura de est şi practioarea 
unor f eres tre în zidul de incintă la nivelul etajului, men
ţinîindu-se zidăria încăperilor, dar modificîndu-se cea a 
galeriei. Aceasta este înlocuită cu un port.ic reali:oat din 
arce ce se sprijineau pe coloane din cărămidă, concluzie la 
care s-a ajuns prin analogie cu transrormări1e petrecute 
pe latura de vest a incintei, mult mai bine surprinse, cît 
şi pe baza cărămizilor de forma unui sfort de cerc desco
perite în molozul rezultat în urma de2la!fectării acestor 
construcţii. Totodată, la nivelul parterului se amenajează 
o nouă pardoseală din cikămidă, după ce în prealabil se 
procedase la o nivelare cu ajutorul unui strrat de pămînt 
castaniu închis în grosime de 5 cm. 

- Etajarea corpului de chilii de pe latura de vest are 
loc in condiţiile reconstruirii sale integrale, respectîndu-se 
vechiul plan. Zidurile transversale sînt de cele mai multe 
ori uş ol· deoalate, de această dată ne mai urmărindu-se 
încastrarea lor in nişte lăoaşuri special create. Tot cu 
această ooozie, extremităţii de nord a corpului de chilii i 
se adaugă o nouă încăpere. În grosimea zidurilor despăr
ţitoare dintre două chilii au fost create firide terminate 
în partea superioară cu un arc în plin cintru, al cărui 

contur este subliniat de o sprînceană de zidărie . Galeria 
parterului este înlocuită printr-un portic realizat din 14 
travee. dintre care 13 cu arcul în aco1adă subliniat de o 

1 3 

4 

Fig. 3. Fundaţia turnului de lemn (sec. XV) ş i prima pardosea lă din 
interiorul bisericii de zid (sec. XVI). Fig. 4. Fnudaţia turnului de lemn 
(sec. XV). 

sprînceană realizată din cărămizi aşezate pe 1at. Ultimul 
arc, cu o deschidere mai mare, era dev~at spre vest în 
raport cu aliniamentul faţadei , în scopul riealizării unei 
legături intre corpul chiliilor şi casa egumenească. 

Arcele se sprijineau pe colo.aine din cărămizi de format 
special, prin intermediul unor imposte r ealizate din două 
rînduri de cărămizi retras·e. Între 1aI'oe, pe f.aţiadă, au fost 
plasate cîte două cruci din cărămizi aşezate pe oant. 

Ca w·mare a ridicării cotei de nivel a paa'.'dose-lii cu 
0,60 m , în dreptul fiecărei ·chilii se vor prnctioa în zidul 
de incintă noi gmi de tragere, axate faţă de primele . 
Glaful noilor goluri se va afila de asemenea la înălţimea 
de 1,50 m faţă de cota pardoselii reamenajate. 

Etajul conţinea o suită de incăperi precedate de o ga
lerie ce supriapunea porticU!l. Ferestrele nou create în zidul 
de incintă sînt deliminate în partea superioară de un arc 
teşit - mîner de coş - în gTosime de 15 sau 20 cm şi 
subliniate 1a interior de un mic profil adînrcit pe limita 
superioară a arcului. Profilul şpaleţilor şi a părţii supe
rioare a arcului este determinat de forma evazată a feres
trelor, atît spre interioir cît şi spre exterior. 

- Turnul de nord-vest este refăcut şi supraînăJ.ţat de 
la al doilea nivel al gurilor de tragere. Prin ridioarea cotei 
de nivel a planşeului dintre parter şi etaj cu 2,05 m , 
parterul devine mai înalt •cu 1,45 m , dacă ţin-em cont de 
fapiul că şi nivelul de călca.re a fost rid~cat cu 0,60 m . Tot 
acum sînt obturate gurile de tragere şi uşa de 01CCes la 
nivelul etajului din secolul al XVI-lea, cireîndu-se noi 
goluri ce se păstrează şi astăzi 
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P e latura de est a turnului se adosează o mică încă
pere cu două nivele. 

- Casa egumenească se r.efaoe pe vechile beci uri, par
terul modificat fiind suprapus de un etaj. NoUia. rezol
vare a planului parterului a determmat realiz;area la ni
velul beciului a noi puncte de sprijin amplasate în nava 
de sud sub forma unor ziduri ce leagă cele 4 pile de la
tura sudică a beciului. 

- În exteriorul incintei, la nord de oasa egumenească, 
se adosează un foişor, ridicat pe un soclu înalt de cără
midă, cu baza pătrată şi sprijinit la nord de două con
traforturi. Pe soclu se înalţă 10 coloane de piatră, cu capi
tele şi baze profilate, ce susţin arcuri în .acoladă . Deasupra 
bazei şi sub capitel coloanele au cîte o brăţară ornamen
tată cu motive florale . Cele două coloane încastrate în 
zidul faţadei au brăţma deoorată cu un . vultur bicefal cu 
coroană. 

- Legătura între turn, corpul vestic de chilii şi casa 
egumenească se realizează printr-o încăpere despărţită în 
două nave pr in intermediul a 3 pile legate prin aircade, 
ce susţin planşeul nivelului superior. O dată stabilită legă
tura între cele trei corpuri aocesul la nivelul superior al 
turnului se va efectua prin intermediul casei egumeneşti . 

- În cadrul clădirilor cu destinaţie gospodărească în
căperile cu cea mai mare supnafaţă (nr. 1 şi 9) sînt com
partimentate prin ziduri transversale, iar pe latura de 
nord a fostei trapeze sînt alipite o galerie şi o încăpere 
ale cărei dimensiuni şi funcţionalitate nu au putut fi sta
bilite. 

7 

Fig. 5, 6. Tălpi de lemn aparţinînd chiliilor (sec. XV). Fig. 7. Locu i n ţă 
neolitică. 

- Latura de sud a zidului de incintă este refăcută 
parţial pe noi fundaţii adăugîndu-i-se contraforturi exte
r ioare. 

- Incintei i se alipesc patru corpuri de zidărie cu 
utilitate sanitară: două pe latura de vest şi d te unul pe 
laturile de est şi de nord. 

- Trei ani mai tîrziu, acelaşi ctitor ridică în colţul de 
sud est al incintei un paraclis a cărui pisanie arată că şi 
„alalte case şi chilii ce se văd" sînt „făcute de Şerban Can
tacuzino" 4 1. 

III. La mij1ocul secolului al XVIII-lea, este în1ocuită 
din nou pardoseala din interiorul parterului ce1or două 
corpur i de chilii. De această dată, suportul pardoselii de 
cărămidă îl reprezintă un strat de argilă, ce suprapune 
o nivelare prea1abilă a interioare1or realizată cu un pă
mmt cenuşiu, la faţa căruia s-a găsit o para emisă în 
1730 la Istanbul în timpul lui Mahmud I (1730-1754), 
monedă ce a oferit posibilitatea stabilirii momentului 
acestei intervenţii . 

Tot la această dată se efectuează reparaţii la zidul de 
incintă, latura de vest fiind parţial p1aoată. 

IV. După mai bine de un secol de la importantele re
faceri petrecute în timpul lui Şerban Cantacuzino, mănăs
tirea se afla într-o s~e avansată de degradare, conse
cinţă a lipsei de grijă manifestată de călugării greci faţă 
de aşezămînt, a campaniilor militare desfăşurate în jurul 
ei la sfîrşitul secolului al XVIII-1ea şi a cutremurului în
registrat în primii ani ai seooJ.uJ:ui al XIX-lea. 

41 Imcripţiile medievale ale României, vol. I. , Oraşul Bucureşti 
(sec. XIV-XVIII), Buc., 1965, nr. 584. 
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13 

Fig. 8. D isc ce deco ra peretele sobei. Fig. 9. Fragment d in peretele de 
chirpici al sobei. Fig. 10, 11. Vechiul traseu al alr:u ului (sec. XV). 
Fig. 12. Soclul bisericii de zid. Fig. 13. Cărămizi apa rţinî nd corn işe i 
ş i t orului bisericii (sec. XVI). 

10 
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c toate daniile aoordate mănăstirii de domnitorii fa
. ~i în vederea unor reparaţii , se renunţă la corpurile 

nano~ . d d 1 . . te• de clădiri de pe laturile de est ş1 . e s'.:1 a e ~ncm _1, 
fapt explicat prin existenţa la a:ea~ta data a unui numar 
de călugări mult mai redus dec1t m secolul al XVII-lea. 

_ Zidul de sud al incintei suportă noi intervenţii , 1a 
· terior fi ind amplasate două contraforturi. La exterior se 
~osează noile încăperi cu destinaţie gosp?dărească , mult 
reduse ca suprafaţă in raport cu cele antenoar·e. 

_ Zidul de vest al incintei este consolidat şi el cu 
ajutorul unor ~ontraf?rt~~ . ·eX!terioare . . • . . . 

_ in interiorul b1senc11, pardoseala dm caram1da est·e 
înlocuită cu una din plăci de piiatră de formă neregulată 
(fig. 20), în care vor fi întrebuinţate şi o parte din les: 
pezile de mormînt întilnite. în pror:aos, fapt ~e d~ota 
din partea călugărilor greci o nepasare totala faţa de 
mormintele ctitorilor şi urmaşilor lor. 

O serie de monede turceşti - o para emisă în 1774 
în timpul lui Abdul Hamid I (1774-1789) ; o aocea şi două 
parale emise în 1789 la Istanbul în timpul lui Selim III 
(1789-1807) ; două parale emise în 1808 la Cairo şi Istan
bul şi două accele emise în 1808 la Istanbul de Mahmud II 
(1808-1839), - descoperite pe suportul de mortar al 
acestei pardoseli, ne oferă posibilitatea datării ei în pri
mele două decenii ale secolului al XIX-lea. 

V. Ultim ele transformări, intervenite la mijlocu·l seco
lului al XIX-lea , îşi pun amprenta şi asupria bisericii, al 
cărei plan suferă modificări ca urmare a demantelării 
şi refacer ii naosului şi a1tarului. Gropile demantdatorilor 
pornesc de la nivelul pardoselii de piatră şi urmăresc în 
marea lor majoritate traseul zidurilor. Naosul este supra
lărgit şi întărit la cele patru colţuri cu masive de zidărie 
exterioare, o dispoziţie constructivă raţională pentru a sus
ţine împingerile arcurilor mari şi ale turlei. in jumătatea 
de vest a absidelor naosului supraînălţarea fundaţiei este 
făcută cu neglijenţă, neputîndlu-se în nici un caz com
para cu calitatea şi trăinicia construcţiei precedente, cără
mida folosită acum fiind de proastă calitate. 

Absidele oo.osului şi altJairuilui, acum poligona1e la ex1Je
rior ş i semicirculare la in<terioir, devin mai largi (5,5 m 
pentru naos şi 8,2 m pentru alta.ir) şi mai adînci (2 m 
pentru ooos şi 3,8 m pentru altar) . 

Prin suprialăirgirea altarului (fig. 10-11) biserica cîş
tigă în dimensiuni 1,5 m , ·ajungînd 1la llU!l1.gimea de 26,5 m. 

- Demantelariea zidlll!I'ilor pridvorului şi refaioerea sa 
pe vechile temelii. 

- Desfiinţarea zidului despă.rţitor dintre naos şi pro
naos (fig. 17). 

- Molozul rezultat din demol:aiPea naosului şi altarului 
este folosit pentr<U nivelar ea şi ridicairea ·Cotei de nivel din 
interiorul biseri'Cii. Deasupria s1iratului de moloz, în gJ"o
sime de 0,63 m , este pus un strat de nisip g;i.·os de 6 cm, 
pe, car e este amenajată o pairdoseală din lespezi de piatră 
de formă rectangulară. Cota de nivel la Clare se ajunge 
este de - 0,37 m în supriad'aţJa pridvo rului, p:ncmaosului 
şi naosulUii. şi de - 0,19 m în altiair. 

Stabilirea momentului acestor transformări, suferite de 
biserică 1a mijlocul secoliU!lrui al XIX-lea, s-a făcut cu aju
torul monedelor descoperite în st:nartJul de mo1oz, din oare 
enumerăm: o aceea emisă în 1834 la Istanbul în timpul 
lui Mahmud II (1808-1839) şi două parale şi o aceea 
emise în 1839 la Istanbul în timpul lui Abdul Medjid 
(1 839-1861). 

- Nivelul ultimei pa!rdoseli, ad'lîndu-se 1a o cotă mai 
ridioată cu 0,87 m decît oea. a plll'doselii iniţiale, a deter
minat supraînălţarea ferestrelor şi uşii pronaosului, ceea 
ce a avut drept Pezultat modificarea -aspeotu1ui 1or ini· 
ţial. Totodată sînt obturate forestrele din registrul supe
rior ·al faţadelor. 

- Interiorul bisericii este decomt cu o nouă picLură, 
ce a dăinuit pînă în zile1e noastre. 

Aspectul iniţial al monumentului suferă noi modificări 
ca urmare a renunţării în continuare la unele oomponente 
ale complexului sau a înlocuirii lor ou altele noi, diferite 
ca amplasament şi arhitectură . 

- Este vorba de dărîmarea turnmiL' r din colţurile 
de nord-est, sud-est şi sud-vest ale inc:!• lei şi a turnului 
de intrare cu clopotniţă, care este demantelat pînă la 
nivelul fundaţiei şi înlocuit cu unul nou, ridicat pe aHe 
fundaţii. 

- Totodată se efectuează reparaţii la zidul de incintă, 
colţul său de sud-vest fiind refăcut complet în unghi 
drept, iar latura de sud este legată organic de noua clo
potniţă . O încăpere nou construită în această zonă va face 
legătura intre corpul de vest al chiliilor şi zidul de sud 
al incintei . 

- La nivelul parterului chiliilor de vest, ca urmare a 
practicării unor uşi ce permiteau accesul direct din portic 
în fiecare chilie, dispare funcţia de încăperi de trecere a 
vestibulelor, ele devenind încăperi locuibile cu atît mai 
necesare dacă ţinem cont de faptul ci într-o etapă ante
rioară se renunţase la celelalte chilii. 

- In vederea creării unor încăperi mai mari , la ni
velul etajului se renunţă la unele ziduri despărţitoare şi 
implicit la sistemul de boltire, acesta fiind înlocuit cu un 
planşeu din grinzi de lemn. Aceste încăperi vor primi cîte 
o fereastră ce corespundea spre galeria de acces. La rîn
dul lor, vechile uşi şi ferestre vor fi redimensi()IIJ.ate, ca 
urmaTe a unor supralărgiri sau completări de zidărie. 

- Arcadele galeriei de acces sînt refăcute de la nive
lul parapetului, pe pile pătrate, cu o mică bază din cără
midă. 

- ln turnul de nord-vest, singurul menţinut în stare 
de funcţionare datorită faptului că se află în zona de 
interferenţă a chiliilor cu casa egumenească, se refac 
planşeele de lemn, iar ferestrele suferă uşoare modificări. 

La nivelul etajului se obtu.Tează accesul direct din 
tu,m spre încăperea adosată la est şi ca urmarre se v:a 
deschide o uşă în peretele de sud a acesteia. 

Un rol important în configuraţia unui aşezămînt mo
nahal îi revenea necropolei. ln timpul săpătlll!I'ilor au fost 
surprinse şi cercetat e 70 de morrnmte dintre oare 20 se 
aflau în pronaosul bisericii iar 50 în exteriorul ei42. Cifra 
totală se referă numai 1a morminte1e întregi siau parţial 
deranjate ce au putut fi individual.i:oa-te . 

Ca o remarcă de ordin general, de la bun început tre
buie subliniat faptul că cimitirul nu depăş·ea raza de 
7,5 m în jurul bisericii , morrnÎ!ntele fiind grupate în 
special pe latura sa de sud unde desimea lor, ca şi suc
cesiunea fazelor de înmormîntare 1a iil1'terva:1e soorte de 
timp, au dus la derianjrarea mormmiJe1ar a;n,terioare. Nu
mărul oelor oare nu au fost secţionate de gr:opi uJ.rberioaTe, 
conservînd deci schelete Îlnrflregi, este sensibil egial cu acela 
al scheletelor răvăşite de înmormîntările tÎ!rzii. 

Scheletele cercetate aveau orientarrea. ritului creştin de 
înmormîntare, urmînd-o în mod rigu.rros pe a ceea a bise
ricii, mrci deviaţii fiind întîlnite numai 1a 5 morminte 
dintre care 3 (M, , M2, Mi4) se abat spre nord-'est, iar două 
(M3 şi M1) spre sud-est. „ 

Lipsa fibrelor lemnoase din jurul scheletului, precum 
şi săparea gropii de morm]nt pe măsuna. rel!aitiv exactă a 
mortului, ne conduc la 1oonciluzia că în marea majorita:te 
a cazurilor înhumairea se făcea fără sicriu. Morminte1e nu 
se deosebesc între ele deoîrt; prin poziţia aintebooţe1or. Sub 
a.cest aspect, 'l"eferindu-ne 1a cele a căror poziţie a putut 
fi stabilită cu exactitarte, •au ·apă.irut 1atît schelete cu amîn
două antebraţele aduse pe abdomen (mormintele 1 2 3 18 
20, 24, 28, 31, 32, 39, 44), sau pe bazin (mormint~le' 9: 12'. 
27, 34, 38, 43, 49), cit şi scheletele cu unul din antebraţe 
adus spre umăr, iar celălalt pe abdomen (mormintele 19, 
22, 36, 37), sau cu amîndouă aduse spre umăr (mormintele 
6, 7, 29, 33). 

In ceea ce priveşte vîrsta. înhumaţilor, mairea majori
tate a mormintelor ·au apairţinut unor indivizi maturi, iar 
cinci unor copii (mormintele 2, 32, 34, 49) sau adolescenţi 
(mo-rmîntul 1). Pre2'ienţJa. mormintelor de copii în cadrul 
acestei necropole ne conduce la concluzia că aici au fost 

42 umerotarea mormintelor din pronaos s-a făcut de la I la XX. 
iar în e~teriorul bisericii de la 1 la SO. La aceasta se adaugă cele 
1? '!1c:irmmte (51-62) aparţinînd necropolei organizate în jurul primei 
b1senc1. 
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Fig. 14. Fragmente de frescă (sec. XVII). 

înmOirmîntaţi nu numai membrii obştei mQII1Jahale, ci şi 
persoane din sînul populaţiei satului, probabil aflate într-o 
legăt'Ulră mai strînsă ou măinăstwea. 

Dintre toate moirmintele oer·cetate, unul singur (M1) 
este tăiat de fundaţia absidei albaruliui. refăcut la mijlo
cul secoluJui a1l XIX-lea. 

Din prima fază a n e'oropolei f.ac parte ·cu certitudine 
un număr de 15 morminte (1 , 3, 12, 24, 25, 26, 29, 31 , 
32, 33, 35, 45, 46, 49, 50) oare au putut fi înoadT'a·ile între 
sfîrşitul secolului al XVI-lea şi sfîrşiulcelui de-al XVII-lea 
datorită faptului că gropile lor se taWe d!e Wa. faţa unui 
strat imediat superior celui de oonstrucţie al bisericii. 
Două dintre acestea (M31 ş i M29) au · conţinut monede din
tre care una este emisă în 1586 în timpul lui Rudolf II 
(1572-1608), iar cealaltă in 1613, în timpul lui Matiaş II 
(1608-1618). 

O serie de mocminte mai tîrzii, aparţinînd seoolrului aJ 
XVIII-lea, conţin schelete cu cărămidă sub cap (M2s, M33, 
l\tl37) , cit şi monede ce ne-a:u permis încadrairea lQIJ: cro
nologică. Astfel în mîna dreaptă a înhumaţil01r din mor 
mintele 6, 9, 36 şi 39 au fost desooperite: o para emisă 
în 1730 la Istanbul în timpul lui Mahmud I (1730-1754) ; 
o para emisă în 1757 1Ja Isrtla!nbuJ în timpul lui Mustafa III 
(1757-1774) ; un dinar emiis l!a 1701 Î!n timpul lui Leo
pold I (1656-1705) şi respectiv o para emisă 1Ja 1774 în 
timpUil lui Abdul Ham.id (1774-1789). 

Singurul mormînt din exterioI"ul bisericii în cair·e s-a 
găsit o altă piesă decît monedele, este m ormîntul nr. 12 
datat în secolul al XVII-lea, fiind suprapus de nivelul 
de construcţie din anul 1700. Inventarul său o oonsilat 
dintr-un inel sigilar de argin•t , ce .a contribuit la datarea 
mormîntului şi identifiCaJrea înhumatwiui.. Iniţialele ( /\ şi H) 
gravate pe o pecete de formă octog:onală43, au permis 
identificarea posesorului aoes~ inel în persoallla lui Laz.ir 
Corenici, nepot al mitropolitului Sava Brancovici, ajuns 

43 O prezentare mai detaliată a pieselor descoperite în morminte, 
cît ş i unele încercări de identificare a posesorilor acestora au fost făcute 
de Lia Bătrîna în snidiul privind Podoabele din necropola fostei mănăs
tiri Comana (în „BMI ", 2, 1973). Conservarea şi restaurarea pieselor 
a fost efectuată, în cadrul laboratorului Muzeului de artă al R.S.R. , de 
către Mircea Făgărăşanu căruia :i aducem mulţt1mirile noastre şi cu acesr 
prilej . 

călugăr sub numele de Longhin în mănăstirea sîrbească 
a Beocinului şi apoi sfinţit ca mitropolit de Ineu în 1628 
de însuşi Chiril Lukaris. Pierzîndu-şi scaunul episcopal, 
după o lungă peregrinar:e prin Rusia, Longhin îşi va căuta 
adăpost în Ţara Românească, la mănăstirea Comana, unde 
îşi va sfîrş i zilele44. 

În interiorul pronaosului, spaţiu destinat iniţial înmor
mîntării ctitorului şi familiei sale, iau fo~t ident ificate şi 
cercetate un număr de 20 de morminte (fig. 18), dintre 
care 15 (I, III, VI, VII, VIIA, VIIs, VIII, IX, X , XI, 
XII, XIV, XV, XVI, XVII) a u sjrcriul depus în groapă 
simplă, iar 5 (II, IV, V, VIA, XII) sînt repr.ezentate de 
cripte de dif.e:rite dimensiuni . 

Desimea mOII'Tilinitelor ·oa şi suooesiunea fiazelo;r de m
mormîntare au dus 1a interseobalr.ea sau suiprapu1ner,ea 
morrninte1or ainterioare. În aoest sens Mr intersectează Mn 
şi Mxm; Mnintersecitează Mvrn, Mcr şi Mxrv; Mm inter· 
sectează Mcr , M x, Mxrv , Mxv ; M rv intersec.tează Mxv ; 
M xu inte:rsectează M v1A; şi în sfîrşit Mxn intersectează 
M vn1. Cît priveşte suprapune1ile de morminte : M 1 der an
j eiază osemintele ·ctitor ului ş i ale celor doi urmaşi ; M VIA 

su.prapUIIle M v1 ; M vrr supnapur•e M vrrA iar MVIIA. supra
pune Mvn B· 

Datorită celor trei pairdoseli, amenajate în inteT'iorUJl. 
bisericii în diferite etape, a diiror dia:tare a p:uitut fi pre
cizată, s-a stabilit existenţa a două orizointuri de mor
minte delimitate de cea de a doua pardoseatl.ă. Aceasta a 
fost executată în interva1ul cuprins între anii 1662-1668, 
datarea fiindu-ne furnizată de două morminte •alăturate -
datate şi identificate - dintre care unul (Mrr) este supra
pus de aicest al doilea paviment, ~ar celă~atl.t (Mm) îl in
tersectează. 

Din primul orizont de m onninte, înoadnat Ni intervalul 
de timp cu.prins între sfîrşitul seoolului al XVI-lea şi 
deceniul al 7-lea al seooluWu.i următor, fac parle cele 
numerotate cu II, VI, VII VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, 
XVII. 

44 Pe piatra de mormînt, azi dispărută, se putea ciur: "Cu mila 
lui Dumnezeu Longhin, cu neamul dintre Corenici-Brancovici, arhie
piscop de lnăzt'' ( . Iorga, Istoria bisericii româneşti, ed. III , 1929. 
voi. I, p. 352- 353) 
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Cel de-al doilea orizont, funcţioillnd pma la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea cuprinde mormintele I , III, IV, V, 
Vl.;1., VIIA, VIh, XI, XII, XIII. 

ln r îndurile ce urmează vom face o scurtă prezentare 
a inventantlui funerar şi a pietrelor de mormînt desco
perite, inclicînd mormintele asupra cărona s-au putut efec
tua unele încercări de identificare a înhumaţilor . 

- Mormîntul I, plasat pe lailU!ra de sud a pronaosului, 
are aşezată deasupra, la nivelul pardoselii actuale, o les
pede de morrnînt, pusă în anul 1700 de Şerban Cantacu
zino, a cărei inscripţie precizează că sub ea se odihnesc 
Radu Şerban, marele spătar Drăghlci Oantarcuzino şi fiul 
acestuia, marele paharnic Constantin Cantacuzino45. Daică 
data moTţii primilor doi ne era C'UJ!loscută cu precizie, cea 
privitoare la Constantin Cantacuzino a putut fi stabilită 
din inscripţia46 aflată pe un sfeşnic descoperit în cursul 
cel'Cetărilor (fig. 21-23). 

Osemintele celor amintiţi pe lespedea de mormînt au 
fost deranjate şi îngrămădite în extremitatea de est a 
mormîntului de o ultimă înhumare ce are loc în a doua 

•s Osemintele lui R adu Şerban (mort În 1620 la Viena şi înmor
rnîntat în catedrala Sf. Ştefan) şi ale ginerelui său icolae Pătraşcu 
C'.nm~rm :ntat În 1627 În b!serica sîrbească de Ja R aab) au fost aduse 
şt _remhumate .. l~ C:o:nana, 1n anul 1640, de catre. ~omniţa Ancuţa, în 
cahta~e de fuc;:,a şi respectiv sopev a celor aminoµ. Pri ma piatră de 
morm,mt (~f~ata la Muzeul de ar:a al R.S.R. cuv nr . de inv. 4365) a 
fost mlocutta: d~ Şe:ban Ca.~nacuzmo. cu un'.1 noua pe care nu va mai 
apare numele l~i Nicolae Pa_uaşc1:> c1 numai vcel a~ ctitorului, împreuna 
cu al nepornlu1 ( + 1667) ş1 stranepotului sau dm partea fiicei mai 
mici, Elina. 

46 Textul inscripţiei: "Constandin Cantawzin v el peh(arnic) gen (arie) 
leat 7192 (1684)" . 

Fig. 15. Talpa iconostasului. 

Fig. 17. Urmele pragului ş i al zidului despărţitor dintre naos ş i pro
naos. 

jumătate a secolului al XVIII-lea. Rămăşiţele vestimen
tare, aflate într-un sicrriu din lemn de stejar, ne conduc Ila 
concluz~a că aici a fost înhumat un ofiţer rus decedat 
în timpul războaielor ruso-turce, războaie de pe urma că
rora a avut de suferit ş i acest aşezărnînt, oe a constituit 
la un moment dat sediul unei g:arni:coane ruseşti. 

- Morrnîntul II este o criptă cu dimensiunile exte
rioare ale bazei de 1,5X0,7 m, oe are pereţii din cără
midă şi acoperărnîn1Jul boltit, partea superioară a aces
tuia fiind suprapusă de pardoseala a doua. Deşi pere
tele său de sud este deranjat pairţ1aJ. de groaipa marmîn
tului I, conţinutul său nu a avut de suferit. Observaţii le 
efectuate ne-au permis să tragem o serie de concluzii si 
a_i;ume: ~cheletul şi costumul păstrate a..u rapairţirnut um~ 
barbat aJuns la vîrsta maturităţii reînhumat în această 
criptă ce rare dimensiunile interioarre mUJl.t prea mici 
(1 ,2 X 0,4 m) pentru a putea permite înrmormînta11e.a u..nei 
persoane cu înălţimea cel puţin egală cu cea >a costumu
lui .. c _u_ ocazia reînhwnăJ.ii într-un spaţiu mai mic decît 
c~l imţial, <0ostumul a fost îndoit în partea sa inferioară 
Şi aşe:zJat, de altfel ou multă grijă, în noul mormînt. 

Print.re rămăşiţele oos.tumului bărbătesc af1ait ai!Ci s-au 
găsit trei năsturaşi globulari, realizaţi din argint-~urit. 

- Alături de cripta mai sus-menţionată, se află mor
mîntul III, ce taie pardoseala a doua. cărămizile sale fiind 
repuse la loc direct peste umplutu:ria de părnînt. Moirrnîn
t ul c:-o~stă ~tr-o grna.pă simplă în oare a fost depus 
un s1cnu din lemn de ste}ar. Scheletul gracil şi bazinul 
dezvoltat ne arată că m ormîntul aparţine unei femei . Un 
argument în plus îl constituie prezenva în aicest mormînt 
a unei garnituri de bijuterii alcătuită din: un inel de aur 
doi cercei de aur ş i patru ace de voal din argint-aurit'. 

Fig. 16. Amprentele lăsate de cărămizile pardoselii pe suportul de mortar 
în suprafaţa naosului (sec. XVII). ' 

Fig. 18. Necropola din p ro naosu l bisericii . 
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Suportul din cărămizi a menajat deasup11a acestor două 
morminte (Mu şi Mrn), astfe l mort să S'Ulprapună cit e 
o jumătate din fi ecaI'e, a sUJSţÎlnut o lespede funerară 
(fig. 25) din oare a fost rrecurpemt numai '1.m fmagmernt 
reîntrebuinţat pe Loc îm oadrul pardoselii a.rneniaja.te la 
începutul seoolului al XIX-lea. !noadrnrtă dre UII1 chen!arr 
cu profil liniair simplu, i'IllSoripţi;a ou :litere Jin relief ar:aită 
că : „Suptu această piatră răpaosă Doamna Ancuţa, fata 
bătrînului Şerban Basarabă Voievod, soţie lui Pătraşco 
Mih. Voievod, împreună cu fiJul său Mihai Pătraşco Voie
vod ... ", oferindu-ne posibilitai1Jea identificăJrii ce1or două 
mormintie şi impl!i.cit a -datării lor pe bazJa illlforimaţii1or de 
natură istor~că de -oare di1spu1I1em. 

Morrmîntul II aparţi'Dle dreci Jiui. Milia.iJ. Păitr.aşcu, penuJ.
timul copil al Ancuţei , mort de ciumă în anul 165547, în 
regiunile căzăceşti . 

Deşi izvoarele nu sÎIIlt sigure lin ceea oe priveşte locul 
unde a fost înmormîntat, s-a presupus ieă acesta a r fi 1a 
mănăstirea Comain:a4B, ipo11Jezia dovedmdlu-se ex:aotă. Rteîm.
humarea sa într-lllil cavolll special •oons1lrui.t ou aceasită 
ocazie credem că se datoreşbe mamei sale, probabil 1a un 
interval de 7 ani, da.tă ~ cave ea •se mai afla în vi!aţă. 

Celălalt mormînt (Mm), ce conţine fuwnoasa garnitură 
de bijuterii, deţine osemintele doamnei Anouţa, loooJ 
mormîntllllui său nefiind cU1I1oscut pîm.ă la aioeastă dată . 
Cît priveşte anllll morţii sale, da1Jonită stării fmgmentairt' 
a inscripţiei, nu 1s-'au putiwt aduJce p11ecizări. F:apt cert este 
că daita nu poate fi mult anterioară ·anului 166849. 

- Mormîn tul XII este rerpireZJentat de o criptă, cu dimen
siunile exterio:are de 2,65 X 1,1 m, lall căirui. •oonţIDult •a fost 
găsit deranjat. Lîngă ooest morrrnnt, reîntrebuinţia~ în 
cadrul pardoselii de la ÎII1oepu1Jul seoolwui 1a!l XIX-leia, a 
fost desooperit wn fuagment dintr-o lespede funenară 
(fig. 24) al cărei chenar, decorat ou motive vegietatle, îrnro
drează un cîmp ·cu un ·registru superior ·ce •repPezintă o 
acvilă, iar cel infeTior conţillle o insoripţie ce nie arată că: 
„(Suptu) această piatră Mariia odihneşte .. . de bună viţă 
şi se pomeneşte soţul lui Şerban Cantacuzino vel Comis 
ce au fost în diregătorie, unsprăzaice ani depli'nri au vie
ţuit . .. ". Inscripţia ne ajută să 1ooaillizăm mormîintul pri
mei soţii a lui Şerban Oamrbatcuzino, Mari1a, data marţii 
sale (1696) fiind cunoscută dtin alte două inscrirpţii diJrutrie 
care prima este gr.avată pe o (lamdelă azi dispăru ăso, i1ar 
a doua pe un taler hexagonal din argint-aurit51. 

- Mormîntllll IV, reprrezentat de o criptă din cărămidă 
cu dimensiunile reduse (1,3 X 0,85 m) şi .acorperrămî!Ilrbul bol
tit adăpos1Jeşte osemintele unei fetiţe şi o gaTnitură de 
bijuterii compusă din: doi ceTCei în formă de lacăt, illea
lizaţi din argint-aurit ; 15 năstu:mşi din argint-'aurit fili
granat ; un inel din aur a cărui „chaton" rpoairtă o piatră 
semipreţioasă vernil-opacă; o pafta din argint-aurit cu 
granate şi o cataramă din argint-aurit. Tot aici a fost 
desooperi t 'lllll mic v.as de stiolă a cărui formă şi decor 
sînt realizate cu o deosebită fineţie (fig. 26). 

Deşi nu deţinem vreo informaţie în legătură cu locul în 
care a fost înmormîntată Maria, UJrnoa fiică a lui Şerban 
Cantacuzino şi a Mar1ei Rustea, nu wedem că greşim 
localizîndu-i mormîntul în pronaosul mănăstirii Coma[)Ja, 
alături de mama sa, şi identifidndu-1 cu ·cel descris mai sus. 

Cu toate că Genealogia Cantacuzinilor menţionează că 
fetiţa născută de Maria „a murit pruncă", înJaintea mamei 
sale52, credem că de:rrl[lă de crezare es>te ins•cripţiia a.filată 
pe talerul de la mănăstirea Mărgineni, conform căreia Ma-

47 N. Iorga, Studii şi documente rn privire la Istoria Românilor, 
IV, p. CCLXXII. 

48 I. Ionaşcu , Basarabii în tabelele genealogice, în „Studii şi articole 
de istorie" , XVII, 1972, tabela C 

49 Din actul dat de Radu Leon la 7 februarie 1668 (C. Rezachievici. 
Domeniul boieresc al lui Radu Şerban, În „Studii. Revistă de istorie" , 
nr. 3, 1970, p. 472) reiese că la această dată Ancuţa nu mai era în 
viaţă , lipsa urmaşilor d irecţi avînd drept con secinţă transmiterea averii 
către soră şi nepoţ i . 

50 Inscripţiile medievale ale României, voi. I, Oraşul Bucureşti (sec. 
X !V - XVll) , Buc., 1965, nr. 1194; G. Severeanu, Candela de argint 
a Mariei Şerban Cantacuzino, în "Bucureştii", volum al Muzeului de 
istorie a municipiului Bucureşti, an. I, 1935, p . 77. 

51 Inscripţiile rredievale ale României, nr. 851. 
52 „Genealogia Canracuzinilor" , p. 110. 

ria Rustea ar fi murit „den facerea fie-sa Mariei" 53 , deoa
rece pe nici un obiect dăruit măJnăstirilar pentru pome
nirea primei sale soţii54 , maaTtă în 1696, Şerban Canta
cuzino nu aminteşte nn.rmie1e fetiţei 1alături de cel al mamei. 

- In mo.rmîntuJ XVI S-<a găsit un inel sigilar din a<UT, 
a cărui montură de formă ovală rare gimVlalt de jur împre
jur cu cara•ctere chirilice numele posesoarei. Cu 
toate că în documentre1e şi msor1pţii1e vremii nrumele de 
Neacşa a pare des1Juil. dre :fil'ecvent, niciodată însă nu este 
menţionat în legătură cu măJnăstirna ComamJa sau loCIUTÎle 
învecinate, astfel încît îm. momentul de fta.ţă o ÎIIlooroaire 
de identificarrie este practic imposibilă. 

- Mormîntul V, reprezientat de •o criptă cu ·dimensiunile 
de 1,46 X 0,66 m , aparţine unui oopil. Cu ocazia înmormîn
tării sale au fost sparte Î!n mod ritual t.r"ei oale, cu pereţii 
subţiri , ornamentaţi cu un decor din humă albă, pasta şi 
deoorul acestora fiind specifice secolului al XVII-lea. 

- l\lfor mintul XVII ia co1I1ţirrut doar 'UJn năsturaş din 
argint format din tI'ei gheare ce pr~nd o peru:ziea. 

- In mormîntuJ XIV a rost descoperit 'll!I1 inel sigilaT 
realizat din biJ.1on, a căiruii mOIIl1lUJră est e deomia,tă cu UIO 

simulacru d.e stemă. 

- În colţul de nord-"est al pl'onaosul<ui, î<n limite1e UJnei 
gropi simple, au fost pnatotiicat e trei Î!nmormmtăiri SIUIC!Ce
sive (Mvrr, MvuA' MvuB) . În primul mormînt (M vn), pe 
falanga iJnelarulJui de la mîna dreaptă a înhumatuhlli, se 
afla un inel realizat din sirmă de aJ""g·nt aiurit decO'l.~at ou 
incizii adinci ci'r'Culare. Mmmîntul VIIn a oonţi1rmt dl'ept 
inventar fun&"ar un inel sigilar din argint oe al'e grraV'at 
pe interiorul monturii anwl 1762, i!air în cele patru colţ/uri 
ale sigiliului cîte o iniţială inversă: la stînga sus w, jos 
P, la dI'eaipta sus n:, jos B. In stadiul actual al cunoştinţe
lor, o identificare a persoanei, care a deţinut aoest inel, nu 
poa te fi făcută. El pare a fi apairţinut unui mic boier, 
monnîntul făcînd parte din ultime1e prnctioate în pro
naosul biseri1oii. 

Ultima piesă descoperită es·te repl'e:zientată de o copcă 
în formă de frunză, decorată în tehnica „champ-leve", 
oe a aparţinut mormfa1tului VIIA· 

Restul mor mintelorr IllU au continut inventar }ar 'll'nele 
nici_ chiar oseminte, acestea fiind transformate În pulbere. 

.Ln :fiinal, credem •că a fost lămurită problema mormin
telor lui Radu Şerban, Drăghi·ci şi Can:s'1lanitiin Canrtaiou
zino. De a<»emenea au fost 1ooali:ziate ·CU rpirecizie mormin
tele lui Mihail Pătraşcu şi al domniţei Ancuţa. 

Identificările lu~ Mrv ou cel al fiicei lui Şerban şi al 
l.Vfariei Cantacuzino, cît şi .a M12 cu cel al fostului episcop 
de Ineu, Longhin, au caracte!I'ul unor ipoteze oe pl'ezintă 
un grad destul de ridicat de posibilitate. Prezenţa les
pezii. d~ mormînt, aparţinînd Mariei Cantacuzino, în 
imediata apropiere a mormîntuilui XII. ne îndreptăţeşte 
să-l atribuim celei mai sus-amintite. Nu a putut fi re
perat mormîntu-1 lui Şerban Cantacuzino, lespedea ce 
trebuie să fi acoperit mormîntul său fiind înlăturată din 
pronaos, probabil cu ocazia reparaţiilor de la începutul 
seoolului al XIX-lea. 

Constatările de ordin arheologic şi arhitectural au 
confirmat ipotezele privitoare 1a existenţa unui aşezămînt 
monahal încă din vremea lui Vlad Ţepeş, dar le-au infir
mat pe acelea ce atribuiau complexului, fiind prezentat 
ca un punct fortificart, un rol de apăDa:re. 

Dacă în prima sa formă complexul se integrează clar 
în seria numeroaselor aşezăminte monahale din Ţa·ra 
Românească, construite din lemn în secolul al XV-lea, 
azi dispărute, în cea de-a doua mare etapă, cea a arhi
tecturii de zid, au pu1Jut fi delimitate V faze principale 
în evoluţia monumentului, încadrate între veacurile al 
XVI-lea şi al XIX-lea. 

Insistînd în special asupva fazei I, credem că elemen
tele prezentate au reuşit să creeze o imagine d~ ansamblu 
asupra formelor iniţiale ale complexului. Deşi cunoştin
ţele Peferitoare la complexele de clădtri monastice din 
cursul secolului al XVI-lea sînt destul de să.Tace, este cu
noscut faptul că unele dîntre ele erau înconjurate cu 

53 „Inscripţiile medievale ale Româniâ , nr. 851. 
54 Idem , nr. 754, 132, 1110. 
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Fig. 19. Fundaţia ş i zidul pronaosului şi al exonarthexului adăugat pe latura de sud a bisericii (stînga, jos) . Fig. 20. Pardoseală din pronaos (început. 
sec. XIX) (dreapta, jos) . Fig. 21~23 . Baza sfeşn icu l ui apanin:nd mormîntului lui C. Cantacuzino (srînga). Fig. 24 . Lespedea funerară a mormînrului :Mar~ei 
Cantacuzino (dr. sus). Fig. 25. Lespedea funerară a mormintelor Ancuţei şi al lui Mihail Pătraşcu (dr. jos) . 
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Fig. 26. Vas de sticlă . (M. IV). 

incinte ale căror ziduri puteau să le asigure o relativă 
posibilitate de apărare . 1n acest sens incinta mănăstirii 
Comana - protejată de ziduri, în oare au fost practicate 
guri de tragere, cît şi turnuri de colţ realizate pe două 
nivele, elemente ce conferă ansamblului un rol deosebit 
în apărare - reprezintă una din puţinele ansambluri mă
năstireşti fortificate, cunoscute în această epocă în Ţara 
Românească. Modul de realizare a ansamblulu.i., în care 
accentul s-a pus pe fortiLcarea lui, nu ni se pare întîm
plător dacă avem în vedere amplasarea lui pe drumul ce 
leagă Giurgiu de Bucureşti. 

Corpurile de clădiri, cu destinaţii diferite, erau gru
pate în jurul bisericii, ordonate cu grijă şi dispuse judi
cios în aşa fel încît să nu împiedice accesul la cele 4 
turnuri de colţ. 

Referindu-ne la elementul central al incintei, şi în mod 
special la planul acesteia, observăm că el aparţine unei 
variante a planului treflat variantă ce se înscrie în suita 
de permanente cău.tări - întîlnite în cursul secolului al 
XVI-lea, epocă a experimentărilor în materie de con
strucţie - a unui tip din ce în ce mai perfect. De aceea, 
replici foarte apropiate ale acestei variante a planului 
treflat sînt destul de greu de găsit, dacă ţinem cont de 
faptul că variantele sînt destul de numeroase în cadrul 
acestui tip de plan. încît cu greu se poate afirma că am 

cunoaşte în cursul secolului al XVI-lea două monumente 
întru totul asemănătoaress. 

Într-o epocă în care în domeniul decoraţiei - în ca
drul ctitoriilor domneşti şi ale marilor feudali - avem 
de-a face cu realizăr_ deosebite, la biserica mănăstirii Co
mana întîlnim una dintre primele tendinţe de simplificare 
a plasticii faţadelor care - deşi mai rămîn despărţite în 
două registre inegale printr-un brîu în simplu tor, rea
lizat din cărămizi cu un profil convex semicircular sino
nim cu ciubucul - nu mai sînt ritmate cu firide sau 
panouri. Această sobrietate a faţadelor generată de sim
plitatea plastici.i lor, constituie o excepţie pentru epoca 
căreia îi aparţine monumentul. 

Deşi se susţine că scăderea calităţii cărămizii a im
pus generali.zarea sistemului :-- întîln ~ t sporadic şi în se
colul anterior - acoperirii faţadelor cu tencuială în se
colul al X VII56, sondajele de parament efectuate la bise
rica fostei mănăstiri Comana ne arată că încă din seco
lul al XVI-lea faţadele sale erau acoperite cu un strat de 
tencuială, chiar în conditiile realizării unei zidării din 
cărămidă foarte bună, bin~ preparată şi arsă. 

Această realitate generează întrebarea dacă nu cumva, 
de la bun în ceput, marea majoritate a bisericilor de zid 
au fost tencuite, chiar dacă materialul de construcţie în
trebuinţat era de cea mai bună calitate. Penuria de 
probe, în acest sens, se poate datora înlăturării totale a 
tencuielilor originare, ca urmare a degradării lor în de
cursul vremu.rilor, cît şi efectuării unor observaţii incom
plete asupra faţadelor. rn acest sens ni se pare grăitor 
faptul că ultimele cercetări au adus probe incontestabile 
cu privi're la existenţa unor urme de tencuială pictată 
pe faţadele unor biserici ca cele de la Cotmeana (sec. 
XV), cel mai vechi nucleu al Curţii Domneşti din Tîr
govişte (sec. XV), Curtea Domnească din Argeş (sec. 
XIV)57 Cozia (sec. XIV), Snagov (sec. XVI), Cobia (sec. 
XVI), Tutana (sec. XVI)ss. 

Privită oa .ansamblu, ctitoria lui Radu Şerban de la 
Comana reprezintă şi trebuie înţeleasă ca o afirmare a 
autorităţii şi bogăţiei aoestui mare boier, ajuns peste 
cîţiva ani lia. tronul Ţării Româneşti, ce oaută - prin am
ploarea ce o dă noului complex fortificat - să-şi mar
cheze şi în acest mod poziţia şi prestigiul în cadrul so
cietăţii feudale a vremii. 

Resume 
Les recherches archeologiques entreprises en 1971-1972 a l'ancien 

monastere de Comana ont permis de relever plusieurs aspects plus ou 
moins connus concernant Ies premieres constructions de l'ensemble 
et la place qui revient a celui-ci dans l'evolution de l'architecture 
valaque. Ainsi, Ies hypotheses sur l'existence d'un etablissement mo
nastique des l'epoque de Vlad l'Empaleur ont ere confirmees: en effet, 
on a decouvert Ies fondements d'une eglise en bois du rype primitif 
rectangulaire, au retrait de !'abside a peine marque, ainsi que Ies 
soles de cellules egalement de bois. 

Compte tenu du materiei numismatique mis au jour dans Ies tom
bes de ]a necropole organisee autour de la dite eglise Ct des observations 
d'ordre stratigraphique, la periode d'activite de ce complexe se sit~e 
entre le milieu du XV• siecle et la fin du XVI• siecle. La modeme 
des cellules et surtout l'absence de toute enceinte fortifiee infirme 
l'hypothese selon laquelle l'etablissement du temps de Vlad l'Ernpaleur 
aurait eu aussi un caractere militaire, dans le cadre d'un systeme 
defensif organise par le voivode dans la Plaine Valaque. 

La seconde grande etape de construction de l'ensemble est celle de 
l'architecture en ma<;onnerie entreprise sur l'initiative de Radu Şerban 
en 1588. On y distingue cinq phases, comprises entre le XVI• et le 
X'IX• siecle. Dans la forme qu'il revetait a la fin du XVJe siecle, le 
rnonastere se presentait comme un ensemble puissamment fortifie (entre 
autres par quatre tours d'angle), pourvu d'une eglise de plan trefle, 
d'une maison princiere, de cellules et autres bâtiments annexes. Au 
debut du XVIII• siecle, le paharnic Şerban Cantacuzino, arriere-petit
fils du fondateur, opere d'importantes modifications. Le milieu du XIX• 
siecle constitue la derniere etape de refections affectant profondement 
!'aspect de l'ensemble conventuel de Comana. 

11 convient de souligner l'importance de la necropole de ce mo
nasthe, lieu de sepulture de plusieurs representants de la plus haute 
noblesse valaque, faisant partie de la familie de Radu Şerban et des 
Cantacuzino. 

55 Istoria artelor plastice în România, vol. I, Bucureşti, 1968, p. 238. 
56 Idem, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 26. . _ 
Sl Cristian Moisescu, Decoraţia exterioară, zugrăvită pe tencuiai«. 

a monumentelor din Ţara Românească (sec. XW-XVII), Comunicare 
tinută În cadrul sesiunii D.M.l.A. - aprilie 1972. 

58 Voica Puşcaşu, Date noi cu privire la evoluţia ansamblului de 
arhitectură medievală de la Strehaia, în „BMI", 3, 1970, p. 36. 
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~~~~~~~~~~-NOTE~~~~~~~~~~

ORGANIZAREA LIMESULUI DUNĂREAN ÎN PROVINCIA MOESIA 
AURELIAN PETRE-----------------

Sitabilireia principa lelor et ape de fixare a unor corpuri 
mil itare permanen te de-a lungul Dunării de J os, conse
cinţă a cucerir ii t e[·itoriului viitoar ei provincii Moesia de 
către romani, a reprezentait şi constituie încă obiect de 
s tudiu al istoricilor români şi străini. 

In problem a organizării limesului de la Dunărea In
ferioară, lucrările lui Bogdan Fi1ov1 ş i ale profesorulu i 
Boris Gerov2, la car e se adaugă şi cele ale altor cer ce
tăto ri cu pr ivrre la trupele auxihare3, oferă imaginea 
aprnape completă a isboriei milit1aT·e n1ioe si1ce. 

Săpăturile arheologioe întu:·erpTinse în unele castre de 
legiun i. ca Singidunum4, Ra tiaria5, Oescus6, Novae7, Du
rnstorumB şi Troesmis9 au scos la lumină foarte puţine 
mărturii care să contribuie la limpezi.rea multipl lor pro
bleme legate d constit uirea limesului, ş i în . pecial a 
celor referitoare la epoca delimitată de domni ilc lui 
Augustus şi Trai.a:n. 

Cucerir ea pr opriu-zi. ă u Moesie a fost precedată de 
un le acţi u ni m ilitar e ale căror rezultate au contribu~1t la 
încorporarea pămîntului moesi.c în cadrul statului roman. 
Prima campanie care a afecta t coast a vest-pontică este 
cel:ebra expediţie a l ui Ma rcus Teren tius Varro Lucul-

1 Bogdan Filo v, Die Lcgionrn der Provinz Moesia von Angu.Hu.< 
bis attf Diocletian, „Klio", Sechstes Bciheft, Leipzig, 1906. Treb uie 
men>i onat că în problem a isto riculu i ş i a dep l asăr i i legiu nilor a V- .1 
Macedonica, a VII-a Clau dia ş i I-a Italica, trupe ce a u sta \.ionat :n 
Moesia ş i apoi au pa rticipa t la războaiele cu dac ii, o cm1tr ibu ţie d o
sebit de valo roa să este lucrarea cb d Clo rat a V1cton e1 Vasch1de, 
!listoire de la co11q1;e/.e romaine de la Dacie et des corps d'armee qui )J 
om pris part, Pa ris, 1903, care stab i ; eş te pentru le).\ iun ile cit:tte (v. 
pp. 92- 95; 122- 123 şi 145--' 149) da te foarte aprop:ate de cele a le 
lui B. F iiov; pe ntru i5tor icu] legiun ilor a utoarea ci t ată aduce o docu
mentare foarte bogată, care î11 majo ritate s: regăseşte Jn lucrarea isto
rirnl ui bulga r. 

2 Bori Gerov, La roman.isation entre le Dan.ube et les Balka11·s, 
I- II în „Annales de l'Universite de Sofia", X LV, 1949 ş i X LVII. 
195 3.' idem Nouvelles don.nees sttr le d f:b 1.tl' de l'histoire d'Oesws, în 
„Rev

1

ue de P hilo logie", II , ·195 0, pp. l. 46-151; ide111 , t:pigrciphische 
!Jeitr,ige z1tr Geschichte cie.1 Mo~ischen Limes in. vorclaudischer Zeit, în 
„Acta Antiqua Academ ia cientia ru111 H ungaricae", X V, fasc. 1- 4, Bu da 
pma, 1967, pp. 85-"105 . 

3 W. Wagner, Die Dislokation cler Romischen A1txiliarf orm.11tione11 
in dw Provinzen Noricnm, Pmmo11ie11-, Moesieii wul Dakien von A 1tg1ts
l 1ts bis Gcilliemts, Berl in , 1938 (pentru lupte le p riv itoa re doa r h Moesiâ, 
vez i, pp . 242 - 244, pent ru alac, ~ i p p. 256- 262, pen tru coho rte); 
K. l\.rnfL, Zur Rekmtier1mg cler Alen w1d KohortG11 am Rhein 1mtl 
Domw, Bern a, 1951 , p . 37, 47, 155 . 172-173; R . Saxe r, Untersuch1mgen 
z1t den 11 exilrttionen rle r Romische11 Kr1iserheeres v o11 A//.g1tst//.s bis 
Dioclel'ian, Koln-G raz, 1967 . C. C ichoriu s, „RE", sv. ala„ · i cohors. La 
ace astă bibliog rafie se l ecti vă mai adăugăm co ntr ibu\ia lui 11. Nesse l
hauf care a strfn s în „CIL", X VI , nr. 22; 28 ; 37; 39; 41; 4'1; 45 , 46; 49 ; 
50; 54; 58; 78; 83; 1 ll şi 114, d ip lomele mi litare a le celor do u ă 
iV[oes ii . 

4 D . Garafanin , A rheolo'Ski Spomeniki Boegraclu i pkolni, Î n God isn-
jab Mu ze ja G rada Bea rada, I , 1. 951, pp. 59- 66. . 

5 V. Ve lkov, lz istorii 11iinedttmtiskogo limes V konte r veka nast 
eri, :n „Vesrnik drevnei isto rii ", 1961, 2, p. 69 ş i Ratiaria eine Romi
sche Stadt in Bttlgaria, Sofi a, 1966, p. 3- 29 . 

6 T h. Ivanov, OESCUS, im /.ichte cler letzten archăeo/ogischen 
Untermchungen, ÎITT „Arch. P1un de in Bulgarien" , Sofia, 1957, J • 3; 
Zlatka F rova, Briqnes et wiles a estampilles d' Ulpia Oescus, în 
„Laro mu s", XVIII , 1959, p p. 640- 652; D . Dimitrov, /,a Bu.lgarie, pays 
de civiliscttion ancienne, So fi a, 1961, Pentru datele pri vin d colonia Ulpia 
Oescus, vezi ca pitol ul La Mesie et la Thrace a l'epoque de la domination 
romaine, p . 25 - 30. 

7 K. M ajevski , Archeologhiceskie isledovania zapadnovo sekwra 
Nove, Săpătu rile din 1960 ş i 1961 î n „Izvestii a", XXVI, p. 129; „Iz· 
vesti ia" XXVIII , pp. 31- 62, pentr u săpătu rile di n 1963; „ Izvestiia", 
XXIX , pp. 83- 98, pen tru săpă tur i le d in 1964; „Izvestiia", XXX, pp. 
59- 74, pent ru săpătur il e di n 1965 . 

8 V. P ârvan, Municipinm A11relium Dnrostomm, în „Rivista di 
Filologia", N.S „ II , 1924, fasc. II I, pp. 307- 340; E. Bujor, C1t privire 
la unele monumente de !ct D1trostornm, „SCIV" , X I , 1, 1960, p. 149-
151; Altarul veteranilo r d 'n Leg. X I-a Claudi a (pp . 141- 144) da tează 
din 167 e.n „ vezi ş i V. Pâ rvan, op. cit„ p. 317. 

9 G. Tocilescu, Momtmentele epigrafi ce şi srnltnrali ale Muzeului 
Naţional de Antichit'ăţi, B ucu reş ti , 1902 (istori cul să pătu rilor , ]a pp . 72-
78; la pp . 31 9- 372 pttbl ică ştam p i l e de drămi zi ) . Pentru val orifi ca rea 
tutu ro r documente lor privind T roesmi s-ul, v . Tstoria Romfiniei, I , 1960, 
p. 485, 487--489. 

lus 10, din anul 72/71 î. e.n„ soldată cu transform area fos
telor oolonii greceş ti în aliate ale Republicii11. Nu este 
imposibil ca d upă plecar ea lui Lucullus pe fron tul din 
Orien t să fi rămas în ce tăţJe maritim e unele trupe t em
porare, care să supraveghez buna-credinţă faţă de Roma 
a foştilor aliaţi ai lui Mithridate VI Eu pator , cel puţin 
pînă la in frî nger ea acestui.a. Din izvoarele literare ant ice 
reiese că expedi ţia lui Lucullus a at ins doar zona pontică, 
[ără a ajunge pină la Dunăre. 

Cel car va cucer i teritoriul dintr e mare şi Istru est e 
procons ul ul Macedoniei, Mar cus Licinius Crass us, care 
în ani i 29/27 î. e .n „ cu ajutorul r egelui get Roles12 „paci
fică" triburile gete şi bastarn e ostile Romei, în două ex
pediţii deosebit de grele pentru generalul roman . Socotim 
că la aceas tă dată cetăţile pontice, în pofida acţiunilor lui 
C. Hybrida şi B w ·ebista 13, continuau a fi aliatele fidele 
ale Rom ei, constituind în acelaşi timp şi baze de sprij in 
pent ru expansiunea romană spre Dunăr . Din studiul 
Lut uror informaţiilor pe care cercetătorul le are la dis
pozj_ ţ i e nu poa1te reieşi c:u limpe zime întinder ea ter~to1riulu.i 
cucerit de M. L. Crassus, de la m oesi ş i geţi. Indifer en t 
de mărimea acestui pămînt 14 cucerit cu grele jertfe, vic
torie pentru care lui M. L. Crassus i s-a decreta t trium
ful „ex T hraecia et Geteis" 15. teritoriul nu este transfor
mat imediat în provincie romană, ci probabil că o parte 
est e s ubo1·donat unui coman dament milita r depend ent de 
proconsulu l Macedoniei, iar cel denumit de izvoare ca 
getic, s-ar putea să fi fost încredinţat lui Roles, 
care prim ş te la Corint de la A ugustus, t itlul de „amic 
şi aliat'' a l. îm.păratului 16 ; acest ţinut va fi pr eluat apoi 
de regatul clientelar odris, creaţie ·airtificia lă a Romei. 
Situaţia j uridică intermediară a t eritoriulu i menţionat 
dmează pînă în anul 46 e. n . cînd regatul trac este des
fiinţat, i · r provincia Moesia se ex tind e pînă la Gur ile 
Du.nării 17. 

Prob1emel cele mai d ezbătute şi nu p e deplin rezol
vate sin.t în legătură cu data stabilir ii et apelor p rincipale 
de constituire a l im sului de la Dunărea Inferioară, a 
fu1ncţiilor sale, preoum şi cauzelor car e a u obligat s tăpîni
rea romană să-l adapteze la condi ţii le politice .ş i geogra
fice locale. 

Studiul m ai rec nt al cunoscutului cercetător bulgar 
Velisari.e Velkov, care face o t recer e î n revistă a p rinci
palelor poziţii refer itoare 1a începu turile istoriei m ilitare 
romane de la Dunărea de Jos , reactualizează şi îş i însu
şeşte un el tez mai vechi, ca cea .a lui A. von Prem er
s tein ş i a l ui C. Pat~ch, care afirmă că pe locul acelui 
„oppidum " cucerit de Marcus Licini.us Crassus de la 
moesi în an ul 29/28 î . e. n . se va ridica viitoarea colonie 

10 Referito r l:i campa nia lu i Lucul :us ~e găsesc scurte înse111 na ri în . 
Sallust: i us, T I istoriaru,m reliq11iae, IV, 18 ş i IV, 19; Strabon, Geografia, 
VII , 6, 1 ; T. Livius , Periochae, X CVII ; Pli niLlS Secundus, Nritn ralis 
Jlis toriae, XXX IV, 7, 39 ; Plo rus, t:pitomae . .. , Bellrtm Thracirnrn, 
J, 39 / IH, 4 /6 . Es te singuru l a uto r care spune că „Appi11s il1' Sarmates 
11sq11e perve1 1it, L1tc1tl!1ts ad terminum gemiwn Ta11aia11 lac1tmq1te Maeo
tin". A.p pian , Il irica, 30, 85; Eut rop ius, VI , 10; Festus, Breviari1tm, 9; 
Eusebiu, Cronica, 234, 22, A111111 ianu s Ma rce: linu s, XXVII ; 4, l1; 
O rosius, VI , 3. . 

11 D. M. P ippid i ş i D. l3erciu , Din istoria Dobrogei, I , Bucure şti , 
1965, pp 277- 280. 

12 Dio C:i1sius, LI , 26, 6. 
13 A ~u p ra datei cuceririi cetă 1 il or marit i111 e vezi A. Petre, 1tcerirea 

orn,1elor pontice de către Burebista, în „P ontica", IV, 1971, p. 97-104. 
14 A. P â rvan, În Getica, p. 85 , ap i R. V ul pe, În Hi.st. Dob„ 

p. 102 ş i D. M. Pi ppidi. D. Berciu , op. cit„ p . 292 conce ntrează „ rega
tele" cond use de Ro les, Zyraxes ş i Dapyx doa r pe ter ito riu l fostei p ro
vincii Scythi:i M in or. Deşi nu se poate adu ce nici documen ta re p re 
c i să cu pr ivire la extinderea spre vest a te ritor iulu i s tă pÎn it de R oles. 
Lo tu ~ i se pot :nregist ra unele poziţ i i noi în această p rob l e 111 ă (R. Vu lpe, 
Din istoria Dobrogei, IT , p . 33, nota 41) . 

15 D . M. P ipp id i, op. cit„ p . 293; la R . Vulpe, op . cit„ p. 34, 
apare sub fo rnia „ex Thraechia et Geteis" . 

16 Dio . Cass ius, L I, 24 , 7. 
17 Pentr u toate aceste date vezi, fstoria Rom.finiei, f , p. 482. 
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Fig. 2. Repartizarea legiun ilo r Ja Dunărea de jos, între anii 6-107 e. n. 

Ulpia Traiana Ratiaria 18. Oppidumul a fost organizat ime
diat după anul 28 î. e. n. Î!!ltr-o aşezaire de caracter militar, 
un „castellum", acţilllile urmată de ridioarea şi a altor forti
ficaţii la Singidunum şi Viminacium. Cercetătorul bulgar 
consideră de asemenea că Ratiaria al cărui nume moesic 
rămîne încă necunosicut, a fost principala „statio" danu
biană 19 a flotei CaJI.(e a participat la luptele împotriva 
geţilor nord-dunăreni ce ooopaseră Aegyssusul şi Troes
misul. Recunoscînd că în prezent lipsesc dovezile arheo
logice, şi că ipoteza sa emisă în legătură cu castelele ro
mane menţionate trebuie verificată de descoperirile vii
toare, V. V.elkov rămîne totuşi la poziţia că primele înce
pwturi de organizare mi1itară a frontierei dunărene se 
plasează între cele două campanii ale lui M. L. Crassus. 
O oarecare intensificare constructivă ar u:rma după răs
coala pannonică din anii 6-9 e. n. , iar odată cu înfiinţa
r ea provinciei Moesia, în anul 15 e. n., acest proces de 
fortificare va fi larg dezvoltait, rămînînd ca după aceea să 
fie perfecţ~onat. 

Mult mai amplu analizează pI'incipalele probleme ale 
organizării militare dunărene, profesorul Boris Gerov, care 
şi-a dedicat o maire parte din activitate studierii proce
sului de romanizare a regiunii dintre Haemus şi Istru. 
Analizînd critic principalele lucrări referitoare la istoria 
limesului dunărean şi bazîndu-se pe un material epigrafie 
impresionant de bogat, profesorul bulgar îşi concentrează 
atenţia asupra prezenţei legiunilor care au staţionat în 
Moesfa, distingînd trei etape în mişcarea lor, etape care 
constituie în acelaşi timp şi faze de organizare a limes
ului danubian. 

18 A. von Premerstein , în „Jahreshefte de s Osterrei chi che Achaeo
Joo-ischen Institutes" Viena 1898, I , col. 149; C. Patsch, Bis zur Fest
se~zlf.ng der Ramer ';n Transdamtvien, în „Beitrage zu r Viilkerkunde vo r 
Siidosteuropa", Viena, V (1932), nr. 1, p. 71. 

19 V. Velkov în R al'iaria . .. , p. 3. Această „statio" o rganizată de 
M. L. Crassus, î'n anul 29/28 î.e.n. a servit drept bază prin c ip ală a 
flotei ce a atacat Genucla. 
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Din întregul material adunat şi studiat de prof. B. 
Gerov se pot distinge trei etape principale în constituirea 
limesului moesic20. 

Prima etapă, cuprinsă între anii 6-15 e. n ., adică de 
la înfiinţarea Comandamentului militar al Moesiei şi pînă 
la crearea provinciei . Aceasta este partea cea mai ob
scură din ~stor i!a militară a limesului moesic deoarece ma
terialul informativ este foarte sărac. Din perioada res
pectivă se presupune că datează frumoasa inscripţie dedi
cată centurionului Resius Albanius din legiunea a V-a 
Maic1edonioa, de către libertul său Resiu:s Chironius, in· 
scripţie ca:re ar atesta astfel încă îna 'nte de anul 15 e. n. 
prezenţa acestei legiuni pe teritoriul moesic21. 

Importante pentru etapa în discuţie, sînt şi mărtu
riile lui Ov:diu22 în legătură cu recucerkea de la geţi în 
anul 12 e. n. a Aegyssusului şi în 15 e. n . a Troesmisu
lui de către armatele romane. Centurionul Vestalis care 
a recucerit Aegyssusul este considerat ca făcînd parte 
fie din legiunea a V-a Macedonica, fi e din leg:unea a 
IV-a Scythica23 ; despre a ceasta din urmă se presupune 
că şi-ar fi luat numele de „Scythica"24 tocmai în legă
tură cu victo~iile rui M. L. Oras•su.s din 29-27 î. e. n . 

Pentru prima etapă, după opinia prof. B. Gerov , este 
documentată legiunea a V-a Macedonica, dar nu pare 
a fi imposibil ca ş i a IV-a Scythica să fi existat pe 
pămîntul moesic încă din această vreme25. 

Etapa a doua este cuprinsă între anii 15-46 e. n. , 
deci de la înfiinţarea provinciei Moesia şi pînă la lichi
darea regatului odris. Din punctul de vedere al efecti
velor m~1itare , Moesia est e apărată de două legiuni, după 
mărturiile lui Taait26_ 

Profesorul B. Gerov socoteşte că cele două corpuri de 
armia.tă sînt tot legiunile a V~a Miaeedonica şi a IV-a 
Scythica, aceasta din urmă fiind menţionată de două 
insicripţii27 din anul 33-34 e. n . 

Cea de-a treia ebapă se plasează în tre înglobarea în 
graniţele provinciei Moesia a teritoriului aflat sub man
datul regatului odris, desfiinţat în anul 46 e. n. şi reforma 
adminis•tra:tivă a }ui Domiti.an din 86 e. n. , care a di
vizat provincia Moesia în două; în această perioadă se pe
trec importante mişcări de trupe. Este de înregistrat în 
primul rjnd a.ducerea legiunii a VIII-a Augusta în anul 
46 e. n. şi cantonarea ei la Novae, care r~ va fi sediu pînă 
la 1războaiele civile. Leg;iunea a IV-a Scythica va părăsi 
definitiv Moesi.a în anul 57 e. n. pentir'u a pleca probabil 
în Siirrfa . Cinci ani mai tîrziu, adică în 62 e. n. legiunea 
a V-a Macedonica pleacă din lagărul său de La Oescus 
pentru a pairticipa la războiul împotriva parţilor şi va 
reveni abia în anul 71 e. n. G olul lăsat de ea este com
pletat de leg~unea a VII-a Claudia care îşi fixează sediul 
la Viminacium (actualul Costolacz) şi va rămîne aici 
pînă la sfîirş ituJ. sec. III e. n. , cînd Diocletian va face o 
nouă reformă mili.t1ară. Cu doi an i înainte de războiul 
civil, Moesia va adăposti pînă în anul 69 e. n. legiunea 
a III-a Galli ca, a l cărei Lagăr rămîne n ecunoscut. 

Războiul civil din anul 69 e. n. va goli Moesia de cele 
tre· l egiuni care o apărau, lăsînd :fro nti em dunăreană 
t tal descoperită, situaţie de care vo'l:· profita dac1i şi 
sarmaţii care jefuiesc provin ci.a ; aceasta este salvată nu
mai datorită devierii din drum a legiunii a VI-a Ferrata, 
care se îndrepta spre Italia. După Jupta de la Cremona din 
noiemb rie 69, Moesia primeşte în afară de legiunea a VII-a 

20 Vezi lu cră rile sale, Ja nota 2; IT aterialul l-am coordonat din 
cele expuse de profesorul bulgar. 

21 B. Gerov, Epigraphische Beitrage . . . , pp . 85-87. 
22 Epistulae ex Ponto, IV, 7, 20-54, IV, 9, 75-80. 
23 Se presupune că Vestalis deţinea funcţia de centurion de rangul 

întîi, fie în legiunea IV-a Scythica („RE" , XII, col. 1557) fie în a 
V-a Macedonica. 

24 V. Pârvan , Getica, p. 100. 
25 Spriji.nim această idee a prof. B. Gerov, potrivit care1a exista pe 

Dunăre încă din vremea lui Augustus o armată stabilă, cu un pasaj din 
Florus, Bellrun Dacic1Jm, II, 28/IV, 12/19: „Visum est Cacsari Au.!{1t< t o 

gentem aditu difficilliman summovere. Misso igitrH Lentulo ultra uu rio
rem perpulit ri.pam; citra praesidia constituta (s.n .). Sic tune Dacia non 
victa sed sumota ataque dilata est. 

26 Tacit, Annales, IV, 5, 3; autorul se referă la anul 23 e.n. 
27 B. Gerov, op. cit„ p . 86. 
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CLaudi:a, ce se va reîntoarce la vechiul său lagăr de la 
Viminacium, încă trei noi legiuni şi anume, a IV-a Fla
via oare se stabileşte la Ratiaria, I-a Italica, ce îşi con
str~ieşte castrul la Novae şi a V-a Alaudae, cu ~ediu~ 
încă n edepistat; din anul 71 e. n., Oescus va readaposti 
legă.unea a V-a Macedonica . Cu excepţia legiunii a V-a 
Alaudae ce dispare din nomencliatorul militar al Moe
siei înc~pînd cu anul 86 e. n ., toate celelalte vor rămîne 
în provincia moesică pînă la războiul cu dacii din anul 
101-102 e. n. In perioada de domnie a F1avii1or28, 69-96 
e. n. este înfiin~ată sau reorganizată flota danubiană 
cunbscută sub numele de „Classis Flavia Moesica", creată 
probabil chiar de Vespasian, flotă ce va completa apăra
rea frontierei pînă la gurile Du.nării . 

Din această sumară expunere a mişcării legiunilor 
din Moesia reies cîteva fapte deosebit de semnificative 
în legătură cu politica mi1ita;ră a Rom ei la Dunărea de 
Jos în perioada Augustus-Traian, şi anume: 

l. Toat e legiunile sînt concentrate între Viminacium 
şi N ovaie, constituind as'iiel în fiaţa terito:iului .. vii.toarei 
Daicii Inferior o adervănată centlu;ră de fortif10aţ11 (fig . 1) . 

2. Moesia a găzduit, printrr-o mişcare permanentă de 
truipe, de La'. două la cinoi 1egi:uni (fig . 2). 

3. Impărţ~rea provinciei Moesia din anul 86 e. n. nu 
aduce trupe noo; puţin înainte de această refo[·mă se 
pierde în condiţii încă n elămurite legiunea. a V-a ~la~~ 
dae ce este însă înlocuită imediat de efectivele legiunu 
a IV-a Flavia ; asitfel, cele două provincii sînt apărate tot 
de patru legiuni oa şi îrnainte de reforma domiţi:a:r:ă. ·, 

4 . La nivelul documentării recente se pa:re ca pmă 
în anul 106 e. n . nu exista n1ci un centr u de legiune 
la est de Novae; astfel că întreaga zonă din faţa actualei 
Muntenii rămînea a fi apăr1ată doar de Classis Flavia 
Moesica şi sediile ei fortificate. Existenţa alături de 
această flotă cel puţin a unor trrupe auxiliare, în epoca 
Flavilor nu este documentată, dar de p['esu.pus. Această 
lipsă a unor legiUJl1i 1a est de N ov~e, am expiioa-o prin 
golirea respective'i zone transdanubi:ne, odat~ cu 50.~00 
de geţi strămutaţi la sud de Dunare de catre Aehus 
Catus29 si apoi de Tiberius Plautius Silvanus Aelianus30 

de încă \oo.OOO oameni, precum şi prin încheierea un or 
relaţii de clientelait cu popoarele din „barbaricum". 

Aşa după cum n e informează izvoarele scrise, încă 
de pe vremea lui Augustus, fooaml luiptei anti-romane 
se mută de la geţii dobrogeni învinş i , la daci, care pînă 
în anul 106 e.n . vorr fi duşmani neîmpăcaţi ai Imperiului. 
Intregul sistem militar constituit de romani, mai ale~ în~re 
anii 69-96 e. n. are un carriacter pregnant ofensiv, m
dreptat îopotriva dacilor. După înch eierea celor două 
războaie de:ăastruoase pentru daci şi odată cu înfiinţareia 
provinciei Daici.a, credem că funcţia întregului s istem 
militar de la Dunărea d e Jos se schimbă, devenind de
fensivă. Fără ca să se producă vreo reîmpărţire admi.ni
striativă a Moesiei Inferior aceasta va avea im ediat după 
106 e. n., pe lîngă vechiul 'castru de la Novae a l legiunii 
I Itialica încă două nou construite, unul la Dmosforr1Um, 
carre va ' adăposti legiunea a X I-a Claudi.a ~i cea de. la 
Troesmis, în care se va muta veterana legJ. u.n11lor m oes1ce, 
a V-a Macedonica. Astfel că centr ul de greutaite al for
ţelor militar e este deplasat în Moesia. Inferior , crede:r1? 
ca ur mare a unei n oi concepţii strategice. Aceste mutan 
spre est de Novae a celor două legiuni creează ? simetri~ 
şi un echilibru de forţe militare pe traseul ~ntregulu1 
curs :al Dunăl'.'ii de Jos în care Novae pare a JUCa rolul 
de centru al sistemului militar dunărean. Dacă la aceste 
măsuri se mai adaugă şi retragerea liniei de castre Mălă

ieşti-Driajna de J os-Tîrgşor, pe Olt, un~e ia fiinţ~ 
limesul Alutanus al cărui oap de pod dunarean se afl a 
în rtaza de acţiune a castrului de la Novae, apare clar 
că întregul sistem de fortificaţii este creat pentru a re
zista presiunii unor forţe , din ce în ce maj m ari, ce se 

28 Istoria Romaniei, p. 486. 
29 Strabon, op. cit., VII, 3, 11. 
30 Em. Condurachi , T ib. Platius Aelianus şi strămuta~ea traJ'zsdanrt

bienilor în Moesia, fn „SC IV" , IX, 1, 1958 , p . 119 ş1 u rm~toare]e . 
Deşi s trămu ta re:i s-a făcut cu aco rd ul geţ il or, pri n g~ l i re:i :z;_o ne1 nord
dunărene, st:itul roman crea implicit ş i un cordon de siguran ţa. 
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făcuseră prezente chiar de la începutul secolului II e. n . 
Ac astă nouă forţă şi totodată pericol pen1.ru provinciile 
d unăren e pare a fi cea a sarmaţilor3 1, carp1lor şi nu este 
impos ibil ca şi cea a costobocilor. 

Retrage.rea liniei de fortificaţij32 pe cursul Oltului v~ 
aduce implicit şi întărirea celor dunărene din tre Novae 
ş i Aegyssus, proces ce va în semna de fapt actul princi 
pal de fortifiaa1re al acestor porţiuni care, din sec. a l 
IV-iea e. n . va fi cunoscl1t sub num ele de limesul scitic, 
ce va găzdui legiuni mult mai tîrziu decît linia Vi
rni.nacium-Novae. 

* 
Despre limesul danubian al viitoarei provincii Scythia 

Minor cercetătorul axe la dispoziţie cîteva excelente sin
teze33 ·care în lumina mărturiilor literare, epigrafice şi a 
ult.im e1o[· des·coperi1ri arh eoilogice, repr zin tă contributia 
cea m ai. nouă. In cernetăi1i11e de teren facute de n oi în 
1967 la Igliţa pe teritoriul vechiului Troesmis am găsit 
unele materiale oare, deşi sînt foarte modes te, ne luăm 
totuş i îngăduinţa de a le p riezenta în aadrul ac•es1Jui stu 
diu da1Jo;rită oamderului lor n ou. Zona .a1rheologică .a ve
chiului Troesmis este imprieis·ionant de m are şi bogată în 
u;rme airheologioe. !n a:llairă de cele d ouă oetăţi. cunoscute 
încă diin secolul treout34, ceriioetătorul ste at,ras şi de alte 
monumente, puţin vizi.bile la suprafaţă, dar semnalate din 
plin de materialul oeimmi1c, siau de alte urme. In spatele 
cetăţii de sud, în zona 1agricolă, există o aşe:llare distrusă 
parţial de arătUiri1e cu plugul meoainic ; a se întinde spre 
şoseaua Co111stanva-MăJcin p e distanţă de 1aproiarpe 1 km. 
Locuinţele disuru.se sînt marioate pr1n grupuri de pie1J11e, 
ţiglă, cărămizi lucriate din chirpk şi alte maitierri1a1e care 
atriag privirea de la distanţă. Printr1e aioeste urrme a m 
găs it două f.ragmea1 t.e de ţiglă •Ou emblem a legiunii a V-a 
Macedoni.ca (fig. 3, 9-10, 12-13, 16), alte două care par 
a aparţine tot acestei legiuni, precum ş i un fragm ent de 
olană pe care est e imprimată aceeaşi emblemă. Aşezarea 
este mărgini tă dar şi tăiată parţial de un val din pămînt 
a proape n ivelat, ce se înd reaptă în direcţia sud-est. 

De pe teritoriul oetăţii. sudice, denumită de Toci1esou 
„cetatea de ost", relevată şi rieconstitwtă O.e Ambrosiie 
Baudry şi Gustav Boissiere35, am reoo:ltJat din m ateriailiu l 
provenit dintr-o s1ecţi'u:ne pr01as1păt săpată, p;r1obabiJ. dre co
i.ectivuil. mu~eului Colf1tstiain ţa, a lte faiagmente de ţiglă cru 
emblem a legiunii a V-a Macedonica, ce proveneau dintr-o 
constrrucţie din piaură legată cu moMiar de cuioare a!l
bi cioasă. Mulţumindu-ne a semnala dOlar că platorurile din
tre oele doruă ·cetăti sîn t extrem de bogate în cienamică 
d1n epoca romamă, 11omano-bi2'aintină ş i f·euidală timpurie, 
pe UD'1a din paintel ce cob01ară sp11e DU!Ilăre se văid dar 
urme de oonstrucţii, oanali2'a[· şi tuburi d e apă, 1a d i st.anţ1a. 
de a proape un kilometru de „cetatea de ost", este o limbă 
de pămînt oe coboară chiiair în Dunăre şi d e pe srupr1afaţa 
căreia am adun1at u n fmgm ent de ţiglă ou ştampila 
[CLASSI]S F [LA VIA ] M (OESICA), (fig. 3 1) ş i un fru
mos fragment de vas din terra sigilata (fig. 3, 8) . 

3l Ibid „ p. 124. Prezenţ:i sa rm:i1·i lor În cîmp ia munte:ină poate 
fi con si derată c:i sigură de la începutul sec. II. e.n. , :i~a cum rezu ltă 
d in descoper ir ile făcute în necropo la de l:i Tîrgşor şi a că ro r date :t u 
fo st revalorifica te recent (vezi recenzia h G h. Diaconu , T1 rgşor. N e
cropola din sec. lll- 111 e.n., în „RESEE" VII, 1969, No. 3, p. 564) , 
unde cel m:ii timpuriu nivel de morminte de înh um:i1·ie este data t c u 
monedă de la Hadri an (118- 138 e.n.); dintre aceste n, ormintc crede1n 
că un număr destul de mare poate fi :ir.ribuit sarmaţi l o r . 

32 Avem în vedere exi stenţa, poate chi ar d in v remea lui D o,- iti a1l 
sau ce l mai rîrziu din ce:i a împăratu lui Nerva (96- 98 e.n.) , a cas-. 
trelor de la Mălăieşti-Drajn:i de Sus, Fili peşt ii de Păd ure etc. (v. lst. 
Rom., I, p. 521), Tîrgşo r (în această staţ i une -a descoperit o monedă 
de la N erva; vezi Gh. Diaconu, Tirgşor, Necrnpola din sec. If l - TV 
e.n„ p. 99, pe care noi o pune11 în l egătură cu existenta castru:ui de 
ai ci, al cărui nivel este străpun s de morminte de înhumaţie di n 
sec. II e.n .) . 

33 Istoria R omaniei, 1, pp. 485- 487; Em il Condurachi, l.a contri· 
hution des recherches archeologiques roumaines a la connaissance du 
limes romano-b.yzantin dit Bas-Danube, în „Revue roum ai 1;e d 'Histoire" , 
pp. 443- 454 ; iden~, Neue. Probleme 1md .~;·gebnme der Ltmes-Fo.~ sdmng 
in Scythia M.inor, in Stud1en zn den "!,1l1targrenzen Ror;:s. Vortragf de< 
6. l mernationalen Limes-Kongress in SHddeutschland, Koln-Granz, 1967, 
pp , 162-174. 

34 Gr. Tocil escu. op. cit„ p . 79. 
35 I bidem, pp. 74- 75. 
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ca provenind de la Troesmis, nici o mărturie despre exis
tenţa unor documente privind prezenţa unei „statio", cît 
de modeste, a flotei flaviene aici . Literele cartuşului de pe 
ţigla găsită de noi au aceeaşi formă cu cele de pe unele 
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ţigl e descoperite la Noviodunum36 (fig. 3, 2-3, 5) şi Bar
boşi37 (fig. 3, 4), însă tipul de prescurtare este identic cu 

36 „Materiale" , IV (1957), p. 165, 166, fig. 13, 1 ş i 4. 
37 V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul prin Moldova de 

/os, În „Analele Academiei Române" , seria 11, tom. XXXVI Memoriile 
Seeţiunii istorice, Bucureşti, 1913, p. 22, fig. 11 şi planşa IX,{. 
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cei de pe tegula deisaopreir~rtă în tJurn11ul 2 de la Dinogetia3~ 
(fig. 3, 6). 

Plasarea oronologică a ţiglei de la Troesmis este destul 
de dificilă deoarece nJU s-<a găsit îintr-'UJn 1oonbext a1rhe0Logi1c 
cericetiat orgarniza t . DUipă CIUlffi am 1a:milntit, oaraicterul epi
grafie al ştamp1lei este identic cu cel al materialelor de 
la Noviodunum, găsite în mdăiria hypoaaustului II, ridi
cat de tr upe1e acestei flote39 . Deoariece construcţia este 
precedată de o alt;a (hy poaaiuistllll I)40, sîntem îndemnaţi să 
atribuim monumein1tele îrn CaiI'le s -1aiu găsit ţigle1e cu 
CL FL M, primei jumătăţi a secolului I e. n . avînd în
găduinţa într-un fel a autorilor săpăturilor de ai.ci41, iar 
pe de a1,tă parte a des1ooperirilor m on etar e . Datele m on e
delor din cetate S·înt oot·oborabe cu ·oe1e găsite în n ecro
pola staţiunii42 al cărei înoeput urcă spre domnia lui Nero 
(54-68 e.n.) şi unde întregul material este de factură 
romană timpuri·e. DeoaPeicre d esiooperi1rile din necropolă 
precum şi cele din cetate preced epoca Flaviilor, formulăm 
cu toată prudenţa ipoteza că la Noviodunum exista o fază 
romană pifeflaviană, ce î1J1Jcepe probaibil cu Cliaiudiu (42-
54 e.n.) ş i ·este reprezentată de h y:pooaiu.stJul I; dacă oen
trul de la Noviodunum avea sau nu o trupă militară ime
diat după a nul 46 e.n . estJe greu de documentat, dar 1nu 
imposibil. 

De a se menea ţ1nînd s•eama de 1deziais1:ir'ul p e car·e Aegys
susul îl suieră în aniul 12 em., im 1aipoi Îin 15 e.rn . Tiroes
misul, aimbeJ.e sailva1le ou a j1utarul ti"lllpe1or ·r1omane, s-air 
putea ca aici să fi rămas mki gia11nim~me rommne care 
apoi, după anul 46 ·em„ să dev~nă iper1ma1nente. Fără o 
apărare miHta~·ă măsurile 1ui Claudi'U rămimeaiu lipsite de 
rezultate, fiiind foa rte posibil ca îinoeputuri11e de 01rganizaire 
a limesului sicitic să fie Oipera aoestui împănat43, în aaJ·e 
unul dintre p'U!ncte ·să-l c·ons tit UJi!e Noviodiu1rnumul, a1e că
rui descoperiri arheo1ogi1oe nu se ·apun ipo·tezei prorpruse 
de noi . 

Etapa a doua de 001rnstituire a limesuliU!i. soiti·c, am con
sidera-o începînd cu dinastia Flaviilor, cînd apărarea Du
nării este înc;redinţată flotei moes~oe al cărllli centru pr in
cipal ·er1a Noviiodunum, i1air oa staţii secrunda.I"e TToesmisul, 
Barboşi şi , eventual, Dinogetia, ajutate de trupe auxiliare. 

Etapa a treia, credem că începe cu domnia lui Traian, 
care înzestrează Moesia cu trei legiuni pentru a o apăra , 
etapă cărei·a îi apmţin căirămizii.1e cu ştiampi1a 1egiunii a 
V-a Macedoni.ca, descoperite la Barboşi , Novi.odunum, Di
nogeti:a ş i OapidiaMa. 

Cărămizile cu ştampiilla 1egiUJnii a V-a Maicedonica pun 
pentru Capidav:a pr oblema oonistr•ucţ~ei castrului din sec. 
II e.n. de aici. Auto1rii să1pături1or consideră că oetatea a 
fost ridicată de un de·ta~ament a l 1egi!uinii a XI-1a Clau
dia, bazîndu-se ş i pe un fragment de cărămidă, azi pierdut, 
ce mai păstra doar cifra X . . „ şi care ar indica legiunea 
ce î şi a viea sediul lia Du1ros1Jorium44. 

In legătură c u cărămiziJ.e legii.unii ra V-ra. Macedonioa., se 
socoteşte că au fost •adiUISe de 1a 'I111oesmis pentru nevoi 
cornstruietive fă1ră ca ele să documentez.e că leglinmea a par
hcipat di,re ct prin vreun detaşamffillt lia oonstrucţila. cas
trului din sec. II e.n.45 

Spre deosebir1e de cewetătoriii Ca!pidav·e~ , noi conside
răm că cele două cărămizi ale legiunii a V-a Macedonica 
(fig. 3, 3 şi 6) reprezintă măPturiile prezenţei unui corp 
de a,rma.tă al ei ca~e a oantribuit ~a r irli!c1area aoes·tei for
tificaţii. 

Despre .fragmentul de tegiulă ou şbampilia legiunii a V-a 
Ma1oedonim găsită în tumu:l 6 (oampain'ÎJa 1953) 11a Dinoge
tia, autorii desooperini.i sar iJu: „Apărînd pentru prima dată 
în cuprinsul cetăţii de la Bvsericuţa, fragmentul este im
portant, nu atît prin fapt.ul că el documentează prezenţa 
unui detaşament din această legiune, ceea ce era de la 

38 „Materi a le" , VU (1961), p. 585 ş i 586, fi g. 3/4 . 
39 idem „ IV (1957), p. 167. 
40 ibidem„ p. 162. 
41 ibidem „ p. 170. 
42 ibidem , p. 395. 
43 Istoria României, I, p. 484. 
44 Gr. Florescu, R. Florescu ş i P . Diaconu, Capidava, voi. I, 1958. 

p. 15. 
45 „Materia le" , VI (1959), p. 624. 
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sine înţeles, de vreme ce această unitate împreună cu 
lrupe auxiliare, avea în pază sectorul Dunării de Jos cît 
prin acela că ne dovedeşte existenţa unui „castellum" încă 
înainte de deplasarea acestei unităţi în Dacia" 46. 

Etapa a treia pe care am definit-o ·ca defonsivă, iveprie
zintă de fapt adul princiipaJ. de consoilidMe şi perfecţ~o
na1re a limesului sciti.c. Prin ridicarea de cetăţi pe întreg 
terito riul de 1a maPe l1a. Dunăr'e, se ·constitui1e o r·eţ·ea dle 
fortificaţii concepută înt r -un s ~stem uni1Jar. In acest nrou 
m od de .a privi apărarea militară a p!rovi1n1o~ei Moesia, 
limesul da nubian apa:ire ca pandantul celui maritim, am
bele fiind organi·c legiate de reţea1U1a mediană a castele1or 
din interior de pe linia NoviodUinum-Ulmetum-Trop eum 
Traiani-Marcianopo1is. 

Din secoiliul II e .n. şi pÎ!nă Îln vieaioul al VII-1ea, grij1a 
Imperiului penku oonti111:ua ·oompliet>are şi perfeeţionare a 
sistemului de apărare este aproape permanentă, grijă ce 
va f i preluată apoi în ieon1JinUJar.e de Imperiul bizantin, 
aproape în ace.1eaş i centre, diintJre ca!fe unele pa!f a-ş i 
atesta existenţa ca fortificaţii roma1ne Îlnai:nte de veacul 
al II-lea e. n . 

46 „SCIV", V, 1- 2, 1954, p. l6. Fragmentul de ţigl ă cu ştampila 
1.egiunii a V-a Ma 0 edonica l-am putut examina datorită bunăvoinţei prof. 
I. Barnea, cărui a î i mulţumim şi pe aceas tă cale. Din pun ct de vedere 
epigra fi e literele cartu şulu i sînt aproape identice cu cele descoperite de 
noi la Troesmis, deci cronologic s-ar încadra î nure anii 107- 169 e.n. 
Deoarece pînă În prezent nu ex i s tă nici o încercare de a face o tipo
logie ~ i crono logie a materialului ce poartă ştampila legiunii a V-a 
Macedonica, descoperirile de la Troes111 is pot constitui un punct de 
plecare pentru un vii tor studiu privind acest materi al. Deşi din colonia 
U lpia Traian·a O escus, care a găzdui t legiun ea V-a Macedomca În 
două 111 ari etape destul de di s ta n ţa te între e:e provin cca 148 b u căţi 
de cără111 i z i , ţ i g le etc„ to tu şi materialul publicat de Zlatka Frova 
(,!Lat? mu s", XVIII ,, f~sc . 3, ~ul~e-sept. 1959) , .nu este o rgani~at . tipolo
gic ş 1 cronolog1c, rnc1t el ramtne doar matenal de re fennţa ş1 co 111 -
p araţie. 
Pornind de la descoperirile făcute de noi la T roes111is În 1967, cării-
111izi ce se da tează înure 107 e.n . sau 111 ai devreme, ş i :i.nul 169 e. n. 
(fig. 3, 1,8) ş i d e la că ră n-hl z ile găs i te la P ota is ;a (f ig. 4, 1 a-m ) 
care a adăpostit legiunea V-a M acedonica de la 169 e.n. ş i p lnă la 
evacuare:i. D aciei de către A urelia n, se p oa te ajunge prin strÎngerea 
Întregu lu i 111 a~erial existen t în coleq ia In stitutului de a rheo logie ş i a 
unor muzee din ţară , la o clasifi ca re c ro nologi că ş i tipo l og i că a ace tor 
i111pO,f'Va nte documente lăsa te de legiunea V-a Mace:loni ca. Ast fe l , \ ta m
pilele publi ca te d e Z . Fr1ova Ila no i, fig. 4, 11 e ş i f ) sînt a p ; oa pc 
idcnoi·ce c u c.ele 1gă1s ite la S1;cida va (tig. 4, 9-10) ce se datează 
după evacuarea D aciei (vezi Z. Frova, 0 /1. cit„ p 64 3 şi D . Tudor, 
Oltenia Romană, ed. II, 1958, p. 85) ş i În plin sec. l V e.n . C u privire 
la lec tura diferi tă a acesto r ş ta 111pil e vezi G r . Tocilescu, op . cit„ p . 334 
ş i 335 care propune L(egio) V Moes(iaca), ia r D . T udor, op. cit„ 
p. 85 reîntregeşte L(egio) V M (acedonica) Ocs(c i); Z. F rova, op. cil. , 
p. 643 , citeşte L(egio) V M (accdon·ca) Q e3(co). O r ectifica re :i. lev
turi.i ş ta mpile i <l e la fi g. 4, 5, o fa c a proape d e la s.ine d escoperi rile 
de h Sucid :w a, fi g. 4, 6; (v . D. Tudor , op. cit„ p. 84, fi g, 20) ; 
Gr. T ocilesc u, in op. cit„ p . 33 4, acceptă următoarea lectură a lui 
O. Hirschfeld: L(egio) V M(acedoni c:t) Co r(nelius) S(ecundus) (sau alt 
cogno111en începlnd cu S) f(ecit ). 
„Th. Momsen propune Cor(nelius) S(ernnclus) În loc ele Co(hors), face 
remarca Gr. T ocil escu, deoarece m.e nţiunea 1m ei cohorte pe o cărămidă 
legionară nu se sp rijină pe nici 1m exemplu". Descoperiri :e de la Suci
dava core c te:i.ză lec tura acestor ştampi:e (f ig 4, 5-6, la care am 
:i.dă uga ş i cele de la fig. 4, 4) . După prof. D. T udor (op . cit„ p . 86) 
corect se c ite şte L(egio) V M (acedoni ca) co(ho rs) . 

Datorită reperel or cron ologice destul de sigure pe care d ~scoperirile 
arheologice ni le o feră, exi s tă posibili tatea ca materialele care nu au 
provenien ţa d intr-o săpătură organizata să se po ată încadra cronol ogic 
cu o oareca re certitudine; astfel , pentru cărămida de la fig. 4, 2 
(găsită la Turnu-Severin) propunem să fie în cadrată În seria Potaissa 
cu care prezintă asemănăr i . 

În cercînd pe baza 111aterialelor ce poartă şta mpil:i. legiuni i a V-a 
Macedonica, o schiţă tip o l ogi co-crono l og i că , tabloul s-a r prezenta as tfel : 

Etapa l care co respunde primei perioade de rarion are a legiunii 
a V-a Macedonica la O escus, deci pîn ă În anul 106 e.n„ este repre
ze nta tă de cărămiz i le de la fig. 4, 1 l a şi 11 g. Zlatka Frova con
side ră că produc ţi :i. de că·rămiz i ş i rigle începe în provinciile rom:i.ne 
din sec. I e.n . (op. cit„ p. 642 no t :i. 1). P entru aceste ştampi l e am 
pro pune denumirea de „tipul Oescu.s" . 

Etapa !! se plasează cronologic lntre anii 107- 169 e.n. ş i este 
reprezen t ată de cărămizile de „tipul Troesmis" (fig . 3, 1,8) . 

Etapa lll co respunde timpu lui de srnrionare a legiunii a V-a M ace
donica în provincia D acia între anii 169- 271 e.n . ln ace astă vre111e 
se pl asează că rămizile de „tip Potaissa" (fig. 4, 1 a-m ş i 2). 

Etapa !V este marcată de rdntoarcerea Legiunii a V-a Macedonica 
la vechiul ei sediu de la Oescus. Pentru ş tampilele din această vreme 
(sec. III- IV e.n .) propunem denumirea de „tipul Suciclava-Oesrns" 
(fi g. 4, 3- 10). Denumirea tipului combinat este justificată, deoarece 
co n ţine cărămizi cu ştampila L(egio) V M(acedonica) CO (ho)R S III 
(fig. 4, 6) şi L(egio) V M(acedonica) OES(cu s) fig . 4, 9- 10), ce au 
fost descoperi te la S1.1cidava. 
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VECHEA BISERICĂ STELEA DIN TÎRGOVIŞTE 

----------------GH. I. CANTACUZINO 
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Fig. I. Planul săpătu r i or: I. Fundaţiile bi sericii de la s F : r ~ itu l sec. XV !. 2. Funda1iile eirnnartexutului adăugat. 3. Săpături 1970- 1973. 4. Săpă turi 1969. 

Cercetfuri1e arheologice de la bisei1iaa Ste1ea d1n Tîrgo
vişte , începute în 1969 de Gabriel Mihăiesou în co1aborare 
cu Cristian Moisesou, şi ca1re aiu oon1llinwat din ainul 1970 
în legătură cu restaurarea îrntr.egultui ansambliu m onumen
tal al fostei mănăstiri 1, au ll!rmărit atît problemele legate 
de ctitoria spătarului Steliea - „Stelea-OupeţJul" amintit 
în pisania bisericii ridioaite de Vasile Lupu2 - cit şi cu
noaşterea, în suiocesi v·ele etaipe de evoluţie, a tu1tU1r'Or con
strucţiilor medieva1e din indnta fostei mănăstiri. 

S-a putut constata că primul nivel de construcţii din 
spaţiul de carie n e ocupăm diaitează de 1a sfîtrşitiuil seco1u
lui XV-îrnceprutuil. secoluil.UJi XVI, nivel în care s-a găsit 
în mare cantitate ceramică oairacteristică peirioadei amin
tite, mai ales ceramică smălţuită şi decorată în tehnica 
sgraffito. Acestei plfime etape îi c:oriespund două beciuri 
de mari dime:nsiUJnÎ. (1a1woximativ 15 X 6 m, adînci de 
3,40 m), aflate la o distanţă de circa 11 m unu:l de altUJl, 
situate la nord-est de biserică şi respectiv la est de ruinele 
fostei case egumeneşti, ca şi un zid 1aJe cărui res1turi s-au 
descoperit dedesubtul corpului de chilii de la nord-vest 
de biserică şi parţial dedesubtul turnulrui-c1opotniţă. O a 
doua mare perioadă de 1oonistrucţie este reprezentată în 
principal de biserioa lui Stelea Spătwul, a1t:estată docu
mentar începînd din ultimele două decenii ale seooluJ:u:i a1l 

1 Pentru rezultatele săpăturilor din 1969 ş i 1970 vezi: Gh. I . 
Cantacuzino, G. Mihăescu , Cr. Moisescu, Date preliminare asupra cer
cetărilor efectuate la ansamblul mănăstiresc Stelea, „Studia Valachica", 
Tîrgovişte , 1970, p. 173-178 + S pi. 

2 P. P. Panaitescu, Biserica Stelea din Tîrgovişte . Note istorice, 
.Revista i s to ri că Română", V- VI, 1935-1936, p . 390. 
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XVI-lea3 şi de nivelele inferioare ale tu.rnului~cforpotniţă 
exi:stent încă. lntr-o a tueila etapă, odată cu biserica cti
torită de Vasile Lupu în 1645 au fost conS'truite casele 
egumeneşti. Pairtea superioiairă ia aioestoria a fost !l:1~c:lical 
transfoTmată într-o a patria per~o~dă, He după distrug,eriliE 
provocate de turci şi tătari în fobrUJairie 1658, fie mai 
tîrziu4. Ne vom opri numiai asupria piiob1emelor Legate de 
biserica :an·~erioară ctitoriiei lrui V1aisi1e Lupu. 

în cursul ceircetărilor din 1969 au fost descoperite res
turi1e a două construcţii rsruprapuse, anteirioare actiualei 
biseriici, aflate parţial dedesubtul ei, parţi,al dincolo de zi
duri1e ei spre vest şi inord. Ultimele din aceste vestigii. 
din care se mai păstDează fondaţiile şi puţin din elevaţie, 
şi în care se aflau, T'efOilosiţi, tamburii UJnor oo1oiane diITT 
cărămidă provenind de la un edificiu 1a1rrteri!or, aiu fost 
atunci identificate ou resturLl:e biiseritcii lui Stelea. As1U1p!l'a 

3 „Mănăstirea d in Tîrgovişte", căre i a Ste:ea s pă tarul îi dăruia o 
parte din satul Măgurele , este menţion ată Într-un hrisov dat de Mihne.1 
Turcitu l la 7 martie 1582 (D IR , B; Ţara Românească, v eac XV ! , 
vol. V, p. 50-51 ). La 1600, mănăs tirii Stelea i-a fost dăruit un disc 
de argint aurit de către doamn a Stanca, soţ i a lui Mihai Viteazul. Sînt 
cunosc ute men ţ i u ni documentare ale mănăstirii din anii 161 4, 1617, 
1623 (D IR, B, Ţara Românească, veac. XV!l, vol. II , p. 257- 258; 
voi. HI, p. 112- 113; voi. IV, p. 248, 257, 259). 

4 Atacul oştilor turceşti şi tătărăşti din 1658 relatat de Paul de A:ep, 
Călătoriile patriarhului Mt<carie de Antiohia Zn Tările Române, trad. 
de Emilia Cioran, Bucureşti, 1900, p. 228. De remarcat că într-una d . n 
por ţiuni le de zi dărie constituind modificarea intrării în beciul casei 
egumeneşti se află , refolosit , un fragment dintr-o piatră de mormînt 
ce poartă data 7165 (1656-1657), piatră care nu este exclus să fi fost 
d i strusă cu ocazia evenimentelor amintite. 
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Fig. 2. 3. 4. Profiluţ vestic a] seq:iunii din partea sudi că a pronaosului 
(s. 18 b) profilul esnc al s. 16 ş i profilul. nordic al secţ . longi tudin ale 
din naos (5, 18): 1. pămînL viu roşcat; 2. humu s cen uşiu; 3. pămînt 
roşca t purtat; 4. p:lrn înL cenuşi u-castanin pigmentat cu cărbun e ş i cără
rnidă; 5. păm înt ce nu~iu- c-t s tan i u; 6. pietri ş ; 7. nisip; 8. d\rbune; 
9; arsn ră; 10. pămînt brun castaniu pigmentat cu cărăm id ă; ·11. pămînt 
cenu ş in pi grnentat cu cărbune şi pietriş; 12. pămînt cenu ş iu; 13. moloz; 
14 . pămînr cenuşiu-castaniu cu urme de drămidă ş i moloz; 15. pih1înt cu 
moloz ş i bncă ri de cărămidă; 16. pămînt casw ni.u închis cu urme de cără
midă ş i moloz; 17. pămînt castaniu granulos cn urme de moloz şi că ră
midă; 18. pămîn t casta niu cJe ,chis granulos cu unre de mo loz ş i că răm idă 
19. morta r; 20. pămînt cenu ş iu vege tal. 

construcţiei cărei.a ele i se suprapun a u, perfect sime tric în 
ra.porL cu un ax est-vest , s-a e mis ipotez.a că iar r eprezenta 
resturile unui edificiu de la s fîrşitul secolului al XV-lea, 
asupra căruia 1Jrebuiau să adu·că precizărj cercetările u rmă
toare5. 

Sapătu.rile oare au fost efoctu.ate în 1971 şi 1n speci1al 
în 1972 la nord de b~seriaa iacbwa] ă (UJnde au fost trasate o 
ser i de secţiuni ş i casete aooper i.nd oea m a i m ar'e parte 
a suprafeţei de 1a vest d e 1absida no-rd i că) şi în inte6oruJ 
ei (wi.de a fost deschisă o secţiune longibu diniailă care a 
străbătut pridvorul, prormosru1l şi naos ul, şi casete în par
tea de sud ·a pron os1Ulu.i ş i în cea de 11Jo rd a 1rnaosiUJlui) a1u 
da t posibilitatea cu n oaşte r ii plan ului vechii biser1ci Stelea, 
lămurind totodată problem ele pe car 1- ['i di c:a existenţa 
celor două Iu.ndaţi i supr1apus d e la v st de actruiaiLul lăcaş . 
Trebuie prec i ~at că resLuir ile vechiului difidu nu au fos1t 
în întregime d zveli.te prin săpătmi, un ele amănunte ne
Ii ind astfel p deplin cliarifioa te. 

Vech ea biseTi:că avea un p1an tri,cionc, cu abside poligo
nale la exterior ş i circuli.are în interior. Numărul laturilor 
absidei alL.aruluj este probabil să fi fost şapte; 1au fost dez
v -li Le patru latur i, ultima din ele fiind uşar asimetdcă, 
deplasată spr n ord faţă de axul lon gitudinal. Pentru absi
dele kuteral ale naiosului, numărul 1atu.rriJ.or rru a putu t fi 
cunosic:u,L - absida sudică a putru.t Ii doar parţiial oeer1cetată, 
iar din coa de nord se păstirnază numai f'UIDdaţi1a, av1nd 
un t.rias u circular şi la exter ior. P eretele despărţi 1Jox· djn
tr naos ş i pronaos avea fUll1da ·ţia lăţită, în partea de es t, 
cu circa 1 m. Pronaosul era aproape pătrat, lungimea sa 
fiind de ci11ca 4,5 m , ia r lăţimea de a:proape 5 m. Dim 
fundaţi a zidului său vestic nu S-4a mai păsbrat decît i0 por
ţiune mică de a:proximativ 0,45 X 0,5 m , în afo1ra ac ·ualei 
bi serici ; zidul din.spr vest al 1a1cest e ia a fost amplasat par
ţial d 1asu.pra vechil funda ţii , dem antelÎ!nd-o îm cea m ai 
m aire parte6. RestuQ·i]e de zidărie oar·e au m ai fost de sco
peri te duc La ipoteza că pron1aosul era a1cătuiL din două 
tTavee despărţite de un arc du.blou: la circa 1,70 m de 
limita sa vestică se află o fumda ţi triansv·ernală7, căreia 

5 Gh. I. antacuzino, G. Mih ăe cu, C r i\lfo ise,rn, op. cit ., p. 174 -
175. 

6 Observaţii asupra limitei vesti ce a p:·o naosuJui vechii biserici au 
putut fi efectuate num ai în co l1:u/ sud-vesti c al acestu i co mpartiment, 
fiind Împiedie;ue în co l\u l de no rd-vest de fundaţia mult lăţită a contra
r rtu lui b' se ricii din secol ul al XVII-iea. Fundaţia pronaosului a fo st 
demantebtă atît de 7...i:du '. bi·ser icii actuale, care i se suprapune parţi.a.I (ve ·~ hea 
Fundaţie iese în afa ra celor noi spre vest doar cu puţin peste 0,40 111) , 
cît ş i de un mom1î·nt cu 1ca.vou .de cărămidă, distrU>S, ca şi de ail.re 
gropi mai tîrzii. Adosarea fund :t1:iei cxonanexului la fundaţia vestică 
a pronaosu lui se poate observa cu claritate. 

7 Funda\ia trnnsvers::tla menţionată are, lîngă zidurile longitudinale 
pe o l?li:ime de ci rca 1 111, grosimea de 0,85 m, iar În rest de 0,45 m. 
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îi presupunem această semnificaţie, fiind greu de orezut 
că ar puteia reprezenta temelia url!Ui p erete între două 
compadimentie -a căror lăţime n-ar fi atins ni·ci măcar 
2 m. 

Pronaosul era înconju1ria.it pe trei latu.'ri de un pridvor 
de mari dimensiuni (lung, în int1er1or, de 9,60 m şi lJat de 
circa 11 m). Fundaţiile dinsprie est ale aoestui pridvoa· se 
ţes cu cele ale naosului, in dreptwl pm:mirti absidelor 1ate
ra.le. Faptul că p.ridvoml fălcea parte integnaintă, de la 
începu L, din v echea biser1că, este demonstrat nu numai 
de ţeserea perfectă a fundaţii1or, dar şi de situaţi1a s1trati
grafi:că: nivelul de constirucţie al zidurilor absidei coincide 
cu c 1 al pridvorului. 

Pridvorul care Îinoon:j 'UJra pr1oniaiosul ve1chii biserirci Ste
lea era deschis, după cum sie poiate afirma ţ~nind seama 
de tamburii de coloane refolosiţi, descoperiţi prin ceroetă
rile din 1969 de către Gabrieil Mihăesou şi Crrstilan Moi
sesc u. După o folosire nu prea îndelungiată, el a fost de
molat pînă lia fundaţie ; în mai multe părţi chiair şi por
ţiuni din fundaţie au fost demantelate. În locul vechiului 
p1'idvor a fost adăugat bisericii, la vest de pronaos, un 
exonarLex. Fundaţiile acestui compartiment încalecă fun
daţia pridvorului dem olat. Nivelele lor de oon LTucţie sînt 
însă apropiate, ceea ce indică o relativă 'aiPI'OPi ·ere crono
logică. Cer,cetările din 1971 şi 1972 au dovedit că ce a ce în 
1969 păruse a fi fundaţi.a unui edificiu anterior - de la sfîr
ş i tiul seoolu}ui al XV ...,lea - eria de :fapt pridvorul supra
lărgit al biserkii din ultimul sfert al secolului al XVI-lea, 
iar constru cţia ce i se suprapuine, compartimentul adăugat 
Uilberio.r bisericii, după demolarea pridvorului iniţial. Ob
servaţiile stratigrla.fice arată clar că bi serica de oa1re n e 
ocupăm nu poate fi mai vech e d e a doLlia jumătate ia se
colului al XVI-lea, ded subtrul nivelu.1ui ei de oonstrrucţie 
aflindu-se groase depun eri ooresipunzătoare vieţiuirii de la 
sfîrşitul seoolului al XV-lea ş i d in 'Prima jumătiate a seco
lului al XVI-lea, depuneri a căror prezen ţă a fost coins
tatată şi în săpătu,rile din d iferite puncte ial e inicinLei, 
supirapunîndu-se nivelu.Lui de eonstrucţie al clădirilor din 
prima perioadă8 . SiL-uaţia sbr~atigrafi.că poate fi consi derată 
oa un arg umenL suficient pentru identificarea vechiului 
lă1caş cu ct itoriJa spătarului Stelea din uJ ti m u.l sfert a l se
colului al XVI-lea. Rămîn e ~ncă de:s hisă pr,oble mia oarac
teru]ui wnstru1cţiilor de La sfîrşitUJl secolului al XV-lea
începutul secoLuJ.ui al XVI-1 a. Or ientia.re1a. lor diforită 
faţă de cea a bise1icilor, poate pune sub semnul întrebării 
even t ualitatea apartenen ţei lor la un amsamblu mănăsti
resc. 

Da:că zidurile vechiului pridvor :au fost compleL d mo
late, răminînd numa i fundaţiile, care a1u o gr"osime de 
circa 0,80 m , în schimb din zidurile restu1ui bisericii se 
mai păstrează ş [ părţi dim ·elevaţi e, deoa.reee în inter iorul 
ctitor.i i lui Vasile Lupu lăcaşul ·anterior a fos t d em olat 
numa i pînă în aprop~ereai cotei 1a 1oare a fost s1Jabilit 
acolo nivelul v iitoare i. paridi0seli9. Zidurile .ruaosului ş i 
pronaosului aveau o grosim e de ci.rea 1,10 m , ia r cele a le 
exonal'texului adăugat spre vest de ciPo:: O, 75 m. Zidăria, 
din cărămidă cu emplecton de piaL1ră spartă şi m ortar, 
este întări tă cu grin zi de 1 mn dispuse longit udinal. in 
unele părţi - oa de exemplu la absida altarului - se 
mai păstrează tencuiala care acoperea soclul la exterior. 

Nu este exclus ca diferenţa să se dat reze unei demante lă ri , în ace astă 
zonă af/1ndtt-se ş i un mormîn.t cu cavou de cărăm~dă , distrns de în
mormîntări ulteri oare. 

8 O legătură stratigrafică d i rectă filtre vechea bi serică ş i turnul
clopo u1iţă nu a putut fi stabilită datorită numeroaselor gropi de în
morn1fotare ulterioa re şi mai ales faptu lui că, în partea de vest a 
vechii biserici, fundaţ iile pron aosului ş i pridvorului l ărg i t au fo st demo
late mult sub nivelul de co nstruqie. Situaţ i a s trati grafi că observară 
pc de o parte în vecin ătatea rurnului-clopotniţă şi pe de alta parte în 
diferite seqiuni din interiorul actualei bi s~ric i ş i de la nord de ea in
di că o contemporaneitate Între faza iniţială a vechii biserici şi turn. 
Trebuie observat că dimensiunile cărămizil or folo si~e la construqia 
pridvorul ui l ărgit al vechii biserici şi în partea infer i oară a turnului-clo
potniţă sînt asemănătoare (în medie 26,5 X 15 X 4 cm), fiind puţin diferite 
la exonartexul adăugat (în medie 26 X 13,5X3,5 cm). 

9 Şan ţurile de fundare ale ctitoriei lui Vasile Lupu taie temeliile 
vechii biserÎ!ci, car•e au fost compl1et d~ma.n.relate în punctele intersec
ta Lc de :tiduri le din 1645. 
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Fig. 7. Fundaţiile laturii ş i absidei sudice a 
naosului şi a pridvorului lărgit. 
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Fig. 8. Resturile fundaţiilor lat. vestice a pronaosului aflată . parţial sub 
fundaţiile bisericii din 1645 şi distrusă de un mormînt ultenor (stînga), 
resturile fundaţiei laturii vestice a pridvorului lărgit (dreapta) şi fundaţia 
laturii sudice a exonartexului adăugat 

In pridvorul oare înoonjum iniţiial prcmaosru.l bisericii 
din secolul al XVI-1ea s·e aHau şi morminte. Gropile a trei 
dintre aoestea au putut fi observa t e îin ;priofiliul dasetei 
trasate in partea de srud ia pron aoswu:i a c:bua1lei bisierici; 
aflîndu-se în afia1r a supr:aieţe!i. secţiUJnii şi parţilal dedesub
tul zidurilor din secolu!l a l XVII-lea, ele nu aiu fost oeroe
tate. Alte două gropi de morminte · dOII'iespunzăiJoa·r·e bis•e
ricii vechi s-au observat la est de altar, în profilul sec
ţiunii longiturunlale. 

Ne putem intr:eba ·CJUID se explică ]nisemn:atele ~ansfor
mări suferite de biserică într-un interval de timp de mai 
puţin de şapte decenii. Se poate preSUJpUJne că ele V'Or fi 
fost determinate de 1anumite deteriorări, ipoteză i'ndreptă
ţită de •constatarea că în UJne1e pUDJcte, la pronaos şi prid
vor, fundaţia este s1a!bă, boiLov:anii fiind îngrămădiţi 
aproape fără mortar; oa urmare .a 1aioes1:Jor silricădiuni pu
tem presupll!Ile că, din necesităţi de oridin fUll1cţiona~, ve
chiul pridvor deschis a fost 1n1oouit .ou iu:n exon artex, 
transformare prin care biser~ca 1eria măirită cu UJn compar
timent inchis. 

Pridvorul oare înoonj'llJDa pa:rtea de V1est ia vechii bise· 
rici Stelea pînă în dreptul absidelor 1ateriale 1este un ele
m ent mai ra r întî1nit 1a edificiile de cult dim. Ţair:a Româ
nească. Cel mai vechi pridvor sitUJat pe ·ce1e tr1ei laturii. 
extertoar e a le prnnaiosului este al celei de-a doUJa biserici 
de la Vodiţa, datînd probabil de la începutul secolului al 
XV-lea1D; fiind însă demolat încă în timpul folosirii bise
riicii, din el nu s-au păstmt decît fondaţiile, lipsind arice 
fel de date asupm stT'Ulcturii sa le. lntr-o per~oadă ulte
rioară , la biserica mănăstirii Tism ana 11, clJatînd prioh abil 

io Gh. I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei ruinelor fostei mă
năstiri Vodiţa, „SCIV", t. 22, nr. 3, 1971, p. 474- 475. 

11 Vezi Rada Teodoru, Priclv oml T ismanei, în „SCIA", Seria artă 
p lastică , to rn. 14, nr. 2, 1967, p. 161 ş i urm. 

Fig. 10. Fundaţiile pridvorului lărgit demolat şi ale exonartexului adăugat 
(colţul de nord-vest) 
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Fig. 9. Fundaţia absidei sudice şi fundaţi a pridvorului l ărg i t 

de. la sfîrşitul s·ecolului XV- începutul secolwui X VI, un 
pridvor - construit după eX'emplul mănăstirii subordo
I11ate de la Vodiţa - îniconjura pronaosul, av1nd pereţii 
străbătuţi de o serie de mari deschideri . P1i dvorul de la 
Stelea, din ultimul sfert iaJ. sec;olului al XVI-1ea u rmînd 
evoluţia generală ia aioes1lui compar timen t, eria ~ pridvor 
deschis , mărginit, măcar 1n parte, de . oo1oane griaase de 
căirămidă. Puţin mai tîrziiu, în 1arrml 1626, se .oonstruiia wn 
pridvor de un tip asemănător bis•erkii din Bălteni (judeţul 
Ilfov) 12 ; aici arcadele - cîte cinci pe fiecair1e 1atură - se 
sprij ină pe stJîlpi cu opt mUJchii ve rtica1e aşez,ate 1n retr a
geri, în unghi drept. 

P r in elementul .său cel mai caracteristic - pridvorul 
care 1nconjmă pa!I"teia de v.esit a edificiiu1ui - ct itorira 
tîrgovişteană a spătarulrui Ste1ea, din ultimul sfer t al se
colului al XVI-lea, reprezintă o verigă 1n plus în seria 
unor m onumente carie ocupă - şi prin această panicula
ritate - un loc .apa:r•te î:n evoluţiia 1arhitecturii m edievale 
din Ţara Românească. 

Resume 

Les fo uilles archeologiq ues entreprises a l'eglise Stelea de Tîrgovişte 
ont prouve l'existence de quatre principa!es etapes dans le developpement 
de l'ensemble monastique. La premiere, datant de la fin du XV• et au 
debut du XVI• siecle, dont on conn ait seulernen t des restes de caves et 
des traces de murailles; la seconde, da tant du dernier quart du XVI• 
siecle, epoque a laquelle fot errigee l'eglise du spathare Stelea, phase 
dont subsiste encore la partie inferieure de la tour du docher ; la troisic111e, 
est representee par l'eglise cdifiee par le vo'ivode moldave Vasile Lupu en I 
1645, et par la de111eure des hegoumenes; enfin, la quatneme, est marquee 
par d'i111portantes transformations faites aux differents batiments, specia
lement a la dem eure des hegoumenes, et par d'autres travaux de construc
tion, dans la deuxieme moitie du XVII• siecle ou au debut du XVIIIe. 

Les fouille s de 1971 et particulieremen~ celles de 1972 ont permis 
d'etablir le plan de l'ancienne egl ise de Stelea, bâtie au dernier quart du 
XVI• siecle . Les vestiges se trouvent a moitie enfouis sous l'eglise fondee 
par Vasile Lupu en 1645, l'autre rnoitie depassant celle-ci vers le nord 
et l'ouest. 

Le plan de l'eglise comportait un naos triconque, aux absides poly
gonales, un pronaos co111partimente en deux travees transversales et un 
exonarthex ouvert, avec des colonnes en brique, qui entourait le pronaos 
sur trois cotes, jusqu-aux absides laterales. Cet exonarthex a ete demoli 
ulterieurement et remplace par un compartiment situe a l'ouest de pro
naos, dont Ies fondations se superposaient aux fondations demantelees de 
l'ancien exonarthex. 

L'exo narthex qui entoure le pronaos es t un element assez rare ; 
il apparai~ pour la premiere fois (vers le debut du XV• siecle) a la 
deuxieme eglise de Vodiţa, ensuite (probablement vers le debut du X VI• 
siecle) a l'eglise du monastere de Tismana. Un cas plus tardif est l'exo
narthex ajoute en 1626 a l'eglise d~ Bălteni (depart. d' Ilfov). L'ancienne 
eglise de Ste!ea vient clonc s'integrer dans cette serie, occupant ain si une 
place particuliere dans l'evolution de l'architecture rournai ne. 

12 N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii tn Muntenia şi Oltenia, 
partea III , „BCMI" , an . XXV, 1933, p. 53- 54, pi. CCXXXII-CCXL 
(fig. 353- 361). N. Ghika-Budeşti consideră biserica zidită în 1626, iar 
pridvorul adău~at în a doua jumătate a aceluiaşi secol. Gr. Ionescu 
(Istoria arhitecturii tn România, voi. II, Bucu reşti , 1965, p. 78) arată 
că biserica a fost ridicată la sfîrşitul secolulu i al X VI-iea, pridvorul 
fiind datorat refacerilor iniţiate în 1626 de Hrizea Vistierul. 
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TURNURI DE PATRICIENI IN SIBIU LA SFIRŞITUL EVULUI MEDIU 
arh. HERMANN FABINI -----------------

Faptul ca rn Transilvania s-au păstrat foarte puţine 
exemple de arhite'ctură ,civilă din secolele XIII-X V în 
forma lor originală şi că resturile acestor construqii, trans
formate prin adaptări şi adăugiri, sînt greu de recunoscut, a 
dus în repetate rînduri la afirmaţia că în această perioadă nu 
a existat, ex:ceptînd un număr mic de edificii, o arhitectură 
din materiale durabile. Un studiu mai atent al oraşu1ui vechi 
Siibiu a arătat că aiceaistă afirmaţie con~spunde nrumai În 
mică măsură realităţii. Resturi ale unor construeţii gotice gă
site la multe dă,diri din oraş permit să se presupună că o 
mare parte din „oraşul de sus" şi anumite zone din „ ora şul 
de jos" aveau pe vremea aceea constmcţii din zidărie de că
rămidă. Dacă încercăm să ne facem o imagine a Sibiului din 
jurul anului 1500, trebuie să ne închipuim majoritatea case-
1,or din pi1aţa ReipU1bl:ici~ şi de pe surăz1le priocipafo a'1e Na
şului de sus, pnecum ş i o parte din casele din o ra şul de jos 

drept construqii cu 1-2 cauuri, ou pivniţe şi acoperişuri în 
două pante, din care multe av,eau timpane În formă de 
trepte, aşa cum le regăsim la vremea aceea foarte răspîndite 
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„ 
- TURN-LOCUINTA 
- TURN BISERICĂ 
- TURN OE APĂRARE 

1 PRIMĂRIA VECHE 
2 CASA HALLER 
3 CASA LUTSCH 

'lll IOOM. 
I I 

Fig. 1. - Centrul oraşului medieval, după planurile cadastra le din 1875. 

În Germania, Polonia, Austria, şi Cehoslovacia. Silueta ora
şului era determinată În mod esenţial de turnurile al căror 

număr era destul de în.semnat. Avem de-<a face cu turnuri de 
biserid, de poar.ră, de aipă.raire şi uunmri de patrioieni. 

Spre deosebi,re de primele trei tipuri, construite de comu
nitatea orăşenească, turnurile de patricieni erau construcţii par
tiouilal'e, ceea ce implid şi elemenitJe speoiJ,~ce în conc:eipţiÎa ar
hrnecwrailă, şi le de1Semnează ,oa pe o g.l'lupă apane de oon
strnqii civile ale evului mediu tîrzÎlu. Ne p11opunem ca În cele 
ce urmează să dLarificăm unele aspecte legate de funcţiunea, 
caracteristicile de bază , corelarea În contextul istoric şi în 
spaţiul transilvănean cît şi În oa,drul european de la sfîrşitul 

secolului al XV-lea a acestor turnuri-locuinţă. 

La stadiul acuual al cunoştinţelor noastre, trei construcţii 

din Sibiu se pot încadra fără dificultăţi în această catego
rie: este vorba de uurnul din ansamblul Primăriei Vechi (str. 
1 Mai nr. 2), turnul din curtea casei Haller (piaţa Republicii 
nr. 10) şi turnul care a existat pînă În 1830 În actuala piaţă 
a R epubli,cii nr. 13 (fig. 1). 
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Fig. 2. - Primă ri a Veche. Turnul-locuinţă în tim pllll. restaurării văzut 
dinspre vest. 

Tur.nul de la Primă.ri a Veohe1 (fig. 2-5) a foSJt comnruirt 
în timpul dt Thomas Altemberger a fost jude regesc ş i pri
mar al oraşului, adică Între anii 1470-1491. Construcţia rea
lizată de A1temberger cuipriindea, În afară de uumul-loouinţă, 
un aonp eta:jat de 1ocuit, care era unrit ou wrruul printr-un 
corp de legătură . In afară de acest:ea două , au fost construite 
în prima etapă clădiri gospodăreşti, ampla·sate pe l1a1JuTile de 
est şi sud ale curţii principale2. Turnul, cu patl'lu nivele, avea 
ia parter, judecînd după forma portalului o remiză pentru 
trăsuri sau căruţe. Cele patru bolţi În cruce de aici se spri
jină la mijlocul încăperii (de o formă apropiată de pătrat -
dimensiuni interioare de 0,80X0,70 m) pe o coloană masivă 
de cărămidă, de seqÎiLme ocrogorna1lă (fig. 3, 4). La primrul 
etaj o galerie deschisă pe console de piatră leagă turnul de 
oooipul de nord. Pir·obiabi:l Îl11că din timpul cornsinruqie.i, accesul 
la camerele de locuit ·se fă.cea prin acest giang, la care se 
aj ungea, dea1tfel ca şi azi, pe o scară de piatră deschisă. De 
pe galerie se ajunge într-un antreu-hol acoperit cu o bohă în 
formă de plasă cu nerv·uri de piatră, cu forme caracteristice 
gio1uicull\lii tîrziru. Din arntreu, trei uşi ou ancadramente de pia
tră bogat ornamentate duc în sala principală a tiurnului, la 

1 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii ln România, voi. I, Ed. Aca
demiei, Bucureşti, p. 345; Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale ln ţările 

române, vol. I, Ed . Academiei, Bucureşti , 1959, p. 621 ş.u.; E. M. Thalgot, 
Hermannstadt - die batţgeschichtliche Entwicklttng einer siebenbiirgischen 
Stadt, Ed. H. Welther, Sibiu, 1934, p. 45 ş.u. ; Ludwig Reissenberger, 
Oberreste der Gothik und Renaissance an Profanbauten in Hermannstadt, 
Ed. Franz Miahaelis, 1888, Sibiu, p. 4 ş .u.; idem, Die dermche Kimst 
in Siebenburgen, Ed. Deutscher Kunstverlag, Berlin, 1934, p. 30; Nicolae 
Lupu, Cetatea Sibiului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 45. 

2 La lucrările de resnaurare (care sînt încă în curs), s-au găsit în 
această aripă a construeţiei două timpane ·din perioada gonică unu.! dintre 
ele are drept coronament un fleuron de piatră parţial înzidit. 
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scara în spirală pe care se urcă la evajele sl'perioare ş i la 
o latrină . Ca şi la parter, sal1a .de la etaj arc patru bolţ i În 
cruce, care se r·ea21emă pe o cofoană svdtă de piatră cu sec
ţiune octogonală . Existenţa urmeloT 1unui c~min deno tă că 

avem de-a face cu o sală de recepţi e şi festivităţ i . În direc
ţia aceleiaşi ·destinaţii pot fi interprenate n'.şele feres trelor şi 

ba.vindoul dirnspre ·curne . Prernpuneriea i1ui L. R ei1s•senber•gerl 
că această cameră ar fi fo t folo ită odinioară drept capela 
casei se pare că nu coresp unde reali tăţii, în •schimb ar fi 
posibil ca în această încăpere să se fi ţinut sluj bele din casă, 
cum este cunoscut pentru casa N a sauer4 din NLirnberg. Pe 
scara în spirală se a jungea într-o încăpere aproximativ pă
trată , care ocupa llot pilanul 1uumului. P111in tav:aim1l din grinzi 
aparenre şi nişe1e fier,est11e1lior, oare l1a acest niviel - ca şi la cd 
superior - aveaiu mici banchete, caracterul de locuinţă apare 
evident. Probabi1l aceste două Încăperi au fost folosite de Al
temberger drept camere de oaspeţi, fo losinţă cunoscută ş i la 
turnuriile ·de pat ricieni de la Regen burg. Ultimul nivel, ase
mănăoor ou etia jul II, a fost demolat la înoepunuJ seoolllLlui aJ 
XIX-lea. Cu ocazia lucrăriilor de restaurare (1972- 197 3), 
acest nivel a fost reconsti:nuit. Fundamentarea reconstitu irii se 
bazează pe analiza elementelor găsite pe şanti er (urme de 
planşee, resturi de ancadramente şi urm e de goluri), pe ve
chile reprezen tari şi analogia cu un alt exemplu: turnul de la 
casa H aller5. 

Zidăria turnului este În Întregime din cărămidă arsă, an
cadramentele uşilo1r şi ferestrelor, consolele pe care se spri
jină bovindoul, nurnuleţul scării şi galeria deschisă, preoum 
şi nerv.urile bolţil.or, sînt din piatră de cakar sau gres ie. Tur
nul a fost ini ţial tencuit cu mortar de var, pe oare erau pic
tate, cu culoare a1lbă şi neaigră, rosturile unei imaginare zi.dă
rii de piatră de talie. 

D espre p rimul proprietar Thomas Altemberger „de Ci
binio "6 ştim că a dobîndit În 1454 la Universitatea din Viena 
titlul de bacahuureat În artele ·liberale, iar În anul următor 
pe cel de magistru. In 1469 îl regăs im printre cei 12 membri 
ai sfawlui din Sibiu şi În toamna anulu: 1470 este a les pri
mar al oraşUJl.ui , pos t pe care-l ocupă, cu o scurtă în treru
pere, pînă la moartea sa în anul 1491. În acest timp Altem
berger este pevsonali1tatea ·cea mai ma11cantă a comunităţii 
săseşti, activî111d în domeniul politicii, administraţiei de bunuri, 
jur~sd~cţi·ei şi comerpulUJi. El es.te aunoriul lucrării „Codex Al
temberger", un compen:diu de legi s laţie realizat prin fo losi
rea legi slaţiei orăşeneşti şi de minerit din Germania. Sub con
ducerea Lui se ajunge la unificarea administraţiilor locale în 
aşa-·zisa „Unive11si·tame a naţiunii·i sa·seşti". 

Din scrisoarea, care anunţa consiiliului sibian moartea lui 
Altemberger, survenită la Buda în 1491, rezultă de pe ah a 
parte că acesua nu ezita să folosească metode samavolnice saiu 
forţa pentru reailizarea ţelurilor comunităţii sau ale lui per
sonale. Aceste oamcteristici ni-l înfăţişează pe Altemberger 
ca pe un tipic reprezentam al pavri.ci1atului de la sfîr,şi1lul 

evului mediu. Pe acest fundal istoric putem Înţelege dorinţa 

de reprezentare, exageriată pentru patriciatul transilvănean 
din acel timp, şi care îşi găseşte expresia atît în concepţia 

generală cît şi În detaliile prenenţioase .de la caisa lui Ailtem-

3 L. Reissenberger, op. cit., p. 9. 

4 A. v. Essenwein, Die romanische und gotische Baukrmst, În l-iand
buch der Architektnr, vol. 4, Darmstadt, 1889, p. 187 ş. u. 

5 H. Fabini, Studiu privind restaurarea Wrnului-locuintă de la 
Primăria Veche Sibiu, „B.M.I. " nr. 1/1972, anu.! XLI, p. 23- 29. 

6 Datele istorice despre Thomas Altemberger le datorez dr. Gustav 
Giindisch, căruia îi mulţumim şi pe această cale. 
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PLAN ETAJ I 

INCINTA !!I A DIN FORTIFICA TllLE ORASULUI 
A 2A JUM. A SEC. AL XIV·LEA 

TURN LDCUINTA ·A 2A JJM. A SEC AL XV-LEA 

~ 1470-1560 

P: „ . ~ :I ADAUGIRI ULTERIOARE 

o o o 

·~ 

PLAN ETAJ II 

o 

10 
I 

o 

PLAN PARTER 

15 
I 

o 

PLAN ETAJ IH 

o a o 

Fig. J. - Primăria Veche. Plan parter ş i etajele su perioare ale wmului-locurnră. 

http://patrimoniu.gov.ro



+1-0 -11- 2 ...,_•,......s--- -l'o;.._ __ -;'s;._ __ ...;i:20 M. 

FAŢADĂ. VEST, 

Fig. 4. - Pri111ă11ia Veche. Faţ;i,da vest ~ i seqi i pân UUI111uJ-!ocuinţă . 

berge r. Asupra motivelor ce au dus la construirea unor a t 

fe l de locuinţe vom reveni mai jos. 
Pr1esupuneirea d turnul de la Primăria Veche a fost rea

lizat prin t.ransformarea unui turn dm vechile fortificaţii ale 
oraşului7 n u es te Întemei a tă, din ma i multe motive: turnul 

7 G. Giindisch, Thomas Altemberger und das Alte Rathaus, în 
„Neuer Weg" din 18 ma rtie 1972. 

F1 ' . 5. - Prirnari:i Veche. Elev:iţi:i tu rn ul ui văzut5 d in curte. 

D 

SECŢIE EST- VEST 
SECŢIE NORD -SUD 

n u este În legătură cu zidurile o raşulu i d '.n ecolul a l XIV-iea; 

p lanul ed iificiului este prea mare pen tru un turn de apărare 

şi ceea ce este cel mai conolu dent, În cursul lucră ri lor de res

taurare nu -au puuut identifi.ca urmele une i construq ii mai 

veohi ; toane detali il1e de pi a'llfă de la paner ca: i111trarea, fe

restrele şi p ornirea bolţilor nu pot fi datate înainte de a doua 

jumă tate a secolului al V-lea. La oaturile super i1oare nu s-au 

ELEVATIA TURNULUI DIN CURTE 
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putut identif ica re turile unui planşe u de grinzi mai vechi 
sau urmele unor bolţi anteri oare celor anuale, care, după 
pr filatura ·colo·anei centrale ce le susţine, pot de asemenea 
să fi e datate numai În tim1pul lui ALtember1ger. 

Demne de reţinut la 1a1cest turn sînt detaliile de pietră

rie pretenţio s ş i precis executate. Dad anciCl!dramentele de uşă 
de la pan er au o profilaoură simplă , muchii teşite , ş i se În
ch id }n partea superioară în arce frînte: s·egment de cerc sau 
c ns le decor.a.te 1n forme geometrice, cele de Ia primul etaj 
au fo st tranate cu deosebită at:enţie. Pofltlalul către sala prin
cipalăB de la etajul I accentuează imponanţa a1cestei săli: pro
fi lamr,a ancadra:menwlui, care în partea de sus are un lintou 
rezemat pe ·console, se compune dimr-o succesiune de trei i eşin
duri şi int:rîndur.i. Spre interi1or, deasUJpr.a a două socluri pa
ralelipi·pedice, se ridică un profil compus din două baghete, 
carie În pa.nea de sus se despică şi se Întrepătmnd. La fel se 
întîmplă şi cu profilul al doiilea, care a re formă de pară. Cel 
ele-al treilea profil 1depăşeşte paramenvul z~dului, fiind aplicat 
pe perete: peste o ·consdlă d e forma unei piramide Întoar·se 
ş i o prismă se r~diică pmfi.lul, rot de secţiun e pri1smatică, de
co.rat cu două arce frînte apli.cate. În partea s uperioară , oa
vitatea profil.ului este deoorată cu o ghirlandă ou motive ve
getale, care coboară În părţile laterale pînă la aproximativ 
două treimi din înălţime şi se nermină pe o suprafaţă încli
nată, asemănătoare acoperişului unui contrafort. 

Uşa care duce la ca-sa scă1rii 9 e.ste tratată ·ceva mai sim
plu: deasupra unui aiic în aicoladă la care oa ş i la exameiml 
precedent, pmfileLe se întiietaie, sînt ampla·sate blazoanele lui 

B L. Reissenberge•r, op. cit„ p. 12. 
9 L. Reissenberger, op. cit„ p. 13. 

f ig. 6. - Casa Haller. Ultimul nivel şi acoperişul turnului. 
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Altemberger şi a soţiei sale Afoa d e SalZJburg1D. La etajele 
superioare se găsesc de asemenea ancadramente de piatră, dar 
decomţia aces·~011a se reduce, ca şi în cazul .panerului, la 
muchii teşite ·şi .ar('e în formă de acoladă. 

Ferestrele de la paner atrag atenţia prinrtr-un deoali u ne
obişnuit: penoru a asigura o iluminare mai bună, ancadra
mentul de piatră prezintă o îndinare faţă de aliniament'lll 
z~duLui. Ferestre asemănătoare se găsesc la Crncovia 11 la dife
rit:e constmcţii (Turnul Primăriei, Coillegi:urn Maius şi Wa
wel) care pot fi datate ca şi exemplele de la Sibiu la sfîrşituJ 
secolului al XV-lea. La primul etaj, forma ferestrelor este 
corespunzătoal'ie caracterului ·de reprezentar.e al acesnui ni
vel: cele nrei ferestre ale tJumului au trei canate şi stîlpi şori 

de piatră decoraţi spre exterior •cu un profil compus dintr-o 
baghetă cu seeţrune 1circulară, profil care se regăseşte pe an
cadrament şi pe d ementrul orizJOnital ·ail f.er.e~rrei. Car:acreristice 
pennru nranziţiJa de l1a arhitectura gotică li.a cea ra. Renaşverii 
sînt micile console oare de,corează partea de jos a ancadra
mentului şi nu trebuie uitate micile ba:zie ou forme foarte va
riate pe care se reazemă profilul ronund. Fe1r•est·rde etaju1ui 
al II-lea şi cea de la bovindoul ,de la eta jul I mai au În 
afiairă de ancadramentul propriu-zis un fel de oornişă, carie 
asemănător portailului principa:l de fa etajul I, coboară late
ral p1nă la două rnelini din înălţime şi dep~şeşte planiul 
tencuielii. in partea de jos, profilul se termină cu o consolă 
în formă de blazon. 

ReiissenJbeI1ger pume .aiceist rdeta:liu în co•r e laţi e ~ ti1l:i:st~că ou 
casa Tucher - un mic castel În esenţă de concepţie renas
centistă, amplasat Într-un parc În partea de nord-e·st a ora
şului Ni.irnberg - corelaţie .care est ' preluată de V. Vătă

şianu ş i interpretată în sensul datării case i Alternberger post 
1530, anul terminării casei Tucher 12 . După părerea noastră, 

ancadramentul cu blazoane de la Frimăria Veche nu este un 
element stili1stic înrudit ou cel ·de la casa Tucher, corespon
dentul blazoanelor găsindu-se mai curînd la alte monumente 
din Transilvania dartînd de la sfîrşirul secolului al XV-lea, 
cum ar fi cel de pe amvonul şi cele din corul bisericii Sf. 
Margareta din Mediaş, de Ia cristelniţa din Moşna sau de 
la ponalul ·de vest al bi•sericii din Vakhid. Un amănunt În 
sprijinul daită1rii tuimullllli-locuinţă îna.inte de 1490 este faptul 
că detaliul menţionat se regăseşte şi la etajul I , la bovindoul 
către curte unde este în imedi1ata vecinătate cu blazonul lui 
Altemberger, amplasat aici în cheia de boltă a bovindoului. 

La etajul II, În nişele ferestrelor se păstrează, cum am 
mai menţionat, mici banchete. Aceeaşi si·tuaţie se poate con
stata şi la eta jul III , unde ferestrele , aici numa i în două ca
nate, au putut fi restaurate În baza unor fragmente ongi
nale 13. Toate ferestrele au mici console profilate între ·srî lpii 
de piatră În faţa ceroevelelor. 

Consolele care suportă bovin·doul şi turnul scării în spi
ral ă sînt decor:ate bogat în comparaţie cu alte exemple din 
ţa:ră ş i din ţări1le v1ecine (Huda, Lev10C.a, Kosioe ş . a .) şi a~1ci 

regăs im motivul baghetelor cu seqiune circulară , care se 111-

ter sectează, asemănător ou cele de la foresnre. 
Din timpul construqiei se păstrează cinci uş i. Două u şi de 

la eta jul I sînt dec•orate pe una din feţe cu intarsii; una din 
ele, azi la Muz•eul Brukenthal, reprezintă un penonaj dea
supra căruia se poate citi o inscripţie14. Spatele u şilor este 
compus din dulapi V•erticali rigidizaţi de două piese de lemn 

10 E. M. Thalgott, op. cit., p. 46. 
11 A. v. Essenwein, op. cit., p. 205. 
12 L. Reissenberger, op. cit., p. 15; V. Vătăşianu , op . cit., p. 622. 
13 H. Fabini, op. cit. , p . 28, fig. 9. 
14 E. M. Thal gott, op. cit. , p. 56-57. 
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SECTIE ELEVATIE SE CTIE LONGITUDINALA 

PLAN PARTER PLAN ETAJ 

Fig. 7. - Ca~a Haller. Fa~aid a , planu11i şi seqii prin mrn. 

or izonrtale prinse în cqadă de rîndunică. Faţa se comp une d in 
rame şi tăblii. Uşa care duce la sala prinioipală şi care după 
importanţa ei trebuia să fi fost bogat ornamentată este astăzi 
]mbrăcată în metal, omamenrtaţia fo1osită indicînd că a fost 
reali zată la sfîrşiwl sec01lu1ui al XVIII-1ea. Se pare însă că 

sub îmbrăcămintea acea·sta se pa•strează parţi de la u şa ori
ginală. 

Mai mic decît turnul de la Primăria Veche, dar În por
ţiuni mai bine păstrate , ne apatie tJurnul-locuinţă de la casa 
numită „Haller" din piaţa Republicii nr. 10. Această con
struqie (fig. 6-7) 15, judecînd după detaliiie d e arhitectură, 

a fost ridica tă de asemenea În ultima treime a secoh.1lui al 
XV-lea. Pc un plan aproximativ dreptunghiular de 7,60 X 
5,80 m se ridică un turn cu trei nivele. Accesul la nivelele 
superioare se făcea, ca şi la edific iul anterior, pe o scară în 
spirală, care se afla pe latura d e sud ş i ale căre i urme mai 
sînt vizibile În acoperi şul constr.uqiei Învecinate. Parterul ş i 
primul etaj sînt acoperite cu bolţ i În ovuce, iar la etajul II 
găsim un planşeu de grinzi de lemn. De-a lungul curţii se 
află o galerie deschi să, care şi aici este s u sţin ută de console 
de pia'tiră, cu profilatură simplă ; 1consolele se compun din 
două pris:11e suprap u e cu capetele rotunjite ş i muchiile te
şite. 

Important pentru studierea turnurilor de patricieni din 

Sibiu este faptul că la această constiruqie se păstrează şar

panta acoperişului şi cele două timpane În forma lor origi

nală . Acoperi ş ul este susţinut de -trei scaune pe care se rea-
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zemă penele. Invelitoarea e·Ste din olane, unul din puţinele 
exemple originare de acest ti1p păstrate în Sibiu . De remar
cat panta aiocennuată a acoperi şului, care are o înclinaţie de 
68°. Ge1e două nimpane, rea·1i:oane din ziidărie iele o cărămidă 
grosime, sînt acoperiitie cu cărămizi care depăşesc aliniamentul 
zidului cu oca 10 cm şi formează astfel cornişa. Timpanele 
emu Încol'onaite ou cîte un Heur n, din carie se păistrnază a:oi 
numai partea inferioară. 

in afară de detaliile amintite - console ş i fleuroane -
se mai păstrează la această constnicţi e ancadramentele ori
ginare la uşi le şi forestrele etaj ului II. Ferest•rele În două ca
nate au profilatură mai simplă decît la Primăria Veche. Ase
mănătoare sînt şi micile console În faţa ferestrelor, care aici 
însă rămîn În alinierea peretelui. Ceva mai bogat ornamen
tat este un portal cu arc frînt, amplasat pe peretde de nord 
al turnului. Probabil că aicest portal ducea pe un balcon sau 
o terasă. I poneza ar putea fi clarificată numai după cercetări 
de parament în această wnă. 

Afirn1aţia după care această casă, înainte de a ajunge în 
proprieta tea lui Petrus H all er, În anul 1537, ;;i.r fi fost a lui 
Thomas Altemberger16 a fost contrazi ă de un studiu a lui 
Lorenz Sievert despre si tuaţia proprietăţilor în piaţa prin
cipală a Sibiului. Conform aceste i lucrări, casa ajunge în 
1524 din pr-oprietatea patricianului Servatius Holzschuh În 

15 G. Ionescu, op . cit., p. 426 ş .u.; E. M. Thalgott, op. cit., 
p. 41, ş.u.; L. Reissenberger, op. cit., p. 26. 

16 L. Rei senberger, op. cit., p. 26; N . Lupu, op. cit., p. 39. 
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posesia lui Michael Altemberger, fo~l lui Thoma,s, de la ,care 
o oumpără mai tîrziu Petrus Haller, nransfol'lnînd-o în tilul 
Renaşterii. 17 

Turnul-locuinţă era de fapt numai o pa,r·te a acestui an
samb1u, caisa propriu-zi,să fiind amplasată ou frontonul spre 
Pia~a R:epublicii. D e la acest corp ele clădire se păstrează 

azi numai uneJe boilţi şi resnuri1le wmi ancaidrament de fe
reastră foarte asemănător cu oele de la Primăria Veche. 

Pentru s·mdierea celui ele-al tre~lea exemplu, turnul ele 
patrician de la casa „Lut,sch" din 1piaţa Republicii nr. 13 
(fig. ,8-U), singurele Sl\lrse le constituie reprezentăril e ş i de
scrierile anterio:are transfo11mării clin 1830-31 şi ana!liza ele
mentelor originare păsirrnte În noua clădire. în privinţa repre
ze ntări, i grafi.ce, două tab1'ouri din Mu:z;eul Bruke111uha1l ne 
înfăţişează această construqie. Este vorba de reprezentarea 
decapi tării lw Johann Sachs von Harteneck în piaţa princi
pailă a oraşu1ui în 1703 şi aimairela lui Franz N ewhaiuiser", Tîr
gllll anual de 1a Sibiu", din anll!l 1789 (fig. 9). P e oînd prinna 
ne prezintă numai o persipec:tivă aeriană aisupra clădirii pri
vită din s.patJe, din care se polate insă vedea clar 
împărţirea clădirii în trei volume, cea de-a doua redă fron
tonul princiipail către piaţă, cu rnulne amănunte . Turruul avea 
patru nivele şi era flancat de două 10011puri de clădire eta
jate, cu acoperiş în două ape, unul din aceste corpuri - cd 
de sud - avea un bovindou J'n pre piaţa. Desenul exa,ct ne 
permite să vedem profilatura timpanelor ş i cornişelor şi , ca 
În canul turnului de la Primări a Veche, zugrăveala imirînid 
zidăria de piatră făţ uită . O deosebi•tă anenţie s-a acof1dat 
detaliilor de pi,etrărie: fleuroane şi ancadramente de ferestre; 

17 G. Giindisch, op. cit. 
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Fig, ~ · - Casa Lutsch. Aspectul actual 

se remarcă ace1la·ş i profil de copertină ila foreastra bovin
douhui cum l-am găsit la eta jul I şi II la P·rimăria Veche. 
Sub această fereastră şi sub cea .de la etajul II ob servăm 

două decoraţii con tl'nd din bile, respectiv blazoane 18. Acope
rişurile erau învelite 1cu olane, tumul cu patru ape şi coamă 

avea panu ferest•re în acoperiş. 

Despre ·C0111strui11ea acestei CaJSe ne dă mfo11maţii priooise 
„Topogrnpih'ie ider Snaidt Hemnal1Jl.mtadt" 19 prin afirmaţia au~
rului 1descr1ieri,i, prob~bil edirorn1l Martin Hochmeister însuşi, 

care a citit pe bovindou şi În capela din curte datele 1472 şi 

1474 . .Aiceastă datare apare vewsimllă·· prin faptul că deta
liile din tabloul lui N eu ha user o su sţin întocmai. Din păcate 

de aici nu aflăm nimic despre cel care a construit această 

caisă. Pre Lllpiunerea că pe acest loc s-air fi aif.lat mănăstirea 
Sf. Ladislaiu, aşa cum o găsim În Cr:onica oraşuLui Sibiu a 
lui Jiohann Geiorig Schaser20 paf1e că 'Se darooreşte unei confuzii: 
pe cînd mănăstirea se afla în afara zidurilor ,cetăţii, pe ampla
samentul casei „Lutsch" a fost construită o capelă dedica{ă 

Sf. Ladisla:u (fig. 10) din care azi se păistrează n~mai urme· 
ale peretelui de nord. Ca dement de data1re poaite fi folosită 
o ferea·stră ·cu îndinaţia anca•dramentului identică cu cea de 
la Primăria Veche. Probabil avem de-a face aici cu capela21 
casei amintită de Hochmeiister În 1l11.1crarea din „Siebenburger 
Zei<tung". Ludwig Reissen!berger22, b:azîndu-se pe scriitori mai 

18 L. Reissenberger, op. cit„ p. 27; v., E. M. Thal gout, op. cit., p. 48. 
19 „Siebenbur.ger Zeiuung" nr. 73, 1784, p. 582 ş.u . 
20 Johann Georg Shaser, Geschichte von Hermaimstadt, manuscris 

la Arhivele Statu lu1i Sibiu . 
21 Ca.pela a pa~e pe p '.anul Sibiului, întocmit de Momndo Visconti 

în <t nLtl 1699 . 
22 L. Reissenberger, op. cit., p. 28. 
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vechi, afirmă fă·ră a da însă o .sursă, că acea·stă casă a avut 
o funeţiune publică, servind pentru adăiposvul regilor unguri 
cînd v·eneau în Sibiu. In sprijinul 1a1cestei :afirmaţi este de 
men ţionat faptul că această capelă avea hramul Sf. Ladis
lau. După datare, de care nu avem motiv să ne îndoim, clă
direa ar fi fost cornsuruită În timpul lu; Ma•tei Corvin. Se 
poate presupune că această ca~ă a fost ridicată ca locuinţă 
a judelui regesc, de:oa·rece în 1464 arcelaşi Ma;tei Co·rvin acordă 
oraşului ·dreptul alegierii libere a judelui. Desigur a•ceastă des
tinaţie nu exolu1de fapttul ·Ca Matei şi urmaşi1i 1ui la tron să fi 
looUJÎit în aicea;stă caisă oiri de cîte o ri v.enea;u În Sibiu. Cerice
ta11ea istol'iieă va trebui să clarifice dad între ace·a~ită ca;să şi 
evenÎ!mentele din 1467 - venirea la Sibiu pentru judecarea 
unor de:mniiuari care par'liÎicÎ!parse.ră la un compi}ot împotriva lui 
- ex·Î!stă puncte comune. Si~ur este că această construcţie a 
fost una din .cele mai importante olă1diri laiice ale secoluLui 
!XV din S~biu. La o arnaliză mai atentă a programu1ui şi a 
dernliil'Or găsim unele asemănări ou Primăria 1din Wroclaw23, 
construcţie la a că.rei ultimă etapa participarea lui Matei 
Corvin este •evident idemonstrată prin blazonu:l acestuia, care 
apare în difori•te !locuri ale edificiului . Ambele conisuruqii 
au com un eiris·tenţa sărlii cavaleriilor şi a capelei la etajul I, 
precum şi dispoziţia camerelor pe trei travee. Şi În ceea ce 
priveşte exteriol'ul se poate prieSUJpune o influenţă a renumi
tului exemplu din Wrodlaw (bovindou, timpan şi f.erestre) 
asupra casei sibiene. 

In a doua jumătaite a ·secolului al XVI-lea •casa apare în 
propr.ireta'l!ea familiei Haller24 pînă dirud, În anul '1593, fiii ju
delui regesc Petrus Haller vînd „caisa de colţ cu popi·c de 
lîngă casa faankren" lui Johann Lutsch ş i urmaş iLor lui. Mai 
tîrziu ajunge în proprietatea famiiliei Reissenfels ş i de a1c1 
În 1818 În proprieta:tea comunităţii orăşene·Ş't i. 

De lra a;ceastă construcţie deosebit de interesantă se păs
trează, din pă·cate, destul de puţine părţi originare. In piv
niţă, care nu a suferit transformări deosebite, •regăsim pla
nul iniţial (fig. 10) care ne permite să stabilim ·dimensiiunile 
În plan ale diforitelor părţi ale •casei (d e ex. ale bovindou
lui). Tot aici găsim şi scara în spirală, care la etajele su,pe
rfoaire a fost demolată. Ancad11ffientele de uşi la subsol sînt 
asemănătoare cu cele de la Primăria Veche: deschideri semi
circulare cu muchii teşite . 

La parter se păstrează bolţile trecerii >Căue curte. La 
lucrăr : de adaptare efectuate În uhimul timp a apărut un 
ancadrament de piatră ou profilatură simplă. Sub acopel'işul 
casei se mai găsesrc unme1e acoperişu1l'lli 1n două .aipe din partea 
de nord (fig. 11). 

O cercetare bazată pe sondajele de parament şi arheolo
gice ar putea contribui mult la elucidarea iswriei acestui 
monument. Putem admite că sub tencuiala acruală se păs

trează o serie de detalii de pietrări e, menţionate de Seivert 
încă în 185925. 

In cele ce urmează vom Încerca să evidenţiem caractcris-
6cile comune ale exemplelor cercetate ş i astfel să ajungem la 
definirea turnurilor de patricieni din Sibiu. 

Un prim element comun esue peri·o.ada în care au fost con
struite : toate trei au fost ridicate În ultima treime a seco
lului al XV-lea. Această perioadă es te caracterizată prmtr-o 

23 Marcin Bukowski , Ratusz Wroclawski, Wroclaw, 1958. 
24 L. Reissenberger, op. cit., p. 28. 
25 G. Seivert, Die Stadt Hermannstadt, eine historische Skitze, Ed. 

Th. Steinhauser, Sibiu, 1859, p. 24. 
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înflorire a comequ1ui şi meşteşuguri-lor, ceea ce duce la o 
dezvoltare a patriciatului orăşenes1c, beneifioi.arul acestor tur· 
nuri-locuinţă . 

Carnoterirsticile din punct de vedere arl am1plasării ş i aspec. 
tului lor sînt: 

1. Ele au fost ridicaJte independent de construcţiile de apa· 
rare ale o.raşului ; 1mrnul-lo.cui nţă de la casa Altemberger se 
află la oca 2 m de cel de-al 3-lea zid de incintă al orraşuh1i 1 
datînd din secolul al XIV-lea. 

2. Turnurile au un plan dreptun:ghi1ular sau apropiat de 
paitr.at, pe care se rid~că trei pînă la patru •ciaitru11i, din 
care primele două sînt bolt~te în cruce sau cu boltă cirlin· 
drică cu penetraţii. 

3. Turnurile nu au pivniţe. 
4. Caimerde ooupă uoată suprafaţa tJumuluri. 
5. La parter gă·sim spaţii gospodăreşti sau o trecere aco

peri,tă (casa Lmsch). Camera de recepţie şi reprezefl'tare - 111 

carsa Lunsoh este defl'umi ită ş i sa;la cav<Vlerri1lor - se gă•seşue, 
asemenea unor exemple din Germania de Sud~6 , la primul 
etaj, iar camerele de deasupra erau folosite drept dormitoare 
sau camere ·de oaspeţi. 

6. Pereţii sînt din cărămidă arsă, ancadramentele feres
trdor ş i uşirlio·r -din piatră şi , izoh1t, la camere de i1rnporrtanţă 

redu să, din lemn. 
7. În diferite locuri s-au ·pu·vut găsi urme de zugrăveală 

pe pereţ ii exteriori , reprezent~nd wsturile unei imaginare 
zidării din piatră de italie . .Aisupra acestui fapt va trebui Te
venit, deoarece este În strînsă legă·tură cu una din funqiuni·le 
de bază ale acestor turnuri, aiceea de repr·ezentare. 

8. Lîngă turn, legat de a·cesta printr-un culoar deschirs pe 
console de piatră, se află un co•rrp ide 1ocrUit. 

9. La turnurirle carie pă·strează eta jele sruper.iorare - AI
tember,ger şi Haller - se găsesc urimele unor ooşuri de fum şi 
a1e unui şemineu, .creea ce denortă că au fost l'Orcuite şi pe 
timp de iarnă. 

In ce măsură caracteri~ticHe de mai sus pot fi aplicate ş i 
la alte case din Sibiu de exemplu: casei lui Hecht, piaţa 
Republiicii nr. 8, sau la cazarma „K,empel" azi Cennm M.ifoar 
terit1oria'1 din Piaţa armefor, în care sînt înglobate r·ootJurile 
caisei frarrrril1iei de patricieni Tobiaisi27 etJc. o vor arăiva cercretări 
ulterioare. 

Aisemănător alnor ţări , mrnurile-J.ocuinţă joacă un ml im
portant în arhitectura medievală din Transilvania secolelor 
XIII-XV. La o primă vedere se poate urmări o dezvoltare 
a diferite1or turnuri În sensul trecerii de la funcţia de apă
ra11e-1loouinţă la a;ceea de reprezentare, cum apare la turnu1rii!e 
de patricieni. 

La începutul •ace.stiui proces stă donjonul , pe care îl găsim 
în Transilvania la turnurile nobilimii şi la cetăţile săteşti. 

Trebuie să admitem că această formă a fo st foarte răspîndită 
În sec. XIII şi XIV. În afară de cunoscutele exemple ale ce
tăţilor de greavi, pătura conducătoare a comunelor săseşti, 

de la Cîlnic şi Gîrbova, mai multe turnuri de vest ale cetă
ţilor bisericeşti par a fi fost construite iniţial independent 
de biserici, fiind ultimul refugiu în caz de asediu. Astfel tre
buie interpretate, după păr.erea noastră, anumite caracteris
tici, care deosebesc aceste turnuri de turnurile de biserică; 
dintre acestea menţionăm existenţa unor fortificaţii la bise
rici (Moşna, Dobîrca, Ruja, Viscri ş.a . ), lipsa portalurilor de 

2G Richard Strobel, Wehrtrmn, Wohntrtrm, Patrizierturm in Regens
/;1trg, în „Festschrift Karl Oetinger zum 60. Geburtstag am 4. Mărz 

1966, gewidmet", Erlangen, 1967, p. 106 ş .u . 

21 G. Seivert, op. cit., p. 25 . 
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vest primele două nivele sînt boltite, accesul la eta jele supe
ri oa.~e se face pe scări în grosimea ziduLui , ia r în afa ră de 
aiceste scări mai ex i stă o uşă fa primul etaj care putea fi 
foilrosiită ou o soară mobilă . O part;e a aioesuo1r donjoane a 
fost poa·te oommuiităl în a doua jumătate a seoolu1lui al 
XIII-iea; ele au fost primele oonstmcţii mi1faare 11idica!te după 
invazia mongolă d in 1241. Altel<e prezintă caracteristici , care 
fac mai probabilă construirea for în secolul a l XIV-iea. Zo
nele care prezintă interes pen tru a f i studia te sub aceste as
pecte sînt : Valea Hîrtiba.ciului , zona celor două Tîrnave şi 

z·ona Bi1str~ţa-Năsă·ud23. 

Faţă de importantul rol p e care l-au jucat greavii în seoo
lele XIII-XV29 se poate presup une că multe din a ceste tur
nuri au fost conistruite drept turnuri de refogiu, o ipoteză 

care va trebui corelată cu studiile istorice de specialita te. 
în arti·oolu l să u „Ce tăţile din Ţara Haţegiu1Lui " 30 , R adu 

Popa demonstrează că o 1se rie de turnuri , care În l~t,exiatura de 
specialitate er.aru cons~derate turnuri de ·s-tira j ă şi observare, în 
rea.lj.ua:te nu ·eraJU alt:iceva dedt vumuri-ilocuinţă ale cnejt1101r 
romani din acel ţin UJt. Eile serveau, în oaz de p er iicol, ca loc 
de refu giu ş i pentru păstrarea uno r obi·ecte de valoare. Cele 
paitru exemple desori se de R1aidu Popa: Rădutova, Rîu de 
mori , Mălăeşti ş i Colţ - se păstrează numa·i ca ruine 
au fost turnuri cu plan În formă .de dr·eipnunghi sa u pătrat , 
din z.i.d ăr ie de pi atră. Apariţi a acestor turnuri În ţara H a
ţegiului poate fi pu0să în legă.nură ou exemplele menţ.i o n a'te 
din zion a de •O()Lonil)are să·seaiscă31. Ca exemle ungureşni cităm 
din a.rti<oolul menţion<a1t : „ Şi nobilii m aghiari sau feudalii 
eclesiastici au ridicat asemenea turnuri-locuinţă. Monumente 
reprezentative s-au păstrat, printre altele la Cheresig lîngă 

Oradea, imde don jonul izolat, de ·pilan poligonal, construit 
din cărămidă, este anterior ·anului 1289 sau la Ciacova, În 
Banat, unde partea mai veche a cetăţii atestate la începutul 
veacului al X IV-Zea ca fiind În .s tăp înirea familiei Chaak 
(Csanki) este un turn-locuinţă de plan rectangitlar cu laturile 
de 9 X 10 m " 32. 

O altă <oaitegor,ie de tummi-locuinţă sînt acele turnuri din 
ansamblurile de fortificaţi•i băsenic·eşti , care În afa ră de func
ţia militară •serveau ş i dr,ep t ·locuinţă . Un exemplu condudent 
în acest sens este turnul de ipoartă de 1a: cenaitea biseri·cească 
din Aţei , j udeţ11.1l Sib iu. E<ste p ro babil că aicest ourn să fi 
fost în proprietatea fiamiliiei de g111ea.vi Tolbiiasi33, menţionată 
în rrepevave rînduri în documentele secolelor aJ X V-lea şi a1l 
XVI-lea. Şi aici regăsim cele două niv.ele bolitite - cel de 
la pan er cu boltă se1111.icil inidr.ică, iar oel de la eta j cu o boltă 
în cruoe. Caracterul de lrocuinţă este atestat de fo111natuil fe
restrelor , mai mari dedt la turnurile d e aipămre, de exisvenţa 
unui coş de fum şi de un bovi1ndo.u fo l1osit drept l atrină . 
Trebuie menţionată o ideooraţie dea supra fore.str.ei est de la 
etaj: o mulură got·îică apLi<C'ată, străină arhitecturii milinare. 

O si nuaţie asemănătoare gă·sim la turn ul Cosi.oorarilor din 
cetatea Sighişoara, unde pentru funq ia ide turn-locuinţă ple-

28 Dintre t urn urile interesante sub acest aspect menţionăm cele de 
la: Ocna Sibiului, Daia, Roşia, Vu rpă r , N oul-Sibiu, Cristian-Sibi u, G u ş te

riţa , Iacobeni, Noişt :td , Băr cu ţ, H osman , Netu ş , Ap old, Saschiz, turnul 
bisericii d in deal de la Sigh işoara , D um itra , Varmeş , Lechin ţa şi Jelna. 

29 Ştefa n P ascu, Voievod1d Transilvaniei, voi. I, Ed . Dacia, Cluj, 
1972, p. 122, 319 ş i 322; T homas Năgler , Die soziale Schichtung bei 
dm Siebenbi.irger Sachsen im 12- 13, jahrh1mclert, În „Forschungen zur 
Volks- und Landcskunde" , Band 15 , nr . ·1, 1972. 

30 R adu Popa, Ober die Burgen der Terra !Tatzeg, În „D acia, 
Revue d'archeo.Jogie et d'histoi re ancienne", X VI, 1972, p. 243- 269. 

31 l\ . Popa, op. cit„ p. 257. 

;2 R. Popa, op. cit., p. 258. 
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dează boh a pe nerv uri de la nivdul de sub '1Jcoperi ş şi anca
drame.mele d e piatră a1e f.e rnstrelor. 

* * 
Părnunderea trpuliui ide tJUrn-locuinţă p e terito 11~ul ţăr.ii 

noarsitre u ebuie pusă în le.gătură cu relaţiile dintrre Tranisil
vania şi ţările vest-europene în evul mediu. In cele ce ur
mează vom înoer·ca să urmărim mi1graţ ia a1oesnui t ip În sens 
inve rs deplasă.rii lui iniţiale, adică de 1la est spre vest. 

O primă constalJare care se poaite face este aceea ·că tur
nurile-locui.n ţă din Iinali a, Germania, Polonia şi Ceihoslovaicia 
au fos t ridiicate înaintea oelor din T rnnsilvania. Expli1mţia 
acestei întîrzieri o gă1s!Îm În s· itJUa ţia eoonomÎică a Transava
niei şi în faptul că tflainismiter·ea for1111elor a flhi tecuurale din 
cen tirele v·est-eumpene pînă în 'Tran.s.ilvania ne.cesi1t1a la aoea 
vreme un timp mai mult sau mai puţin fod e1lungart. 

U n exem1plu cafle u!Îme şte prin asemăn:area liui cu turnul 
de la P11îmări1a Vedhe este turnul-locuinţă de la rntatea W a
wd din Craoov:ia. După Adolf Szyszko-Hohusz34 ac.est nurn, 
care astăzii este îng~obat În ca·S1tel1ul din se1c. al X VI-le.a, a 
.fost constfluit de Wla1disl1aiw IV „Lokietek " la Înceipunul se•co
lul•ui al X IV-lea. E ta jul I , care inveresea:ză în oon1texnul nos
t ru, p oate fi datat după co loana ide mij!"Oc ş i bolta cu ner
v uri la începutul secolului aJ X V-iea. Aic i, ca ş i la monu
men~ul sibian găs[m un plan apropiat de pătrat - laitur.a este 
de cca 10 m, iar cea de la Sib iu de oca 8,50 m - bolţile 

în formă de cruce se :.prijină la mi·jlroc pe o coloană ocvo
gona lă d in pi<atră fără capitd ş i ou o bază profil ată . Este 
greu d e spus dacă avem de-•a fac·e aici .cu o influenţă directă 
sau ambele construq.ii au av ut un ex1emplu comun. Văzînd 
însă asemănările evicLen t·e t rebuie aicLmisă o corelaţie Între 
a1ceste două con s.rmcţii . 

Impor tante pen.trru studiul de faţă sîn t rezultatele cerce
tă ril1o r din ultimul t imp din Ceihaslovacia in legătură cu 
case de patrcicieni din Praiga35. Ania.liza exactă a substanţei 

medievale în baza stud iului unor v·edlli planuri ia. le o·raşului 
ta d us la concluzia că în secolele X II .~ i X III În Pra1g1a a 

de o V A V I\ 

ex·israt un număr impresionant de ca·se p.1atra: pina in 

1235 aşa-z i1 sel.e caise romane, iar .ap oi casele de patr1i.cien i În 
• V b' . 36 D rlÎ al căror pro.giram 'Uurnul-locu111 ţa era a. 1şniu 1t . e1sc ,erea 

unui asemenea .vurn o· ga!sinn În a'fti1ci0lul „N al.ez domu U veze" 
' 1 ' V de ]iosef Mayer ş i J ana Vodickowa37. Pupne.e resturi pastr ane 

nu peruniu o reoonisotrucţi e, totu şi din plan se ~oate deduce 
că era vorba de o construicţ i e pe plan d11e1Ptungihmlar ( 6,00 X 
X 4,80 m) cu scară În spi•rală . v 

In privin~a aspectiulu i exocrio r se p oate observa o a·sema
nare î.n trc nurnur ile sib iene ş.i construicţÎii d i.n aceea:ş i cane
gorie, cum apar p e vechi foto.grnfii i din Ni.i~nberg38• Re.găsim 
aici aitî t aoope ri.şurile în două ape cu panta foarte mare cu 
timp ane car·e depăşe s·c acoperi•şu l ş i care s1Înt Înteol'onate de 
fl euroane. D in tuirnuri le-lrocuinţă păstrate la N~irnberg oa'Sa 
N assau·er este desigur ex.emp lul cel maii imiportant39. Tu:mul, 
car·c are p atru nivele, avea !a cele două nivele infenoar: 
depozite, deasupra o capelă car·e serv·ea şi drept „ipala•s" (sala 

33 vezi nota 29. 
34 Adolf Szyszko-Bohusz, Wawel Sdrednowieczny, în , „Rocznik 

Krakow sk i", tom . XXIII, 1932. . . 
35 D obroslav Libal, V or Beendig1mg cler baugesch1chtltchc11 Unter-

wchung der Altstadt, în Staleta Praha, I , p. 157. „ 

36 V ladimir P isa, Prager Stadtentwicklung unter clem Fmhfeuda
li.1m1f,S, ln Staleta Praha, 1, p . 154 ş.u . 

37 Josef Mayer , J ana Vodickova, N alez domu Uveze, Der Fund des 
fla1t ses .,Beim Turm", im Kasmllus-Viertel, În Staleta Praha, II , p. 223. 

38 Jus~u s Bier, Das ahe Niimberg in Anlage /,/,ncl Aufba/,/, , N Lirn
berg, 1926, fi g. 11, 12, 13, 80. 

39 A. v . Essenwein, O/J. cit„ p. 187, şi p. 86. 
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- ' UkN LOCUINTA - A 2A JUM. A SEC. AL XV LEA 

~ ZIDARIE GOTICA A 2A JUM. A SEC. AL XV LEA, 

===:J TRANSFORMARI ULTERIOARE 

1 2 3 4 5 10 15M 
f--~~-i-~~-i-~~---t 

PLAN PARTER 

TURN LOCUINTA 
~ ZlDARIE GOTICA 

PARTI DEMOLATE IN 1830 

O. ~1-4-2_3~ '---'"5 ______ --11pM 
1- r--1 i---i I 

PLAN SUBSOL 
Fig. 10. - Ca a Lut eh. Plan parter şi subso ' 

li 
O~- l9M 

Fig. 11 . - Casa Lutsch. Reconstituirea faţadei şi seqiei. 
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Fig. 9. - as~. L,~11:'Sch. Fragment din tabloul lui Fr. Ncuhauscr „Tîrgul 
anual! de la Sub1'll (1789) cu reprezenoarea casei în forma ei înai nte de 
tr:t1H~ormare . 

reprezentativă), ia r la ul vimul nivel o cameră de loouit, care 
era foJ.osiită numai tempora-r . În partea de su s se aifla o 
pla,uformă de apărare. Casa a fost construită în seoo'1ele 
XIV ş i X V ş i a primit între an ii 1422-1432 utimul etaj 
in for.ma lrui a,c tuală40 . După A.v. E s enwein casa Nass:wer 
p.mvin1e •ca tiip a11hitecnura·I din donjonul castelului de la 
~'.iesa:c~41 . într-adevă r atît progra mul CÎ.t şi împărţir.ea spa
ţulor s1nt foairte a emănătoare. EXJpli•caţ i a .aoestei influenţe 
reziidă În tendinţa pa1tri1cia tului o răşc.nesc de a ocupa o po
ziţ i e socială asemănănoa re ou aceea a nobilimii fcudale42. Un 
exemp lu, care a servit poate, ca model p entru rpatrirci.aitul din 
Germania de Sud, este reşedinţa familiei nobili.are Wiuels
b<l!cher de la Mi.ind1en; casa constliuită în se.colel e X IV şi XV 
se compune di,n turn ş i casă de focuit. Parametrul ·exterior 
este decorat ou romburi ide culori d~forite a;pli•cate în tehnireă 
sgraifito p e tencuială. Monivul decorativ folors irt este prelu at 
din blazonul famili ei. 

Un grup a:parte de uurnuri-'hocuinţă rse găseşte la Re
geruSbUJrg43. E'1e au patru Sa!U mai murlne etaje, alăturat turnului 

40 Hellmut Rossl.er, Detttsches Patriziat 1430 bis 1740, Bel. C. A. 
Starke, Limburg/Lahn, 1968, p. 257; Gerhardt Hir chmann , Niirnberger 
Patriziat, şi Giinter Gru11d111 ann, Patriziat und bildendt: K1mst, p . 420 ş.u. 

41 A. v. Essenwein, op. cit„ p. 166. 
42 A. Rossler, op. cit., p. 263. 
43 A. Strobel , op. cit., p. 93-116. 
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e aifilă un •corrp de Loouinrţă. Ţ.urnurile nu au. şemineuri, 

ceea ce denotă că au fost fol 01s ite numai temporar, iar dea-
u,pra ultimulu·i nivel se aifl .a deobirce i o pl.a o~ormă de aipărare 
Încon jurată de creneluri. La pa11ter se afla capela ampla·sată 
Într-o Încă.pere bolcită ou două trav ee. Luînd în consirder:aţ i e 
că a1cesvc turnuri aiu fost oonrstrui·ne în secolele X II ş i :XCIII, 
se poate vo rhi numai de o tran•smi1ter1e mediată în T rans-il
vania. De la Regensbur1g se :poit urmărri p e de o parte legă

tm1i cu oonstr1uoviii de aioeM ge!l1 în oraşelre-rep ublici din Italia 
(S. Giminiano, Bol1ogna)44 şi cu aşa-n umitele " uo rre senior.al" 
din Spania (Ba rcelo11a, Sostao)45. P.e de altă parte gă•sim de 
aici legă turi spre E uropa de Noriei , unde se ştie că a u existat 
de asemenea turnuri de p.atri1ci1en i. La Kăln, Augsburg, Viena 
e pot i:dentifica exemple de asufel de tumuri pe baza unor 

repr.ezentă ri mai vechi ale or.aşelor: la Ţr,i ·er , Komtanz, Srut
tgart, \'o/i.irzburg, Krem , M·etz, de asemenea a u pu•tJut fi con
tara t·e resturi ale unor turnuri-loc uii nţă. 

Pf\i.v,iue În con.texrul wriopean, uurnuf\ile-tlocuinţă din Sibiu 
prezintă o formă uîrrzie a unui tip de oonst.rurcţ ii la rg răs

pî111di•te în Gumpa centra lă medievală. 

·X· 
·i:· ·X· 

Jn înd1eier·e trebll'ie înce11cată În·cadr.area a:ces nor corns'truc
ţii, care ocupă un IO'c aparte î.n a rhi·tectura de turnuri din 
Trnnis.i.lvan ia, În oomexuu1l 15'0.cial-'irsuoric, cr.lire le-a generrat. In 
li psa unor studii c uipr·in ză1toar.e asupra patr~c iaoului din Ar
dea l, ne re.fe rim În cele ce urmează la s•tudii privinrd patri
ciatul unor o rraşe vest-'europene. 

D e·sprie pa.tri•cia.uul din U.1m se şti·e că loouria în oriaş în
tr-o „ca ă de pi a tră" (dom us h11pirda:e), iniţial Într-un „turn 
de pi·a:t ră"46_ La Nurnib.e.r:g patri·ciienri i obţin în decursul tim
p'llll1ui privi11egi.i u~piroe n10.b i1l~ii f1eudale ; a:sufel ei poit pr•imi şi 
don a la ti,funclii , ei pr·irnesc sc ri ·~m ri ll'orbiliare ş i scrj•so rm de 
blazon din p.ar>tea ipulierii ~mperi a:le , ceea oe a rată poziţia lor 
asernănăuoar,e cu a:oeea a nohi1imii. T rebu.i-e men•ţioll'ată a:irci 
tradiţia de a fixa În biseri1ci panQluri un amintirea celor morţi, 
tra:d iţi e ce se p oate observa deja Îin sooolul al X IV-lea47. 

Paralela tran s ilvăneană o gă·si1m în frumoasele pi•etre fu
nerare, di1sp:UJse a:s ta1Zl un f·eruha biseti1cÎi 1eiv:aingihe1irce din 

ib iu. ele mai vechi pietre - celre a'1e lui Johann ProH şi 
Gcm rg I-foch.t - a u fost re·aili·zate În u1Pimul deceniu al seco
lul'llri la V-' lea. 

Pentru a „eterniza preten/:iile lor în mod accentitat şi pen
lnt a legtima sititaţia puterii lor46, patr~cieni, i înrcear<Că să r·e
pr.ezinrue aicca·s tă pute r.e î.n ansamblul o.rărşene·sc rpr•in constmirea 
rurn uril1o r- J.oouinţă. Arceeaşi tendinţă de ma:n1ifestare soaia:lă 
exprim ă ş i zugrăv irea rostur.ilor •une i zidărij de piiarră ima
ginare, mm o pllltcm obs·erva la muhipLe exemple de caise 
de patri.cien,i din Sirbiul secolului a l XV-I.ea. Cu toate că 

zidări a de că rămi d ă înlooui·eşte în aicest tirn1p în T.ran•silvania 
aproape integ ra l zird ări a de pia:tră, arceasva din urmă corntinru ă 
să e·x iste ca „pitrtător de semnificaţie49 în f.inisajul pereţilor, 
amănunt caira:cterj tirc p.enitru star•ea de sipirit, care a dus la 
cornsumi.r.ea uu rnur,ilor de patriircieni. 

An.a li za exempldor de mai sus constirtuie începutul unui 
&tUJdiu asupra locuinţelor din peDioaida got~că în Transilvania 
ş i urmăreşte să aitragă atenţia aisUJpra var.i·etăţii ş i eX1presi
v1ită ţii formelor în .airhirtectura medievală din ţara noasură. 

44 H . Răssler, op. cit., p. 520. 
45 Vicente Lamperez y Romea, Las Ciudacles Espa11olas, Madrid, 1917, 

p. 44 Ş . li. 

40 H. Ros Ier, op. cit. p. 306. 
47 H. Rossler, op. cit., p. 257. 
48 Giinter Bandmann, Mittelalterliche Architekt ur als Becle1wmgstră

ger, Ed. Gebr. Mann, Ilerlin, 1951, p. 143. 
49 G. Ilandmann, op. cit. 
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DECORAŢIA EXTERlOARĂ ZUGRĂVITĂ PE TENCUIALĂ A MONUMENTELOR 
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ (sec. XIV-XVII) 

arh. CRISTIAN MOISESCU 

U n a1spc,ct rela tiv neglij at p.înă În momentul de faţă -
aşa cum vom încer,ca să demonsuăm - , care face totuşi 
parte in<tegrantă din caraicter·i1~ti 1c iLe arhi re.crurii feudale din 
Ţara Românească, este siistemu] de finisare a faţaidel1or motive 
decora·ri1ve menite să sugereze fie cărămida aparentă, fie să 

r·eprezinte o deoo raţÎie fliora l ă saiu z,01omoJ.1fă stilizată, rea li
zate prin in;oiza rea ş i fixarea ·cuLorii pe ·rerncui1allă. 

Tot :atî t de 0puţi1n stiudi.ată a. fost decoraţia d e 1aces't gen 
care, Începînd de la s fîr ş i11Jul secolului al XV-lea 1, a dev.enit 
pentru o lungă perioa1d~ , curentă în ornamenta,rea exteri1oară 
şi chiar ·inter.iioară a mul tora 1diJ11tre monumente le moldov·eneşti. 

D e mai muh interes a benefic iat în 'Ll,kjmul timp din 
partea ce rcetăto rilo r , a·cest sistem de decoraţ ie, a monumen
telor aipa rţinî 111d evului mediu tran s ilvănean2. 

Prima problemă pe care ·O priil.ejuieşne oonstaitarea existenţei 
aice·stui procedeu de a deicora faţiaJdeJ.e tencuiit·e, se ref.eră la 
origini le ş i cauz:elie aipariţi·ei şi ră·spîndir ii sal.e la monumen
tele noa1str·e de zid. 

Fără înid o ială că, În ceea ce priveşte oriigi.nile sale, p en
tru Ţara Românească, M01Ldov1a ş i numai în pane pentf'Lt 
T11ans~lvania, acestea rrebui·e cău1tate în fondu1l ·de influenţă 
biz·antină, înrîurire cu nradiţi.e seoulară asupna ţărilo r române, 
deja împăimîntenrtă aic i în momentul formării statelor feu
dale. Dacă pînă În secolul al XIV-lea, nu existau posiibilită
ţile materiale şi oon diţi·iLe soc1i:al ...,poli1tice nec1esare realiză:rii 

unor ·Construcţii de mari proporţii, atunci CÎllid aicestea s-au 
Închega t, preluarea sis·terneilor de conis tmeţti·e a1'e celui mai 
impoC<tant stat feudal orienta l, Bizanţul, sub a cărui iniHu-

1 Primele monumente cunoscute pînă 1n prezent unde se păstrează 

acea s tă dccora1ie, sînt bise ricile mană tirii Nea11 ţtilui ş i Sif. Ioan din 
Pia~ra Neamţ , ambele zid ite în 1497. 

2 Va1ile D ră•gur, Picturile murale exterioare ln Transilvania medie
vală, În „SCIA'' , Ser.ia artă plas~ică , tomul 12, nr. 1- 1965, p. 57, 
passim; Eugen ia Grece:urn, Pctramentul mediev al. Observaţii pe margi-
11ea. 1mei dornmentări 211 R.epnhlica Democrată Germană (în mss.). 

Fig. 1. - Biserica Sf. Nico lae Domnesc d i,n urte·a de Argeş - detaliu 
de parament, faţada de est. 
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enţă spirinuală şi politică se 1afla Întreaiga zonă a Ba1canilor 
de mai multe secole, em foar1te fir.ească. 

D eZJvoharea arihiueotiurii în Ţara R.Jomânească, da~orită oon
so lidării pu•terii centrale, a dus h i·n1div:iidualizarea a1ce·steia 
În sensul preluării ş i prelucrăirii, În dec:ursul rimpulwi, nu
mai a arcelor elem ente de a.rhite1c1Dură - Între car·e ş.j deco
ra~i.a ext·erioară zugrăv i tă a parameJ11trului - ce corespundeau 
condiţiilor şi cerinţelor partiiculia1re ale teritorriu,Jiui ·de la sud 
de Carpaţi . 

Este de rernaJ.'lcat faptul că numeroasele inovaţii care apar 
În tratarea deco raţie i faţaddor mon umentelor munteneşti sînt 
o urmare .a faptu'liui că meşterii •constructori care activează în 
aces1te pailţi eraiu destul de mobil.i p enwu a se elibera de mo
dele ş i suficient ,de imaginativi pentru a găs i mijloace tehnice 
noi , care i-a.u co!l!dus în final la obţinere.a unor rea li zări plas
tice origina•le. 

CeI1ccuÎ111id evioluţia ·siisuem ului rde tl.iaitare al exterio rului 
rnonumenuel1or din Ţara Rornâne~1scă, malicain încă de la 
început d e utilli·zar,ea p e soară laliga a pa.r-amenrul1ui •tencuit 
pdli1cJ.'lom, punem distinge o suoces iune de euaipe a căror du
ra tă 1În timp diferă. 

Prima etapă, este reprezentată d e bisefi.ca domnească 
Sf. Nicolae din Curtea ·de Argeş, bisericile mănăstirilor Cozia 
ş i Co-nrneana şi rde .cea mai veche bise~i că a curţii domneşti 

din Tîrgovişte. N e oprim la monumentele amintite, deoarece 
pentru alte edificii aparţinînd aceleiaşi epoci cum ar fi bise
riici1le Sîn Niiooară din OurtJea de Ar.geş sau Brăidet, ca urmaire 
a unor intervenţii, făcute relativ recent, la zi.daria faţadelo·r, 
nu ne sînt îngăduite cons~deraţi i precise asupra aspecuului 
lor iniţial. 

O •cercetare aten tă a paramentului bisericii Sf. Nicolae de 
la Curte:i de Argeş - pînă a.cum considerat de cercetători 

a fi fost aparent - . ne-a prilejuit 1surpri111derea unor urme 
de tenolllÎa·lă şi culioa.re J.'IOŞ·i1e, ·care ini ţiai! a1cioper.eaiu I'egi1 ~mul 

asizefor de cărămidă îrncadrat de fîşii ·oriz1ontale din bolovani 
de rîu , ş i aoostea la rîndul lior, aicop er ine odin.ioară de un strat 

Fig. 2. - Bi-se rica lllănasviirii Cozia - deoailiu de paralllen.t, fa1a1da de 
nord . 
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Fig . J . - Biser io mănă tirii Co?ia - urme di11 decom\ia fi rLdei din spre 

sud-est a absidei alta rului . 

subţ i11e el e tenc ui ală alb-gă l bu i ,e (f,ig. 1), Apare eV'i cl e ntă la 
aoea,stă bi e riieă tencuir,ea exneriior.ui[ui imediat după ce con
SUI'uqia a fost term in a'ta de rioşu , a:tît în V1ederea asigurar'1 
unei p11ot:eqii h exterio r a zi, cl ă riei , ţinînd sea1111a de condi ţi i1Ie 
asp11e a le ol~mei clin ţa ra noaistră, da r i pemriu obţinerea 
unui efect criomati·c deo·s·ebit, prin aliternarea asizdo r de ten
ouială, ou cele de cărăimiclă, repr·oduse prin cuLoare. 

La bi·senuca mare a mănăs.ui.rii Gozi1a înoîlnim, în cadrul 
unei complex1e oompozjţ ii ornamentale a faţadelor, alternarea 
unor fîşii orizontale din piatră acoperite cu tencuială, cu 
registre alcătu ite clin trei asi ze de cărămiz i , considerate pînă 
acum aparente, dar care au fos t iniţi a l tenouite, apoi s.g rafi
tate şi co lorate în ro şu (fig. 2) . Suprafeţe de tenc ui ală se 
regă,sesc ş i în acope rirea cîmpului arcadeLor registrului su
perior al abs idelor . Ele prezintă o decoraţie geometrireă, zu
grav 1ta în roşu pe fo ndul a~b-gălb ui al tencuielii , din care 
se mai păs·trează urme perfect v iz ibile, în special În cîmpul 
ar.caielei extrem-sudice a absidei altarului (fig . 3). 

Recente observaţii făic ute asupra parnmenwlui biseric ii 
de la Cotmeana - pînă acum considerat şi acesta a fi fost 
aparen t - au •condus la reperarea unei zone a faţadei de 
sud care, deşi de dimensiuni reduse, constiituie proba conclu
dentă a faptului -că ş i acest edificiu avea faţadele acoperite 
integral cu tencui a lă, pe care s-a imitat prin sgrafitare şi 

colorare În roşu , apareia j,ul de cărăm i1dă aparentă, dispus 
oriZIOnual, ia1r Ja p arnea superioairă .a g;olud lor fe r·estrdior radial 
(fi.g. 4). Pe aioest parament ais1uf1e! rea1l1i1zat, se detaşau elemente 
ceram•Îice la .partea s uperi1oară, ou intervenţia sporad i că a unor 
motiv·e deooraitJÎJV.e (1c11uci) din căr ăimidă aparentă . 

A tît la Sf. NicoLa·e Domnesc ş i Cozia eh ş i la Oot
meana se observă o suprap un re aproape identică a cără
miziLor zidărie i cu cele reproduse prin culoare. Cons iderăm 
că aceasta se datoreşte faptului că în momentul aşternerii 
te111ouidii, laptelie de va,r conţinut era a,bso11bit nu!l11ai 1de că
rălmizi, nu şi de mortaw1l Îincă umed dintre eile, înd t crieau o 
trainspai11enţa peste oare meşt·erul putea fără dificuiltane să tra
seze ou dreptan~l şi un vî.rf mena'1i1c connu11ul lor, diup ă care 
ex·elcuta ?Jugrăvirea În culoare roşie . 

Trebuie de asemenea sublini ată legătura perfectă care 
ex.i·s·ta într1e mortarul tenouidii ş i cd al rosturilor dintre 
cărămizi, oeea :oe demonstrează că aparţin a,celeiaşi fa:zie ini
ţiale de execuţie. 
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F iind binecunoscute ·strînsele legături politice culturale 
şi religioase dimre 'Ţara Romanească şi zona s ud-d u nărean ă, 

precum ş i si1milit!U1dina.e pe ·Care le ip r•ezintă arhivectura exveri
oară a monumentelor munteneşt i cu cele din lumea balca
nică, considerăm, după oum arătam mai sus, că sur a de inspi
raţie a decoraviei desorise se a1Hă în arhi,tec uu ra de traidiţie 

bizanuină . 

U nde monumente de p e va l·ea Morav·ei, cum S·Înt bise
rit'i le 1si.rh e1 ui d e la Kmsevaic ,şi Kale n1 c3, au o matare a faţa
delor asemănătoare cu cea a biseri cii Coziei. în tr-aiclevăr , 
deco rul pi ctat policrom dispu1s În registrul Slllper ior al faţa

delor, În cîmpul arcadelor, este com un atît acesto·r monu
mente sî rbeşti cît şi celui muntean. 

Acelaşi tip de decor se Întîlneşte „ 1 111 Bulgaria, atît 
la zidul ele apă rare şi la T urnul Roşu al cetăţii din P lovdiv 
(sec X I-XII) , unde în exterio r es te imitat apareiajul regulat 
cu rios'tllrile marcate prin sgra.fitare, iar suprafeţel e panou
ril•or clreptu ngh iulare sîn t ooloraue M.1t r-o nentă roşieitică, 

p recum ş i la faţaidele biseri·cii din Zemen, construită în 
secolul al XIV-lea, uncie paraimentul faţadelor ş i al absidei 
principaLe, a'1cănuut din piatra disipusă neregulat, ·este aoope
nt cu o t:enicuială în car.e es te imiitat aiparejajLul regwlat4• 

Următorul monument aisuipra căruia vom s tăwi a fost 
de asemenea z i.dit În timpul decen irilor de domnie ale lui 
Mircea cel Bătrîn , după modelul ctitori1ei sale de la Cozia: 
es te biser ica de plan triconc care a funqionat în ca,drul 
celui mai vechi nucle1u al curţii domneşti din Tîrigovişte. 
Cîteva fr agmente .de tencuială foarte wbţire, cu pigmenţi 
de culoare ro .? ie, ca re ·se mai păstrează pe faţada de no rd , 
sînt edif icatoare spre a demnostra că bi1seriica nu a avut 
paramentul aparent ·cum se credea. Decoraţia, alcă tu i tă clin 
m~ci disouri ·cera.mi1ce, cu car·e .era împodobit în exterior 
edif iciul, se evidenţia pe un fond unitar 1de culoare, fapt 
care exp li că înfăţişarea monoc11omă - a lbastru închi s -
la toate di·scmile găsite În săpăturile efec tuate \'n jurul bi se
rrcn, care se arim0i.111za ou fondul r1oşu-cărăm i ziu al 
tencuielilor. 

Din păicate, starea de avansată ru 1i n ă a monumentului 
nu 111e permi1te consideriavi1i mai :ample asupra decoraţiei sale 
exterioare. 

Zugrăvi rea În Întregime a faţadel o r în ro şu , este înnîlnită 
frecvent la catolicoanele Athosului ş i la unele biserici din 
Balcani (Ziea de exemplu) , un.de avea, se pare, sensul d e 
simbol, subliniind iuibirea divină . 

Dezvoharea ulterioară a formelor arhitecturii fe udale 
munteneşt~ în veacul al X V-lea, este în momentul de faţa 
mai puţin cunoscută, datorită di spariţiei sa u di·struge rii mul
tor monumente construite În această perioadă, s i uuaţ i e care 
ne oblig.a să r·eour,gem la ipoteze de luoriu în akăimirea 
unei imagini a evoluţi·ei sale, Întocmită pe criterii cronolo
gice. Între perioada domniei lui Mircea cel Bătrîn şi cea a 
lui R adu cel Mare, nu avem aproape nici un monument de 
arhi tecrură rdigioasă sau ci vilă ca·re să se fi păstrat întreg 
sau fără transformări radicales. Acest „hi1a:tus" se refleotă în 

3 A. Deroko, Monwnentalna i decorativa arhiteclltra re srednoveconoi 
Sîrbii , Be lgrad, 1962, p. 182 passim. 

4 Vasile Drăgu r, Note de drum în Bulgaria, în „B .M.I.", nr. 1, 
1972. 

5 Grigore Ionescu, Istoria arhitect1trii în Romftnia, voi. I , Bucureşti, 
1963, p. 277-278. Singurul monument rămas aproape întreg, dar mul t 
transformat, pe care N cunoa~tem deocamdată din această perioadă, 
este bi erica Sf. Vineri din Tîr.govişue, În curs de restaurare, din care 
s-au mai păst r.u unele urme ale tencuielilor exterioare. 
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bună m ăsură ş i În c unoaşterea dezvoltării modului de tratare 
a paramentului exnerior al monumentelor acestei epoci. 

Am putea lua în consi.derare n umai ca ipoteză, judecînd 
după exemplele de veac XIV, existenţa în această perioadă 
a unor tencuieli foarte s ubţiri, aplicate direct pe materia lul 
de construcţie cum este caz1ul la biseri ca Sf. Vineri din 
Tîrgovi•şte (cca. 1450), sa u chiar a unor tencuieli cu deco
raţia zugrăv ită, care însă nu ne-au parvenit. 

Ceea ce ne în drep tăţeşte să presupunem că aces t pro
cedeu decoraniv a existat la monumentele Tării Româneşti, 
reali zate În vea•cul al XV-lea ş i astăzi di1spărute, este exis
tenţa în Moldova acelui aş i veac a unor exemple de para
mente cu tencuială aplicată •pe z i .dărie de piatră sau 'Cără
mi1d ă ş i dec•or.a tă pr.in imitaţ i a unor cărămiz i aip arente smăl
ţuite la biscr•ici le Măn ăstirii Neamţ (1497), Tazlău (1496-
1497), Sf. Ioan P ia tra (1498), Bălineşt i (ante 1493), euc. 
Acest decor pelis i ·s tă în Mo1dova în vot •Cur·sul secol ului al 
XVI-lea, f iind întî lnit la multe din edificiile religioase con
strui te În v remea domn ici lui P.etru Rareş, ·cum este cazul 
la Humor (1530), Moldovip (1532), Baia (1532), Coşula 

(1535) ş i altele. 

Revenind Ja Tara Românească, după epoca de remar
cabile rea li ză ri c titori ceşti din timpul domniilor lui R aidu 
cel Mare ş i Neagoe Basara:b, cînicl au fost întrebuinţate ca 
materiale de consrruqie atît cărămida cî t ş i piatra făţu ită 

ş i sc ulptată sau chiar ma~mora, urmează o perioadă care 
lnreg i s trează În domen iul a rhi tecturii feb ril e ş1 stărui toare 

căutări 6 . 

Car acter i zată p rin monumente ide mai m1c1 proporţii , ca 
urm are În primul rînd a mijloacelor materi ale limitate pu e 
la di spoz iţi e de principalii co manditari , În această perioadă 
se fo losesc materiale tradiţionale ca piatra de ·r•Î·u, cărăm i•da 

şi tencui a la. Se co nstit uie În aceais tă vreme un procedeu 
nou în deco rarea faţadel o r , akătuit d in fîşii alternative din 

6 Grigore Io nesrn, op. cit„ p. 374. 

Fig . 4. - Bii>e rioa fo rei mana t1n 
pictat?! pe ten c uia l ă , faţada de sud. 

otmeana - detalitt din decoraţia 

că rămidă aparentă şi tencuială, simplu dar de remar·cabil 
efect, întîlni1t în forme deplin oonturate se pare pentru 
prima da tă la biserica fostei mănă·s tiri Valea (1537). Aceeaşi 
te hni.că de decoraţie o vom regas1 şi la cninoria de la Gor
go ta a voievodului Pătraşcu cel Bun, ri1dicată între ann 
1554-1557 (fig. 5). 

Din cercetarea monumentulu i constatăm însă că proce
deul amintit nu a fost realizat unitar pe toate t aţadele, ci 
num ai pe •cele ale aJbs i·delo.r , ale naosului ş i parţial, pînă la 
o anumită înălţime, pe cele ale pronaosului. ln rest, zidă·ria 

a fost exeouvată numai din asize •o•ri ziO n't aJle de cărămidă peste 
care -a aşternut un stra t d e tencuială subţire c u un decor 
sgrafitat ş i zugrăvit În culoare roşie, care imita ordonanţa 
fîşiilor de cărămiz i aparente şi zone tencuite. Nu cunoaştem 

cauzele care au generat a:doptarea acestui sistem mixt de 
ornamentare a faţadelor a,cestui edificiu. Putem afi rma 
to tuş i , că În stadiul actJual al cercetărilor , este .cel mai v·echi 
exemplu de acest fel, o reluare a sa fiind încllnită mai 
tîrziu şi la biserica fos tei mănăstiri Căluiu (1588), unde 
numai faţada de vest este tencuită şi co1orată (fig. 6 ). 

În Serbi a cunoaişteim un exemipJru muh: ma•Î vechi, în de
a rarea faţaidelor mănă1stiri:i Ruden~ca (fig. 7), •conistmită în 
1409-1410, •unde zj,dări a de •piatră es te a·coperită ·Cu o 
îmbrăcăminte de ten cui ală zugrăvită În acelaş i sistem7. 

În continuare, o altă etapă o const it'Llie d ecorarea faţa

dei-or foste i mănăistiri Oobia (1 572). P e cîmp ui faţadelor , 
realiza te din că rămiz i smălţuite policrome, se detaşează o 
s uită de f iride înalte, În ale căror timpane apar desene exe
cuta te În culoare roşieB, reprezenvînd imagini florale, zoo
mode şi geometrice bizare, se pare nu fără o anum ită 

sem nificaţie simboliică. In afară de aceasta, ·es te necesar să 
semnalăm şi existenţa unor tente de culoare roşi e, cu care 
erau vops ite rosturile dintre cărămizi. 

7 Gabniel i\lliWler, L'anncien art serbe, Pari1s, 1919, ş i A. Deroko, 
op. cit. , p. 200, fig. 303. 

8 Grigo re fonescu, op. cit„ p. 376. 

f ig. 5. - Biserica roqei 111 ă 11 ăqi ri Go rgota - detaliu din i'a\ada de 
sud. 
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Fig . 6 . - Bi erica fostei măn ăstiri ă luiu detaliu din decora\ia 
zugrăvi tă pe ten cu ial ă a faţadei de vest. 

Printre cele ma1 vechi exemple de edific ii muntene.~ti 

ca re ;iveau în În tregime o îmbrăcăm inte de tencuială exte-

Fig. 8. - Bi·serica Tlrgului di·n Tîrgovişte - detailiu din decoraţia florală 
firidel or regist ru.lui superior, faţada de sud. 

Fig. 1. - Biserica din Rudcni ca (Serbia) deta liu al r a\ adei de sud. 

ri-oară zugrăvită, care reproducea tiipu l de parament cairac
teri snic secolului al XVI- iea, aminti m con truqiile - bise-

Fig. 9. - Biserica Epi copiei Bu zăulu i - deraluu din decoraţia zug răvită 

pe tencu iai:'\, fapda de n rd. 
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nea şi casă domnească - ridicate de voievodul Petru 
Cercel la Tîrgovişte fo anul 15849• 

Acest sistem de decoraţie va fi utilizat d e nenumărate 
ori în ornamentarea unor monumente munteneşti construite 
în această perioadă ca ·de exemplu bisericile din Hotărani 
(1588), Ruda (1590), Caracal (sfîrşitul secolului al XVI-lea) 
generalizîndu-se către mijlocul secolului al XVII-lea. Dar 
nu numai În Ţara Românea:sd va fi utilizat , ci şi în cele
lalte ţari române, chiar în a·ceeaşi perioadă. ll vom reîmîlni 
în aceeaşi manieră la decorarea b>i·sericii din Şcheii Braşo
vuh1i, refăcută Între anii 1583-159410 de voievozii Petru 
Cer.cel şi Petnu Aron, precum ~i la mănă·stir·ea Gala·ta, aflată 
pe înălţimea din marginea laşilor, ctitorită în anul 1584 11 . 
Este de ·sub1iniat fapnul, că folosi.r.ea simuJtană a aicestu.i si1s
tem de ornamentare reprezintă un simbol al }egă·tmilor reci
pro•ce care a:u u111it pes•te v•eaourii ţaril.e române, încadrîndu-.se 
Într-un fenomen 1artistic general eu:rioipean. 

In ace laşi timp cînd în Tîrgovişte, la construqiile curţii 

domneşti , zidăria din cărămidă dispusă obişnuit În asize 
orizontale era acoperi·tă cu o tencuială pictată, se utiliza în 
paralel şi celălalt •si·stem de ornamentare al paramentului 
din ·CarămiZ:i aparente şi p anouri de tencuială, la clădirile 
mănăstire·şti ridicate de Stelea Spătarul către 158012. Din 
fostul ansamblu, sin.gurul monument care se mai păstrează 

întrieg, turnul dopotiniţă, prezi1111tă parti·culariiităţi În ceea ce 
priveşte tehnica decorăriii tencuielilor, demne de a fi men
ţionare. Astfel, cu prilejul refacerilor care le-a suforit această 
construeţie În anul 1645, cînd vechea biserică a Stelei a 
fost demolată şi înlocuită cu cea existentă şi astăzi, para
mentul, akă:mit în tehniica de care ne ooupăm, a fost airn
peri t În Întregime cu un stra1t de tencuială, pe ca11e a fost 
redat prin incizii şi zugrăveală, vechiul parament13. 

Mai cunoşteam un caz asemănător la bisefÎ.ca fostei ma
năstiri Plătăreştli , unde 1paramentul din că·rămizi aparente 
şi suprafeţe ·de tencuială, a fost acoperit cu un strat tencuit 
avînd zugrăveli de culoare roşie, datînd din timpul retace
rilor din anul 164014. 

Monumentele munteneşti construite în vremea domniei 
lui Matei Basarab care au primit această decoraţie , sînt 
numeroa·se. Amintim numai bisericile Sf. Dumitru-Buzinca 
(1639), Sf. !mpăr:aţi (1650), Tîrgului (1654), toate în Tîr-

9 Cu prilej.ul recentelor lu cră ri de resta.urare s-aiu găsit pe faţaida 

de nord a bisericii mari domneşti, fragmente de tencuială zunrav1ta, 
care au fost consideraoe ca aparţinÎnd unor refaceri din epoca lui Matei 
Basarab ( conf. arh. R. Mănairuilescu Date noi referitoare la aspect11l 
iniţial al bisericii domneşti din Tîrgovişte, apărute în c1~rs11l l11crărilor 

de restaurare, în „Sesiunea ştiinţifică a D.M.I." - volum multiplicat, ia
nuarie 1963 - p. 36). Unmele ace leiaşi decoraţii pictate realizate într-o 
tehni că sim~lară, găsire •atît pe faţadele caiselor .domneşti, cît şi în inte
rioru'. bisericii, pe profilit~l aflat la nivelul n aşterii bolţilor pron:\osului 
şi pridvorului (care avea se pare un caracter de provizorat, în aştep

tare'<l. frescelor care aproape niciodată nu se ~ealizau în momentul ter
minării constnuirii edif~ciului), sÎnt o dovadă sigmă în sprijinul datări i 

aceisvui sistern .de ornamentare, în vrernea · dornniei lui Petru Cercel. 
10 Eugenia Greceanu, Pătrunderea influenţelor de tradiţie bizantină 

în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania (pînă la 
sflrşitul veacul11i al XV Ii-lea), În „SCIA", nr. 2/1972, p. 207. 

11 Grigore Ionescu, op. cit., voi. II , Bucureşti, 1965, p. 12. 
12 Gh. I. Cantacuzi,no, Gabriel Mihăescu şi Cristian Moisescu, Date 

preliminare asupra cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul mă
năstiresc Stelea (1969-1970), În „Suudia Valachica", Tîrgovişte, 1970, 
p. 174. 

13 Cristian Moisescu şi Gh. I. Can11acuzino, Biserica Stelea, Editura 
Meridiane, Bucureşti , 1968, p . 15. Acest strat de tencuială din care se 
mai păsora;u numeroase fragmenire pe favada dinspre sud, a fost integra: 
înlăturat cu prilejul lucrărilor de restaurare care se desfăşoară în prezent. 

14 Cornu n i cată de arh. A. Pănoiu. 
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govişte, apoi bisericile schiturilor Crasna (1636 ), Clocociov 
(1645), Goleşti (1645) ş i cele ale mănăstirii Strehaia (1645) 15 

şi Episcopiei Buzăului (1639). 
Dintre toate acestea analizăm În rîndurile de faţă numai 

decoraţia bi1sericilor Sf. Im păra ţi ş i Tîrgului din Tîrgovişte 

şi cea a Episcopiei Buzăului. 
La prima, este de remarcat .faptul că decoraţia ornamen

tează numai cîmpul panourilor registrului ·interior al faţa

delor, indus iv arhiviolte'le şi lesenele. B11îul orizioo ml median 
care Încinge monumentul este zugrăvit în culorile roşu şi 

albastru, cu benzi albe intermediare, avînd o poziţie ob1ică 

care imită o 1panglică răsucită. Înt.îlnim aici, ca şi la alte 
monumente ridicate fie într-o epocă anterioară, cum este 
Căluiu de pi1dă, fie la multe altele contemporane lui , preo
cuparea de a marca conturul incizat al cărămizilor zugră

v1ite În mşu, prin dungi de culoare albă, car.e vor să repro
ducă rosturile de mortar. 

Mult mai interesantă prin variaţia sa dar şi prin preo
cuparea vădită a meşterului de a sublrinia prin culoare mo
dena tJUra faţaidelor, este decoraţia bisericii Tîrgului. Şi aici 
cîmpurile panourilor dreptunghiulare ale reigistruliui inferior 
sînt zugrăvite În imitaţia paramentului de tradiţie din veacul 
al XVI-lea, pe cînd ciubucele orizontale şi verticale sîm 
zugrăvite În benzi bicolore ( ro şu şi alb). Variaţia intervine 
Însă la regi•strul superior al arcaturilor unde rămîn deco
ra·t·e numai oiiubucele. Gîmpuritle tunuror firidelor alll fost 
prinse în zidări e, cu ajutorul unor •cepuri ·din lemn, elemente 
ceramice de forma unor di·scurri, cu un diametru de oca. 
18 cm, conturate pe tencuială cu o bandă •de culoare roşie. 

Acdeaşi arcaturi din registrul superior primesc totodată 

o decoraţie fie ou motive geometrice, fie cu reprezentări 
antropomorfe (siluete de cavaleri uneor•i În poz1ţ1e de luptă) 

sau a unor elemente vegetale (flori mai ales) (tig. 8). 
La biserica Episcopiei Buzăului, re.făcută în anul 1639, 

astăz i cu faţadele aparente, se mai păstrează un fragment 
în dreptul proscomidiei, care demonstrează că iniţial era în 
Întregime acoperită cu o tencuială subţire în care prm mcizii 
şi c·uloare a fost reprodus aspectul p aramentului alcătuit 

din blocuri de piatră fasonată, asemănător cu cel al bisericii 
fostei mănăstiri Dealu (fig. 9). 
Dacă la construqiile analizate mai sus, a tost descri sa 

o decoraţie executată după principii şi cu metode tehnice 
specif~oe, asi•stăm, .către sfî11şi·tul secoluilui al XVII-1ea, la 
abandonarea treptată a sugerării paramentului aparent, pa~ 

raliel cu abordarea unei dive11siifică·ri a motivelor decorative, 
care vor fi cu precădere florale. 

În concluzie, monumentele munteneşti construite 'in sec. 
XIV-XVII, prin aspectul original al faţadelor, prin gama 
variată a elementelor decorative întrebuinţate, prm propor
ţiile şi reprezentarea acestora, const ituie un grup de mare 
interes În evoluţia Întregului sistem de ornamentare al edi
ficiilor monumentale româneşti. 

Demn de remar·Cat este şi faptul că întreaga serie de 
monumente, puncvată cu exemplele descri·s·e, r.eipreziintă e.tape 
evolutive ale unui mod de ornamentare a faţadelor, contu
rat încă din seoolul al XIV-lea. Aceste c:onsoo..tări trebuie 
luate În considerare cu toată atenţia de cei care au răspun
derea restaurării monumentelor, în sensul menţmerii ş1 con
servării vechiului lor aspect decorativ exterior, în reS'pec
tarea adevărului iS'ooric, pe care îl impune activitanea de 
restaurare. 

15 Maria Voica Puşcaşu, Date noi cu privire la evoluţia ansamb/11-
lui de arhitect1tră medievală de la Strehaia, Î 1 „ 13.M.I.", anul XXXIX, 
nr. 3 /1 970. 
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"ROTONDA" DIN ODORHEIU-SECUIESC 
ŞI PROBLEMA DAT ĂRll MONUMENTULUI 

MARIANA BELDIE 

La marginea or:aşului Odorheiu-Secuiesc, judeţul Har
ghita, la aproximaitiv 4 km de piaţa centrului istoric, se 
află o oaipelă cunoscută sub numele de „caipelia liui Isus" . Îm
prejmuită de o incintă d~n pilaitră, ea este situiată ipe• terasa 
bazinului superior a.l Tirnavei Mairi, ce cade lin spre 
matca rîului. Această terasă este udată de numeroase pîrî
iaşe cu ape minerale, caire izvorăsc din dealuriile ajilJate 
la sud şi est de oapelă. Aatualmen1le ~ntre rîu şi capelă 
se aiflă drumul regiorm:l aaire leragă Odorheiu! de oraşul 
Cristuru-Secuiesc (fig. 1). 

Incă din secoliul trecut această oapelă a atras atenţia 
ceroetătorilor, mai ales pr,in foirma sa de p1an, unică în 
Transilvania : în esenţă este vorba despre o ·aonstJrucţie de 
tip central, ou patru abside semilcilricu1are (fig. 3), acope
rită cu un tavan casetat. Invelitoairea de şiţă, cu pantă 
repede, acoperă unitar cele patru abs~de 1a •cărior prezenţă 
este marcată pr1n doliile puţin adînici .oare dau învelitorii 
un aspect uşor vălurit. 

Intrarea în capelă se află la absida de sud, preze:ntî:nd 
o deschidere simplă, dreptunghiul!ară, la1tura superioară cu 
o uşoară arcuire (fig. 2). Deaisupi:ia intrării se află o fe
reastră îngustă, uşor trapezoidală (cu baza la partea infe
rioară), avînd la part.ea suiperioară un 1ar1c semidircular. 
In interiorul absidei de vest se află o nişă ·ou un arc apla
tizat, în zidul ei fiind prriaicticată o fereastră de formă 
ovală (fig. 6). Fereastra absidei de nord, actualmente astu
pată (îintrudt în aceia1sită absidă este 1ameI11ajaită mJaJsa alta
rului), are o deschidere dreptunghiulară, caI'e .pr:ezintă 
spre interior şi exteri:oT o ev;azaire, partea superioară 1avînd 
un arc aplatizat (fig. 10). FernaistJria de 1a absida de răJsărit 
este drepilunghiu1airă, avînd partea superioară ou o avcuire 
uşoară, l!a fel oa 1a i1ntna·re (rfig. 7). 

Din bibliografia mOI11Umentului 1 rezuiltă ru:n oonsens 
pentru încadrarea a:aestllia în stilul romanic, în unele 1u
crăiri fiind propusă datarea în secolele XII- XIII. 

In vara anului 1973, s-au desfăşurat săipătuiri arhJeo
logilcie la „capela lui faUJS" din Odorhei, prilejuite de l!U
crările de ·!"es1Jaurare ce urmează să se desfăşaaive în viito
rul apropiat2. S-au executJait patru 1secţiuni in iincintă, res
peotiv pe absidele de vest, noirtd şi est, cea de a patra în 
partea de sud a incintei; 1n interiorul capelei a fost tra
saJtă o secţ1U!ne orientJaită no:rid-suld (fig. 3); de asemenea, 
s-a executat o 1secţiune 1n exterioriu~ i111ci111tei pentru iden
tifi.carea unor eventuale uirme materiale contemporane 
zidi1rii şi funcţionării ca:pelei. 

Rezultatele acestor cercetări, surprinzătoare la prima 
vedere, ne-au determinat să reanalizăm date1e de i1storiia 
artei ş i arhitecturii, pe care se sprij1nă dif.erite1e ipoteze 

1 Virgil Vătăşi anu , analizînd diferitele ipoteze mai vechi legate de 
acesv monument, ajunge la concluzi a că aceas tă capelă trebuie datată 
pe la mijlocul secolului al XIII-iea (lstoria artei fendale ln ţărilt: ro
mâne, Bucureşti, 1959, p . 88- 89 , fig. 79) . 

Entz Geza datează capela, Împreună cu alte monumente, în seco
lu l al XIII-iea (Die Ba11k1mst Transilvaniens im 11-13, Jahrhundert , 
„Acta Hi stori ae /\ rtium ", Budapesta, XIV, 1968, p. 45 , 162, fi g. 4 6). 
Arh. Eugenia Greceam1 încadrează capela Într-o grupă de monumente cu 
caracteristici romanic.e bine conturate, fără a preciza însă o datare mai 
exactă (Da te noi asupra arhitecturii · romanice din zona centrală a 
Transilvaniei, „Pagini de veche artă romfinească . De la origini pînă la 
sfîrşitul secolului al XVI-iea", Bucureşti, 1970, p . 266, fig. 1). 

Andka Merhautova-Livorova, Einfache mitteleuropăische Rund
kirchen, Praha, 1970, p. 78. Cu prilejul cercetărilor arheologice, la 
Odorhei, mi s-a pus la dispoziţie pentru consultare lucrarea: Ferenczi 
Geza şi Ferenczi Ştefan, Cetatea de la Vărşag şi unele probleme pri
vind ce tăţile medievale timpurii din estul Transilvaniei (ms. dact.), pen
tru care mulţumesc încă o dată autorilor. 

2 Au participat: Geza Ferenczi, directorul Muzeului de istorie din 
Odorheiu! Secuiesc, Ştefan Ferenczi, delegat din partea In stitutului de 
istorie şi arheologie al Academiei R.S.R. - filiala Cluj - şi Mariana 
Beldie, delegat al DMIA. Raportul asupra săpăturilor arheologice a 
fost întocmit de Ferenczi Geza şi Ferenczi Ştefan (nr. de înregistrare 
DMIA, 8007 din 31 iulie 1973). 
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formulate in legătură cu îinoadrarea stilistică şi datarea 
monumentului. 

De la început am obs.eTv.at faptul că UJn anumit aspect, 
deosebit de important ~n judecaI'ea oomplexă a 'UJiliUi mo
nument, a preocupat mai puţin pe oericetători şi anume: 
integrarea capelei în mediul înconjurător. Ne referim aki 
nu numai la contextu[ istoriic-soci1al-politic, dar şi Jia situa
rea în cadrul Illatural, ştiut fiind că, în funcţie de pvogra
mele specifice, fieca.re epocă a manifestat anumite prefe
rinţe pentru amplasarea diverse1oT oategorii de edificii. 

Cercetările arheologice ne-au of.erit următoair1ele date 
certe: terenul din jurul capelei eria lipsit de înmormîntări, 
depune.rile naturale (ba1ast, humus vechi, hJumus iiecent) 
nu au fost străpunse de gropi, fie .anterioairie, fie ulterioare 
zidirii capelei3. De asemenea, atît în incintă , cît ş i în ex
terior a:u fost recoltate doar c:ît.ev1a friagmente ceramice din 
epoca br:onzului, iar din partea superioară a humusului 
vechi, fragmente ceramioe nesemnificative din epooa feu
dalismului dezvol1Jat. 

Fundaţiile c:apelei emu realizate din bolovani şi piatră 
de rîu. 

In secţiunea executată. perpendicular pe abs~da de nord 
s..,a descoperit, lingă fundaţia absidei, în partea inferioară 
a şanţului de fundare, o monedă de 1argin:t, bătută în 
anul 1561 , cu efigia lui Ferdinand I de Habsburg, efiemer 
rege al Ungariei şi împărat al Sfintului Imperiu romano
german (1556-1564). Intmcît stratignafic nu s-a constatat 
nici o i ntervenţie ulterioară, terenul fUnd lipsit de înmor
mîntări, cum s-.a arătat ma·i sus, căderea monedei în looul 
respectiv nu a putut avea 1oc decît în momentul zidirii 
capelei, după 1561. 

!n secţiunea din interiorul capelei s-au desiooperit două 
cripte şi un mormînt în grOlapă simplă. 

Cripta I, oea mai v.eche, cu o poziţie centmlă faţă de 
abside şi cu orientairea vest-est, zidită din piatră de rîu 
Legată cu mortar, a avut iniţial o boltă, spartă cu ooazia 
unei intervenţii ulteriioare. fotrucît s-a folosit accla.şi ma
terial litic şi un mortar asemănător cu cel uti;li21at la fon
daţia oapelei4, considerăm că ·această criptă a fost con
struită odată cu capela. 

In interiorul criptei se aHau două schelete, primul la 
adîncimea de 1,60 m de la nivelul actUJal de că1car:e di:n 
interiorul capelei, iiar al doilea se aHa la 20 cm deasupra 
primului s·chelet. Foarte probabil că spargerea bolţii crip
tei provine din mome.ntuJl pU!nerii în morm~nt ial ce1ui 
de-al doilea înhumat. Nu s-a descoperit nici un obiect de 
inventar. De remarcat faptiul că primul siche1et se aiflă 
sub pînza de apă fre1atică aictuială5 . 

Pe latura de sud a acestei cripte de piatră, a fost ado
saită ulterior o ·ailtă crrptă, oonstJriuită din căTămidă. Ln mo-

3 Casa paznicului este o cons trucţie tîrzie , zidită cel mai devreme 
odată cu incinta, adică in 1830, de aceea cercetările arheologice nu s-au 
extins şi asupra sa. 

4 Buletinul de analiză chimică nr. 63, 16 ianuarie 1974, întocmit 
de Tatiana Pogonat, specialist al laboratorului DMIA. 

Proba 1 - Mortar extras din fundaţia absidei cu ocazia sonda
jului efectuat în interiorul capelei : mortar de var de culoare gri. 
Este confecţionat cu nisip şi pietriş de rîu de culoare gri-închis, cu o 
curbură granulometrică di scontinuă ( multă parte fină şi circa 30°/o 
pietri ş de 7 ş i 15 111111 , mărimea intermediară aproape inexistentă). Are 
un adaos mic de alicărie de cărămidă . Este realizat neîngrijit cu multe 
cuiburi de var carbonatat, neomogenizat cu agregatul. Numai puţin 
alterat, prezintă încă o rezistenţă mecanică bună, nu este sfărîmicios 
ş i nici pulverulent. 

Proba 2 - Mortar extras din zidăria criptei I. 
Mortar de var de culoare gri. Este confecţionat cu nisp şi pie

triş de rîu de aceeaşi calitate cu agregatul din proba 1. Curba granulo
metrică discontinuă (cca 800/ 0 parte fină) cu granula maximă pînă la 
40 mm; granule intermedLare aproape inexistente. Foarte slabe urme 
de adaos de praf de cărămidă. Cu toate că mortarul din această probă 
este mai alterat ş i cu agregat mult mai mafe, este un mortar din 
aceeaşi epocă cu cel din proba 1. 

5 Conform raportului privind cercetările arheologice. 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 1. Vedere de ansamblu a apelei din Odorhei; 2. Absida de sud cu intrarea; 3. Planul general cu 5eqiun1le arheologice; 4. Seqiunea ar
heologică din interiorul capelei cu cripta I şi cripta II; 5. Detaliu al arcului vechii intră ri , pa rte:t dre:tpt:l; 6. Fereastra de l:t absida de nord ; 7. Fun
daţia capelei la absida de nord; 8. Cripta I zidită din piatră; cripta 1 1,zidită din cărămidă; vedere din sp re vest; 9. Absida de vest cu intr:trea ini
~ială astupată; 10. Fereastra de la absida de est. 

mentul cercetării, bolta oript,ei de cărămidă era prăbuşită, 
poate spartă la o eventuală jefuir . In ilnteriQ!I'Ul ei se 
afla un singur schelet, avînd cia inventar resturi din doi 
nasnuri împletiţi clin fire ·subţiri de aur6. 

ln secţiunea executată, s-a mai desooperit, la nord-ves1 
de prima criptă, de asemenea într-o poziţie secundară, o 
groapă simplă de mormînt în care se ana depus un singur 
schelet, din care, în secţiunea oericet:Jată, se află numai 
partea inferioai·ă7. 

Analizînd cu atenţie parametrul capelei S-'au ieiornstatat 
următoarele: intrarea aictUfcl lă, situată 1a absida de sud, a 
fost deschisă ulterior fazei iniţial de constn1cţie a cape-

6 Întregul .maLerial recolta~ cu ocazia s~păturilor arheolo$ice . (cer.a
mic:i, moneda, inventar) se afla depus la sediul Muzeulu i de istorie dm 
Odorheiu Secuiesc. 

7 Materialul antropologic se află la Catedra de anatomie umană 
a Institutului medico-f::trn1aceutic din Cluj, pentru analiză. 
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lei, urmele spargerii observîndu-se în j u.rul intrării 
(fig. 9); prez,enţa unei nişe în absida de nord, căreia îi 
corespundeau unele crăpături la exterior, a îndreptăţit 
decaparea pe o zonă limitată a tencuieli1or. A fllpărut 
vechea intrare în capelă, aparţinînd fazei iniţiale de con
strucţie: fără ancadrament de piatră p!lelucrată, avînd păr
ţile laterale din aceeaşi piatră el rÎu ca fundaţiile şi ele
vaţia, •partea supe6oara prezendnd un arc apla ti za't, 
realiz.at din cărămidă pusă pe ·oant şi acoperit cu ten
cuialăa (fig. 6). !n acelaişi spirit este realizată şi f.ereastria 
de n ord9. 

Se dovedeşte, deci, că atît intnar1ea iniţiaJ.ă în capelă, 
ciu arcul aplatizat, cît şi fereash'a de la absida de nord 111u 
pr·ezintă nici un element cariacteristic sti1ului 1romanic. Ce
lelalte trei ferestre provin de la intervenţii ulterioare. 

in ceea ·ce priveşte plan:uJ. oapelei remarcăm: a,cesta 
are într-adevăr patru abside semicirculare, d:ar în general, 
absidel rntondelor romani·ce simple (cu o singură absidă) 
sau ale celor cu un p1an mai d zvoltat prezintă arcuri 
adînci, de forma unei potcoave. Din numeroasele exemple, 
alegem numai citev.a: caipele1e din Osku, Kaillosd, Bacs, 
Rabaszen1nnikl6s 10. 

Ţinîndu-se seama de toate observaţiile dobîndite prin 
cercetările arheologice, 1n mod deosebit de tehnka oon
fecţionării zidăriei (piatră de rîu, cărămidă, cea din urmă 
neprovenind de la inte'rvooţii ulterioare), de to·ate ele
mentele de arhitectură prezentate precum şi d e m neda 
găsită in situ este evident că m onumentul cerc tat nu 

B Buletinul de analiz~ chimi că nr. 63 din 16 ianuarie 1974: ten
cu ială din :ircul intrării descoperite la absida de vest: 

Mortar de var de culoare gri-deschis, deoarece compozi1i:i con\inc 
o cantitate mai .mare de var decît probele 1 şi 2. Conţine nisip de rîu 
de aceeaşi natură ca în probele precedente, din care s-a utilizat numai 
partea fina'.. Adaos 'ceva mai mare de praf de cărămidă (cca 150/ 0). 
Amestecul esre executat mult mai îngrijit decît mortarele d in probele 
1 şi 2. După aspect şi structură, mortarul din proba 3 :tpanine ace
leiaşi epoci cu cel din probele 1 şi 2. 

9 In lucrarea sa Dau noi asupra arhitecwrii romanice . . . (p. 266), 
arh . . E. Greceanu remarcă următoarele: ,,1 n .prezent toate golnrile s!nt 
modificau, rn excepţia ferestrei condamnate clin ax11l absidei ele est. 
Fereastra are 1m gol !ng1tst dreptunghiular, racordat Cit faţa exurioară 
a zidulrti printr-un arc semicirwlar p11ternic evazat. Introducerea formei 
de arc plat la golttri şi la nişa din interioml absidei ele norei s-a efec
tttat probabil În 1830, dată înscrisă pe grila uşii ele intrare" . Observăm 
urn1ătoarele: în fig. 1 (p. 267), unde este p rezentat planul .,cape:ei 
lui Isus", este indi cată p,reş it orientarea, astfe l, încît fereastra discutată 
mai sus se află la absida de nord, iar „nişa" din absida de nord se 
află la cea de vest. 

10 K. H. Gyiir ky, Die t. Georg-Ka pel!e in cler Burg von Veszprem, 
„Acta Archaeologica", Budapesta, 1963 , p.358-359, fig. 28, 29, 30, 32. 
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mai poate fi î:ncadrat nki din punct de v1edere stilistic î:n 
epoca romainiică a seoolul:ui al XIII-lea 11. 

A. Merhautova-Livorova, într-o lucmrie 1recent apărută 12, 
analizînd multiplele probleme legate de rotondele simple 
din Europa Centrală, sublinia în primul capitol că nu tre
bu~e urmărită numai forma rotondelor, ci în 1aicelaşi timp 
scopul zidirii lor, hrnmul, ca şi simbolul exprimat pri1n 
fu·rma lor 13. O concluzi·e de seamă a lucrării ·este cea pri
vind originea acestor.a. R:o1Jonde1e ce 1apar mai întîi in 
Moravia Mare, în secol~e IX-X, apoi în Boemia, îşi au 
rădă.cinile în spaţiul dalmato-istriot şi repr.ezirntă o grupă 
unitairă prin formă şi scop: sînt capele nobiliare în cadrul 
unor curţi întăTite s1au cetăţi amplasate în puncte straite
gioe, uşor de apărat, prin car,e se glorifică nu numai bise
rica în sine (ceea ce se exprimă pTin planuil ·central), dar 
şi întemeietorul, care adesea după moarte este înhumat 
în interiorul capelei. Apariţia cea mai frecventă în zona 
central europeană, zonă locui tă de s1avi, este semnifica
t1 vă fiind legată şi de creştinarea lor. Rotonda ·a fost pre
luată şi de maghiaTi, după aşezarea lor în Pannonia, ini
iial păstrîndu-se caracterul de capelă nobiliară, priva.tă; 
în seco•lele XII-XIII se vor înt1ilni însă şi capele paro
h1a1e de p larn cen.tral 14. 

In atenţia cercetătoa1rei cehe sînt şi rotondele din Ro
mânia (Alba Iulia, Pelişor) 15 ; ea observă oaraictern,l excep
ţional al apariţiei oe101r patiru abside lia „capela lui Isus" 
şi consideră că este VQ['ba aici despre impulsiuiri dm siud 16. 

Avînd in vedere criteTiile de 1analiză propuse de A. 
Merhiautmi;a-Livorova, subliniem unele observaţii ale cer
cetării arheologice de la „capela lui Isus" şi anume: lipsa 
oricăror urme de cultură materială databile în secolele 
XI-XIII, atît în interiorul cît şi în exteriorul incintei oa 
şi absenţa unui cimitir orgarnizat în jurul capelei. ' 

Astfel putem conclude că rotonda de la Odorhei nu a 
aparţinut unei curţi feudale sau 1unei cetăţi (în ambele ca
zuri aşeza rea în teren ern de altfel improprte), dar nici 
unei comunităţi rurale, fie cu funcţi1a de capelă oimiteirială, 
fie cu cea de capelă parohială 17. 

Aici este locul de a remarca din nou faptwl ·că 1aiceastă 
mică construcţie se află La marginea actua1'uliui municipiu 
Odorhei, deci muJ.t în afara graniţelor vechiului oraş. Or, 
dacă această capelă s-ar fi legat d e începutmi1e aşezări·i 
aces1 ei localităţi, era normal oa ornşul să se fi dezvoltat 
în jurul „oapelei lui Isus". Prezenţia unor materiale ar
heol1ogice datrabile în secol>ele XI-XII dim oen:trul oraşu
lui a'Ctual, considerăm că nu reprezintă un airgument.18. 

În continuare, avînd rn vedere condiţiile isto·riice ale 
seoo1elor XII-XIII, observăm că acestea nu ofereau am
bian(ia favorabilă apariţiei unei asemenea construcţii ecle
ziastice. In zona viitoarelor scaune secuieşti, secuii sînt 
colonizaţi căt.re sfîrşitul secolului al XII-lea-~noeputul se
colu.lui al XIII-le.a 19, păstrînd forma de organizare socială 
gentilico-tribală, în faza sa de destJrămaire, şi după aşeza
rea lor în aceste zone răsăritene ale Tr:ansilva niei20. 

11 Menţionăm cil auterii reteratului arheologic consideră, în ci uda 
datelor rezult01te În urma cercetărilor arheologice şi expuse în acest 
articol , că problema dată rii monumentului rămîne şi pe mai departe 
nerezo lv01tă. 

12 A. Merh :u1tova-Livorov01, Ei1lfache mitteleuropi:iische Rundkirchen, 
Praha, .1970. 

13 ldem, p. 9. 
14 Tdern, p. 54 - 55. 

, _15 Aceste. bjseri ci reprezintă o problemă aparte a arhitecturii ecle-
z1asn ce trans1lvanene, de care nu ne vom ocupa în acest articol. 

16 A. Merhautova-Livorova, op. cit., p. 58. Este lnsă necesar să 
precizăm faptul că, în ceea ce priveşte zona în care este situată această 
capelă , nici pentru . secolul al XIII-iea, dar nici pentru secolul al 
XVI-iea, nu poate f1 vorba de o influenţă venită direct din sud ştiut 
fiind că În general ea s-a aflat sub o înrîurire artistică centrai-euro
peană . 

17 G F . . Ş F . "d u u I . . . . ·erencz1~· ş 1 t. erenc~1 const ~ra ca _ev:ntual cape a a putut 
fi biserica comuna a satelor din apropiere, d1sparute: Gydrosfalva şi 
Cibrefalva. 

18 G. Ferenczi şi Şt. Ferenczi, Cetatea de la Vărşag . .. , p . 110, 
nota 18, menţionează descoperirea în centrul oraşului Odorhei cu oca
zia unor lu c rări de canalizare făcute în 1955 in Piaţa Libertăţii a 
unor materiale arheologice (ceramică) databile în secolele XI- XII. ' 

19 Şt. Pascu, Voievodat11l Transilvaniei, voi. I. , Cluj, Ed. Dacia, 
1971, p. 112. 

20 Idem, p. 113. 
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Discutînd monumentele din scaunele secuieşti, Entz 
Geza observa caracterul unitar al arhitecturii acestei zone, 
ceea ce se explică tocmai prin faptul că în seoolul ail 
XIII-lea structura socirală a S•ecuilor nu poseda încă o stra
tificare pronunţată, ca cea a locuitorilor din comitiate, r·e
marcind totodată că, datorită unei puternice structuri de 
iamilie, în acerastă zonă construcţiile în :stil romank aru 
fost clădite de comunităţi21 . 

Se pare că tipul de p1ain caracteristic acestor :mne pen
tru inceputuriLe arhitecturii ecleziastice este „biserica sală 
cu navă simplă dreptunghiulară, acoperită cu tavan drept 
şi absidă sem.icirculară boltită. în sernicalotă, precedată de 
o travee dreptunghiulară sau pătrată de asemenea bol
tită" 22. 

De altfel, în cadrul arhitecturii ecleziasti1oe din secolul 
al XIII-lea cercetătorii de pînă acum aco.rdaiu a:cestei ca
pele un loc cu totul excepţi:onal23. 

Analizînd fenomenele istoriieo-sociale din Transilvania 
seoolului al XVI-lea, oornsta•tăm că în :wna secuiască are loc 
o asprLre a r.elaţiilor foUJdale, mai ales duipă formariea prin 
cipalului autonom. Se ştie că secuii s-au bucurat, drupă 
aş·ezarea lor în ZOI11ele ră:săJritene ale Transilvaniei, de 
libertăţi largi, întrucît .aveau obligaţii militare importante 
la graniţa I'egatului maghi1air. ln cursul secolului al XVI-lea, 
secuii de rînd pierd niumemase 1privilegii, situaţia lor în
răutăţindru-se treptat24. Nemulţumirile ·crescînd, i-;au deter
minat să se răsooale, cetele răs•culaţilor adunîrudu-:se ~n 
aprilie 1562, lîngă Odorhei, foarte pPobabil pe cîmpul din 
zona carpelei. După ce şi-au a1es trei căpitani, ră:s.ou.liaţii 
s-au îndreptat împotriv1a nobihmii , dar au făcut greşealia 
tactică de a se împărţi în două grupe, astfel că oştile lui 
Ioan Sigismund i-au 'reprimat cu uşurinţă. Asemeneia fră
mhtări vor continua pînă la sf.îrrşitul secolului al XVI-lea25. 

Fără a intra în amănuntele evenimenteLor ·evocate, în
cli.năm să vedem în caipela de la Odorhei un refllex al 
acestora. Nu trebuie să uităm că lupta de c1asă în a1ce1astă 
vreme avea adesea un înveliş religios şi că Reforma abia 
fusese decretaită în TransilVJainia, în 1550. Or, se ştie că în 
timp ce nobilimea a fost adepta Reformei, fiind interesată 
să smulgă bisericii catoHce imensele bogăţii , secuimea a 
rămas credi.nci.oasă cafollii.cismului, rezistînd, şi pe ia.ceastă 
cale, presiunii nobiliare26. In acest sens circula în sînul ma
selor largi credinţa in apariţia unui ·conducător, a unUJi 
„om al domnului", care să 1e scape de greutăţi27 . Hramul 
capelei din Odorhei, Isuis, ar putea fi coirelat tocmai cu 
aceasta28. 

Oricum, din cercetări1e arheologice şi de pa•rament 
efectuate, oa şi din .ainaliza atentă a dateLor de ordin sti
listic, rezultă că datarea oape1ei lui Isus din Odorhei tre
buie revizuită. Construit în curnul &eoolului 1al XVI-lea, 
micul edificiu nu aparţine nicicum epocii Q1omaniiee, oum 
m~1ltă vreme s-a crezut, el eXiprim~nd o .conjrurnic:tu.ră artis
tică s:peci1ală, •a căI'ei prob1ema:tiică deosebit de complexă 
urmează să fie d escifrată de arcum îruainte. 

Z usammenfassung 
Die Christus-Kapelle aus Odorheiu-Secuiesc ist cin Zentralbau mit 

vier halbkreisformigen Apahden und im allgemei.nen im 13.Jh. daticrt. 
Auf Grund der arc haologische·n Ausgrabungen wurde festgest.ellt , 

um die Kapelle keine Bestanungen staattgiefunden haben. Im 1nnern 
wurdc cine Kry pte entdeckt, die aus cler Bauzeit der Kapelle sta mmt. 

Der Bau cler Ka pelle wird dank einer Miinz.e iP. cler zweiten 
Hălfte des 16.Jh . festgelegt (1561). 

Griindlichc Untersuchungen cler Kapellenwande ergaben die Schluss
fo lg.erung. class dieser Bau k eu ne spezifi.sch romanische Merkmale auf
weist. Di e Verfasserin bringt clic Erichtung dieser Kapelle in Ve r
bindun g mit den gesc hichtlichen Ereign•issen der zweiten Hălfte des 
16.Jh. 

21 Entz Geza, Die Ba11k1mst . . . , p . 43. 
22 E. Greceanu , op. cit., p. 266. 
23 Ibidem; A . Merhautova-Livorova, op. cit., p. 58. 
24 Istoria României, voi. II, p. 892. 
25 Idem, p. 893- 894; Şt. Pascu, Transilvania 1n epoca principawllli. 

Timpul suzeranităţii t1trceşti 1541-1691 , Cluj , 1948, p. 214-216. 
26 Istoria României, val. II, p. 1035-1036. 
27 ldem p. 894. 
28 In legătură cu destinaţia monumentului, autorii referatului arheo

logic con sideră , că eventual construqia este în legătură cu primul mor
mlnt sau putea avea legături strînse cu acele izvoare cu ape vÎî1d<:
cătoare de diferite so iuri care izvorăsc În apropierea capelei. 
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CETATEA DIN VEACUL AL XVII-LEA DE LA TIRGU-MUREŞ 
------ --------- ALEXANDRU AL. BOGDAN 

Planul on$amblului cetatii din 
Tq. Mur-e~ s~ 1:'ioo 

ficţ · 1 o ' 10 tJ 20 ... 

B. Biserica sec. XIV-XV ; M. Clădirea fostei mănăsti ri franciscane (sec . XIV-XV); C. Capela - sec. XV. (Corul fortificat); T. Turnul clopotnitii; 1. Turn de apă rare; 2. 
„Turnul mic", rămase din prima cetate (sec. XV) din jurul bi sericii şi mănă stirii; 3. Bastionul Portii ( l6l3) ; 4. Bastionul Tăbăcarilor (1 620) suprapus peste resturi!• 

unui turn din secolul al XV-iea; 5. Bastionu l 131ănari l or (1629?) adosat turnului pătra t din sec. XV ; 6. Bastionul Doga rilor (1633) ; 7. Bastionul Măcelarilor (1633 ?) ; 8. Bas· 
tionul Croitorilor (1638- 1640); 9. Clădirea cazărm ii austriece, sec . XVIII; JO . Constructii anexe, sec. XVIII. 

Considerăm necesar, înainte de a încerca interpretarea 
istorică a lucrărilor de fortificare din Tg. Mureş , să men
ţionăm unele din principalele rezultate ale cercetărilor ar
heologice şi de arhitectură efectuate (1963-1973) care au 
putut duce la o serie de încheieri privind succesiunea eul-
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turilor materiale în zona platoului cetăţii, şi au permis 
studierea şi reconstituirea planurilor şi evo~uţiei construc
ţiilor militmie şi de cult ale întregului ansamblu, precum 
ş i precizarea tehnicii de consitrucţie şi a sistemu1ui de 
apărare al cetăţii. 
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Fi~. 2. Profi lul perete lui ~Ic est al secţiun ii SI .- latura ~udică a Cetăţ ii : I. Sol viu ~ galbeni 2. Stra t steril ; 3. Strat de cul oare bru n -în d1isă cu fragmente cera mi ce 
Cnş i 4. Strat brun desch is cu fragmente ceram ice Hall statt1cne; ~. Strat de culoare cenuş 1 e 1 form at din depu neri yrefeudalc, tim purii ş i feudale· 6. Strat de cu loare brun
cas tan ie (feudal) ; 7 . Strat feuda l, rn restu ri de înhumări (sec. XV-XVII) ; 8. Gropi de morminte (sec. XV-XVI) ; 9 , Strat de n ivelare cu n'i sip ; 10. Strat de nivel:ire 
(sec. XVIJ- XVIJl ) cu pămin t Je cul oare brun-castanie: 12. pămînt de umplutură ; 13 . Groapă recentă, cu moloz , cărămizi ş i pietre· 14. trat de nivelare cu moloz si 
că rămi z i ; 15. Strat de um plutu :- ă (modernii); 16. Umpl uturi recente cu mo loz: 17. Strn t (humus) vegeta l ' ~ 

Fig. 3. Profi lul peretelui de sud al secţi un ii S. XXV.I.li , prin abastionu.l portii ( l 613) - La tura vesti că a Cetăţii : l. Prundiş; 2. N isip si prundi ş; 3, Sol viu-ga lben; 4 . Strat 
l:liun lu tos cu fra~men tc ccrn mke Cr i ş; 5. Strat de cul oare brun deschisă, cu fragmente ceramice Hall st:ittienc; 6. Strat brun -cenuşi u Cu fragmente ceram ice fe udale ( sec. 
XV- XV I): 7 . Str:it de ni velare cu prundi ş, stratul -Constructiv a l Bastionulu i Porţii (1613) ; 8. M oloz ; 9, Strat de culoare brun ' deschi să - li nia pa va iulu i de cărăm idă: 
10. Strat cu moloz ş i c~ rfimidă; 11. Straturi de pămîn t ele cu lonrc bru11 -deschi s;1, pentru umpl erea gropii -capca n ă ş i a şantu l ui de apărare i n i ţ i al; ·12. Strat afinat de 
ump lu tur~. de culoare brun11 ; 13. Stra t de umplu tu ră modern ă , de culo:ue cas tan i e-d esch i să; 14. Groapă cu moloz şi cărămidă; 15. Umplutură; 16. Pavaj Je p i a tră; 
17. Strat de nivelare cu ni sip ş i pi etr i ş ; 1. 8. Stra t castaniu deschi s , cu p i et ri ş , nis ip, cărămizi sparte; 19 . Strat casta niu deschis de umpluturii c:u moloz ş i nisip - are la 
ba ză resturi ale unui pavaj cl in lemn ; 20. Nisip ; 21 . Strn t castaniu -deschi s de nivelare cu nisip ş i piet ri ş; 22. Pavaj recent de piatr~ 
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Secţiunile (S I-XXVIII) sondaj ele şi casetele arheo
logice practica ie 1, concentrate mai ales Îln ZJon1a de sud-vest 
ş\ vest a platoulu i - fostă temsă a rîului Mureş - au 
îngădu i t ounoaşterea stJratigmfi:ei ter1enul1Ui., îrnoepînd cu 
draturile de prundiş, sup11apuse de l..L11 striat de loess 
galben ce constituie pămîntul viu, peste care au fost iden
tificate - m ai ales în jurul biserilcii -, striaturi şi nive
luri aparţinind epocilor : neolitică (cultura Criş şi a cem
micii liniare), bronzului (din faza de tr.ainziţie - cultura 
Covofeni ş i oulturile Wittenberg şi Nouia), Ha:1lstatt (2 ni
vele), un nivel roman (sec. II-III e . .n.), u:rme spor:aidioe 
din sec . IV (fragmente cemmiice aparţinî111d oolturii Cer-

1 Sondaje arheologice au mai fost executate pe platoul cetăţii şi 
de Muzeul judeţean din Tg. Mureş, dar nu au fost incă publicate. 
In legătură cu rezultatele cercetărilor arheologice şi istorice din anii 
J 963 - 1973 (DMIA) efectuate sub conducerea autorului, vezi Al. Bog
dan : Date noi privind ansamblul cetăţii din Tg. Mureş in „Studii şi 
Material e" , II, Tg. Mureş, 1972 - extras; idem, Noi date priv ind Cetatea 
din Ttrgu Mureş, comunicare prezentată la a II-a sesiune a muzeelor 
din CSCA, 1n decembrie 1965; idem, Cetatea de la Tîrgu Mureş, din 
veacttl al Xfl ll-lea, comunicare prezentată la Sesiunea DMIA din 111a i, 
1968; ide111 , Rapoartele preliminare de cercetări din anii 1963-1972 ~i 
anexele, în arhiva DMIA şi planurile şi profilele seqiunilor I -
XXVIII: 1\L Bogdan ş i S. Negoescu, „Cetatea din T g. Mureş În lumina 
rezultatelor ce rcetărilor recente", comunicare la sesiunea DMIA, i:rnuarie 
1973 . „, 
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neahov-Sîntana, un nivel iprefeudC1Jl (sec. V-VIII) ş i albe 
2 nive1e din peri!Oiada feudal-timpurie (probabil sec. IX- X 
şi XI-XII - cercetările nu sînt încheiate) toate a•oestea, 
tăiate de construcţiile de epocă feudală di!Il veaiaurile 
XIV-XVIII, precum şi de necropoLa din jurul bisericii, 
folosită pînă la începutul secolului a l XVII-le.a. 

Cele dintîi m onumente m edieV1ale ridioate pe platou : 
biserica g.otică din veaicuiri1e XIV- XV, e dificiul fostei 
mC.năstiri franciscane şi oapelia de la nordUJl aoesteia, pre
cum şi incinta primei cetăţi construită în sec. al XV-lea 
car.e proteja doar edificiile veligioase - iau constituit nu
cleul de dezvoltare al întregului ansamblu2. 

In oontinuare, stra1JU1ri1e de depuneri arheoliogioe sînt 
con:tempomne ridicăTii şi folosirii oelei de-a doua cetăţi 
(sec. XVII) şi faz·ei sa1e austriece (s-eoole1e XVIII-XIX) 
pînă la cele mai recente manifestări de vieţuive, aipr,oaipe 
continuă, pe platoul amintit. 

In trecerea veacuri1o[' Evului de Mijloc, 1ooali1Jatea 
Tîrgu Mureş - menţionată pentru întha oară docum,en 1Ja.r 
la începutul secolului al XIV-lea3, iar puţiin mai tîrziu ca 

2 Ibideo·,,. 
4.,.; ~ .•..• ~ .. 

3 Menţionarea anului 1316 este legată de o listă care situează la 
Tg. Mureş , una din cele 4 mănăstiri franciscane din Transilvani!! în 
„Annalecta Franciscana", voi. IV, p. 554, cf. Orban Balazs: A Sze-
kelyfă ld leirasa, Budapesta, 1870, IV, p. 121. . • 
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SanhJ de o ărnre . 

„Novum Forum Siculorum" 4, VJa cunoaşte o evoluţie ase
manătoare, deşi uneori mai lentă, cu cea a altor centre 
urbane transilvănene. 

Evenimentele care au precedat însă imediat C'onstrucţi•a 
cetăţii din veacul al XVII-lea de la Tg. Mureş - consem
nate fie şi în treacăt în docuimente1e şi cronicile contem
porane - au marnat unul din <cele mai importante mo
mente ale istoriei ţării, fiind legate de personalitatea lui 
Mihai Viteazul, a •cărui preocupare permanentă pentru 
locuitorii zonei secuieşti şi <ai oraşului5, cărora le-a acordat 
o serie de privilegii, s-a întemeiat de altfel şi pe p1a'l'llUTi1e 
saile pentru s1labili:zJaJrlea politioo-mHitară a teritoriilor ţării, 
atunci unite pentru întîi.la oa1ră. 

Este semnificativ pen<tru noi faptul că, rn împrejurările 
istorice cunoscute, dUJpă tr~agi.lca dispariţie a marelui domn, 

4 Localitatea este menţionată ca „Novwn Fomm Siculorum" în 
registrele de dijme papale din anii 1332-1337, cf. Orban Balazs, op. 
cit„ pag. 106 sqq; vezi ş i la Traian Popa Monografia oraşului T1rgu 
Mureş, Tg. Mureş, 1932, pag. 52. De asemenea şi N Szabo Despre 
formarea arhivei oraşului Tg. Mureş, În „Revista Arhivelor" 111, nr. 1, 
extras; Al. Bogdan, op. cit„ pag. 2, extras; idem, Memoriul istoric la 
i11.rnalul de restaurare (în arhiva DMIA). 

s Tr. Popa, op. cit„ p. 90, sqq; In arhivele oraşului Tg. Mureş 
se află o serie de documente emise de Cancelaria lui Mih ai Viteazul; 
Al. Bogdan, op. cit„ notele 17 şi 18. 
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oraşul Tg. Mureş a plătit scump sprijinul său, deoarece 
în anii 1601 şi 1602, soldaţii lui George Basta ş i ai lui 
Moise Secuiul, au atacat oraşul, prădîndu-1 şi incendiindu-16. 

Desigur, consecinţele acestor atacuri au determiniat 
eforturile, ce se vor eşa·lona, în mod conhniuu, de-a lungul 
primei jumătăţi a secohl!lui al XVII-lea, consaicrate ridi
cării unei cetăţi de refugiu, a doua de pe platou, oaire să 
protejeze în momentele critice, populaţi1a oraşului . 

Din prima fortificaţie, databilă în secolul al XV-1ea7, 
ale cărei fundaţii au fost surprinse prin să:pă1Jurile ·airheolo
gice pe laturile ei de v;est şi de sud şi oare CÎ['lcumscria 
numai edificiile de cult din colţul de sud-vest a l p1atoul:ui 
(fig. 1), au rămas două turnuri pătrate cu mâchiicoulis8 

6 Kovari, Erdel_yi regisegei, pag. 123 şi urm; Traian Popa, op. cit„ 
pag. 97, 99 şi urm; Al. Bogdan, op. cit„ pag. 7 ş i nota 19. 

7 Incinta fortificată din jurul bisericii şi mănăstirii franciscane a fost 
datată, pe cale arheologică, pe la j umătatea secolului al XV-iea. Un 
document emis de Ştefan Bathory în anul 1487, ne oferă un terminu5 
anteq1~em pe!1tru datarea primei cetăţi, vezi ln Szekely Okleveltar~ 
voi. V„ Cluj, 1896, pag. 28- 29, cf. Al. Bogdan, op. cit„ pag. 5 ŞI 
notele 11 şi 12. 

8 Referitor tot la P,nma cerate de la Tg. Mureş, din sec. XV, 
vezi Orban Balazs, op. cit„ pag. 122 passim; V. Vătăşi anu Istoria artr!1 
feudale Zn Ţi.rile Române" voi. I, Editura Academiei R.P.R„ 1959, 
pag. 575-576 
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(fig. 1, 4), înglobate ulterior Îin lucrările de apărare pe 
care le analizăm. 

Revenind la prob1erna cetăţii din veaioul 1al XVII-lea, 
studierea planului ei şi întreaga sa dispoziţie funcţio't11ală, 
ne indică spaţiul de aproximativ 4,5-5 ha rezervat orga
nizării refugiului popu~aiţiei, integrind-o lucrărilor de ar
hitectură militară orăşenească. 

Documentar, se cunoaşte faptul ·că - după r ·eveiniir ea 
locuitorilor pribegiţi cu prilejul mai sus-amintitelor distru
geri ale oraşului -, din iniţi1ativa primaru:l.ui Borsos Ta
mas, au fost ridioaite mai întîi palisade provizorii întărite 
cu tur111UTi de lemn şi şanţ dre apărare, luorări terminate 
la 27 s·ept. 16029 şi car par să fi dăinuit şi în perioada 
imediat uxmătoor , cînd după oe obţinuse mai întîi o au
toriziaţie priovizorie de la principele Ştefan Bocskay (1605) , 
omşul primea în 1616 şi dreptul de a construi ziduri, bas
tioane şi alte fortificaţii neoesare, odată ·cu ridioarea sa 
ae către principele Gabriel Beth1en 1a rangul de munici 
piu (omş liber reg•esc - „Libera Regiaque Civitas" 10) . 

9 Cf. cronica lui Nagy Szabo Ferenc, în edi ţia Miko, Erdelyi Tor
tenelmi Adatok, pag. 64- 65; Tr. Popa, op. cit., pag. 100 ş i nota 2; 
vezi şi la Al. Bogdan, op .cit., pag. 7. 

10 Cf. Orban Balazs, op. cit., pag. 119 sqq; Al. Bogdan, op cit ., 
loc. cit. 
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Am.plasate pe o fostă terasă a rîului Mur1eş, curtinele 
Cetăţii (fig. 1) au fost constmite din p1a1Jră şi cărămidă cele 
interioare, inlocuind treptat 11 întăriturile provizorii exe
cutate mai ales în jurul bisericii, iar zidurile exterioare au 
iosL situate pe laturile de vest ş i sud la haza pantelor pla
ioului, în timp ce latw·ile de nord şi est au fost ridicate 
spre marginile acestuia, întregul perimetru fiind înoon
j urat - conform cericetă·rilor arh eo1ogioe şi documentelor 
vremii 12 -, cu 1un şanţ de apămare (fig. 3, 7) . 

Urmărind traseul zidurilor Cetăţii, (fig. 1) constatăm 
că în zona de sud-v;est a p1atoului, aioo1o unde se aflase 

11 In general pentru descrierea cetăţii şi a istoriei ei, referitor la 
datele ridicării curtinelor şi bastioanelor, vezi Orban Ba!azs, op. cit., 
pag. 119 şi urm.; croni ca citată a lui Nagy zabo Perene, ed. Miko, 
pag. 64-65 ş i 75; AL Bogdan , op. cit., pag. 8; idem, Rapoartele pre
liminare citate, din 1963, 1970-1972; idem, comunic. cit. 

12 Al. Bogdan, comunicarea citată, 1968; idem, rap. cit„ vezi pla
nurile şi profilele seqi unilor respective. In Cartea de socoteli a breslei 
Blănarilor (manuscris la Biblioteca Teleky, MS. 394). există referiri la 
lucrări executate la şanţul cetăţii, de pildă în anii 1657, 1661; în 
Socotelile Paracliserilor (manuscris în Arhiva Protopopiei reformate din 
Tg. Mureş) , se află o menţiune asemănătoare pentru anul 1659. Cerce
tă rile arheologice au identificat şanţul de apărare în faţa bastionului 
Porţii (latura vestică) ş i pe laturile nordică şi estică ale cetăţii . Pla
nurile austriece din ec. al XVIII-iea mai înfăţişau încă şanţttl de 
apărare în jurul cetăţii, existent iniţial oricum pe laturile ei mai vul
nerabile. 

10 

Fig. 4. Inscripţie (1613) păstrată pe 
tencufala Bastionului Porţii; Fig. '· 

• Gură originară de tragere dublă, de 
pe latura vestică a cetăţii; Fig. 6. 
Colţul sud-estic al Cetăţii cu Bastionu\ 
Dogarilor Io timpul lucrărilor de re
staurare; Fig. 7. Latura de est a Cetăţii 

după restaurare; Fig. 8. Vedere dinspre 
vest a tronsonului exterior al secţiun ii 

S XXVIII, la vestul Bastionului Porţii; 
Fig. 9. Vedere dinspre est a tronsonului 
interior al secţiunii S XXVIII prin 
Bastionul Porţii; Fig. 10. Fundaţia zi
dului curtinei interioare a laturii ves· 
tice a Cetăţii; Fig. 11. Vedere dinspre 
vest a ansamblului Cetăţii, înainte de 
restaurarea bastioanelor. 
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prima cetate, noile fortifioaţii - între Bas tionul Blănari
lor (car·e a înglobat un tu1rn pătrat din secolul XV (fig. 1, 5) 
şi BasUonul Tăbăcarilor pe latura sudică (fig. 2), ş i întI'e 
acestea şi Turnul Mic (păstrat din seoolul XV şi înglobat 
în cetatea a doua) şi mai departe căt11e Ba1sbonul Porţii, 
pe lia.turia v.estică - av~au cîte 2 curtine, formîndu-se ast
fel un zwinger , cele itnterioare suprapu:nîncLu-se în jua:-ul 
bisericii (pînă la Turnul Mic) peste fondaţiile pr imei in
cinte (fig. 1, 10, 11). 

In rest, pe la tu:ria estircă, no1•dică şi pa1rţial pe •cea su
dică (între Bastionul Blănarilor şi Baisbonul Dogarilor dill1 
colţul de sud-est) şi pe oea vesrtică (între Basbonuil. P·orţii 
şi Bastionul Croitorilor din colţul de nord-vest) (fig. 9) ceta
tea dim. w~aioul 1ail XVII-1ea priezintă oite o singură ourtină . 

Et1aipeiLe r~dicăirii oetăţii şi 1ale baistioaoe1or ei (fig . 1) po
trivit rezultatelor ceroetări'101r arh eologice, ~nformaţiilm· do
cumentare şi ins·cripţiilorr identificate, air fi pe scurt, ur
mătoarele: 

Fortificaţiile provizorii ale pali.sadei din 1602 au fost 
treptat înlocuite cu :cele de piatră şi cărămidă. Poarta şi 
fortificaţiile sale (fig. 1, 3, 4, 9) a:u fost terminate în 
1613 conform inscripţiilor descoperite (fig. 4) şi cronicii 
lui Nagy Szabo F er.enc. Bastionul TăJbăcari1or din colţJu:l de 
sud-vest al cetăţii, a fost r idicat (potrivit ins·criJpţiei de pe 
latura estică şi aceleiaşi cronici) în 1620, ziJdul de pe 1a
tura .sudică între Ba:stioinul Tăbăcarilor şi ce~ al Blăniarhlorr 
era construit deja în 1622 (o inscripţie descoperită pe ten
cuiala unei guri de tragere) şi pmbabil în 1629 S"'a ridi
cat Bastionul Blănarilor (bastiJon juxtapus unui tuu:m de 
plan pătrat - fig. 1, 5) - iar ]ntre 1623 şi 1633 cel al 
Dogarilor din colţul sud-estic (fig . 6) şi poate şi Bastionul 
Măce1arilorr din <colţul de nord-est - fig. 1, 7. Intre anii 
1638 şi 1640 s-a construit Bastionul Croitorilor din colţul de 
nord-vest, în 1639, trebuia Deparat Bastio nul Porţii, în 
1641 se ridi·că zidul de lingă Poartă şi un altul tot pe 
latura vestică în 1648, pentru ca de abia în ianul 1653, 
întreaga cetate şi bastioa:ne1e ei să fie aproape terminate13, 
prin eforturile orăşenilor, a1e breslelor şi cu mîna de luoru 
a iobagilor, în ciuda opoziţiei nobiliare şi a c1erid1or ve
chii biserici. 

Cetatea de fa Tg. Mureş avea o formă poligoinală ne
regulată, iar cele 6 bast1oane d~n secolul XVII, situate în 
punctele încheierii raturilor, prezintă pla:nuri poligonale 

13 In legătură cu diferitele lucrări executate la cetate, vezi şi În 
Socotelile Paracl1<erilor, Între anii 1638 şi 1667: de pildă doc. nr. 35/ 
1638; nr. 36 /1639; şi altele, În Arhiva Protopopiei reformate. 
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(fig. 1) ceea ce constituie o consecinţă a imitării modele
lor preexistente şi a:dlaptării la forrnele de teren , potrivit 
funcţiei lor stabili~a1Joa:r1e p entru curtine1e oetăţii . 

Deşi nu s ..Jau înahe1at încă oeroetărrile şi lucră!ri'le d e 
restaurare14· a1e bastioa:ne1or asupra cărora vom reveni, 
s-au putut prr·eciza sistemul de .aip ă'Iiare, p1anuri1e şi teh 
nica de construcţie a acestora. 

Bastioanele se înalţă pe cite 3-4 nivele (3 n iv•ele 
avînd de pildă Bastionul Porţii şi ial Croitorilor) ·cu subsol, 
parter şi 1-2 etaje de.spăr(lite prin tiav.amie p e girinzi de 
lemn şi a vînd .accesul 1priobabil din rampe 1sau simple ame
najări la subsol şi di11.iect din exter1ar la parter şi ,etajul I, 
păstrî:nd:u-se legătwm cu drumul de striajă . La subsol (de 
ex. 1a Bastionul Blănalilor, al Măcelarilor) 15, 1a parter şi 
chiar la e tajul I (Bastionul CDoitori1or) , se aflau lăcaşuri 
de tragere pentJru tunuri mici, ce flan·oau curtinele, zwiin
gerul ş i şanţul de apăria.1,e, la fel ,ca_ şi gurile de trager·e, 
simple, dwble (fig. 5) sau ch iar tri!p1e (la Bastionul Măce
larilor şi al DogaJ:·ilor) pentru puşcaşi . Bastionul Porţii , 
pr imul ridicat (1n 1613) 16 erra 1nzestrat cu UJn pod mobil 
(pont-levis) fig. 1, 3, 9, pest e şanţul de apărare şi o inge
nioasă „groapă~ciapaam.ă", acoperită de o punte iI'>abatabilă, 
evident şi ea un ar'haism, ca şi ga1eiia SU!perioară cu 
m âchicouHs. 

Bastioanele erau s implu ornamentat e, tencuite 1a ex
terior, purtînd J:'iair, şe111aje de pila:tră 1a ooilţmi (1c~l ia.I Tăbă· 
carilor), iar sub corni'Şă, ioonsole de pilatră (Bastionul Tă-

14 In prezent se restaurează Bastionul Măcelarilor (din colţul nord
estic) ş i Bastionul Tăbăcarilor din colţul sud-vestic al cetăţii. Cerce
tările de :ub itectură au fost conduse iniţial de arh. E. Chefneux şi 
ulterior de arh. Sanda Negoescu, autorii proiectelor de restaurare. Pen
tru rezultatele cercetărilor efectuate la bastioane, informaţii de la arh. 
Sanda Negoescu, căreia îi mulţumim şi pe această cale; vezi Al. Bogdan 
rap. cit., 1963- 1973; idem, comumc. cit. 

15 La Bastionul Măcelarilor, din colţul de nord-est al cetăţii, cer
cetările (cf. Al. Bogdan, rap. cit„ 1971 şi 1972) au dus la descoperirea 
subsolulu i, prevăzu t cu guri de tun. dintre care una, identificată recent 
pe latura sa vestică, era direcţionată de-a lungul şanţului de apărare 
al laturii de nord a cetăţii. Bastionul a fost adaptat ulterior funcţiei 
de locuinţă - cf. unor relevee şi planuri austriece din 1799 şi 1852 -, 
cf. Al. Bogdan şi S. Negoescu, comunic. cit„ 1973. Cercetările. şi lucrările 
de restaurare ale bastionului continuă. 

16 In legătură cu Bastiqnul Porţii ridicat în 1613, inscripţia des
coperită pe o grindă a unei uşi de stejal' aflată m situ la et. I (la
tura de est a bastionului), cf. Al. Bogdan, rap. :cit.; pe 1970 şi 1971; 
vezi şi planuri ş i profile !a se. 1/50 şi 1/20 - S.X.XVIII. De ase
menea releveele şi planurile austriece de la Kriegsarchiv din Viena (foto
copii în arhiva DMIA). 
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băJcarilor) 17 sau de ·cărămidă. Marcînd soclul exterior, exista 
iniţial un to•r din cărămidă rotunjită, prezent şi pe curti
nele exterioare, ca în ca:ziul Baistionu1ui Măce1airi1or şi pe 
1atuiria de nord a cetăţii. Pe ntru o mai îndelungată rezis
t·enţă a apărătorilor, îin interiorul basti!Oanel!ar s•e af1au 
uneori şi fîntîni, ca cea descoperită de pildă în subsolul 
Bastionului Blănarilor, aid]ncă de 4 m 16. 

Deşi basrtioanie1e aiu fost tria:nsfo:rimate şi mărite în pe
rioada ooupaţi•ei austriece şi ulterior - conform planuri
lor şi grravurilor din secolele XVIII-XIX, existente la 
Kriegsarchiv din Viena - cercetările de arhitectură şi 
lucrări1e de restauirnre au pe'.t'mis identifi-aariea şi maroa
rea gurilor de tragere şi golurilor originiare (fig. 5) . 

Graţie unor documente şi izvoar:e cron1Jemporaine, s-a 
putut cunoaşte şi armamentul exi1stent în une1e dintre 
bastioane 19. 

Analiza tehnicii de OOl!lstruoţie şi a sistemului de apă
rare a curtineil.or20 cet•ăţii din veaicml •al XVII-lea, a ocms.ti
tuit încă unuil din obtecitivele cerr;oetărilor arheologi.oe ed'iec
twate. 

Fundaţiile curtinelor (fig. 2, 10) ca şi a11e bastioanelor, 
erau executate din lespezi ş i uneori din bolovani m ari, 
legaţi cu m ortJa.r hidraulic, ia;r e1evraţia din dTămidă, 
avînd wn empleo1lon din piatră şi cărămidă spartă. 

Curtinele ex·terioare iau fost rid]cate prin secţionarea 
paintiefor terenului raioo~o umide ra fost rneoesa·r, ia[' în zronia 
zwi!l'lgeriului s-au depuis strlaturi de umplutură şi nivelare, 
de balast, n1sip şi pămî:nt (fig. 2) după demain1Jelarea fun
daţiei vechi. 

Fundaţiile stî1pi1or druimului de strajă aveau dimen
siuni ouiprinse înwe 0,56-1)15 m şi 1emu exerutate din les
pezi de p]atră şi cărăJmildă. DT1Umul de striajă2 1 - pe stîLpi 
şi arcuri de cărămidă (fig. 2), saiu rpe 1console de lemn, 
carie av·eau acoes pe scăTi s•aiu dinspre baistioane -
acoperă uneori (pe latura estică şi sudică parţial) golurile 
de tmagerie originiare, ceea ce ne indircă ri<li1C1ar·ea lui în por
ţiunile respective odată cu su:pr.aiînălţJa:riea z1durilor, într-o 
etapă mai tîrzie, crieîndiu-se astfel ş i raco1o două niv·ele de 
guri de tragere ca şi în ['estul curti'IlleloT. 

Cercetările arheo1ogioe au c.liarificat şi problema a1cice
su1ui în oetate, identificind pe latura vestireă prima poartă 
maJre la bastionul cu .aioelaşi nUJme, 1apălriată ş i de „grioarpia
capcană" amintită22, o a'Mă poartă mare23 pe 1aituira de 
nord (lîngă Bastionul Măloe1Jari1or) şi o intria:re mică pen-

17 Bastionul Tăbăcarilor (construit în 1620, cf. inscriNiei de pe 
latura sa estică), ridicat probabil peste resturile unui turn din sec. al 
XV-iea, are parţial şenaje de piatră , iar sub cornişă sÎnt încastrate 
console sculptate refolosite, de piatră. Bastionul a fost supraînălţa t tot 
În veacul al XVII-iea, odată cu ridicarea drumului de strajă pe latura 
de sud a cetăţii. In secolul al XVIII-iea bastionul a fost şi el trans
format de austrieci. Pe releveele austriece din aceeaşi epocă, bastionul 
apare ca fiind deschis, neexistînd latura nordică, dinspre interiorul 
curţii. Cercetările de arhitectură ca şi lucrările de restaurare ale bastio
nului sî n~ î ncă în curs de efectuare. 

16 In legămră cu fîntÎna - descoperi1tă în 1968 În subsolul Brastio
nului Blănarilor (latura de sud a cetaţii) care avea ghizdul şi interio
rul din cărămizi şi o adÎncime de 4 m, cu un di ametru de 1 m: vezi 
la Al. Bogdan, rap. cit., 1968 (şi anexă). Vezi de asemenea, planul şi 
profilul seqiunii S. XXIII, la se. 1/20; de asemenea ş i releveele :rn s
triece din veacul XVIII, care în afara acestei fîntÎni mai indică am
plasamentul altor două, În interiorul cetăţii . 

19 Cartea de socoteli a breslei Blănarilor din T g. Mureş (A maro
svasarhelyi sziics ceh legregibb Szamadaskonyve" 1624- 1687, MS. 394), 
în Biblioteca documentară Teleky-Bolyai din Tg. M\J["eş , unde se găsesc, 
printre o serie de date legate de Bastionul Blănarilor şi referiri la ar
mamentul din acest bastion - de pildă pentru anii 1633, 1645, sau 
o listă din 1658 (ms. cit„ p. 16S/, În care sÎnt enumerate diferitele 
arme de foc ale breslei Blănarilor. Acelaşi document este publicat şi 
în Szekely Okleveltar, vol. VI, pag. 216. Informaţii de la prof. Farczadi 
Elek (de la Arhivele Protopopiei reformate) căruia îi mulţumim, din 
nou, şi pe această cale pentru informaţiile date şi traducerea multora 
din documentele şi cronicile citate, referitoare la ansamblul cetăţii din 
Tg. Mureş. Tot amab: lităţii d-sale îi datorăm şi semnalarea manuscri
selor citate. 

20 Al. Bogdan, rap. cit. , 1963-1973; vezi şi pla ·u1rile ş i profile '. e 
seqiunilor la se. 1 : 20 (în special S.I., S.II, S.XXVI, S.XXVIII), idem, 
op. cit„ 

21 Al. Bogdan, op. cit.; vezi şi releveele executate de arhiteeţii 
Sanda Negoescu şi E. Chefneux. 

22 Vezi nota 17; În Socotelile Paraclisierilor (documentelor cit. din 
arhiva parohiilor ref. din Tg. Mureş) în anii 1657 (doc. 60/1657) şi 
1659 (doc. nr. 65/1659) se fac refenri la Bastionul Porţii, în ultimul 
amintindu-se şi ş anţul din faţa Porţii Cetăţii. 
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tru pietoni în dreptul frontonului vestic al bisericii, toate 
intrările fiind prevăzute cu punţi ridicătoare (pont-levis), 
pes te şanţul d e apămne24. 

Pe platoul cetăţii au mai existat şi unele locuinţe nobi
liare25, 2 străzi26 şi clădirea „Oasei Consiliului", menţio
nată în 154921. 

* 
Cetateia construită în veacul .al XVII-lea îşi va înde

plini rolul său militar, de apăriare, cu prilejul diferite1or 
lupte pentru dominaţia Tmnsilva niei. 

Astfel, în 1604, Gyulafi Laidislau, un căpitan al prin
cipelui Bocskay, se va luipta cu un potrivnk al ·aicestuia26. 
In 1653, cu prilejul marii expediţii turco-tătare în Tran
silvania, locuitorii oraşului s-au refugiat în cetate 29. 

Tot aici, la 26 septembrie 1659 .aveau loc lucrările unei 
însemnate diete a Transilvaniei, la care au participat şi 
solii munteni, dnd s-:a înche1at şi tratatul de alianţă între 
Mi,hnea al III-lea şi Gh. Rak6czy al II-1ea30. 

Inrscăunarea lui Apaffy (în bi:seri:ca din cetate)31 în 
septembrie 1661, şi întărirea presiunilor externe·, aveau să 
pună însă capăt politicii de indepenidenrţă a principatului 
Trans il v,aniei. 

Ocu,pînd oetartea în prima jumătate ia seoolului al 
XVIII-lea, austriecii a u tirrain:sformat şi întărit fortifioaţiile, 
r idic:înd şi dif.erite clădiri pentru garrnizoaine32. 

Aceasta •este epoca în oare Cetatea din Tg. Mureş va 
suporta conseicinţele evenim entelor legiate de pUJtennica 
răsco:ală ia Curuţi1~or33 şi ulterior pe cele ale t'<evioluţirei de 
la 1848 din TransilViarn1a34. 

Astăzi, întregul ansamblu rieflec.tă diferitele S1ale faze 
de dezvoltare şi trrarnsformări, ipînă în momentul res1tau
ră<fii35 se e:x;ecută de cătir1e DMIA, înoepînd din 1anul 1963, 
lUJcrări care au prilejuit de altf.el ş i săpăturile arheo1ogi:ce 
la carre ne-am N~forit. 

Frin aceJastă pre:zienilare, se reaminteşte în general 
valoarea unor cetăţi tîrzii, de tip orăşenesc , care m 
ultima analiză vor anunţJa sfîrşitul fortifi.oaţJiilor oar.ac
teristice Evului dre Mijloc, al rcălI'iOr .rol i1sto:ri1c se poate 
considera încheiat, odiaită au apariţi1a şi generali2iairiea siste
mului Vauban, aproope rn îrntvelagia Eurropă. 

23 Cf. Al. Bogdan, ra p. cit„ 1971 , pentru poarta mare descoperitJ 
pe latura nordică, la vestul Bastionului Măcelarilor. Cercetările sînt con
tinuate de M. Beldie. 

24 Al. Bogdan, op. cit. ; idem, rap. cit„ 1963- 1972; şi releveele 
austriece; vezi, notele 12, 13, documentul nr. 65/1659 (în Arhi
vele Protopopiei reformate) din Socotelile Paraclisierilor; ln secţiunea 
S.XXVIII, la vestul Bastionului Porţii, au fost descoperite fundaţiile 
zidurilor care sprijine•au puntea ridicătoare peste şanţul de apărare. 

25 Pentru locuin ţele civile din cetate, un act a lui Bethlen din 
anul 1616, obligă pe nobili să-şi plătească impozitele, cf. Orban Balasz, 
op. cit„ p. 108 ; vezi şi memoriul preotului ref. Nemeş Gabor din 1809 
(în arhiva parohiilor ref., ms. nr. 924/1809). Clădirile civile s-au ruinat 
treptat, iar austriecii le-au demolat, ridicînd cazărmi şi alte clădiri. 

26 Existau două străzi, dintre care una se numea strada Cosma, 
ş i era paralelă cu latura de nord a bisericii, conform memoriului cit. 
al lui Nemeş Gabor, care oferă informaţii interesante privind biserica, 
prima incintă (sec. XV) şi cea de-a doua cetate (sec. XVII). 

27 Al. Bogdan, op. cit. ; vezi ş i N. Szabo, op. cit„ p. 239 şi no
tele 19, 32. 

26 Orban Balazs, op. cit„ p. 113 ş i cronica cit. a lui Nagy Sz,\b6 
Ferenc (Ediţia Mik6) p. 94. 

29 Cronica lui Nagy Szabo Ferenk (op. cit., g. 150) se înch~ ie :a 
23 august 1658, dnd turco-tătarii se aflau lînga oraş (la Bălăuşer), 
conf. Orban Balazs, op. cit„ p. 114, Traian Popa, op. cit„ p. 117. 
Autorii menţionaţi c.red că turco-tătarii au intrat în 1658 În oraş pe 
care l-ar fi devastat, au cucerit cetatea şi ar fi luat cca 3 OOO de pri
zonieri · dintre locuitorii refugiaţi acolo. Potrivit ipotezei prof. Farcz:idi 
Elek ş i a lui Kelemen Lajos, turcii n-au mai devastat oraşul, primind 
probabil o răscumpărare. Urme ale unui dezastru al cetăţii, nu s-au 
descoperit, iar documentele contemporane sau imediat ulterioare, nu 
amintesc nimic despre un atare eveniment. 

30 Traian Popa, op. cit„ p. 119 şi urm. ; vezi şi AL Bogdan, Me
moriul istoric cit. la jurnalul de restaurare al cetă ţii. 

31 Traian Popa, op. cit„ p. 124. 
32 Pennru faza austriacă, Al. Bogdan, op. cit„ p. 7; şi fotografiile 

releveelor şi planurile austriece de la Kriegsarchiv din Viena (în arhiva 
DMIA). 

33 Al. Bogdan, op. cit„ p. 8 ş i nota 23 . Pentru luptele ş i diferite 
evenimente contemporane, cf. Orban Ba!azs, op. cit., p. 115- 116. In 
arhivele oraşului se află o serie de documente referitoare la puternica 
mişcare antihabsburgică. 

34 Cf. Orban Ba!azs, op. cit., p. 116 şi urm.; informaţ:ii de la 
prof. Farczâdi Elek; Al. Bogdan, op. cit. 

35 Cercetările de arh itectură şi proiectul de restaurare al cetăţii 
în faza actuală a lu crăr i lor, sînt conduse de arh. Sanda Negoescu. 
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PRIMUL PEISAJ DE CONCEPŢIE OCCIDENT ALĂ ÎN PICTURA 
DE ICOANE DIN ŢARA ROMANEASCĂ*) 

----------------- ALEXANDRU EFREMOV-----------------

In fiecare all1, pe măsrură ce studiul art.ei noastre vechi 
se adî1noeşte, apar tot mai multe dovel'}i documentare şi 
materia1e cu privire La l!egături1e artistice neîintr,erupte în
tre cele trei provincii isitor.iJce româneşti. Dacă ,ÎJn domeniul 
arhitecturii , a.rtelor decorative şi ·chi:ar al pidurii mura1e, 
cunoştinţele noast[ie sînt destul de ·ava111siaite, Îll1 oel al 
picturii de icoane ele sîint înică extr·em de restrinse. 

Studiul de faţă îşi pmpl.l!ne ca .saop să prieziinte r·ezul
tate1e cercetării UJJ11ui gru1p de patru icoane din Ţara Ro
mânească făd111d p atrte dintr„un ansatmblu (icoa:ne împără
teşti) de la mijlociul veaJc:ului XVII. Ne referim la icoanele 
ce reprezintă o Deisis (89 X 69 X 3 ·cm), Maica Domnului 
Nicopoia între doi Arhangheli (88 X 69 X 3 cm) şi Cuvioasa 
Paraschiva (83 X 66 X 3 cm) expuse lin frumosul muze u al 
mănăstirii Hurez şi deci mai cunoscute, precum şi lJa icoa
na Soborul tuturor s.finţilor (84 X 63 X 3 cm) din biseir•icia 
cu a:::elaşi hr1am din Bălăneş ti -Rîmeşti, ca1:tier a l oraşului 
Hurez. 

Prima icoană îl înfă.ţişează pe Isus Împărat şi Mare Ar
hiereu, ţinind pe genunchi, cu mîn1a stîngă, Evanghelia 
deschisă şi binecuvîntînd cu dreaptia. Imbrăcămintea lui 
es.te fo.rmată din stiha1r V'erde, mînecuţe de a.ur, sacos 
albastru au orn1ament florial auriu , omofor a1b şi nabeder
niţă din fir. In picioare, în dreaipta ş i stînga t ronulwi se 
află i.ntercesorii: Mauoa Domnu1ui, în pal1a albastră şi 
mafo.rion roşu închis, şi foa;n Botezătorul, cu me:1otă brun
roşcat şi himati'On verde închis. Trionul ş i oelJe două per
sonaj.e 1ateva1e plutesc pe nori stilizaţi. Nimbl.l!l crutCifer 
al lui IsUiS este în riehef, din lemn, cu or-natment vegetal 
inciza t în grund şi 1aw·i1t, iar 1cele a le ilnterioe.sorilor sîn.t 
fără 01r;nament,e. cu oercnl incizat şi el. 

A do·ua icoană o Peiprrezintă pe Maioa Domruului tro
nind, cu IsUis 1n poală, pe oa:re-1 sU!Sţine icu ambe1e mîi1ni. 
Ea poartă o palla allJastră ou gu1er şi mînecuţe rnşii or
namentate cu aUJr şi pi1e1tre. Isus 1airie driept îmbrăcăminte 
u1n h iton albastru cu davuis de arur şi himatioin roşu-·cără
miziu cu striaţii de 1a1ur. E1l ţine Îin mÎin1a stingă 'Uln mtttl.UJS 
şi biinecuvîntează ·cu drnapr!:la. In atitUJdi'ne de a1d0Taţie, ar
hanghelii Mihail şi Gavri,l flanchează ·oele două personlaje 
pdnoipale a le iernrhiei cereşti . PTimul poartă o tuni.că 
roşu deschis cu loros brUJn~oşoat orn:at cu aur, a l doilea 
o 1tunică roşu-cărămiziu cu lo·ros de culoare roşu în
chis ornat şi ·eil ciu a ur. Oa şi în ·prima ilooană 1:lmnu1l şi 
arha:nghelii plutesc pe nori stilizaţi , iair n1imburile au aoe
leaşi ca'I'!acteristid. 

A treila şi ultima iooaină din Muzeul mănăstirii Hurez 
este o Cuvi1oosă Pamischivă , r1eidată in pici!oatre, fron1:la1, 
cu un rotulus desfăşurat cu textul Crezului, în mîna 
stîngă, şi o cruce de martiră în cea dreaptă. Veştmintele 
sfintei se compun dintr~o rp1al1a 1I1oşu închis şi mîneouţie 
a:urite, înciin1să cu un bnîu 1a11baistru, şi 'Llin marfiorion roşu 
căptiuşit ou albastru şi cu tiv auriu . Maforionllll este prins 
în piept cu o broşă de foTma 'Ll'l1.ei Nori. Doi mgeri în 
zboT susţin nimbul în T·eli1eif al cuvioaisei. Ln !)artea de jos 
a icoanei, fondul este format de un peisaj a•sUJpria căruia 
vom r ev·eni pe lairg mai jios. 

Iooana Soborul tuturor sfinţilor din bisieri1aa Bălăneşti 
e&te mai complicată din p'll1111ctde vederie compo~iţional. ln 
dreptunghiul ce-l formează nava icoanei sînt înscrise con
centric două forme eilipso~dale. In 1e!Hpsa 1oentrală, purtată 
de simbolurile evainghelişti1or şi flanaată de intercesori, 
apare, pe fundalul oa un halou în cinci culori, IsUJS Îin 
slavă 1aşemt pe Tronuri, binecuvîintînd cu a mbele mîini . 
Deasupra medalionrului central, în cîmpul elipsei mari, se 
află tronul cu o cr uoe ma'.l'.1e f1a:noată de Adam şi Eva. 
Numeroas•e figuri d!e sfÎlnţi ,sî1nt grupate oonform i1elI'arhiei, 
după cum urmează, de sus în jos: în stîngia îngeri, pro
o:roci, apostoli ; în d.I'eapta arhangheli, schivnici, ierarhi. 
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Jos î:n cent1·u, susţinî111.d crUJCea, sînt 1reprez.entaţi Constan
tin şi Elena, urmaţi de împălraţi şi mucenici ş i de î mpără
tese ş i rnuceniţ•e. Elipse1e sînt marcate cu o bandă de aur 
pe care sînt înscrise cu litePe ·aibe, în slavonă, text·e litur
gioe. In colţlLllI'ile de S1UB ale icoanei apar Soarele şi Luna. 

Toate cele patru iiooairue aru riame aUJrite cu prorfi1e du
b1e, identioe, săpate în grosimea lemnului, cu o dungă 
roşie pe marginea ext•erioară. Suportul îl formează cîte 
două sdnduri de tei întărite ·cu cîte două t riaV'erne semi
ingropaite, cu un re lief pronUJnvat lia mij1oc. Ce1e trei 
icoane aflJate azi 1a mă:năistiTea Hurez a u spatele acoperit 
recent cu un st11at gI1os de priepa:ra:ţii1e a]Jbă, i:ar lemnul 
ce1ei rămase la biserica Bălăneşti ieste impregn1at cu pa
ra.fină . 

Figurile din icoanele de carie ne 0C1Upăm se det1aşează 
pe un fond de aur, bogat orn1atm1emitJat cu e~emente flo
rale şi vegetale stilizate, reializ:aile prin incizii în grund, 
obţinîndu-se astfel un reilief plat, de un frumos efect de
corativ. Atît ritmida lor, cît ş i elementele componente sînt 
iden tice la cele pa:tru icoane. 

Concepţia generală a i1coane1or este unitară: aoeeiaşi 
monumentalitate, obţinută nlll atît prin mălI'imea figuri lor; 
ci mai mult prin proporţii, atitudini, pete de culoare, 
contrns.te între suprafeţele de rehef monocrom ·cu cele poli
crome. Monumentalităţi i i se adaugă o viziUJne deoomtivă. 
Pictura iooa:nelor esite TealiZJată într-o gamă restrînsă, cu 
pete mari de culoa:rre apr1oape rueV1a1or.ate, fără amăn:unile 
nes-emnificative ; cutele largi al1e v:eştmirntelor tind spre 
o linearitate rigidă , fiind obţinute prin negru siau culoare 
peste culoare de diferite intensităţi tonale. 

Tîmpla bi'Sericii, formată în parte din lemn scu1pt•at 
şi poli:cromat, aparţinind s·ecolului 1al XVII-lea, mai păs
tr:ează din pictura originală cruoea, şase medaliioarrue cu 
cîte doi prof.eţi , precum şi citeV'a diJn figuri1e a:pos·tolilor 
din cinwl Deisiis . Fiind 1aşeziate la marie înălţime şi acope
rite cu murdărie, nlll a u prutut fi cercetate suficient de 
btne şi ne mulţumim deocamdată doa:r cu seml!'llalarea exils
tenţei lor. 

Datarea în linii mari a acestor irooane în secolul 1al 
XVII-lea ar fi fast posibilă după icon1ogra.fie, stil şi teh
nică. Două amănUJnte stabilite in ·cunsul oenaetărilor ne 
permit o da1Ja1re mai strînsă. Ln primul irmd, am reuşit 
să stabilim locrul de p11o'V'eni1enţă .al i1aoane1or aflate astăzi 
la Muzeul mănăstirii Hurez: b ilserioa BăJăneşti , ctitoria 
mitropolitului Ştefan I, care a păstorit în două rînduri în 
Ţam Românearscă (1 648-1653 şi 1656-1668). !iar 1n al 
doilea r~n1d, la o cercetare mai atentă a icoanei Soborul 
tuturor sfinţilor S-'a dresooperi:t 1suib stvatUJl de murdărie, în 
dreapta jos, figrura don!atorului mgenu1nicheat, însoţită de o 
inscripţie CIU htere chirilibe „vlădica Ştefan" (fig. 8)1. 

Biserica din Băil.ăneşti-Rîmeşti 1a flost datată de Vtvgil 
Drăghicea:nu Îin 1două rintluri. InrtJr...:Uiil aribaol 1aipă'l"Ult în 
1911 inchinat aoestui interesam monument de tarh!itectură, 
autorul il atrtbuie 1ainilor die domnie ai lui Mihnea aJ 
III-lea., adică anilor 1658-16592. Aoea:stă da1Ja11e arie ~a 
bază port11etele donatori1lioir aflate 1a „poalele crucifixului, 
la molenie" , ciare reprrezirntă pe mitropolitul Ştefan şi pe 
domnitorul mai sus-1amintit, portrete asupra cărora vom 
reveni. AceLaşi autor, în anul 1933, apreciiază că biserica 
este din epoca brîncovenească3 . Nu poate fi vorba de o 

• Tema acestlli studiu a fost prezentată sub formă de comunicare 
la a V-a sesiune de comunicăr i ş ti111 ţ ifice a muzeelor, din 1969. 

1 Al. Efremov, Portrete de donatori în pictura de icoane din Ţara 
Romanească, „BMI", nr. 1, 1971 , p. 41-48. 

2 V. Drăghi ceanu , O ctitorie metropolitană, biserica din Rîmeştii 
Vîlcei, „BCMI", an IV, 1911, p . 121. 

3 V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, Raportttl al !I-Zea. 
„BCMI", anul XXVI, fose. 76, aprilie-iunie 1933, p. 65. 
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Fig. 1. Deisis din Muzeul mănăstirii Hurez. 

Fig. 3. Soboml tuturor sfinţilor la biserica din Bălăneşti-Rîmeşri . 

Fig. 2. Maica Domwtlui Nicopoia între doi A rhangheli din Muzeul ma
nă tirii Hurez 

Fig. 4. uv1oasa Paraschiv a din Muzeul măn ă~ririi Hurez. 
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Fi g. 5, 6. Detalii d in icoana Cuvioasa Paraschiva. 
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fi !);. 7. Detaliu din ico:in:i Soboml tllturor sfinţilor. 

confu zie, deoa1·ece în ambele articole fig urează areeeaşi fo 
togr1aiie a biserioii. 

Trad i ţ i,a locală însă, care n e-a fost ·oomuniioată de p rieo
tul paroh. Gh. Tom esou, atribuie a1cest mornUJment, a că
r ui pisanie s-a pierdut cu ocazia unei resbawări nefericite, 
anului 1642. 

T recînd pest a doua data!l'e a lui Virgil Drăghioeianu , 
ciare, aşa cum r e iese din contextul m:·tioolului, a fost fă
cută în gnabă, rămîn în iatenţia noastră două a1tern:ative: 
1658~1659 sau 1642. 

Nu putem fi oonvinşi 'că în timpurile tulburi a1e scur
tei domnii a lui Mihnea 1al III-lea care nu s-a arătat d 
altf l a Ii un sprijinit.OII' a l Bisericii, voievodul şi vlădica , 
care era ş i e l angr nat în treburile politioe ale vr1em ii, să 
fi avut răgaz şi tnagere de inimă p entJl'u a întreprinde o 
acţiune at.ît de costisitoare ş i cwe nu s,e integra în sd'em 
de preocupări a acestei zbuiciumate domnii iaare nu a durat 
nid doi ani. 

Din însemnările lui Pa ul de Alep , relativ la călătoria 
p atr,i1arhului Maicarie ail Antiohi1ei în ţările romane aflăm 
că: „în drumul nostru (de l'a mănăstirea Bistriţa 1a mănăs

brea Po1oV'na.gi, n.n.) am trecut printr-u\n; oraş mic numit 
Ramnic (Rîmeşti) locul natal al lui Ştefan, actualul mitrn
polit al Ţării Româneşti, care zideşte aici o biserică de 
piatră"4. „După calculul cronologk, vizita la Rîmeşti a 
avut loc joi 9 iulie 1657 .. . "5. 

4 Paul de Alep, Călătoriile patriarhttltti Macarie al Antiohiei tn 
Tările R omJ.11c . 1653- 1658, traducerea E. Cioran , Bucureşti, 1900, 
p. 176. 

5 D. Bălaşa, Fosta localitate Rîmeşti (f-lorew) la anul 1657, .,1111 
oraş mic" , „Mitropoli a Olteniei", 1968, nr. 3- 4, p. 250. 
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Anumite rez1erve •av m şi in privinţa tradiţiei. Nu cre
dem pla uzibil ca Ştei.fain , pe atunci 111umai ier\om oinah, să 
fi zidit o biserică at]t de m are, în anul 1642, că.ci în 
această perioadă el se afla departe de ~oouL său de obîrşie, 
fiind l~ mănăistiooa TismanJa6 ş i inu dispuniea -de r,esursele 
materiale n ecesare. Abia în 1648, 1Jr,eaînd pes1Je epilsoopii 
de Rim.nic şi Buzăru, devine mitrnpcilit al Ţă:rii Româneşti. 
După părerea noastră, lucr ul 1a această imt1er,es!antă bise
rică a fos,t început, m ai ourîind, în jurnJ. 1a1nU!lui 1652- 1653, 
cl!nd Ştefan , fiind în sioau1rnU1l mitriopalitain de pa,fu'u-cinoi 
ani, şi-a amintit de satul 111a1Jal, .avrnd de dia1Ja .aioeasta 
suficien te resurse maiteri1ale pentru a ctitori o bi:serică de 
mairi proporţii, demnă d e 'Llll1 om care pUIIle cu mîndr1e să se 
scrie în „Pravila oea Mare saiu IndreptJairea Legii" din 1652 
prestigioasa titu1atmă „ . .. Ştefan cu miLa lui Dumnezeu 
mitropolit al Tîrgoviiştei, Ex arh al Plaiului şi a toată 
Ungrovlaihia, uitată de peste 100 d e ani de vlădicii mun
teni"7. Odată cu sreoiateirea din fUJncţie spre sfirş itJuJ. dom
ni·ei lui Matei Basarab (1653), fii;nd bănuit de pa:rti
cipare la Ultl oomp1ot al boie1rilJar :î:mpotriv.a băitrîltliului 
domnjtor8, Ştef1ain a fost .nievoit fără ilndo!iJailă să întreuU1pă 
Lucrările costisitoare de zidire a biseriicii, reluillndu-le duipă 
reînscă:urnarea sa, în 1656. Astfel se explică fiaptul că Paull 
de Alep, în iulie 1657, cons·emnează că mitropolitul Şte'.fan 
„zideşte" biserica, terminată, proibaibtl şi împodobită cu 

6 N. Şerbănescu , Mitropoliţii Ungrovlahiei, „Biserica Ortodoxă Ro
m ână" , 1959, nr. 7-10, p. 775. 

7 N. Şerbănescu, Titrelatrtra mitropoliţilor , jurisdicţia, hotarele şi 
reşedinţele mitropoliei Ungrovlahiei, „Biserica Ortodoxă Români ", 1959, 
nr. 7-10, p. 701 şi 703. 

a Istoria României, Ed. Academiei R.P .R., Bucureşti, 1964, voi. IIÎ, 
p. 176. 
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tîmplă ş i 1ooane în anii de domnie a lui Mihnea a l III-lea 
(1658-1659). 

După oum s-a amint~t mai sus, la p 1a1ele cruc11 ico
nostasului se află pidaţi donatorii lui : Mihnea a l III-le:a 
~i m itrorpolitul Ştefan I , îngenuncheaţi , cu mîinile împreu
nat , aiclresînd ruga lor Ma icii Domnulu.i cu Isus, de tipul 
Intrupării , redaţ i într-un nimb de nori. In af1a1na semnifi
caţ i e i d 01Se bite pe ciare o aire 1repr1ezentar1ea dorua,bmilor , 
despre oa r-e s-a disc1utiat cu altă ooazie9, observăm că pic
torLlll iniceaPcă să-şi plaseze personajele într-un spaţiu mai 
rea l, înlocuind fondul neutru cu un peisaj m Uin tos în oar„e 
se fa.ce simţită d estul de pregna nt îniceroare.a de [·edare a 
pe rspectivei liniar· şi ooilio ristioe şi su.gemrea une i atmo
sfere (fig. 7) 10 . 

Această tendinţă se ob ervă ş i mai pr gn.ant în icoana 
reprezentînd p e Cuv1oas1a Paraschiva. 

in pra,rtea de jos a icl()anei, în dreaptia şi s1lînga m onu
men1.1alei fig uri a fin teri, arp1are un p isaj e u 1ape ş i muin ţi , 

car1e ocupă aproape o jumăr1:Jat1e din fundal. Primul p1an 
al acestui peisaj îl ·constituie ooli:ne rnok ome pe carie o 
apă 1 desparte d d aluri mai înalte, dar tot r otunjite, iar 
în ultimul pJ,an apar mU1nţi stîncoşi. Cu toate că în vea
cul al XVII-lea apariţ i,a unui peisaj în fundalul icoan1elor 
mad, de timplă, în ·~ări1e r-omâneş ti , es te o rari1late, o 
exoeipţi chiar, nu ao a:sita ne surprind în primul r1nid la 
icoa na de ca111e n e ocuipăm, ci felul ,cum a fost 00111ceput 
şi reali:ilat acest p eisaj. Avem în faţa noastră un peisaj 
în adevăratul sens a l cuvîntului, acela care i se comeră 
ÎJl1 artia occidentral ă. Cu eXicepţ i 1a mun ţi lor stiliziaţi din fun
dal , care se încadrează în concepţia şi inudiţia bizantină, 
nu mai îniiJnim nido urmă de viziune deoorativă, de 
perspectivă invernă, de aşa-zisa stîngăcie în sugerarea 

9 /\I. Efrem ov, Portrete de donatori î11 pictu.ra de icoa11e di11 Tam 
Rom;111ească, „BMI", nr. 1, 1971, p. 44- 45. 

10 Piind acop ~ r i că de murdă rie şi greu accesibil a, forog raf ia , cu coace 
~tradu in\: ele , nu re u şeş ce ă redea suficient de fidel pictura. 

cele i de-a treia dim nsiuni. Conlrastul clinlr viziune şi 

realizar a figurilor Cuvioiasei şi înger il or ş i cea a 
peisajului es te aitît de m are, încît, în mod fires1c, 
ne apare bănuiala unei I"epictărri ulLerioare, mult 
m a i tîrzii. Insă, după o cercetare minuţioasă, văzînd 
că suportul stratului pictural a fost alcătuit iniţial astfel 
îndt să poiată primi peis1aj ul ş i ,că or111amentele incizate 
sînrt dispuse în funcţie de iel, n e i0anvingem că avem în 
faţă opera unui singur artis t, c u atît m ai mult ou dt cu -
1oarea ş i ductul sînt identice. 

Intr g peisajul este constru it pe perspectiva cromatică, 
aşa cum o obţineau primitivii flam anzi cu două sec le în 
urmă, avînd un prim plan mai închis la c uloare ş i mai 
cald, cu tonuri de brun , care pe măsura îndepărtării în 
profunzime se ,răceslC', devenind mai străvezii şi mai lumi
noase. In partea stingă, malul este străjuit de un stîlp 
aplecat, pe care est e fixată crucea Sfîntului Andrei. Spre 
ea parcă îş i caniduce baTca figura minusculă oe vîsleşte 
cu energie cu o singuTă vîslă. Aoeastă mică ambarcaţiun e 
paire să se fi desiprins de o corabie - pe clarie artistul m c-o 
înfăţişează doar pe jumătate - pe al că r 'Î catarg urcă 
cu acrilitabe un marinar (fig . 5, 6) . 

Da'Că introducerii neobişnuite a p eisaj ului în icoană 11 îi 
putem găsi uşor o justiiic1are în viaţia şi pePegrinări1 sfin
tei 12, concepţia ş i apaTi ţia lui se eJaPlică mai 1anevoie în 
co nj unctu ria complexă de împrejurări ale epocii 13. 

11 De obicei uvioa. a Paraschiva apare pc un fond neutru şi 
ntm1:i.1 arunci cînd nrnrginal apar mi ci scene din vi:tp ei, '. ntîlni m în 
ele ş i elemente de pei aj de co nce p\ie bizanti na. 

12 Mineiu.I lunii lui octombrie, Tip. ariilo r l3i eri ceşti, 1892, 
p. 18 - 190. 

13 Nu credem că este cazul În lucra re:i. de faţa , care nu-ş i pro
pune ana.liza i co nografi că :i. icoanei, să aducem în di5cu1 ie nici chiar 
vie1ile cel r dou ă principale sfi nte cu acest nume - Para ch iva Petca 
ş i Paraschiva din Iconia - deoa rece legen dele lor au fu zionat cu mu:r 
inaince de executarea icoanei noastre, i:i.r în ţările româ ne, în special 
dup:l aducerea la Iaş i a moaşte lo r sfintei Vineri (Paraschiva Petca) 
de căt re Vasi le Lupu, acca5ta din urm ă, după cum era firesc, a fost 
obiec tul cul tului şi al vene ra\ iei . 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 9 . f' or1rc111/ Mitropoliwlni Str/1111 I, din bi eric~ din G rămeşt i - Vîkea. 

Este indeobşte cunoscut cu cită sllrieteţe emu păstra1te 
tradiţi ile ş i cît de aspră şi intra nsi gentă eria ceinzur~ bi:s~ 
ricii în spec i1al fiaţă de alte influ enţe d cît cele v enite din 
lum a ortodoxă. Cu toa11Je a ces tea, în cazul de faţă sîntem 
ne,voiţi să părăsim terenul obişnuit .al comparaţii1or c~ 
arta bi seri·cii răsăriten ş i să ne adresăm la oea a apusului. 

Făcînd pen tru un mom ent abstracţi e de iooană drept 
o unitate complexă, să n e îndreptăm atenţi,a numai .a1s'll'pra 
peisaj ului. Cunoscu te fiin d relaţiile inten sie de ordin eo~
nomi c ş i în special politic ş i oultural întrie Ţara Roma
n ască si Transilvania în epoca de ·Oare ne ocupăm , sî.n
tem pe bună dreptate b nta.ţi să 1căutăm analogii •cu pidur•a 
din Ard aJ, cu tO'a:te impJicaţiile car.e dec'U'rg din priogre
sele protestantismului al căru i sluji tor form era Gheorghe 
Rak6czy I. lnsă operele de picbură cunosicu te, ş i ne refe-
r im în pr imul rînd 1a a.1ba't'e, la peisajele pe car e adesea 
le întilnim d rept fundal pen tru soene sau sfinţi i zolaţi , 

nu sîn t în măsură să n e oonv ingă ·că ele ar fi oonstituit 
sursa de in spiraţie pentru picto rul nostr u. Cu mult mai 
v chi , sa u avînd drept m odele altare din şoolile nordi ce 
din seoolele anterioare, peisa jele lor sint m ai naiv con
c pute, m ai ar ide , mai pr cis conturiate, a vîm.d o ooncep
ţi·e de mi,n iiatură ş i deci cu o liber tate restrînsă de exe
cuţi e, ou o gamă or·omatică mai bogată ş i mai oaldă în 
acelaşi timp . Suflul romantic pe oare-1 degia j ă peis1ajul din 
icoana Cuvioasa Paraschiva, cromatica ş i largheţea pensu
l aţiei, ne permit să emitem ipot za că autocul lui a fost 
probabil impresion at de pictura „Şoolii dunăr1en e", d la 
sfîrşitul veacului al XVI-lea, pe oare a putut s-o ou111.oască 
poate cu ocazia unei călătorii în Arideal. 

Silueta mar-iniaru1ui însă ş i corabia nie-a,r putea puinie 
în faţa un i al te realităţi. Construcţia navei, proporţiil e 
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ş i silueta corpului marinar ului ş 1 m special redarea miş
cării, ne amintesc nu numai de pictura veneţiană din se
colul preceden t, ci ·chiar de cea napolitană de la începutul 
veCl!cului al XVII-lea. 

Ne mărginim aki numa i la enunţarea posibilelor u r~e 
de inspiraţie ale pictorului î n crearea peisaj ulu i, consi. 
derînd că scopul lUJCrării de faţă nu este acela de a pre
ciza influenţele, ci existenţa importanţa şi semnificaţia lor 
pentru pictură şi., dacă nu este prea mult spus, pentru 
cultum epocii lui Matei Basarab. 

Artistul, şi implicit o anume societate al că r ei expo
n ent este, nu se mai arată sati sfăcut de for mele vechi , tra
diţionale, in cazul nostru un peisaj simbolic, sti li za t, cău 
tînd realitatea cu alte idealur i, cu alt elanuri. !mprumu
tînd clin exemple ce-i sînt la înd mînă şi care sînt con
forme cu noi le lui aspiraţi i şi cău tări, aşa cum au făcut 
de cînd e lumea pictorii , fără să scadă cu nimic valoarea 
operei l ot~, a utorul icoanei - arti t ş i nu un simplu. co
pist - dă naştere unei no i creaţii originale. Este o vi 
ziune nouă pentru atmosfera şi tradiţiile împămîntenite în 
Tara Românească în seoolul al XVII-lea, und e în afara 
curentului grecesc (se ştie că însăşi venirea în scaun a 
lui Matei Basarab es te o .rieacţi e împotriva gr ciză,rii) , iau 
amploare curentul rusesc, s u sţinu t de cumnatul domnito
rnlui, Udrişte Năsturel , şi cel român esc, al cărui promotor 
şi sprij initor se arată a fi în suşi mi tropolitul Ştef.an 14. Per
sonalitatea comanditarului icoanelor de Bălăneşti ar fi in
complet reli efată, dacă, in afara activităţii lu i pe tărîrn 
politic şi cultural, nu am aminti de o trăsătură care ne va 
ajuta să înţelegem fenomenul de care ne ocupăm. Om de 
cultură, avea vederi largi 15, o minte desichisă influenţe1or, 
sugestiilo:r, •aşa cum o dovedeşte următorul p a aj din in tro
ducerea scrisă d el la „Pmvila cea Mar sau Îndreptar a 
Legii" : „Am .făcut alegerea de multe şi bogate pravile 
trimiţind pînă şi la împărăteasca Cetate ... " . Unul clin ul 
timele sale portriete, executat c u un an sau doi înaintea 
morţi i , pe care il găsim într-o stare el e aproape totală de
gradare în pronaosul micii sale ctitori i clin Grăm şti -Vîl
cea (fig . 9), şi oare poate fi consid erat pe drept cuvînt 
un portret psihologic, ni -l înfăţi şează cu un chip cu tră
sături el e mare f in e ţe, cu o pr ivire inte ligen tă ş i pătrun
zătoare, în văluită în h· i steţea în ţel epciun i i vîrstei. Deci 
artistul- inovator a putut găsi în mitropoli tul Ştefa n dacă 
nu a pPobarea fă ţ i şă, cel p u ţin inţel gerea neces•a ră p ntru 
creaţi a sa. 

Rcsum c 

L'auteur presente un groupe de quatre icon s prin
cieres prov·enaint de l 'eglise de Bălăneşti (dist:r. de Vîkea), 
fondation du metropolite Et ienne I de Valachie, fait quj 
est a la base de 1eurs datatio n (le 5e d 'cenni·e du xvne 
siecle) en dehors du style, la techniqu e et l'i1conographi e 
eL surtout pair la deoouv·erte, sur l'k6ne de „Tous Sa ints", 
de l'image du don ateur. 

Une a t terntio n pa.rticuliere es t donne a l'ic6ne de SainLe 
P arasceve. A 1a pairtie iinferieure, est :rep!I'eseinte un pay
sage de conception occidentale, construit sur 1a persp ctive 
ch romatiq ue, d'u ne 1respirati01n romaintique, con trastant 
avec le rest de l'ic6nie traite n meplat dore, dans la 
tr.adition byzanti.ne. L'.a.pparit ion de ce paysage, le px·e
m ier de c.e genre dans la pein ture des ic6nes de Va laichie, 
es t liee par l'autem a la personnalite du oommanditafre 
ouverte aux n ovations cultur ·elles t spiir ituelJen v· na:nt 
d1e l'Oc<Ci den t . 

14 N. Io rga, Isto ria Bisericii Romaneşti, ed. TC , 1929, voi. J, p. 342. 
1s In descrierea că l ătoriilo r sale, că lugărul ru s Arsenie Suhanov, 

care a trecut prin Tîrgov i şte în 1650, re l ate ază că, la mitropolitul Şte

fan I , aveau loc d iscu ţii cu teo'.ogi greci vcsti\i ca Mele tie m g1os 
Blasios, P ante limon Ligardis, ceea ce presupune fă ră îndoia:a cuno~ tin1e 

vas te d in p~rtea amfitrionului (după studiul lui V. Papaco tea, O şco11lă 

de limbă şi rnlwră slavonă la Tirgovişte tn timpttl domniei ltti Matei 
Basarab, „ Romano hvica" V, Bucureşti , 1962, p. 187). 
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NOI DATE PRIVITOARE LA ARHITECTURA PALATULUI 
BRÎNCOVENESC DE LA POTLOG! 

Arh. GH. SION 

După mai bine de zece ani de la întreruperea lucră
r~lor, în 1971, prin grija Diirecţi,ei mcmumenteloir istorice 
ş i de artă, s-a tl'eciu1t la et.apa 1a doua de r.es1:Jaiu1r1ar·e a ourţii 
brincoveneşti de la Fotlogi, av~ndu-ise în vede~-e de data 
aceasta intrreg arnsambwl, inclusiv biserica şi incinta sa. 

După cum se ştie palatul de la Potlogi 1a fost construit 
de Constantin Brîncoveanu în 1698-1699, fiind primul 
din seria ciare va continua cu Mogoşoaia, Bucureş ti , Brîn
coveni şi Doiceşti . 

Duipă uciderea domni1loriUJ1ui în 1714, Po tlogii a:u decă
zut, suferind în timp stricăciuni din ce în ce mai mari, 
aj ungînd la începutul secolului nostru în tir-o stare avan
sată de ruină. Deşi a fost declarnt monument istolI"k încă 
în 1910, abia în 1954 sînt începute primele lucrări de re
s 1la1U11ia1'e. 

Din lipsă de fonduri, restaurarea palatului s-a limitat 
.la reîntregirea formelor de arhitectură, închiderea cu tîm
plărie a golurilor exterioare şi tencuirea exterioară fără 
excutarea delicatelor stucaturi. 

Monumentul este construit pe un plan dPeptunghiular 
(fig. 1, 2) avînd două nivele, la primul găsindu-se pivniţa 
care grupează în jurul ei serviciile, iar la etaj apartamen
iel.e Domnitorului şi Doamnei. Intreaga soluţie de arhitec
tură este continuarea într-o formă dezvoltată şi ordonată 
a planului construcţiiloll'.' similare oantacuzineşti mai vechi 1. 

Caracteristica principală a palatului constă într-o decoraţie 
deosebit de bogată în sbumtură, atît la interior, cît şi la 
exterior, completată cu elemente din piatră sculptată ale 
foişorului de intrare ş i ale loggiei nordice. 

!111 noul pirogmm de ,r,esitiamiare, in soopul ameniajărrii 
unui muzeu de artă brîncovenească, la palat a fost prevă
zută te rminarea tuturor lucrărilor de finisa j int,erior şi 
exterior în lumina noilor descoperiri arheologice şi de 
arhitectură (executarea stucaturilor exterioare şi interioa
re, completarea structurii decoraţi,ei originare ale foişo
rului şi loggiei etc.). Pentru restul ansamblului s-au studiat 
posibilităţile de restaurare la zidul de incintă al palatului 
şi la poarta de intrare, marcarea şi prezentarea muzeistică 
a ru inelor anexelor gospodăreşti , refacerea integrală a 
cuhniei, consolidarea ruinelor caselor vechi , restaurarea 
bisericii. şi a incintei sale, punerea în valoare a întregului 
parc 1al ansamblului, avîndu-se în vedere şi eventualitatea 
amenajării lacului de la nord. 

Pentru realizarea acestui program au fost efectuate 
sondaje şi săpături arheologice (arheolog Mariana Beldie), 
s-a reanalizat toată documentaţia fotografică întocmită de 
vechea Comisie a Monumentelor Istorice, s-a recercetat 
amănunţit monumentul şi s-au adunat ultimele elemente 
şi fragmente de decoraţie în piatră , existente încă în sat 
şi în împrejurimi. 

Insumar,ea datelor culese şi mai ales „tezaurul" de 
fragmente de piatră decorată descoperite în săpăturile 
arheologice au pus într-o nouă lumină imaginea palatului 
brîncovenesc, scoţînd la iveală ezitările şi schimbările de 
concepţie survenite încă din timpul construcţiei monu
mentului. 

ARHITECTURA INTERIOARA 
Cercetarea urmelor păstrate pe zidăria rămasă aparen

tă prin degajarea tencuielii din interiorul palatului a con
dus la descifrarea modificărilor de arhitectură pe parcur
sul însuşi ail. oons1Jrucţi1ei Jiu[, suferi te pînă în toaim11Ja ainului 
1698, dnd a fost terminată construcţi a la roşu a palatului. 

Astfel, în sala mare de la etaj (încăperea 16) pe zidă
ria timpanelor celor patru bolţi de penetraţie de pe pere
tele sudic, se observă traseul unei alte împărţiri a bolţilor , 
în număr de cinci, împărţire la oaa·e s-a renunţat, ulteriol' 
zidindu-se cu cărămidă, astfel încît să se realizeze o 
racordare c1t mai perfectă a asizelor (fig. 4) . 

Reducerea numărului bolţilor de penetraţ ie la patru s-a 
dat,omt proporţiilor· sălii, aaire nu 1aiu permis initeriseCJţiJa 

1 Ştefan Balş, Potlogi, Burnreşt i, Ed. Meridiane, 1968, pag. 21. 
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corectă, în colţurile încăperii, a bolţilor cilindrice princi
pale cu c·ele cinci de rază prea mkă, de pe latura lungă. 

O modificar'e a partiul:ui iniţial o găsim şi în cele 
două camere de dormit, a Domnului (oamera 12) şi a 
Doamnei (oamera 2), unde, din cele patru ferestre, a fost 
zidită cîte una, probabil pentru micşorarea suprafeţei 
vitrate spre a se reduce pierderile de căldură şi pentru o 
aşezare mai funcţională a mobilierului (fig. 1). 

Schimbări ale primei soluţii se remarcă şi în realizarea 
decoraţiei la camerele 7 şi 11, unde colţurile ieşinde ale 
zidăriei au fost prevăzute să fie împodobite cu colonete 
trilobate din zidărie, executate ou cărămidă specială 
(fig. 3). Ulterior, prin cioplirea lobului central al cărămi
zilor şi uniformizarea cu tencuială groasă, profilul colţu
lui a fost modificat! apărfr1d ca o simpJă teşitură, fapt 
confirmat la colţul de sud-vest al încăperii număirul 7, care 
a fost executat direct cu cărămidă neprofi1ată . 

Concluzia că aceste modificări s-au făcut chiar în tim
pul construcţiei palatului este susţinută de faptul că atît 
zidăria bolţilor de penetraţie din camera 16, cît şi zidăria 
ce închide g,olurile de la ÎUJcăJperile 2 şi 12 (fig. 5), 
este exeicutată 1n con!tinualf1ea asiz;elo-r de cărămidă a1e 
paramentului alăt'll!mt, tovuil fiind aipo.i aooperit de ten
cuială 'OU ştuc, 1aşa cum se observă în fotognafiHe vechi. 

Cercetările efectuate au scos la iveală noi elemente de 
decoraţie ce completează imaginea originară a interiorului 
şi anume: consolele de piatră ale naşterilor bolţilor de 
penetraţie (trei tipuri de console descoperite în timpul pri
mei faze de restaurare) (fig. 6) şi un fragment de vitrou 
(fig. 7) de formă hexagonală (colorat slab verzui, găsit în 
molozul adunat în încăperea vechilor haznale). 

De asemenea, s-,aiu păsitmait, în cîbeVla locuri , Jia paJ·ter, 
k.agmentele a două tipuri de 1cărăm~dă de pa~1dooeală 
(fig. 1): primul tip cu cărămidă de 25 X 25 X 4,5 cm, aşezată 
cu rosturile decalate la jumătate de cărămidă (la loggia 
inferioară E şi la cele două încăperi adiacente D şi F) şi al 
doilea tip cu cărămidă de format 28X 14 X 4,5 cm, aşezată 
un rînd în lung, un rînd în lat (încăperile H , I şi J). 

Trebuie semnalat că în molozul depozitat în curtea 
palatului au mai fost găsite cîteva resturi de cărămidă 
pătrată de 30 X 30 X 4,5 cm oare au aparţinut probabil 
pardoselii de la etajul palatului. 

ARHITECTURA EXTERIOARA 
La sfîrşitul primei faze de restaurare, faţadele palatu

lui au fost tencuite în întregime cu o tencuială de ciment 
de sliabă (lal.ita,te, fără a se rresrttarura şi deconaţiJa originară 
în ştuc, socotită ca nerealizabilă La acea vreme datorţtă 
tehnicii cu totul speciale şi posibilităţilor limitate de exe
cuţie2. In faza actuală a lucrărilor, găsindu-se meşteiri oare 
să poată realiza decorul în ştuc şi în urma cercetării ten
cuielii originare s~a Î'111cencat readucer ea ftaţadelor la 
adevărata imagine prin întregirea decoraţiei. Ca urmare 
a operaţiei de desfacere a tencuielilor de ciment, s-a putut 
studia din nou paramentul exterior (făcîndu-se o perma
nentă comparaţie cu imaginile din 1904-1910), fapt care 
a scos la iveală o serie de elemente de detaliu necunos
cute, ce întregesc soluţia arhitecturală a palatului. 

Astfel, s-a constatat că brîul median se compunea din 
două rînduri de cărămizi, asiza inferioară avînd cărămi
zile aşezate în lung şi ieşite în exterior cu 3,5 cm de la 
faţa: zid ului , deaisiu1p1ra aioesbora foind aş·eZJaite p e cant cără
mizi de format special cu dublă cw·bură (sus o echină de 
rază 6 cm şi jos un cavet de rază 5 cm), separate printr-un 
prag orizontal de 1,5 cm (fig . 8) 

Este interesant de remarcat că tencuiala originară apli
cată peste brîu nu urmăreşte profilatura cărămizii, ci 
preiia forma brî;uliui de p;iatră de la foişor (fig. 9) cu carie 
este asemănător ca dimensiuni. 

2 Şrefa11 Bal ş, op. cit„ pag. 31. 
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Fig. I. P:tl:ttul f'otlog. i, pl:tn p:t rter. 

Pig. 2. P:tl:ttul Potlogi, pl:tn et:tj. 

Fig. 3. CJnierc!e 7 ~ i 11, co lonetc:e din lOl\ ul Î1lăp~r i : or: I - f:tz:t <lin 

timpul construq'ci; 2 - f:tz:t definitivă . 

Fig. 4. Ct;ner:t 16 - f:t7ele rnn,truqiei b l1ilor. 

Fig. 5. ,:t·1oer:t 12, fere:tstră bloc:nă încă În 

Fig. 6. Console de boltă: :t - m:t cheron; h 

Fig. 7. Fr:tgment de element de vitrou 

Fig. 8. Brîu l median din că răm idă 

Fig. 9. Tlrîul de pi:ttră de l:t foişor . 

Fig. JO. Brîu l !>llperior ş i co rni5:t. 

(i :t 

t 'mpul con,truqiei. 
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Fig. 11. Incăperea H, pil:lstrul no rdic. 

Fig. 12, a, b. Loggia nordică, restaurarea fazei ongmare 

fig. 13. Detaliu din coloana de la loggia inferioară. 
Fig. 14 . Faţada no rdică cu loggia înainte de restaura re . 
F ig. 15. Urmele zidului şi o bază de stîlp de la sca ra 

loggiei. 
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Brîul superior şi cornişa , decorează zidul pe o înălţime 
de cca 1,00 m. De data a.c asta brîul nu mai este executat 
din cărămidă specială , ci din trei cărămizi obi şnuit supra
puse, cioplite p entru a se r da forma ['Otundă a profilului 
(fig. 10). Cornişa este formată din trei r egistre suprapuse 
de cinci-trei-trei asize d cărămizi, primul ş i al treilea 
avînd asizele ieşite succ siv ş i cioplite pentru a se obţin e 
o uş ară curbură spre înafară. 

La încăperea deschisă de sub sacnasiu (fig. I -încăpe
rea H) a fost surprins un .alt mom nt de schimbare a ideii 
ini ţiale în timpul constrrucţiei palatului. Sub capit lul 
nordic original, la baza per t lui, a apărut o asiză exe
cutată dintr-o cărămidă de format special , semicircular, cu 
raza de 9 cm, destiniată un i semicoloan angajate, pro
iectată, dar ca:re nu a mai fost reali'.llată (fig. 11), aş1a cum 
o dovedeşte paramentul d deasUJpra ei . Presupun~nd ş i 
exi s1ien~a Utl11ui pandiaint al semioo~oanei de par1Jea ceala1tă 
a arcului, putem să ne imaginăm silueta deosebită pe care 
ar fi avu t-o corpul de clădire al sacnasiului în proiectul 
iniţial3 , acesta fiind un alt el ment important de compl e
tare a armoniei ansamblului clădirii. 

Seria lement lor decorate din piatră, recent d scope
rite şi adunate au furnizat amănunte noi asupra decoraţi ei 
balustradelor, piedestaJelor, consolelor etc. monum n t ului , 
fără să se poată oons tiLui , îns ă, o ima.gi.n oomp1etă a 
acestora. Totuşi , în două cazuri, ce printr-o fer icită întîm
plare se suprapun peste punctele-che i ale palatului brîn
covenesc - loggi:a nordică şi foişorul d e intra.re - s-a putut 
clarifica soluţia gîndită de meşter, restaurarea făcîndu-se 
în prima fază pe baza minimului de date c au stat la 
dispoziţie. 

3 Un studiu de restaurare a rmti fo~t făc ut de I. D . Traiane cu în 
Curtea brî11cove11cască de la Potlogi, „Bu letinul oc ietăţii arhitec1ilor 
rom âni", an I (19 12), p. 16- 24. 
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Fig. 16. Reconst ituirea loggiei; 17. Consola mesei d in loggie (stînga). 
Fig. 18. U rmele de Încastrare ale co nsolelor pe peretele vestic al loggie i; 

Fig. 19. Foi şo rul sudi c înainte de restaurare; Fig. 20 a. Foişorul estic de 
la Mogoşoaia; b. foişoru l palatului Potlogi - prima restaurare; c. Foişorul 
de la P otlogi - restaurarea actuală; Fig. 21. Consol ă pentru coloanele 
foişoru lu i (dreapta, jos); Fig. 22. Fragment din brîul de piatră al foi şo

rului (dreap ta, sus); Fig. 23 . Seqiune prin foişo r . 

23 
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Loggia de pe latum de nord4 (fig. 12) era împărţită de 
brîuil median în două I'egistr1e, avind o oridonainiţă de pa1tru 
arcade s parate prin coloane ş i două semicoloan adosate 
zidurilor marginale, după cum rezultă din fotografiile din 
1906 ş i din cercetările de arhitectură şi arh alogic . Dacă 
pentru restau rarea loggiei de la registrul supe['ior a fo~_t 
neoesa ră recomp unerea debaliilior duipă modelul epocn, 
luînd t a xemplu palatul brincoven sc de La Mogoşoaia5 , 
pentru rieconstituirea celei de la regis_tr_ul inf~rior a fo~t 
s ufici entă analiza:rea semicoloanelor ongrnale ş1 a naşten
lo1r arcelor traveelor alăturate (fig. 13)6. 

De l:a etajul 1oggiei se pu1Jea ooborî direc t în parc pe o 
scară într-o singură rampă, adosată faţadei nordic , c în 
prima fază nu a mai fost refăcu~ă,~ podestµl ~u~erim:: de -
chizîndu-se în prima arcadă e tica. Reconst1tu111d forma 
originară după urmele d pe pavament (fig. 14), putem 
conclude că scara era construită din două vanguri de lemn 
cu trepte tot de lemn, podestul superior fiind su ţinut de 
arcade d zidări sprijinite d doi stîlpi, probabil din pi?
tră (secţiun e 23 X 23 cm), cu bază (fig. 15) şi capitel drn 
piatră fasonată. Această variiantă adoptată la palatul dm 
Potlogi, privită î n contextJul arhi1J~c1lu:rii ep~ci~ şi al ~olu
ţiei constru ctive a an amblulut cit Ş t estettc11 faţadei de 
nord, frapează prin di stonanţa şi stîngă~ia re_a liză ri~ , faţă 
de unita tea, frumu s ţea ş i fin ţ a întregu arh1t ctun7. 

O po ibil ă explioare a ace tui accident, ce poa te fi 
luată în consideraţie - şi credem că nu ste d part de 
adevăr - va fi. fost n ecesitatea la un moment dat, în 
timpul lu cirărilor , a unor noi adaptări funcţionale ca ş i 
rezolvarea rapidă a noilor cerinţe, fapt con. tatat de altfel 
ş i în celelalte zone din ar hitectura pa1atului, men ţ ionate 

mai sus. 
Trebuie menţionate şi alte el mente d detaliu d sco

perite, care au apa,rţinut decora ţi•ei loggie~: ? pia1J_ră de 
racord a copertinei parapetului dintre scara ş1_ logg1~ su: 
perioară şi consolele (fig. 17) cu_ lespedea. n_1es~1 d piatra 
ce fusese î ncastrntă în zidul vestic al logg1 1 (fig. 18). 

!n prima fază de restaurare, r econstitui rea fo işorului 
de intrair·e s-a făiaut pe baZia urme1m· dr pe paria.ment 
(fig. 19) şi a traseului fundaţiilor zidăriei scării. P en ~ru 
elementel!e de p~aJ1Jră alU fost luate ca m odel coi1oanele fot
sorului estic al palatului de la Mogoşoaia (fig. 20 a) , (unde 
~e ştie că a u fost folosite coloanele originare d la Pot
logiB), iar parapetele scăirii au fost reconstituite în felul 
scărilor de la foişoarele mănăstirii Hurez9. 

~ I. n. Traiane cu, Of!. cit. 
5 $tef :rn Balş, op. cit., p. 30. . V ~ • ~ • 

6 Co loanele inferioa re, executate din caram1da ş 1 aşe7 ate I e b~zc 
forma te dintr-o plin tă rot din că rămidă . (dimen ~ . 3 ?< 83 c_m)v au o [nal
ţi me de ·1,90 111 ş i diam. de 63 c_m. h1 st_1l r~ .oane1 prez~nrn o g;, ba.re 
11 soa ră de la cota de 1,20 m, scq1unea a 1un~rnd sub c:ap1te! I~ 5-: cm. 
Capitelul de formă pă1ra tă, înalt de 20 cm, este din ~ piatra s1mp_Ju 
nrofi l :nă, avînd la partea inferi oa ră o baghetă ~u prapu . :i de o scoue. 
un li tel ş i o abacă neprofila tă. . . 

1 , Dublarea traveei , loggiei cu a r~adele sd ri i _avî~d alc_, sul ş 1 struc
wră de bază - ~tJlp - ca pitel (fig. 16), con 1~eram ra e te departe 
de a rnntribui J::i mentinerca echilibrului formei arh1t~cturalc. 

a Radu Popa, Mogo$oaia . Ed. Mertd'iane, nucureşt1 , 1963, p. I 7. 
9 Ştefan Bal ş, op. cit., p. 29. 
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Săpăturile arheologice din anul 1971 au scos la lumină 
două importante el!emenrt:e de deoor:aţii ce au apairţim.ut. 
foişorului - o consolă ce îşi avea locul sub piedestalu l 
co1oanei de oolţ şi mai mu1be fragmente de pia1Jră (insu 
mînd aproape doi metri) ale bdului mediian al foişorului. 
Consola (fig. 21) este formată din două profile anurn -, 
(pornind de la partea inferioară) două listeluri decroşate . 
o baghetă, un oavet, un listel, apoi o echină d corată _cu 
ove şi , între alte doruă ilisi1Jeliuri, iun 1Ja1an deaorriat cu moib.ve 
vegetale. Feste sedia de profilu~i este 1aşe'.Ziată io abacă d 
13 cm înălţime ce S'e înguistează în partea s.u1perioairă ajun
gînd la o secţi'UUl e de 40 X 40 cm, peste oar se siupra1punea 
piedestalul. 

Este interesant de subliniat că această secţiune a p ie
destalului este mult mai suplă clecît cea refăcută la Mogo
şoaia (fig. 20 a), ceeia ce relevă asipectul lansat al 
coloanelor şi deci al întregului foişoc 10 (fig. 20 c). Pe faţa. 
supe rioară a consolei sînt vizibile locu:·i1e de implantare 
ale ancorelor pentru piedestalul coloanei ş i balustradele 
foişorului . 

Brîul (fig. 9 ş i 22) est decorat cu palmete ca ş i cel al 
foisorului şi al loggi i de La Mogoşoaia, dar reli fat mult 
ma~i puternic şi prelu.înd motivul decoraţ i ei d la partea 
inferioară a fusu1ilor coloanelor foişorului . 

In r staw·area din 1959, printr-o eroare d xecuţie, 
s-a refăcut acoperirea foişorului cu o calotă sferică rez -
mată pe pan1dantivi, cee·a ce a dus 1a distrugerea în bună 
parte a urmelor de pe parament aparţinînd boltfrii 01rig i
nare. Sistemul originar ele boltire a foişorului 11 - aşa 
cum rezultă din analizarea documentaţiei fotografice în
tocmi te între 1904- 1910 de Comisia Monument lor Isto
rice (fig. 19) - era format dintr-o calotă sferică care 
sprijinea pe un registru de trompe c făceau trecer a d 
1a pl1anul pătrat al foişorului la calotă (fig. 23). 

Noul program de restaurare, î n cadrul căruia luc7·ăril 
sînt în plină desfăşurare, are în vedere completa;rea ş1 mo
difioair1ea de.taliilor c u e.juiborul noilor date oferite de oer
ceta rea amănunţită a m onumentului. Trebuie menţionat 
că pentru a pune în valoare elementele yrincip~l - foi 
şor, loggie şi d ecoiraţi e î n ştuc - vor fi modificat~ !-" _fa~ 
cerile din prima fază, astfel încît prin redarea bogaţi 1 Şl 
aspectului iniţi al, ă fie reliefată ~aloarea de docur:-1 nt de 
arhit ctură a P alatului brîncovenesc de la Potlogi. 

Analizînd proiec ta rea operaţiunilor de r constituir din 
prima fază de restaurare, îndr pta tă asupra principalelor 
păr ţi din clădire, p entru ,ca,re, oontra1r uruor păireri 12, exista\l 
totuşi sufici nte indicaţii asupra formei lor g nerale Şl 
într-o oar car măsură chiar de amănunt, noile daJt acu
mulate o dovedesc a fi situată la un înalt niv 1. Soluţia 
adoptată de r estaUJratori, fundamentată p e deducţi logică 
şi analogie - trict n ecesare în astfel de ca~U[".i - , :;- reu
şit să se Îl11JS1etrie în privinVa e~emente1cxr p[-mcipale _11:- ca
druJ. re1a1ului, oprindu-s-e aioo1o UJnde_ nu au_ fosit Sl_lf1c:en_ţe 
indicaţii sau und e se depăşeau n evotle unei funcţrnni v11-
toare de muz u, spiiritul „restaurări d stil " exprimîndu-se 
mai mult în decoraţia de amănunt. 

Includerea n oilor date asupra arhit cturii palatului de 
la Potlogi în actualul proiect de restau rare (nu fără a avea 
în veder'e posibilitatea desaorperirii unor n oi amăi:'Ull"11Je). va 
conduce la diminuarea numărului elementelor ipotetice, 
astfel încît m onumentul îşi va 1recăpăta pe deplin persona
litatea, evidenţiindu-şi şi poziţia de arhetip al arhitecturii 
ci vile brîncoveneşti. 

10 întru d t din 1oa1e fragmentele de bal u ~ trade şi p!edesta le găs i 1.e 
în timpul campaniei de săpă turi a rh co_l~gice din 1956 ş 1 . l 971. nu " 
oo:itc asambl a ~i comple ta de en ul ongmar, pen rru solu11 a ele rcs1.a1'.: 
rare în faza a doua (fig. 20 c) s-a 11 mcn \inur motivele de dern ra 111 
de la fo işoru ; palatu lui de la Mogo~ aia, adaptate la pro1 or\ iile si 
dimensiunile de la Potlogi. 

11 Sisre 1md de boltire al foiş rul11i e~te ~cmnalar pentru prima dată 
de V. Drăgh i ceanu în ttrţ ilc dom.11cşti hrîncoveneşti, „B 'MC, lll, 
191 0, p. 57. 

12 "Opcrn ţia de_ rcco11stituire . . . : a .. wprins p~rţi. i.mpor!·ant~ _din . clă
dire desţne care ex1sta16 1mr1ul1 md1caţ11, dar a caror f orn:a on.gma!a 111~ 
era c1111osc11 tă, ca de pifdă: partea sl/.perioară . a zidurilor, . cer~uşa şi 
î11vcfitoarea, ţ1ridvoml w scară exterioară, fogg1a" (Gh. Cunn sch1, Res
taurarea mo1111111c11telor, Bucureşti , 1968, p. 141 ). 
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LOCUINŢE CU PICTURI MURALE DIN ULTIMA 
DECADĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA 

PETRE OPREA 

Moda decorării cu picturi a locuinţelor bucureştene a 
atins apogeul în ultima decadă a secolului al XIX-lea. 
Pînă atunci ea se impusese în special la înfrumuseţarea 
clădirilor somptuoase, păirînd a fi, cu precădere, apanajul 
aristocraţiei. Acum moda se extinde vertiginos şi 1a locu
i nţele mai modeste, găsind chiar mai multă audienţă la 
mica burghezie şi la intelectualitatea cu funcţii superioare 
în aparatul de stat. 

Spre deosebire de anii anteriori, puternica influenţă a 
modei occidentale se exercită pe de o parte mai intens, 
datorită contactelor şi mai strînse ale bucureştenilor cu 
străinătatea, iar pe de altă i_,arte mai unitar, deoarece atît 
Parisul cît şi Viena - centre artistice sub influenţa căror.a 
gravitam - cultivau acelaşi stil decorativ, cunoscut sub 
denumirea de „Art nouveau" sau „Jugendstil". 

Firesc, datorită acestor multipli factori , aproape toate 
locujnţele mai deosebite, construite în acest răstimp , au 
fost înfrumuseţate cu pictură decora.tivă . Unii proprietari, 
nefiind satisfăcuţi doa1r cu împodobirea pereţilor şi pla
foanelor cu simple elemente decorative trase cu şablonul, 

au dorit să le decoreze cu scene mitologice şi alegorii, 
apelîOJcl la piotot·i iautohto:ni notorii - G. D. Mirea, Şt. Lu
chian, Menel.as Simonidi - iar alţii, mai vianitoşi, la artişti 
străini, a căror activitate în to:ate cazurile ştiute nu ne 
e cunoscută pe de-a întregul. 

* 
Dintre pretenţioşii proprietari, care au dorit să aibă o 

casă decorată cu picturi mai atrăgătoare, îl cităm pe ju
ristul E1efterLe Eoo:nJOimu, în a cărui fostă Locuinţă clin 
strada Plantelor nr. 4, se mai păstrează în condiţii foarte 
bune, deşi s-au succedat mai mulţi propriertarri, pictura 
fostului dormitor, semnată şi datează - Fr. Eichele 1891 
-, şi cea din holul de la intrare. Alegoria de pe pliafonul 
dormitorului înfăţişează , pe un fond albastru azur, acope
rit cu nori de un alb-lăptos, o femeie înfăşurată într-un 
văl străveziu zburînd cu 1aripile întinse, înconjUJrată de un 
grup de amoraşi. După steaua de la diadema purtată pe 
cap, s-ar părea că personajul reprezintă pe zeiţa dimineţ ii , 

Aurora. Subiectul este bine realizat compoziţional , trupu
rile sînt armonios proporţionate şi au multă giraţie în 
mişcăt·i , oeea ce n e îndrituieşte să aprieciem că a1rtistul 
cunoştea îndeaproape exigenţele unei asemenea picturi. 

Holul de la intrare aire plafonul cu luminator, ale 
cărui ochiuri de geamuri sînt picta.te cu elemente decora
tive geometrice şi florale, în culori foarte vii, actualmente 
şterse în cea mai mare parte a 101r. Spaţiul cuprins între 
partea de sus a uşilor şi luminator, de formă octogonală 
concavă, este decorat cu opt scene, fiecare reprezentînd, 
într-un ec.r1an trnpezoidal, cîte un personaj feminin drapat, 
aşezat deasupra unui ecuson de la care pornesc vrejuri în 
volute ce e întind spre larteml pînă la al doilea oou:s01n 
plasat la mijlocul laturii de sus. 

Persoruaj·e1e !Veprezintă dnici din ·Oe1e 111.ouă mu2'le : Mel-; 
pomen.a, muza tragediei, CHo, muza istoriei, Eratos, muza· 
elegiei, Eute11pe, muza muz~cii şi poeziei lirice, Terpsihota, „. 
muza dansului şi a cîntecului - alăturindu-li-se într-o 
interpretare ad-hoc, muz;a picturii, muzia sculptUirii şi 
Diana, zeiţa vînătorii. 
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Dacă pictura realizată de Eichele are multe calităţi 
arti.S'hoe, cea din hol este stîngace, fapt care ne dete~·mină 
să ahrmăm că este luJCl[1artă de un ailt artist mai puţim 
stăp1n pe meşteşug, după cum credem că un al treilea 
meşter este oel oe a picba:t uşile, cu şi mai multă stîn
găcie. Este vorba de cele patru uşi care dau în hol, pic
tate pe ambele fieţe, fieoaxe cainat avîind cîte trei tăblii: 
una mare dreptunghiulară sus, alta mai mică jos, des
părţite de a treia, de forma unui cerc. Interesante sint 
picturile de pe tăbliHe rotunde, î:nfăţişînd pitoreşti carpete 
de femei văzute di111. priofil , din divierse timpu:r·i - spre 
exemplu o egipteancă din antichillate - ş i din diverse 
ţinuturi de pe glob, de pildă o negresă avînd nasul stră
puns de un inel. Tăbliile de sus sînt pictate. ambele, fi e 
cu amfore cu fl!ori foarte oo1ona te, inconj u1ra te de un 
oadll'.'u geometric, fie cu femei ţinînd în mînă cîte o ramură 
înflorită, spre deosebire de tăbliile de jos care au cîte 
un mănunchi de frunze ce sprijină un buchet de flori. 

* 
* * 

In 1892 se înăJ.~a în actUJala shadă Alexandru Donici 
nr. 23, locuinţa familiei Lenş, pictată probabil cel mai 
tîrziu în a!Ilul urmăJtar. 

Actualmente ne-au mai rămas puţi.n e vestigii, dar 
suficiente şi într-o bună stiare de conservare pentru a ne 
face o părere asupra lor: pictura de pe plafonul vesti
bulului şi cea de pe plafonul holului, precum şi picturi] 
de pe şias'e ·oana:tUJri de 1a trei uşi. 

Plafonul vestibulului, de formă dreptunghiulară (cca 
4 m lungime X 0,80 m lăţime) pictat cu o culoare albastru
lăptos are la cele două laturi mici cîte un buchet de 
flori realizate din crteva pete stropite de culoare. 

Plafonul holului este decorat foarte auster. Dupa un 
bandou compus din palmete stilizate, urmează un brîu 
lat cu mai multe muluri alcătuind o ramă în cadrul căreia 
sînt plasate pe un cîmp brun grupuri alegori.ce. Pe latura 
salonului dinspre vestibul este înfăţişată , într-un decor ce 
îmbirnă elemente din ·repertoriul stilurilor 111oooco şi pom
peiJan, o tînără oare, privindu-se în oglindă, îşi pottriv,eşte 
pă1rul, scenă ce ne duce cu gînduJ. lia arta romană. P e 
latura opusă se află o vedută, cu măslini şi ruine, înca
drată într-un chenar simpiliu avînd deaisru1p:r;a un nud fe
minin cu trupul de la brîu în jos terminat prin vrejuri 
şi ţinînd cu ambele mîini de1a1supra capului un potir cu 
flori, :iiar pe părţile liabera!le, două animale fa111.tastice . 

CelelaJ.te două laturi ale plafonului au fiecaire la mij
locul lor cîte un animal fantastic cu cap de femeie. Fondul 
plafonului, împreună cu o simplă roze1tă de gips, în 
centrul căreia este agăţat candelabrul, sînt v iu colorate 
predominînd roşul pompeian. 

Artistul care le-a pictat nu stăpînea prea bine meseria, 
deoarece elementele decorative sînt realizate prea mini
atural şi se pieird pe sUiprafaţa fondului, fiind greu de 
descifrat pentru cel ce doreşte să le privească. 

Credem că acelaşi meşter a decovat şi uşile din care 
se păstrează crnci, pictate pe oa.naturile ambelor feţe, unele, 
asemenea cefor din fostul dormillor, r·edînd pe tăbliile de 
sus cîte o muză, siaiu ·compoziţii <OU îngernşi, iar pe cana
turile de jos, cîţiva pomi, alcătuind parcă un buchet din 

~ coroanele lor bogate. 
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Fig. 1- 4. Piccuri şi medalioane de la :i.sa din str. Pl:i.ntelor, nr. 4. 

Fig. 5-7. Picturi de la casa din strada Al. Donici nr . 23. 

. I \~ 
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Fig. 10, 11 . - Detalii din decoraţ i a casei din str. Negust r1, nr. 15 . 

·X· 

-l<· * 
Deşi în a doua jumătate a secolului al XIV-iea majori

tatea meşterilor zugravi din Bucureştii se recrutau dintre 
italieni, rareori interioarele caselor capitalei erau decorate 
după moda itali ană a vremii. Decoraţia murală franceză 
cu un colorit mai ca1d şi mai viu, cu multe mouve rococo, 
care dă.d ea Încăperilor o ambianţă mai intimă şi , de ce n-am 
spune-o, mai frivolă, era preferată ·CU prioritate. Cea de 
provenienţă italiană era folosită mai puţin chiar decî t d eco
raţia murală viieneză , deş i impunea o atmosleră au s teră si 
solemnă prin Întrebuinţarea excesivă a îmbinării de el~
mente florale ş i geometrice, printr-un colorit rece ş i sobru. 
~oarte puţini proprietari , mai toţi cultivaţi şi îmbibaţi de 
literatura greacă clasică ş i latină prin studiile făcute în 
Italia, apreciau decoraţia murală a acestei ţări din acel timp 
care apela la numeroase scene cu aluzii la mitologia clasică 
propovăduind o viaţă morală sobră , plină de vi irtuţi. ' 

In caZJul deooră ri-i caisdo-r 1>ub influenţa italian ă, ca ş i 

Fig. 12, 13. Deatl ii din decoraţia casei din str. Robescu, nr. 5. 

în cazul cellei franceze de a11ofd, era frecven t Între 1870-
1890 ca dormitorul să aibă p ereţii compartimentaţ i în pa
nouri dr.eptunghi·ular.e, pla·sate ver.cical, În număr ~mpar 
(3, 5, 7), pc un perete, f.iecare avînd p e margine fie cîte 
un chenar din vrejuri şi linii îmbinate ma i sim:plu sau mai 
complicat, fi e, cel mai adesea, o baghetă subţire de lemn. 
Cîmp ul compartimentului era pictat într-o singură culoare 
sa u era acoper·it c u mătase maruflată, În ambele cazuri cu 
nelipsitul roşu pom peian. Plafonul era pictat \'n tromrpe
l'oeil. Spre deosebire, Însă, de moda .franceză, care plasa În 
centrul lui o scenă mitologică, avînd îndeobşte ca personaj 
o ze iţă acoperită de un văl diafan, cea italiană cerea un 
centru liber, cu un cer albastru acoperit de nori s trăvezii, 
care să dea iluzia unei mari depărtări , iar de jur împrejurul 
plafonului, la îmbinarea cu pereţii, ca o bordură, balustraide 
pe care se căţărau flori d e iederă, unde se i benguiau înge
raş i ş i păsări. Holul casei avea el e asemenea pereţii împărţiţi 
în comparnimente, cu dte o scenă, legată aluziv cu cele
lalte ş i numai rareo ri fieca re el e sine stătăto a re. 

·X· ·X· 

Răspun zînd acestor exiigenţe ale infl;ienţei murale ita
liene În decoraţ i a caselor bucureştene 111tre 1880-1890, 
cităm casa din strada Negusoori nr. 151, pictată nu numai 
În interior ci şi pe dinafară: fri za cu motive vegetale de 
sub st reaşina faţa.dei şi o scenă mitologică deasupra intrării , 
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reprczentînd pe zeul Mercur ş1, probabil, at'it cît se mai 
poa te distinge pc ze iţa Diana. 

Pictura de · p e plafonul dormitorului redă de-a lungul 
pereţ ilor patru balustrade scunde, cu numeroşi pilaştri, le
gate între ele prin vo liere ş i grilaje de fier forjat susţinîrud 
o vege taţie abundentă - ghirlande de flori de diverse cu
lori - unde se j10Gică cîţi•va putti. 

Salonul-bibliotecă are la rîndul ă u, plafon ul picta t cu 
mo;ivc decorat·ive florale' ş i putti pe un fond brun deschis„ 
de jur împrejurul unui centru dreptunghiular de culoare: 
brun închis, delimita t prin simple ghirlande de frunze. 

Holul, legat de vestibul printr-un glasvand pictat cu· 
motive florale şi personaje feminine, are ceilalţi trei pereţi 
compartimentaţi fieca re pe toată suprafaţa lor, cu cîte trei: 
s·cene. 

Zidul din dreapta cum pătrunz i din marchiză în hol , 
este străpuns de două uşi plasa te lateral ş i are în spaţiu1 l 
cuprins între ele, de la tavan ş i pînă aproape la un metru: 

de podea, o scenă alegorică simbolizînd toamna (o fe mei 
îmbrăcată În voaluri fluturînd stă pe o scară ş i culege 
struguri) ; În dreapta ş i În 'stînga acestei s·cene, pe tot spaţiu l 
aflat deasupra celor două u şi , cîte o compoziţie cu subiect 
mitologic, redînd un moment din cop ilăria zeului Amor. 

Pe zidul opus intrării se află pictate alte trei compoziţii . 
De data aceasta, peretele are la centru o uşă, deasupra că
reia este pictată o altă scenă din viaţa zeului Amor, iar 
de o parte ş i alta cîte o s·cenă alegorică; În dreapta, o fe
meie înfăşurată Într-o rochie de voal, soînd pe ramura unui 
arbu st ş i avînd În mîna dreaptă un snop d e grîu ş i în cea 
s tîngă o sece ră, s~mbo l1iz1n1d vara, iar ~n stî111ga, de asemenea 

1 Din :i.cte1le păstra te în famiii1a ac tualului proprietar Marin Vlăde cu-
0 1 t, se co n stată că, în 1724, epitropii bisericii cu hr;iinrnl Sf. Nicolae din 
mahalau.a Negttstori, în dorin ~a de a con trui o rnsă penuru odihn:i ara
cilor, vînd pentru 350 t alevi lui Jane Logofătul un loc de casă, vecin 
cu proprietatea a, care i-·a fost dat biseri•cii de •către Sanda Neagu Po
lovniceasa, pentru pome1~irea ei J.a slujbele biseniceşt i. La 1776 Il inca, 
fiica lu.i fane Logofătuil, virude vărului să u Z·ipi, pentru suma de 
735 taleri, locul cumpă rat ·de tatăl ei de la bi1serica Sf. Nicolae. In 
1824, lornl pe care •se mai găsesc dintr-o casă doar temeli11e pivniţelor , 
este vîndttt de treti logofătul Sci noiu lui George vistie rnicul cu 3.500 ta
leri. Cîţiva a ni mai t1rziu, În 1835, Geoq?;e v iis tiernirnl dă 3/4 din acest 
loc drept zestre fiicei sale, Ecarerina Ştefan V:a•si lescu. La rîndul ei , 
În 1874, aceasta N yj,n,d e cumnatei sa le, E'. i1sa Ari·stide Vasi le cu, care 
îl dă În 1884 mai departe de zestre fikei sale, că·sătorită cu Ilie 
Cherciiulescu, de u111de prin moşuenire, intră în posesi:i. familie Vl ădescu, 
actuala proprietară . 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. l+- 17. - Detalii din deco r:-qia ca~ei din str. R obe u, nr . 5. 

o f cmcic înfăşurată în vo::duri , p:ucă p lu tind pe un ram, 
si mool:zînd p r i m ă. va ra. 

. Z idul din stînga in t ră rii , ca ş i cel din ,d reapta, are două 
u ş i pla :ne late ral. În paţ iul cuprin s Între uş i este o cnă 
~lego r ică s'.mboli z,Jnd iarn::i (o f cmeie înfăşurată în neg ru) , 
1::i r deasupr ::i doua ccnc mitologice cu zeul Amor. 

·lf 
-:<- ·Y.· 

Printre l oc uin ţele cu inte r ioa re picta te între 1890-1900 
Scenele mi'tOlogice, CJ ş i .cornpoz·iţii l e, alego ri ce deşi au o 
legătură Între ele, În an ::imblu, nu înt di spuse' p entru a fi 
citite ca Într-o su cce iune, ci de sine stătăto r fieca re. 
sub influenţa modei italiene, c ităm ca ma i rep reze ntati vă 
Între ce le cu decoraţie mai s implă, mai p u ţ in prctcn \i a ă, 
cca d in trada C . F. R obe cu nr. 5. 

as~ a fos t con t ruiră, clupă obice iul v remii , la ro~u , în 
1897, iar anul urmăno r terminată. definiti v, inclusiv deco
raţi a interi oară, realiza tă ele o echipă ele meşteri ita lieni. 

Din vechea deco raţ i e, e mai pă· trează azi în Înt reg ime, 
cla r În pa11re detie ri o rată, picrm a în uJ c:i a plafo nrului u
fr agcrici, a holului de la pa rter ~ i a celui de la eta j. 

Plafon ul sufragerie i a rc o bo rdură-ramă cu muluri di n 
stu c~ tură , urm ate ele a ltele pictate. La fi eca re co lţ , în jurul 
unui ca rtu ş este un o rn ament aproape identic, akăwi t d in
tr-o multiwdine de rincea ux-uri , foarte graţ i os comp use. 
Pe cartuşe sînt reprezentate oîte o nawră moartă cu fru cte 
spec ifice unui an otimp a l anu lui . Bordura „i ornamentele 
sînt realiza te În •dive rse bru nuri , !ar fondul - re-dînd un 
parchetaj În romb - ul oa rca cînclurii de stejar2. 

2 Aceeaş i de ·ora1ie de pl afon, cu deosebire că centr.ul este nepar
chetat, dar :tre culoa rea şi t riuri le p a rchetajului de steja r cercuit, ia r 
cele patru naturi moa rte sînt mai viu color ate, o întîlnirn şi în sufra
ge ri a locuinţei d in str. Ita l ia n ă nr . 2 1, pictată În 1893 tor de me~re ri 
italien i. 

~7 

În ceea ce priveşte p lafoanele celor două holuri , a dt 
cel de la parte r, cît şi cel de la eta j, ele sînt realiza te În 
aceeaş i di spoziţi e de·corativă. 

Pl afonul holului de la parter are pe margine o bordură 
î n g u s tă cu motive geometri ce reali za te cu şab l onul. La fie
care din ce le patru colţuri , un trofeu imbolizînd plăce rile 
ca mpcstre. Pc latu rile m ici ale plafonulu i, înt re două trofee, 
este cîrc un cartu ş în onjurat el e o rn amente grupate în mai 
mul te ri nccaux-uri , ia r pc fiecare 'Cartu ~ c te reprezentat 
cîtc un peisa j no rdic, cu cl ăidiri a şezate pe tînc i la margine 
de ape. Coloritul întregului plafon este pe n uanţe de bru
nuri înv iora te el e culorile pa·stelate de roşu , verde ş i a lba tru 
<t ic florilor din trofeele campcstrc. 

Decoraţia p lafonului holului de la eta j e te n:iai s implă. 
clar , da to rita folos irii stuca turilor (muluri ş i n ncea ux-un 
acoperite cu divcr e nu an ţe de aur , p are nui fastuoasă. P c 
laturile m ici, la centru , se află d tc un cartu ş avînd fiecare, 
cleas ~1pra, cîte un buchet d e flori , ia r în ăiuntru un peisaj 
exo tic. 

·X· 
·X· ·X· 

A emcnea decoraţii de plafoane, in spirate din moda ita
liană :a v remii, •Ca cele din hol sa u din ufrage ri:e vo r dăi
n ui multă v reme În în.fr.um u seţarea interioarelor b~1 c ureştene, 
m.ai precis pînă În jurul primului război mondial, intregrînd 
clin ce în ·Ce mai multe elemente clin repertoriul stilului 
A rt nouveau şi , el e aceea, c-onfunclîndu-se aproape cu deco
r a ţi a de ,după 1900, provenită clin Franţa. 

Lor li se vo r ală wra deseo ri scene cu îngeraşi , ampla-
ate ·deasupra u şilor, reali zate În stucaturi policrome cu apli
caţii abundente ele aur ş i argint, aşa c um •Se poate vedea 
actualmente În forma iniţială În casa d'n str. Italiană nr. 21 
r!di,ca ră în 1893. ' 
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GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ DIN GALDA DE SUS 
ROMULUS OŞIANU 

!ncă în intenţii1e pro1fes:ol'.'wui Romulus Vui1a, fonda
torul şi primul direic1Jor· al Muz,euJlui 1etnog1nafic al Aridea
lului, fi.gura şi aducerea, în Parcul etnografic de la Roia, 
a ce1io1r mai reprezieintative monumente de arhiteo1JUJ·ă 
populară, alături de instalaţiile tehnice ţărăneştL Ideea 
pr1efigUII'a1tă au aini în urmă a rămas în •ai1Jen ~ia oe1cxr ·oe 
şi-au pus în gînd să continue munca marelui nostru 
înaintaş, etnograful R. Vuia. 

lin acest context, îm pliainul de pei.ispectivă al Muzeu
lui etnografic a l Transilvaniei, restructurat în anul 1964, 
se p<r'evedea identificarea şi tmnsf.erar.ea la Cluj , în Sec
ţia în aer liber din pădurea R oia, a construcţiilor apar
ţinătoare unei gospodării oare să reprezinte în muzeu 
zona etnog.rafi.că cunooCUJtă sub num1ele de „podgori1a 
Aiud-Alba". InceputJuil trebuia făcut prin' depi1sitairea U1I1Jei 
case reprezentaitiv·e preniJJ."ll. arhitectu.na nwailă tradiţia~ 
nală a acestei zone. !n cursul dtorva deplasări s-au iden
tificat mai multe case, dintre oare unele datate, şi s-a 
ajuns ,~a concluzia 1că cea mai ilndioată air fi ca,Sia liui Şte
fan Prreja al lui Alexandru din satul Gald a de Sus, re
novată de un S1trămoş 1al acestuia la 1778, după cum re
ies·e din inscripţia săpa:tă în piaitra bolţh ce acoperă in
trarea în pivniţă (fig. 1). In felul acesta, casa din Galda 
de Sus (fig. 7) se situa între cele mai vechi case ţără
neşti din Transilvania, pr1esupurrînd că a fost con1s:truită 
pe la mijlocul secolului al XVII-lea. De altfel numele de 
farpilie Cresa (foarte probabil Presa) apare înscris într-un 
urbariu de la 17151• Păstrarea acestei construcţii într-un 
muzeu etnografic era de o stringentă necesitate. Se ivea 
însă o dificultate destul de, serioasă: la data descoperirii ei, 
proprietarul demolase aproape jumătate din construcţie 
ş i distrusese o parte din material ul lemnos deteriorat, 
dar care ar fi putut cons·ţitui un preţios „martor'~ fo 
munca de reface[·e a casei. In această situaţ i e, s-a apelat 
din nou la aj utaruil Direcţiei monumentelor istoriioe şi 
d:e artă, cu care muzeul nostru colaborează de mulţi ani2• 

Casa lui Ştefan Preja a fost deda;rată m onument isto
ric şi inclusă tortodiată pe lista intervenţiilol· urgente ale 
D.M.I.A. 

Satul Galda de Sus este aşezat pe valea cu acelaşi 
nume, la 30 km depărtare de municipiul Alba Iulia. Do
cumentele istorice îl menţionează începînd cu anul ~64Q_3 . 
Casele şi construcţiile anexe se înşiră de-a lungul văii 
pe vetrele individuale ale gospodarilor. Ocupaţia prin
cipală a locuito rilor a fost şi este agdcultura alături de 
care viticultura ocupă un loc important. Planurile case
lor sînt derivate din casa cu tindă, arhetipul cel mai 
răspîndit pe teritoriul patriei noastre4, a cărui evoluţie 
a dus în timp la casa cu două încăpeTi şi tindă înrtre 
ele, completată uneori cu o cămară. A doua construcţie 
ca importianţă, şura, este de dimen'siuni monumentale, 
de multe ori mai mare decît casa, fii.nd de regulă aso
ciată c u grajdwrile pentru ainimale. Ea este aşezată de 
obicei în spatele curţii, pe o linie paralelă cu uliţa . Ne
lipsite în cadrul gospodăriilor au fost în trecut teascu
rile pentru stors strugurii. Planul curţii 1este oomp}etat 

1 Vezi Ştefan Meteş , Viaţa agrară, economică a Românilor di'.1 
Ardeal şi Ungaria. Dornmente contemporane. l. 1508- 1820, . Bucureş:1, 
1921. urbariul din 1715 al satului Gaida de Sus: „Nrmu.tnl Preia 
(C resa) Moise avea 1 cal, 2 boi, 2 v aci, 3 jnninci, 1 porc«. 

2 Acea s tă co laborare s-a concretizat p î nă În prezent În restaura
rea În Seeţ ia în aer liber de la C lu j, a trei . bi ~e rici d~ ~emn . reprezen ~ 
tind tot atîtea etape de evoluţie a planu lui ş 1 constm11nd rn acelaşi 
timp exce lente modele de măiestrie con stru c tivă: bi serica din Chiraleş
Bistriţa, bise rl.ca din Petrindu şi cea din C izer, ambele în jud. Sălaj. 

3 Coriolan Suciu, Dicţiollar is tnric al localităţilor din Transilva
nia, I, Bucureşti, 1967, sub voce. 

4 Enumerăm doar cîteva <Ln zonele unde este 1 ră spîndită casa cu 
tindă: Maran)ureş, Năsăud, Bîr~ău, C lmpia T ra11 si lvan.iei , P odg? ria A lţ>a, 
Tîrnave, Ţara Olmlui , Mocănimea Mun1ilo r Apusem, . Dealunle Cluju
lui, Sălaj , Sătmar, Bihor, Banat-dmpie, Gorj, Dolj , Argeş, Bacău . 
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de coteţele pentru porci., diferite şoproane, cămări, fîn
tîn1a, iar ma i recent bucătăriia de vară . 

Oasa lui Ştefan Pr1ej1a din Galda de Siu1s are un plan 
evo11Juat din tipul casei cu 1tindă, 1ca:raicteristk înita:'iegii 
zone (fig. 4). Se pare că la data ridicării ei, p e la 1650, 
construcţia se compunea din tre i încăperi: „tinda" sau 
încăperea de acces, de unde se intra în „casă" şi în 
„cămară", d eci porţiwrnea care a inecesiilat ref>aicer-ile din 
1778 (vezi partea din dreapta a fig. 4) şi sub ciare se 
găseşte şi în prezent pivniţa. Aceasită variantă de plan, 
cu cămarn plasaită în spatele camere.i d e locuit, este des
tul de răspîndită în ţara noastră. Cu unele m ici v;ariaţii 
sau modificări o găsim pe alocuri în Maramureşs, ţiinutul 
Neamţului6, Munţii Apuseni7, SeouimeB, în ţinutul Năsă
udului9. Cu ocaziia restaurării de 1a 1778, proprietaru,} de 
atunci, Petru Preja, oare apaire ş i în inscripţie , a adă
ugat o cameră de locuit în partea opusă tindei şi o 
altă cămară pen11Jru ha~ne. Ulterior, un alt descendent a 
îutreg.it pr'.i.dvorul sau mai degrabă a refăcut acoperişul, 
cu oare ocazie a notat „1871 noiembrie 16" pe coso
ro·~ba tărnaţului , în dreptul celei de-n doua încăperi, 
fără a-şi mai înscrie numele. 

Asemenea case, cu două cămări (una pentru alimente, 
a lta pentru haine) plasate în spatele construcţiei nu con
stirtiuie o rar itate. Ele sînt, cum am spus, destul de frec
vente. Dăm m ai jos cîteva astfel de vaTiante de plain cu 
una sau două cămări p1asate în spatele camerelor de 
locuit: o casă din Şanţ-Năsăud , unde construcţiile anexe 
sînt sub acelaşi acoperiş cu locuinţa ; sau o altă casă la 
care, alături de încăperea de locuit ş i de cămară, apare 
tinda ca loc de trecere, casa preotului Mătase din Răp
ciuni-Bacău; în sfil'.'Şit, casa din Imper-Harghita 10 aflată îrn 
Muzeul din Roia, asemănătoar1e 1ou cea din Răpci uni, 
de care nu este depairte nid geografic. 

Casa lui Ştefan Preja din Galda de Sus este construită 
pe o temelie de piatră sub 1care •se găseşte şi pivniţa atît 
de necesară casei unui podgorean. Pivniţa este compusă. 
din două încăperi: una boltită cu piatră, iar cealaltă 
podită cu grinzi groase de brad. Peste temelie sînt aşe
z,ate tălpile din liemn de stej.air, ·cioplite în patru foţe. 
rn continuare sînt ridicaţi pereţii din bîrne de brad cio
plite pe două feţe, aşezate orizontal şi încheiate la col
ţuri în „cheotori". Pereţii se termină în partea superioară 
cu „cununi1e" de stejar, i;ar pe axa celor două încăperi de 
locuit, ou meş·terg.rinziile menite a consolida întregul 
edi.f1iciu. Acoperişul este susţinut şi el de cununi şi de 
cosoroaba pridvorului şi este format din ,corn i" (căpri-

s Vezi casa Pe : eş din leud, azi În Muzeul Satu lui din llu cureşti 
(cf. Gr. Ionescu, Arhitel rr.ra populară românească, Bucureş ti , 1957, 
fig. 31 , p. 46). 

6 VeLi casa preotului Mătase din Răpciuni (cf. G rigo re l onescu, 
op. cit., fig . 54, p. 72). 

7 V. Butură, Adăposwri le ţ;asl'orale din. Ţara Moţilor, în „An. Muz. 
ern. p c anii 1962- 64 ", Cluj, 1966, p. 346. 

s C asa din lmp~ r, jud. Harghita , azi în Seq ia în aer libe r de Ja 
H oia a Muzeu lui etnografic al Tran silvan iei. 

9 I. Petresc u-Burloiu, În „Sociolog·e române:tscă" , an III (1938), 
nr. 1- 3 (ian .- mart.) , p . 36- 45. 

10 în Seqia În aer liber a muzeului clujean nu s-a reco nstruit decîr 
pa rtea care exista încă în momentul identificării ace>tei case. Actualul 
alcov ar fi putut deriva dintr-o cămară, mai ales că aici se găseşte trapa 
ce servea i ntrării în pivniţă . Sistemul de construqie cu căma ra îngl oba tă 
case i este pecific în general zonelor înalte de pe teritoriul ţării. noastr_:, 
unde cerealele agonisite cu greu trebuiau păstrate în cît mai mare s1guranp. 

Mulţumim tov. K 6s Karol y pentru informaţiile ce ni le-a fu_r~i~at 
ln . legătură cu evolu~ia planului casei din [mper, pe care a ach1Z1ţ10 · 
nat-o pentru muzeu . 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 1. In sc rip~ia de pe gîrliciul pivniţei casei din Gaida de Sus. 
Fig. 2. Şura lui Micu Petru din Gaida de Sus. Seqiune şi plan (după 
proiectul D.M.l.A.) 
Fig. 3. Poarta go podăriei lui Ştefan Preja (1781), releveu (după pro
iectul D.M.I.A.) 
Fig. 4. Casa din Gaida de Sus. Plan p arter (reconstituire) şi subsol (după 
proiectul D .M.I.A.J. 

ori) de brad, peste care se bat leaţurile . invelitoa r ea ori
gi.nală era din şindrilă bătută în cuie peste 1aceste leaţuri. 
La res,t~uria11ea casei (fig. 5), cartonul gudronat ce aoope
rea casa in situ a fost înlocuit cu şindrilă de brad con
fecţiorna tă de muncitorii D.M.I.A. , în majoritatea lor mara
mUJreşen i. În 'aiCJeLaş i timp s-a reoonsti1Juit şi înălţimea 

or·iginală a acoperişului, pentru a reda casei aspectul ei 
autenUc. Tavanul sau „podituria de sus" este xecuta t 
din scînduri groase aşezate peste „grinzele" (grinzi mai 
subţiri) , la fel cu „poditura de jos" . Pridvorul, care măr
gineşte casa pe trei laturi, este compus di.n talpă, în care 
sînt încastraţi stîlpii ce susţin la rîndul lor „fruntarul" 
sau cosoroaba. Spaţiul de jos al pridvorului, pînă la înăl-

89 
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ţimea de 1 m, este mărginit de scînduri, protejînd astfel 
acest spaţiiu utiliZiat 1a depozitm'ea unor 'UJnelte sau obiect.e 
casn~ce. Stilpii, aşezaţi la distanţă de 1 m unul de al
tul, sînt înaadmţi de dtr,e două conbrafişe, formînd în 
felul acesta o succesiune de arcade semicirculare ce con
tribuie la înfrumuseţarea faţadei. 

Lntrudt şura veche din ourtea lui Şte:fian Prej1a arsese 
cu cinci ani îna'.nte de identificare, s-a achiziţionat o 
altă construcţie similară de la Micu Petru din acelaşi 

sat. Ea este reprezentativă pentru arhitectura tradiţio

nală din aiaeastă zonă . Este compusă din trei comparti
mente (fig. 2) : şuria propriu-zisă, care era în trecut locul' 
de îmblătţre a grîu[ui şi în car e se adăpostea carul, înca-

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 6. Teascul pcm ru stors struguri ( 1826), achiziţionat din co~1u na Strcrn\ , 
jud. J\lba. 

drată de o parte d grajd ul pentru vite cu o boxă pen
tru viţel , ia•r de c alaltă part de un „pui" despărţit de 
şură doar prin nişte stîlpi încastmţi într-o talpă ele lemn 
şi car serv şte depozitării f'lmajelor. Tehnica de construc
ţie a şurii ste similară cu cea a casei, bîrn le orizon
ta:Le din pereţi faind în1cheirabe La oolvurri prin c:iioplire după 
sistemul „'cheotorilor drepte" 11 . Aooperiş'Uil gr·eu e susţinut 
cu ajutorul a două cadre de b îTne groase din lemn aşe
zate înspr cele două capete ale construcţiei. F1 oare 
cadru 1es1Je formalt din doi &tJîlpi verboali, intre oarre e fi
xată o bîrnă orizonrtală c preia o parte din pr siunea 
acoperişului transmiţfunld-o , prin intermediul stî1pnor, 1a 
tălpile de la baza construcţiei . 

In spat 1- ş utii a fost amplasat „fînarul" necesar adă
postirii surplusului de furaje, aşa cum se găsea şi în gos
podăria lui Micu Petru, de la care a fost achiziţionat îm
preună cu şura. Cele patru tălpi de la baza construcţiei 
sînt dublate în partea superioară de tot atîtea cununi, 
în tre oare sînt fixaţi , la col ţuri , stîlpi de susţin re a aco
perişului. 

Tea&ciUil pentru storis st..Tuguri, achiziţionJat din atCeooşi 
zonă în vederea organizării gospodăriei, este un tip obiş

nuit p tedtorriuil ţăir•ii rnoai.str1e, bazat pe pri noipiul ş u'ru

bului (fig. 6). Presiun a necesară stoarc ri i mustului se 

11 Gr. Ione cu, op. cit. , p. 126. 
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realiz,ează prin a1cţionrarea şurubului v rtical de 1emn 
care ridică capătul „ursului" (bîrnei masive OTizontale), 
coborînd în acelaşi timp capătul opus ce presează cior
chinii de struguri aşezaţi în peciipi:enrbul dricular din &cin
duri groase, fixat deasupra pi etrei cu ,·,cap de 1 u" , Teas
cul a fost construit în anul 1826. 

Tot de la Ştefran Preja a fost achiziţionatâ poarta înal
tă, construită din lemn de st jar la 1781 (fig. 3), deci 1a 
trei ·ani după renoV'<We1a casei, de cătTe 1aoelaşi Petru 
Preja. Ea a fost r parată de către proprietarii e~ succesivi 
prin înidepărt.ar a părţii :iJn;f1erioa·iie a stî1pilor masivi d 
susţinere şi înnădir a lor cu lemn nou. Partea superi
oară, ori~nJală est bine păstrată. In continuarea porţii 
este în curs de construcţi gardul împrejmuitor al gos
podăriei, la f1el cu cel original, păstmt de o parte şi de 
alta a porţii. 

Gospodăria viLicolă din Galda d Sus va fi comple
tată cu un cot ţ ş i o fintină cu cumpănă, achiziţionat 

deja. Transf rarea şi r staurarea acestei gospodării în
tr-un muzeu etnografic în aer liber, accesibil vizitatorilor 
din ţară şi stră~nătate, a fost impusă de datarea conţi
nUJtă în i.nscripţia săpată în p~atră: „Renovata anno Do
mini 1778 per Petrum Presa", presU1p1..IDmd oonstruir·ea 
ei iniţială în jurul anului 1650, deci între cel mai vechi 
construcţii ţărăneşti din ţară. Pe lîngă aceasta, profilul 
şi alte elemente st ructive prezintă un deosebit interes 
pentru eV'oil.u~ia arhitecturi i ţărăneşti diin Transilvania. 
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CRONICĂ e .RECENZII e INFORMAŢII-----

Consideraţii asupra artei 
bisericilor voievodale din 

Ţara Zarangului 

PAVEL BINDER 

Literatura de isto ria artei referitoare la 
mont1mentele româneş ti dirf' Ţara Zarandului 
este destul de bogată . Şi aceasta nu poate 
fi o întîmplare. l1isericile de piatră ş i frag
mentele de pi ctură murală din Crişc ior şi 
Ribiţa datează de la sfîrşitul secolului al 
XIV-iea ş i începutul celui urmă to r, păsrrînd 
unele din cele mai vechi tablouri votive ro
mâneşti din ţară . 

l 'igura ctitorului , împreună cu aceea a 
wţiei sale din bi serica de la Cri şc ior, stă
ru ie pe pereteLe vestic al acesteia. Inscripţia 
pictată , cu elegante caracter ~ chirilice, îl de
numeşte astfel: „Rob11l lui D1mmeze11 ctito
m l jupamtl Bălea " 1. 

In biserica din Ribiţa tabloul votiv, păs
trat pe peretele sudic, are următo rul tex t sla
von : „C1.1 v rerea T atăl11i ş i cu ajut o m l Fiu/lti 
şi rn săvîrşirea .. . jupî1111l Miclă uşn şi w j11-
pî niţa Sta11 a . . . în zilele lui j icmo11d . . . :_in 
isprăvit .. . popa Dragoş in , În a1ml 6925 
{1417J în luna lui i11lie 15, s-a isp răvit şi 
s-a zugrăvit cu mîna .. . ". Din nefericire in
sc ripţi a nu poate fi citită în întregime ş i 
probabil va rămîne pentru to tdeauna ascuns 
numele zug ravului. 

După cum rem arcă isto ri~ul Je artă Va
sile Drăguţ, asemănă rile cu picmrile bi seri c i~ 
din Crişc io r sîn t evidente , î ncît se poate vorbi 
de acelaş i meşter. Gama c rom ati că mai bo
gată şi desenul mai ferm de la Ribi ra sînt 
mă rturiile concludente ale unei faze mai 
evoluate2. 

Silviu Dragomir, autorul primei monografii 
despre bisericile româneşti din Zarand3, a În
tocmit biografia ş i tabloul geneal ogic al ju
pînului Bălea din Cri şc i o r. Pe tabloul votiv 
amintit apar jupînul Bălea, jupîni\:a Vişa , 
Ştefan Bătea ş i Laslău Bălea , fiii lui Iova ş i 
nepo ţii jupănului Bă: ea . 

jupanul Bă l ea jupînip Vi şa 

Iova 

tefan Bă l e a Las l ău Bălea 

Jupănul Bă le a, numit voievod (Belam 
Vajda) la începutul seco:u lui al XV-iea pri
meşte ca don a ţie satele Cri şc io r, Zdrapţ: i şi 
Tă răţel (Kritsor, Zraycz et Czerczel). !n anul 
1415 voievodul Bălea din Crişcio r (Boaly de 
Krestior) a fos t executat din ordinul lui Pipo 
Spano de Ozorn. Se pare că moşteni to ru l sa
uilu i Cri şc i o r a fos t Laslău Bălea, amintit 

1 Vasile Drăguţ, Vechi monume11te h1me
dorene, Bucureşti , 1968, p. 47. 

2 V. Drăguţ, op. cit„ p. 49- 50. 
3 S. Dragomir, Vechile biserici din Za

ra11d şi ctitorii lor în sec. )(.[V şi XV, în 
„Anuarul Comisiun ii Monumentelor Istorice, 
secţ i a pen tru Transilvania" , Cluj, 1930, 
p. 223- 264. 

de tabloul votiv de mai sus . Jn anul 1445, 
„Ladislc111 de Bolya" este pomenit ca 
unul din reprezentanţii districtului românesc 
Criş ul Alb. Din aceste date SilviL1 Dragomir 
conclude că districtul Cri şul Alb îşi avea 
centrul În Crişcior, unde stătea voievodul. 

Din acest izvor istoric reiese că tabloul 
votiv din Crişcior J·eprezentind pe voievodul 
Bă lea ş i familia sa a fost pictat prin 1410, 
încă înai11tea execuţiei jupănului Bălea, dar 
după ce nepo ţii lui , Ştefan ş i Ladislau (cel 
din urmă amintit În 1445) se născuseră . 

O situaţie similară se o b servă şi la Ri
biţa . Aici urmaş ii fraţilor Vladi slav ş i Mi 
clă u ş , reprezentaţi În tabloul votiv din 1417, 
sînt voievozii Şerban ş i Ioan (Sorban et Jo
hamzi de {{ibicze wc1yvodis 11ostris dilca is) 
din 14454. 

Atît Ribiţa c:t şi Crişciorul erau reşe
din ţe:e voievozi lor roo1 âni din comitatul Za
randului. Conform documenrnlui ciin 13?0, 
cetaţu regale Şiria din comitalul Zărandu
lui îi apaq·ineau distri cte:e româneşti Hălma
giu, Căpîlna, Ciuci (azi Vîrfurile), Obî r şia 
C ri şu l ui , Arăneag, C ladova ş i Crişul · Alb5. 
Actul de donaţie din 1439 aminteş te de ur
măroare : e districte româneşti: Cladova, Ară
neag, Căpîlna, Vîrfurile, Hălmagiu contopit 
cu districtul Crişu l Alb sau Baia de Criş , 
Ribiţa şi Băiţa6 • Districtul Ribiţa din 1439 
este identic cu districtul românesc Obîrş ia 
C ri şului amintit În 1390. 

Afară de bise r. icile voievodale din Cri ~
cior ş i Ribiţa - care prin urmar~ erau Zi
dite În reşedinţa·" voievozilor unor distri cte ro
mâ neşti - , mai avem date despre biserica de 
piatră din Hălmagiu . Voievodul român din 
această loca litate (homo noster citet Bybarch 
v aivod11m olakcm tm de f-lolmacl) este amin
tit în că din 13597• 

Marki, au torul unei amp;e monografii 
despre jude\Lll Arad, afirma că biserica bi
zantină cu n avă În cruce din Hălmagiu a fo st 
con s truită de voievodul rom an care avea re
şedinţa aici8. Deocamdată nu avem la di spo
ziţie date despre bisericile voievodale de pia
tră din Vîrfuri le, Căpîlna (azi Silişte) , Ară
neag şi din alte distri cte romaneş ti din Za
rand. Exemplul altor biserici de p '. atră din 
Hunedoara (Densuş, Strei etc.) ş i Maramureş 
(Peri, Cuhea - az i Bogdan Vodă) duc la 
concluzia că voievozii români fiind mai bo
ga1·i ş i putern lCl , În reşedinţe le lor, zideau 
bi serici de pi a tră, pe cînd cnezii şi poporul 
de rînd se mulţumeau cu biserici de lemn . 

Arta zidă ritului ş i a pi cturil o r nrnrale la 
românii din Transi lvania ş i C ri şa na îş i avea 
în mod firesc centrul În şantierele bisericilor 
de piatră voievodale. 

ln biserica fos tei mănăs tiri din R h- e1i 
de lîngă Aiud se păs tre ază o 111 sc rip ţ ie mu
rală cu următorul text : „Am scris rn mult 
greşitul, robul lni Dumnezw, Mihitl z11grav 

4 S. Dragomir, op. cit„ p. 245- 246. 
5 „Castmm nostmm regale V ila_goswar 

vocat11m, in comitat1t de Zarand s1tuat11m 
necnon districtibus olahalib1.is !-! a!mag, Kapolna, 
Chych, K eres/ew, Aranag, K aladna, possessio 
Feyrkeresba11ya" , cf. Lukinich E ., Documenta 
historiam Valachorum in T-!1wgariam illustrantia 
nsque ad annum 1400 p. Chriswm, Budapesta, 
1941 , p. 397; Si lviu Dragomir ş i Sabin Belu, 
Contribuţii la istoria aşezărilor româneşti din 
Munţii Apuseni, „C umidava", II, Braşov, 1968, 
p. 68. 

6 Pesty Frigyes, Magyarorszag helynevei, 
I, Budapesta, 1888, p. 421 - 423. 

7 l lrk1mdenbuch 7.ur <Jeschichte cler 
Deutschen in Siebenbi,irgen, voi. II, Sibiu , 1897, 
p. 172, doc. nr. 758 . În anul 1525, Şte fan 
Moga avea în subordine două vo'evodate 
(Waywodatns Stepha11i Moga, tam major 
q1tam minor), vechi :e districte Hălmeag ş i Că
pîlna, cf. acad. David Prodan, Domeniui a
tt'1ţii Şi ria la 1525, În „Anu arul Institutului 
de Istorie din Cluj" , III, 1960, p 40- 41. 

, 8 Recenzie publicară În ,Archaeologiai f. r-
tesito" , 1892, p. 256. 

9,1 

d1.n C11ş11l Alb/MHXYJib 3yrpa1i B'hJioi<pHlllhilh, 
wb păstorirea arhiepiscop11lui Gheorghe, în zilele 
lui Matiiaş Crai la anul 1486, litna i1tlie 2"9. 
Vasile Drăguţ, autorul unui documentat stu
diu despre zugravul Mihu, nu pre cizează 1nsă 
de unde era acest „Mihu din Criş11l Alb". 

Din cele arătate mai sus reiese că prin 
Crişul Alb trebuie Înţeles districtul românesc 
din jurul oraşu;ui Baia de Cri ş , sau chiar 
Cri şciorul1°, reşe dinţa voievozilor români din 
districtul Crişul Alb. C unosclnd faptul, că În 
evul mediu multe meserii se moşteneau din 
tată în fiu, putem afirm a cu oarecare si
guran\ă, că zugravul Mihu a fo st fi ul sau 
uepotul zugravului anonim din Crişcior, care 
a executat artisticele picturi murale din bi . 
sericile voievodale din Crişcior ( ca. 14lC) 
şi R1biţa (1417). 

„ Şcoala de zugravi " din Crişcior - ca re 
şi-a început activitatea î ncă Înaintea lui Ga
vril Uric, primul pictor român cunoscut - 
se pare că a jucat un rol principal î n împo
dobi rea interioară a multor biserici româneşt i 
din Hunedoara şi Ţara Zarandului (Crişc 1 o r. 
Ribi\a, Peşteana, Leşni c, Densu ş , Zlatna, Rî
meţi etc.). 

Insc ripţia din Rîme\i mai are şi o altă 
impo rtanţă : pentru anul. 1486 atestă păstori a 
arhiep iscopului ortodox G heorghe cu reşedinp 
chiar la Rîmeţi sau la Alba Iulia. C u c:ţiva 
ani mai înainte (1479) este an11nt1t „Toanniti 
methopolitani Albajulensis" 11 . 

Srndiul monumentelor istori ce medievale 
româ neş ti , din Ţa ra Zarandului dovedeş te că 
pe infrastructura bisericil or de lemn săteşt i , 
în reşcd i n\ele voievodale, în cursul se co:c:o r 
XLV- XV, se rid i că biserici de piatr :i . E ·em
pl ul bi sericilor de piatra din Tara Zaran
dulu i a r.Hă că toate erau ctitorii ale voievo
zilor români . La Crişcior se t· ormează o şcoa l ă 
de zugravi care a funq:ionat În tot cursul 
veacului al XV-lea. În persoan ~ !naintaşului 
zugraVLilui Mihu din ri şul Alb (Cri şc io r) se 
conturează figura primului pictor român. T ot
odată portretul jupănu l ui J3ă lea din Cri şc i o r 
constituie cea mai veche imagine a unui voie
vod român din Transilv:i.nia. 

; Vasile _l? ră~ uţ, Zu~ravul M_ihu . şi epo,~;c1 
sa, 111 „Studu ş 1 cercetan de istoria arteL , 
Scria Artă pia tică, 13 , D66, nr . 1, p . 39- 43 . 

10 După S. Dragomir , Crişc i or se mai nu
mea şi C ri şul Alb, d . N. Drăganu , R omânit 
în veacurile IV-XIV pe baza to ponimiei Şt 
011 omasticii, Bucureşti , l 933, p. 311-312. 

11 Zsa tkovits Kalman, t:gy kis helyreigaz
itas, în „Sz:\7..adok " , 1897, p. 172. 

Miron Barnovschi ctitor 
în Suceava 

VASILE DRAGUŢ 

!ntr-un articol anterior am Încerca t să 
demonstdrn întrucît epoca lui Miron l3 ar
novsrhi menta să fie con s ider ată cu toată 
atenţi a , num ărul mare de ctito rii ridi cate :n 
scurta lui do ·1nie, ca ş i programul lor de 
fen siv constituind argu•11 ente teme1n1ce pentrn 
a şezarea acestei epoci la loc de cin ste în isto
ri a artelo r din Moldova medieva' ă 1 • RÎndu
ri le ce urnie'tza 1 ş 1 propun sâ înrregeasca 
i·•· a.ginea acti vită ţ ii c ti ro ri ceş ti a destoinicului 
voievod, pe baza un or ştir i mărunte ri sip it" 
în d iferite publica ţii. 

1 Vasile Dr:lguţ, O epocă artistică uita t ă: 
epoca lui Miron Bamov~chi, „Buletinul mo
numen te lo r isto.ri ce", 1973, nr. 1, p. 15- 24 
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Astfel, în „ Index Zolkievi~ · g ur-
mătoarea info rmaţ.ie: „foame Miron1t Barnov
schi vodă dăruieşte casa sa pr6prie dimpreună 
<"lt o pivniţă ele peatră din Srtceava me ro
poliei de acolo ad s-trtm Georgium, unde sîntu 
dep1tsc moaştele s. Ioamt celrti Nou şi înrnviin
ţează să vîndă în 111tmita casă vimt, răe: iu 
ş . a.m.d. fără a fi Sllptmt la clecin. ă, însă în scopu 
tle-a înlesni prornrarea lumi11atul1ti pe lîngă 
sântele n: oaştc; dato laşi, 7135, april 20" 2. 

Afl ăm de i, că Miron Barnovschi avea o 
rcşcdin\.ă la uceava pe ca re: o dăruia în 
1627 măn ăstirii Sf. heorghe din acel oraş. 
Dania voievodului pentru bi s·: rica mit ropol iei 
sucevene ar putea contribui şi la datarea pa
radi u:ui ctitorit de Anastasie Crimca în ve
ci năt:uca acel ui aşi monu ment, paraclis a cărui 
pisan :e precizează că a fost înălţat „în zilele 
b lagovostiv1tlui Domn Miron Barnovschi"l. 
Într-adevăr, î ntre cele dou ă ac te de devoţiune 
pare a exista o consonanţ.ă, motivată, poate, 
la timpu l re~pec tiv , de interesul pe care at :t 
d omnul c:t şi mitropo lirnl Moldovei l-au avut 
pen tru vechiul l ăcaş de cult ucevean. 

Dar existenţa la Suceava a casei lui Mi
ron Barnov~chi se conjugă şi cu alte elemente 
ca re vin să pună 1n lum i nă ş i să nu an1eze 
kRăturile pc care voievodul le-a avut cu ora
~ul Surcava. Astfel , În 1784 un grup de cc
tă\ e ni suceveni, răsp unzînd unui chestionar 
a u~triac, arată că 1n localitate se găsesc mai 
multe biserici, Între care una cu numele de 
Bamowscy4. 

Nici un alt document nu mai aminteşte 
despre faptul că î n Suceava ar J 1 existat o 
bise rică ctitorită de Mi ron Barnovschi, care 
sa-1 poarte nume!c, dar există un puternic 
l e!nei pentru a da crezare ş tirii de mai sus. 

încă în 1903, E ugen Kozak relata că În 
a propiere de hota ru l Langer d111 Su ceava, în 
punctul numit „ pivni ţ.a de vară" ( ommcr
scher Keller) a fost găsită o piatră de mor
mînt tăiată şi refolosită ca uscio r. Pe această 
piatră se mai putea descifra inscripţia: „ ... 
MS ren].'( (11) y Ha11tcMy ic.> MHpOH 6apnoncR 
(c?) no11no):la ... I M ... I ....... Ji i C'L M·np1,c-
Taoîcu n JITO , .. " 6 adică „domrl/f,l nostm fo Miron 
Barno':Jschi v oievod . . . şi s-a pristăvit în 
anul. .. " Kozak presupunea că după uciderea 
lui Miron Barnovschi la Constantinopol, în 
1633, boierii i- au adus rrupul ş i l-au înmor
rnîntar Într-u n cimitir din Suceava. Dezafecta
rea cimitirului ş i re fol osirea pietrei fun erare 
ca toc de uşă s-ar fi Întîmplat după p:i. 
rer~a sa, În seco lul al XIX-lea6. 

,orobo rînd cele do u ă şti ri , credem că se 
pot trage următoarele concluzii : a existat o 
c1itorie a lui Miron Barnovsch1 în 11 ceava, 
situară probabil În vecinătatea case:o r ~ a l e; 
în această bise ri că a fost înmorrn '. nt:n trupul 
nefe ·icitului voievod . după n ăpraznica sa 
moarte ÎntÎmpl a tă la Con tantinopol din o rdi
nul sultanu lu i Murat. Rămăşiţe le domneşti nu 
puteau fi înhumate Într-un cimitir, cum pre
supun ea Kozak, ci nea pă ra t Înrr-una din cti
to rii le sale, potrivit rraditiei. De ce la uceava 
şi nu În noua cerate de scaun de la la ş i, 
unde se află o impo r tantă ctitorie a domnu
l11i , bi ~cri ca sfînta Maria-Barnov~c hi ? P ate 
din acelaşi motiv de taină protectoare pen
tru care, cîteva decenii mai tîrziu, piatra de 
mormînt a lu i onstantin Brîncoveanu avea 
să rărnînă fă ră ni ci o in sc ripţie. În capirala 
tă rii , iscoadele turceşr i mai u şo r a r fi putu t 

2 fndex Zolkieviensis, doc. 30, publicat 
de Gh. Popovici, în „Candela" , III, noiem
brie 1884, p. 687. 

3 G. Ba l ~, Bisrricilc mo!cloveneşti d111 
v raw.rile al XII ff-lea şi al Xi' fI f-lea, Bu
cureşti, 193 3, p. 90- 91. 

4 Rudo I f assauer, Contribuţii la istoria 
S1tcevei şi a h1prejurimei, în „Anuarul liceu
lui ort. Snefan cel Mare în Suceava" ; 
uceava, 1927, p. 27. Documen tul citat de 

a llto r este „ ,ommissions Protokoll iiber die 
samtlichen Privat-besitzungen 111 der lande -
fii rstlichcn Stadt Sutschava", document a fl at 
1n arhiva tribuna lului d in localitate. 

s E ugen Kozak, Die lnschriften aus der 
B11kovi11t1, I, Steininschriften, Viena, 1903, 
p. 153. Piatra se afl ă acum în muzeul ora
şului. 

6 E. Kozak, loc. cit., nota 1. 

a fl a desp re cinstirea po stumă dată celui răpit 
v:e1ii prin sÎngeroasa hotărîre a P or1ii oto
mane. 

Locul ctitoriei sucevene a lui Miron Bar
novschi ne este, deocamdată, necunoscut. Ră
mîne din olo de orice !ndoială că o asemenea 
ctitorie a existat, ea sporind numărul - ş i 
aşa destul de mare - al lăca~u ril or de cult 
ridicate de harnicu[ voievod. L\lăruri de ce
tatea Dragomirnei, de rn e:e şi de bi erica 
de la Toporăuţi, casele şi biseri-:a din Su
ceava definesc cu mai multă claritate ataşa
men tu I pe ca ~e, îl ştim bine, Miron Bar
novsch i 1-a avut pentru Ţara de Sus a Mol
dovei. 

Grigorescu inedit 

MIHAI APOSTOL 

într-un a rti col publicat în 19571, Barbu 
Brczianu socotea de da tori a sa să prezinte 
mă rturii în legătură cu „cea dn 1trmă bise
rict'i pictată ele Grigorescu", pentru că „mei 
u11ul clin biograf ii „zugrav1tltti" n-au menţio
nat" pî nă la acea dată decoi·aţia murală a 
bi erici i din Puchenii Mari, jud. Prahova. 
Elementele fo lo ite în articolul să u au fost 
de n atură să elucideze paterniratea picturii 
„sfioasei biseriettţe din Pucheni" ş i să sanc-
1ioneze „sacrilegi1tl plastic" a l restaura to ri lor. 

u Puchenii, zestrea l ăsată Prahovei de 
Nicolae Grigorescu . se îm bogăţeşte cu o 
„nouă" pictură murală care se adăuga celor 
cunoscULe, de la Băico i (unde debutase :li.ă
m -i de zug ravul Ni\ă Pîrîianu, În 1853, la 
bi~crica de pe moşia Cleopatrei T rubetkoi, 
născută hica) şi Zamfira (u nde fusese ajutat 
de ae Pantelimonescu). Atraqia ace tei Pra
hove bogate ş i primitoare va l i vădită. Prin 
J 91 e va in stala defin itiv pe aceste melca
i;u ri unde se va stinge, în acelaşi an cu 
11n alt t'tan al culturii româneşti , B. P. J-Ta~-
deu - magul de la :mpina. 

l3ăi co iu l , Zamfira şi Puchenii, la care se 
adaugă "împina cu mu zeul memorial rga
nizat în casa sa constituie tezaurul grigores
cian al Prahovei. In prezent vme să i se 

1 Barbu Brezianu, ea clin urmă biserică 
picrată de Grigorcsrn, „Studii şi cercetări de 
i~toria a rtei" an. IV, nr. 1- 2/ 1957, 
p. 255- 276. 

Fig. I . CriJI /Je G 11/g ol11, vari,1nta de la Mărgi nenii d: 
jos. 
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adauge o nouă podoabă, pînă azi ne unos
cu tă cercetătorilor. E te v rba de bis . rica ru 
hramu l Adormirea Maicii Do!l1nului d in satul 
Mă rgineni i de Jos, comuna l'i l1 peş tii de Tîrg, 
con si derată monument de arhitectură. 

Situa tă în zona precolin ară d : la nord
vest de Ploieşt i, monumentul adus în discu-
1ie - o modestă biser i c uţă să tească din vea
cul trecut (plan trefl at, abside poligonale la 
exte rior, emicirculare la interior, pridvor cu 
geam lîc etc.) - pă lea în f'aţ.a celorlalte obiec
tive istorice din comun ă: ruine:e palatului 

antacuzino (construqie mon u mentală, ridi
c ată de postelnicul on ·tantin C antacuzin o In
tre 1633- 1653 şi pomen ită de Paul din Akp 
în în semn ări l e a le de că l ătorie), conacul Fi
lipescu (monument al ecolului al XVIII-iea, 
ridicat pe aşezare mai veche de către ur-
m aşii ;ui Dum itra~cu Filipescu st-0lniru:), 
po~ta veche (ridi ca tă pc la sfîrşirnl ecolului 
a l XVIII- iea pe vechiul „drum al domniei"), 
cru cea din vremea lui Matei Basarab şi rui 
nele casei Cantacuzi nilo r (care după i.radi1ie 
ar fi fo st conacuî lu i Preda Buzescu, primi t 
În da r de la M hai Viteazul)2. 

tito rie a acelui aşi „N icolae biv căpitan 
za Dorobanţ " din Pucheni (care a r fi cum
părat mo~ia ş i conac ul din Mărginenii de Jos 
de la Radu Greceanu , că rui a îi fuseseră vîn
dute Între timp) , construqia a fos t terminată 
în 1855 iunie 15 (deci înaintea celei din 
Puchen i), după cum se a ra tă in pisa nie. In 
ace l aşi an, icolae N iculescu Dorobanţu, cti
to rul celor două b i seri c u ţe de sat, încetea1:J 
din viaţ.ă. 

A şa cum Io rgu Nicu lescu ontinuă ş1 te r
mină ctitoria tată l ui la Pucheni, pictarea ct:
toriei din Mărginenii de Jos revine celuilalt 
fiu Dimitrie Nicu;escu (mort în 1863), care, 
lndemnat de mam a a Smaranda, s-a achitat 
de acea tă ob ligaţie fa.mii.ială. 

Paprul acesta ne-a determinat să-i al ă
turăm şi al te :irgumente, care împreună să 
l ntă rească supozi ţia noas tră după care această 
bi ~eri cu ţă a fost şi ea pictată de icolae 
Grigorescu. 

Pornind de la identitatea cmonlo r şi a 
arhitecturii , am căutat să facem o comparaţie 
între pictura celo r două ctitorii şi am în
cercat o pa ra le l ă şi cu pictura de la Agapia 
(1858-1860). după cum se ştie conte 11pO· 
rană cu Pucheni i. Asemănarea ne-a izbit. Un 
Crist pe Golgota, înainte de ră tignire , aflar 
azi la bi ~e rica Sf. Ioan Botezăto.rul d in Vas
lui3 (fig. 1) şi provenind tot de la Agapia 

2 Mih:li Apostol ş i Mihail Vulpescu, M1i

zee şi mo11111nente prahovene, Ploie ş ti , 1971, 
p . 126- 128. 

3 O ctavian Mărcule cu, Un tab/011 nt
rnnosrnt al pictom'ui Nicolae Grig0rescu, 
„ Biserica o rtodoxă română", an. LXXX I 
(1963), nr. 9-10, p. 1005- 1008. 

Flg. 2. CrÎJI pe Golgotn, varinnta de la Agapia. 
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fig . 3. Icoana Sf. D11111itm ţÎ Sf. Niro1'1c de la Măr
ginenii de Jos . 

{fig. 2) ne-a uimit prin identitatea cu panou l 
mural (fig. 3) de pe per.etele de nord al 
ibi ericii din Mărginenii de Jos (La Pucheni 
el este mult simplificat, dar în esenţ5 rămî11e 
acelaşi). Uşile împărăteşti cu figur~ JUveni:ă 
a îngeru lui sau figura sfătoasă a unui unchieş 
·Ca Sf. Nicolae (fig. 3), medalioanele celor 
12 apo w :i şi scena Cinei de taină, trădează 
trăsăturile penelului grigorescian. 

Portrewl spiriw alizat şi în a el aşi timp 
uman al Sf. mucenic Mina (fig. 4) din absida 
nordică sau h1ar chipul adolescentin al 
'Sf. Dimitrie (fig. 3), care ne aminteşte de 
Însu şi tînărul „zugrav", ne duce cu gîndul 
'la afirmaţia lui Vlahuţă În legăwr5 u mode
lele vii pe care pictoru l le folosea În zugră· 
virea chipurilor de s fin ţi: „Sfinţii ltti Grigo
resrn s!nt vii, omeneşte vii, şi deswl de sfÎ11ţi 
prin expresia de IJ1t11ăratc, d· 111durare şi de 
·evlavie pe care pictoml a ştiut .<ă le-o dea, 
fără să-i desfigurexe, fără .<I-i hiztmtinizeze 
prea 11111lt, înţeleg : 11.d i11sti11ctiv ră un senti
ment ceresc 111' fJO<lte fi decît a inf rumttseţa 
o figură omenească. De altfel, încă de pc 
atunci (e vorba tocmai de epoca Agapiei -
n. n.) el 1111 lucra dcc?t avînd lmiintea lui 
1111 model vitt, care să-i dea figura şi atitu
.dinea cerută" 4 • Desigur că şi aici la M5r
-ginenii de Jos, Grigorescu a luat modele din 
sat pe care le-a imortalizat sub chipul unor 
j; finţi. 

Biserica a suferit repara1ii exterioare În 
1935 ş i apoi unele remedieri a le avariilor 
provocate de cutremurul din 1940. Dintr-o 
r.teglijenţ5 de neiertat, în 1954, un incendiu 
îi mi tuie acope ri şul, afumînd ş i detc riorînd 
pictura. Tîmpla şi icoanele sînt 1n ă salvate 
de Io uitori . Neglijen\a persistă În să şi azi. 
Deşi parohia a fost sesizată de omitetul de 
cultură şi educaţie socialistă al jud eţ u '. ui Pra
hova asupra valorii picturilo r şi a necesitaţii 
restaurării lor cu mare grijă, o sumedenie 
de sc:nduri se re:izemă direct de port retele 
ctitorilor , iar vandalismul cu care s-a pro
cedat, l:i introducerea luminii electrice, dnd 
au fost deteriorate porţiuni de pictură pen
tru a îngropa firu l, denotă lipsa de respon
sabilitate a celor care au condus sau au 
urmărit lucrările. 

1n sprijinul tezei noastre asupra pater
rntaţ11 picturii murale a bisericii din Mărgi
nenii de Jos vine şi declaraţia preotului Po
pescu din localitate, care afirmă că fostul 
paroh din Pucheni, Grigore Moisescu, i-ar fi 
mărturisit că Ana, soţia lui lor u Niculescu 

4 Alexandru 
Grigoresw, Ed. 
p. 14. 

Vlahuţă, Pictoml Nicolae 
tineretului , Bucureşti, 1969, 

( recăs5torit5 cu Theodor Aman), 1-a con firmat 
pe vremuri acest lucnt. 

R ăq1 Îne rnsa o Întrebare: cînd a 
pi c tată biserica din Mărginenii de 

iosr 
J os~ 

înaintea celei de la Pucheni, în acelaşi ti111p 
cu acea ~ta, sau ea este „cea din urmă bife-
rică picrată de Grigoresw"? Rămîne ca 
ce rce tări u:terioare să-şi spună cuvîntul. 

U n Grigorescu necunoscut pma as tăzi 
vine s5 îmbogăţească tezaurul lăsat de pictor 
În acea tă l rahov5 în care a poposit adesea 
şi În care e aşezase definitiv la bătrîneţe. 

c coperir~a unei lucrări de Grigo re cu ine
dite , în Prahova, nealterată de a lte interven
iii (ca În cazul Pucheni lor), la Mărginenii 
de J os : ntregeşre imaginea contLLrată dej'l a 
operei de muralist a marelui pict0r. 

Fig. 4. Sf . M11 ru11ic 1Hi1111 de ln Mărgi nenii de j os. 

Notă asupra m1smm1 
efectuate în România 

între 13-20 iulie 1973 

îNT ' MIT DE PAOLO MORA, restaura

tor şef, LAUR A SBORDO I MORA, prim
restaurator LA I TITUTO CENTRALE DEL 
RESTAURO, PA L PHILIPPOT, director, 

ENTRUL INTERNAŢIONAL PENTRU 
CONSERVARE, ROMA 

1. Picturile murale de la biserica fostei 
mănăstiri Humor. 

Fixarea tenwielii 

Formula pu ă la punct pentru fixarea ten
cuielii poate fi considerată pe deplin satisfă
cătoare; fixarea tencuielii nu pune deci pro
bleme de metodă şi poate fi asigurată, pre
tutindeni unde apare, de echipa de specia
lişti români. 

Exfolierea peliwlei de wloare ln pridvor 

Exfolierea peliculei de culoare În pridvor 
pune o problemă delicată de fixare. Sugerăm 
să se procedeze În modul următor : 

- să se Înmoaie stratul pictural desprins 
cu un amestec de apă şi alcool cu scopul de 
a pregăti pătrunderea fixatorului; 
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- fixarea cu Primai diluat cu apă, cu 
ajutorul unei pensule; 

- asigura rea aderenţei pel:c.ulei de culoare 
prin presarea cu o spatulă metalică udată. 

Această operaţie este foarte delicată pentru că 

trebuie evitată deplasarea bucăţelelor de pic
tură desprinse. De acen, este esenţial ca spa
tula să fie udată înaint. de a fi aplicată. 

l 11cercarea de a fixa. peliwla de citloare 
ţJe pereţii de nord şi s11d 

Ai i este im portant de-a face o încercare 
de [ixare, cu şrij.ă vdocu ment~tă,,. p~ o b3:ndă 
la.rga de 1 m intmsa pe roata . rn~lţimea zidu
lui, cu scopul de a prezenta diferite grade de 
expunere la intemperii. Banda trebuie să fie 
foarte net delimitată pentru a permite compa
raţia între suprafaţa tratată şi cea netratat5. 
e va avea în vedere ca delimitarea să taie 

zo ne de aceeaşi culoare pentru a favoriza 
co rn pa raţia . 

încercarea de fixare ar trebui făcură cu 
Paraloid B 72 în soluţie de 4D/o· 

Ar fi interesant, de ase:r enea, de-a face 
pe pereţii de nord ş i sud două teste adiacente, 
pe cîte o suprafaţă de 50 X 50 cm, una cu 
Paraloid, cea l altă cu casein ă, pentru a compara 
efectele celor două produse. Operaţia ar tre
bui făcută Înainte de începerea iernii pentru 
a putea dispune de un an Întreg pentru test. 

Curăţi.rea 

Lucrăriie de cu.răţire executate de specia
li ş tii romhi în camera mormintelor şi 1n _pro
naos au fost conduse cu multă pruden1a ş i 
pictura prezintă o unitate perfectă din punct 
de vedere estetic. Precauţia luată pentru a păs
tra o marjă de rezervă - permiţînd de a Îm
pinge curăţL!ea mai dvepar1JC dec:t e neces3:r -
este foarte importanta pentru a putea asigura 
unitatea prezentării picturii în ansamblu l bise
ri cii. In consecinţă, trebuie avute În vedere 
anume coreeţii de curăţire care vor fi necesare 
în momentul în care va fi redată ansamblului 
biseri ii luminozitatea sa normală, foarte dife
rită de condiţiile în care trebuie să lucre3e 
restauratorii, care, pe de altă parte, nu vad 
niciodată, în timpul lucrului, decît zo 1~ a asupra 
căreia operează. In acelaşi timp, trebme remar
ca t deja că lucrul a fost executat cu o mare 
regulari ta te. 

Pentru a evita atît cit este posibil riscu
rile abraziunii, sugerăm a se curăţa cu ap~ 
peste tot unde cu loarea. suportă, excl~z~nd mai 
ales roşurile şi galbenunle foarte sensibile. Cu
răţirea cu apă lasă, mai ?i~lt decî~ guTa, o 
„anvelop5" subţire de patina pe pictura. 

2. Lupta Împotriva umidităţii 

Generalităţi 

Lupta împotriva um.idit~ţii .c~ pr~nc!pală 
cauză a a l terărilor trebtue sa a1ba ppontate. 

La mai multe monumente ar fi bine să 
fie î ndepărtate adaosuril'e de ci1~1en~ din so~lul 
zidurilor ca ş i trotuarele de piatra amenajate 
În jurul clădirilor, ca~e. so'.itribuie .la me~ţin_:
rea în sol a unei umid1,taţ1 care unde sa pa
trundă în ziduri prin capilaritate. 

In aceleaşi locuri ar trebui studiată posi
bilitatea de a instala un sistem de drenaj care 
să ţină cont de dificultăJile ~3:uzate de zăya~ă 
şi p:oaie, care nu pot m mc1 un caz sa ~17 
l ăsate să se adune în rigolă . Este vorba aici 
de activita tea unui specialist. 

Tismana 

Aceste observaţii se aplică mai cu seamă 
în cazul particular al bisericii ~iănă~tirii Tis
mana unde de altfel, vor trebui refacute ten
cuieliie zid:1rilor pentru a protej a piatra de 
urmările eflo rescenţelor sărurilor În timpul ~
cării apei de capilaritate. Aspectul pe care 11 
va avea tencuiala va trebui să se bazeze pe 
un studiu atent al vechilor tencuieli, cu dife
renţele din punctul de vedere al culorii, tex
turii, grosimii şi compo~i!iei. O .part: din t:,n
cuiala originară , acoperita de pictura_, se pas
t rează deasupra uşi[ de intrare. Evident, v:i 
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fi posibil să se refere şi la tencuielile altor 
monumente de acelaşi stil din regiune, care 
şi-a u păstrat rencuiala o riginară. 

3. Crearea unui laborator 

Aqi unea întreprinsă de Direcţia 111onu-
111ente lor istori ce ş i de a rtă pentru salvarea 
pictu.r ilor murale a r fi Î ntărită prin crearea 
unui laborator central în Bucureş ti şi a unui 
atel ier local la Suceava. In timp ce laborato
rul t entral se va ocupa de prob!e111ele spe
ciale din diversele domenii ale conservării - şi 
nu nu111ai de picturile murale - :uelierul lo
cal va asigura co ntrolul regula t şi va răspund<! 

de so li c itările i111ediane de întreţinere ş i ur
genţă. În această ordine d~ idei, lui îi va re
veni sarcin a in t a.l ării, într-o biseri că în fun c
\i une , a unor termohigrografo - unul la inte
rior ş i altul la exterior - ale căror măsurători 

vor fi notate pe parcursul unui an înt reg. 
Ace te date vor fi pre1·ioase pentru stabilirea 
111ecanis111ului precis al umidităţii ca o cauză 

a a lterării tencuielilo r şi picturilor pentru 
orientarea 111ai efi cientă a intervenţiilo r. 

In acest convext, dorim să sub:i nie111 în că 

o dată importanţa caracterului interdisciplinar 
al conse r vării ş i utilitatea unei formaţi i de 
bază, comună pentru diferi te le s pecia lităţi in
teresa te . 

Este pentru noi un motiv de mar,e sacis
faq ie faptul de a vedea constirni ndu-se, în 
cadrul Direqiei monumentel or istorice ş i de 
a rtă, o seqie de conservare a picturil or 111u
rale care, încă de pe acum, este în măsură ă 

înfrunte problemele ce.le . mai urgente şi care 
pro1nite să se dezvolre rapid, astfel încît să 
răspundă ex i genţel o r considerabi le a le bogatu
lui patri111oniu de picturi mura le a le R omâniei. 

4. Restaurarea ruinelor 

Restaurarea vestigi ilo r a rheologice ca Tro
pae um Traiani de la Ada111clisi sau ceta tea Su
cevei trebuie, credem, privită în lumin a ace
l o ra şi principii funda111entale co111 une şi pen
t ru a lte carego rii de bunuri culturale. Valoarea 
e·sen\ială este de a sa lva autenticitatea obiec
w[1,,,:. Orice reconstruqie, dinco lo de integ rarea 
lacunel or limi tate, cerute de pura conservare 
a monumentului, nu poate decît să falsifice 
monum entul , atît din pun ct de vedere isto ric 
cî t ş i din punct de vedere arti stic. Pe de a ltă 
parte, în cazuri ca cele considerare, aspectul 
pri111ar al monumentului nu poate fi cu
noscut decît Într-un mod conjectural. Cel 111ai 
bun mod de a vizu aliza, în sta rea actuală a 
cunoştinţelor noastre, fără a compromite auten
ti citatea monumentului, este de a recurge la 
machete, expuse Într-un muzeu al locu lui ca 
un fel de introduce re pentru vizi tatori, care 
vor aprecia foa r te bine valoarea su ges tivă 
proprie ruinei. 

Sesiunea anuaJă de comu
nicări ştiinţifice a D.M.1.A. 

TER EZA SINIGALIA 

'fn zilele de 14- 16 mai 197 4 a avut Joc 
Ses:unea anuală de c:omunică ri a D.M.I.A. Pres
tigioasă 111 anifesta re Şti inţifică , sesiunea a în 
trunit un foarte mare nu111 ăr de comuni că ri . 
Su s ţi nute aproape în exc!us ivi race de a rheo-
1 gii, a rhiteq ii ş i cercetăto r ' i Direqiei, confrun
ta ţi cu o problematică variată, comunică r ile 

:tu oglindit mul ti tudinea şi diversitatea preo
cupă rilor specialiştilo r instittqiei care , prin spe
cificul activităţii sale, reali zează interdepen
denţa dintre cercetarea multidisciplinară a mo
numenwlui , restaurarea şi punerea în va loare 
a accstui :t. 

Ca o nouta te tematică în cadrul sesiu
nilor D.M .I.A. au fost prezentate rezultate le 
unor cercetă ri cu caracter tehnic. De o 111 are 
importanţă practică î11 activitatea de restau
rare se dovedesc a fi cercetă rile asupra mor
ta relor vechi şi asupra po sibilităţii utiliză rii nu
mai a formulelor bazate pe 111 ortare de var 
(Tatiana Pogonat, Cîteva consideraţii asupra 
mortarelor folosite ln restaurarea momunentelor 
istorice şi de artă; Alex. Dobriceanu, Tenrnieli 
exterioare specifice la mormmente. Ca11L.ele prin
cipale care le impun şi tehnirn lor de exern
ţie). U n inte res deosebit a susc itat comunica
rea ing. Dumitrn Pîrscoveanu, Studiu privind 
protejarea pictrtrii bisericii Voroneţ împotriv a 
vînwlui şi zăpezii, ale cărui soltqii, confruntare 
deja în cadru l unei înd:niri şti in ţifce interna
ţio nale au pri111 it girul valabi i ităţ ii teoretice 
prin identitatea unor rezultate obţinute În pă r ţi 
d ife rite ale lumii . Tot tehnică, dar de un ca
rac ter m:ti apa rte :t apărut comun:carea piC·· 
torului restaurator Gheorghe Ciobanu : Din pro
blematica deccipărilor ele pictu ră !n ulei supra
pusă peste frescă. 

'a de obicei, cercetă rile a rheologice ş i- au 

adus un aport substan1ial - a rî t ca nu111ăr de 
comunicări cît ş i ca rernl tate - în cadrul se
siu nii. Descoperirea prin cercetare arheologi că 

a unui „osuar" pe întreaga lungi111e a altarului 
ş i naosului bisericii din Războieni (comunica re 
Gh. I. C antacuzino) a confirmat şti rea din Cro-
11ica lui G ri ~ore Ureche despre reînhum area, în 
bi erica ridicată de Ştefan cel Mare, :t celor 
căzu\i în 1476 .În bătălia d ~ la Valea Albă. 
Comuni carea prezentînd rezul tate le cercetă rii de 
la fosta mănăs tire Cormeana (Lia ş i Adrian Bă

trî n:t) vine să îmbogăţească cuno şti nţele noas
tre nu numai asupra planului ş i structurii valo
rosului monumen t de mult cunoscut, ci ş i ista· 
ria arhitecturii prin descoperirea unei biserici 
anteri oa re , de plan triconc pe loc ul celei ac
tu a le. ercetătorii au stabili t ş i existen\a unui 
pr idvo r deschis cu un turn clopo tni\ ă - am
bele modifica te În secolul XVIII - la biseri ca 
ce e x i s tă ş i azi, precum ş i crono logia fazelo r de 
con truqie a aşezămîntu l ui de la Cotmeana, 
ob 1· inută prin coroborarea ş i interpretarea docu
mentelor de la s fîrşitul secol ului XIV ş i în
cepu tu l ecolu:ui XV. 

U n alt monument a că rui e xisten1ă n-a 
fost b?i nuită - o bise rică de lemn pe funda
ţie de zidărie cu pronaos absidat supra l ărgit 
darînd din secol ul XVI - a fo st prezentat în 
co111unicarea Marianei Beldie, Cercetări arheo
logice la biserica Sf. N icolae a Curţii cli11 Brîn
coveni . 

Arheologul Nico lae Puşcaşu a prezentat 
rezultatele une i cercetări mai vechi la biserica 
din Den su ş, cercetă ri care au avut drept re
zult:tt confirmarea ipotezei con lo r111 căreia bi 
serica a fo st construită într-o singu ră etapă 

către sfîrşitu l secolu.lui XIII, ei adăugîndu-i-se 

În secolul XIV încăperi anexe pe la turile de 
ud ş i vest. 

Scria de probleme co nsacrare studiilo r de 
istoria a rtei ş i arhitecturii reprezintă un capito l 
important al acestei sesiuni de comunică ri . In
cercfod o grupare a lor, se desprind mai multe 
direc ţii ale cerce tării : prezentarea ff onog raf:că 
(Bogdana lrimia, Datarea şi semnificaţia pic
wri for murale de la Părhăuţi; arh. Herm ann 
Fabini, Turnu~i-lorninţă ln Sibiul mediev al; 
Ioana Cristache-P an::t it ş i arh. Marinel Daia, 
Biserica românească clin Săncluleşti; aprecieri 

asupra . datării ·şi valurii artistice; Maria Irin a 
Cantacuzino, Cercetări · la biserica clin Hlrteşti, 
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jud. Argeş; arh. C ristian Moisescu, Biserica fos
tei mănăstir i Gorgoui); axarea comunică rilor 
nu111 a i pe u1ie:e date semnificative privind con
rnrarea profi lu lui specific al unui monument 
(arh. Virgi l Poli zu, Elemente de arhitect1m1 
apărnte î11 urrna cercetării de la casa dom
nească clin i11 ci11 ta mănăstirii f orti fi cate Slatina; 
:trh. O lga Bâzu, Ueme11te nou apărute Î11 arhi
teelttra bise ricii cli11 Strei; arh. R odica Mănci u
lescu Eleme11te cleosehite le arhitectură, În an
samhlul S f. Vin eri-Tîrgovişte, a rh. Gheorghe 
Sion, N oi date priv itoare la arhitectura pala
t1tlui brîncovenesc de la Potlogi), chiţe ale 
uno r viitoare s'. ntez.e (Vasile D răguţ , Ceramic11 
mo11wne11tală moldovenească - o nouă ipoteză ; 
Matei I . ăză re sc u , Obse rvaţ ii şi propuneri w 
privi re la cercetarea picturilor m11rale; arh . Eu
genia G reccanu, Consideraţii 11s11pra tipo logid 
bisericilor clin Denmş, Gura-Sada ş i Peşteana; 
toana C ri stache-Pan:tic ş i arh. Ion Sc r. e~etri , 
Bisericile de le111 11 cli11 judeţul Bist riţa-Năsăud, 
Tereza Sini ga li :t , Pafote dom 11e,1ti şi rnse boie
reşti cli11 Tarei Românească di11 secolul X V // . 
P1t11 cte de v edere; Voica Maria Puşcaşu , Bise
rici, hram uri, ctitori î11 Tar a Komânească (se
colele X TV - X li). 

Di ntre acestea , de un mare interes apa re 
comun ica rea cu pri vi re la ceramica monumen
tală J :n Mo'. dov:1, pentru a le cărei origini, is
to ri cul de artă Vasile Drăguţ propune cale'a 
nordi că, dinspre Li w ania, de circulaţie spre 
Moldova ~eco lului al XIV-iea. Observaţiile pre
zentate de Matei Lăzăresc u deschid un un ghi 
nou de cerceta re - estetică ş i tehnică, a pic
tur ilo r murale , văzute dinl ăuntrul lor, prin 
ochiul pictoru lui. 

Activitatea de proiec tare clin cadrul 
D.M.I.A. a fo st ilu strată de comunică rile : arh. 
Co n stanţa Modoran, Propuneri de reconstimfre 

la biserica ortodoxă clin Mănăstirea-Mica; a rh . 
Marin a Ili esc u, Probleme de restaurare la bise

rirn clin Vad; a rh . Ştefan . Balş, Ctda de la 
Măldărăşti - prohleme de restaurare. 

omunică rile consacrate ansamb lului de la 
Văcă reş ti, intrat în toa111na anului precedent 
în restaura re, au constituit un grupaj aparte, 
111arcat de contribu ţ i a ce rcetăril o r de arhivă 

(Monica Breazu ş i Liviu R ot111an, Trei. izvoare 
clin secolul al X ! X -lea despre starea mănăstirii 
Văcă reşti), de minuţioasa cerceta re de arhitec
tură î n zona celor două lllhnii (arh. Liana Bil
ciurescu ş i colectiv) ş i de săpă turile arheologice 
din aceeaş i zonă (a rheolog C ristian T ico). 

Di cuţiile au subliniat importanţa desco
peririlor , valoa rea ce rcetă ril or specifice şi in
terdi sc iplinare în restaurarea monumentelor, ca
litatea co1m1nică rilor, seriozitatea muncii în 
gas1rea celor mai adecvate soluţ ii de restaurare, 
necesi~atea de a atrage un număr cît mai mare 
de oameni în aqiunea de protejare a monu-
111entelor isto ri ce prin crea rea unui grup de 
„prieteni ai monu111entelo r" pe lîngă D.M.I.A. 

u ocazia sesiunii, a fo st deschisă, î n holul 
de la etaj ul l[ al Muzeului de istorie al 
Il.S. R omânia - unde a avut loc man'. festarea, 
- o expoziţ i e cu un caracter deosebit, ilustrînd 
activitatea D .M.I.A. în anul 1973 şi constituind 
un co1r entariu inedit la co municăril e prezen
tate: obiecte descoperite prin cercetările arheo
logice, proiecte de restaurare, grafi ce de cer
cetare, releveul zone:or de pic tură 111ura lă în 
care s-a lucra t la şantierul-pilo t de restaurare 
de la Humor, fotografi i documentare etc. 

Organizată cu aten ţie , cu o vădită preocu
pa re pentru a nu fi neglij at nici un amănunt , 

de Voica Maria Puşcaşu , Maria Irina Cantacu

zino ş i arh. Con stanţa Modoran, sesiunea a 
beneficiat ş i de un program ş i de un afi ş rea
lizate de Casia n Labin. 

Incununînd seria de microsesiuni lun are ale 
anului 1973- 1974, sesiunea anuală a D .M .I.A. 
a reprezentat atî t un preţ ios bila n ţ ştiinţ i fi c, cît 
şi un: p11nct ,de, pornire pentru · intensa activ i
tate 111ulti :ate rală a etapei d ~ vară. 
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Profesorul Horia Teodoru 
la 80 de am 

ln 
rice 

arh. ŞTEFAN BALŞ 

istoria restaurării monumente1l,or isto
din ţara noastră, oirhitectul Horia 

Teodoru ocupă 

loc de frunte. 

în mod incontestabil un 

Iii anii dinainlleo primului război mon
dial, personali~ăţi din lumeo orhitiecţi1lor 

precum au fost Al. Băicoi0onu, Gh. Lupu, 

N. Trojonescu, au realizat importante lucrări 

d e restaurare în c,odrul Serviciului tehnic al 

Comi1siunii Monumentelor Istorice cond us de 
N. Ghica - Budeşti. Ele apăreau atunci co 
un răspuns Io nivel noţional Io acţiunea 

mult criticată desfă,şurotă anterior de arhi
tectul francez Lecomtie de Nouy. Văzute 

<Jstăzi însă, moi toate aoesteo, cu exce pţia 

remorcobi1lei restaurări a ingin,erului Grigo re 
Cerchez de Io Curteo de Arge,ş, poartă pe
cetea unor interpr,etări personale, lipsite în 
,genera l de acel riguros respect al v.ech.ilor 
forme şi moteri,ale care au sto,t la bazo 

.restaurărilor din epoca următoare . 

În 1927, ş i -o început activitatea , la Co 

m1s1uneo Monumentelor lstor.ice , OJ hitectul 
Hori,o Î ·eodoru, după un stagiu d e speciali 

zare de do i ani Io Şcoalo Română din Roma . 
lncă de Io început, sprijinit d e conducă

torii Comi1siunii, a pornit o luptă neobosită 

şi î ndărătnică pe ntru a imprima noi le no
ţiun •i însuşite co speci10.!ist în privinţo prin 
ci.pii.lor de prniectore în restomore şi pen 
tru o îndrepta numeroas,ele te hnici g.re ş it e , 

f.o.losite în execuţie . 

Această luptă ce avea să dăinuiască în 

toată perioado di1ntre oe le două războaie 

moin1di,ole, o reuşit, prin pe rs iste nţa ei, să 

oî,ştige teren, în 01la fe l încît punctele sale 
de vedere au fost cu încetul acceptate şi 

ou ajuns să constituie baze obligatori i în 
domeni1ul res pectiv. 

R·ezumin.d criteriitle care au ca·rocteri.l!o•t 
resto0u.rările lui Horia Teodoru şi care le-ou 
dife, renţiot în mod văd it de lu crările ante 
rioare, ele au fos,t : 

O temeini.că documentoţi e iniţiolă . 

O atentă muncă de cercetare pe mo
nument pentru regă. si,reo elemente l.or con
struct i v~ sau decorative în cazuri le unor 
tronsfo~mări ulterioare . 

- O stni.ctă păstrare a tuturor ace stor e le
mente, fără i nbe·rpretări mod ificatoo re de 
ord·in estetic, „preocuparea frumosului netre
buind să existe în munca de restaurare". 

Ajun s Io conducerea Se rvi c iului tehnic al 
Comisiunii, din ce in ce mai îngrijorat de 
imensa disproporţie între ce rinţe le de sol 
v,aire a monume,nrelor deteniorote şi posibili 
tăţil e financiare ·disponibitle, Horia Teodoru 

(] odăug.at atunci Io ·ideile sol e pr,ivind 
metodo de ocţioinore în ţaro noo,stră, pro

punerea restrîngerii resbourări · i la o s.imp l ă 

acţiune de reparaţii şi consolidări, reporti-

zotă însă la un număr cit moi more de 
obiective, renunţînd Io re staurări comp lex e 
de recon•s.bitui.ri şi reîntre g.iri sau Io l · ucră 

rile complementare de pun·ere în va loare, 
considerate oa nefiind nec e sare. 

A urmat desfiinţarea Comisiunioi Monu 
mentele~ Istorice şi retrag e re a lui Hori10 
Teodoru din serviciul 01ctiv d e re sto u ro•re 
prin trecerea so Io Aco,demio de Bei.le Arte . 
O.irecHveile sole de muncă însă, stabi.lite 
pe cri1teri1i) ştii •nţifice, a,u fost urmate moi 
de,pal'te, iar ideile sa·le , deşi uneori consi 
derate de urma.şj.j săi co prea limitative in 
val·orifi.oore o mon·um ent.u lui, ou rămas totu1şi 

princiipii conducătoare, corespunzătoare chior 

şi restaurărilor de ostă zi . 

Printre principalele lucrări reoilizobe sub 
conducerea so trebu.ie menţionate oa mo
del·e ale genului, restaurările bis.ericii Cu rtea 
Veche dit~ Bucureşti, Sfinte T re i1me din Siret, 
bis·eoric•o fostei mănăstiri Probato, b iserico 
Coconilor şi turn.ul mănăsti1 ri i Sf. Ion din 

Suceava, biserico din Mănăstioaro . 

La fel de importo•ntă şi desfăşurată pa 
ralel a fost ş i munco de lămurire dusă de 
Horia Teodoru în sprijhi·i 1r~ o şi îndrumarea 
execuţiei. Exceptînd puţi1nele întreprinderi de 
atunci obi,şnu ite să lucre ze sub supraveghe
rea directă 0 Comisi1ei, toa,te celelo.lrbe lu
crări exec utate din fonduri1le propri.i ole be 
n1ef,icioril,or cu meşteri neexperim entaţi, ou 
fost călă uzite pri,n descrieri amănunţite in 

troduse în documentaţiile respective, revi
zuite ş i comp.le tote după normele stabilite 
,de dînsu l. 

În completarea imo,gi11·ii activităţii sol 1e 
efective, de aproa.pe 20 d e ani, în se rv i
ciiu restaurării, moi trebui e m e nţionate ş i 

numeroasel•e orti'cole p.ubli.cote în re vi1st!'! le 
de spec·iolita•te, bine documentate , clor re
dactate şi direct legate de miezul subiectu

lui pre21enbat. 

Dm prin trecerea so în oit dom e niu de 
acitivitate, Horia Teodo.ru nu o încetat să se 
inte reseze de p.ro.ble mele monumentelor isto
rice . L•uÎ1nd parte cu reguJarirote la şedin

ţe le de ovi2!0.re sau Io deplasările Io care 

0 fost sol1idtat de către Direcţia Monumen
te l.ar lsto.rice, astăz. i încă , prin intervenţi i 1 l e 
sa le, dovedeşte că a rămas oredincio.s ace 
l ora.ş i idei ş i principii în materie de re s
taura.re pe care le-o susţinut o viaţă în 
treagă„ 

li do,rim întru aoeosto, Io împlinire a o 

8 decenii de v ia.ţă, încă mulţi şi rodnici ani. 

TREI DECENII îN ACTIVITATEA 

DE RESTAURARE A MONUMENTELOR 

ISTORIC E 

(U rm a re din pag. a 4-a) 

f osta Co111isiun e a Monumen tel o r Istorice 
încercase, î n parale l cu re s taurările . de arh itec
tură, să restaureze ş i picturile murale, lu crări '. e 
de la biseri ca Domnească din C urtea de Argeş 
fi ind în acest sen s încurajatoa re. D in nefori
li re nu a fo st constitui t un adevăra t atel ier de 
restaurare, astfel că după r?izboi to tul a trebuit 
să fi e luat de la început. După mai multe în
ce rcă ri ocazionale, s-a trecut la organiza rea 
unui atelier pentru re~ ta ura rea picturil or mu-

Colectivul redacţional: LUCIAN ROŞU - redactor şef 

r ale, aueli er ca re fu nqio nează În direct ă rn la
borare cu Centru : Intern aţ io n a l de Restaura re 
UNESCO , cu sediul la R oma. 

Pri111ele rezu:t:n e din ac ti vita tea acestu i 
atel ier sînt deopo tr i vă încura; atoare, d a r şi 
î ngri j rătoa re. Jncurajat0 r e s ~e faptul că lu 
c ră ri l e efe ~ tuate deja la Hu111 or, la Geoagiu de 
Sus, b J3i stri p , la Strei, la Den su ş et c., au 
dovedit posibi litatea rezo l vă rii un r probl eme 
d intre cel e mai gre:e, tiner:i restaurato ri vă
d ind şi vocaţie ş i responsabLl irate În 111 unca lor. 
l n ace l aş i timp, î n grijo rează sta rea de grav:\ 
urgen \ă în ca re se a. fl ă mul te , foa rte multe 
pictu ri murale di n ţa ra n astr:l . Privite 
În lu111in ă no rm al ă pictur ile mura.le de la 
Humor pot părea sănăt0a se, în reali ta te peli
cul a de cu'.oa re se desprinde d ~ pe stra tul 
suport, deg rada rea ş i chiar di strugerea fiind 
iminen tă . De asemenea, sînt de semn alat nume
roase despr:nderi a stra tului d ! frescă de pe 
zid (Humo r, M o;dovi p, Bălin eş t i etc.) , p retu 
tindeni fiind nece are urgente măsuri de co n
so lida re. 

Co nsiderînd gravita tea ace to r urge n\e a 
fost o rga ni zată o campanie pentru depista rea 
tutu ro r monumente lo r bo lnave ş i pentru Întoc
mirea fi şe l or d e să năta te care să per111ită o ju
di c i oasă programare a interven riilor. 1n ace la şi 
ti111p, î n colaborare cu Institutul de J\rte Plas
ti ce „Nicol ae Grigorescu" a fo st ini1i a tă pre
gătirea vi itorilor restauratori, pentru a se asi
gura num ă rul d e spec i a:i ş ti necesari acestei ac
ţiuni de in cal cul abil ă răspundere . Căci ce a r fi 
Vorone1ul sau Hu111orul fă ră podoaba picturi
lo r 111urale? 

Si111ilar , se pregă tesc acum mijl oace:e pen
t ru resta urarea în tregului patrim oniu de a rtă 
a ferent unui monument: sc ulptură, feronerie, 

· mobilier. T otul în ideea că heca re monumem 
re prezi ntă o mă rturie a istoriei po porului nos0 

t ru , un docu111ent complex al geniului creator 
a utoht0n , docum ent pe care p rocesul de restau
r are trebuie să-l păs tre ze nea] ter:it În roată 
bogăţia sa. 

În perspect1v :1 celor trei decenii ca re au 
trecut de la 23 A ugust 1944, activ itatea de 
restau rare din \a ra noastră impresioneaz:l pr in 
ri tmul impetuos de dezvoltare, prin complexi
ta tea p ro blemelo r cu care este confrun ta tă , prin 
consta nta preocupa re p ent ru asigurarea unor 
criteri i şi mijl oace de o nedesmin ţ ită ri goa re 
şt i i n ţi fică. 

Prin Înalta veghe a P .1rtidu lui Comuni st 
R omâ n, p atrimo niul cultural n aţion a l benefi 
c i ază de o proteq ie pe care nu a cunosc ut-o 
ni ciodată î n trecu t, ponderea lu c ră ri : or de 
resta urare crescînd în fieca re a n, cu o s po rită 
e fic i e nţă. 

Mărtu ri i concrete a le trecull! :ui , monu
mentele iste rice devin prin opera de resta urare 
ş i 111 ărtu r ii ale preze ntu ltt i, ele vo rbind despre 
g rij a pe care regimu l socia li st o poartă imen
sului bagaj de valori p e care l- au l ăsat moş
teni re Î n ain ta şii, pe care noi înşine sîntem 
dat0ri să-l lăsăm moştenire genera \'ii lo r vii t0a re. 

Modu l în care trebuie ă fie Înţelese monu
men tele isto ri ce ş i , în genera l, ope rele ca re fac 
pa rte din pa tri111 oniul cultura l na1 ional a fost 
admirabil definit de către secre ta rul genera l a l 
P :utidului Comunist R omân, tovarăşul N ico lae 
eauşescu : „Glorific1nrl eroisnutl legendar al 

luptei striimoşilor pentru nectl'Îmare, operele 
lor dărlea1t in acelaşi timp răspuns aspiraţii lor 
de proves ale societăţii din v remea Lor, j1tca11 
roll/.l de in;trumente ale lu.ptei ţJentru înfăp
t1tirea iclecilurilor rle libertate şi progres ale 
poporulrti român. Prin aceasta ş i prin înalta lo r 
v aloare artistică sait ş t iinţifică, acest e opere 
aparţin nit n1tmai teza1~rttlui nostru naţional , 
ci şi patrimoniuhti wlt:urii univ ersale". („R o111â
nia pe drumu l desă vîr ş irii con st ru eţi ei socia
liste", v . IT, Bu cu reş ti 1968, p. 307). 

În acest bă rbătesc di alog cu istor ia se poate 
desci fra, o dată mai mul e, substan ţrr profund 
u111 a ni stă a regi111ulu i soc iali st , gîndu l înalt 
despre responsabilitatea i sto rică pe ca re Parti
dul Com uni st R omân a ş tiu t să- 1 in ru lce în 
con ştiin ra fiecă rui cet:\ţe a n . 

AURORA BADILA, RODICA BANAŢEANU (.secrntar de r.edaqie), VALENTINA BUŞILA , IULIU BUZDUGAN (rech cto·r 
şef ad j.), MIRCEA DUMITRESCU, OLGA MĂRCULESCU, VASILE NICOLAU, ANGHEL PA VEI:, TEREZA SINIGALIA 
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