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COPERTA I. Palatul Ghica Tei 

COPERTA A IV-A . Cascton decorativ de la portalul iJ1lcrior al bisericii Golia, Iaşi; curtea inte rioară a Hanului cu Tei. 
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CONTRIBUTIA ARHEOLOGIEI BUCURESTENE 
LA CUNOASTEREA ISTORIEI CAPITALEI, A PATRIEI . , 

în anul 1861 vedea lumina t iparului, sub semnătura 
al'h. D. Berindei, primul .·tudiu de-sine- tătător privind 
istoria Bucurestilor. În cei 117 ani care an trecu t de a,tunci 
istoriografia Capitalei a îmegistrat o continuă dezvoltare, 
Rit uîndu- ·e astăzi în fruntea i.·toriei locale româneşti, 
parte componentă a i ·toriei patriei. Volume de s inteză, 
au de documente, numeroa e ·tudii , comunicări ş i note, 

refl ectă aspectele majore ale evolu ţiei locuirii omeneşti 
pe acest teri toriu din cele mai vechi timpUI'i pînă în zilele 
noastre. Un aport r emarcabil în ace t domeniu l-au adus 
izvoarele arheologice. 

În pofida multitudinii staţiunilor străvechi sau medie
vale ri sipite pe toate CUI'surile de ape ce scaldă pămîntul 
Bucureştilor, teritoriul acesta s-a în ·cri s mai tîrziu în 
cîmpul de lucru al arheolorrilor. Începătorii acestor ştiinţe, 
sezător i în Capi tală în primele decenii ale secolului al 
XIX-lea, :t1referă monumente păstrate pe malurile Dunăl'ii 
sau în zonele subcarpf1tice. Atît banul Mihalach e Ghica 
cît ş i Vladimir de Blarenberg, Cezar Bolliac, N . lVfavros, 
Alex . Obobescu ş . a . nu îmerriskează în cîmpul lor de preo
cupăr i ştiinţifice urmele de viaţă strţ1veche sau veche din 
centrul Cîmpiei Române . .Meri tul de a consemrn1 de cope
rirea unor obiecte păstrate în pămînt a revenit colonelului 
D . Papazoglu mtre în modesta sa broşură „Istorfo începu
tulu'i orasulu1: B'ltcureşt'i", tipărită în 1870, consemna desco
perirea cîtorva obiecte în zona Curţii Vechi. Omul de ştiinţă 
chemat să desluşească emnificaţiile unor pieRe SUI'prinse 
cu prilejul amenajării instal aiţiilor hidrotehnice de la 
Arcuda, vai fi prof. Grigore Tocilescu. Era sfîrş itul secolului 
~tl XI X-lea cînd universitarul bucureşte~m primea d in 
partea lucrătorilor de la Arcuda , loc de pe malul Dîmbovi
ţei, cîteva obiecte din lut . Acesto1«1 li r-;-au alătUI"at două 
ciocane de piatră, o gresie de aRcu ţit, două greutăţi pentru 
războiul de ţe.·ut ş . a. găsite în Dealul SpiJ:ii, piese intrate 
după aproape o jumătate de veac în patrimoniul Muzeului 
municipal. Pe bazf1 acestor restrîrn;e vestigii G. I. Ionescu 
G ion concluziona , la începutul volum inoasei ale mono
grafi i, că „Bum.lreşti>i a1.l fost o staţiitne preistorică" 1. Teza 
sa pornea ş i de la o vagă afirmf1ţie a lui Alexandru Odo
bescu care atribuia gorganul, de pe malul stîng al Dîmbo
v iţei, din apropierea podului Izvor , unor oameni 31lă.;lui 
tori cu mii de an i în urmă. „printre stt1fu,l nilaştinJ lor 
Oişm1:gittl1ti" 2• 

l G. I. Ioncscu- Gion, Istoria B11cureşlilor , Bn curcş li , 18\Hl p. 4. 
2 Al. Odobescu. Scrieri literare ~ i şliin/if'ice , li , p . 2G8 . 

La începutul ·ecolului nostru preocupările pentru 
arheologia bucUI"eşteană se menţin sporadice. Se remarc{1 
totuş i tudiul, adiacent arheologiei, a,l prof. Sabba Ştefă
ne cu privind Rtructura geol ogică a regiunii Bucureşti, 
în care sînt luate în di scuţ;ie ş i unele eşantioane de floră 
şi faună fosile, semnalate la Ciurel ş i Cotroceni 3. 

Etapa hotărîtoal'c în definirea arheologiei bucUJ'e.;tene 
începe cu ş~1se decenii în urmă. Capitala tatului unit 
atrage atenţia unor oameni de ştiinţă care constată că 
teritoriul ~tcesta din centrul Cîmpiei Româ,ne tezaurizează 
monumente de o certă valoare. „ Ultimele noastre săpături: 
în şesul m1mtean - scr i ~1 Vasile Pârvan - m1, dat la foeală 
itn f apt aproape siwprinzător . Valea D1.lnăr'i'i ş-1: a aflttien
ţ1: lor să'1: a fost pătrttnsă în ch1:pul cel ma·i 1"ntens de expan
siunea grecească tocmm: 'În vremea lu,i Jfare lJista ş ·i a 
su,ccesorulu1'. lui, adfoă în a trefo perfoctdă a Latene-ttlui dac. 
A.i impresfo, chfor în reg'iuni mm: depărtate, ca Bnciireşti, 
Ploieşt'i , Turnit M ăgitrele, că te găseşt·1: tot în teritor1:ul rural 
al vre·unui oraş grecesc de p e litoralul trac" 4• Marele om de 
Rtiint:1, creator al ilustrei scoli de arheologie românească, 
beneficia la data redactăr'ii „Geticii" sale, publicată în 
1926, de cîteva descoperiri importante fftcute la BucUI"eşti 
ş i în împrejurimi. Este de fapt vremea drn;coperirilor de 
:mprafaţă ale lui C. S. Nicolăescu-Plopşor de pe malurile 
Colent inei ş i de la BăneaRa , a , emnalării Rtaţ itm ii „Zidmi 
între Vii" de cMre n. V. Rosetti urrm1tă de catalogarea 
monumentelor de h1 Tei, Bucureştii -Noi, l ud.eşti, Jilava 
ş.a . Arheologia romc'1neascr1 er-;te angajată în exploatarea 
sitmilor din Cîmpia munteană : Tinosul cercetat de Eca
terina Dunăreanu-Vulpe şi Radu Vulpe, Glina de către 
Ion Nestor , Sultana, măgum Gumelniţei de la Olteniţa, 
Boian, aflată în studiul lui Vladimir Dumitrescu , Gh. Ştefan 
ş.a . 5 Această perioadă de puternică emulaţie s-a r efl ectat 
favorabil asupra i toriei patriei în general, ş i a Bucureştilor 
în special. Loturile de materiale adu ·e în Capitală ofereau 
posibi litatea verif i cării obiectelor tot ma i numeroase care 
se anunţau în eilc<waţiile ni R ipă1· iilor ~i ale gropilor pentru 
cărămidă devenite frecvente pe cur:ul Dîmbov i ţe i ş i al 

3 Sabb::t Şte fănescu, Stralrle geolo{J ice din l'C{Ji1111 ea Bucureştilor , 
„Bul etinul Soc i e tă\ ii geografice române". 1, XXVI l i , 1907, p . 1 - lG. 

4 Vasi le Pâ rva n, Dacia , Bucurcşli , 1958, vezi ş i Vasil e Pârvan, (;elica, 
Bucureşt i 192G, p. 21\l . 

•Dinu V. Rosetti , Jmporta n~a cr rreliiri l o r arh co l ogiccbu cureştcne 
din p erioa da 1923 - 1()118, !n „Bu cureşti , IX," Bu cureş li , 1972, p . 51. 

3 
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Oolentinei. În perioada 1923-1948 au fost întreprinse 
săpături în 36 staţiuni bucureştene 6, rezultatele avînd o 
importanţă deosebită. Arheologii Ion Nestor, Vladimir 
Dumitrescu, D. V. Hosett i, J\1. Petrescu-Dîmboviţa, au 
dovedit, prin investigaţiile ş i studiile lor, semnificaţia 
monumentelor arheologice bucureştene . Au fo, t abordate 
atunci vestigiile datî:nd din paleoliticul superior găsi te la 
Bucureştii-Noi 7 , s-au cercetat ş i publicat monumentele 
gumelniţene de la Vidra, s-au identificat cele două culturi 
Glina III ş i Tei aparţinînd epocii bronzului, au foi;;t Etcutc 
publice descoperirile hallstattiene de la Ciurel ca ş i acelea 
geto-dace de la Popeşti-Leordeni, Snagov, Popeşti
Novaci ş .a. Dar ceea ce sporeşte valoarea arheologiei bucu
reştene interbelice este preocuparea timidă la început, 
privind cunoaşterea mileniului I e.n. În acest .-ens se cuvin 
a fi menţionate săpătmile de la Dămăroaia care au permis 
identificarea unei aşezări din sec. VI - VII ş i a unor locuinţe 
din sec. IX-XI, datate din nefericire eronat. Vor trece 
cîteva decenii de cercetări asidui cu puternice controverse 
ştiinţifice, pentru ca monumentele cultmii autohtone din 
sec. IX-XI , semnala.te printre primele staţiuni din cîm
pie la Bucureşt i, să ateste una dintre cele mai importante 
et.ape ale istoriei romţmilor. Puţine centre arheologice 
din ţa 1·r1 desfăşurau o activitate atît de cuprinzătoare în 
domeniul stiintei arheologice ca Bucurestii . Sfera preocu
părilor se' restrîngea atît asupra siturilor Rtrăvech i sau 
vechi cît ş i a unor monumente medievale. Sî:nt cunoscu te 
în acest sens săp{Lturile de b Srmgov, P lumbui ta, Goleşti, 
Cetăţeni ~ .a . 

Fărf1 îndoială abordîndu-se un ai'>ernenea, front de 
lucru se creeau fisuri în privinţa aprofundării unor studii. 
De aici discuţiile, uneori vehemente, în revistele de spe
cialitate. Dar dincolo de aceste aspecte fireşti într-un cli
mat de cercetare se încetăţenea ideea valorii arheologice 
a acestui teritoriu, pe care înaintaşii nu o surprim;e8eră . 
1~otodată se crea, un patrimoniu muzei ·tic care prin inter
mediul expozi ţiei era pus la di spoziţia opiniei publice, 
a, istoricilor vremii. Şi cei mai mulţi dintre aceşti a, înce
pînd cu Nicola.ie Iorga, P . P. Panaitescu , C. C. Giurescu 
ş.a. au folo8it izvorul arheologic bucureştean la. demon-
8trarea continuităţii de viaţă pe pămintul româ,ne. c. 
Acea„ta era moştenfrea cu care se investea Şantierul ar
heologic Bucureşt i în 1953, organism care t rebuia să, depă
şească ceea ce Muzeul municipal ş i unii arheologi a i Insti
tutului de specialitate îşi propusei:;errL pînă acum, se nrti'>cusc 
din schimbarea concepţiei de cercetare şi din tematica mult 
mai cuprinzătoare . în fond, noul colectiv alcătuit din 
prestigioş i oameni de ~ti inţă î„i asuma misitmea de a 
cerceta nu o anumită epocă sau cultură, ci întregul proces 
de locuire omenească, din · cele mai vechi t impuri pîn;°:'L în 
pragul orînduirii moderne 8 • 

Colect ivul cuprindea, în 1953, 7 ~trh eolog i , 4 istorici, 
2 numi.'maţi, 1 arhitect şi 13 studenţi. Asigtuau, prin 
competenţa lor buna desfăşurare a cercetării: ~trheolog ii 
D. Berciu, Vlad .Zirra, Gheorghe Cantacuzino, D. V. Hosetti, 
S. Morintz, E. Comşa. , M. Constantiniu; istoricii Ion 
Ionaşcu, responsabil al ~a,ntierului, Gh. T. Ionescu, Gh . 
Astancăi, Letiţia Lăzărescu-Ione, cu; numiRmaţii Bu
cm· Mitrea ş i Octavian Iliescu, a.rh. Horia Teodoru. 

În prima sa campanie î ncepu tă acum 21') de ani, 
Şantierul arheologic Bucmeşti a supus inve.-tigaţ i ei 16 
obiective, cele mai importante grupîndu-se în jurul marilor 
ansambluri arhitectonice de la Hadu VoM1 ş i Mihai 
Vodă, Curtea Veche precum ~ i la Giuleşt i ş i Crî.ngaşi9 • 
A fost cel mai bogat ş i diver1; program de lucru amrnl pc 
care l-a înregistrat Şantierul arheologic Bucureşti pînă 
în prezent . Din 1953 şanti erul ş i -a 1lesfăşurat activitatea 

8 Ibidem, p . 5:1. 
7 D. Berciu, Le pateolilhiq11 e el fo mesolilhiq11e en 1?011nwnie, „B11 lc linul 

Inslilulului Homân", So fi a 1, 19'11 m . 2, p. 58:1. ' 
8 O conlrilrn\ie 'lnsemnată în iclcnlil'icarca obieclivelor ce trebuiau 

cerce ta te au adns Gh. Ştefn n , B. Mitrea ş i Gh. Aslancăi , clircclol'lll Muzcu
lni de istoric a municipiului Bncurcşli . 

• .Rapoartele de cercetare au fost publica te în vo lumul Buc11reşli. 
J/ezu//ale/e cercelclrilor arlleologice , istorice ş i nwnisma/ice, Bucmcşti , 1954, 
precum şi in vol11m11l B11c 11reşlii de odinioa/'11, Bu cmcş li , l\J59, sub reclac\ia 
prof. univ . Ion lonascn . 

în mod permanent, atît prin campaniile anuale, cît ş i prin 
cercetări de suprafa\;ă, intervenţii de 8alvare, publicare~t 
de rapoarte, studii, lucrări monografice. În acest sfert de 
secol au fo t cercetate pe. te 75 staţiuni, unele cuprinzînd 
două sau mai multe aşezări, 6 aflate în ţară 10• Lotul cel 
mai numeros îl formează obiectivele medievale (cca 60) 
urmate de acelea din mileniul I in număr de cca 40, aşe
zările din epoca bronzului 14, cele geto-dacice 9, neolitice 7, 
hallstattiene 3 ş i paleolitice 2. În total Şantierul arheologic 
Bucureşti a studiat, pînă în prezent, pe teri toriul Capitalei, 
cca 145 aşezăr i ş i monumente medievale. Hitmul anual de 
lucru oscilează, în ult ima perioadă, între 7 şantiere în 1964 
ş i 10 şantiere în 1977 ş i 1978, la care se adaugă interven
ţ iile scUTte de salvare pe şantierele de construcţii. Anali
zate în funcţie de dispunerea lor pe harta municipiului, 
5[) % din obiectivele cercetate se afl au în vatra medi evală 
ş i 45 % în 1;pa\iiul periferic al actualului teritoriu admini-
8trat iv. În general toate cur:;mrile de apă au stat în atenţi a 
arheologilor, ponderea revenind Dîmbovi\;ei ş i Colentinei. 

Din enun~area acestor date rezultă că pămîntul Ca
pitalei a fost locuit de om în toate marile epoci îmegistrat;e 
de societate în continua ei dezvoltare. Unelt;elc din piatră 
cioplită de la Pantelimon au fost pînă de curînd printre 
puţ;inele rnărtlll'ii privind paleoliticul inferior în centrul 
Cimpiei Homţrne. Descoperirile din ultimii ani de la Ciu
pcrceni (Turnu-Măgurele) aduc, aşa cum a dovedit arheo
logul V. Boroneanţ, noi date privind această lungă etapă 
a procesului de antropogeneză. Mai frecvente sînt desco
peru·ile din paleoliticul mijlociu ş i cel superior, printre 
ace."tea găsindu-Re ş i frumoasa lamă răzuitor 8emnalată 
pe dealul lVIiha i Vodă . Ea poate fi considerată , pină la 
noi descoperiri , cea mai veche unealtă cunoscută în vatra 
propriu-zi să a ora. ului medieval. Începînd cu epoca pie
trei şlefuite teritoriul Bucureştilor înregistrează mărturii 
de locuire stabilă a colectivităţilor umane. Argumentele 
în acest sen8 au fost obţinute de căt.re <h» E. Comşa prin 
cercetările de la Malul Hoşu , din cartierul Dudeşti, unde 
, -au studiat resturile unor locuin\,e u şor adîncite în pămînt . 
Una din vechile cultUl'i ale ace1;tei epoci va purta numele 
haltei CFH Bolintineanu din vecinătatea J_.acului Tei, 
unde a fost reperată prima oară. Creaţia materială ş i 
kpirituală a făUl'itorilor ace::;tei culturi va „ta la baza 
ci,1,lturi1: Bo'ian, căreia îi aparţin staţiunile Giul eşt i, 
Vidra , Glina ş . a . Cea rn.ai importantă descoperire privind 
această perioadă s-a făcut la Căl<lrLrrtru, pe malul actualului 
lac Cernica. Prof. Gh. Cantacuzino, S. Morintz ş i colectivul 
de specialitate, au cercetat cu aceastrL ocazie aşezarea ş i 
necropola neolitică alcătuită din peste 370 de morminte, 
una dintre cele mai mari necropole neolitice din sud-estul 
Europei. Inventarul funerar alcătuit din obiecte de podoa
bă, , arme, unelte, prezintă o valoare excepţională. Hapor
tul cronologic între mtlturile Bo'ian ş i Gurnelm:ţa a reieş it 
suficient de concludent din stratigrafia staţiunilor Glina 
ş i Vidra. 

Dacă monumentele epocii bronzului erau mai de mult 
t imp cunoscute, ceea ce a adus nou Şantierul arheologic 
J-{ucureşti a fost descifrarea unor faze ale culturi·i 'L'ei, 
de cMre V. Leahu 11, cu implicaţii privind întreaga ei arie 
de răspîndite, sau precizarea unor moşteniri gumelniţcne, 
în ceramica Glina III. De veche tradi ţi e în preocupăr ile 
arheologilor din Capitală, studii le privind epoca fierului 
au ocupat un Joc aparte. Monumentele ace.tei civ iliza\;ii 
1;înt reperate atît în centrul oraşului cît şi pe colinele de 
la Miha i Vodă, Ha.du Vodă, P iscului, în unele cartiere 
mai îndepărtate. Civilizaţia geto-dacă de pc teritoriul 
J3ucme„tilor, indi1;olubil legată de centrul Argedava, cer
cetat de Haclu, Ecaterina ş i Alexandru Vulpe, se în. Ct'ie în 
aria largă a Latenului danubian. O importanţă deoseb ită 
prezintă cele 8 tezaure de monede, sau monede ş i obiecte 
de podoabă, ce au ap~1rţinut locuitorilor geto-daci de pe 
nictual.ul ter itoriu al Capitnilei. 

10 Studii ş i rnpoarle publicnlc în „Ccrcc l ăr i arheo logice în Bucureşti ", 
Bu cmeşti, 196:1 ; idem vo i. l I, Buclll'cşli 19!i5, precum ş i în Anu arnl „ Bucu
reşti . Materiale de istoric ş i muzeografi e", 1- JX , Bucureşti , i 964-1972. 

11 Va ler iu Leahu , Cu/111/'a Tei, Muzeul de istorie n municipiulu i Bucu
reşli, 1973. 
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1. Zona Curtea Veche : Pa latul Voievoda l, 
Hanu l Ma nuc, Biserica Curtea Veche, 

Cafeneaua Veche, str . Soarelui , Pasaju l 
Francez, B-clul 1848, Hanu l Gabroveni , 

Hanul cu Tei, s tr . Blănari , str. Smirda n 
2. Str. Patria 
3. B iserica SI'. Gheorgh e Vechi 
4 . B-cl ul G. Coş lrnc 

5. Biseri ca Sf. Gheorghe Nou 
6. Biserica Rilzva n 
7. B iserica Sf. Dumitru-Poşta 

8. Pala tul Şu iu 

!J. Col\ea 
10. Biserica Sf. Sava 
lJ . B iserica Visa1·.io n 
12. A nsa mblul Radu Voci~\ 

J :J. Biserica Bucur 
1<1. Biserica F l ă minda 

J 5. Str. A urorei 
16. B iserica Sirbi 
17. Dobroteasa 
18. A nsa mblul Mihai Vodii 
19. Gorganul Sf. Ilie 
20. Curtea Nouă 

21. B iseri ca S f. N ico lae 
22. Mănăstirea Antim 
2:J. Biseri ca Sf. Aposto li 
24. Schi t ul Ma ic ilor 
25. Ca lea Rah ovei 
26. Casa feudală ele la Miimi Vodti 

I 
I 

I 
I 

I ......,; 

27 . Dea lul Marii Adunări Na p o na le 
28. S tr. Apolodor 
29. Pia ţ a N a ţiuni l or lf nite 
HO. Z l ătari 

:31 . Pia\a Să lii Pa la tului R S. Homânia 
:i2 . D u clcşt i 

33. Fo i şorul Mavroco rcln!i lor 
34 . Biserica S lobozia 
35. Ansa m blul Văcă r eş ti 

36. Buci um eni 
37. Stră ui eşli-Mă ică neşli 

38. Strău l eşti-Lunca 

39. A lba 
40 . Stră ul eşti-La Stej a r 
4 1. Băneasa 
'12. Otop eni 
43. Pipera 
44. Bucnreştll N oi 

65 

...______.._~ 
GLIN A I 

I 
I 

I 
./ 

I 
::-,. / 

-:-... ':;,...„,/ 

45. Dămăroaia 
46. Palatul Ghica-Tei 
47. F unde11i 
48. Pa nteli mon 
49. Pa ntelimon Lac 
50. Că ţ elu Nou 
51. Cernica 
52. Că ldăra rn 
53 . n nga nu 
54. Roşu 
55. B iserica Gi ul eşli 

56. G iul eşli- Sat 

57. Cri ngaş i 

58. Miiitari-Cim1rnl Boja 
59. Chitila 
60. Ci urel 
61. Grozăveşti 

62. Cotroceni 
63. Dealul Spirii 
64 . Vitan 
65 . Popeş li -Leor cl eni 

66. Gllna 
67. Bragadiru 
68. Virteju 
69. Măgure~e 

http://patrimoniu.gov.ro



Oele mai valoroase ,·înt tezaurul de la Herăstrău, alcătuit 
din brăţări, colier ş i lanţ de argint, monede, falere din 
argint aurit, ş i tezaurul de la Vîrteju format din 299 piese 
de argint, publicat cu un amplu comentariu de către 
Bucur Mitrea. În ultimii ani au fost de::;coperite, cu pri
lejul unor lucrări edilitare, tezaurele de la Militari ş i Vibn. 
Numeroafle ob iecte atest·ă legături multiple cu Imperiul 
Roman. E ste de Temarcat faptul că cel mai vechi izvor 
scris, cunoscut pînă acum la Bucureşti, este un fragment 
de in cripţ i e romană . 
· Contribuţia, fundamentală a Şantiernlui ~uheologic 
Bucureşti con tă în pTecizarea continuiH1~ii de v ia \,[t ~t 
populaţiei autohtone în mileniul I e.n. Descoperirile de la 
Militari (Cîmpul-Boja) făcute de V. Zin·a şi Gh. Cazimir 
au demonstrat, prin camp~tniile din 1958 - 1960, ex istenţa 
unei aşezări din sec. III e.n. bogată în obiecte de factmă 
romană ş i în vase geto-dace. Secolului următor , studiat 
cu predilecţi e de M. Constantiniu, îi u,parţin monumentele 
arheologice de la Fundeni, Străuleşt i, Crîngaşi, Şindri 
iiţa, Curtea Veche. etc. În cinci din ace::;te staţiuni au fm;t 
descoperite unul Rau mai multe cuptoare de ars oale. 
Astăzi nu mai poate fi nici un dubiu asupra caracterului 
sedentar, ~mtohton, al creatorilor ace ·tei civilizaţii. După 
cum se ştie sec. VI-VII inregistrează la Bucureşti 
o concentrare de a~ezări stabile. Sînt reperate piuă acum 
peste 15 sate, parte dintre ele amenajate pe vechile vetre 
ale sec. III - IV e.n. Deşi beneficiem de unele mărturii 
privind sec. VIII, în prezent nu putem mmări în mod 
sigur legătum între faciesul Ciurel-Ipoteşti- Cîndeşti ş i 
.cultura sec. IX-XI. Este una din lacunele ş i în acelaşi 
!:timp obliga~iile colectivului Şantierului arh eologic Bucu
i reşt i pentru v iitorii ani. Surprinderea acestor verigi, posi
: bilă în lumina recentelor descoperiri de la Bragadiru ş i 
: Străuleşti-Măicăneşti, va duce la r econstituirea, inte
grală a succesiunii în t imp a soc i etăţii autohtone în spaţ;iul 
1geografic ocupat de Bucureşti. De fapt una din concluziile 
esenţiale către c~1re conduc descoperi.rile de pînă acum de la 
Izvorul-Giurgiu sau de ht Obîrşia-Nouă este legătura 

•directă între civilizaţia sec. VIII cu aceea a veacurilor 
mmătoare. Veacuri care indică o evident;.}, sporire a fac
torului demografic îndeosebi aici în centrul Cîmpiei Ro
)Ilâne, unde se cunosc 35 vetre de sate. Cea mai întinsă 
aşezare pare a fi aceea de la Curtea Veche, ale cărei locuin ţe 
apar de la Piaţa Naţiunilor Unite pînă înspre podul Şer
.ban Vodă şi Institutul medico-legal. Teritoriul Bucureş
tilor poate fi considerat un punct de referinţă privind sta
diul dezvoltării economice ş i demografice în sec. IX-XI. 

Un capitol aparte al programului de lucru în domeniul 
arheologiei bucureştene l-a constituit originea oraşului. În 

literatura de Rpecialitate această problemă tăruie cu con
, ecvenţ~t în studiile multom dintre istoricii Bucureştilor. 
Pentru a depăşi impasul puţinelor izvoare seri ·e, Şantierul 
arheologic Bucmeşti ş i-a propus, încă din 1953, elucidarea 
ace tui aspect. Rezultatele remarcabile su citînd însem
nate eforturi ştiinţifice şi materiale sînt îndeobşte 
cunoscute 12. Ocl de al XIV-lea secol îmegistra în 
centrul de astăz i al oraşului o mică cetate din cărămidă, 
înconjurată de ::mte cercetate la Măicăneşti, Grozăveşti, 
Lµpeşti, Ciurel ~i la Măneşti. Peste fundaţiile acestei cetrtţi 
Vlad Ţepeş va înălţa, în 1458-1459, cetatea sa din piatră. 
Ambele construcţi i, integrate acum în originalul Muzeu 
CUTtea Veche, reprezintă contribuţii la cunoaşterea a1-hi
tecturii româneşti din :;;ec . XIV-XV. Din 1953 ş i pînă 
în 1978 un nurnăr de peRte 30 de monumente laice ş i reli
gioase au fost ,·tudiate arheologic de către un larg colectiv 
alcătuit din P. I. Panait, M. Turcu, A . Ştefănescu, O. 
Tico, R. Ciuceanu. .Arheologia a devenit un partener 
indispensabil in opera de restaurare a unor ansamblUTi 
arhi tectonice ca Antim, Văcăreşti, Cotroceni, Ghica-Tei, 
hanurile Manuc, Tei, Gabroveni, etc . Recentele săpături 
de la CUTtea N ourt au condus la dezvelirea unor încăperi 
ş i fundaţii ale ctitoriei lui Alexandru Ipsilanti ş i ale 
urmaşilor săi. De asemenea intervenţiile pe şantierul 
METROU, pe şantiere de construcţie ca acelea de la 
Grozăveşti, De~tlul Spirii, Vitan, Zlătari etc. au dus 
la salvarea unor obiecte valoroase. De fapt toate acestea 
subliniază una din tră ·ăturile majore ale arheologiei con
temporane : legarea ei direcUt de m~trile comandamente 
ale prezentului. 

Acest bogat program de lucru a beneficiat de sprijinul 
material larg al Consiliului Popular al municipiului, de 
încrederea Comisiei naţionale a patrimoniului cultural 
naţional, de colaborarea cu Institutul de Arheolo<Yie şi 
centrul de cercetări antropologice, cu Facultatea de Geo
grafie-Geologie a Universităţii Bucureşti . În ultimele 
c::tmpanii cercetarea este nemijlocit legată de participarea 
studenţilor ş i cadrelor did<tctice ale Facultăţii de I storie, 
a elevilor unor licee din Bucmesti si clin unele loc::tlităt-i 

' ' y 
învecinate. 

Întregul tez::tur de date, monumente, obiecte, demon
strează că şi ::tce::;t pămînt, pe care s-a con t ituit capitala 
patriei, a idoma unui simbol al aspiraţiilor întregului popor, 
este o străveche vatra de c ivilizaţie ş i cultură. 

12 Pa nail I. Pana it , Arislidc SLefHnescu, M u:cul Curtea Vecile, Bucu-
reşti, 1973. ' 

ASEZAREA GETO-DACĂ 
DESCOPERITĂ ÎN CARTIERUL · BUCURESTII NOI , 

Pe malurile riurilor (Dimboviţ~•, Colentina, Ciorogîrla 
ş i Sabar) ce străbat teritoriul municipiului Bucureşti, o 
serie de aşezări geto-dace demonstrează, prin multitudinea, 
lor, o intensă vieţuire a acestor meleaO'uri. Dintre locuirile 
datind din a doua epocă a fierului fac'e parte ş i aceea des
coperit[t în cart ierul Bucureştii Noi. Semnalată pe malul 
drept al Colentinei - unde rîul coteşte formînd noul lac 
Griviţa - prin lucrările regionalei C.F.R. Bucureşti , înce
pute în luna iunie 1974, în vederea amenajării unui parc 
ş i ştrand, aşezarea punea în evidenţă fragmente din chirpic 
provenind de la pereţii locuinţelor, bucăţi mari de vetre, 
piese ceramice. Era cert că teritoriul adăposteşte o staţiiune 
arheologică, a căirei investigare se impunea cu stringenţă 1• 

1 Existenţa vestigiilor geto-dace şi feudale a fost sesizată de dr. Pa
nait I. Pam1\t1 arpeolog, ~ef ~e m:ţle la Muzeul de Istorie a m\lnlclplulu! 
Buc\lreştl, 

6 

dr, MIOARA TURCU 

Într-o primă fază a campaniei de cercetări s-a proce
dat la salvarea, pe cît a fost posibil , a locuinţelor afectate 
direct de lucrările de amenajare. 

Pe latura de vest a terasei, lucrările amintite au atins 
o aşezare feudală (Recolele XIV -XVII) din care a putut 
fi delimitat conturul a două bordeie (notate B 1 ş i B 2) 
în mare parte r[tscolite. Pe aceeaşi p~trte a terasei a fost 
surprinsă o v~ttră feudală, care a făcut parte - probabil -
dintr-o locuinţă (notată B 10). Pc restul ::;uprafeţei terasei 
au fost depistate ş i cercetate, pe cît a permis ritmul alert 
al lucrărilor edilitare, urmele unei aşezări Latene, de care 
ne vom ocupa în rîndurile de faţă . 

Intervenţiile arheologice urmau să rezolve : cunoaş
terea întinderii teritoriale a aşezării; precizarea strati
grafiei terenului, dezvelirea şi studierea comp1exelor de 
locuire descoperite prin lucrările respective, salvarea obiec· 
telor de interes istoric etc, 
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Suprafaţa pe care s-a întins aşezarea Latene a fost 
determinată aproximativ prin secţiunile cercetate în cele 
dou ă campanii arheologice din anii 1974 2 ş i 1975 a. S-a 
stabilit că locuinţele au fost îndeosebi plasate spre centrul 
terasei cercetate, în secţiunile I - II, V-VI, pentru ca pe 
versantul nordic, prin secţiunile III ş i IV orientate per
pendicular în raport cu secţiunile I ş i II - depunerile 
materiale din a doua epocă a fieru lui să se împuţineze , iar 
pre extremităţi să dispară complet (fig.1). 

Terenul pe care a fost identificată staţiunea geto-dacă 
nu a putut fi riguros cercetat prin Recţiuni, deoarece pe o 
mare arie se întindeau temeliile v iitoarelor construcţ;ii ale 
parcului de agrement ş i a ·tfel săpătura arheologică a, 
trebuit să fi e efectuată doar într-o anumită zonă a terasei. 

2 Rezu!La tul ca mpaniei el e cercetăr i din anu l 1 !l74 a fo st succinl 
prezenlat ele subscm na la la sesi un ea el e ra poar te de săpăluri , organizată 
in luna februarie 1975 de căire Jnslilulul ele a rheologic a l Academici 
R. S. România . 

3 La cerce lă rilcdin anu l 1975 a parlic ipal sluelcnla Sandu Vasilica. 

Fig . 2. Por{iune clin pro{'ilul estic al sec{ iunii I 

~ Sol V•Qtfal 

mJ PtinN'1 't;t11111 ln,/n'J '" ~1l111Y'1f1,", c11/11m1J.~l;1rf 
~ $~ ,;„-~"'';,, cg~,"'„11i11 !# pti~rr 

AS f' IJ7 B•rrloit L•hln• 

LEGENDA 

S Vairă 

a . Groupă. 

Fig. 1. Planul să.păturilor de la BucrlTeŞ· 
Iii Noi, 1974 - 1975 

Observarea profilurilor amenajate în secţiuni a permis 
stabilirea mmătoarei stratigrafii, dealtfel destul de simplă: 

Peste un pămînt ca.·taniu de pădure - .·olul viu -
se găseşte un strat de pămînt cenuşiu închis cu o gro ime 
de 0,45 m - 0,50 m, care după materialele arheologice 
conţinute a apar ţinut celei de a doua epoci a fierului. El 
este suprapus de Rtratul vegetal actual , stratul feudal 
fiind ras (fig.2). 

Locuirea de la Bucureştii Noi se încadrează în t ipul 
de aşezare geto-dacă deschisă, nefortificată, fixată pe o 
terasă, în apropierea unei ape curgătoare 4• E<1. e aseamănă 
cu aceea de la Bragadiru 5, datorită dispunerii locuinţelor 
într-un nucleu, fiind situate cu precădere în partea centrală 
a staţ;iunii, ş i risipirii sporadice doar a unora dintre ele. 

4 Mioara Turcu, . Ti p11rile de aşezări ş i /ocuin/e Laten c din Ci mpia 
NlLLnleniei , în „Revista Muzeelor şi Monumentelor - Monumente is torice 
ş i de a rtă", 2, 1977, p. 59. 

• Jdcm, Cercetări pr i vinci aşezările getică şi feudală t impurie de la Bra
gacliru (19C8- 19ti9), in ,.Bucureşti VITJ ," Materiale de istorie şi mu zeografie, 
1971 , p. 56-91. 

BUCUREŞTII NOI 1!l74 

b;·~:ii:if J;; ,':;;:';;i ' ;;;;:/~~1i;04,1~ 
,' 
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Fig. 3 .. \ s1iccl di11 /i111p11/ Cl' t-CC l cl rii liorclei11/ui /lf . • 1 

La fel ca l n, Bmg·adiru6 :-; i Că. t elu ou 7 r-; i la Bucm·c:-;tii. 
oi <LU ex i:-;L;\L l o ·u'in (e <le tipui' bor ckiP, <t<lincil e în pă

mîntul c:enu~i u . Sî nt. :-;;Lpate la 1,40 - 1,GO m adîncime, 
raporl;\L b nivclnl antic <le citlcnre :;; i n,u diferi te fol'mc. 
A:-;tfel bonleielc ;3 :;; i 9 :-;î11L elipt ice, in.r bordeiul 12 n,1· ' 
forma P<Ltrula,l<'ri\, cu eol (.tuik rotunjite. lUe n(i onă.m că. 
hol'deiul 5, aJhLt în KC ·\iunca I, nu a pu1.uL Ji tomplct 
cer cc1,aL clin cauza Ti1 mului l lrgcnt impu i:; lucr ;Lrilor <le 
amemLjare alo Lem:-;ei. De a:-;(•nw n a bord eiul 3, :-; itpaL u::;o1· 
în pantă cu orient area 8L1<l - 11 onl , în rno111entu l în c;\rc a 
foKt cerccl<LL :-; -a doved~t c;L p;w(,ial fuKl':-\l' cli :-;1 ru :-; llc lucr;L
J~ ilo el m odcrni zal'C. In lilllp]utum celor ei11<"i l>or<l<·ic 
cercetate, p11(,in difrrit il de :-; t.rnLul n 'K pl·div hLlr11<·, pri11-
tr-o u:;;mLril. pigmentan ' t u gritun( c ele ('hirp ic: a pitrn î 11 -
t ului afînaL :-; -an id.cnti[i c<Lt l'rngrncnte c·Pra1nite, grupate 
îu :-;pecial :-;pre Gent.rul î11c;Lperi i n •:-;p<'cLivc (l'ig. G). 

Din tre cele ci11ei loeuin(.l' de wprn l'<L(;L, :-;ii tmle mai 
al e:-; :-;pre mn,lul. C'ole11li11Pi , dl'ei :-;pn' parLea 111ai j o<L :-> ă. <\ 
tent:-;c i, hL mic;L nelîneinw faţ,;L <l C\ :-;11prn l'<L(.a :-;olului ;wt.ual 
(0,30 m - 0,3:') m) m1 apik uL dou ă. wb rorn1 a unei plaL
formc llc luL ;u·:-; . lkpunerea de thirpie rezulL<Lt~L pri it 

u lbi d · 111 . 
7 V. Leahu , l loporl l/Sll f!ra SCl /JCl /11ril or arltco /o!JiCC errc /110/c in l .'16' 0 

la Cu(e/11 .\'011 , in „ Ccr ce liiri nrhcolug k c 111 Bu c urcş li " I , 1 UG:l , p . 27 - 28 ; 
V. L ea hu , Sripci/11ri/ e arlteolo!J iCC' de la C:cifc/11 . .\'011 , i11 „ Cerccli\ ri ar il < o log ice 
în 13ucurq li ", I I, I \J(i 5, p . 5(j , 

Fig. J. 1'atru arta/el î11. apropierea bord eiului nr . . ?. 

8 

prăibu.; iren. p er e\.ilor cm mai ag l omenlită pc laturile l ocuin
~clor. ~fa:-;a <le uărîmă.t uri fLI'Ke HO ÎllRCr ie într-O fonuă 
r ecianguhLI';li cu d imenRiunile de 2,60 m etri X 3 m etri ·i 
2,7!) metr i x 3,20 m etri. Buc~L \. ile de chirpic cu urme de 
pn.ri :;; i nu iele indieau l'C<LliZ<lir ea pere~ilor dint.r -un :-;chel et 
lem nm; acoperiL cu I ut ame:-;tec<:liL cu pă. i oaRe. Celehlilte 
hei 1oeui11(,e aflate în pi1mînt l a o inică adîncime ab i<li au 
puLut îi r cco n:-;t itui1. e ca formă, ele fiind paLrulaLere cu 
col(urilc ro1.unjiLe. Ceea ee trebuie 1·cmn.r cat în mod dem;e
hit e:-;t e fa pLul e~1 în nici un<li <linlr ' locui11(.e 11u R-<L gă.:-; i t 
vn•o urm ~L de ~i, 1n c n <1. j <lire dl' po<l e<li (f ig. ;)). 

Cu l'Xel"p\.i<L unei loeui11( e, 11 0L;tL~L B 12, unde în eol
(ul <l e :-;ud -ve:-;t < l îneitperii :-; -;\ <liflaL o va lrc'i. ovală., î n cele
lalte loeuin~e 11u H-<L LL de:-;eoperiL 11i cioclctl~L urme de vetre 
:-;;m ele ;1,r :-; urili . De <tiei rezuli i\ e;L vetrelo de foc se ~L l'l au în 
apropienw hordoielor. Pentru <teeH,:-;t;i, <li!' ple<fa ~ i fapt.ul că. 
î 11 <L [H'O pip1·ea iinui bordei a ro:-;t. dt-:-;coperi1.}L o vatră (ri .Q.'. 4,). 
Ul'll' trei vei n ', dou it exi:-;ten1.c în afarn loe ui11 Lelor :-; i mnrnLi 
lllta într-o l oeuin\.;L <le :-;upral'<li (,;L - dup}L c~un a~n men-
1„ioHaL Jll<Li :-; 11 :-; - <LVL'HLL fol'lll<L ovali'\, eu diamct.rul între 
O,C:iO m ~ i 1,10 111 . Jiiud ~Lmc1mj <LLc direct p • pămîJ1t; îu 
mo<l execp(.ioual uJla dinLrc el · <:ra ri<.l. i eată pe 1111 sLr aL <le 
pi etri ~. '..l'oatc t1er veau în;;i\, pentru prcparnrea ttmnei. 

tn a:;;ez<Lrea de b Hu • tuc~Lii oi, ea deal tf 1 hi, Jel 
C<li în cel el alte :-;ta~iuni <lin a. <lom• epo ·iii a fierului de l a 
noi din ţară, K-<liu corn;t ;otat o Reri e de ol'opi 8 . Astfel p e 
vcrnm1tul vc::;t ic al ter asei, în <lipropier ea locuirii feudal e 
H-<m cer cct<lit două gropi. Pr ima de formc'i. troncon i c~L (no-
1 <li l it G 2) adîn ·~L <le 2 m, cu nn di<limetrn ue 1 ,10 m l a 
guri\, ~ i d , 2, 10 m l a fond, era plină cu o c;i,nt itate mar e 
de cenu ~ă ame:-;tc a Lă cu mici .făirîmo de <Lr ::;ură. ~ i de căr
huni, cu p ieLrc mici, cochilii de melci com e:-;t ibili şi .frao-
mcnte ceramice, întrcoibil e, lucrat' în sp ecial cu mîna 
dintr-o p<LKLă poroa,:-;ă. 

Altă. groapă (G 3) n·ă.:-; il ă în apropierea precedentei a 
fo:-;t par(,i::tl di:-;i.ru:-;ă, de ef\cav<ttoar cl c car e nivel au povîr
ni :;; ul t>1·a:-;ei. -a puLut comhtl a it groap;li - pă:-;Lrată -
:-;c a<lîuce;\ hi, l ,156 m l'at~L el e nivelul :-;olului acLual ~ i aven, 
o Iorm~L el e clopot. În p;Lrnîntul <le umplutură. (cenu~iu, 
în ame:-;te · cu ecnu:;;ă) R-au gă:-; i L r e:-;turile ~• p;ttru chiupuri 
mari de lut. (dolium). Pere(,ii gropii emu ar~ i. Atît în cel e 
două gropi de:-;cri :-;o cît :;; i în chiupuri ::;e p:'°L:-;trau, <le::;igm, 
grîne ::lipăni,tc de umezc;liL;L prin nrdcre<t pere~ilor n-ropilor 

s O c las ifi c<1rc a g ro pilor el e la Arpaşu de Sus n fosl rcn liznl i.I. ele 
l. C: loclar iu (c r. M. Macrcn , !. G loclnrin , Aşe:arca dacic1/ de la A rpaşu de Sus , 
1976, p. 36 ş i mm.). 
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~ i prin cxi:,;tenvH, cnu ~ ii g~Ls ilc în ca nLiLa te a Lît de marc 
în interiorul lor. D eci cele dou ă, gropi erau gropi m enajere, 
folosite pe lîngă gospodării . 

O · ituaţ i e aparte a ~wut îm;ă o altă, groapă (notată G 1) 
aflată în secţiunea I, la adîncimca de 0,75 111 faţă de nivelul 
solului actual. Marofoile ei, e înscriau un cerc cu diametrul 
de 1 ,85 m , ·e delimitau clar în ntport cu solul cast ani.u -
pămînt viu - , din jur, ea fiind umplută cu pămmt ele 
culmLre cenm;ie în :-unest ec cu multă cenu:,;ă :;;i mici bucăţ i 
de cărbune . 'PartmL infor i oară a gropii ~ra ' în formi'i. de 
pî lni e. La ~tdîncimea <.le 1,15 m, faţă <.le nivelul solului 
aict1rnl, groap(L :-wea o Lreaptă de cobol'Îre, :-;ăpa Lă în pă
mînLul viu. în cenLrul gropii pc o rază de:,;t ul de înLin:,;~L , 
pu vin mai su :-; de tun el ul <LCe:-;t eia , p e un pat de pf'l,rnîn t 
în a,meRtec cu cenu~ă ~ i eărhune, grm> d.e O,l !) m , s-au 
gă ·it depuse, la diferi Le niveluri, grupuri <l e oa:-;e provenind. 
d.e la diferite animale : un cnvuiu. f) i tm corn 1le mtie, l'a
h ngc, fo1nure ~ i man<.libul c de porci, coloani\, vcrLcbrnl il, , 
eoa:; te ~ i copiLe, po:-t lc de bov id eu 9 . De r emarcat htpLul 
că oa,:-;ele Lăi cttc p c lig«tmenLe nu <tveau p c supra, l'<t ~ă Lu·rn e 
de roadere sau de a,r:-;ur f'\, . Grupul conrp<tcL <le oa:,;c de 
<tnimale fu sese acoperiL cu fn1,grnenLc <le va:-;c neîntregibile, 
L<tt.cne, în marc parLe lucrate cu rnîna dinLr-o pastă po
roasi'i. sn,u lu ·truil~t , de culoare nea,gr~L Ol'i cenn ~ i e . Acea:-;tă 
gro;~pi'i. prin conţinutul ci o con:,; iderăim ca <w înd un carac
t er ritual 10. (fig .6) 

Î n bordeie, printre restu rile de locuinţe ele ·uprafaţă, 
î~1 gropi , în preajma vetrelor ~ i în înLreaga depunere de 
re:-;turi maLcriale din :-t doua epocă :-t f ierului s-<1, conf:!ta,tat 
un inventar boo·at, alcăiLuit mai alm; din ceramică . 

VaRele apar ţin celor două cateo·orii binecunoscute : 
lucrate cu mîna f!Î la roată , formele ş i ornam entele mai 
vairiate încaclrîndu-."e în mod , ·pecial în prima cat egorie. 
Menţion ăm că, va,Rele întreo·ibile r:; înt mai n-tr înt ilnite în 
secţiuni f:!au locuinye, <htr 8Înt frecvente - m ai aleR -
în gropi. (fig. 7, 1 - 8 ). 

1. Cerami ca lucrnti:'t cu mina cleyine, firă îndoială, 
majoritatea . În func(;ie <le pasta clin care sînt lucrnt e, 
va~ele Re împar t în două grupe : în prima dintre ele intră 
cele clin pa8tă gro:-; i er ~t , în c mp zi\Jie avm<l nfa ip, pietri 
cele ,·au chiar cioburi pi sat e, neunifonn arne, de 1mde 
rezultă culoarea deo::;e bită ~t diferitelor zone înt îln it e pe 

u Iclcnlil'ica rca oa se lor a l'osL rca l i za Lă de l\ lircca Udrescu, cercetător 
anlropolo g la Cc nln1I el a ntropolog ie nl ln sLilutului Ba beş. 

10 A m încercat să găs im s imililucl in i gropii ritu ale clar neexis lînd o 
socoti :n unică prin con\ inu L, în înlrcaga cu!Lură spiritual ă a geto-dacilor. 

Fig. 5. Cilir pic .~ i f'ragrn enle ceramice 
a{lale î11 i nteriorul bordr iu/ui nr . {] . 

acela~i v :-1.N d' la bruu ncgricio:-; - la brun-g;:\,lbui sau roş
cat ; a, uou a cuprind e va:-;ele cu pa:-i tă r elat iv Jin i'i., avînd 
drep t d e,gres~mL ni:-;ip ~ i m a,i rar ciobmi pi:-;a Le ; r ecipientele 
8Înt de culoare vînăti'i.-neagră 8au brun i'\., adeReori puternic 
lustruite în ext erior . 

Din prima grupă fac parte r ecipiente mari cu corpul 
arcu it 11, furnhll plat ş i buza, uşor evaza,tă (dou ~t VHi8e între
gi bile afhtt c în o-roapa n. 2) , va,:,;e de dim ern;iuni mijlocii 
cu corpul tronconic, că\; ni, căni t ronconice. Ornamentarea 
cor.pulu i acestei grupe ceramice e:,;te extrem de frecventă 
~ i v:-tr i <t Lă: cu procminen\;e-apucători, cu brîuri , prin inci
zi e f! i combinar ea pc accla~ i vas a di foritelor ornamente. 
D e ·i :-;e g;Lsesc a t.î t omarncnt cle în r elief cît; ş i cele incizate. 

Î11 a domt grnp~t 8Înt frecvente frncti 'rele cu picior, 
l'.<t lli yelc 111 ici, faiforiile cu buza la tăi, -precum ~ i r ecipien
t.ele cu c01·p11J :-trcni L ~ i buz~t mulL r~Lsfrî11Lă în a [ară . 

2. Ccrnrn ira Jnern tă Ja ro ală d c fact,llJ ·;L a utohton ;:\,, 
i 11Ferio<tl'~t ea 11 tilaLiv eemmicii l'l'<"lilizatc cu mî1m , are 
])<L :-;L:-t l'iH ;L de C" Ulo:-t re cenu~iu îuchisă, a,rnă uniform. F or
mele cnprind: s lree ur~tLori , profile de Rlrăchini ,;i de fru c-

11 Vase usc 111 :'i 11 ulua rc s inl l'u nrlc l'recvcnle în aşeză ri l e gc lo-dace la : 
V liidi ceasca (ci'. G. Trohan i, Slipllluri/e din asc: area gclo-dacâ de l a 1'il1di 
ceasca , in „ Ce rcet ări arl1eotog ice", 11 , l 976, p . 104 , fi g. 11 , 9), Chirnugi 
(c i'. G. Troha ni , Sâptlt11ri/ e arheo logice ef'cc luale la Chimogi jud . li/ou în 
anii 19 71- 197.2, în „ Cerce tă ri arh eologice" , l , 1975. p . 139 Jig. 12, :.l) iar 
din Bucurcş li in locuirea ge lo-du cii a l'l atU la B ra gacl irn ş i Cii \elu Nou 
(c i'. V. l,ea hu , op. cil , in „ Ce rcetă ri arheolog ice în Bucurcş li " , li , 19G5, 
p . (l :l, l'i g. 4 1, 2). 

F ig . IJ. Groap ll rituală 
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9 

Fig. r. Ceramlcd lucrat cl cu mina şi la roatcl (1- 8); greutate din lui (9) 

10 
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1 

f.' iy. lf . Fraym enle de cupe cu decor 1n relief' ( 1 - 3) ; cu (ii din f' ier (I/) 

tiere, fragmente de cupe a utohtone oe imită pe cele dclienc 
decor:>Jte în relief cu palmete, perle .; i i mbrica ~ii 12 . (fig.8,1-3) 
Din ~cceaşi categor ie ceramică face parte ~i o toartă de a,m-

u M ioara Turcu, Les /J o/s (1 relief' des col/eclio11 du 11111 see c/ ' ilisluire du 
1111111icipc de Bucaresl , ln „ Dac ia " , N.S„ XX , .1!J7G, p. 20~ ş i pi. 10, <.: llLa
lo[juc no . 175 - 176. 

Fiu. " CiliurJ//r i 

3 

2 

foră, local ~t, iniit<tU după cel rodicnc, cn o ştampilă ce 
redă în locnl li tereloe greoc~t i zigzagur i 13 . Din cele in1itru 
chiupur i, gă~ i tc <tpa,rtc în groapa 3, două an puLut fi 

l a Du 111 i l ru T11 do r , !Wspind i ren am/orelor g receşti .~ lw11p ila le în J'\10 /
dova , J1 /1111/ e11ia .~ i 01/enia , în „ L\r hco log ia Modovc i", V, l!J67, p. 7'1 .; Ion 
GJodari1 1, licla/ii cu 111 'l'C ia/c ale JJaciei c11 tumca e/e11i slicll ş i ronwn ă, Clu j 
1\)72 , p . .1 ;1 ' - I :HJ . 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 1 O. J1l ărgicri de sliclri 

restaurate. Lucrate la, roată, cele două chiupuri 14 (unul 
în::iilt de 1,25 15 i::tir a,1 doilea de 1,10 m) au culoarea cără
m izie gălbuie, forma ovoidală, fundul inelar, iar buza, 
httă este răsfrîntă drept în ::iifară, , formînd un fel de o·uler 16 

Ambele recipiente de dimensiuni mari serveau pentru 
păstrarea grînelor ş i a d iferitelor uleiuri, dovadă că pe 
pereţii chiupului mai mic atit în interior cît şi în exterior 
s-au păsLrat resturi de uleiuri vegetale 17 (fig.9) . Ceramica de 
import lucrată la ro~ttă este prezentă, doar, prin cîteva 
fragmente ce ::tiu apart,inut unei amfore de t ip rodian. 

În afară de ceramică s-au mai gă, it cîteva fu aiole 
bitronconice ş i o greutate piramidaH'1, perforată în extre-

14 Chi11p11ril e prezin tă an::i logii <.: li r e<.: ipiente si rnilarc găs ite la Bli
daru ş i Fel.ele A lb e (d. Hacl ria n Dai<.:oviciu , Dacii , 1972, cel. II , p. 251 , 
fi g . 251). 

1° Chiupul n Jos t expus în cad rul expozq.iei itia eran lc : „ Civili zai-ia 
cl aco-ge pior în p erioada cl as i că" (vezi, catalogul Civiliza/ia daco-ge{ilor în 
perioada clasică , Cluj , 1976, p. 29, pozipa 208. 

16 Chiupuril e sînt în prezent exp use în Muzeul el e istoric a munic i
piu lui Bu cureşt i. 

17 lclentiiicar ea a fost realizali't ele cercetătorul Marin Circiunrn ru ele 
la ln slilutul el e A rheologie, Bucureşti. 

mitatea ·uperioară. Amintim că într-una dintre locuinţe , 
în pămîntul de umplutlU'ă ·-a aflat ş i o mărgică lucrată 
din st iclă decorată cu cercuri albastre ş i albe (ochi de rîndu
nică) (fig. 10). în locuire au fost con tatate ş i cîteva obiecte 
din fier : un fragment de pinten, de t ipul cu spin la mijloc, 
precum ş i un cuţit curb de dimensiuni mijlocii (fig. 8, 4). 

După inventarul aflat în aşezarea geto-dacă de la 
Bucureştii Noi, deducem că locuitorii au practicat agri
cultura, olăritt1l , creşterea vitelor şi pescuitul. Această 
aşezare, cu un caracter Răte1:1c, prin inventarul său este 
similară celorlalte locuiri geto-dace aflate pc teritoriul 
oraşului Bucureşti la : Bragadiru, C[Lţelu Nou, Dudeşti 18, 

ceea ce permite încadl'area întregului complex în secolele 
II - I î.e.n. Locuirea, alătmi de celelalte amintite ma i sus, 
avea desigui· ·trînse legătlU'i cu cetatea geto-dacă din 
imediata vecin[Ltate de ht Popeşti-Novaci ş i împreună cu 
aceasta au făcut desigur parte din întinsul ş i puternicul 
stat al lui Burebista. 

SUMMJ\RY 

F rom l\J7,1 Lo 1975, a La t ene Geto-Dacia n sc ltl ement was s luclied on 
a l crracc from the right bank of Co lentina river. On t he western s icle of 
thc t errncc wns cliscover ecl a feudal rcsiclen cc datin g from the X lV-th 
X \1 11.-th centurics. 

The a rchaeo logica l r esear ches founcl out the su rface of the Lalcne 
sc llle mcnt, cl el' in ed more a ccurately lhe slra ligraphy of tbe respective arca 
a ncl s tucli ecl 13 pit a ncl s urfacc h ouses-lhree feuda l (Bl , B10, B2) a nd ten 
Geto-Dacian. ln Bu cureş tii No i r egion were revealcd th ree pil s- two with 
provis ions a ncl one wilh a ritual ca ra cter. 

T hc inv en lory of lhc Geto - Dacian h ouse co nsi stcd cspccially of 
lianei a nd whcel ce ram ics which led to the conclusion that th ey werc da ling 
from the nnct pt cenluries B.C . like all the other Geto-Dacian houses 
cx is tin g on the terrilo ry of B ucha rest (Bra ga cliru, Cfq.elu Nou , Ducleşti) . 

18 Mioa ra T urcu, Cercetări arheologice la Ducleşli , în „Carpica" VIJ I, 
1976, p . 41 - 49 . 

CERCETĂRI PRIVIND SECOLUL AL VI-LEA 
ÎN ZONA DE NORD A BUCURESTILOR 

' 

Cu ocazia cercetărilor de teren efectuate în anii 1976 
-1977 pe mahuile rîului Colentina , printre alte numeroase 
obiective arheologice identificate se numără şi cele pri
v ind Rec . VI. Acestea au fost r eperate pe m~tlul drept ş i 
anume pe teritoriul comunei suburbane Chit ila, în peri
metrul carierei de lut ş i nisip a l?abricii de cărămidă „7 
Noiembrie" ş i în şanţuri l e de însilozare a cartofilor de la 
Întreprinderea AGROCOOP . 

La periegheză, in punctul Ca,ri era, s-a o).>servat, pe m·ma 
răzuirii terenului de către lama buldozerulu i, contmul a, 
două locuinţe de sec. VI. În anul 1977 s-au efectuat săpă
tur i de ::;alvar e„ Nu s-a ma i putut identific~L contmul ~Lces 
tor locuinţe deoarece lucrările din carieră le distruse. e, 
dar în ·ăp-ătură , în secţ;iunile III şi IV, a fost observată. 
ş i dezvelită o altă locuinţr.L. Un strat ele pămînt car~ 

să conţină elemente culturale privind această perioadă 

nu a putut fi observat. Materialul ceramic se s ituează 
dea .. ·upra stratului cultural 'l'ei, în amestec cu materiale 
dacice de ec. III-IV e.n . Acest strat este foarte îngust, 
are aproximativ 10 cm, fiind chiar sub pămîn1iul vegetal 
(fig. 2). 

12 

V. BORONEA NT 

Locuinţa identificată în secţiunile III - IV este de tip 
sem ibordei . Pornea d in stratul amint it ş i cobora piuă la 
stratul cafeniu steril perforînd întreg , tratul cultural Tei 
(fi O'. 2). Avea fundul la 0,6G m. Lungimea ,·a nu M L putut 
măsura deoarece se pierdea în afara secţiunii. Nu putea 
să depăşea , că decît cu cîţiva cm lungimea de 3,10 prinsă 
de secţiune dator ită faptului că groapa ::;tîlpului de la col
ţul de N intra în , ecţiune . Lăţimea, era de 2 m. În formă 
de dreptunghi cu colţlU'ile rotunjite (fig. 1), locuinţ;a ent 
prevăzută cu o intl'are în partea de N - V. În colţul de 
S-V se afla cuptorul, săipat în pămîntul galben neumblat, 
cu circa 15 cm mai sus decît fundul bordeiului. Intrareft 
cuptorului era prin partea de N . În fatţa i ntrării se găsea 
vatra cenu şei pe care se mai păstrau cărbune, arsură, 
fragmente ceramice. S-a păstrat parţial ş i coşul cuptorului 
de formă cilindrică, din lut în amestec cu r esturi vegetale 
(frunze de păioase etc.) . Cupola cuptorului era parte pră
buşită în interiorul lui, parte în interiorul locuinţei, pe 
direcţ;ia N. Deasupra cuptorului e aflau vălătuci de lut 
de formă ovală .·au semiovală, unii dintre ei prăbuşi ţi 
odată cu cupola în interiorul cuptorului, la un loc cu res
turi ceramice şi în interiorul locuinţei (fig. 1). 
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Fig. I. Planul locuinfei semibordei de la C/litila-Cărllmid11rie. 1, cuplor ; 2, va tră cenuşă; 3, cilirpic ars ; 4, cioburi ; 5, limita chirpicut11i ars ; O, groapă stilp-

P e laturile de S ş i E ale locuin ţei s-a grLsit ş i cîte o 
groapă a stilpului de , uf\ţ i nere a suprastructur ii (fig. 1). 
După gradul de folosire a cuptorului, vatra fiind puţin 
întrebuinţată, ş i după sărăc i a mater ialelor, ne dăm eama 
că locuinţa nu a funcţionat o vreme mai îndelungată. 
Nu a disp{Lrut prin incendiu . Aşa se explică, ş i faptul că 
materialul ceramic găsit nu t:ic întregeşte . 

Materialul ceramic este obţinut dintr-o pastă negri
c i oasă bogată in humă cu rare resturi de substan ţe orga
nice (datorite poate întîmpl ării) ş i nisip gro ·ier . E ste o 
pastă puţin îngrijită. Cele ma i multe fragmente provin 
din vase lucra.te cu mîna iar altele din cele cu roata. 
Pe cele lucrate cu mîna .·e observă urmele degetelor, ma i 
ales pe partea interioară. Sînt de culoare galben-cărămizie 
sau cenuşiu-cărăm i z i e. Arderea, nu s-a făcut în cuptoare 
cu posibilităţi de realizare n, unor temperaturi înalte. 
Vasele, o dată fasonate, au suferit o scliv i ::;cală făcută cu 
apă, 8Uprafaţa fiind neregulată; uneori pietricelele mai 
mari ies la · uprafaţă. FonmL vaselor nu e::;tc perfectă. 

Nu s-au grLsit va:e întregi, ci numa i fragmente care nu . e 
leagă între ele. Acet:itea aparţin în general vaflului borcan 
prelung cu buza răsfrîntă (fig. 6, 8, 9) ş i funuLll gros, 
în .:pecial spre muchii (fig. 8, IJ , 6). Materialul 
ceramic găs it în semibordei provine din va::;e de talie 
mică, mijlocie şi mare. În locuinţîa săpată ::;-a gfLsit un frag
ment de vas de dimensiuni mari (chiup) lucrat cu roata. 
Tot din aceeaş i locuin\1fL provin mai multe fragmente de 
t ipsie, aparţ; i nînd unui t ip cu marginea abia conturn,tă 
(înălţimea J,IJ - 2 cm) faţă de linia fumhtlui. S-au putut 
recunoa, te două variante : a , cu muchia fundului dreaptă 
(în unghi drept) „i lJ , cu muchia rotunj i tă . La prima va
riantă, muchiH1 este retezată drept (fig. 9, IJ) iar la cea de-a 
doua, ascuţi tă (fig. 9, 4) . Fundul tăvii este gros ş i neregulat 
ca la întreaga ceramică lucrată cu mîna din locuinţă. 

Materialul cerni mi c ef\te în general neornamentat. Pe 
un fragment de borcan se ob8ervă un f\eg ment de linie, 
orizontală , în zona de întilnire a corpului cu gîtul (fig. 

Fig. 2. Prof' ilul perel e/ 11i de E al semil>ordei11/11i . 1, pămînl n esăpa t ; 2, caf'en i11 steril arheologic; 3, n egr11 -cen 1.1 ~i 11 recent : 5, prlmînl vegelal ; O, fund vas; 
7, gresie de ascu/it. 

1 

13 
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Fig. 3. Y edere dill /im pui srl /i(/[uri/or . 

J."ig . . /. Cu ploml cu cllpola prllb u~ il ll. 

Fig. !i. Cuploml du111/ scoaterea prr!bu ş irilor . 

6,1). Din aceeaşi pa8tţ1i :-; înt .fă u~i ş i vt'1iH\,tu ·ii <l formă 

ovală şi semiovală, de dimerniiuni mari (2G x 17 x 10 cm) 
ş i mici (13 X 7 X 5 crn ) (f'i g. 6, 10). În inventarul locuin
ţei figm eazi"1i ş i o piatră de rîu, uLilizată h1i ;:i, scuţiLul unel
telor de os ::;au meL;:i,l (Jig. 7, 2). 

Din cercetHirile de t eren de h1i Ohil;il a-OărHimidRiri e pro
vin fragmenL ' cern.mico de aceea.;i fact ul' {1i u cele din 

locu info, unele dintr -o pa. tă identică cu cele din săpătu
ră, , lucrat e cu mîna dar şi la roată, ,i dint r -o pastă mai 
bună, care conţine nisip fin. F ac parte din vase de tip 
borcan . Oele lucrate la roat i"1i ·înt ornamenta te cu linii 
inci z ~1ite p ri,ralel Rau în val foarte larg. Ou a.ceai:M1i oca
zie la Chitila -Cărăm idărie s-au gă it ş i materiri, le din 
sec . I X - X , cc proveneau tot dintr -o locuinţă (fig. 
6, 3 , 8). 

După cum am arătat , la <.lepoz itul AGROCOOP s-au 
găi:;i t de a emenea, fragmente ceramice lucr~1ite cu mîna 
sa it cu roata olarului de acelaş i t ip cu cele de la Chitilai
Cărămidărie . Din punctul de vedere al past ei, o parte 
dintre acelea lucrat e cu mîna i:;int ident ice cu cele găs ite la 
Cărămidărie . Majoritat ea celor lucrate cu mîna , de culoare 
cărămiz ie, sînt obţinute dintr -o pastă mai îngrijită, con
ţinînd mai mult ni· ip fin . Uneori culorea est e datorată 
.. i unei arderi ·ecundare. Din aceeaşi pasti"1i sînt făcute ş i 
fragmente lucrate cu roata „ i poartă un ornament din Li nii 
orizontale. Un :fragment de fund prezintă linii concentrice 
provenite de la îndreptarea cu sfoara a supmfeţ;e i de aş
Z<tre (fi g. 6, 5). Toate aparţin tipului de va8 borcan (fig. 
6, 8). În ceea ce priveşte fini i:;a jul, cat egor ia vaselol' lu
crate clin pastă cu n isip se deosebeşte de categor ia celor 
din pastă negric ioasă prin faptul că suprafaţ~1i este mai 
bine netezită, nu au cliviseaH'1i „i sînt ma i bine ar e. Par 
a incl.ica o etapă ceva ma i tîrzie. Mat erialul prov ine pro
bab il din două o-ropi de semibordeie obse!'Vabile în şanţu 
rile silozului ele cartofi. Gropile porneau clin stratul hu
musoid de la suprafa ţă şi pătrundeau în pămîntul cafeniu 
închis fără urme de locuire. Nu ne-am putut da seama dac{1i 
între cele două locuinţ;e ex i r:.;tă o diferen(iă în t imp, deoarece 
im1iterialul l -am recoltat clin pămîntul d , azvîT Li tură. în 
profilul gropilor nu ,·-au găsit mat eriale ceramice. 

După t ipul de locuinţe şi sist emul de construcţ i e a 
cuptorului, dar ma i ales după mat erialul ceramic găs it, 
sîntem îndreptăţiţi să încadrăm descoperirile făcute de 
noi într e cele d;ttate în secolul al VI-lea atît de numeroase 
în perimetrul Bucureştilor dar mai puţin nurneroase în 
Oîmpia Dunării 1 . 

Cele ma i apropiate analogii, mergînd pînă la ident itate 
clupă cîte am put ut constata în depozitul Muzeului Bucu
reştilor ~, ::;e pot face cu descoperirile ele h1i Fundenii Doam
nei 3, %(,elu Nou 4, Măne~ Li-Buftea 5, dar ş i cu cele de la 
Dămăroa i!'t 6 . Se a ti earn ănă, din punctul de vedere al pa .. -
tei, fini. ării ~ i al t ehnicii ele ardere. Mari asemănări pre
z intă şi cu materialele găsite în aşezarea ele la Dulceanca 7• 

Ne întrebăm cfacă nu cumva această cat egorie ceramică 
(pastă neo-ric ioasă , ardere imperfectă , prelucrare sumară , 
. · cliviseală , suprafa(ia puţin netezită) alcătuieşte o etapă 
ma i veche în cadrul ceramicii lucrat e cu mina din Cîmpia 
Dunării ~ E a e ·i e îrn;o ţită ~ i de ceramica lucrată cu roata 
clar dint r -o pa ·tă ma i bună, provenită de la meşteri olari 
din cent re cu tradiţ i e . Ceramica cu mina , clupă părerea 
noaRLrăi , este de provenienţă .· trict locc.1ilă, legată de eco
nomia înch i să, al cRirei circuit foarte r ei:;trîns e o con ecinţă 
a migra ţiilor clin sec . IV - V, omul fiind obligat i:;ă-ş i pro
cure aprm1ipe toate cele nece are vieţ i i in cadrul propriei 
go, poclării sau comunităţ i , într-o vreme de nesiguranţă a 
c1J:·umm·ilor tracl.i(iionale de comerţ , ele d istrugere a vechilor 
centre, ele criză de autoritat e politică ş i de retragere din 
faţa valului migrator 8. 

1 Suzana Dol inescu-Ferchc, A .~c:11ri din secolele JJJ ş i VI e. n . în 
sud-vestul M unteniei . Cu celclrile de la /Julceanca , Bu cureş li , l974 . 

2 Mu l ~umim colegei Mioara Turcu ca re ne-a p 11 s la di spoziţie ma te
rial ele aflate in co lec \ia mu zenlui. 

a Dinu V. nosetli , Sicdl11.ngc11 der l( aiser:eil 11.nd Vălkerwachcrungs
:cil bei Jiukaresl , in „ Germ a nia", 18, ·1 O:J1J, p . 207 - 213. 

4 Va leriu Lenhu , !!aport asupra sllp li lurilor arheologice e/'cclualeî.n 
196 0, 111 „Cerce tări nrhco log it:c in Bu cureş ti " , J, 1!J63, p. 15- 43 . 

~ Ce rce tări e fec tu a te el e Ari s! iel e Ş lefă n escu ş i n epublica te ln că . 
M11l \11mi m acestui col eg p entru inl'o r ma Pil e p e care ni Ic-a oferit. 

u D inu V. Ho se tli , op. cil . 
7 Suzana Do li nescu-F crch e, op. cil . 
8 V. Boron ea n \ ş i I. Un gă , Ccrceillrile privind secolul V JJ de Ia 

Ostrovu M are, com . Gogoş u , din :011 a Ilidrocen//'alei l'or/ilc de / .' ier II , „Dro
bl'La", IJI , 197G. 
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Fig. a. O/erial 1·erarnic: I , 7, 9 d in loc11i11/a semi/Jardei : 3, 4, 8 d in per ieg/ie:li , de la Chi!il11-C<l r11111id1/ric ( 3, 8 Sl'l'. I .\ - .\ · ): 2, :; - G !Ic la 
Cl1il ila AGROCOOP ; JO, 11<l/1i l uc de 111 /. 
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1 

/.'ig. 8. l'rof'i/11l f'raym en/elor din lnc11in/(l semihordei din sec. \ 'I . 7, .~ . 3, 
5, O. d. de la supra/'a/ll de sec . IX - X. 

I 
I 

I 
I 

I I 

' 

Fig. 9. Prof'i/nl f'ragm en/elor ceramice. I, 3 - fragm ente de 11as borcan : d, 
5 - de tipsie de la Chitila - Cllrămidărie ; 2 - de la Chitila - JI(; IWCOO P , 

16 

2 

J,' i(/. 7. 1, f'ray111 enl de li p.<ic din loc11i11 /11 ; .Z, gres ie de a.<cn/i/. 

P e criteriile pastei, finiHăirii ş i anlerii ceramicii ni se 
pare că exiHiir1 o deoHebire între matmiâlele gi'1Rite de noi 
ln, AGROOOOP ş i cele <le la Ciurelu 9, Stri='n1leşt i -Măică
neş Li 10 , Fo işorul Mavrocorcla~ ilor 11, Oî mpu L lui J-3oja 12, 

Vitan 13. Din puncl;ul <le vedere al formelor, deosebirea 
este mai puţin Rens ibiJ ă . Oa ntitatmi mică de rn:::t.teriale de 
la Ohitib-OărămidR.ri e ş i numărul redu.· de profile nu ne 
îngăduie r eforiri de ace.· t fel. TipRia eRte un t ip de vas rar 
întîlnit pînăi acum în pe1·irnctrul Bucurcş1iilor; R-a găsit 

doar la Pantelimon 14,, Oăi~eln No n 15 , în ~1propiere de 
Bucurn.;ti, la Măne~ti-Buftea 16 , iar îu Oîmpia Dunării, la 
Dulceanca 17• Tipul de va· tip ie cn buza retezată conRt itu
ic însă o noutate pentru această epocă ş i poate oferi un 
criteriu nou de încadrare pc mi-1,, ură ce numi'1rul deRcope
ririlor va cr ş Le. 

Publicarea acestor descoperiri credem ci'1 va contribui 
la întregirea c unoaşterii perioadei de zămislire a poporului 
romţ1n, a datelor de mLltm·i'1 materială, suportul întregii 
problemf1tici pentru o perioacli'L în care do umentele ·cri ,·e 
sînt rar e „i lapidare. 

S UiVIJ\11 AR Y 

The 1976 - 1977 resea rch es in l he reg ion oI Llle Col entina rivcr r esnl 
Lcd in Lhe discovcr y or ma leri a ls ch:Hactcris li c Ior the Vl-th ccnlur y. ln 
1077, sa lvalion cligg in gs eHcclccl i11 Chitila -Că r ă mid ă ri e arca s howcd a 
V 1-Lh ccnlury dwcllin g . lL !J ad Lhe Iorm of a Lri an gle with roundecl co r
ncrs ; wilhin Lil e h ousc, soulh -wes lwards , t h crc was Lhe ovcn macle up o[ 
oval or sem i-ova l wa llles. 1-la ncl a nd wh ecl cc r::i mi cs dntin g Jrom th VI- lh 
cenlury wns a lso Jo11ncl bolii în llrn ovcn nncl in t h c r ema iningpnrt of Lhc 
hou s e. T he Jrnncl ceram ics was rnncl c up of a b lnckish p ns le conta ining 
Lilll e rivcr s lon cs. Th e vesscls wcre a wkwarcll y workccl a ncl poli shccl wilh 
w::i Le r . Th e sa mc cern 111 ies was ci iscovcr cd i n 1976 a t A G H OCOOP s i Io 
ncn r Lhe ware-h ouse of „ Texti la " E nlerprisc Jrom Bucharcsl. Thcse mnlc
ri a ls sccm Lo indi ca Le Lh e ex i ·Lcncc of an o ld Lraclilion o[ Lh e cera mics 
cluring lhc V 1-Lli cenlury . 

T he cligg ings in Chilila -Cărilmid i\r i e a rca also showccl a l X - Lh-X-th 
ccnluries clwellin g. 

o .'. Morinlz, P . Roman , Săpăl11rilc arlicologicc din. Bucureş li , „ Mnle
ri a lc", V llI, 1062, p. 7() l - 7G7. 

lO .Mn rgn re la Conslnnli niu , P . J. Pn nail , S11.pălurilc de la Bucureştii 
No i , în „Cercetări a rheo log ice in B11 curcş li" , J . l!l6:1,p. 77 - 138; S1/păl 11rile 
de La Strtluleşli- /\ll1l ic1ln eşli , în ,, Cc rce l i\ ri a rheolog ice în B11 c 11reşli", Ir , 1%5, 
p . 174. 

H Mionr::i T urcu ş i C. Nl.a rin cscu , Considera/ii ampra Foişoru/ni Nla11ro
corda(i/or , în „ Mnlcr ia lc d e .is lori e ş i mu zeog r::il'.ic", 1968, p . 110 - 126. 

12 Vla d Zir ra , G l1. Cnz imir , Unele rezu //a/c ale săpăturilor arlieologice 
de pe Cîmpu.l lui Boja di1t car/ierni NI iii /ari , în „Cercetări arh eolog ice în 
811 c 11rcş li ", f , 1 % :1, p. '10 - 75. 

1 3 A ri s licl e Ş Lcii\n cscu , Ccrcclllri/e arlieotor1 ice din cartierul 1Tifan , 
B11 c 11rcşli, în „Bu curcş li " Vll l, 1071, p . 76. 

1'l Mioara T urcu, Sondajnl arlico/ogic de la l'anlclimon , în „ Bu curcş li" 
V llf, 1071 , p. 93 - 95. 

10 Va l. L c:ihu , OJl . cil. 

iu Ma terial e co muni ca t e ele Ari s licl c Ş lc [:'\ncscu , :iulon1l silp ă lurilor . 

17 Su zana 1 olincscu-Fcrc hc, OJl. cil„ p. 06, fi g. l Qll. 
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·INTERDEPENDENT A 
SI SAT ÎN LUMINA 

RAPORTURILOR ECONOMICE DINTRE ORAS 
' DESCOPERIRILOR DIN RAZA BUCURESTILOR 

' ' (SEC. XIV.-XVI) 
---------------- ------ ARISTIDE ŞTEFĂNESCU 

Istoriografia românească consacră raporturilor dintre 
oraş ş i sat o importanţă prioritară, consi.derînd de fiecare 
dată că în structura economică a societă~ii aceste rapor
turi se răsfrîng pe celelalte planmi, generînd direcţii 
dintre cele mai caracteristice. 

Studiul problemei cunoaşte, pe mă,'llra completării 
informaţiei , noi elemente, ce relevă aportul celor două 
componente la viaţa, social-economică generală, de pe întreg 
teritoriul patriei . 

Se constată că apari ţia vieţii urbane în Ţara Româ
nea.scă, în secolele XIII-XIV, ş i dinamica ei atunci ş i 
în veacurile mmătoare, sînt condiţionate de existenţa 
unei concentrări de sate. Din mijlocul acestora , unul, de 
obicei central, sau de confluenţă a mai multor văi, în 
zona de munte, tîrgul, la început ocazional, sau la date 
calendaristice stabile ş i mai apoi permanent, ·e desprinde 
devenind centrul urban al zonei . .Afirmaţia arhiepi ·co
pului Ioan de Sultanieh, după care în Ţara Românească 
nu erau „orn,şe mari, ci multe sate" 1, poate fi luată drept 
mărturie, doar în acest context. 

În cazul Bucureştilor acest aspect capătă un contur 
tot mai precis, pe măsura amplificării cercetr1rilor arheo
logice, ee au în vedere cu predilecţie fazele t impurii de 
dezvoltare a oraşului . 

Numai existenţa unei reţele de sate Rituate în baz i
nul Argeşului mijlociu, de-a lungul Colentinei, Dîmbovi
ţei, CiorogÎI'lei şi Sabarului, Argeşului sau, mai spre nord 
şi nord-e, t, pe Snagov ş i malmile rîului Pasărea, a putut 
determina, în veacul al XIV-lea, atingerea fazei urbane la 
Bucureşti . Din reţeaua rmală a Bucmeştilor de la început 
făceau parte sate ca Măicăneşti şi Măneşti pe Colentina, 
Grozăveşti pe Dîmboviţa, Bragadiru pe Sabar, pentru ca 
numărul lor să se amplifice simţitor în secolele următoare2 • 

Acelaşi proces se distinge ş i în cazul altor centre. 
Cîmpulungul amintit la 13003 şi Curtea de Argeş menţio
nată cu prilejul evenimentelor din 13304, dar mai veche 
cu două secole, după cum o demonstrează cercetări recente5, 

grupau mulţimea sa.telor ele sub munte, de tipul Cetăt;e
nilor, Retevoieştilor, Suslăneşt ilor etc. La rîndul ei 
Brăila, atesta.tă documentar la 13506, constituia nucleul 
satelor din răsăritul Bărăganului, de pc malul stîng, clin 
cotul Dunării ş i de pe drumul ce cobora lJe Siret . Centre 
mai mărunte, Slatina la 13687 şi Rm. Vîlcea la 13888 

trebuie sr1 se fi aflat în mijlocul unor grupuri de 'ate ele 
pe cursul inferior şi mijlociu al Oltului ş i de pe malmile 
afluenţilor aferenţ i. În secolul al XIV-lea, Severinul 
concentra o mulţime de sate de pe Dunărea mehecliu
t;eană, care ascultau de mitropolitul ortodox Daniil Cri 
topul (Antim) a cărui reşedinţă era la Severin 9• 

Cînd în 1385, Peter Sparnau ş i Ulrich von 'rennstMt, 
notau Zimnicea , Ruşii ele Vede, Piteşti 10 , acestea erau 1:1, 
rîndul lor centre mai mici ::;~m mai mm·i pe drumul de 

1. Ş. Papacoslea, Un că/ă lor în (ăr ilc romtin c la începutul veacului 
al XV- iea, 'in „Studii" , 18, nr . 1, 1965, p. 173. 

2 Pana it I. Panait, D ezvoltarea economicii şi soc ială a aşc:ărilor din 
ba:i1111I mijlociu al Argeşului în sec. X I V - X V I , teză de cloc loral , ma 
nu scr is . 

3 lslori a Hom âni ei în dale , Edi tura e nc i c l oped i că nirnflnă , Buc u-
reş ti , 1971. , p. 70. 

4 Ibid em, p. 72. 
6 Săpături efectuate de cerce lăloru l Nicolae Consta ntin escu. 
6 Istoria Homfmiei în dale, E dilura e ncic l opedică români\ , Bu cureşti, 

1971 , p . 74. 
7 lbicl em, p. 7!i. 
8 Ibidem, p. 80. 
9 Dinu C. Giurescu , Tara J?nml111 easc1,/ în sec. X J\ ' - X\', Etl ilurn 

ştiin\ifică, Bucureşti l!J7:1 , p. B5!i. 
10 lslorin Român i i în da le, Ed ilurn cnciclopedii;ă romfmă, Bu cu

reşti, 1971, p. 79. 

h1 Dunăirc Rpl'e Argeş ş i :-1prn Tmnsilvania, situate pe 
Vedea ş i Teleorman. 

La Turnu (Măgurele) Re întîlneau, în vremea lui 
Mircea cel Bătrîn, săteni clin aşezrwile <le la confluenţa 
Oltului cu Dunărea 11• Giuro-iul 12, principaJul avanpost 
la Dunăre, ~11-1 iglU'a o bună 1-1upraveghcre va<luh1i ş i prin
cipalului drum cătl'e Bucureşt i ~ i noua capitafă. de la 
Tîrgovişte , polarizînd o parte din aşcz~tr ile rurale din 
această zonă. 

Ori'.\işul de Floci 8e constituie ş i el drept punct zonal 
al satelor de cîmpic, de pc rîul Ialomiţa . 

Chiar ş i centrele portuare dobrogene, l' C~inute de por
tulane, dispuneau de un hinterland agrar, popuhtt cu săteni 
români ce produceau o parte clin bunurile atît de căutate 
de negustorii europeni. 

Cu s iguranţă că informaţia viitoare, în cadrul căreia 
investi gaţiil e arheologice sînt încă la început , va completa. 
reţeaua demografică din centrul Cîrnpiei Române, rele
vînd fli alte centre de rn.a i mare sau mai mică, importantă, 
rt căror evoluţie a, fo. t nemijlocit legată de l'ondul demo
grafic local. 

Practic, în economia medievală din 1-1ecolele XIV- XV, 
toate compartimentele : cultura phntelor ş i creşterea 
animalelor, mcşteşugm·ile şi ::;chirnbul eraiu practicate 
atît la oraş cît ~i la ,·at. Încă clin faza, tîrgului - ca piaţă -
embrionarele on1şe man ifestă o prcforinţă. pentru ocupa
ţ. iile leg~tte de meşteşugm·i ş i negoţ, iar satele tind să se 
menţină în domeniul agr icultlll'ii, pţLstrînd unele meşte
şuguri indixpemabile. 

Evident , acest lucru se accelerează pe mă8ură ce 
oraşul are capacitatea de a oferi ş i a platia produse mai 
bune, mai uşor ele obţinut .; i deci mai ieftine. Se adaugă 
chiar obligativitatea ce o aven,u Rfttelc de a - ş i comercializa 
produsele numai în oraşul indicat lor pentru a,ce<t8tai , 
contra bunurilor de -·f~wute aici 13. În niccste ·oncli ţi i, 
con:mnităţi s~tteşti de tipul Străuleştilor , Măneştilo l' , Gro
zăveştilor etc. dovedesc prosperitate<L lor ş i nu numai, 
tocmai datorită marii mtnt iti'iiti ele bunmi O l'ă:cneşt i ce 
pătrund în vi<-i, ţ,a locuitorilor,' perfecţ; i onării in~entarului 
de tehn i că agricolă (plugul cu brăzd<ol' de fier şi celelalte 
unelte cu armătură meta,li c~t) , dobîndi t de pe o pia ţă 
ori'l.şem'a1-1c~L. 

C1'edem astfel că în mod înu1·eptăiţ; it, la Bucureşi i, 
civilizaţ i a mbană din Rec. XfV-XV carn, a ridicat şi m?,i 
ridică încă Rerioase p1'oblern c, poate f i dezvăluită prin 
cercetările arheologice efectuate în ve1Tcle unor sate 
aflat e în raza lni. 

În acelaş i t imp, avîntul îmeg i ~tmt de 8~L tele din 
mica Rferă de influenţă. a orn:;mlui NC refl ectă în ritmul 
pe cn.re îl îmeg i fltrează m·b~tnfamul ht Bucureşti . 

Cu R .iguranţă crt ş i Rchirnbul geneml do mărfuri, 
componentă a, acestui procm;, a . aivut la rîndu-i rolul Rău, 
Rt imula,t ş i de apariţ; i a ş i dczvoltare<t ora,şului şi de posi
bi li tţLţile oferite ·ătenilor de a veni în contact cu noi 
sfere, cu noi produ::;e. Subli11i at pe de o p~wte de păLrun
derea la Bucureşti ş i chiar la ·ate a monedei locale, dar 
ş i din alte ţări, comert;ul gcner~Ll a fost o depl ină mani
festare a uni t~tţii de civilizaţ ie , dovedinu n-fle ş i o act ivă 
componentă economi că. 

Dacă avem în vedere unele din cele ma,i mob ile 
manifestă1'i Rpirit;uale, frumo~ml cot idian, podoabele curente, 
individuale, folosite larg de popor ~· i nu numai cele tezau
rizate de nobili, ce puteau Ii dobîndite ş i de pe a.lte pi eţe, 

ll Ibidem, p 8:2. 
u lhiclem , p. 8(i. 
13 Din u C. G iurcscu, op. cil ., p . 145. 
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! . Rran11/ , 1>ri11ci11al11/ dmm de legc//uril. în tr e "/'ara Româneascrl -~ i Tran silvania în secolele X l F - XII I . 

1. Cela lea S11ccvci , ridica /11, f11 secolele X T\f- X\f, înlr-o va lrcl el e puternică lowir e sătească . 

observăm elemente uni Lm·e p o flir ie laro-ă. Decorul ine
lelor el la Măneşti-Buftea .·e a eamănă uneori pînă la 
ident itate cu cel oh. ervat pe pie ·ele , imilare de la. Stră.n
l c~ ti -- M~Li cPLne.:L i l) i Snagov, dar , în acela.,i t imp, est ele 
r o·ăsit la, OILeni-Telconnan, Zimnicea, Drobeta - Tr . 
Hevcrin, în mn,i toa.Le Ktn, ţiunile din .Argeş, la Coconi pc 
Mo. t i şt •a . Podoabele <lin zona bucUl'eşteană au serioase 
a8clll'~Ln~Lri cu cele d in Moldo va,, de la OoLul Mor ii -Popr i
cani. MaramUl' „ul ş i recentele d .·coperiri de la Strei ·în-

l 

O'eorgiu din 'rmnsilvania pot fi atribuite aceleia.; i mari 
familii. 

Analizate din a st punct d vedere, <le coperirile 
de la MăicăncşL i „ i olecţ i a de podoabe de la Măoeşti

Buftea sugerează pe de o parte capacitatea centrului rneş
teşugărm1c „i de sc:himb mban de a oferi aceste bunmi, 
cunoa~Ler a univer. ulni spiritual sătesc, „ i o fină prelu
crare în viziune locală a unor moLiv autoh lionc::, străvc hi 
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.1. T1rgovişle, ren. de-a treia capilală a f'ăr ii Roml111 eşli , cen lrn urban al sate
lor de pe cLLrsul su perior al Dlm/Jovi/ci ş i Ialomi/ei. 

2. Primele conslruc/ii voievodale la Tîrgouişle, clin vremea lui Nl ircea ul 
Bălr in, c/ emomlrînd crc.~ l er<Xl im porlan{e i ec<,nomice a oraşului ele pe Ja/omi/a . 

dar .; i de influen\lL străină. Împreună cu monedele, ele 
ex primă posibilităţile de schimb ale 1-1atului 14

. Comerţul 
general nu avea un ,·ingur sem· . În afara bucatelor pe 
care le furnizau ţ,ăranii, de iwtre inter s mai erau vitele, 
ceara, mierea, v inul, pieil e ş i pc~tele. În .·antierele 
arheologice tlin acea,13tă perioadă „i în sta \,iunile bucu-

14 Panail T. Pa na il, Cercelarca arlteo /oyictl a cu.llurii malcria/c clin 
j'ara Românească în sec. al XIV- iea, în „SC l V", 2, tom. 22, 1971 , p . 257. 

reştene în mod deosebit, este surprin enigmaticul instru
ment din fier, atribuit albinăritului , l'ăzuirii aluatului de 
pe covată, ::;au îndeletnicirilor agricole. În măsura în care 
, e admite folosirea lui în apicultură, dimen iunile acestei 
Mupaţii înt apreciabile, fiind stimulată ~ i de abundenţa 
floricolă din pădurile ce populau teritoriul. 

Analizînd statistic, prin documentele emi e, situa
ţi a capitalelor Ţării Româneşti, s-a relevat faptul că înce
pînd din ·ecolul al XV-lea tendinţa de depla ·are a reşe
dinţei domneşti către sud a fo.·t pregnantă. 

Implicaţiile acestui act sînt multiple ş i cele economice 
nu sînt în ultimul rînd. Cu s iguranţă la acea dată, oraşul de 
pe Dîmboviţa ş i hinterlandul său puteau găzdui domnia, 
puteau asigura subzi~tenţa garnizoanei ş i curţii , fiind în 
:tcelaş i timp un receptiv mediu pentru mărfuri ce nu se 
prelucrau :tici. începînd din sec. XIV-XV, accentuîn
clu-se în veacurile următoare, aRistăm _ ş i b un proces 
de aser vire a ţărănimii şi de con t ituir e a marelui do
meniu feu da,l în zona de cîmpie, unde se cleplilisează şi 
centrul de greutate al economiei medievale. 

In pofida procesului amplificăr ii vieţ ii urbane la 
Bucure. ti în sec. X.V - XVI nu are loc o reducere a 
număn1lui de locuitori în satele înconjurătoare. La 
Măicăneşti în sec. XIV locuinţele satului urmăreau 
mîLlul stî.ng a l Oolentinei pe o aclî.ncime de numai cîteva 
zeci de metri, pentru ca în sec. XVI satul să ocupe o su
prafaţă de pairu ori mai mare, cu o profunzime de pes
te 100 ele metri, iar cercetările antropologice au reli
efat un substanţial spor de populaţie. 

Situ:tţi i similare se ·urprind arheologic b Groză
veşti, tinde, în sec. XV- XVI, locuire<t se extinde pe 
tera a înaltă. La Măneşti-Buftea, cent.rul locuirii din 
veacul al XVI-lea ::;e află în afara velrei anterioare. Un 
element al prosperităţii poate fi consider<tt ş i constru ire<L 
lăcaşului ele zid. Situaţia sa trebuie privită nuanţat, întru
cît de timpuriu ş i-a dobî.ndit statutul de s:tt dependent de 
fam ilia domnitoare :t Drăculeştilor. 

În e · enţă, interdependenţa raporturilor economice în 
I'<LZa Bucure~tilor a :wnt ca prim efect însăşi geneza ora
şului. în :tcelaşi timp ea a determinat amplificarea v ieţ ii 
urbane · pe de o parte, clar ş i SJJOrirea m1rn~kuln i de , ate, 
Rituate în apropierea oraşului, ce concură la viaţa cetăţii. 
Oraşul contempomn înglobează, în limitele . ·ale de 
604 km.p 15, vetrele a peste 4. 0 de ate ce :tu funcţiorntt în 
secolele XIV - XVIT. 

Nă cut din fondul demografic rural ş i su:,;ţinut econo
miceşte de satele din raza sa, oraşul din sec. XIV - XV s-a 
dovedit elementul dinamizator al economiei medievi'lile. 
În cenh'ul Cîmpiei Române, urbanismul a m„rcat o evi
dentă creştere demogmfică, un :tvînt al particip~wii rurale 
la v iaţ~t economică a ţării . În acehLŞ i timp robusteţea 
începuturilor mbane a fo t nemijlocit penclinte de numărul 
de sate ex i tente în aprop iere, de forţa lor econom ică iar 
drumul oraşului în i::;torie a frn.it matew.atic lJl'Oporţional 
cu unitatea interdependenţei sat-oraş - oraş-Rat, feno
men pe cat'e cercetarea arheologică il i-;urprintlc ~i îl po:tte 
aprofunda. 

SUMi\lARY 

Thc cvc r increas în g 1111mber of a rchaeologica l digg;ngs perform ecl in 
X I V- Lh - X V- Lh ccnluri cs scltlcmcnls, dislincl ly revca ls rnnce nlralions 
o r villa ges rcvo lving ro11nd lile cilics. ln lile ca sc o r B uch::rres l , lhis aspect 
is co nspîcuous - Lh e borou gh bc ing al the b eg :nnin g a crea li on o f Lhe 
villagc and Lhcn an arlisan •s a ncl com mer cia l ce ntre for lhc surrounding 
v ill agcs. L\ccordingly, Lhe genes is of the c ity îs clircclly linkcd t o th c m1111 -

bcr ancl th e economic development of the v illa ges rrom thc rcspeclive area. 
Consequently. thc ma ny city proclucts dîscoverecl in lhe prccincls of the 
villagcs are in facl an ev iclence of the urban prosperily, ancl lhc eco nomic 
boom of the agrarian hinterla nd has r ep erc11ssio11s on a ncl is rcfl ecl ecl in 
thc speecl of l'lourishing of Bucharest. 

The a u lhor a lso points out that lhc co mîng .inlo bci ng of B uc'lrnrcst 
slimu lat ecl Lhc ex istencc of ma n y villagcs a ncl thc clcmographic develop
ment în Lhe ccnlrc of the Romanian P lain . 

The cî t y - a cl y na mis ing element of Lhc feu cla l cconom y, rcs11lled 
from the rnra l clcmographic fund ancl ccono mica lly supported by Lh e villa 
gcs sorrounclîn g it - a nd Lhc vî llage - a vasîcn l ce l! of thc society - hacl 
ampl e relati ons wilh cach o lher, a ncl clcpended up on onc ano lhcr. 

1 0 Mic cli c~ionar cnc iclop ecl ic, E ditura c ncic l opcclîcă român ă, Bucu
reşti , 1978, p. 11 48. 
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HANUL CU TEI DIN BUCURESTI , 

Hanul cu Tei face parte din lotuJ. celor peRte li.ouă.
zeci de con.·tructii ue ace8t o·en existente în sec. XVII 
XIX în zona central[L a Capitalei. El Re prezirJti:'L asLă,z i 
ca un culoar cc permite legătura între fo:,;ta UliţţL lVfare a 
Lipscanilor ş i Rtrada, mai puţin cunoscută, pamlelăi, a 
Blănarilor. E:-;te de fapt al uoilea han din rezervaţia i:-;to
rico-arhitectonicf't, Curtea Veche, care a fo flt reRtaumt 
recent în urma unor ample cercet.ţtri coordonn,te de Con:-;i
liul popular al rnunicipiuh1i Bncure~ti 1. 

.PreRărate mai întîi în vecină,tat,ea Curtii Dornne:-;Li 
ş i apoi în perimetrul ace:-;teia,, dupăi Rcoatereâ ht meza,t;. a 
va.·tului teritoriu vo ievodal în 1798, hanuril e au concen
trat t imp de două, secole viaţ,a comercia lă, n, Buc ure~t i 
lor 2 . Constru cţii aducătoare <le mari venituri, ele au 
~tparţinut domniei, mănă,stirilor, 1mLrilor feudali Hau unor 
negustori bogaţi 3. 

Hanul cu Tei face parte uin categoria stabilimentelor 
ridicate ele negm;torii bucureşteni. Timp ele aproape u11 
·ecol ş i jumătate monumentul a cl[Linuit în pofala nume-

1·oa.Relol' ca l aim it· ăiţi mM·c r-; -au abMut a,:-;trpra lui, nilterin-
1lu-i unulo tră:-;ăttui ini t iale. H anul cu 'rei mite rodul 
co!Hibor ă.rii a <loi n,Rociaţi,' .AnaRtaRie Ragi Gheorghe Polizu 
ş i Ştefan Popovici 4• Două plă.c i ue piatră, prinse deawprfL 
noilor porţi de acceR, redau ini\,ialele propl'ieLnirilor ş i 
anul 1833 ca,re indi că, începerea, lucrărilor. Nu se cunoaşte 
numele nici unuia li.intre me~terii con:-;truc~ i e i, dar clup[t 
factura clădirii ei p~tr a fi cle::;Lul de mode.:t i "· 

Primele documente, în care încep :-; ă apară şL iri des pre 
evoluţia proprietăţii accRtui han ş i înfftţ i ~area lui, cla,tează 
clin 1835u. Este vorba <le contmctul încheia,t de cei doi 
ltROCiaţ,i la 6 auguflL 183G privind urepturi lc ~ i în<la toririJ.e 
ce le revcnea,u în l egă,1 ,ură cu hanul ce-l con:-;i.ruise în v;i,U.ul 
comercial a,l omHului de rcHeclint;~L . Din Lextul aceHtui 
document rezultă, . cf't AnaHtaRie .Polizu ş i Ştefan Popovici 
avuf\e, ·erft prăvălii a ici, ci"'trora le-a,n adăiug<1it două jurni\,
tăţi ele prăvi"'tlic cumpitrntc, în tovără,ş i e, una de la Lin
clela, Irgolcla ~ i Blenda,, iar alta de la, Moi:-;c ovreiul. ':Coate 
aceste vechi eli'i.diri a,u fo8t ni"'Lruite, fapt <luvedit ş i pl'in 
cercetările arheologice, care au Hurprin :-; n,tît ::;u b ziduri le 
ele lîngă :-; (.r. Bli"'tnari, cît i:;i la, cele clin l~ ipHca ni, fornht~iil u 
unor corn-;Ll'ue\;ii din flec . al XVIII-le<t. Pe aceHt teren s-a 
înă,l\;a,t hanul, lucrăirile fiind deplin închein,te în 1835. 
Prin în\,elcgere<t din 6 augm;t;, acel an, Ana,::;taRic Polizu 
primea „rîndnl ce cade spre apus, a,dfoă cel d'in stînga, 
01,im, intri; ·î11tr-·însnl il'in faţa Urg1.iln1; (din LipKcan i - n.n.) 
şi pînă la cea de la Ha11:u.l lii1; Zamfir, începînil de la nr. 1 
şi pînă la nr. 14, prPcwni ş1: 2 ·magazii ce sînt pă acest rînd, 
însă itna deas1.tpra p01~ti1; despre faţa Urgulwi ş·i cealaltă 
deasupra porfi1' llespre Jla111,il ltti Z amfir" 7• Ştefan Popo
vici primea laLm·a <le cHt a hanului cu accla,~ i număr ele 
încăperi. Document.nl m~ti rnenţ, ion cază · „nmiblătocireci ce 

l Proi cc lul tll' r csl:111rnrc n J'osl inlol' rniL de 1111 col ccli v ele spccin lişU 
sub conclu cc rcn nrl1. C .. loj:i. l ' 11 :1porl cl cns<' l>il llU lld 11s nrliilcc !ii Dinu 
J\11lonesc11 ş i J. l\ lnr linn. 

2 Durnilru Almaş, Pnnail I. !1:.111ail , Curtea Vec ile din 1311c11rcşti , 
lllll'lll'CŞlÎ , 1971J, p. 7<1. • 

:1 George Polrn , J/an11rilc b11c1.u·cş te 11 c , B11 c 111' cş Li 1.943. 
>J N ico lae SLoiecscu, Jl epertoriut bil>lior1raf'ir al mo1111111e11 tctor /'e udatc 

clin R11c11rc.~ li . l::lu c ur cş li , 1 ()!i9, p. J 1 O. 
" Gh. loncscu-( ;i, 11 mc11\i oncnzil c:i în trncli\in localni cilor Banu l cu 

T ei 111ni cs l e 11u111il. ş i I lnnul lui Niis l:i st', Istoria Huwrcş litor, Buc urcş Li, 
1899, p . 4\J :l. 

11 N. SLo ieesc u , op . cil„ ]J . 11 9. 
1 George Polrn , op. cil„ p. !'li. 

dr. PANAIT I. PANAIT 

cade pă r-îndiil bolţ·i:lor mele, r,ile lwi Ştef an, precwm şi o 
oda1·e a hangiiilui ce ca,de pă rîndul bolfilo rmele, ale 
lii1: Anastas·1:e ... 8 , încăperi Cftre m·mfm sr1 se menţină 
în proprietatea a rnînclonu·a. Sînt menţionate ca înda,toriri 
comune reparaţiile impuse ele „pr~f'acerea porţ1:lor celor 
miciri, ş'i a ca.ldarîrniilni ş·1: piiţ'iilii1; cînd să vor stn:ca". 'I'ri
bunalul ele comerţ al Ilfovului a întărit înielegerea, ară
tî nd că. bczestenul este făcut „d1:n temiez.ie" de cei doi 
r; ~oc iaţ i „pe locurile lor în faţa Ul(te·i ce·i miar·i, d·1:n Şelari" . 
Documentul încheiat la 6 augu,·t 1835 sublini:-tză că noua, 
con::;trucţie a, foRt făcută pentru a fi închiriată, fapt ce ~1 
impus ele la, bun început şi Rtrncturn planului clădirii. 
Numai la, doi ani, la 1 iunie 1837, Ştefan Popovici eRte 
nevoit Ră vîndrt două clin boltile ce le detinea în H~mul 
cu Tei lui Ioa,n Lambru Polizu, primind 'suma de 1650 
ga,lbeni împr1răteşti. Au fost v înclute bolţile nr. 13 ş i 14-, 
actul fiind semna,t de numeroRi martori 9• Din îm;emnareft 
Marii Logofeţii a Dreptăţii, făcută la 3 august 1837, rezultă 
căi vînzarea s-a datorat unor mari greutăţi financiare prin 
care trecea vechiul proprietar, a cărui avere era, zălogită 
la mai mul~i negu.·tori. Însă nici cele două bolţi nu vor 
l'ă.mîne prea mult timp în ,·tăpînirea lui Ioan Lambru 
Polizu căci la 2 ianuarie 1853 un act consemna trecerea 
lor în stăpînirea, lui Gheorgachi Hagi Anghel penLru suma 
de 56 700 lei 10 . În 1858 ele vor fi vînclute clin nou lui 
Manoach Leon ş i Gheorghie Marin. 

Dupft unele informaţii rezult[1 că pînă în 1916 curtea, 
interioară a hanului a fost pavată cu bolovani ele rîu din 
care nu s-a mai păstrat nimic în momentul începerii r e8-
ta, tuării. A dăinuit însă prin decenii feroneria ele la uşile 
~i ferestrele ele pe latura ele vest, puse ele constructorii 
uin secolul n.l XIX-lea. Deş i modest ca înfăţişare, Hanul 
cu Tei a gţtzduit o viaţă comercială inten. ă . Aici î şi avea 
Rediul marele negu:-;tor de lip ·cănle cu toptanul Nicolae 
Ohin1, cunm1cu t în documente ş i cu numele ele Kirilof. 
E:-;te atestat mai întîi ca mare negustor de blănmi clin 
Hitrni<t, pe mtre le <lcsfacea pe loc sa,u le trnnsporta mai 
tlepa,rte la J.J ipsca. Consicl erînd ma i rentabil comerţul cu 
prouuse ele lip.·cănie , N . Chiru abandonează negoţul cu 
blănuri ş i transformă prăvălia sa într-o unitate de des
facere a articolelor ma,nufacturiere. El va fi urmat şi de 
alţ i irnportan~i negu::;tor i ele manufactură : Con tantin 
P ana iot, Constantin D. Athanasiu, fraţii Popp, Mihalache 
Ragi Panelele, Ilie .A.th. Lipatti ş . a. Aflat în plin centru 
comercial, Hanul cu Tei a jucat un rol însemnat ş i din 
punct de vedere fina,nciar, a ici nivindu-ş i Rediul cîţiva 
ma,ri bancheri, printre care R-au remarmt1i Alexandru 
Kirilof, Ioni ţă Popp ~ . a . 

În tot t impul funcţ i onrtrii lui, Hanul cu Tei a r epre
zentat O unitate de de:-;facere a proclnRelor manufacturiere 
a,dur-;e îndeo::;ebi din Transilvania Ri din centrele occiden
t.ale. Incendiat de mai multe ori, el'a fost refăcut de f iecare 
<.fată dat01· it ţt poz i ţ i e i favoara,b ile pe care o avea . 

Iniţ; ial, con ::;trucţ i a era alcătuită clin cele două şiruri 

ele înc:1peri bolt ite, lip.· ite ele pivniţe sa,u etaj. J,attuile de 
nord ~ i de ::;ud, în care emu amenajate por\,ile, bene
ficia,u de Hllbsoluri, pa,rter ş i cat. Ca plan, Hanul cu Tei 
eHt.e o copie fidel ă a Hanului Ga,broveni clin imediata. 

8 Ibidem. 
9 Ibidem. 

10 I bidem, p. ll4. 
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Fig, J, Ctzrtea intertoara a Hanului cu Tei. Litografie ele Poitev in-Sclle/ctl y 
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Fig. 2. Placă cu însemnele celor doi negustori asociaţi ş i anul 1833. 

vecinătate 11 deosebindu-se în mod evident de hanurile 
domneşti d~torate lui Şerban Cantacuzino şi Constantin 
Brâncoveanu, ş i ::ucestea zidite în aceeaşi zonă 12, sau chiar 
de Hanul Manuc ::umenajat în primii ani ai secolului al 
XIX-le::u 13. Toată construcţia a fost făcută din cărămidă 
(24 x 12 x 3,5 cm), în general insuficient ars~. Fu:r;i.da
ţiile adînci de cca 1,20 m aveau, ~ep~ _; uport i:u:i.dlm d~ 
ţăruşi din lemn, :,; itua.ţie 1\ecvent rntili;i.1ta la c~ăd1ril~ v~ch1 
din centrul Bucuresttlor. Pentru sponre::u rez1stenţe1 zidu
rilor s-a recun; la 'realizarea, în structma fundaţiilor, a 
unor arce de descărcare. În general pereţii depăşeau cu 
puţin lăţimea de 0,50 m. . . .. . ~ 

Latura paralelă cu str. Lipseam beneficia de doua 
sub. oluri, primul dintre ele, cel de vest, împărţit în do~1ă 
camere inegale, avînd o suprafaţă de cca 67 m.p. Piv
niţa de pc latura e::;tică, alcătuită. din trei compartimentă~·i, 
datează de la sfîrşitul secolulm al XIX-lea. Sub olurile 
din pre Rtr. Blănari erau inutilizabile, fiind umplute cu 
moloz. 

Una din etapele importante ale tran formărilor ctito
riei celor doi asociaţi s-a consemnat în ultimele decenii 
ale secolului al XIX-lea. Amplele intervenţii au afectat 
faţada din Lip ·cani, dotată cu b.alcoane . en_iicirculare 
ieşite puternic în afară, cit şi colţurile de sud şi ud-vest 
peste Cal'C ::;-a ridicat Un şir de Încăperi Ce a~cătUi_?iU ~ta: 
jul. Mai puţin transformată a fost part~ dm ~lanan ş1 
corpul de pe latura de e t. În momentul mcepem pro:,;pe~ 
tărilor, monumentul se găsea într-o stare necore ·punza
toare. Puternice fisuri spintecau pereţii şi fundaţiile, iar 
cărămida era macerată pe mari suprafeţe. La rîndul lor, 
alte clădiri ridicate în imediata vecinătate măreau con
trastul între volumul lor ş i cel al hanului rămas la cote 
inferioare. Astfel întregul calcan de la fostul hotel Kiriazi 
domina în mod agresiv curtea interioară a Hanului cu 
Tei. Pentru a estompa acea tă diferenţă, şi pentru a mări 
spaţiul utilitar s-a recur la adăugarea etajului, pe amb~le 
latuTi lungi, şi la ăparea de pivniţe sub toate vechile 
încăperi. în vederea consolidării întregului ansamblu s-a 
procedat la subzidirea fundaţiilor iniţiale, lucrare ce a 
1mpu mari extrageri de pămînt. Toate ace te lucrăr.i, 
la care s-au adăugat cîteva secţiuni arheologice, au pe~mi~ 
surprinderea unor vestigii medievale, anterioare hanulm, şi 
clarificarea etapelor de construcţie ale clădirii la stadiul 
începerii restaurării. 

11 Panait I. Panait, Hanul Gabroveni din Bucurcşli , ln „ Revista Muze
elor şi Monumentelor - Monumente istorice şi de artă", 2, 1977, p. 27. 

12 Atit Hanul Şerban Vodă cit şi cel de la Sf. Gheorghe-Nou se pre
zentau ca edificii patrulatere, cu curţi interioare spaţioase în care se ridi
cau şi alte construcţii. 

la Panait I. Panait, Hanul Manuc - Cercetări arheologice , ln „Bule· 
Unul Monumentelor Istorice", 2, an XLI, 1972, p. 10. 
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Cercetările arheoloo-ice efoctuate de Muzeul de ifltorie 
a municipiului Bucureşti R-a u desf~şurat în perioada 
17 octombt'ie - 10 noiembrie 1967 s1 au afoctat curtea 
interioară, latm·ile de est, vest ş i sud 'precum ş i exteriorul 
din str. Blănari 14 . Cîteva secţiuni s-au deschi::; în sub::;olu
rile din. pre str. Lipscani. A vîndu-f\e în ve~~ere preze~ţa 
unor irntala~ii gospodăl'eşti, montate p e m1Jlocul spaţ~u~ 
lui cm(iii, s-~t recurn la, secţi9 ni ori~nta,te .est-vest, ad1ca 
perpendicularn pe cele doua hLturi lnng1. 

S-au tmsat a ·tfel 7 sant-uri dintre care Ş. I pe latura 
(le vest, la exterior, . II, rV, V, VI în CUJ'L~a int~rioairăi, 
Ş. III perpendicufar pe latura, de E, la extcnor, ş 1 Ş .vu 
în trotuarul stră,zii Blănari. În afară de acef\te şanţun au 
mai fost de.·chi ·e două secţiuni în pivn*t l. S-a săpat o 
suprafaţă de cca 50 m.p. ' · . . 

Cum era ş i de aşteptait, au fo ·t reperaite, m urma ~ce::; 
tor investigatii, urme a,le unor locuiri cu mult anterioare 
punerii fundâţiilor hanului în studiu. Toate acestea apar 
ţin epocii medievale, începînd cu .cel ~e-al XV:I-~ea vea,c. 
E ste de subliniat faptul că în 1mechata vecmatate, ~ 
jurul biset'icii Sf. Nicohte, Şelari,. ~~ fo.·~ em:r;i.alate, prm 
cercetările din 1953 - 1954, vestigu mai vecht. Raportul 
întocmit atunci menţiona descoperirea la - 5,70 m a unor 
fragmente ceramice din sec . VI e.n. şi a unei monede de 
bronz emisă de împăratul Justinian ( r-: 27 -565) .. Tot 
atunci a fost gă it, într-o prăvălie incendiată, un mic lot 
de monede bătute între anii 1758- 1808 15 . Harta arheo
lo(l'ică a orasului Bucuresti mai notează în acest perime-b , , . 

tru vestio-ii de locuire din sec. IX- XI, precum ş1 urme 
ale unorb case din sec. XV- XIX 16. 

Cu prilejul subzidirilor laturii de est a Ha~ltlui cu.Tei, 
, pre mijlocul ace teia, au fost semnalate trei mor:mmte. 
Două dintre ele indicînd persoane matlll'e, erau onentate 
S-N, capul p;.ivind spre miazăn~apte. , el ~~-al trei
lea individ fuse e un copil înmormmtat m poziţia E - V. 
Toate au fost depuse la aceeaşi adîncime, în st!·atul ~~ 
pămînt neoTu tasat lipsit de mărturii arheologice. N1c1 
unul din ~orminte ~u a conţinut vreo piesă de inventar 
funerar iar cît priveşte fltratigrafia nu a p~1tut fi ~tilă 
întrucît gropile celor înhumaţi erau ~eranJate ~le zid~
rile Hanului cu Tei. Ceea ce ·c cuvtne a reţme e::;te 
faptul că cel puţin două din ace. ·te înhumări nu ap~rţ,i~ 
unor creştini. Ele pot fi puse în legătură cu locu1tor11 
aşezării din ec. III - IV, ex istentă la Cul't~a Veche, sau 
cu populaţiile mie:raLoare care . -au. ab~tut ş1 ~supra ace::;: 
tui centru al Cîmpiei Româine în milemu~ !· ,smt . cele m~1 
vechi înhumări pe care le cunoaşLem p1m1 m prezent m 
zona centrală a Capitalei. . , 

Situa~ia stratigrafică, întîlniLă aproape umfonn m 
toate şanţ;mile deschi se, se prezintă a ,· tfel : 

Sub 1.ratl1l de pietri ş, cc :ms.ţine placa de ~s1~alt, 
urmează un pămînt galben purt~tt, pus pentl'l~ a mal\,a 
curtea interioară. Ei'ite un pămînt ::;cos cu ocaZia amena
jării pivniţelor la ·fîrşitul flecolului al XIX-lea. Se con
stată că stratul de înăl\,M'e a curW prin ace t procedey er~ 
mai lat spre str. Lip8cani ~ i mai subţire , pre Bl~n~ri. 
Sub pămîntul galben urmează o depunere de pammt 
necrru cu mult cărbune . i dungi de mort~ti'. Acesta este 

b ' ~ . 

stratltl răma::; de la lucrările făcute pentru amenaJarea 
terenului în 1833. El confirmă faptul că pentru nivelarea 
locltlui pe care s-au săpat fundaţiile hanului a fost nece
sară demolarea unor constrncţii mai vechi. Ace t strat a 
acoperit spre str. Blănari o dungă lată de moloz compact, 
care la rîndul ei suprapune un pămînt negru cu mult 
cărbune. Au fo t 'Urprinse apoi depuneri de lut galb~n 
nisipos pmtat, pămînt negru cu fragmente de vase dm 
sec. XVII - XVIII, un strat cenuşiu ce a: tupă .mmele 
unor case din secolul al XVI-lea ş i acestea mcendiate. În 
şanţul IV, la -2,20 m, începe un strat gro · de cca 0,70 m 

14 Men~ionăm şi aici preţioasa participare a arheologului Arislide 
Ştefănescu la desfăşurarea cercetărilor arheologice de la Hanul cu Tei ş i 
de la alte obiective din zona Curtea Veche. 

15 „ Bucureşti , Rezultatele săp ăturilor arheologice" , Bucmcşti, 1954, 
p. 247-248. 

16 Bucureştii de odinioară , sub redacţia prof. univ. Ion Iona şcu, 
Bucureşti, 1959. Harta arheologică. 
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Fig . 3. (,alura clin sir. Blănari a ll cuwlLLi c11 T ei. 

de pămînt murdar, caro nu ftpare <lecît în acea. ·tă por
ţiune . Solul viu e:ote mar ·at de stratul cenu~iu ni ·ipos şi 
lOe:oul cuaternar. A:otfel , depunerile ·tratigrafice, coro
borate cu studiul ·omparativ al materialului arheologic, 
dovedesc că cele ma i vechi indicii de locuire s-au păstrat 
depuse pe un . ·trat de pămînt umed în apropier o::i, unei 
pînze de apă freatică . De a ici şi necc1-;itate::i, irnitalaţiilor 
de <frenare a apei smprinse în Ş. IV. }-,aptul acesta a impu::; 
ş i con. ·tructorilor din ·ec. XIX unele rezolvări tehnice de 
un fel dem;ebit. 

Obiective arheolo,q'ice descoperite prin săpături. 
Oele 9 secţiuni de chi::;e au permis semnalarea şi 

cercetarea, în parte, a unor obiective arheolo 0·ice ante
r ioare începutului secolului al XIX-lea. A. tfel în şanţu
rile II si V au fost de ·coperite r e tmile unor case din 
paiantă,' mistuite de un puternic incendiu. Ele fuseseră 
făcute din bîrnc lat~e .de ~emn şi pari. 9P-irpicD:1, ~ros d~ 
6,5 cm, a fost pregat1t drn lut amest(;}eat cu p1etncele Ş L 
nisip. Pereţii interiori ai caselor erau făţuiţ i cu stratmi 
de lipitură clin lut galben, procedeu surprins şi la casele de 
suprafaţă ale ·atului Măicăneşti din secolul al XIV-lea 17• 

După cantitatea şi masivitatea materialului lemnos se 
poate deduce existenţa unor con trucţii trainice. Datarea 
acestor case s-a putut face pe baza fragmentelor de vase 

----·-' 
17 Margareta Constantinlu şi Panait I. Panait, Şanliel'tll Băneasa

Slrău/eşll, Cercetările din sectorul Măicăneşli (1964-1966) în „Bucureşti , 
VI", Bucureşti , 1968, p. 71. 

Fig. J.. Fa /acla <lin sir . Upsca 11 i a 11 rt1111!11i Cl/ Tei . 

<le fot. drnmopcriLe hwhtltă cu ·hirpicul :;; i c:\rbm1elc ])l'O

ven it de 1a pereţi. Se rrnrntr ·ă pri utre acrn;Lca h«:t 0·m.cntele 
unor fa rf'uri i acoperite cu :,; 1 n alţ galben-alburiu f) i pete 
verzi ş i maronii, tlatatc în zona Uurtca Veche în .·ec. 
XV- XVJ1B. InLerc1-;ant este de asemen a Ull fragment ele 
vaR ele faianVL, de wovoni cnţă oricntalrL, oh iccL cc conf:irmă 
impol'Lul unor <LLari vallc d in Irnperi ul ol onmn iv. În ·ec-
1Jiun.ilc II, IV ş i V, ve1-;t iu·iilc arheologice par <t confirma 
pla:area unor ·ase <le tîrgovc(.i pe un alini<1i ment, acoperit 
rtcum de la tunt vest ic:\ a hanului. În accRL caz Ourten 
intorioai:·ţL a Hanului cu 'l~ei ar corespunde unei<t din 
ul itele vechiului ora::;. 

' încă din .·e ·olui al XVI-lea problema apelor de pe 
la turn ele nord a h :-tnulu i de az i <t con.·tituit o importantă 
preocupare. În .·anţul IV au follt r eperate dol1 i't faze de 
a.menajare a unor in:otalaţii de drenare a a pei. La început, 
terenul fi ind ma i jo::; decît ·uliţa Mare (LipBe<Lni, n.n) s-a 
ăui..at înălţmea lui prin aducerea unor r estmi gm;podă

rcsti a ::;tratului <le gunoi de g-rajd. În acm;tc depuneri . 
a ~părut un variat inventar arheologic, -printre c::i,re şi o 
farfurie ::;rnăl~u it:"t ş i datată în veacul al XVI-lea . . în do~ă 
rîndUT i apoi s-au Răpat canale orientate E - V. Pnmul dm 
ace.·te şanţ11Ti a fo.·t săpat fă1·ă a fi consolidat, pe cînd cel 
<le-al doilea, a primit pcrc(,i din bîme groase de i,;tejar. 
în vederea protej ării celui de-al doilea canal , a fo t făcut 
un cranl ele nuiele împletite. A est e in ·talaţii au funcţionat 
în sec. XVI- XVII. în perioau.a cuprinsă între .·ec. VII 
ş i construirea hanului s-au succedat .;a. e incendii, car e au 
lă at în , tratigrafia locului unne de cărbune şi ar ură. 
Unul din aceste focUTi a mi tuit ş i o construcţie din seco
lul al XVII-lea, din cărămidă păstrîndu- e un pavaj tot 

i s Bucureşlii ele odinioară, Plan şa CL /5- 6. 
10 Un valoros lot de vase din fai anţă executate la Iznik, datind de 

la sfîrşitul secolului al XVI-iea, s-a descoperit la palatul voievodal de la 
Curtea Veche. 
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ele cărămidă, acoperi t cu un pămînt cenuşiu cu mult 
cărbune i:) i fragmente ele va:-;e de la începutul secolului 
al XVUI-lca. Deasupra acestui pavaj s-a amenajat un 
al doilea, pav rt j, tot din căr~unidă (24,5 x 13 x 3 cm), 

·suprapus la rînd11l lui ele 1111 strat de părnînt neoTu cu 
fragmente de va ·e din cel de-al XVIII-lea veac. A„tfel 
de „pav·imente" au ma i fost :-iurprinse ~ i în alte l)ărţi ale 
cmţii marcînd fi e căi pietonale, fie zone de acces în unele 
locuin ţe . Tot un zid ma i vechi clecît hanul ·-a semnalat 
în clU'tea interioară , în colţul de N - V. EL n1erge aproape 
paralel cu fundaţ i a h::tnului, închizîndu-sc ÎJl unghi drept 
cu un alt zid aflat sub t rot uarul actualei străzi Blănari. 
Aceste ziduri apar t in unei constructii clărîm::tte la înce
putul i:;ecolului nl 'xrX-lea cu oca~ia înălţării H anului 
cu Tei. În fin e printre vest igiile semna.late prin săpături 
m::ti pot fi menţiom1te lăc::ti;\ele a 4 stîlpi de lemn1 cu diame
trul de 0,25 m, sur:prin ş i în Ş I , în ş ir orienta,t NNE - SSV. 
Un a,l doile::t şir de ."tîlpi a fo :-;t gă ·it h cm1 2 m de primul, 
în Ş II. Situa Lii similare se eunoRc în fost a Piată de 
Flori ş i ele t rebuie puse în legătură cu sist emul de prote
jare a Curţii au a om~ ului cu garduri puternice, executate 
din stîlpi de lemn. 

Cele două "mţuri trasate în pivniţa 1 au avut ca 
rezultat precizarea existenţei, ş i aici, a unor ziduri mai 
vechi decît hanul. Astfel a fost semnalată fundaţia unui 
pilon (1,5 x 0,90 m) ce aparţinea pivniţei anterioare, 
orientată spre vest, precum şi un alt zid, şi el mai vechi 
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H anul cu Tei ş 1V2 S. se . 1/20 

Fig. a. l'ro{'ilul de ~ ud al şanţului 1 V. 
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decît hanul. După tehnica în care est e lucrat, pilonul 
poat e fi dat at în secolul al X VII-lea, pe cînd zidul celălalt 
în ecolul al XVIII-lea. Ceea cc a Lrage atenţia la ace::;t 
pilon e;:; te ::; istcmul de ::trmare cu tifitn ~i prinş i în fundaţie . 
Apar a ·tfel 3 l(tcaşuri de bîrne ele lemn longitudinale :;;i 
3 transvernale. Aceşt i tiranţ i erau ,· prijiniţi pe ţăru:;;i 
bătu ţ i în p~1mînt . De fapt ::;tudiere~ fundaţiilor a permi ::; 
preciZar ea cîtorva. concluzii r eferi toare ht t ehnica de 
constructii în anul 1833 : 

- meşterii bueure..;teni au folosit drept materiale 
ele construc\;ie cărămida ş i mortarul amestecat cu nisip 
gălbui, situaţie caracteri stică sec . XVIII-XIX ; 

- pentru consolidarea fundaţiilor s-a recurs la rea
lizar ea unui suport de fixare prin ba terea în pămînt a 
ţăruş ilor de lemn ; 

- t oate şan~urile săpate pentru ridi carea fundaţiei 
se prezintă sub formă de trepte, fiecare dintre acest ea 
măsurînd 0,50 m ; 

- zidul de funda~ie est e alcătuit dintr-un „iT con
tinuu de arce de descărcare. 

Lu crările de restaura,re încheiat e în 1973 reprezintă 
cea de-a treia mare etapă de existenţă a H anului cu Tei 
din Bucureşti. Ele a u urmări t atit recon. iderarea monumen
tului, sporirea funcţionalităţii lui, cit ş i obţinerea unei 
înfăţi şări unitare. În acest scop au fost îndepărtate adao
surile intervenite la sfb'~ itul secolului al XIX-lea în curtea 
interioară, supraînălţîndu-se laturile lungi cu un etaj 
dotat cu geamlîc specific epocii de ridicare a Hanului 
cu Tei. Marcarea acestui adaus este evidentă, fără a impieta 
aspectul unitar al întregului ansamblu. Totodată s-a 
impus schimbarea feroneriei uşilor şi ferestrelor, recurgîn
du-se la copii executate în aceeaşi manieră în care s-au 
lucrat cele originale. Avîndu-se în vedere înscrierea faţadei 
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din Lipscani în frontul stradal, ş i a8pectul ei plăcut, s-a 
procedat la menţinereRi acest eia în forma dată de către 
meşterii sfîrş itului de veac XIX. De aceea latm a din 
Blănari, c:otre s-a, păstrat în forma veche, diferă de aceea 
din capătul opus acestui mare culoar comercial. În noua sa. 
înfăţi ş:otre H anul cu Tei contribuie la sublinierea arhitec
Lurii mediev<tle din centrul istoric al Bucureştilor. 

SUMNIArlY 

Th c 111onu111 cnl bclon gs t o Lhe hislorical ancl archiledon ic r escr
va lion of Buclrnrest a ncl was built from 183:1 Lo 1835. T h c arclrn cologica l 
rcsearches errectecl wilhin thc fra mework or Lhc resta uraLion works led 
to thc cliscovery or vcsliges or haJC-timbcr houscs cin lin g from lhc X V l-th 
ccnlury. Together wilh othet' lrnilclin gs, they wcrc ror111in g „ Uli ţ a cca 
,\'lare" (thc Big Lan e), toclay Lipscani Str. , wcll -known commerci al p lace 
of Bu cha rest in lhc medieval cpoch. Olhcr cliscovcrecl builclin gs, ma cl e 
up or br icks, clated rrom th e X V 11 -th - X V 11 l -Lh accorclin g to thc spe
cialists ' opinion. 

Hanul cu T ei (The Lime-Trees' 11111 ) wns built by two grcal mer
c lrnnls rro m B 11 charcst : Ana slasie H agi Poli zu :mel St efan P opovici. By 
tlrnl time il was nn i111porl:rnt corn mer ·ia l c rossin g borderecl hy two rows 
or sh ops, c:i ch one consislin g o[ 14 rooms. Thc short sicl cs of the inn , wherc 
;Lhcrc a lso were the cnlran cc gates, hac! a bascment, grouncl Cloor a ncl first 
floor , U1 c rest or Lbc b11i ldin g havin g onl y a grouncl fl oor. Siluat ccl in thc 
ccnlrc of the town, Lhc Jnn reprcscntecl a n importnnl co mmercial obj ec
liv e, bcco111in g well known for the el espalch of [urs nncl rnanufaclurecl 
nrlklcs IJrou ght Irom lhe Occident a ncl rrom Lhc Tra nsy lvanian ccnlres. 
AL Lh c cncl o[ the X IX- Lh century important moclifica tion s wc.re ma cl e 
which a f[ce l ccl thc so 11L11 cr11 h alf of t he IJuilclin g. 

Th e rccenl rns la unrlion r cmo ve cl th c amenclmcnls impropcr to 
Lhe a n:hilcclurc or L11c bcginnin g o[ th c :XIX-Lh ccnt11ry ancl ga ve back 
Lo Lh e monum ent ils inilial asp ccl, emph as izecl hy t h c fl oo r with a ve rnn
cla h which was a dcl ecl in orcler to integ rale it wilhi11 Lhc prcscnl an:hilcc
t .1rc o[ thc a rea ancl Lo ln c rcnsc ils fun c lion a l charact cr. 

Hanul c u T ei is on e of th e 20 b uilclin gs of this kind ex istin g cluring 
Lhe fe11clal epoch in the Cmlea Veche (An cient Court) arca , in B uclrn rcs t, 
ancl reprcsenls a t ype of B ucha res t inn . 

·TîRGOVISTE. CONSIDERATU ASUPRA ÎNCEPUTURILOR ' . 
ORASULUI MED I EV AL 

' 

GABRIEL MIHĂESCU şi EUGEN FRUCHTER 

Temă prioritară a programului de cercetare a patri
moniului cultmal n:oi, \,iona. l, studierea problemelor privind 
geneza şi organizarea oraşelor romţrneşti con ' tituie o 
preocupare majoră :oi, istoricilor. 

De.·coperirile arheologice întîmplătoare , ca şi rezul
ta,! ele şt iinţifi ce , ob ţinute prin ::;ăpăturile sist ematice efec
tm1.1"e în diferite puncte ~tle oraşului Tîrgovişte, ne permi t 
:;i,stă zi să facem unele prec i zăTi asupra vech imii, ariilor ş i 
structurilor aşezării medievale, asupra momentului istoric 
al conturării trăsăturilor :otle urbane, precum ş i asupra 
roldui cur ţii domneşti în evoluţi a ulterioară a ace t eia . 

Ca în :otlte ca.zuri, ate::rtarea documentară a locsJităţii 
este ulterioară apariţiei sale 1. 

Cercetări arheologico recente vin să atc::; te exi::;t enţa. 
în per imetrul oraşului a unor aşezări rurale în ::;ecolele 
III - V, X - XP şi a uneiR. incipient urbane l:ot începutul 
rncolului al XIV-lea, deocamdată fără legături stratigra
fi ce concludente între aceste faze, care să ate t e continui
! r./ ea locuirii în aceeaşi vatră . 

Premisa economică :oi, apar i ţiei la TîTgovi ~te a unei 
~tglomerări urbane o const itui e exi stenţa unei grup ăiri 

1 Că!dlori stră ini despre /<irite r omâne, voi. .1 , E d. ş liinPfică , B u cureş ti , 
t rn8, p. 28 - 30 (menţiunea clin 1396 a lui ,Joha nn Schillberger). 

" Es lc vor ba el e clouţ1 monede divizionare biza nlin e e mise el e loa nncs 
l Tzimiskcs (969 - 976), descoperil e la Tî rgovi ş le în an ul 1954, a că ror 
pre zenţ ă in imediata apropier e a clrumuln i el e nego ţ al I a lomiţei se ponte 
expl ica prin fun c ţionarea a ic i a unui tîrg p er iodi c pri lejuit ele circula \ ia 
intensă a mărfurilor pe drumu l folosit h:ci\ clin antichita t e ş i r evigorat o da t ă 
cu r even irea stăp înirii bizantine la Dun ă r e . Un solidus emis el e Justinia n 
după anul 538 a fost descop er it , 'in 1972, în apropier ea ace lui aşi drum 
(v. Lu ciana Oa ncea , Descoperiri arheologice la Valea Vo ievoz i/or, în „ Scrip1a 
Va lachica", 4, Tîrgovişte, 1972, p. 115). Săp ăturile arheologice efectuate ele 
noi în cartiernl Su seni au surprins mmele unei aşezări aparţinînd ult imei 
etap e 11 cu lturii Drldu (v. Gabriel Mihăescu , Conlrlbufii arheologice la stu
dierea lnceputurilor oraşului Tlrgovişle , in „ V11lachic11", 9, Tirgovişte, 1977) 

rnlat iv den8c de Ra te a, înş irate pc văile mijlocii ale Ialo
miţ;ei ş i Dîmbovi ţe i. - car e converg pre a.cest punct la 
ieş irea dintre <lcn.luri, unde rîurile Re Ripropie pînă la 
8 km. 

Bvoluţia ra.pid ă a ~rîl'gov i ş t e i ::;pre t ipul de :otşezarc 
urban ~~ a fo::;t iniluenţ;ată de o serie de factori : 

- situarea ei avantajoaKă în microzonă, facilitînd 
legătlll'ile dintre :rnte ; 

- pozi ţia geografică ::;pec inJă într -un cadru natuml 
mai larg (zona de contact dintr e Cîmpia Română ş i Sub
carpaţ; i ), care-i conferea rolul de mijlocitor :;i,l sch imbului 
de produ::;e (tÎl'g periodic) pentru grupurile de ::;at e cu eco
nomie complementară, , pe o rază de cca 20 - 30 km ( ş i la 
o distanţă de 40 - 60 Jun de alte cen tre urbane contem
porane cu o evolu ţ ie a ·emănMoare ) ; 

3 Ales la lc cl ocu111 c11La r a b ia în secol ele XV - X VI - p e măsura aser
virii lor ele că tre reucla li sau bi se ri ci\ - clar cu o e x i s le n\ ă si gur ma i v eche, 
sa t ele cl in împrejurimile Tîrgovi ş le i con stitui au o g1upa re un it ară ele aşe
ză ri in ş ira le ele-a lun gul cursurilor el e ap ă . Le prezenlă rn în ordinea crono
log i că a men\ ion ă rii lor : Hă zvncl (1 431) ; Bran eş li , Ccreşn ni , Luciani , 
Hacov i\a ş i Hu ş ii (145 1. ) ; Tcl e şt i (1452) ; Aninoasa , Eu cşa ni ş i Dra gomi
reş li ( 1 45:~ ) ; Bălcan i i ( l 4G4) ; Slurzc ni ( 14GO) ; Fi\ccţe l ul (1 475) ; V il~ o
ri \ i (147 0) ; Băcani şi Că l u găr eni (J49 :l ) ; Băneşti i , Dohroeş lii , Găeşt i , 
.la coveş lii , S lr f1oşli ş i Vaicleeş li (1498); S lrbi ş i Tăt a ri (1499) ; Gă le şă şti 
(1 501 ) ; Cricoven i (1510 ) ; Ge meni (15:1 1); Bre \ cul eşli (1 53:~ ) . Băj eş ti, 
Corbi ş i Văcă r eş li (1535) ; lnolcştii (1573) ; ::>everin\ii (.1 580) ; Pop şa 
(1 584) ; Solomon (1597) e tc. (v . ş i Ga bri el M ihăcscn , Topografia arlwo/o
gică a oraş ului Tîrgov iş le , 1976, lu crare el e atest ar e în ms. la bib liote ca 
Centrului sp ecial el e p erfe c ţ i onare a l C.C.E.S .) . Satul Dragomireşti el e la 
D'ilnbovi \a („ Documenta Homania c Hi s1ori ca , B, Ţara Homâncască", vol. I , 
c~o c . nr. 109) t rebuie identificat cu ac lu a lul sat Dragomire şti el e lîngă Tir
goviştc , ati t p entru motivul că fi gurc n ză în document a l ături el e a lte sate 
clin apropiere (Hăzvacl , Aninoasa, Bu cşnni) cît ş i p entru că data documen
tului emis în Tirgovişte , 1153, este apropiată de cea înscrisă în pisania 
bisericii satu lu i : 1461 - 1462 (clitoria lui Staico clin B11cov şi n soţiei sale, 
Caplea , fiica lui Vlad Călugărul) . · 
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Fig. 1 - Satele di11 awopierea Tîrgo1J iŞ / e i , atestate docum c11 /a r în seco/Ple 

- existenţa sa în apropierea hotarului cu Transil
. vania, illtr-un important punct de ramificaţie pe tră
vechiul drum de negoţ internaţional, ceea ce i-a a ·igumt 
de timpuriu contactul cu produsele 8trăine ; 

- protecţia ş i sprijinul acordate localităţii de autori
tatea polit ică centrală . 

Aşezarea ocupa în zonă un punct-cheie ce trăjui~li 
coridorul natural reprezentat de interfluviul Ialorniţa
Dîmbovi ţa, avînd un important rol militar de suprave
ghere a căilor de acces din pre interiorul arcului carpatic 
pe văile superioare ale celor două rîuri. Acea tă poziţie 
i-a asigurat, probabil încă de la sfîrş itul ecolului ~tl 
XIII-lea, funcţia de tîrg de vale posedilld illtăritmi cu 
caracter militar, iar de la sfîrş i tul secolului al XIV-lea 
şi pe cea de reşedinţă domnească - acea ·tă ultimă cali
tate reliefînd rolul său economic ş i politic major între 
locali tăţile Ţării Româneşti. 

După o perioad~ de fluctuaţie ocazională a chimbu-· 
rilor de produse, este de presupus că principalul tîrg 
anual s-a stabilizat la 15 august, după cum sugerează 
imaginea de pe sigiliul oraşului 4- r eprezentînd pe Fecioara 

' A. Sacerdoţ.eanu , No i doct1menle de cu/lură romdnescă veche , în 
„G.B. ", nr. 1 - 2, 1967, p . 104 - 105 ; Lia Lehr, Organi zarea administra
tivă a oraşt1lul T1rgovtşte ln secolele XV I - XV II , ln „Acta Valachica'', 3, 
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LE G. E r~ .O A 

FORTiFiCATE 

e AŞEZĂRi CERTE 

O AŞEZĂRI PROBAili LE 

- MARi DRUM.URi DE NEGOŢ 

XV - X VI (sca m 1 :~00000). 

Maria cu pruncul - ~ i poate cca de pc steagul ora
şului 5 , ca ş i marea frecvenţă a hramului Adormirea Maicii 
Domnului6 la cel puţin opt dintre bisericile Tîr(J'oviştei : 
Domnească, Roşie, TîTgului, Albă, Creţulescu, Stolni
cului, Lemnului ş i catolică parohială, precum ş i la majo
ritatea bisericilor atelor din împrejurimi, înşirate pe 
toate drummile vechi de acces în oraş : Pri ·eaca, Mogo
şeşti , Ungm eni, Colanu, Văcăreşti, Cazaci, Ulm i, Mahalaua , 
Răzvad, Adînc,t, Săteni 7• Locul unde se ţinea acest tîrg 

1971 , p. 168 ; E mil Virlosu, .Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti , 
în „ Documente priv ind istoria României", Introducere, vo i. li , Bu cureş ti , 
1956, p . 492 - 494. Toluş i , contrar ce lor a firmate de ultimul :: ulor , un cie 
dintre bisericile cu aces l hra m au fo sl cont emporane cu gravarea sigiliu
lui , folosil ş i 1n secolul a l XVII -iea. 

5 nul d in cele dou ă steaguri mari al e ţă rii - „socolile făcătoa re de 
minu ni " - văzute de t rimisul imperia l Cami llo Cavriolo la Tirgovi ş le în 
oc lombri c-noicmbri e 1603, de cul oa re si ngeric, avind ca e mbl emă „un cap 
de Unără fccioar{t , cu sp lendide hieroglife" (Că/ălori str ă ini ... , lV, p. 320) 
a r putea fi cel ni cetă ţii de scaun Tlrgovişte (ef. Mihai Oproiu , A existai 
steagul Tîrgovişlei ? , în „ Valachica" , 9, 1977). 

6 Constantin Manol(scu, Geneza Tîrgovişt e l 1n lumina unor inter
pretări toponimice, etnografice şi sigilografice, in „ Valachica", 9, 1977, 

7 J eronim Arsengo, în „ Călători străini. .. ", II , p . 510 ; Alex. A. 
Popescu-Runcu, Catagrafia jude/ului Dîmbovl/a la anul 1810, T!rgovişte, 
1936, p . 5-10, 32-36, 50 ; George I. Negulescu, Hirotoniile sCiv1rşile 
!n eparbia Mitropoliei Ungrovla/Jiei în vremea mllropo/ilului Grlgorie Das
călul (1 823 -1834), Bucureşti, 1934, p. 10, 28, 51, 76 ; I. D. Petrescu, 
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se afla pe terasa înaltă de pe mahll clJ·ept al Ialomi ţei, 
în zona din vecinătatea de nord a curţii domneşti 8, la 
punctul de incidenţă al vechilor drumuri de comerţ; ş i 
transhumanţă. Dezvoltarea activităţii negoţului de tranzit 
dintre oraşele Europei centrale ş i Transilvaniei ş i portu
rile de la Dunărea de Jos a stimulat înflorirea unui cen
tru de producţ;ie meşteşugărească şi de schimb la Tî.rgo
Tir11ovişt ea. Scili/e istorice şi lopograf'ice, Tîrgovişte, 1888, p. 50, 51, 53; 
P. Gârbovicea nu , Anuarul admini stra/iei Casei bisericii , Bucureşti, 1!l05, 
p. 168 - 175 ; Adminis tra! iun ea Casei bisericii, A nuar 1909, Bucureşti, 

190!l, p. :12 - 33, 41 - 57. 
La 15 a ugust se ma i ~inea, 'în anii 1837 - 1839, bî lciul de p e moşia 

lui Jon i! tt Potlogeanu clin Val ea Voi evoz il or - Maha laua (Arl1. St. Bucu
reşti , Vornicia clin Lăuntru , ci . 6087 /1835, ap uci Mihai Opro iu , Tirguri perio
dice înjudc/1.11Di111bo11i/a.1700 - 111-1 , in „ B ibliolhcca Valachica", 7, 1.!l75, 
p . 165). 

8 Pavel Chihai a , Din ce tă/ile de scaun ale Tării Româneşti , E d. Meri
diane, Bu cmeşti , 1!l74, p. 376. în acest p erim etru a existat în secolele 
111 - V o aşezare destul ele întinsă , surprinsă în săpătmile arheologice clin 
1972 în punctul str. Mat ei Basarab nr. 11 , pre cum şi în 1977 în punctul 
str. Matei Basarab 111'. 65 (v . Luciana Oancea , Săpcllurile arheologice din 
Tîr11ovişle - 1972. Aşezarea pref'e udală, în „ Archiva Valachica", 8, 1976, 
p. 55 - 74 ; Gabrie l Mihăescu , Contribu/ii arheologice .. „ loc. cit. ). Căut1ncl 
un promont oriu proprice p entru o aşezare, N icola e Iorga credea că vechea 
cet ate a Tirgoviştci se afla p e Dea lul Mănăstirii (v . Vechea Tîrgovişte , în 
„ Floarea clan1rilor", m. 6, Bucureşti , 1907, p . 8\J - 90). 

vişte . .Analiza toponimului ne conduce de asemenea la 
înţelegerea acestui proces de transformare a tî.rgului perio
dic în piaţă permanentă 9• În secolele al XVII-lea şi al 
XVIII-lea, locul acesteia se numea Tî.rgul de Sus 10, de la 
care provine numele actualului cart ier Suseni, unde s-au 
concentrat atelier ele meşteşugarilor ş i prăvăliile negus
torilor 11. 

o E ugen J7n1ehter, Ga briel Mihăeseu, lnlerprel ări noi asu.pra oriyinii 
.~i răspîndi rii intema(ionale a to ponimu.lui TîrgoJJiŞle, co municare la Sim
pozionul româno-iu goslav, Bu c ureşti , 21 - 25 octombrie 1 !l76 ; idem, Pre
c i ză ri istorice 8i ling11i.<ticc asupra genezei oraş11lu i T îrgov i ştc, în „Archivn 
Valach icn", p. !l:.l - 101. 

rn Numele i-n fost atribuit („ D. 1. H„ B. Tarn Românească", veac ul 
X V li, voi. 11 , p. 2G7) spre a-l deosebi <.l e Tîrgul de .Tos, ex istent la 16Hi ş i 
mentionat în 1G68 „ în laturn dîn jos n sv intei Mitropolii" , uncie „se a fla u 
isn a furile eupeplor \.nri grăcleni , genovea \.ilor ş i veneaţilor" , d\tre Poarta 
Bucureştilor (v. Ep istolia /ipică sall tipicară a mitropolilullli Ştef'an ol 
Tîrgovişlea , a puci I. D. Petrescu, op. cil„ p. 27 ş i 38); i stor ia politică şi 
11eogra(ică a Tării Româneşti de la cea mai 11eche a sa întemeiere pîn ă la 
anul 1774, dat mai înlîi la lllmin ă în limba grecească la anlll 1806 de (rafii 
T1.1nl!Sli, traci. el e George Sion, Bucureşti, 1863, p. 177 (mai departe : 
Tunus/i ). 

11 Gabriel IVIihăcsc u, Cercetările arheologice de la Tîrgo11işle-Susen i , 
r a port pre!imi1rnr prczentnt la cca ele-a X II-a sesiune anuală , Bucureşti, 

!l - 11 marti e 1978. 

Fig 2 - Tlrgov iştea în secolele X I V - X V 11: id enlif'icări arheolog ice ş i /opo11raf'ice (scara 1 : JO OOO) . 

PUNCTE ARHEOLOGICE : 

6secolele III -V 

0 X-X I 

0 XIV-XV 

LOCALiZ Ă Ri: 
•hramul Adormi rea · 

[ ] portlle de zid ale 
„celO\ii '; Io 164 5 

-drumuri din sec .XIV-XV 

=!rama stradală la 1913 

o 

Bucure ş li 

Vo ievozi lor Ploieşt i 

.. 
„ .... „ 

--. 

1Km 

TÎRGOVIŞTE 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 3- llar/a mi/ ilară aus/rincâ di11 

.Aşezarea, care H-a înf iripat a ici ocupa, pîn:\ în Hccolul 
n,l XV-lea o fî :;de r elativ îngu Htă <l e-a lung ul Drumului 
Brăilei 1 ~ - d iu :-;uH ele b i:-;erica f . Gheorgh e, ht nor<l-ve:-;L, 
şi pînă dincolo ele b i:-;erica A lbă, , la wcl-m;t 1a - prec um :; i 
o alta de-a lungul Drumului Cî mpulung ului , c u uu puncL 
ma i aglomerat în zoua pic(,ei Hct.uale, unele r-;e înt îlnmuL 
cele două, drumur i de nego~ (;Lr.i :-;1.răz ile Nicohte BălceHC LL 
ş i Con, ·tantin Hrâncov w ou )·. 

În ult im ul deceni u, cercet i-L rilo arhl'olog'icc au .-co:-; 
la ÎVeaU loeuinţe do ::mpntfa(,~L COn:-;1"ruite cd in lemn .; i 
chil'pic, cu un bog}tt inventar <l.e prochrne mc~t;cşugăre13t i, 
ceea, ce ihrnh·ează nivc>lul n,Lin:-; <le pro<l.uc~ i a atelierelor 
locale ş i inten::; itate:-i, ·chimbulni de m~tl'furi p e p i <t~Ri vra
şului de pe ht jurn~ttatea Hecolulu i a l X IV-le<li. 

Dac~L deformar ea informa (;iilor Lrnmuni e de Oiaco111f 
di P ietro Lucemi 14, ele cătTe autorii caire 1-<w preluat, : , 
derutat cel'Cetarea şt iin ţ i f i ci-\, a origin ii Tîrgovi ştci , lec
tura atentă n, texLului rnguz;~ nului , dimpotrivă, eHLe în 
m~tsură flă a::; igure o i poteză do lucru rlemn~t <lo luaL în 
t1ea 111 ă pentru cercetare~t <trheologică a vetrei ora~ulu i. 
J.Ju ccari nu <li ·crh; că Negru VolU a r fi elnrat, odată cu 

1 2 [)in Bra~ov - prin B ran , nucilr, Cclalca Dîmlrnv i\ei - mare le 
drum ele ncgo\. să rea d in Va lcn lJi111 Jiov i\ ci în ccn n lnlom i\ ci la Tirgov i ştc, 
lrccînd l a lomi\a p c ln Hiizvacl (Lopo nim cu se nsul : d incolo ele vaci) ş i , 
nrmînd în ava l malul sli ng nl riulni , se tib:'ilca sp1·c B ră ila - prin 'J' i rgşo r , 
Sanc (Săcui cni ) ş i Duzil 11 - sa u co11linna spre Ora ş ul ele Fl oc i - pr i11 
Gh - org hiţn („ D.H. Jl„ D, Hclatii in lrc \.ii rilc rom:1ne" , vo i. l (1222 - 1456), 
E d. Acnclcmici , B u c ureşti , l\l77, cioc. nr . 11 8, 120, J 2·t , 122, J:M, 1:l7, 
141 - 14 3, 176, 24:1, 268 ş i A). 

13 O s1rb de descoperiri înlî1npl ii loarc ele-a Ju11 gul aces tei a rlcre 
el e ci rcul a \ie, la care se nda ug:1 ş i sil pfrluril c nrhcologicc mai vec hi clin 
pnnclul Biserica Roş i e (efcctunlc ele Racl n Gioglovnn în HHi3, r ii masc in t!
ditc) ş i cele recente clin punctul leica Vec he (executa t e de Petru Diaco
nescu in 1978), nmlJ'~ l e puncte '!n Imediata apropiere a vechiulu i clrnm co
mercia l, confirmă cuprinderea în va trn locnlilii\ii cl in ultimele decen ii a le 
secolului al X IV-iea a acestei zone. 

14 Copioso ristretto de gli anna /i di Ragusa, Vcnczia, 1605, p . 4n, 
apud Pavel Chlhaia, De la N egru \'odei la Neagoe Basarab. Inlerferen{e 
llterar-arllsllce in cui/ura romlin cascâ a evult1i de mijloc, Ed. Academici, 
Bucureşti, 1976, p. 62- 64. 
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Cîmpulungul, ş i oraşele 'l'îrgovişte, Bucureşt i ş . a ., cum 
au înţeles ulterior colportor ii · ăi .Anton Fried1'ich Bi.isching 
- în 1769, l>anul Miha i Cantacuzino - în 1774 15 , iar 
după ei ş i aWi, ci face dist incţ i e între faptul că Negru 
Vouă „a înternefot oraştil Cî mpulung" ş i că tot. el „a t.ras 
cîteva întărittiri ele cărărnielă arsă lei B'uciireşt'i, :Hrgovişte, 
Cetatea ele 1!1loci şi Biizăii" 16 . E l folosea pentru localizare 
toponimele ex i::;tente- ht 1605 ; dar, de a ici nu rezultă că 
ace::;te oraf\c m· fi exit1ktt încă îna inte de Bat1arab I - cum 
r:Ht interpi·ctat uneor i 17 . Ele puteau fi doar t îrguri ele 
v:'\,i 18 sau Lîrguri p eriodi ee în a~ezări rlU'ale, ht adăpoH
t,ul fortif ica (,iilor în di ::;cu ţ i c. 

Importantele drumuri de corner~ de p e falomi ţa ş i 
Dîmbovi~a - marcaLe de <tee."Lc puncte semnalate de 
Luccari ş i care He inter ,ectau în chip firet1c la Tîrgovi„te -
erau aprwate de garnizoanele adăpost ite în întări turi 
exi ·tente hi, 1368 19. În acea vreme domnia lua cele dint.îi 
măsuri el e încura j<tre a , chimburilor com erciale : baterea 
p ri melor monede (La 1365) ş i emiter ea, în 1368, a celui 
m a i vechi privilegiu comercial r eal, în car o Tîrgovi ştea nu 
cm încă, men (; i onaLă ca oraş 20 • 

Jucle(,ul Dîrnboviţa, probabil organizat ini ţial ca 
voievod<tt de vale c u domeniu cnezial - cum ne sugerează 
existen ~a, , în secolele <t l VIII-lea ~ i n.l IX-lea, a fortif ica
(,iei de lîngă aşczarmt Voineşt i , - ocupa pînă în secolul 
ft l XIV-lea v~tlmt r:mperioarrt a r îului omonim, fiind admi
ni~trat d irect 21 fle pîrcălab ii Cetăţii Dîmboviţei, singura 

15 Tunus/i, p. 8. 
1G Ap uci Pa ul Simi oncsc u, P:wl Cern ovoclcnn n, Cetatea de scaun a 

Jj 11 c11 re.~ ti/or. Consemn clri , /radi /ii, legende, E d. Albatros, Bu curcş li, 1976, 
p . 02; v. ş i Pavel Chih ~1 i a , op. cil„ p. 63, în Lrad ncc rca cii rnia tcx lul arc 
nnn Hoarca l'orrnul arc: „ Negru \/odă . .. construi cetatea în Cimpulung 
ş i rid ică mai rn ulle :iduri de cărămi:i arse în JJucu reşli , Tîrgoviş/e, Floc i 
şi H11 zclu" (s nbl. n. ). Ac cn stă şli re es te î ntărită el e nn document intern din 
l 43 1, în ca re Cîm pulun11. Argeş, H u că r , Tî rgovi şte, Săcuieni , Gherghi\ a, 
Bră il a , B u ză u ş i Floci sint 111en\ionale ca principalele l lrg111·i ş i vâmi. sepa
ral ele 11a 111 a cel ă/ ii de la Cîmp u/1.11111 („D.H.l-1„ D", voi. J, cioc. nr. 176). 

11 Co ns lanlin C. Giurcscn, D inu C. Giurcscu, istoria ro111l111ilor, l 
- Din cele 111ai vechi /impuri pînă la inlemeierea slalelor romlineşli, E d. 
ş liintirică, Bucu reş ti , 1\)74, p. 242 ; Sialul {'eudal la romlini, în „Anale el e 
isto ric" nr . 4, 1Q76, p. 154; ConsLa nlin C. Giurescu, Marea vechime a Tîr
yovişlc i. 'în „ Di mbov i\ a - supliment", Tlrgovişte, 3U decembrie 1976, 
p. :1; idem, Probleme co11 /ro11ersa /e în isloriogra{ia ro111l1nă, E cl. A lbal ros, 
Bucureş li , 1977, p . 80 - 8!i. 

1s P. JJ. Pan[lilcsc n, J 11/f'()c/ucere la istoria culturii ro111ti 110 /i , E d. 
şlii n \ ifi că , B u curcşli, 196\), p. 27\) - 29 1. 

rn Cronica !ni Ioa n ele J\.li kiHl li, în voi. „ Fil e clin cronici. Crcstorna\ie 
p ri vin d istorin militarii român ească (secolele X. - X LX)'', Ed. militară, 
B ucure1Li, l \)73, p. 20; N icolae !orga (Istoria arma /ci romlineşti , l , ed. a 
I l-a , Bucureş ti , l\J2\J, p. 8 1 ; .I storia românilor ş i a ci11i/i :afiei lor, Bucu
reş ti , l\l30, p. 70) loca li za lin gă Tî rgov i ş le accnstil primă luptă ş i , implidt, 
n î n tăritu ril or. E le Lrebn ie dcoscbilc de a ltele mai s impl e, el e interes local, 
cnnoscnlc sub numele de posa de, s trăji ş i pri săc i ( I iscu\ia la Bar bu T . 
Cimpi na, Scrieri istorice, voi. I, l". cl . Academici, Bn curcşli , 1 Q73, p. 250), 
mcn \ ionalc ş i ele în nonicn lui Ionn de Klikiillo. Topon ime care le amin
tesc cx istcnţn se inUln csc ş i în ocolul Tlrgov i ş l e i , spre NV, pc drumul Cim
pulun gu lui : satul Priscaca, punctul Straj a clin dealuril e Tci5ului , probabil 
cel nurnit „ La cru ce" în I J[l rln milita ră clin 18\)6 - 1 Q02 (scria X i, coloa na 
G), ma rca t ele o crncc p c cel mai îna lt vî r[ a l P la iului Mogoi ş i care st răjuia 
vechea va ri a ntă a d ru mu lui Cî mpnlun gului ş i cele dou fi viii ale Ialomiţei 
ş i Dimbov i\ ci, Cctalca de lemn ele la Popşn (Popşiu ) (cf. J. D. Petrescu, 
op. cil„ p. :38 ; idem, Tîrgov iş l e a. Cercel ă ri istorice, 1Q06, ms. nr. 3748, 
Biblioleca Acade mi ci H . S. Homânia, p. 16, 20 - 22; i\rh. St. Dîmbov i\.n, 
Prim ăr i a oraşului Tî rgovişle, cl .45/ 1887 ; Constantin C. Giurescu, Prin
cipalele român e la lncepu/ul secolului X I X. Co11 s la lări istorice, geografice, 
eco 110111 ice şi s/a/islice pe /emeilll hăr/ii ruse din. 1835, Ed. ş liin\ifi că, Bucu
rcş li , 1%7, p. 224; 1icolne Stoiccscu, în voi. „ 'f'lrr10 11 i ş/ea ş i monumenlele 
sale", Ed. Litera, Bucureşti , Hl76, p. 44; Const antin Manolescu, ari. cil. ). 
Despre o eclat e de lemn a lui Vla d Tcpcş, „ 1111cl c îş i avea rcşedin\ a" la 
1462, vorbeş lc cronicarul turc T ursun-bei (Cronic i turceşt i privind ţările 
române. 1~·x1rase , voi. J, Ed . Aca demici , Bucu reş ti , 1966, p. 67). 

20 „ D.R.IJ„ O" , I, doc. nr . 46. 
2.1 Virgiliu D riighi ·ctrnu , Nlonum e11/e/e noastre istorice, ln „Alnm

nachul Diml.lov q ci", Bucure~ Li . 1Q12, p. 30. 
Tradi\i[I admini tră rii jud cţnlui el e ciHrc coma ndanţii militari ai 

principal ei cetil \i se păs trează pină î n secolul nl X V l I 1-lca (Tu n mii, p. 
25 - 26, 32; V. D riighiccanu, op. cil„ p. 26 - 27; Constnnlin C. Giurescu, 
ln l egă / urci cu Mircea cel Bcllrin, in „ R evista isto rică rom ână", XV, 1\)45, 
rase. Iii , p. 125, 418-419, apuci N, Stoiccscu , S{'atul domnesc ş i marii 
dregători din '.j'a ra Roml'inească şi Mo ldova - sec X I V-XVJJ , E d. Aca
demiei, Bucu reşti , 1Q68, p. 125, 215 - 217 ; P. P. Panaitescu, în voi. „ Via/a 
{'eudalcl in Ţara Romlin ească Şi Moldova - sec. X I V - XVII", Ed. ştii n
ţifică, Bucureşt i , 1957, p . 425 - 426; Idem, I ntroducere la isloria cullurii 
romlineşli , p. 297, 299; T heodora Rădulescu , S fatul domn esc ş i a/fi dregă
tori ai Ţării Romdneşll din secolul al X V I II-iea. Liste cronologice ş t cursus 
honornm, I, Bucureşti, 1972, p. 126). Constantin C. Glurescu consideră 
că primii plrcălabl a l judeţului Dimbov!ţa au stat de la început, din vremea 
lu! Basarab I, la Tlrgov!şte (v. Marea vechime a Tlrgovtştet , loc. cit.). 
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Fig. 4 - Harta eclilahl in. 1863 de C. P. de Szallun ary , r edesenatâ d11pâ fiarta mareşa/11/ui Fli{Jelu d in J8ri5 (d etaliu). 

Fig. 5 - Ilaria In stitutului geografic militar din 1896 - 1909 (d ela/iu). 
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Fig. 6 - Tîrgovişle . Vedere generală clin Tumul Chin.clici, spre vesl: drnmul C1mpulungului (fotografie execula/ă 111 1864 de C. P. de Szathmaru ). 

Fi(J. 7-8 - 1'1rgoviş te . Vedere uen era/ă din 'l'urrwl Chindiei, spre nord-vest ş i delaliu carllernl Suseni ({ologra{ie clin 1864 ale lui C. P. de Szatlunâry) . 
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cetate a vau 1J1 secolele XIII-XIV, localizată la Cetă
\;eni de majoritat ea istoricilor 22• Existenţa întări.turilor 
pe rîul falomiţa în toamna anului 1368 - cîud „comitele 
Draaomir, castelanul de Dîmboviţa", în fruntea unui 
corp

0 

de oaste, dădea prima luptă de apărare împotriva 
unui invadator ce venea dinspre ră ărit - v ine să susţină 
ipoteza cuprinderii la această dată în teritoriul de ~mb 
autoritatea pîrcrLlabilor de la Dîmboviţa - după crearea 
statului feudal centralizat - ş i a văii superioare a falo
rniţei, care a putut fi organizaEL anterior tot ca voievodat 
de vale. 

Spre deosebire de Cetatea Dîmboviţei, aşezarea cu 
caracter militar 23, fără rol economic marcant în zonă, 
di stru srL de turci Rpre sfîrşitul secolului al XV-lea, Tîrgo
viştea acumulase încă de la sfîrşitul secolului al XIV-lea · 
toate atributele unui veritabil oraş : producţie meşte
şugăreaRcă specirJizat[L, activ itate permanent.ă de schimb, 
centru politic, ~Ldministrativ şi cultural 24 • Rapida a cen
dent·ă a locali tăţii, aleasă drept reşedinţă domnea crL, a 
putt'.1t <.lctermirm ş i preluarea atribu ţiilor administra
i,ive, milita!'e .; i judecătoreşti asupra întregului judeţ -
extins mult către sud 25 - de către comandantul militar 
al Tîrgoviştei (pîrcălab, căpitan, ispravnic, vornic), tot 
aşa cum este posibil mL reşedinţa dregătorului domne. c 
al judeţ;ului Dîmboviţa să se fi aflat la Tîrgovişte încă d.i~ 
vremea lui VhLicu, odată cu ridi carea aici a con. 1Tucţ1 e 1 
întărite. 

Cercetăril e arheologice cfecLuat.e în vara anului 1976 
în perimetrul Curţii domneşti din Tîrgovişte rn ~tu ·cok 
la iveam, în .;ectorul B, un zid - orientat NNV - SSE, 
gros de 1 ~30 - 1,:>0 rn, cu ftmcfaţ i rt îmtltă <.le 0,62 m, din 
bolov<"L ni de rîu, cu e l cvaţ,ia din cărămizi - atribuit pri
mei f:-tze de construcţie din epoca lui Mircea cel Bătrîn 
(cca 1400). S-a avanRat ipoteza că zidul făcea parte din 
latura de vest a primei incinte 27 • Săpăturile din sectorul 
A nu au confirmat însă înglobarea zidului în prima incintă 
din vremea lui Mircea, care nu a for;t surprinsă pe latura 
de vest. Considerăm această urmă de construcţie ~tl 
cărei capăt de nord-vest se termină cu un şpalet indicînd 
un gol de poartă cu acces dinspre Drumul Ialomiţei -
drept anterioat·ă primei incinte a curţii domneşti. E a poate 

22 Ibidem ; O discuţ.ie mai a mplă la Ion Nania, Crnceburg - Epis
copalul Cumaniei - Cetatea Dîmbovi/ei - Cetă/eni , in „A rchiva Valachica", 
p. 87-91. 

2 " Pavel Chilrni a, Din cc t ă/i le de scaun ale Tării Ilomâneş/i , p. 336. 
24 Problema formării oraşelor rom âneşti n fost analizată r ecenL 

el e M. D. Matei , P rod uc/ia. şi schimbul de mărfuri în f'aza. de cristalizare a 
uie fii urbane medievale din Tara Român ească ş i Moldova (seco lele X /Ji 
X f V) , în „S.C. 1.V.A.", tomul 27, 3, 1970, p. 309 - 377; idem, Premisele 
formării oraşului m cdie11al Suceaua şi rolul aşe:ării pînă la mijlocul secolu
lui al X I V-lea in „ S.C. T.V./\. '', tomul 28, l , l \J77 , p. 71 - 87. 

25 Ulterior , schimbarea configuraţiei jucle\ului a fost determinată 
şi ele rea rondarea , petrecută probabil în prima jumătate a secolului al 
X V 11 -len, cinci judeţul Pădure ţ. - cl evenil Muscel ş i Pădure ţ. , apoi Muscel 
(„ D. l. R., B", veacul XV II, J, p. 258; I 1, p. 218; IV, p. 270, 298, 482, 538; 
„ D.R.H., B", I, cioc. nr. 285; I I, cioc. nr. 218; XXI, cioc. nr . 22, 180, 269 ; 
XX II , cioc. nr. 18, 100, 104, 167, 231, 254 , 295, 340, 354; XX Ill, cioc. 
nr. 8, :H, 130, 265, 266, 320, 351, 3\Jl , 489; XX IV, cioc. nr . 414; D.G.A.S., 
indice cronologic nr. l. Arhiva Mitropoliei Tttrii Homân eşti, B u cureşt i , 

l!J6J, voi. I, p. 49, 248; V. Drăgh iccan u , op. cil. , p. 20, 29 - :30) s-a ex lin s 
as upra văii superioare a Dîmboviţei. .Judeţul Păclurnţ sa u a l Păcl ure \ilor 
- cnre la 14 !l8 se 'intind ea pinii la munţi - apare separat ·111 docu •11entc 
şi în anul llil cl. Cunoscî ndu -se o perioadă ele folosire c umulată a două 
nume : Muscel ş i Pă dure \. (lCiOO - ci . l 686) - din 1026 in t:cpc sii se l'olo
sca scă ş i denumirea s implă ele Muscel. /\nali zn ntcntă n acestor date nu 
!ndreptăţeşte î n cercările unor cercet ători el e a clelcrmin a geografic a riil e 
a două jude~e diferite ş i conLcmpornne, in ev ul mediu : Pădure \ ş i lVlu scel 
c f. (Istoria României. Compend iu , E.D. P. , Bu cureşti , 1969, harta nr. 7; 
A t/a8 istoric, E .D.P. , Bucmeşti , 1071 , harta nr. 54; Constantin C. Giurcscu, 
Dinu C. Giuresc 11 , istoria Românilor, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971 , p. 253 
ş i ha rla nr. 5; Nicolae Conslantin esc u, Coconi - un sal din C împia l?omâ111/ 
tn epoca lui M ircea cel Rălr în . S tudiu arheologic ~ i istoric, E d. Academici, 
But:ureşti, 1972, p. 192 ; Dinu C. Giurescu, Tara. Romlin ească în secolele 
X i V ş i X V, Ed. şli inţifică , Bucureşti , 1 [)73, p. 302 - 303, 357; Conslanlin 
C. Giurcscu, D int1 C. Giurcscu, Istor ia romcînilor, I, 1074, p . 17 ; „ Momente 
clin istoria patriei, a particl11lui comunist, a mişcă rii revolirţionare ş i demo
cratice din Homânia. Consultn \ji ", cd . a doua, E d. Academiei, Bucureşti , 
l 97G, h ă r\il c lll'. 2 ş i 3). 

2u Colectivul de ccrcelarc a fost a l cătuit clin : cir. Nicolae Consta n
tinescu - coordonator res pon sabil, Gabriel 1Vlihăesc u, Gh. I. Canta cuzino, 
arh. Corn el Ionescu, Petru Diaconescu, Hodica Tlnj al ă. 

27 !?aport asupra săpăturilor arilcologice clin 1970 (1 '1 CurLcn dom
n ească clin Tirgovi5tc), în ms. la M11zeul jude\ean Dîmbovqa, p. 4. 

fi mărturia materialr.L a „întăriturii de cărămidă arsă " 
ridicată de bunicul sau tatăl lui Vlaicu, care, prin aşeza
rea aici a reşedinţe i domneş ti, a fost folosită ş i de Mircea, 
cel care ş i- a clădit casa domnească h adăpostul cetăţuii 
preexiRtente avînd o funcţ;ionalitate militMă, situaţie 
similară altor curţi domneşti 2s. 

A.trage atenţia faptul că în faţa acestui zid - extra 
muros - a fost identificat ş i un şanţ larg 29 al cărui 
traReu urmăreşte , însă , un accident de teren ales de con
structori pentru amplasarea fortificaţiei, ceea ce îi asigura 
o poziţie natural{L favorab ilă pentru apărare 30. Zidul <.le 
pc latura sudică - singurul păstrat fragmentar, a cărui 
demolare la începutul secolului al XVII-lea a fost dove
dită prin descoperirea unei porţiuni prăvălite în umplu
tura şanţului - cu un tra ·eu rectiliniu, reprezintă prin
cipalul front defen ·iv al fortificaţiei, brJrînd singur;'ti 
direcţi e lesn i cioasă de acces către extremitatea promon
toriului, ocupată de citadelă . Din aceeaş i raţiune, poarta 
principală (sau singura) a înt.ăriturii a fo ·t pla ată, firesc, 
pe această pfwte. Restul laturilor acestei incinte s-au 
adaptat, probabil, configuraţie i terenului, urmărind îndmL
:proape conturul promontoriului ş i. căutînd o poziţie optimă 
în raport cu profilul pantelor. Însăş i curtea din secolele 
XV - XVI este a:părai ă n:ttural, :i,t ît de rîpa dinspre lunca 
falomiţei - >ipre N ş i NE - cît ş i de ~1ceastă viroagă -
f'pre SV ş i SE - dincolo de ca.re, paralel cu zidul în dis
cup(~, trece:'.! Drumul Ialom i ţei, identificat n,rheologic 
în mtpătul de veRt al acel eiaş i secţiuni ca uliţă pietruită 31, 

:-; i tua,tă la cca 5 m est de zidul de incintă al curţii mari din 
secolul ~Ll XVII-lea, fapt reconfirmat ş i în secţiunea II A, 
în campania din 1968. În urma lărgirii incintei, Drumul 
Ialomiţei a fost deviat spre vest, pe tra.·eul actual al străzii 
N icolae Bălcescu, aşa cum am putut constata cu ocazia 
::mpravegherii lucrărilor de canalizare, în anul 197 4 a2• În 
segmentul de stradă din dreptul curţii domneşti se păs
treaz~~ fundaţiil e cîtorva case de zid din secolul al XVI-lea, 
dezaf etate prin deplasarea drumului în urma extinderii 
incint i. 

Descoperirea în săpăturile arheologice efectuate în 
anii 1954 şi 1961-1962 a şanţului de apărare 33 surprins 
în săpăturile din 1976 în secţiunile II A, III B ş i IV B 
(unde coteşte spre est ) 34 ş i în secţiunea V A (1978) - vine 
să întărească ipoteza că ace ta delimita latura de SV -SE 
a întăritUI'ii. El a fost observat cu prilejul cercetărilor 
arheologice din 1976 ş i în secţiunea V C, în care zidul de 
incintă din secolul al XVII-lea s-a găsit prăbuşit datorită 
construirii sale peste umplutura şanţului care, prin tasare, 
a antrenat fundaţia. Nu credem că accidentul poate fi 

2s Baia (d. Radu Şte[a n Ciobanu şi Adrian Cioacă, Vec himea oraşului 
Ba ia în „ Muzeul Naţiona l ", li, Bucureşti, 1975, p. 865 - 378); Roman (cf. 
E ugenia Grecea nu, S tructura ur/rnnă a oraşului Roman, mllr/urie a trec u
tului i'S loric, în „ Hcvista muzeelor ş i monumentelor - Monumente isto
r ice şi el e artli " , nr. 2, 1975, p. 80-40; idem, E lemente de metodică în cer
cetarea centrelor istorice ale oraşelor, in „Arhiteclura " , nr . 4 (l 61 ), 107Ci, 
p. 24 -30); Ci mpulun g (cf. Pavel Chihaia, op. cit ., p . 268 - 278); Bucu
reşti (cf. Pana it 1. PnnaiL, Cetatea Bucureşti/or in secolele Xi V - X V, 
în „Revista muzeelor" , 11, 1\)(l\l, p. :310 - 318; Gh . I. Cantacuzino, Probleme 
ale ra portului dintre inceputurile aşezărilor urbane m edievale şi cur/i/e dom
n eşti di11 Tara nomiin eascli, în „Studia Vnlachica ", 2, 197!' . p. 95 - 111 ; 
Dum itru L\lrnaş , Panait I. Pana it, Curtea Veche din Bucureşti , E d. pentru 
turism , Bucureşti , 1074 , p. 1:! - 14). 

20 Raportul citai, p . 4 - 5. 
30 E posibil cn şan\ul să fi fost a mcnnja l pe vechea albie n pirîului 

Tirgov i ş Lio a rn - a cărui aminLirc s-a păstrat ln tradi\.ia orală. E I se văda 
in Iazul morilor, am enajat Ia sflrşitul secolului al X IV-iea pe la pil:iorul 
Lcra sc i, abaLerca s::i spre est fiind făcută abia la 'inceputul secolului al 
X V 111-lea (Rad u Gioglova n, Cetatea Tîrgo11işle i , în „Chronica Valachicn ", 
5, l\J73, p. 80 ; idem, Iawri şi mori ta Tîr9ovişle, în „ /\rchiva Valachica", 
p. 108, 115 şi planul). P unctul ele conflu enţă se afin pc locul unde s-a cons
truit in 1645 Poa rta vinătorilor Dealului. Devierea ulterioarii a pîriului, Ia 

j norei el e cm lea clomneascii, pe adun la Fundătură a Braşovului (ramificaţie 
clin fosta Ul iţă a Braşovului , mcn\ionată la 1831) a determina t şi schim
barea numelui viroagei în acela de pîrlul Braşov1ilui (captat astăzi in cana
li za rea oraşului) . 

31 Raportul citai, p. 4 ; v. ş i Nicolae Co nstantinescu , Curtea <iom
nească - complexă 11a lră arlteolo9ică, ln „ Dimbovi\a - supliment" . \>. 8, ll. 

32 Gabr iel Mihăescu , Cercelllr i arheologice , 3. Tîr9ovişle, în „ Docu
menla Valachica", 6, 1974, p . 308. 

33 Radu Gioglovnn , D in problemele istori ei complexu/11i mo1wmen/al 
al Cur/ii <lomneşli clin Tîrl)o11i ş te, in „Docum enla Valachica", p . 102. 

a4 Raportul citai , p . 4 - 5. 
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Fig. 9 - T e:aur de mon ede , descoperit în anul 19 74 în Tîrgul 
de Sus (Suseni): 1-3 duca/i ven eţieni d in aur emiş i de Francesco 
Dane/o/o (1 32 9--1 339, imita/ie genoveză Cil ios) , A ndrea Dando/o 
(1 343- 135 4), Marco Corn er ( 1365- 1368 ) ; 4 - 5 monede emise 
de Sigismund I de Luxemlmrg ((lorin au r din. 738 7 - 1401 Şi o/Joi 

anepigraf d iu 14 30 - 14 37 ). 

32 

pu , pe sea.ma tal:lării umpluturii unei l:l imple gropi de bordei, 
cum am conl:l idera t ini ţ ial 35 . 

Prima porţiune a şanţului de apărare ~L fost surprinl:lă 
de noi în anii 1961-1962 pe terenul ocupat în prezent de 
I.R.E.P., în latlU'a de NV a incintei curţ ii domneşti, 
avînd orientarea NV - SE 36• 

Iată, deci, mai multe puncte a7 în care a fo.·t obsarvat 
şanţul defenl:liv - adaptat suplimentar prin adîncirea 
ş i regularizarea vechiului traseu inuos ftl vîlcelei existente. 
Este evident că mărtlU'ia lui F ilippo Pigafetta 3s despre 
lucrările de fortificare executate aici de Sinan Paşa în 
1595, „folo, ind zidul vechi ş i reparindu-1 cu pa.lănci" se 
referă la vechea cetăţuie - l:l ingum care mmărea. parţ i a l 
traseul viroagei, amenajată defem;iv încă de la sfîrşitul 
1:1ecolului al XIV-lea. 

În baza aceloraş i ob · ervaţii arheologice, credem că 
nu mai pot fi respinse în mod exclusiv ist toate informaţiil e 
t ransmise de călători din secolul al XVI-lea (ante 1595) 
de pre exi stenţa unor fortificaţii39 • Faptul că Felix Petan
cic (1502), France co della Valle (1532), Sebastian Mi.i.nster , 
(1544) ş i Pierre Lescalopier (1 57 4) 40 ne transmit ştiri 
despre unele lucrări de fortificare la Tîrgovi şte sau la 
curtea domnească nu poate fi trecut cu vederea. Chiar 
dacă afirmaţiile lor sînt uneori contradictorii, unii con
fundind fortificarea oraşului cu cmt - ex istentă anterior 
- a curţii voievodale, reţinein că, cel puţin pînă la pier
derea suverRini tăţii de stat, apărarea natlU'a lă a Rişezării -
care în 1596 se întindea „de-a lungul riului, lung ş i îngu t"41 

- a fost completată par(;ial cu şanţlU' i, valuri ş i metereze. 
Relatările călătorilor trăini de.·pre .fortificarea oraşului 
.,i a curţi i <lomneşt i trebu ie pu ·c ş i în legătură cu refa,
cerile provizorii, r epetate, ale vechilor întărituri distruse 
cu prilejul llllor cutremure (1411, 1517, 1636) ş i bătălii 
desfăşurate aici (1442, 1462, 1476, 1522, 1595, 1603, 1611) ; 
acestea pot explicft ştiril e despre fortificarea simpH't, cu 
palancă, a curţii domneşti după marile di trugeri, la care 
se cuvine ·ă adăugăm şi cererile de meşteri t ran ilvăneni 
la 1476, 1494 ş i apoi în . ecolul al XVI -lea . Franco Sivori 

· informează despre dărîmarea, de a .:tă dată la ordinul 
turnilor, a vechilor zidlU'i ş i cetăţi 42 • Toate acestea conduc 
la concluzia că nu lui Petru Cercel i 1:1e poate ~ttrilmi 
construirea primului zid de incin tă al curţi i mari. Nici 
r ez ultatele cercetărilor arheologice .; i nici izvoarele docu
mentare nu au permis încă datarea certă a acestor ziduri . 
La jumătatea secolului al X VI-lea (1549), Anton Vemn
c1:1 ics amintc~t existenţa - cu toată interdicţia otomanilor 
de a fi întemeiate noi cetăţi ş i fortăreţe 43 - a două 
cetăţi de piatră (Bucureşti ş i Poenari) ş i a „ ·ingurului 
oraş mai însemnat, destul de întins şi capitala ţării" 
[Tirgovişte], ştire din care înţelcO'em că s-ar fi putut 
menţ;ine ş i a ici fortăreaţa de la curte (de care vorbise şi 
Pigafetta), din moment ce continuau flă fiinţeze ş i cetăţ i 
mai mici ; chiar şi în secolul urmă.tor, Pigafetta, Toma 
J3or Oi:>, P.D. Baksic, Comad Jacob Hiltebrandt, Paul din 
Alep, Evlia Celebi remarcau fortăreţele pc care le consti
tuiau mănă. ·tirilc întărite - inclusiv cele d in Tîrgovişte
tocmai pentru cr~ oraşele nu erau încinse cu zidm'i 44• 

3& Idem , p, 8. 
au S{1p ă lur i efectuale de R. Gioglova n ş i G. Mihăcscu (v, Radu G io

glova n, loc . cil.). 
a7 Un şanţ mai lngusl poale f i urmă rit ş i pc lraseul cupri11s înlrc 

biserică şi casa lui Dionis ie Lupu clin 1803, fiind ses izat in sec i i1111ile I ş i 
lll a le săpălurilor cfcclu a lc în l 9G:1 ele 11ilzvan Thcoclorescu (c i'. clocumen 
La lia graf i că a s ăpălurilor a fl a t ă in arhi va Mu zeului juclc\can Dlmbovi\.a. 
Hepnem şi observa\ia stratigrafică făcul:'i ele naclu Gioglova n în anu l 
l.9G5, privitoare la faptul că Lerenul pc care s-a cons lruit biserica domnească 
marc fusese străbă lul anler ior de 11n aşa-z i s şan \. ele apărare (v. ari. cil ., 
p, 110 - 115). Eslc greu ele ln\elcs lolu ş i cum a u pulul co nslrn c torii să 
a mpl aseze liil:aşul p cs le umplulura viroa ge i. 

38 Călători str ă ini , , , , li I, p. 548. 
39 V. discuţia probemci la R. Gioglovan , Cela/ea Tîrgovişlei, loc. cil. 

ş i N. Sto icescu, în „ Tîrgovişlea ş i monumen/e/e sale", loc. ci l. 
40 Câ/ălori străini ... , I, p. 322, 444, 504 ; li , p. 428, 
41 Idem, 111 , p , G31 (descr ierea lui Gi useppc P isculo). 
42 Idem, p. 18. 
4 3 Idem , I, p, 104. Mai l îrzi u, Bak~icrclnla d in non despre inl erdic \ia 

co ns lrn c\ici de palalc intiirilc (idem , V, p . 20G). 
44 Idem, 111, p, 550; IV, p. 375 ; V, p. 213 - 215, GOG; VI, p. 120, 

725. 
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Fig. 10 - Tezaur monetar (d11ca/i ele nroi11l) din secnlul ni X I V-iea, desco;;. . 
perii in anul 1963 în T1rg u l de Sus (S11sen i ). 

J.Jucrările de fol'tiiicare ~m l'm;t realizate la Tîrgovişte 
în t rei etape principale : a ) cea din secolul al XIV-lea, 
avînd ca aliniament viroaga Tîrgovi. t ioarei ; b) cea de la 
fîrşitul s colului al XVI-lea (a curţii domneşti), prin 

extinderea perimetl'ului fortificat de-a lungul întregii 
viroage din această zonă; c) cea din anul 164:[) (a ora
şului) , cîn.d s-a atins - f'pre SV - v iroaga pÎl'Îului Miri
oara (Mierioara). Toate ace.·tc linii Rucce.- ive el e apărare 
au o latUl'ă comună : Lunca falomitei. DeKi. în Kecolul al 
XVII-lea vatra propriu-zisă a oraşului. (perimetrul con
stl'uit) nu ocupa decît parţial teritoriul încins de valul 
cetăţii - ridicat din porunca lui Matei Basarab - traseul 
acestuia a fost ales, din considerente economice, tot în 
funcţie de un accident de teren : vilceaua Mirioarei 4s. 

La sfkşitul , ecolului al XIV-lea, cind s-a atin · o 
maximă demografică, ilustrată şi de înmulţirea aşeză
rilor în Cîmpia Română 46 , se con. tată ş i consolidarea celei 
de la Tî.rgovişte. Depăşirea stadiului preurban al localităţii 
~t fost determinată, de întemeierea curţii domneşt i ş i tab i
lirea aici a capitalei Ţării Româneşti. 

Folosirea ca ·ei domneşt i de la Tî.rgovi~te de către 
Mi:rcea cel Bătrîn nu poate fi pusă în legătUl'ă numai cu 
di. trugerile provocate la CtUtea de Ai·geş de oştile lui 
Baiazid I, în octombrie 1394 47 • Considerăm mai degrabă 
că nevoia unei alte reşedinţe domneşLi a fost impu ·ă de 
evenimentele politice interne din perioada luptelor pentru 
tron dintre Mircea cel Bă.trîn .. i Vlad „UzUl'patorul" 
(ianuarie 1395 - decembrie 1396). La 6 ia,nuari e 1395, 
Mircea domnea încă la Argeş 48 . oua casă domnească 
de la Tîrgovişte a putut fi terminată numai în primăvara
vara anului 1395, după cc Mircea cel Bătrîn reuşi. e, în 
primăV'ară, cu i:ipr ijinul voievodului Transilvaniei, să-ş i 
consolideze poz iţ ia în partea de ră ·ăr it a Ţării Româneşti 
(fără a-ş i 1nlătura definitiv rivalul, care a continuat să .-e 
menţini\i în caunul de la A.ro·eş cel mai devreme pînă în 
octombrie 1396) 49 • În intervalul de zece luni dinainte.q, 
bătăliei de la N icopole casa domnească era locuită de 
Mircea, căci I. chiltbm·g 'r, martor ocular al luptelor din 
28 Reptembl'ie 1396, găsea la Tîrgovişte una din cele două 
cR,pitale ale q:'ăl'ii Româineşti. 

46 Cri slia n J\fo iscscu (Origin ea şi s/ru c/w·a urbnnii a oraşului 1.'îrgo
visle, în „ Rcvisla mu zccloT ş i monum cnlc lor - Monumcnlc is tori ce s i de 
ar ,Lă'', 2, 1975, p. 14) crede că forLiJicaţia din ecolul a l XV U -lca rcprc~intă 
o re facere p e acelaş i Lr:i scu a uncia de la începu lui secolului al XV 1-lea. 

4 " Ş le[a n Pascu, Demogrn{ia istorică , in „Popul aţi e ş i societa le. 
S luclii de demogra fi e i slori că", vo i. J, Ed. Dacia , Cluj. 1972, p. 45 - 46 ; 
Ş lefn n Ş Lefănescu , D emo,qra/"ia , dimen.<i111ie a îs/ori ei , E d. Facla , Timişoara, 
1974 , p . 40, 74. 

47 N. ConsLa nLincscu , Co nlrilm/ii arheo log ice asupr a Cur/ii domn eşli 
di n Tîrgov iş l c (.<eco l cl e X JV - X\1 .fl ), „ S.C. l.V." , 2, a nul XV, 1064, p. 225 ; 
ide m, Curtea cfo Argeş - slrăvcclw va tr ă voicuodală după 11 51/, in „ Magazin 
isloric", nr . 1 (1. 30) , ianuari e 1978, p. 32. 

48 Barbu T. Cî mpina , op. ci l „ p . 258, n. 33. 
49 Ibidem, p . 248 - 281. 

F ig. 11 - Patroana ornş11 /u i , reprezentală in pecetea 1'1rgoviş/e i clin. 
sec. XV 1I (1) Şi de o slal11 el ă din argint descoperil ă 1n anul 19 74 

l n Tfrgul de Sus ( 2 ). 

Dintre citadelele mai ve('hi :'lile păr ~ii de ţară ce-i 
1 ·i;\,măsese în stăpînire, ş i ar Ji putut :,;ă- i servească drept 
adăpm;1i siglll', Mircea a ales-o pc cea de la 'l'îrgovişte, care 
cont!·ola Dr1:1mt~l .Braşovului ~ i a l Brăile i - principală 
Slll'sa de vemtun dm taxele vamale ~i legătură lesnicioasă 
cu aliaţii săi de peste munţi, permi~îndu- i totodată supra
vegherea îndeaproape a mişcărilor adversairului său intern. 

. DuJ.?ă rel~area scaunului de lPJ Âl'ge.; (octombrie 
1396 - 1anuan e 1397), Mircea nu mai putea renunţa la 
a;antajcle politice, economice ', i militare pe care le oferea 
T1rgovi ştea, aceasta, rămînîncl reşecl i n~a preferată a fiului 
ş i asociatului său , Mihail50 . De aici, domnia controla 
Dobrogea, cetatea Dî.rstor ş i nordul gul'ilor Dunării „către 
Părţile tătărăşti", cu Chilia, adică „pe toată Podunavia, 
încă şi pînă la Marea cea M at·e", teritorii pe care Mircea 
le-a recucerit în an ii 1402 - 1404. Pc principalul fu·um 
co~ercial .al Ţării Româneşt i , Tirgoviştca era menţio 
nat~1 ca singiwitl punct de <lmă in privileo'iul acordat 
negustorilor lioveni în 1403, reînnoiL în 1409 ~1 . 

60 P. P. P:inailcscu (Mircea cel Bălr î n , Bu curcş li , 1944 , p . 55 - 5G) 
su s ţin en că asociatul ln domnie rez ida ln Tîrgoviştc ş i 1111 î n acelaşi oraş 
cu vo ievodu I. 

51 I. lonn şt: u , P. Bi.i rbul cscu , C h. (; h corghc, l fr /11/iil c inlcma/innalc 
al e Hnmdniei în dowmenlc (131iS - 1900) , E d . polilid1 , Buc ureş ti , 1971 . 
p . 94 - 05. 
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Fi(/. 12 - Curtea do11111easccl di11 Tîrqo viş l e. fl eco 11 sli/11iren lrase11/ui ra11i11 1/rii pc tw:a ce rce t ă rilo r ar/teologice: 1 - J.951/ ; 2 - 1.90 1- / !/ 02 ; 3- 1/l.? fi 3 
tJ - 11 1/ i 91î 3 : 5 - l / J.'!fiJ: fi - Jll l:J / J971i ; 7 - I V 13 / 1970: 8 - Jl l / J .97fi; 9 - \f C /1970. 

Desi in r1i nul 1417, raţiunile milihtrc amint ite mai Rus 
au încetat i-;ă, existe - Ţara Rom;î,nească pierzînd Dobro
gea ş i cctţtţil e de pe Dunăre - Tîrgovi ştea a cont inuat 
s ăi fi e r eRedinta domnea. cr.t a lui Mihail, de astă dată 
pentru tcmeiu~·i predominant economice. Rămr1is Ringur 
domn î11 anii 1418-1420, ace8t<t va emite primul hri ·ov 
cunoscu t cu formularea : „din însăş i cas~t domniei mele 
i,; i din îrnnrn i orasul domniei mele [„ .] Tîrgovi şte" 52. 

Atragem aten ţ ia ş i' asupra faptului cţ't aceasta este t ot 
odată prim~t men ţiune documentară ai calităţii de ora1'? 
pentru Tîrgovi şte , ulterim:,ră, celei de punct de varnă , 
caz ana log Slat inei 53. 

Urmaşul lui Miha il, D <tn <tl II-lea, a continuat poli
t ica de ,·timulare a pro pcrit.ă, ţ, ii economice a orăşenilor , 
exprimatrt în cel dintî i priv ilegiu acordat negustorilor 
t îrgov iRteni, ·cut i\;i de vamă în toaite t îrgmile ş i oraşele 
V'trii , in afara „oraşului domniei mele. Tîrgovişte" , c~ 
„în zilele vechilor domni " 04 . Acea8Lăi constantă a poli
t icii economice ai domniei în favoarea tÎI'goviştenilor, 
incluzînd si comenzile tot mai im portante ale cmţii lan
:,;atc meşteşugarilor din ora~, a <leterrninat rapida_ matu
rizare <t trăsătu1·ilor urbane ale a~ezării, care devme, cel 
mai t îrziu lri. 1431, 8Ub Alexandru Aldea, singm a capitală 
a Ţftrii Rom ~Lneşt i 55. • 

s; „ D.H. 11 „ B1 ' , ! , cioc. m . 30 ş i 42 . 
s" Ş te l'a n Oltea nu , Cercelâri c 11 prioire la geneza oraşelor mec/i eva/e 

din Tara R omllneasc11, în „ Studii , r ev isl ii ele istorie" , nr. 6, 1%3, p . 1278. 
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M „ D.H.ll. , B. ", I, doc. nr. 55. 
s; Lbi cle 111 , doc. nr. 71 -77. 

Analiza evolu ~ i e i aşezării în secolul al XIV-lmt conduce 
La concluzi?" că Tîrgov i ~tea a parcurs t rei xtadii dist incte 
în dezvoltar ea 8a : 

:t) aşezare rural ă cu o poziţ ie geograf ică, avantajoa ă, 
care juca Rpre sfirş i tul , ecolului al XIII-lea rolul de t îrg 
periodic (fog de vale) penb·u grupul de sate de pe văil e 
Ialomiţei ş i Dîmbovi ţe i ; 

b) aşezare aflată în secolul al XIV-leai în staidiul 
incipient urban (tîrg cu piaţă permanentă, deveni t centru 
de producţ i e curentă, factorie ( emporion) i)e drumul 
comerţului de tranzit , apărată de un nucleu fort ificat 
cu o garnizoană permanentă , menţionată în, ă, documentar 
abia la 1403 ca opp·idiirn - adică aşezare întări tă - ş i 
totodată punct de vaimă ; 

c) oraş domnesc priv ilegiait, aivînd cel mai t îrziu 
din 1395, o cm te domnească, . 

Stabilirea a ici a unor elemente etnice străine (meşte
şugari ş i negustori), atrase de interese economice în pragul 
, ecolului al XV-lmts6, ş i permanent izarea reşedinţe i dom
nesti (urmată ulterior, în t impul domniei lui Neagoe 
.Ba'sarab, de mutareai ·caunului metropolitan) au acce
lerat procesul de urbanizare, de creştere demografică, 
oraşul ajungînd către mijlocul secolului al XV-lea princi
palul centru economic, polit ic ş i administrativ ail ţ;ării. 

&o O pa rt e dintre a ceş ti a erau ca tolici, prezen\.a lor fiind marca l[1 în 
vechea pi n \ii a oraşului ele ex is ten\a a dou ă biser ici p enlrn acest rit : una 
parohial ii , ates ta tă la 1417, c11 hra mul Sa ncta Maria Graliarum , ceala ltii 
Bă ră \. i a , m ăn ăs lise fra nc i sca n ă, c tito rită îna inte ele 1532 (Gabriel Mihăesc11 , 
Cercetări ar heolog ice, p . 306). 
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Fig. 13 - 15 Zidul de in c intă al primei /'orli/'ica/ii din secolul al X J \1-/ea , 
descoperit fn secţiunea 111 13/1.97(} .~i caseta 38. 

u 
SUMMARY 

Th ~ au Lhors appronch , sl::ir li ng from an i nlcrpre la Lion in n ncw I ight of 
so mc rccenl a rch eo logical facls and of somc olcl er documcnlary Leslimo
nies , l he orig in mallcrs of Lhe Mcclieval town of Tîrgovişlc a ncl of il s rol e 
în Lhc c ·o nomic , social a ncl polilicnl life of t11 e Wa llachia. 

1 [j 

The nnn lys is of Lh c cvol11Lion o r lhc sc lllcm cn l h ns led Lo Lh c concl u 
s ion Lhnl Tîrgov i ştc covc rccl , Lhrou g houl Lil e Miclcll c Agcs , Lhrce clislincl. 
s ln ges : 

a) r11rnl sc ltl cmenl wilh an nclvantagcous geogra1>hi ca l posilion , 
whi ' h pln yc cl in th e X I 11 t 11 cc nl11ry Lh e part of a p criocli c~1I borough (a 
va ll cy borough) for lh c g ro11p of villages in Lhe va ll cys or Lhe I a l om iţ a 

a ncl Lh e Dîmbovi\a. 

b) initia l urban setllcmcnt, lrnving al Lh e beginning of thc X lV-Lh 
ccnlury Lhe role of an cxcha ngc markc t on lhc roa cl or Lhc passing tracic 
bctwecn the riverporls at Lhc Down Danube a ncl Lhc Low11s or Centra I 
E urope, deJenclecl by a forti ri ccl n11 c lcus ; 

c) frec princely town , oppiclum with Lhc c 11 s loms poinl mici Lhe prin·· 
cely courl , as rar as 1431, Lhe s ing lc capiLa l of lhe \.Vall::tchia. 

T hc survey con lains so me rc marks co nccrning : Lhc evo l11Li on of 
Lhc urban a rcas ancl s tru c l11res, of Lhc Iorlil'icnlions, Lhe moment of rai
s ing of Lhc fir s l princely hou sc, Lh c place a ncl dale of Lhc mmual develop
ment or t he f::tir , Lh c c ha ngcs Lh::tl a p1>car ccl in Lh e co nl'i gnralion of the 
Dlmbovi\.a clislr ic l - in co mpari so n wilh Lhc gro wlh or Lh c mic of th e 
Lown in lhc reg ion , lhc locn li on ol' so mc v ill ngcs cc rlifi ccl in lhc doc l1 -
1rn nls of lhc X V - X V 1t 11 cc nluri cs. 

ANDRE LECOMTE DU NOUY Sf RESTAURAREA MONUMENTELOR 
ISTORICE DIN ROMÂNIA (II) 

În t imp cc şantierul de la biserica Trei Ierarhi din 
Iaşi era î.n plină act ivitate - lucrările fiind executate în 
proporţie de 50 % - arhitectul And.re Lecomte du N ouy 
primea din partea MiniRterului Cultelor, în iunie 1884, 
invitaţi a de a examina Mitropolia din Th·o·ovişte ş i bi ·erica 
llomne?.:că Sf. Niculae din Iaşi ş i de a raporta „despre 

GRIGORE IONESCU 

starea î11 om·e se a.flă, oe liiorăr ,; de restattrare sînt neoesa1·e 
şi, în marg·inea sir,mei de 200 OOO le?·, să întocmească owi:em:
tele devizur1: ş1· hiorăr i preliminari1:". Uurînd clupă aceea, 
în septembrie 1884, o nouă invitaţie, i:;emnatrt de data 
aiceasta, pentru miniRLru, de căt.re arheologul Grigore G. 
Tocile ·cu, cerea arhitectului .Lecomte să me~trg::'t la Craiova 

3.5 
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să facă stuuiile necesare „pentr'tt restaura,l'iiinea sau, la caz 
de nevoie, penlru reclădirea (sublinierea noastr~t) b'iser'icii 
Sf. Durnitru din acel oraş" 1 . :Pl'ccizarea „la caz de trebiiinţă 
pentru reclădfrea bisericii " dovedeşte ne în ţelegerca pe 
care arheologul romţm o avmt despre valoMeft ş i r m;tul 
conservării prin restatuare a unui monument istoric. 

La invitaţ, iile ce i-au foi:;t făcute, arhitectul Lecomte 
du Nouy rt întocmit ş i a înaintat Ministerului trei rapoarte 
preliminar ii : în iuli e 1884 pentru Mitropolia din Tîrgo
vişte, în sepLembrie 1884 peutrn b ise1·ica SL Dumitru d in 
Craiova ş i în februarie 1885 pentm b ii:;crica domncn,,·că 
Sf. Niculae de la Ia„ i. 

În urmni raponirtelor primite, cu convingereni că opera 
de re tauntre a acestor trei monumente .·e va desfiiiş1u~t 
în aceleaşi bune conuiţii ca ş i lucrăr ile efectuate pînă la 
acea dată ht urt;ea de Arges si la fa, i, Ministerul încheia 
cu ~trhitectul A. Lecomtc tin' nou contract pe trei nini. 
Arhi tectul primea sarcinn, de a se ocupa ue toate lucrăril e 
aflate în ClU'R ele r estaurare (inter iorul b i. ericii fle ht Ourt.ca 
fle Al'geş , cxterioruJ bi. cricii Trei Ierarhi. ele la fa~ i , în 
continuare, b iKerica Sf. N iculae 1l c ht fa~ i , mit.ropoli:t din 
Tîl'govi .;te ş i Sf. Dum it l'n dc b Cra iova), precum ş i de con
struirea uin nou :t pala t;ului epi. ·copal <le la Curtea d.e 
ÂTge~, fixînclu-i-Hc pent.n1 acer1,Kt:t, „cei şi 'În trecnt, o dinrnă 
limciră (i:; ic) lle 260() le'i ( clonli ?n'ii şcise s1rte) plătiji în cwr", 
precizîncln-Kc totodată - dovadă (le cît.ă încreucre i s' 
~tco t·cfa - că arc „toată Ubertatea din pim ct ele vedere artistic 
pentrii dir1:gforea şi esecntarea lncrări:lor" 2 • 

:Parnlel cu lucri1rile pe care le puLem totuşi numi <le 
restaurare executate ht b ii:;crica Trei Ierarhi din Iaş i , arhi 
tccLu l .LccomLe du Nouy a deschi s şant i ere noi penLru 
începerea lucr;:'trilOl' preliminar ii ele rcs1 aumre la fa~ i , 
'l'î rgov i ~t.o ~ i 0 1-n, iova. 

În ceea cc privcsLe b iseri ca, Sf. :N icolfLe ue la fas i -
pri ma i:;acri ficaL;:'L - îll f'ebruarie 1885, după ce încă' din 
1884 îi fui:;ei:;e întoemit cu destulă exactitate r eleveul com
plet (vezi fig . 1 - 3 ), arhitectul Lecomte du N ouy comunica 
ministemlui crt n-a putut înc;:'L lua o hotărîre a ·upra mo
dului de re ·tam are, dar preciza c;:'t schelele sint riuicate, 
că studiile ·e continuă Ri crL a con tflit~tt - ceea ce de fapL 
era foarte bine st iut -· că biserica d in vremea lui Ştefan 
cel Ma,re fusese ' mărită prin adăugarea „ma1: în urmă a 
clopotniţe'i şi a părţi·i clin faţă în care sînt aşezate două 
altare" 3. În legătmă cu acest adaos preciza că „o restaurare 
a aceste'i părţ'1: ar f'i oii neput'inţă, 1întrucît e atU de stricată 
înoît cl'intr-mi rno'l'l'ient într-altiil ar piitea să cadă" 4

• Enun
ţînd acen,st;:'L sentin~ă, completată cu precizarea că partea 
din bi, erica zidi tă în vremea lui Ştefan cel ]\fare se „observă 
bine d'in forma planulii i, din f eliil Z'idărie·i şi d'in decoraţfo 
exterioară,, şi că dată fiind „asemănarea cu nmneroasele 
exemple rămase din aceea epocă, precnm la Dorohoi, P iatra, 
S 'u,ceavci 5 ş i Vorone,t" ... „se pot găsi toate elementele 
p entrn rfsta1u·a.rea 'interesantei biserici a a ·ustriilui Domn 
al Moldovei" 6 • Spunînd toate ace tea nu făcea clecît s;:'t 
enunţe aplicarea doctrinei Viollet-le-Duc : curăţirea mo
numentului ele adaosurile ulterioare ş i restaurarea lui în 
spiritul uniMtţii ele stil caracteri Rtic vremii lui Ştefan cel 
~fare . Ou accasLrt idee preconcepută, „îna'inte de a lua vreo 
măsură de restaiirare" - ne-o ·pune restauratorul însuşi -
„cel d'int-î'i lncrn ele făcut este sa se dărfrne acest adaus per'i
cnlos"; ceea ce s-a ş i făcu t în vara anului 1885, lă înclu-sc 
„pentrii rnornent neltt'insă pardoseala" 7 • Dacă lucrarea ~-ar 
fi clesfă.;umt în continuare pri ntr-o reală r estaurare a b1 rn
ricii lui Ştefan cel !\fare, adi că, fft1·rt srt i:;c fi procedat la d;:'tt·î-

1. C I' . ndresn ~ li11i stcru lui nr. !JtlO\l /scpl. 1 88~, în „Rest. Mon. is l. ", 
ci l. p. 147. 

~ CI' . Dos. 285 /1875, voi. H , fil n 1178, în „ n cst. Mon. Ist. ' 1 cit. , p. 17!). 
a Cc se sp un e rderilor ln necastă bi seri că în arlicnlul publicat în „ Mon. 

Jsl. ~ i Arl. " , nr . 2, 1 !J77, ele Ca rmen Bogdan ; Datarea zid irii monumcntulu'i 
de la 1Jrili neş/i , sr1·. S \/, p. Ci9 - 74 sî 11 t pure Jnnlczii . 

~ Cf. rnporl11 I in „ Hcst. Mon. Jsl. ", cit. p. 175. 
r. I.a Suceava 1111 s-a păstrat clin vrcmen lui ŞLcfa n nici o fJi se ri c:i, 

nfnr:i dacii n u s-n gî ndit ln cca d in Sînlili e ele lin gil Su ceava. 
° CL rnporlu l 111 „ Hcst. l\tfon . Isl. ", cit. p. 175. 
7 Cf. raport ul la Dos. 1103/18!!0 filn 2!i7, în „ Hest. Mon. Ist. ", cit. p. 
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marea ei, aşa cum s-a întîmplat ulterior, încă ne-am fi 
aflat pe un drum acceptabil, dat fiind că b i ·erica vremii 
lui Ştefan cel Mare se prt::;tra e aproape neatinsă pînă la 
nivelul celui de-al doilea rînd ele ocnite de , ub strea: ină. 
Din pi"Lcate, lucruril e nu i:; -rrn întîmplat' însă astfel. În 'con
dica şanti erului cu data 4/16 august 1887 unul din :efii 
ele echi1Ji"t scr ia : „la Sf. Niculae, spre partea altariiliti, cim 
dărîmat pînă la linfo ctirţh biserfoii ca să fac loc ca să 
n:d'ic rnater'ia.lul şi n-ami găs1:t zid sănătos" .. . Oîteva zile 
mai. t îrziu, accln,~ i taşcron ,·cria că Mtrîmarea bisericii e 
terminată : „Am, dărîmat pînă la fa,ta pămînt·ulwi şi teme
Ua am găs-i:t-o sănătoasă" 8• Mai curioasă ~Lpare acţiunea 
lui N . Gabrielescu, şeful ele şantier, fostă mînă dl·eaptă a 
lui Lecomte du N ouy de la începu tul lucrărilor la Omtea 
de Argeş şi piuă către 1889, care scria la 8/20 august 1888 
patronului său ht Bucureşt i : , Am clărîrnat cu grijă la Sf. 
.N1:culae z1:ditrile care erct'l,i încă deasiipra soluliii p entrit 
a. vedea da.că nu ctimva e.'C'istă vreo d'ispoz'iţ'ie particulară care 
m1, fus ese observată" n. Hczultă deci clar ci"~ clăirîmarea b ise
ricii pînrt la temeli i a fost facută de . Gabrielescu, cu Rau 
fără consensul lui J..iecomte uu Nouy, car e totuş i. m1 s-a 
dcpla. at ht faşi Rp1·c a face pen;onal o analiză a stării 
rnonumentului înaint.e de dărîrrmre . Vorbind de aceastrt 
dărîmare, arhitect.ul „re: t,aurator" menţiona în raportul 
f-i;:'m ctttre Mini::;ter ht 1 ma i 1890 - făcîncl indirect aluzie 
ş i la prote ·tul pe care arhitecţii români îl îna int}tseră 
guvernului în legătmă cu l>arbarele sale metode ele restau
rare - că dărîmarea bisericii s-a făcut „la luminci zilei", 
ci"L ministerul fusese încunoştiinţat ele pre ac&'lista ş i că 
în vremea aceea - adică în toamna anului 1888 - nimeni 
nu ridicase împotrivă nici un prote ·t. Acei care se intere
.'ascră în acea vreme ele b ir:;e rica lui Ştefan cel Marc putu
seră - ·pune el - „să constate după vo·ie că necesitatea 
dărîmării b'iserim>i p entru a fi reconstrii-1:tă nu pit,tea f'i 
contestată" . „Ne-ar fi fost foarte plăcut - spunea el în altă 
parte - să conservăm cît mai mult din aceste zidur'i pUne 
de am'intiri . Cercetarea atentă a monwmentiihti nit ne-a 
îngăduit, însă, din nenorocire să mergem p e această cale. 
Era p ericol,' 10. Dar cercetarea atentă a monumentului nu 
o făcuse el ci un pre::t puţin priceput taşeron împreună 
cu însuşi mîna sa dreaptă, şeful de şant ier N . Gabrielescu 
care - ce înurăzneală si ce moravuri! - semna acum 
alături ele arhitecţii, pictorii ş i , culptorii români mai su· 
~tmintitul memoriu-prote t adl·esat guvernului. 

Pcntm reconstruirea b ii:;ericii lui Ştefan cel Mare au 
fo i:;t redactate planurile ş i faţa,dele încă din 1889 (vezi 
fig. 4, 5). În 1890 Lecomte du Nouy ridim1 problema pe 
care o r:;emrmla ·e ministerului m itropolitul Moldovei, 
anume dac;:'t r econ. Lruirea trebuie să privească întregul 
edificiu cu aclao 'Ul'ile ce-i fu::;e::;eră aduse în clecur ul vre
milor, sau numai biserica, veche a lui Ştefan cel Mare. Pen
tl'll rei:;taw·fttor, uorin\,a ş i intenţiile lui erau clare. Potrivit 
uocLrinei Viollet-le-Duc, în suş ită .,i răstălmăcită, nu trebuia 
reconstruită clecit bi. erica din vremea lui Ştefan. Pentru a 
convinge minii:;terul că aşa era mai bine, T..iecomte invoca 
ş i costul lucrărilor : r econ::> truirea vechii bi erici, preciza 
el, s-ar putea face cu suma ele lei 119 534, în care erau 
cuprinse ş i decoraţia exterioară ş i interioară, precum _ ş i 

mobilierul, pe cîncl reconstruirea întregului edificiu cu 
trei ~t ltare ar fi necefol itat suma de 629 732. Exagerarea 
diferenţei de sume înt.re cele două soluţii apare evidentă 11• 

Min ii:;tcrul a ordonat lleRchiucrea creditului ele 119 534: 
pentru refaccre;.t bi:erici i vechi, iar în legătUl'ă cu proble
ma ridicată ele m ikopoliLul Moldovei a fost cerut avizul 
Oomi. iunii Monumentelor Publice. Întrunit~L în ziua ele 
12 mai. 1890, Oomi. iunea., compusă clin 7 membri, la insis
t;enţa ş i precizarea fftcută de Miha il Kogăln iceanu cum că 
„a restaiira va să Z'ică a re'întemeia ce a fost", hotărăşte cu 
4 voturi pcnLm ş i 1.rei contra reconstruirea l>isericii aşa 

s Cf. „ Hcsl. Mon. l st. " , p . 20(i, nota J. 
° Cf. „ n cst. 1\fo11. Ist " , cit. p. 206. nola 1. 
10 lbicl ., p. 231 ; 214. 
11 De a ltfel rceclifi ca rca bisericii lui Ştefa n a costat 1111 1105:14 c i 

:3714U7 Ici. Cf. dev izu lui - s itu aţie genera lă în „Rest. l\fon. Ist. " , p. 219 
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Fig. J. B iserica S f'. N iculae din la ş i . Sec/ic longiludinală ş i plan. După 
releveul clin ar/1iva Lccomle ctu No uy , cxect1/al în 1 884 . 

cum a fo.·t îmtintc <le dădmare 12• 'incizcc i de zile mai 
tîrziLl îm;ă trei din membri i Comi :-1iunii - D . StLU·za, D. 
Lahovari ~ i Gr. TocileHcu, de1Jla:-;a \,i h1i fa~i, hotără.·c 
::;ă .·e re · l ăde.-'t::;că, numai bi8crica t iculac cca din vre
mea, lui Ştefan cel M~trc „în mărimea e·i pr·irn itivă , astfel 
cwm se află în planiirile preze'11 tate de Dl. L ecornte, f ăoînd 
cibstrac,t'in ne de adăogirile poste'l'ioare" 13. 

Â8ccnden\,n, pc cn.r e J..ieco mLe du Nouy o avea a ::; up1-a 
uuom din membrii CorniHiunii :;; i, 1.<L Icl :;; i awpm autorită
ţilor co n8LituiLc, a fost pcn tru acectHL~L bil:lcrici'L, aş<t cum 
a fost :;; i p •ntru celela lte monumente ce i-a u fo::;t încredin
ţate spre „ rc::;taurarc", :ttotbirui tmu·c. J?enLru r' on:truil'ca 
bisericii vechi , proiectul întoc mit :;; i prczcnl:-Lt ele Lccorntc du 

12 cr. proces ul ve rbal a l şcd in (ci iii " n csL. l\lon. Jst." cit. p. 230 - 241 
13 cr. procesul verbal al Co misi11nli , ibid . p. 244 - 245 . 

ouyn-a avut la bază,cumat·fi fostnormal,ocer etareaten
tă a edificiului aşa cum ·e păstrase ş i din care ar fi rezultat 
- astfel cum foarte clar :,;e poate vedea şi azi din releveele 
î.ntocm iL înainte de începerea dărîmării (fig. 1 - 3) -
căi ziduril e vechi, păHtrate Îll desLul de bună stare, fu. eseră 
înăl\,ate în pal'Lea Hupcrioar i'L, de la nivelul celui. de-al 
doilea ~ ir de oc ni ţe în su · ş i c~L edificiul într eg, mărit ulte
rior , fn:-ie:-ic încheiat cu o corni:;;ă caracteristică secolului 
al ... rv II-leni. -au l'o: t crcetatc nici m onumentele păR-
1.rnLc întregi elin. vr emea 111 i Ştefan cel .l\far e, măcar cele 
emuncraLe <le r e:-;Laura.Lor, de la Dorohoi , Piatm, Sîntilie 
xau Voroneţ . Re::;taunLLorul <b întocmit un proiect personal 
ele biserică, în Rt ilul epocii lui Lefa.11 cel Mar e, mult mai 
înaltă, cu un parament diferiL dec 1 original care e conser 
vase de:-;tul el bine :;; i cn tre i .;irmi de o ni~c ·uprapuse 
sub Htreaş ill ă, a~~b um nu se pO<LLe vedea la uici umL din 
ctitori ile marelui vo ievod pă.:-;tmte într egi. (fig. 5). 

Ina.ugumtă, la Iaşi, nona metodă de „reRtaurnre" avea 
Ră fie apli c<tt~L :-iiHtematic ş i celorla lte llouă. monumente 
încrccl inţat,e spr salvare aceluiaş i reHtaurator. 

J..ia invi ta,~ i a ce- i fuseRe J'ă,cută, la 1 :-;epLcmbrie 1884 
d c a merge l:;i, Cm iova, arhit ectul Lccomtc du ouy răs
pund~L miniKtrului la 17 Rcptcmbri e acelaş i a n: .. . „rn-arn 
grăbit conform llorinfei Dv. Ş'i m-a'ln cliis la Cra'iova. Biserica 
Sf. Ditirnitru Băneasa, care ·trebuie să facă obiectul iine'i 
restaiwăr i serioase . .. men.tă să atragă atenfia JJtf,inisteritlui, 
dată fiind 'importanţa 1 i am1· ntirile de care este legată. 
Este iin rnonu1nent cornplet .J i b'ine concepia de 'tip bizan#n
-rornân, căruia trebtt, ie să- 'i lăudăm graţ'ioasele proporţ'i'i, 
care ci s1~ferit, e te ciclevărat, în 1724 şi 1775 diferite repara
;t'ii Ş'i probab'il \'li unele regrPtlibile trcinsformăr'i, dar se va 
piitea des igur se~ i e 'redea fi siono 111ia primitivă. Edifici'ile 
(de genul acesta) S'Înt rare în fară Ş'i e ·i·mportcwt · ă se con
serve ceea ce limpul n~a putut dis lruge. (Rublin.ierea noa
stră). Nii-rn'1; pare riecesar să mă gîndesc la o reed1:jicare, 
mi toată staren rea în oare se găseşte . Experienţei ne-ci dovedit 
deja oă se poate trage totdeatina nn bnn prof1:t d'intr-o con
strncţ'ie b'l"ne înţeleasă ş1: deaUJel este important să profităm 
cît mai 'tnUlt de elementele vechi" 14 (vezi f ig. 6 ş i 10). 
Î n urma unor asLt ,l de co nstatări am Ji fox1, îndreptăţiF 
să, ne af;\te ptă,m l:1i o re8taumre în ţeleapti'i.. Din nefericire 
în::;ă minunea <tccas1»a - :,;-o ehern~Lm a.· Lfol - nu R-a în
tîmplat. In iamiarie 1 9, clupă cc î.u 1 88 in8tnla e acolo 
agenF<t :-;a ~ i cl e::;chiseHe :;;anti ntl, Lecomtc du ouy afirma 
în mod categoric că. „'monwmentiil, complet abandonat de 
mai 1niilţi a71:i - He referea poate la cei cinci fo·ecuţi din 
1884 cînd afirmase că e importan t să, se con:,;crve ceea ce 
t impul n-a puLut să cli. truo·ă ~ ! - se găseşte în cea rnai 

14 Cf. rnpo rlul rcdaclal în li111ba fl'nll\'CZi't în „Rcs L. J\ lon . lsl", cit. 
p. 15. 

Fig. 2. Biserica S f. N iculae cli11 Iaşi . /•'a /acta cli 11 spre suci . n11pă un releveu din arhiva 
Lecomtc du No uy, execulal î11 1884. 

Fig. 3. Biscriw Sf. Nic ulae clin laşi . Fa(cu/a di11~11rc rcisărit . /Jupii 
1111 releveu di11 ar /1 iva L ecomle du No uy , executat în 188'1. 

_„,..,,..\'„~ 'fori· N i • ro. 'IY „ . (l 1~\ţ 
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· deplorabilă stare Ş 'I; trebu,ie să f1:e reconstruit'' 15• Fără, să 
mai aştepte vreo nouă confirmare, restauratorul şi-a înce
put acthritatea astfel că la, sfî rşitul campaniei de lucru a 

o 

@O 
o 

Pig, 4, Biserica Sf', Niculae din la şi. Sec /ic longi/11eli11a!O. JJ11p11 proieclul 
ele „restaurare" a/ lui L cco mle du No uy. 

anului 1899 raporta Ministerului: , 1uYi semnalasmn 
deja Minister~tht·1: neces1:tatea de a reedificci acest monument 
părăsit de mct'i bfrie de 40 de an'i, oare a·rnerânţa să se năru,1:e 
aşa f el că dărÎ'rnarea însăşi devenise perfrntloasă, astfel că a 
trebwit să procedăm 01,1, celt ma'i mare atenţ-ie pentrit lt ev·ita 
accidentele. 1 n t'i'rnpul campan'ie'i de cîteva him; din acest 
an, cdnd'usă foarte v·igitros, itrmătoarele lncrăn: care a.n fos·t 
execiitate dovedesc activ'it-atea pe care arn desfă)'furat-o'' 

Fig. 5. Biserica Sf. Nicu lae din laşi . Fa(ada laterală sud. IJ11pll 11roiect11I 
de „restaurare" al lui l.ecomle du J\'011y. 

"j~ < ~ ···~ ~ 

tf-~'Y-.J• ~ 11.iW.. 1'~ 

·.-f 
' 

f. 

Fig. a . .Biserica Sf'. D11111itrn dill Craiuua . Releueu schi/alpecarnetul ele 1:0/e 
al arhitectului Decomtc du No uy în 188'1. 

Şi enurnără : 
1. „ Dărîmarea completă a b'iserim>i vech·i, 011, rnari dif iciil-
tăt'i" . .. 

la Cf. raporlul n cln cla l in limba francezii, ibid , p. 21 U. În acel aşi raporl, 
arhilcclu l fran ce z se g inclea deja ş i la biserica Domnească Sf. N icu lae clin 
CurLea ele Argeş: „C1111o sc î11d tot interesu/ pe caff îl ave fi {a/ă el e monumentele 
uechi ale (ării .. . glisesc de da/oria mea să semnale; a/cn/iei D11s. uechio 
bid erică a/îl de rcmarcabil<I de Io Cur/ea de Arge.~ pe ca re o c1.moa.5/e{i ş i despre 
care I\/ inislerul , în cîteua rînduri, uoise deja sll se ocupe. l'rof'i/înd de perso
nalul ocupat Io b'piscop ie s-ar putea cu o w11:tl de 50 OOO lei stl se înceapâ 
st11dii/e ş i l11crârilc". 

Aşteplincl cl eschicl crca crecl ilelor - ca re clin fe ric ire nu s-a întimplal 
- Lccomle du Nouy a procedat Lotuşi la ridicarea un ei schele ş i la prop
Lirca pe dim'\untn1 ş i pc dinafa ră a zidurilor, biserica rămînîncl în starea 
aceasta pinii în l !ll l. Ne-o spune arh . Gri"ore Cerc hez, care adugă: „Deoa
rece biserica era destinatei. d11pă procedeul 11u111i/11/11i arhit ect sâ f'i e dărîmattl 
pînă /11 pâminl pentru a fi co11slr11ilă din 11011 , nimeni nu s-o mai gindil la 
repararea ei şi ajun sese în adcvclr 111 1 • ri111 ~jdic de p1 cllm.~ire, aslf'el cel epitropia 
bisaicii pr imi se ordin de la pref'ectura jucle/11/ui s-o dărîme. No roc că pclri11-
tele econo111 SI. Dum itrescu s-a găs ii să wotes/e:e con/ro acestui ordin şi n:er
!Jind la Buc11reşti a of'erit Comisiunii Mon1111:enlelor Jstorice .rnma de lei 
56 OOO adunal<l de epitropie penlrn restaurarea bisericii : (cf . Grigore Cerchez , 
R estaurarea bisericii Do11111 eşti , în Curtea Domnească clin Argeş, „ Bui. Com. 
Mon . Jst. " anu l X - XVI, 1917 - 1 ţ)23, Bucureşti, l !l23, p. 77). Cercetlncl la 
faţa locului monumentul, ing. arh. Grigore Cerchez ş i -a asumat sarcina de a-l 
scăpa de la clărimare. Lucrările ele restaura re, executate în 1911 ln con
dl\11 tehnice ele conservare ş i consollclarc Ireproşabile - lu crări al căror cost 
n-a depăşit suma de 100 OOO lei - au fost ele aşa natură că monumentul 
original se păstrează in stare foarte bună, aşa cum se vecie şi azi. 
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/.'ig. 7. Biserica ucchii mitropolii din Tîrgovişle. Sec/ie longi/udi11alt1 şi plan . După 1111 rclc11c11 
rlin arhiva L ec11mte du Nouy, execulal î1i 1885. 

Fig. !J. Biserica Sf'. JJumilru din. Craiova. Planul 
I oşal negru esle al vechii biserici, dărimală ; planul 
alb este al bisericii proieclale şi execulale ele L ecomle 
du No11y pe locul celei 11ec /ii . 

2. „N ivelareci generală a terenitl'ui bisericii şi săpături" . .. 
3. „Tiirnarea în cea 'mai mare parte a .fundaţiilor" (se în
ţelege fundaţii noi) „p'Înă la 1âvelul soli1,lii·i". 
4. „Orgci'll'izarea 19a:nMeriil1.1;i, 'magazh, ulel'iere, iit ilaje eto." 
fi. „Aproviz forwreci 01.i piatră 19'i falJr'icareci a 3 I OOO de 
cărăm'Îz i de primă calitate". 
6. „ln j'îrşit, stndiile proiectiilu1: definitiv care continnă 
acum ş·i aii perm;is dejci să se înche1:e devizill anexat ac·i, 
ltev·iz înloorm·t în mai '1niilte ccip1:tole" 16 . 

Pentm ' a înţelege mai bine punctul de vedere al re. -
tamatorului mite suficient să Remnalăm că deşi în raport 
He arăta clar că edificiul „anieninţa să se năril·ie" , în ace
la~i rapo1·t, printre lucră.rile „condu,se în mod foa,rte vigilros" 
i:;e arată „dărîmarea completă a bisericii vech·i făciită cu 
mari diîiculli1ţi", iarîn devizul anexat, ht ~11rt. 2 se Kpecifică 
~i mai clRir : „dărîmarea bisen:C'l>i vechi făciită cu nuui diîi
culUi ! i, cu dalla ş i ciommul" (sublinierea noa ·tră) 17, ceea 
ce dovedeşte cît de solide erau ziduril •. 

Astfel, în octombrie J889, vechea, bi serică f. Dumitru 
din Craiova era dărîrnată pînrt în temelii, terenul pe care 
fuHese constmii ă nivelat şi alătul'i Re găsea depozitat 
materia,lul nou pentru reconstruc~ie - de fapt pentru 
edificarea unei biserici noi care nu ave~-i, Hă mai aiN\, nici 
o legătură cu vechiul monument. 

La 1 mai 1890, aclreRîndu-. e miniKirului cultelor, Le
comte du Nouy dădea, în legătură cu dărîmarea bi:-;ericii, 
o justificare absurdă: „Credem - spunea el - că nu e 
iniltil să vă atrag atenţia, domniile Ministru,, şi vă rog 
să daţi toată importanţa acestili fapt, că atiinci cînd a fost 
pusă oficial prima piatră la fiindaţia acestiii monilment, 
în ziila de 12 octombrie 1889, - este vorba de edificiul nou 
ridicat pe locul vechii biserici dărîmate - în prezenţa 

16 Cf. raport11! ln „ Rest. Mon. Ist., cit. p. 215. 
17 Vezi devizul ln „ Rest. Ion. Ist.", cit. p. 220. 

înaltillui cler .~1· a tittilror autorităţilor locale, 01.l a'l.ltorizaţia 
mini teriilil1:, nil nilma1: că n-a fost ridicat nici '1.ln protest 
împotriva dărîmării biser'ic·i'i veclâ, â d'in contra, aşa cum 
re1:ese din acti1,l de fiindaţie , aci anexat, redactat c'tl aproba
rea doninului episcop de Craiowi, a fost consacrat princ·ipiill 
reedificări·i monmnenlilltli din temelh" 18 . 

Dacă tlărîmarea bi f:lericii Sf. Dumitru din Craiova 
R-a făcut fără menajamente ~i într-un ritm relativ rapid, 
agonia mitropoliei vechi din Tîrgovi~t , a foKt în Kchimb 

1s Cf. Raporlul clalal 1 mai 18\)0 în „ Rcsl. J\ lun . Is l. ". cil. p. 2:.!2. Aşa 
dar episcopu l ele Craiova avea nulorilalca, pcslc capul unui a rhil •e l spc
cia li zal în lu crăr i ele rcs laurarc, să co nsacre un nou principiu el e „ ri'Slăllrare", 

inau gural ele nllfel la la şi ele Lccomlc du ouy şi acccplal ca I Lin şi de o 
parlc clin membrii Comisiunii MonumenLelor Publice, printre care arheologul 
Grigore Tocilescu. 

Fir/. '. Biserica vechii milropolii din Ti'rgovişle . Fa/cula laterală sud. După 
w1 releveu din arhiva Lecomle du Nouy , executat 111. J 85. 

-~ 
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Fig. 10. Biserica Sf'. Dumilrn clin Craiova. Fa/mia principală. Releveu clin 
arhiva L ecomle du Nouy execulal 111 1885. 

ceva mai lungă. La 12 iulie 1884, răspunzînd inviLa~iei 
ce-i fusese făcută la 14 mai acelaşi an Lecomte du ouy 
comunica Ministerului:. . . „am exam·inat monu·mentul 
pe oît rni-a fost ou piitfr1,ţă deooarndată. Aoeastă clădfre din 
seooliil al XVI-Zea . .. nu piiteafi de la începilt decît o luorare 
de merit. Stilul bizant1:n cura·t se observă în forrna planulU'i. 
Dispoziţia 'interioară e bogată pr'in coloanele, arcurile, bol
tile si rnultirnea de f erestre pe iinde se streooară o lurn1>nă 
palidă, iar' în afa,ră se ricl-ică ·măreaţă pr-in profi:tul variat 
ş ·1: eleganţa titrniirilor ce o încoronează (fig. 7, 8, 13 ) . .Amin
teşte ce spunea despre această biserică Paul din Alep . . . 
„pe la jumătatea secolitlU'i XVI (sic) 19, nit miilt după fon 
darea b·1:serfo,ii, atunci cînd p e lîngă splendoarea ce-i lăsase 
p ·iosu,l domn Neago e Basarab t'irnpiil î·i adăugase calrnul 
Ş'i armom:a culorilor . Ou vremea s-aii fâout schimbări rad·i
cale, cutreniitr'ile aii sdriinc'inat z'iclăria, invaz·iunile aii 
despuiat-o de rnater'ialele preţ'ioase ş ·1: reparaţh:le aii trans
forrna·t-o neîncetat, fi eoare căutînd a-i da gustiil tirnpulU'i în 
care trăia" 20 • (Ce să mai spunem de ce avea să- i facă res
taUl'atorul !). Şapte luni mai tîrziu - la 23 februarie 1885 
- după ridicarea de jUl'-împrejur ~i în interior a schelelor, 
oarecum smprin · după o nouă cercetare, A. Lecomte 
raporta Ministerului că „im port1:c spaţios de '20 de coloane 
precede b·iserica. Plttru coloane în rn·1:jlooul acestui port,ic 
pătrat siisţin arcun:ze şi pandant·ivi ve care se reaze?nă tre·i 
turnitri. . . Acest griip de coloane ş·1; turnule,te ce părea a f1: 
un nartex , nu face parte din clăd,1:rea prirnitivă. . . ci a 
fost adăugat în iwmă, sigiir pentrii a da o ma·i rnare întindere 
biserfo'i·i mitropol?:tane. Astfel cum o găs,1>1n, dezbrăcată de 

· transforrnăr·ile făcute fără socotealâ, prezintă o d•ispoziţie 
cu totul particuhu·i'1 şi inleresantă ce merHă a fi conservată 
( ublinierea noastră) . .Adăugînd ace. tui rapo1t un deviz, 
arhitectul preciza că valoarea lucrărilor de restaurare 

10 Paul din Alep a vlzitnt-o în 1G50. 
2° Cf. raportul !n „Rest. Mon. Ist.", cit. p. 14 

40 

F ig. 11. Biserica Sf'. /Jumilru clin Cra iova. Fa/acla principaliJ clllpă proiecllll 
lui L ecomle du Nouu riclicaW pe locul celei vechi în 18 '8 - 1890. 

„s-ar p•utea rid'ica cel rnult la su·1na de 197 700 lei" 21 • Dar 
în decembrie 1 89, cînd edificiul era aproape în întregime 
dărîmat, arhitectul .·alicita Ministerului, pe lîngă suma de 
68 OOO lei cheltuită cu dărîmările ş i executarea releveelor 
detailate, un spor de 400 OOO lei 22• În ,·fîr.;it, printr-un 
nou raport, Lecomte du Nouy adre:,;llidu-se mini,·trului 
direct, enumera lucrăl'ile executate în campaniile anilor 
1885, 1886 şi 1887, făcute cu intermitenţă din lipsă de 
fondmi şi işi încheia expunerea cu aceF;te cuvinte : „Pen
trti a vă piine cît rnai b·ine în posib,1:Utatea de ci vă face o 
idee exactă de sleirea generală a monumentelor în rnornent1tl 
de f aţă şi de a pune în ev·idenţă 1nam1iera noastră de a proceda, 
adăugăm prezentiilu1: raport 4 fotografi'Î făcute în mod spe
oial de la data de '28 aprilie - JO ma·i 1890. Veţ'i ptltea astfel 

21 Cf. raportul în „ Rest. Mon. Ist. " , cit. p. 173. 
23 lbld„ p. 215 - 216. 
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să vă convingeţi cu iişurinţă, Domniile JJ! inistru, că au 
fost luate toate precauţ'i:ile în vederea conservării pe cît 
_posUn:z a părtilor din clădire care, deşi mai mult sau ma'i 
puţin degradate sînt încă rcpm·abile"23 ( ·ublin. noastră). 
Curînd în ă biserica a fost dărîmată pînă 1n temelii . i 
pămîntul nivelat, întocmai cum se făcuse ş i la Craiova 
cu Sf. Dumitru. 

Actul de gravă încălearc a principiil.or logice de re.·tau
nue - ne referim la principiile şcolii lui Viollet-lc-Duc 
1;>i nu la acelea ale şcolii itali eneşti care aveau la bază ideea, 
de respect a vieţii monumentelor ş i deci de crut,are a for
melor vailoroase căpătate în decUl'sul istorici de monumen
tele ce i-au fo, t încredinţate .·pre restaurare (ca fost elev 
ş i adept al lui Viollet-le-Duc aşa ceva nu i se putea pretinde 
la acm"li vreme), actul acesta a avut drept urmare dispariţia 
a două monumente de excepţională însemnătate pentru 
istoria arhitecturii româneşti . 

În cadrul unor di. cuţ ii profesionale, într-o formă 
ofomeaţă numa i în aparenţă, l1ecomte du Nouy dădea 
::;faturi unui coleg, ·p ecialist tot în domeniul restaUl'ăriJ.or, 
cum să-şi aper e ·ecretul })ropriilor opere : „Surtout m0ti· 
cher - îi spunea el - cachez vas documen·ts". Printr-o 
inadvertenţă regretab ilă pentru el, Lecomte du N ouy 
n-a izbutit ă-ş i a cundă sau să di:-;trugă o parte din docu
mentele ale de arhivă. Ne referim la releveele minutioase 
executate de tehnicienii săi în condi ţii remarcabile de pre
cizie, precum ş i la proiectele noilor biserici ridicate pe locul 
celor vechi. Din cercetarea acestor documente 24 , confrun
tarea releveelor cu proiectele după care au fost construite 
bisericile noi Sf. Dumitru din Cra iova ş i mitropolia din 
Tîrgovişte, reiese limpede concepţ;ia total neştiinţifică a, 
restauratorului, care nu ş i-a pus nici măcar problema ce ar 
fi fost întru cîtva conformă doctrinei Viollet-le-Duc, anume 
refacerea monumentelor aşa cum :fuseseră clădite în uni
tatea lor de stil de autorii lor dint îi, adică întocmai conform 
releveelor. Proiectantul a ignorat total ş i cu bună ştiinţă 
releveele. A. tfel, referindu-ne mai întîi la Sf. Dumitru de 
la Cra iova, o sumară comparare a proiectului cu r eleveul 
pune în evidenţă deo ·ebirea fundamentală dintre vechea 
construcţ ie şi cea nouă a lui Lecomte du Nouy . .ZidUI"ile 
clădirii noi nu sînt supmpuse pe. te fund~"tţiile vechii bise
ri ci ci le înconjură, mărind substan~ial spa ţ;iul interior 
(fig. 9). Structura bolţilor păstrează ideea .'paţ i al ă în crnce 
greacă înscri ·ă, însă cu mo<lificări însemnate ca, mod. <le 
r ezolvare, dimensiuni ş i propor\,i i. I rornw:ml a foRt lă1•o' i t, 
iar zidul de."părţitor al acrnituia de naoR a foi,;t înlocuit cu 
arcade. Pridvorul, ş i el lărgit , a căpătat forme ş i coloane 
ca totul diferite de cele ale pridvorului original (fig. 10). 
Faţadele au fost ·upraînălţ;a,te 1;1 i modificate ca materiale 
l;\ i mod de tratare, })la:-;tica decorativă Jiind im;pira,tă V<tg 
din cea originală. Într-un cuvî ut, e::;te vorba de o clădire 
nouă, operă a ::trhi tectului r m1taurator, care nu mai are 
nici o legătură cu vechea clădire (vezi fig. 10 ., i 11). 

La fel s-a 1ntîmplat şi cu vechea mitropolie de h"li Tîr
govişte, cu deosebirea că fa\,ă de mărimea ş i deosebita 
valoare a celebrului monument pierdercn, este cu atît mai 
mare. Noua clădire i·idicată, pe acelaş i loc (fig. 14) nu mai 
aminteşte nimic din „măre~ia profilului variat ş i din ele
ganţa t urnurilor ce încoronau vestita, ctitorie a lui "eagoe 
Basarab cărei a - cum spunea în 1885 cel ce a dărîmat-o -
timpul îi adăugase calmul şi armonia culorilor imprimîn
du-i o dispoziţie cu totul particulară ş i interesantă ce o 
făcea demnă de a fi conservată", (vezi fig. 8şi13 ). 

I scusit arhitect, foa,rte priceput tehnicia,n ş i bun orga
nizator <le şantier, Lecomte du Nouy ne-a l ăsat prin cele 
două biserici ridir:i.te h:\ Tîrgovişte şi la Cmiova - h"t care 
putem adăuga ~i palatul episcopal de la Curt ea ue A.ro·el;\ -

23 cr. ra porlul rcdaclal in limb:J fran ceză, ibid., p. 232- 2:~:3 . 
24 Esle vorba ele o seric de plant.i·i. faţade, scc\ii , dclalii, în parlc dc

tcrioralc, cx lrase cu gre 11 d inlr-un rnald t'i r de hirlii vechi ş i carloanc a run
ca te intr-o pivniţă a Ioslei fl111d a \ji universila re Ca rol J, ca r e-ş i aştepla u 

rind11l să fie încărcate într-o dubă ş i duse la topire. Se păstrează la cabine
tul catedrei de Istoria Arhitecturii de la Tnst ltntul de Arhltcctmă clin 
Bucureşti . 

Fig. 1 :t . .lJiscr i ca milropoliei elin Tirgo11iş te . Planul poşal n egru este cel ol vechi i 
biserici clărimalc; tifa nul a lb csl c ol bisericii pro iectate şi cxew la/e de .l ecomle 
du Nouy pe locul ce lei 1Jec ili în 1 /i .'I() . 

dovada unui r eal talent de a rhi tect artiKt, excelent inter
pret, în lucrăTi personale, a l formelor arhitecturii naţionale 
române1;1ti. Dar nu pentru aceste lăudabile calităţii - c:ne 
] -~"tu îndemnat să comită adevărate crime faţă de monu
mentele istorice ce i-au fost î ncred inţ<Lte R}We rm;t~turare -
fu :-;e:-;e angajaL tlc cătl'C guvernul roimî,n. 

La 12 mai 1890, cîncl nimi nu mai putea fi :;;a,l.vaL, 
ministrul Th. Ro1:;etti, KCRizînd că „arln"teetiil care a făcut 
lucrările de restaiirare îş1: a,re autoritateci contestată prin 
cn:t'fo'ile ce ,,; s-au adus" (aluzie h"t memoriu-prote::;t adre::;at 
de arhitecţii ş i arti ştii români guvernului), cerea Comisil;l
nii Monumentelor Publice „să- 1' recomande un arMtect dw 
străinătate care, <,"tt dest?,ilă competenţă ş-1: 1'mparţfohtate, 
să-Ş'i dea părerea astipra ltwrărilor ş-i asupra modiilni de a 
f1: cont1:nuate" 25 • 

Ce ·e spunea în memoriul-protest al arhitec~ilor ş i 
art i ştilor români - cu excepţia unor mici exagerru'i în 
ceea ce priveşte bi erica mănă t irii .Argeş erau fapte 
reale, perfect controlate ş i întemeiate 26 • Ce dorea guvernul 
să cunoască s-ar fi putut obţine, fără multă bătaie de cap 
·i cheltuială, cerîn.d părerea celor două incontestabile 
personalităţi ele perfectă bună credinţă care erau arhi
tectul Alexandru Oră cu şi inginerul Ion Ghica, autor ii 
r aportului de recepFe a, lucrărilor de restaurare executate 
la biserica lui Neagoe BasanLb de la Curtea de .Argeş . 
Totu~ i, Comi iunea a adoptat propunerea făcută de Mihail 
Kogălniceanu şi de Titu Maiorescu 1;1 i a hotărît să cheme 
ca expert pe arhitectul francez H. Revoii. 

(Vn urma) 

25 Cf. procesul verbal al şcct in\ ci Co misiunii dl11 ziua de 12 mni J 800 
în „Rest. Mon. Ist.", cit. p. 241. 

26 Vezi textul mcmorlulul - protest în „Rest. Mon. lst .,", cit. p. 
222 - 223. 
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Fig. 13. B iserica vec hii milropo /ii din Tlrgoviş l e. Fa/ada prin c ipală. JJ11pd 
r c/cve11l din arhiva L eco mle du Nouy, executai în 7885. 

SUMJ\J AR Y 

Simull a ncou sly wilh lh c rcs lauralion or Tre i J crnrl1i Church rrom 
l a ~i . t h e arc hil ec L L cco1nle clu No uy 1J ega 11 Lh e preli mi11a ry works for lh c 
res la urnlion , or other lhree c lrnrch cs: „S rînlu N icola e" Jrom Ja, i, „S finlu 
Dumitru " rrom Craiov a ::inel lh c m clropo li lnn church J'ro m i" irgoviş lc. 

„S rinlu N icoln c" churc h rrom J a~ i . l'ound cd by Lh c prince Steph en 
th c Gr ea L (14 57 - 1501) ha el b ccn ex Lencl ecl i 11 th c X V I 1- th c entu ry (J"i g.1 - :.l) 
Accorclin g Lo \'i oll c l- lc- Du c cloc Lrin c b asc ei 011 th c id ea or th c unily or 
s ly lc. t h e ucl clccl pnrL wns pllll ed clown , a mi nule clrafL ror Lh e wh olc monll 
m enl hav in cl pr cv iously b cen d ra wn lip . S ubseqll cnll y, Lh c c hi c i' of Lh c 
s ile, wilh Lh e ag recm enl o f Lecomle el e N ou y who hacl noL s ludi ccl Lh c 
solidil y o f Lh c wa ll s, puii cd down co mp lcLely Lh e churc h founclect I y S l cp
h cn Lh c fi r cn L. New pin ns wcrc clral'L ccl ror Lh e r ccons lru c tion o f Lh e churc h, 
huL Lh cy wcrc nol ba scei o n a n a LL cnli vc cxn mina li o n of Lh c o lcl building 
as it ha cl b ccn prcsc rvcd . nt lcns L conccrnin g Lh e prnporli o ns a nd th c 
clccoru li ve forrn s. T h c res ln llrcr clrew lip a di s linc L pla n a n cl builL a new 
churc h in Lh c s ty lc of Lh e cpoc h of Steph en th c G reat, buL mu ch hi gh er , 
wilh a cliffcrcnl fn cc o[ Lh c wn lls a nd with Lhr ec rows o r ni ch es sup erposecl 
uncter Lh e cavcs a ch a rac Leri s ti c whi c l1 ca nnoL IJ c scen nt an y or t h c g rea t 
voi\·ocl c's cnlircly k cpL fo uncla lio11 s ( fi g. 4 - fi). · 

lna ll gura l cd in l aş i , Lh e new r es lallralion m elh ocl, wh ic h r eg is Lerccl 
rt a rrnnL dcv ia ti o ns from Lh e vcry cl oc lrin e of Lh e llnily of s ly le, was a lso 
appli ed in th c ca se or Lh e Lwo o lh cr 111 0 11u111 c11t s. 

As r cga rcls „S finl ll J umilru " churc h. rrom Cra io va , a fl cr Jrnvi11g 
s tlldi cd it 011 lh e spo L, Lcco rnle du N oll y w:i s s ubmillin g a rep orL Lo L11 c 
Minis try in whic h h e was poinlin g oul LlrnL th e monum ent wn s worllt 
b ein g La k cn inlo cons icl eralion , b eca 11 sc o f ils hi s lo ric imporlancc „ // i s 
a comp /ele, wc // concci vcd monwncnl - wro t e t h e n rc hi tcct - and we 
must pr ai :e ils gracious f!l'Oporlions" . Leco mte du N o11 y a lso s igna ll ed Lh e 
m oclirica li ons und crgo n c by t h c m o num en t, but h e lh ou ght t hatits primi 
tiv e asp ec L co ul cl b c rea li zcd a gn in . „Suc/1 edificcs ar c r ar e ancl ii i s impor
lanl f or us Io comcrvc what !he li mc co ulcl no i di strau . Experience slwws lhal 
a good aclvanlagc can a/waus /Je clri vcn {rom a well unclcr sloocl conslruclion 
and, bes icles, we must profil as mucii as poss ible by .lhe ole/ elemenls" - wrote 
a galn th e gr eat architect . U nfortunately he clld not put hls words lnto
prnctlce fl ve years la t er, aft er h avin g opened t h e site, he declared that „I/ie 

Fig. Jd . B iserica nou ă a. mitropoliei d in Tîrgov iş l c . \'edere. Execulal<l î11 
18!J U dupll /l roiecl ul lui l .cco111/e dii A ou !J. 

cl111rch, co111plclcl11 olm ndoncd f or severa/ uears, was i n a. dep lor able comlilioll 
and had Io be rebuii" . Accordi11 g Lo lti s icleas, Lh c mo num enL lta d to be 
clemoli sh ccl a ncl so h e clici . H e wns ll llcl crlini11 g L11 a L L11 c very pullin g down 
hnd becom e clangcrn11 s. But , h e co 11traclictecl himsclr i11 Lh c accoun t appen 
cl ed Lo hi s report, in wh ic l1 h e laicl s l r ess o n Lh e fac l l11 a l „ //1r pulli11g down 
or /he old clwrch wa s clif'l'icull !J mode bu means or c/1i scl a11cl lw111111er". Th is 
clcmons Lrales t.11 nL Lh c wa ll s of Lh e c hurc h w crc so lid . ln Oc tob c1· 1880 
„ Sfintn D urnilr11 " c hurch fro111 Cra iova was cornp lc lcly cl cmolis h ecl ::inel 
cvcry lhing wa s rcacty for L11 c b11 il cli ng o r a ncw c hu rc h wi Lh on L :i ny co n nec lion 
Lo Lh e old 111011 u111 enL (sec fi g. :I O aml 11). I n a 11 swcr Lu so 111 c vi o lenL c riti cis m . 
Lccornle cl11 Noll y in form ed t h e Mini s lry Llrnt wh e 11 Lil e foun da ti o n of 
Lh c monum ent began - h e rn ea 11t 'Lh e new edifi ce bui lt in Lh e pla ce of th c 
o ld on e - in th e prcsencc of Lh e hi gb c lergy a 11d o f a ll th e loca l a ulho
rili cs, not only Lh a L Lh ere wns n' t a ny pro tes L agains L Lh c p ullin g clown 
of lh e old churc h , buL 0 11 Lh c co nlrary , th e princ ip ie of Lh e c ompl et e rebui l
di ng o f Lh c mo num enL wa s sanc lion ecl , as it r es ulled frorn th c founclalio11 
do ·um ent ctn1w11 up wilh lh c a g reem ent of t11 e bi shop or Crni ova. 

i\ rela liv ely s imil a r corrc ·po ndcnce was r ccorcl ccl b c tw cen Lhc Minis
try a ncl L •c ornle el e No 11 y a lso rcgarding Lh e o lcl rn etropo li La n c hurch 
o f Tirgov i ş le. J\L fir s L, h e was pra iz in g th e so li dity a ncl Lh e cx Lrem ely p a rti 
c ul a r ancl inLercs lin g ch a rac t eri s ti cs wlti c lt wcr c „ wortlt b eing conserv ecl" 
and whi ch „ a llh o ugh m ore or lcss d egrncl ecl coulcl s li ll b e rcp a irecl" ; Lh cn, 
h e wa s g iving un fnvournb le app rec ia li ons a ncl was :innounc ing Lha L Lh c 
chllrch lrnd IJ een co mpl et e ly clemolish ecl . 

T h e g rav e vi o lalion or th e logica ! restaurali on principl cs - wc m ean 
lh c p r inc ip les o f \lio ll e t- L e-D11 c' s sc hool a ncl not Lh c wi sc pr inc ipl es o f L11c 
Itali a n sch ool which w cr e recomm encling Lh e hi s tori c r es La ura li on - r cs ul 
t ecl in Lh e loss of Lwo 11101111m e 11Ls of cxcepli ona l si gnifica nce for Lh e his lory 
of t h e Romani a n a rchilcc Lure. 

By confronting th e prescrvecl cloc llm cnt - p a rll y cl eLcriorated - o f 
L cco rnlc du N ouy's arc hi ves - w c refer Lo th • 111 inu Le s k ' Lc h cs p rec isely 
cxec uted by hi s Lechnk ia ns [or Lh c <.lrnfls o [ Lh e new c hurc h cs JJuilL in 
Lh e p lace of Lhe o lcl on es - o nc ca n see t h e co rnp le t ely noL scienlifi c concep
Lion of Lh e r cs La urer who dicl not Lhink at lcas l of r cb uil cl ing Lh c rnonu 
m e nLs by resp ectin g 'Lh e ir form er unity o f s Lylc, acco r cl ing t o th eir s k e t
ch es (ser fi g. 7 , 8, 12, 13 a nd 14). S killful a rc hitcc t , very goo d tcc hn i 
c ian a n d excell ent organizer of s lt cs , b ut ent irely ignorin g Lhe forms a nd 
climensions of th e old buildin gs. L ecomte cin Nouy proved b y th e con
struc tion of th e two church es from Craiova ancl Tirgovl şt e t h a t h e w as 
a very giftecl and ex ceptlona l lnterpreter of the forms of the Roma nlan 
archltec.ture. But, certalnly, th c Romanla n gouv ernment had cmploy cd 
hlm for savlng and restaurlng th e a bov e m entloned hlstorlc monuments 
and not for provlng hls qualltles of a n archltect. 
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CETATEA BOLOGA (NOTE PRELIMINARE) 

--------------------------VASILE DRĂGUŢ 

Una dintre cele mai frumoase şi mai bine păstrate 
cetăţi de culme din Transilvania - cetatea Bologa - a 
rămas, în mod paradoxal, în afara cercetărilor sistema
tice, încît locul pe care îl ocupă în literatma de ·p iali
tate este surprinzător de modest. 

Situată pe un picior de munte care coboară din mftsi
vul Vlădea a, lînO'ă satul al cărui nume îl poartă, aparţi 
nător de comuna Poieni, judeţul Cluj, cetatea Bologa 
domină o im1JOrtantă zonă a văii Crişului Repede, la 
confluen\1a cu DrăganuJ, sprintenul rîu de munte care 
coboară din inima Apusenilor. Controlînd un punct obli
gftt de trecere dinspre cîmpift Cri şanei spre valea Some
şului Mic, acolo unde odinioară s-a aflat voievodat,ul lui 
Gelu , cetatea Bologa pare r:>ă f'i jucat de t impmiu un rol 
de seamă în supravegherea drumului dintre Oradea şi 
Cluj. Prima ştire în care se implică exi sten~R. cetă~ii da
t ează abia din anul 1322 1, dar pare neîndoielnic că înce
puturile fortificaţiei sînt mult mai vechi, pentru motive 
ce se vor vedea de îndată. 

Prezentată sumar de Kovary, în t>ecolul trecut 2, 

cchtrn re~1pare într-o :-;curtă descriere nu tocmai exactă, 
la, Virgil Vătă~ianu a, care fără Hă o datez în mod expreH, 
o clasează între casLelele apn1rţinînd jumătăţii a doua a 
r-:ecol ului al XV-lea. .Mai recent, cetatea Bolog~t ~"li fm;L 
incluHă în studiul Jui Gheorghe Anghel, consacrait forti 
fica~iilor medievale din Tranr:> ilvania 4 . Fără să-şi fi propm; 
un :,;Ludiu monografic, Gheorghe Anghel aduce impor
tante clarificări de ordin cronologic şi tipologic, sugestiile 
::;ale avînd o valoare de referinţă pentru orice cercelr1re 
v iit·oare. Conform grupajului propu de Gh . Ano·hel, 
cetatea Bologa ar putea fi datată în secolul al XIII-lea, 
alături de cetăy ile Breaza ş i olţeşti, cu care are comune 
cli~pozi\iia de plan alungită ş i existenya a două turnmi 

Înainte ele Ri formula un punct ele vedere considerăm 
utilă o .·curtă prezentare a monumentului. Construită din 
piatră brută, este alcătuită dintr-o incintă îngustă şi 
prelungă al cărei traseu, elip ·oiclal neregulat, ·e adaptează 

1 La 1 mai 1322, r egele Ca rol Robert sc ri a clin Timişoara capillului 
clin N itra, cerind un raport asupra nimicirii p rin roc a num eroase ::iel e care 
apa r!inuseră magistru lui Dcsiclcr iu , caslelan ul le Bologa . (ln Docwnrnle 
privind isloria României, C. Trans iluania , veac. X 1 \1 , vo i. I! , Bucureş li , 
1953, p . 41). 

~ I<ov{1 ry L. , E rdelyi regisegei , Cluj , 1892, p. 1·16. 
3 Virgil Vă lăş i ::inu , l sloria ariei f"cuda /e in /urile române, l , B u curcş li , 

1959 , p. 613. Iată descrierea : „ în vccin ălalca Clu:jului , lin"ă co mun a 
Bol oga , se z~'ireştc o in cintă ::ilingîncl încă in mu llc pun cle o în:i l(im e de 
25 m, cu turn cilindri c ş i cu două baslioanc la fel , precum ş i urmele un or 
constru cţ ii ele piatră. Acum un veac mai ex istau a ici l ocuinţe ş i grajduri 
dărăp ănate" . Observind că Bologa nu se afl ă în vecin ă tatea Clujului , ci 
dincolo ele Huedin , către Ciu cea, atragem atenţia că turnu l nu este cilin
dr!c el în formă de butoi , iar bastioanele laterale sînt patrulatere cu mu
chllle rotunjite. 

4 Gheorghe Anghel , Cetăţile meclievale clin Transilvania , Bucureşti, 
1972, p . 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43. 

formei ele teren. Lungă ele aproximativ 80 m. şi ~Lvîncl 
lMimi care o c iJ ează între J 8 ş i 32 m, ziduri groase de peste 
1,0 m, cu înălţimi care şi azi aiing cca 10 m. În extremi
tatea nordică, cetatea se încheie cu un puternic tum, 
în formă ele butoi, care se racordează cu flancu
rile incintei prin zidur i ,_curte, croite drept. înalt de 
cca 25 m, avîncl un diame1ru ele peste 10 m, acest turn a 
fo ·t con ·truit cu cleo. ebi t ă îngrijire din pie1J'e brute d is
pu se în aHize regulate, orizontalizarea asizelor fiind arii
gurată prin rînduri de lespezi cu f."ecţiune îngustă. Martorii 
de tencuială demonstrează că tumul fu ·e, e tencuit în 
întregime, a dealtfel mai toate edificiile medievale. 
Re ·turiJe unei şarpante conice dau o idee foarte chL1 ă 
clei>pre vechiul acoperiş, oferind su O'esti i utile pentru 
toate const.rucţiile Rimilare. 

în e:x t remitatea sudică, s ituată în amonte, zidul 
incintei desenează un traseu cur"b, formînd nn veritabil 

Cetatea 130/oga; /urnul prin ci pal (11eclere spre nord). 
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Ce/alea Bologa, vedere. 

Celet lea lJo/oga; gură ele //om î11 /11rnul ro /1111 d. 

Cela/ea Bologa; latura vestică. 

:-;cut protector pentru un al doilea turn, o Ul'ia.;e prismă 
cu b::tză pătrată, ath.Lt într-unul din focarele planului 
elipwidal. De la, muchiile nordice ale acestui tmn 
pornesc ziduri :-;c urte care împart i:;paFul interior al ce
t.ţLţii în <lou ă părţi di:-;t.incte ca mărime .; i forţă defcn · ivă . 

LaLurilc lung i ale cetăţii înt flancate fiecare în 
p<Lr te de cîte un turn paLrulaLer care are muchiile exte
rioare rotunjite. Mai Lrebuie ·pu:-; că pe latura. vestică, 
în dreptul turnului prismatic, zidul <lescri e un traseu frînt. 

Pentru a întări ·i,·temul de apărare, în amonte a fost 
practicat un :;;a.nţ i:;c ·, adînc ~i la,t, a l cărui t raseu se des
cifrează ş i azi cu multă U~luinţ;ă. 

Cercetări ::trheologice ş i de parament nu au fo ·t 
înLreprin i:;c încă, dar din analiza formelor, coroborată cu 
puţinele ştiri documenta.re, ·e poate propune următoa
rea evolu~ie : 

în prima ct;i.pă nu <L exi:-;Lat decîL t Lu·mtl pri ·matic, 
ca t urn de pH,z~. , c011:-;tl'UcFa lui putînd fi atribuită chiar 
primei jumătă~i <"li Hecohtlui a.l XIII -lea. După marea invazie 
tătară din 1241 - 1242 a fost plănuită realizarea unei m ici 
incinte ovale în jurul t mnului iniţial 5• Pe parcm·K planul 
a foHt ;-i,mplificat, a.cloptîndu-Hc o formă prelungită, imi
lară ·u aceea ~L ·cLă\, ilor de la Brcaz~-i. 6 ~i Sibicl 7• D , r emar-

6 În aces l 111od s-a p ruce<.lal la cclalca 'li:ilăc~ li din jud . H un edoara . 
6 Vez i Thu11ias Nliglcr , Ccrcelârile clin ce la/ea /Jrca:a , in „S luclii ş i 

co111u11ic:'\ ri. · ' , M 11 zcul B ruk cnlh ::i l , vo i. l V, S ibiu , l9(i9. 
7 Cl1. A ugh cl , op. cil „ p . 28 . De ubscrvnt t;[1 G h . A 11 g ltcl ::isucinză 

celalca Bo loga c u aceea de la Co[\ cşli , asoc iere n eju s lifi cală lntruclt la 
a t:cns lă clin unn :\ t;Clalc pinza zic1 11rilo r ele in c inlă 1111 a rc o curgere conti 
nuă în jurul unui sp::i( iu unk , l11L regul s iste1u defensiv clinci m a i degrabă 
impresia un ei aclipo11 ii ri de sp a (ii a ulo 11 0 111 c. 

Cc/alea Bolu{fa ; glaf' de f'cr cas/J'(i la llll'lllll vestic. 
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cat că hi, aceste cetăţi, forma alungită a incintei se înso
ţeşte cu t m.·nm·i circulare - două la, Breaza, unul la 
Sibiel. În această formă evoluată nu va surprinde dacă 
cetatea Bologa va fi comandată de un demnital' impor
tant, magistl'ul Desideriu, cel pomenit în 1322. 

Un moment important din istoria cetăFi i ntervinc 
către faş itul secolului al X IV-lea. În urma Mtăli ei de 
la Nicopole, SigiRmund de Luxemburg a d{truit lui Mircea 
cel Bătrin cetatea Bologa împreună cu un mic feud nilcă
tuit din 18 , ate 8• Aşacfar, a ici pe vnileri. Crişului Repede 
vedem instnilată autoritnitea domnilor din Ţara Româ,
nească, fapt care nu va fi fost fă.ră importante urmări de 
ordin politic ş i cultmal. Nu ştim cît t imp vor fi deţinut 
Mircea ş i mmaşii săi cetatea Bologa, în orice caz, către 
mijlocul secolului al XV-lea ea trece în posesia familiei 
Bri.nffy 9• 

8 Iosif Palnki , Ceua despre rela/iil e Tll rii Romrin c.~ li c11 U ngaria la 
s{lr.~ ilul ueacu/11 i a/.\ I \!- /ca , in „ SL11d ii şi mate ria lc din islorin medic", l r, 
1957, p . 421- 428 . 

9 Se presupun e cil a cl o11n so\ ic n lui Nl irccn cel Bi\Lrin cm din familia 
Bnnffy ( I. Palnki , op. cil „ p. '127). 

Ulterior, cu probabili tate în Recolul al XVII-le.-'li 10 , 

niu fo ·t adăugate cele dou f'L Lu muri laLemle care deş i în 
principiu întregesc sistemul defensiv al cetăţii , î ~ i trădează. 
epoca tîrz ie prin forestrele foa rte largi, amintind i·eşedin
Cele obi1muite ce se com;truiau în 'I'ransilvani::i, de atunci 11. 

' Op;·indu-ne a ici, 8emnal ăm odată mai mult impor
tanţa cetăţii Bologa ca monument i8toric ::;emnificativ 
pentru i toria poporului no:-;tru, llentru 1eg:'.'1iturile Trarn;il
vnniei, în acest caz pu ţin cunoscu te, cu ~~ara Româ. neas
că . Frumu · eţea arhi tectoni cf'L, starea de cornmrvare de:-;
t ul de bună , i cxcept;ionala a:-;ezare în tr-o zonă de ma
re interes tmistic : înt 'argurnen°te indestu lătoare pentru 
a propune restauraren, ş i valorificarea cuviinc i oasă a ce
tăţii Bologa, în care n i-l :putem imagina poposincl in cas~L 
proprie pe Mircen, cel Bătrîn. 

10 Mc11\i1111i rl orn 111 cnlarc m ni n11111 croase, da lind rlin .1 598 - 1703, 
s 11 gc rcnză p cntn1 seco lul n i XV I 1- len o p eri ondi\ el e prosp cril.nlc n ceUl\ii 
Bo lo ga. 

11 De remarca i. în acest sens ş i Loa le eo111ocl cle b:ln c i amcnnj:rtc în 
glafu I fer es trelor. 

UN SISTEM DE FUNDARE NECUNOSCUT DESCOPERIT LA INCINTA 
CETĂTII ORASULUI AIUD . , 

Cercetările arheologice desfăşura.Le in anii 1974 - 1977 
în cetatea oraşului Aiud, prilejuite de restaurnrea ace.·tui 
valoros ansamblu medieval de arhitectmă civilă din Tran
silvania 1, au condus la numeroase ş i interesante desco
periri, printre care subliniem in mod deosebit cea a unui 
sistem de fundare original al zidmilor incintei, necunoscut 
pinrL in prezent la noi. 

Aşezată pe terasa ce ::;e înalţă pc ·te lunca 1Wmeşului 
mijlociu, la 30 km nord-vest de Alba Iulia, localitatea 
Aiud, centru urban cu o viaţă economică, socială, poli
tică ş i culturală nelipsită de importanţă ş i legată strîns 
de istoria frămîntată a Transilvaniei, a conservat pină 
astăzi în piaţa centrală o fortificaţie de proport;ii relativ 
reduse, vatra oraşului vechi nefiind nicioda!i{L înconju
rată de ziduri . Clădită pentru a apă.ra în vremuri de pri 
mejdie atît pe localnicii refugiaţ i în :patele zirl.urilor 
înalte cît ş i principalele clădiri ale oraşului m.edieval 
(donă clădiri de cult , trei case parohiale, ca8telul Beth
len 2), incinta se desfăşoară pe un teren cu o pantă uşoară, 
pre sud şi est, spre valea pirîult1i de munte Aiudelul 

(fig. 1) . 
De plan pentagonnil neregulat, realizată din l)iatr[L 

brută de carieră, cărămida fiind folos ită foarte rai·, mai 

1 Proiectul de restnurarc a rost întocmit d e arhitec ta Micaela Adrian , 
2 Actualmente în aces t co rp de clădire es t e adăpostit Muzeul d e 

istoric al ornşului Aiud, în cnr c activ ează cercetătoarele Silvia Chiţu şi 
Mati lda Takacsi, din partea ciirora am primit î n că de Ia încep erea luc răril or 
un sprijin deosebit , pentru ca re datorez călduroase mulţumiri. 

frecvent lni parapete, ori plombări tîrz ii, cetateni di ·pune 
în prezent de ziduri păstrate pe o înălţime medie de 7 -8 m, 
deasupra ridicîndn-,·e cele 8 t urnuri ale breslaşilor î mpreună 
cu turnul por(;ii înglobat în castelul Bethlen. Îndeosebi 
la tm.·nUl'i se observă folosirea pietr ei de talie, o gre ·ie uşor 
de prelucrat, la punctele esen ţ i ale : socluri, colţur i , anca
dramente de uş i, gmi de tragere, com;ole (fig. 2-7) . 

l\font;ionatf'L pentru prima oară într-un document din 
anul 1293, apoi în 1299 ş i 1302 ca. posesiune a c~tp itlu
lui ele Alba 3, figt1rînd în regi.'tr ele papale din prima jumă
tate a secolului ~Ll XIV-lea 4, localitatea Aiud apare la 

3 - 'in docum cnlul din 1293 A ndrei llI, r ege a l Un ga ri ei (1290 - 1.301), 
intărcşle cnpitlului de Alba clnnia , fi\ c nlă ele r egele Lad is lnu ( 1272 - 1290) 
el e GO de gospodării d e români , veni\i d e pc a lt e m oş ii ş i a ş ezaţi pc pilmln 
luril e cn pillu lui menpon nl : Fylcsd (aşezare di spărută lin g:l. A lbn) şi A iud 
(en ud) , (Doeum enle privind islori n ll.0 111 f1 11i ci , vcnc ul x ·1 u , C, Trans il
vn ni n, voi. 11 , Hl 52 , p. '100 - 401) . 

- l'n cl.ocurn cnlul clin 1299 (/H /? , vo i. H , p. '1f>5 - '15(i), In porun ca 
regelui A nd re i III cnpillul d e On1dc:1 h oli\ rni ccş l c moşi il e Oarba (O rbo) ş i 
A. iLLd (I\ nyed). 

- 1n docum enlul d in 1'102 (D i li , vcn cul XCV, voi. J. , p. 19) se mcn
\.ion cad fnptul că, clin vechim e (a b anliq1.10) cap il111l ele A lba strîngc dij
m ele din A iu d (Enudiu) ş i din nite sate. 

- în 130::! (Dll?, v,cacul X l V, vo i. I , p . 35) Aiud11l (R nydin) apnrc 
m en\ionnt in l egă tură cu· împă1J:ircn sntu lui. Teiu ş . Corio lnn Suciu , ])i c/io
nar istoric al localtlă (ilor riin Transi/11cwia, voi.I l 9G7, p . 28 . 

4 - în1:317/ t:120(DJJl , vcacul XIV,vo l. I„p.2G8)A i11cl11l ( l\guudin) 
apnrc m enţion a t în Hcgislrul lui H urin de Civini o, trimis n i pnp ci Ioan ni 
XX lf- lca cu o co ntribuţi e de „ 10 111ă1·c i de a rgint bun" . 

- în registrele t ri m i ş il o r pnpali , Jaco b ş i Raymond pri vind plata 
dijm elor, A iu dul apnrc mcn \.iona t el e 5 ori : ele dou ă ori în 13:12, (D IR , 
vcacn l XIV, vo i. HI, p. 12:1 , 125) , de doni\ ori 'i11 1:334 ( idem , p. 180, J.9 4) 
ş i o dnti\ în 1335 (idem , p . 200). · 
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Fig. 1. Ceta tea n ra.~ulu i A iu.d. />/an de situa/ie al sâp<l111rilor .1.? 74 - 1.?77. 

începutul secolului al XV-l:ea, cu t itlul de m>m:tas alătmi 
de oraşe însemnate ale vremii ca Bistriţ;a, Alba Iulia, 
Clujul, Turda, Sib iul :;; i 'l'imi şoarn. 5• 

Datări ale cetăţiii Aiud s-au încercat pe baza a nume
roase elemente, astfel : folo :~ iren. aproape exclus ivă a 
p ietrei brute, forma patrată prezentă la majoritatea tm
nurilor, traseul semicircular al unor ancadramente păs 
trate la acce ele de la diferitele nivele ~tle turnurilor, păs
trarea unor acoperişuri realizn.te din piatră în formă de 
piramidă (turnul Olarilor sau t urnul Croitorilor). Pe baza 
n,ce3tor criterii Friedt'ich Miiller în urm~ C Ll mai b ine de 
o s ută de ani data incinta c etăţii în secolul al XIII-lea 6 , 

comiderîn:l numai turnul D oga.rilor ş i turnul Blănarilor 
(primul cu şapte laturi, al doilea cu cinci laturi) de dată 
mai recentă. P e lingă argumentele de mai stH Virgil Vătă- · 
şianu ~tdaugă ş i gro3imea relativ mică a zidurilor de 

5 F. Zimmermann - C. W erner , Urkundenbuch zur Gescliichle der 
D eulsclien in Si ebenbiirgen , vo i. li l , Sibiu , p. 638. 

6 Dic kirchliclie Bauk11nsl des romanischen Sl ylcs in Sic/J en/Jiirgen , 
în Jahrbuc/1 cler kais.-kijnigl. Cenlralkommiss ion zur E r{orsclmng, E rhe/lung 
der Baudenkmale, Viena , III , 1859, p . 20. 
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1,20 m, încadrînd cetater1 Aiudului (respectiv incinta ş i 
două tUl'nUl'i, cel al Măcelarilor ş i cel al Oisrnar ilor) printre 
amenajările defensive ale primei jumr1tăţi a secolului al 
XIV-lea 7 • Într-o lucrare dedicată forti ficaţ iilor feudale 
transilvănene, Gheorghe Anghel datează ace~1.·tă cetate 
la cumpăna anilor 1600 8 • 

După cum se poate observa datările propuse diferă 
una de cealaltă, astfel principala sarcină a cercetărilor 
arheologice, alţ1turi de oferi.rea unor elemente necesare 
unei restamăr i pe baza unor criterii ştiinţifice, este şi 
aceea de a încerca datarea acestui ansamblu monumental 
de arhitectură civilă prin m ijloace proprii arheologiei, 
prin metoda straUgrafică . 

În anul 1976 cercetările arheologice 9 ·-au concentrat 
asupra studierii laturii de vest a incintei, compusă din 

7 I storia ariei {cwlale ln /ările române, voi. I. , 1959, p . 125. 
8 Cetăţi m edie11a le din Transi111ania , Bu cureşti , 1972 , p . 106. 
n Pen tru cercetăril e arheo logice clin 1974 - 1976 : Cronica săpâluri/or 

ar/reologice - 1974, în , ,Revista muzeelor ş i monum entelor, seria ,Monum ent e 
istorice şi ele artă", 1974, nr. 2, p . 95 ; „ idem", 1975, nr . 2,; „Dacia" , 
Revue cl'a rch eologie et cl'histf>ire ancienne, N.S., XX, 1977. 
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două Lrom;oane : I. trom;o nul cuprinH între t urnul Dogn,
rilor şi turnul KalendaH ::; i II. Lronsonul cuprins înt 1·c 
tmnul Olarilor ~ i turnul Lăc~1tu.;ilor, ultimul cu un tra
::;cu Hpre ova,l. Por~iune.a <le i nci nL~1 <lin imediata apropiere 
a t urnului Dogarilor, avîncl o înclinare puternică spre 

_l_ 
" 5 7 

Fig. 2. Latura vest a in cinlei ( J.? 70); I . lw·nul Lăcă/u .~ ilor, 2. /11rn11/ Ola ri
lor, 3. tumul l \alcndas - 11cdcre din exterior (S \ ' ). 
Fig. 3. T11m11/ Ola rilor ( 1 !J 7(i) - detaliu de acoperiş. 
Fiy. 4. Turnul Jflti na ri lor ( J.?74) - veder e d in exl er ior (S \I ). 
Fi[J . . ; . Tu rn ul C i .rnwr ilur ( J .? li) - vedere din interior ( NV ) . 
Fig. li. l'ctlcre S /!f' C /a/ura esl a intinlei , din preajma /11rnul11i C ismarilnr 
(19 76). Se disli1t{/ urmele treptelor scă rii de acces la drumul de strajă . 
Fig. 7. T urn ul Cro itor i lor (1970 ). \Ieder e d in interior ( S \I). 

exterior , în primăvara aceluiaşi an R-a procedaL la demo
larea <tCeHtcia pc o lungime 14 m, pînă HU b nivelul a ·tual 
de călcare atit inter ior (- 1,50 m) cit ~i exterior (- 0,50m). 
Pentru cercetarea funda\,iei aceHtci por ţiuni a incintei am 
alex puncLul unde acca8ta prezenta o sp~1rLură, produxă 
în t impul lu crărilor de deHfrtcere <t zid.ului incintei. În 
prima Hecţ;iune (S.XVIa), tras<ttăi la 8 m Hpre nord ele 
t urnul Dogarilor, am corn;tatat faptul că spărtma .·e 
procl.uxeHe în cintrul unui arc cit, traseii sem,icirmilar ; 
pentru cercetar ei-t păr~ii de HUd a arcului, nota,t nr. 1, 
am tr:11sat paralel cu S. XVfa Hecţiunea S.XVIb, mmă
rincl. zidăria arcului pînă la Lalpa fundaţiei (fig. 8, 10, 11). 

Oontimrnrea cer ct:\rilor arheologice pe înkeaga ] al.ură 
de vest a incin1,ei a condu. · la descoperin% a încă patru 
arce, repartizate asLfel : nr. 2 la 16 m nord ele tmnul 
Dogarilor (fig. 9, 13) ; nr. 3 lîngăi t urnul Olarilor, sub 
portiţa aflată la nord de acesta (fig. 9) ; nr. 4 la, sud <le 
cont rafortul ado::iat incintei, între Lurnul Olarilor ~ i t ur
nul Lăcătu::;ilor (fig. 8, 1!5) ~ i nr. !5 la ll,20 m HUd ele tmnul 
Lăcătu~ilor (fig. 8, 16). Numai uHirnul dinLre ace1-;te arce 
prezenta un traseu frînt. 

S-au observat următoarel e 
- arcele au o deschid.ere ce vari<tză de hL 2,60 - 3,40 m, 

remarcîndu-se o zidărie ele bună alitatc ; de a1-;emenea 
nici unul din arce nu prezenta vreo fisură ; 
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- arcele fac de fapt legătura între piloni masivi de 
zidărie ; lungimea pilonului cuprin între primul arc şi 
cel de-al doilea este de aproape cinci metri, fiind probabil 
cel mai curt ; 

- atît p ilonii cît şi arcele au fost realizaţi în şanţ;ul 
de fundare srtpat de constructori ; talpa fondaţiei pilo-

l 

I .. •· 
.V 

„1 

.... 

monede de bronz din secolul III e.n . ; s-a putut identifica 
w1 dinar bătut în Dacia, în al doilea an de domnie al împă-1 

ratului Marcus Iulius Philippus, care, obţinînd o victorie 
a ·upra carpilor, ce atacaseră provincia, a acordat Daciei 
dreptul de a bate monedă - anul 246 e.n. 11 • în S.XVIb, 
la sud de S.XVII, s-a descoperit o groapă de provizii, 

.. ··· i .!LfJ,OPmw 

:' I 
[ i 

SXIX 
1c:·-·-·-·-·-J-·-·. 

SlV/o. +----·- S XX ------' Q6 Im (~ 

/IRC. I llRC4 
Fig. 8. Releveul arcelor nr. 1, 4 şi 5, vedere din exleriornl incin/ei (dinspre 11esl). 

nilor a fost aşezată (în două cazuri : în S.XVII ş i S.VIII) 
în pămîntul viu ; nu s-a observat nici o mmă de lemn 
pe intradosul arcelor provenind de la vreun cofrag ; 

cu pereţii puterni0 arşi, conţ inînd mei carbonizat ş i cîteva 
fragmente ceramice daco-romane (fig. 11). Este foarte 
probabil, dată fiind apropierea de prima locuinţă, la circa 

Fig. 9. R eleveul arcelor nr. 2 ş i 3, 1Jedere din interiorul incintei, (dinspre est ). 

pămîntul din interiorul arcelor se prezenta în unele cazuri 
mai jos de cintrul arcelor, fiind vorba de o tasare naturală 
în t imp a unor .·traturi de pămînt afinate străbătute de 
şanţul de fundare . 

Strat·igrafia. O ,· ituaţ;ie ;:;trat igrafică complexă a fost 
Rurprinsă În S.XVIlrn, 8 ituaţie deosebit de elocventă 
pentru datarea laturii de ve.·t a incintei (fig. 17). 

- Cel mai vechi strat apar~ine . epocii provinciei 
romane ; astfel R-a descoperit latura de vest a unei locuinţo 
de 1mprafat;ă cu temelie ll.'cată din piatră de rîu legată 
cu pămînt '(fig. 14). În campania de cercetări arheologice 
1977 s-a descoperit într-o Recţ;iune, trasată în turnul 
Olarilor, o a doua locuinţă, prezentînd acel eaşi caracte
ristici. în prima locuinţă, printre numeroasele fragmenţe 
ceramice din pa:;;tă cenuşie ori roşc::iită :-au aflat două 

10 Aceast::\ sec!:iune a fost p lanificată si'.t unească biserica reform :ită , 
cu latura de vest a incintei pentru :inali zarea rap:it·tt1lui st ratigra fi c dintre 
edificiul centrn l si zidul cetăţii.D in mntive o ~Jiec tlve nu s-au p utut ex:ec 11 ta 
plnă î• prezent ' dec!t Ci m. 
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5-6 m, ca această groapă să fie contemporană cu locuinţa . 
E ste important de menţionat faptul că de la primele son
daje efectuate în incinta cetăţii medievale din 1974 a 
apărut un bogat material de epocă daco-romană, în nume
roase cazuri de ce::ii mai bună calitate („terra sig'ilatta" ), 
Probabil ne aflrtm în faţa unei aşezrtri de caracter civil 
(rural ~ ) 12, dar eflte prematur a aforna doar pe baza 
aceRtui material căi aici - ,·ub cetatea medievală - poate 
fi identif icată cu certitudine localitatea romană din Dacia 
menţ;ionată în Tabttla Pe1.ttingerfona sub numele de 
Bri1.cla., toponimic de origine preromană, tracică, cu sensul 

11 Mulţumiri clalorăm cercetiltoarei Silvia Chi ţ.11 pentru ajutorul 
acordat la identificare. 

12 Au fost descoperite pină în prezent, fie în straturi medievale, fie 
:i ntice, numeroase fra gmente de că r:lm izi sau ligle roman e, clar neştam
pi late. Deosebit de num ero:ise -ţ.i g l e au fost găsite în locuin ţa 2, unde - spre 
deosebire de locuin!.a l - , lipsea :ip roape total ceramica. D. Tudor, în 
lucrarea sa Oraşe, L1rg1.1ri şi sale 111 Dacia Romană, Bucureşti , 1968, p. 180, 
este de părere că : „Aşezarea rom 111ă de la Br1.1cla depăş is e c1.1 muli sil11a/la 
unui vicus obişnuii , fiin d o muc cJ.'11!.111:1 rnral ă, ct1 asp Jd d! llr1 (pagus)". 
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10 Jl 

12 i :1 

Jll 15 

F ig. 10. S. XVIa. Cinlntl arcului 11r. 1 (spart 
c11 prilejul lucră rilo r ele c/es{a cerc a pnr/ iu11ii in 
rlina /e spre exlerior ) . 
Fig. 1 J. S . X I' f li . La/ura suci a arcului nr. 7 : 

talpa f'uncia/i ei suprrt pu11 e o groaptl de 1irov i: ii 
(sec. ] / f C. 11 . ) . 

Fig. 12. S . .\ \ ' II . \ rcul 11r. 2. l magi11 e di11 /im 
pul săpt1/uri l. 

Fig. 13. S. X\ 'Jf. Arcul 11 r. 2. Funda/ia pilo
nului laie groapa bordeiului de secol XI '. 
Fig. U . 'J.'emrlia de pia /r ll a locuin /ei din 
sec. llf. 
Fig. 15. S . XX. Cin/ml arcului nr. J. 
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Fig . lfi. S . .Y f .\. A rr11l nr. 5. cu traseu f'rînl. 

do „fi l;rîrntoare" 13 , ipotetic loca liz ~tLă de majoritî'litca 
cercel ittorilor aici la Aiud, dar încă neidentif i cată cu fi igu
ranţă în teren 14 . Oricum, pînă l::i, cercetări mai nimple 
decît cele efectuate pînă în prezent, putem afirma, bazîn-

r; /3 

*·" r +l,70mw. 

· ··:·· 
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.·-· "':. . .., 
· ~ 

. --? . 

. 6· 

.„ 

.- • - • • • • „ 

du-ne pe materialul ceramic cît ş i pe monedele descoperi
te 15, că aşezarea daco-romani:!. smprinsă sub cetatea medie
val ă este databilă în secolul .:tl III-lea e.n. Cele două locu
inţe descoperite au fost probabil părăsite în preajma anilor 
270 - 275, ruinîndu-se t reptat ; stratul de pămînt care 
le acoperă este i;;teril, neconţinînd unne de arsurrt. 

- Pei;;te stratul de pămînt negru, steril, aflăm o 
depunere de pămînt brun-ca taniu din care se adînce t.e 
o g.roapă de foc, apoi lU'mcază o lentilă de pămînt galben, 
o nivelare; sînt stratmi care nu e pot data, lipsind frag
mente cera,mice semnificaitive ori monede 16 . 

- Următorul strat de pămînt castaniu, afîna,t , re
prezintă un nivel de locuire conţinînd numeroa e frag
mente ceramice. În aicei;;t strat s-au descoperit în total 

d emuH o seri e de monumente funerare ca re juslifică presupunerea prezen 
\ei in locu l d escoper irii a un ei necrnpole roma ne. M. 1-Iorhat co n s id eră c:i: 
„ E x isl enfa acestei necropole este 1w argwncnl î n p lus lnf'w>ourca f oca li zării 
lirnclei , fle locul actua lului ora.~ Aiud sm1 111 apropier ea lui" . 

15 În a fnră de cele dou ă mon ede m cnponale m a i s us s-a mai d esco
perit o mon edă 'in Limpul săp ăr'ii în 1974 a unei grop i de var , s urprinsă 
111 Lr-un sLra L m edieval (la numai - 1,60 m aclincim e ; în gener e s l ra tul 
de cullură d aco-roma n se a fl ă la marc adincime - 3 ,00 - 3,60 m ). Es te 
vorba de 1111 clin nr ele a rg int ele la Iulia Maesa , a nul 223. 

I 4-

·:.· .: ·· 

" 

·.o . 

~ 

I I 
, , 

I I I I 

A A A J. 
A „ 

f 5 

,y 
„ . . . 

;o 
I I 

I I I I 

I I I I I 

A 

I 
I I 

I I 

~{ 1222§11 

~2 
~3 

l·::}{j4 
[J]I]s 
ITill116 
[[]r 

f0 =l15 
lt20j1s 
~I?' 

1<1ţle E'.]1a 
~9 l···.+9 
1~-: ·J10 E.tj20 

~2( 

; r ( 

I I I 
I 

feme//e din piolră 
de riu le9olo cu păm/'flf. 

Fig. 17. Prof'ilul peretelui de nord a l sec/ iuni i S . X\I JT ; 1. pămînl vi u ( Iul ) ; 2. pămîn/ castan iu compact ; 3. pămînl castan iu deschis, cu rare (mg
menle ceramice - secol II! e. n.; 4 - ptun înl caslaniu. af'îna l cu numeroase f'ragmenle cerarnice (locuin/a 1, secol li! e. n.); 5. pămîn/ negr11 steril ; 6. 
pămînl brun-caslaniu ; 7. l entil ă de 1111 ; 8. pllmînl caslan iu deschis. afinai (sec. X i \I - X\/); !J . pămînl ars, ro~1.1; .10. pămînl negrn afi"nat, w bordei 
.~ i tezaur J{lf11·u de Jf11rwdoara; 11. pllmînl castaniu arnesleca l c11. /11/, scos d in .~a nfulde f'undare (secol X\1 1) ; 12. morl ar ; l J. l1.1l bătui , podeaua locu ln
/ei d in .secol X \I f : 11 mortar amesl ecal c11 f'ragmenle de l encuialii; clapă ele r ef'acer e a clădir i i (seco l XVI I ) ; .1 5. căn/m i zi de pardosea/ii ; 16. pieire; 
17. păminl ars cu 1111111eroase f'ragm enle d e ca lile (sec: X \I 11 ); 1 '. pămîn t castaui11. cu granule ele mortar, cărăm idă; ! .?. grîu. ca rboniza / ; 2!/. ptlmlnl 
rn multtl pia l rii: 2 7. mon edă 15 28. 

ia Vasil e I :î rvn n , r.rlica , 192G, p . 28G. 
H id em , p. 271. V. P â rva n co ns.iclera cr1 Bruc la ponte fi loca li za l tt 

„ nu dcparle de Aiud". 
J.oca li zaren Brnclci la Aiud a fosl pusă sub semnul l ntrebă rii , deoarece 

cl i sla 11 ţa de 12 OOO paş i (circa 17 km) a acestei aşeză ri ele Ap ulum nu corcs~ 
puncle real ei distanţe ele 30 km a oraşu lui Aiud ele A lba Iulia. Dar cercetă
tor ii c luj eni M. Macrea ş i O . Protase sîn t ele p ăre re că B ru cla poate fi loca
li za l ă la A iu d , T e:aurnl de monede r omane de la Ceoma l şi in11azia carpilor 
din 242 ln Dac ia , în „ Studii şi cercetări ş liinţi[ice" , Cluj , VT, 1954, 
p . tJ9 5 - 5G2. 

Min erva I forhal , U n lip r ar de meda lion roman funerar , ! n „ Studii ş i 
com u11i că ri (Ac/a Musei .Regionalis Apa/ens is), IV, 1961, p . 279. La 2 km 
norei rtc A iud , 111 ap ropierea fosl11lui clrnm roman , s-a u clescop e ri t m a i 
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'foale iclenlil'icările ele mon ed e clin n rt.i co lul ele fa!ă nu fost r5cute de 
Cabine lul N umism at ic a l Academiei H.S.R„ condus ele dr. O. lli escu, 
cărni n î i mulţumim că lduros ş i pe acenslă ca le. 

lG În grnap a ele var menţionată mai sus a u fost d escoperile numeroase 
fragm en l e cera m.ice car act er istice seco lelor X l - X ll , amestecate cu fra g
mente de aşa-numite „că ld ări p ecenege". S-a putut observa faptul impor
tant că nu prov in dintr-o lo cuinţi'i - d eci dintr-un complex a rh eologic 
închi s- c i d intr-o amcntijare p e ca re o co n s i derăm , pînă la cercetări viitoa 
re - , a npa r\.ine unui va l ele pămînt . A l ături ele m a lerialul m enţ ionat 
stratu l conţin ea ş i num eroase fra gm en l e daco-rom a ne. 

S u b podeaua lu tuită a unui bord ei , datat pe baza ceramicii în secolu l 
a l XIV-iea , ş i cnr e tăia stratul m en\ion at m a i sus, s-au descoperit păr\ile 
inf er.ioare a clouii picioare de ca l , a l ăt uri ele car e s-a aflat o mon edă arpa
d i an ă , datată în jurul a nului 1200. 
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7 monede, dar sînt fragmentare şi foarte tocite 17 • Doar 
două monede au putut fi identificate : un obol al regelui 
Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei (1387-1437), 
a doua este proba,bil un obol al regelui Ludovic I, rege 
al Ungariei (1342-1382). Materialul ceramic cît şi mone
dele datează orizontul identificat în secolele XIV - XV 18• 

Un strat de pămînt cu puternice urmb de arsură, inllică un 
incendiu ce a pus probabil capăt în mod violent acestei 
locuiri. 
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bine conservate, probabil datorită unei circulaţii reciuse, 
constînd din 20 de piese : 17 dinari de la Iancu de Hune
doara (1446-1453) şi trei dinari de la regele Ladislau V 
Postumul (1446-1456). Trebuie amintit faptul că mone
dele au fost descoperite lipite una de cealaltă, ceea ce 
denotă că s-au aflat într-o punguţă de pinză sau piele. 
Acest tezaur a fost probabil îngropat de către posesor 
în apropierea locuinţei sale de teama vreunei primejdii. 
Avînd în vedere ultimele monede menţionate mai sus, 

+(40rnw 

V V 
V V V 

V 

1=:::.::)t3 

I·.-·I'• 
~(5 . 

Fig. 18. Profilul peretelui de nord al sec/iun ii S. XV: 1. pămlnl castan iu Cil granule c1irlmne ; 2. l emn ars ; 3. pămln/ castaniu-roşcat , compact ; 4. seral 
cu piatră , mortar (un nivel de cons/ruc/ie anterior incintei din piatră de rîu); 5. pămlnt castaniu , afinat ; 6. pămînt brun-roşcat cu tezaur (T) ; 7. lentilă 
de lui ; 8. strat de constrnc//e al incintei din a doua jumătate a secolului XIV ; 9. pietriş ; JO. cărbune; 11. pămlnl castaniu cu granule mortar ; 12. pămfnl 
amesteca/ cu lui; 13. pămlnl castaniu cu piatră , mortar ; 14. pămfnt castaniu cu granule cărbune ; J 5. strai recent. 

- Straturile menţionate mai sus au fost secţionate 
în caroul 1 de groapa unui bordei, din care s-a surprins 
doar colţul de sud-est, pefundpăstrîndu-se gropile de pari 
ale acoperişului (fig. 13 ). Atît din umplutura bordeiului, 
dar mai ales din stratul corespunzător acestei locuiri, 
alătmi de ceramica abundentă s-au descoperit şi 46 de 
monede, întregi sau fragmentare, majoritatea puternic 
tocite ; au putut fi identificate un număr de 14 monede : 
un quarting (1430-1437) şi nouă oboli de la regele Sigis
mund de Luxemburg (1387-1437), o monedă de la regele 
Albert al Ungariei (1438-1439), 3 monede de la regele 
Vladislav I, rege al Ungariei (1440-1444), dintre care 
una emisă în 1443 19. 

Deosebit de însemnată este şi descoperirea în apropiere 
de bordeiul menţionat a unui tezaur de monede de argint, 

17 Denotă o circulaţie intensă şi nu este exclus ca aceste monede să 
fi fost aruncate în momentul cind şi-au pierdut valoarea lor. 

18 Bordelul menţionat la nota 16 era căpăcult de un strat în care s-a 
descoperit un dinar de la regele Sigismund (1390 - 1-127). 

18 Din cele 46 de monede, cinci au fost descoperite ln groapa bordeiu
lui , dintre care a putut Ci identificată doar una , un dinar al regelui Vladis
lav I, 1441-1444. 

De asemenea , din totalul de 46 monede încă 7 piese au fost identi
ficate sub semnul întrebării : 6 oboli al regelui Sigismund de Luxemburg, 
şi o .monedă a lui Redwitz (1430). 

putem :tprecia că vremea îngropării acestei mim averi a 
fost probabil deceniul al şaselea al secolului al XV-lea. 
Cauzele ascunderii tezaurului sînt eventua,1 legate de eve
nimentele petrecute în tumultuosul an 1456, cînd sub fla
mura lui Iancu de Hunedoara o adevărată armată populară 
a luptat cu succes împotriva turcilor asediatori ai Bel
gradului 20 • 

A doua locuire medievală se suprapune, cum am 
menţionat mai sus, celei dn,tate în secolele XIV - XV, 
cezura fiind formată de un strat de pămînt ars. Pe baza 
monedelor descoperite atît în prima locuire - care cores
punde domniei lui Sigismund de Luxemburg - , cît; şi în 
cea de-a doua - Iancu de Hunedoara-, credem că. 
momentul care a cezurat cele două nivele de locuire a fost 
răscoala de la Bobîlna din 1437 - 1438, cînd Aiudul a fost 
stăpînit de răsculaţi timp de două săptămîni (decembrie 
1437) 21• A doua locuire se desfăşoară astfel pe parcursul 
a circa două decenii, încheindu-şi ex i stenţa odată cu 
îngroparea micului tezaur. 

Deosebit de important pentru evoluţia cetăţii medie
vale a oraşului Aiud este faptul că aceste două nivele de 

20 Istoria României , voi. II, p. 444 - 446. 
u Idem, p. 412. 
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locuire se află în apropiereRi vechii incinte a cetăţii, de· 
coperită în S.XIV ş i S.XV, foarte probabil în zwingerul 
din preajma acestei incinte 22 , asupra căreia vom reveni 
mai jos. 

- Cea de-a doua locuire a fost acoperită par(1ial de o· 
lentilă de pămîi:tt galben, o nivelare ,venită dinspre incinta 
veche. P este aceasta ::; -a depus un strat gros de pămînt 
castaniu ame tecat cu lut , provenind din şanţul de fundare · 
al zidului de incintă actual, şanţ care a sec(Jionat toate 
stratUl'ile de cultură menţionate mai su ::; ş i m1re a fost 

ls ls /3 

ace::;t prilej „goluri" în fundaţ1 i e 23, goluri car e nu puteau 
fi decît astfel de arce. Un a.rc cu t.raseu r:;ernicircular este 
v izibil în beciul casei parohi~1le evangh eli ce, adosată laturii 
de sud a incintei. Arcul reRpt,ctiv a fo.:t interpretat pî11(1 
la descoperirea , i, ternului de fundare pe piloni ca o poartă 
secundară a cetăţii, ce oferea accesul ::;pre şanţul de apă. 

Astfel, prezenţa aceluiaş i sistem de fundare la tron
, onul t uruul Dogarilor, turrrn l Blănarilor, precum ş i 
obflervaţia că t lll'nul Dogarilor 24 este ţesut cu latur~ii de 
vest ş i cu cea de , ud, ne conduce la concluzia că ş i aceaRtă 

+l,00 mw . 

/2 /1 

a . C> . ÎN CiN TÂ 

Cl : „ 

D ." . 
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[ITTIJ1 rn 9 

~2 filtl10 . 
lfi]3 mJ11 
'.00Cj4 [ill[] 12 
[1]5 ~1;' 

[[]]6 /:?dJ l14 

~7 ~lf . . 

~8 . 1-L..;'_l/6 

Fig. 19. Prof'ilul per el el1Li de est al scc/iu.nii S. XX I: 1. p i'unînl 11iu (Iul) ; 
piat ră de rîu (secol X l V); 5. p i1 111 î11l caslani11. ; G. pumînl casl aniu, lu/os; 
/ecal cu pieiri.~; l / . pllmînl caslan. i11 amesleca/ Cil. purnînl galben , Cil f'ragm enle 
m cl : t'iros c11 granule morlar ; 14. strat cu piatră ; Jii . molo: ; JIJ. l111m11 s. 

adîncit în pămîntul vii.1. in Ş}~nţul de fundare, la - 2,20 m 
faţă de nivelul actual de călcare , lipită de ftmdaţ,ia incin
tei, s-a descoperit o monedă a r egelui Ungariei Ferdinand 
de H absbUTg, purtînd anul Hi28, monedă bine conservată 
fărf1 urme ele tocire (fig. 17). in secţiunile S.XIV şi XV, 
în stratul de moloz aştemut peste fundaţiile incintei mai 
vechi demolate R-au descoperit două monede tot ale regelui 
F erdinand de Habsblll'g din anii 1528 ~ ţ 1553 , iar în S . . I . . 
executată în 1974 în fa(1a t lll'nului Dogal'ilor, în stratul de 
funcţlionare al incintei ş i t lll'nului, , -a descoperit o monedă 
1lin Hi42 . Astfel monedele menţionate plasează amenaja
rea latlll'ii de vest ~1 incintei „post quem" anului 1528, 
proh'abil în deceniile patru, şase ale .secolului al XVI-lea. 

in 1975 pe latum de sud a, incintei actuale, .în .S . VIII 
s-a observat faptul că talpa fundaţi e i nu .atinge pămîntul 
viu,

1 

ceea ce a determinat (avînd în veder e ş i faptul că . 
t ronsonul din imediata apropiere a tUI'nului Dogarilor, 
era înclinat ::;pre exteri or) efectuar ea unor subzidiri.. I.;a . 
data re::;pect ivă nu aveam cunoştin(1ă de prezenţa arcelor 
în fundaţi a incintei. Datorit~1 tlescopcririlor din 1976 am 
ajun::; la concluzia că secţiunea fu ·ese amplasată în dreptul 
cintrului unui arc ::;emicircular. În t.oarnna anului 1975 
s-au efect.nat Hubziclirilc menţionate ş i , -au observat cu 

22 Tol'mai prczen !n unor loc11in\ c în i111 ed inln apropiere n i11 cint ci 
vechi 11 e cl c lcr111i11ă s:'\ presupun em cx isl cn\ n unui zwingcr , eventua l co n
stind cl on r dinlr-o pnlisnclă. Z\vingchli se p n rc că este o n m ennj nrccn m cte
risti că secolului ni X V 1-len, cf. G 11. Anghel, op. cil . 1 p: 89 . 
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groapă de par. 

-/afuro nord.-

slrol de 'mor/ar 
(efo(J6 de conJlruc/io/ 

.2. pămînl castcm i11. f erug inos: 3. pămînl cas/ani l.l comjlacl ; 4. pava} dl/I 
7. pămînl casta11i1.L deschis; 8. pi etriş; 9. mortar ; .70. pârnînt caslani1.1. ames
ceramic e secol, .X I \! - X\! ; 12. pâmîn/ n egru. c1.1 p ietriş; 13. pclmînl castaniu 

porţiune date-'tză din aceen,~ i etapă de construc~i e cu 
latum de vest . 

Secţiunile trar:;ate pînă în prezent pe traseul t ron. o
nului sudic cuprins între tumul Blănarilor ~ turn.ul Cir:; 
marilor nu au oferit date privind sistemul de fundar e pe 
piloni legaţi prin arce ş i nici elemente pentru o încadrare 
cronolog ică i;nai exact~1 . A vînd în, ă în veder e caracteris
t icile zidăriei (folo ·irea aceleiaşi pietre, acelaşi mod tle 
aşezare a acesteia ) considerăm că ş i acest tronson datează, 
din secolul al XVI-lea. Tot pe baz~ii unei asemănări pro- · 
punem datarea în aceeaş i etapă de con, trucţie ş i a laturii 
de est : e, ·te vorba de t ronsonul cuprins intre tUI'nul Cis
marilor - t lll'nul . Croitorilor si ttonsonul t lll'nul Croito
rilor .-turnul Măcelarilor, u,nâ.e ::;e află scări de acces la 
drumul de strajă , realizate din p iatrfL c i.oplită şi plaf\ate 
diagonal în zidul incintei (fig. 6), identice cu cea ele la 
t ronsonul sudic, turnul Blănarilor-turnul Dogarilor. 
La nici una nu s-au păsLrat 1;reptele, . ci sint rupte din 
vechime pînil, la faţn, zidului ~5 • 

23 ]nforn1a\ic primilt1 ele la H. Schi ll er , şef el e echip :1, ca re a , condns 
lucr:'\ ril c. 

24 J. n tnrnul Dogarilor s-n observat că lat uril e \cs utc d e incintă nu 
fost 'const rui l e di ferit : ccn ti c sucl- csl n fos l amenajat:'\ în. trepte , inr ccn 
ele nord-vest s ub fonnn 11nui contrnfort ma siv cu tn lp n mu l t J ă \jt ă ; Lo c111n i 
pcnlrl) n m ă ri în nmbcle ca zuri r czis l cn\n ln împin geri. 

2° Co n s id erăm d eoschil: d e interesa nt:'\ r efacerea un ei scă ri , evenl:unl 
cea· nf'l at[[ p c lcrtura ele est n ii1cinlci, din im ccl inla : npropi_ere fi· lurnu lui 
Cismni· ilor. 
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Fig. 20. In cinta din piatră de r îu. 

P entru zomt t urnului _M ăicel arilor cerccLarea arheo
log i că din 197 :J a, oferit cîtcva ch1it e Ktrat igni fice foarte 
interefiante. În S. V, tra::;ată între bi::;crica ev. aetuală "i 
incint ă, a fo ::;t ::;urptinKă fundaţia v0chii bi ::;eri ci io, probabil 
din zon;1i abHicl ei, in jurul cărei a , -a a,menajat clupă con
struire un pavaj din pi atră măruntă el e rîu. P e ace, t pavaj 
se afl au fragmente ceramice caracteri. ·t ice , ecolului al 
XIV-lea . Ş<mţul de !'undare al incintei cît ş i al turnului ~1i 
tăiat p;wajul menţionat . De asemene;-., , materialul cera
mic abundent aflat în BLratul de functionare al incintei 
est e databil în ,·ecoJ ele · VI- X VII. ' Putem considera 
astfel că ş i acea::; tă, pm·ţiun e a incintei, cel puţin în apro
piel'ea tul'nului porţii, zonă în care nu , -au efectuat încă 
cercetc1,ri, datează foarte prob~tbil din aceeaşi ct~1ipă d , 
con::i trucţie . De. igur, pentru tntrcao-a btură ele e::i t cît ş i 
pentru cca de sud sînt nece ·ar c noi ::ioncl.a je arheologice 
pentru verificarea ipotezelor formulate. 

Înainte fle a menţiona ş i r ezultatele cer · e tăl'ilor arheo
logice de pe httura de nord fli cetă(; ii, credem nece::iar să ne 
opl'im aKupra probl mei priv ind 1:nO'l: nta veche de p'iatră . 

După cum am amintit .mai su,· în S. XIV "i XV au 
fost surprin::;e porţiuni a intr-o frn 1claţie, interpretată tle 
noi cni aparţinînd unei i ncintc, cc <t funeţionat, - cel 
puţin în zon ni unde n fo ::; L ide11L ificat.ă - , pîn ~1i în pr '~1ijma 
eonKkuirii celei aeLmt le. Por(,iunile cerccLat.e a u o li\,(,ime 
do eil'ec-li 60 cm, au foKt rcaliz;tto din pi ;1it.r}1i de riH lega Lă 
cu mortar ~ i prczint}1i un t.n1i ::;cu oval. J) eoKe uiL do inLcro
S<tnL:'.'1i e::;tc observa \,ia c}1i zidul ~li l'o;.; L r ea liz;1it h1i nivelul 
fundaţiei cu o înclinm·o Hpre interior , pammcntul Hpr.e 
exLorior fiind foa,rto îngr ij iL lucrn,t, întru.cit He afle-., în 
inLeriorul unui Lurn, al cărui prim nivel - subsolul - ent 
excavat 27 • ,A fost wrprim;ă la,t ura ele nord a <tcestui 
tmn, lat ura de vest fiind , ·uprapusă ş i par\,ial refolos iLă 
în zidări<t la turii de ve::;t a incintei actuale în dreptul 
turnului Kalend<1is. 

Spre interiorul cetăţii, unde depunerile ,· tmtigrafice 
au rămas neat inse, a fo -t surprins atîL stratul ele funcţio
nare - un ::;tra t ele pietr i ş, cît ~ i nivelul ele con ·tru ·(,ie al 
ace tei incinte (fig. 1 ). În ·tratul imediat a nterior con
strui rii acesteia s-a de, coperit un tezaur trecut printr-un 
foc puternic, din care s-a putut ident ific<t doM o ingmă 
monedă ş i anume un dinar al regelui Ludov ic I (emis pro
babil între an ii 1344 - 1345). Materialul ceram ic defico
perit în stratmi le afhi t e mai jos docît cel cu tezam (printre 
care e::it e ele remarcat un strat con~inîncl piaLră, ~ i grnnulc 
ele mortar 28 este de tul de abundent ş i caracteristic 
secolelor XIII ş i XIV. Mat erialul ceramic ~ i rnoneda, men-

20 Cl:] cl irea biseri cii ev. actu a le es t e o r efacere din 1866 p c 'funda\ iil e 
vechiul ui clifi ciu clin seco lul al X IV-I a. 

27 În spa fiul clin Lre in cinla vech e ş i in cinta actual ă a fost dcranjală 
stratigra[i a prin săparea un ei gropi (probabil ln secolul, X IX), ln care s-au 
descop erit trei monede : un a clin 1615 şi două din 1812. 

28 A cest strat documentează o construc ţie de piatră mai vccbe . .l egată 
cu mortar, !n apropiere. 

\; ionată datca,ză con,·truirea incintei cel mai devreme în 
al t reilea sfert al secolului al XIV-lea . A ·tfel, locuirea 
medievală (cu cele două etapo : prima Sigismund de 
Luxembmg, a doua, Iancu de Hunedoara ), smprinsă în 
S, XVII, coincide cu o bună parte din funcţ;ionarea acestei 
incinte, locuire~1i aflîndu-se în imediata apropiere a aces
teia (ultimul Rfort al secolului al _XI\T-lea pînă în jm·ul 
anului H 56). 

De prc::;upus os Le .; i ex i::;1 cnţa unui ~<HL\î d apă.rar:, 
11mplu t dac ~1i nu perma nen1, cel pu1in periodic cu apa . 
În S. XVIa 8i S. XVIb s-a ol>:-;crvat o ::i ucco 'iunc de stra
t.uri de pămfut negru cli::;o::;, intercalate de dungi Jngu, te 
tlo p i'i,mînt de nu anţ1ă mai <leschi să (iarbă descompusă) , 
iar în tmnul Dog~1iril01' au foKt slll'prins în cole elout1i sec-· 
ţiuni trar:;f1ite straturi groa::io de pietri ş . AceHt e ·tratlU'i 
ne indic~1i faptul că ne aflăm în zona şanyului de apă al 
vechii . cetă\; i, zonă străbăLută de incinta ac Luală. 

Deosebit de interesantr1i e. t e de,·coperirea din 1977 
în S. XXI, tnisată pe latura de nord, lîngă tmnul Lăcătu
ş ilor , a urmelor unei împl'ejmuiri din lemn . ..A.u fo, t Slll1-

prirn:e gropile a 4 pari, groş i do 20 - 25 cm, .; i aflîndu-se la 
o distanţă unul ele cel ălalt el e circa 28 cm (fig. 1). Datarea 
aeestei amenajări s-a făcut numai pe baza fragmentelor 
descopel'ite pe nivelul de func ţionare (un pavaj din piatră 
ele rîu, asemănător cu col drnicoperit în zona de nord-est 
a incintei, menţionat mai , u. ), cît ş i din stratul ele pămînt 
imediat anterior, ceramică caracteri. tioă ·ecolului XIV. 
Acea tă împrejmuire a fo ::;t probabil prima fortificaţie, 
amenajată în jlll'ul bi::;ericii parohiale, oa pierzîndu-ş i rolul 
defensiv în momentul oon::itruirii primei incinte de piatră 29 . 

SLratul de pămînt negru amo,·t ecat cu pămînt galben şi 
cenuşă, clin care , -au r ecoltat numeroase fragmente cera
mice, datate în secolele XIV - XV, acoperă parii împrej 
mu'irii, depunerea aceasta fi ind clin punct de vedere stra
tigrafic ultel'ioară primei etape el e construcţie a latlU'ii 
nordice <li incintei, care datează astfel încă de l,1i sfîrşitul 
secolului al XIV-lea. S-a i•ematcat totodată folo, irea 
piet rei de l'ÎU ÎJl funda Fa ace ·tei porţiuni a incintei. E ste 
po ·ibil ca aceast <:t să fi făcut parte din prima incintă ele 
piatră . În ceea ce pr iveşte turnul J_,~1ică1.u :ilor ,•-a observat 
că nu datează din aceeaş i etapă de construc\;ie, ci a fo r:;t 
~unenajat ulterior incintei, prezentînel, la fel ca ş i incinta , 
o etapă de refacere substanţială - probnibil din ::iecolul 
al XVI-lea. 

A.·tfol, putem conclude, în stadiul actual al cercetă
rilor, că incinfo cetăţii ora~ului medieval Aiud datează 
în ·ca mai marn parte din al doilea , fort al secoluJ.ui al 
XVT-lea (1[)28 - l .'J50), conservînd în laLura do nord (de h1i 
mvt elul Bethlen f:) i pînă la tlU'nul Lă ·ătu„ ilor), probabil 
o ·parte a incintei d in Hecolul al XIV-lea. 

Epoca amenajării noii incinte este marcată de destrr1i
rnaTca regatului Ungariei după bătălini ele la Mohacs 
(1526), ele formarea principatului autonom al Transil
vaniei (1541), cadru politic favorabil manifo·tării t en
dintelOl' de al1t onomie ale oraRelor ce s-au concretizat în 
ridicarea unor noi cetăţi sau 'în r efacerea celor vechi 30 • 

Primii me.;teri aiudeni (alll'ari, blănari, ci m.ari) sînt cunos
cuţi din documente încă clin a doua jumătate a secolului 
al XIV-lea, iar în .·ecolul al XVI-loa sînt menţionate 
bre8lele puternice ale ci marilor, blănarilor ş i croitorilor ai. 
Încheierea lucrărilor de construcţi e ale noii cetă \1i a coinci. 
probabil cu un eveniment important din viaţa oraşului 
ş i anume eliberarea de clependenţ~1i faţă ele capitlul de 
.Alba. 

R evenind a::;upl'a s;1:sterniulii·1: de f iindare pe pnoni, des
coperit ş i cercetat la latlU'a de vest a incinLei, considerăm 
că mot ivul pentru ca1·e s-a r eclll's la a eastă soluţie origi
nală -- cunoscîncl stratigrafia ·olului în mai multe puncte 

29 în stra tul anlcrior prim ei etap e el e construc ti c, precum şi în gro
pi le de pari nu s-au des coperit urm e de lemn ars, care să dovedească înche
ierea cxlste1~_ţei îngrăditurii ·de lemn printr-un inc_endlu . 

30 Gh . Anghel , op. cil ., p . 78. 
31 St. Pascu , Meşteşugurile in Transilvania , plnă ili .~ ecolu.l XVI., 

Bucureşti, 1954, :P · 62, 71 , 122- 123, 215. 
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şi avînd în vedere amenajările mai vechi -, a fost faptul 
că terenul în care trebuia fundată noua incintă în mare 
parte îl constituia vechiul şanţ de apă aferent primei cetăţi, 
deci un teren mlăştinos , situaţie prea bine cunoscută de 
către meşterii constructori. Pentru mărirea stabilităţii 
incintei la nivelul fundaţiei, şi dorind probabil să evite 
săparea unui şanţ destul de adînc continuu, s-au amenajat 
piloni masivi, aşezaţi cu talpa în pămîntul viu lutos 32 şi 
legaţi prin arce. Folosirea acestui sistem este astfel o 
dovadă în plus a nivelului înalt de cunoştinţe de care dis
puneau meşterii medievali 33, 

Alături de numeroasele descoperiri din cele mai vechi 
timpuri ş i pînă în evul mediu din împrejurimile oraşului 
Aiud, recentele cercetări arheologice din cetatea medie
vală prin bogăţia materialelor descoperite (ceramică, mo
nede sau alte vestigii) constituie un valoros izvor de cunoaş
tere a trecutului istoric al oraşului Aiud, pentru epoci mai 

32 Pentru atingerea pămintului viu, constructorii au trebuit să sape 
pină la o adincime medie de 2,60 m. 

3 3 Cu prilejul comunicării noastre ţinute la 30.XI.lll76 prof. dr. Vasile 
Drăguţ. a sugerat ideea punerii în evidenţă a unuia dintre arce, prin crearea 
unui „bazin" acoperit , pentru a fi accesibil vizitatorilor. 

puţin elucidate, reprezentînd totodată o contribuţie la 
cunoaşterea în genere a procesului evolutiv al satului spre 
oraş în mediul transilvănean. 

SUMMARY 

The article presents the main results of the archaeological digglngs 
carried on from 1974 to 1977 011 the occasion of the restauration of Aiud 
walled city. The locality of Aiud, situated at 30 km north of Alba Iulia, 
conserves in its historic centre a well preserved medieval fortress. The 
archaeological researches effected on the western side of the fortress brought 
important discovcries as concerns the foundatlon system. The foundation 
of the precincts was realized by means of massive masonry pillars wedged 
in the ground. linked by arches. Considering lhe stratigraphy as well as 
some impttrtant monetary discoveries , the archaeologists drew the con
clusion that the western side was built from 1528 to 1550. 

The author considers that the southern and eastern sides date Crom 
the same period. 

Fragments of older precincts were discovered , probably dating Crom 
the second half of the XIV-th century, a part belng in all likelihood pre
served near the Lacksmiths' Tower. In the same area , vestiges of a palisade 
were discovered , dating Crom about the first half of the X IV-th century. 

Ali the sounded spots inside the fortress disclosed important material 
traces from the III-rd century A.O. ; Yet, lhe author considers that it is 
premature to posltively identify there the locality of Brucla mentioned 
in Tabula Peulingeriana. 

UN CĂPITAN AL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU: MĂNĂILĂ 
DE BUZĂU 

Studiile de specialitate referitoare la Constantin 
Brâncoveanu şi epoca sa s-au mulţumit să amintească, 
doar, numele unei personalităţi de prestigiu - Mănăilă 
Căpitanul 1, dregător cu înalte funcţii în primele decenii 
ale veacului al XVIII-lea 2• 

Descifrarea evoluţiei acestui personaj a fost împiedi
cată - credem - de numărul relativ redus de acte ce-i 
păstrează numele tocmai în această epocă de intensă cores
pondenţă, precum şi de dificultatea, depistării relaţiilor 
de familie în care acelaşi nume de botez însoţit de funcţii 
asemănătoare se regăseşte la generaţii diferite 3, 

În 1672 logofăt 4 Mănăilă apare în acte aproape în 
acelaşi timp cu tatăl ău, Stoian Căpitanul 5 , personalitate 

1 Numit Mănăilă din Buzău sau Mărăcineanu apare pentm înliia 
oară în studiile de specialitate - la N. Iorga , „ Studii şi documente", V, 
1903, p. 193 - 194. Mai tîrziu , Virgil Drăghiceanu şi Gh. Pişculescu, Biserica 
(o siei mănăstiri Bordeşli - Rîmnicul Sărat, in , ,Anuarul Comisiunii Monu
mentelor Istorice'" 1915, p . 63 , ii prezentau astfel: „ . . . Mănăi/ă vei căpitan 
care i 11 17 06 ajunsese vei cămăreş , i 11 171 2 vei şătrar iar i 11 1717 vei clucer .. . " 
Vezi , în special , Nicolae Stoicescu , Dicţionar al marilor dregători din Ţara 
Românească şi Moldo1Ja, sec. XV - XVII, Bucureşti, 1971, p . 208-209, 
asupra căruia vom reveni. 

2 Radu Greceanu , lstoria domniei lui Constantin Basarab Brânco
veanu, Voievod (1688 - 1714), Bucureşti , 1970, p . 123; 134; 158 - 159; 
165; 176; 229. . 

3 în afara celorlalte nume ce se regăsesc - la generaţii diferite -
in familia lui Mănăilă , nume asupra cărora ne vom opri in paginile urmă
toare, un alt M ănăilă apare în Buzău încă din 1680 (Arhivele Statului 
Bucureşti , fond Episcopia Buzău , LXIV /6). Ceauş la această dată ajunge 
„ iu zbaşe ol Buz<lu" în 1706 (A.S.B. Ep . Buzău , XXVI/8). în acelaşi fond 
vezi şi documentele din martie 1685 (LXIV/72) şi aprilie 1685 (XIX/15). 
Un urmaş al acestuia, Muşat, este menţionat la 9 iunie 1705 (A.s.B. Ep. 
Buzău, XXVI/80) . 

4 Biblioteca Academiei R.S .R „ document CXXVII/131 din 15 
august 1672 şi Academia Română, creşterea colecţ. iei , Bucureşti , 1910, 
p. 151. 

6 Numele său lncepe sll. figureze, cu continuitate, în actele referitoare 
la moşii din zona Buzăului după 1670. N. Stolcescu, Dicţionar ... p. 244 , 
11 numeşte Stolan din BuzAu sau din Volceştl (?)pentru a-l deosebi de Stolan 
Florescu şi Stohm Capuchehaia, dol alţi dregători din această perloadA, 
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a cărei ascensiune politică trebuie stabilită, cu numeroase 
precauţii, prin comentarea ştirilor indirecte conţinute de 
documentele vremii a. 

Probabil fiul lui Mănăilă din Zoreşti, menţionat în 
1653 7, Stoian s-a căsătorit cu fiica paharnicului Pătru, 
primind ca zestre o seamă de moşii „pe apa Vezii", în 
judeţul Teleorman 8• Vreme de peste 15 ani nu-i regăsim 
numele, ceea ce ne permite să considerăm că părintele lui 
Mănăilă căpitanul a fost plecat din ţară sau s-a ocupat 
cu alte probleme care, de obicei, nu sînt specificate în 
zapise. 

Stoian apare pentru întîia oară cu funcţia de căpitan 
într-un document din 24 martie 1669 9 care consemnează 
începutul carierei sale. Actul se referă la o vînzare totală 
de moşii iar data emiterii lui ne atrage atenţia asupra 
schimbării de domnie: la 3 martie 1669 pe tronul Ţării 
Româneşti a r1juns Antonie Vodă din Popeşti 10• Prin ur
carea sa pe tron, Antonie Vodă punea capăt unei peri
oade de grea prigoană a Cantacuzinilor, începută în 1663 
prin cumplita ucidere a postelnicului Constantin Cantacu
zino. 

6 în selectarea actelor referitoare la tatăl lui Mănăilă ne-am condus 
după fondul în care sint incluse, după numele moşiilor şi după celelalte 
date conţinute ln documente, căci numele său, nefiind totdeauna însoţit 
de funcţie , poate provoca unele confuzii. Amintim că alături de cel doi 
drrgători numiţi de N. Stoicr scu (v~ zi nota ante rioară) apar şi alţi' Stoiani 
in aceeaşi zonă şi perioadă (A.S.B- Mănăstirea Rîmnic XVII/4). · 

7 La 21 septembrie 1653, Mănăllă din Zoreşti arăta ce zestre a dat 
fiului şi fiicei sale (A.S .B. Mănăstirea Banu , XXIl/12 foto) , Dimitrie Gh. 
Ionescu, Casa Vcrgu-Mănăilă din oraşul Buzău , în „Revista muzeelor", 
2. V, 1968, p. 174, crede că „ familia Mănăililor" venea din Bălişoara. 

s Arhivele Statului Bucureşti Indice Cronologic nr. 1, Bucureşti 
1961, voi. I , p. 160. 

9 Idem , vezi şi A.S.B. Mitropolia Ţării Româneşti CXXJV/3 Docu
mentul indică următoare le moşii C} Ic avr a Stoian „de la socrul său Pălru 
Paliarnicul" : Dldeştl, Gorteşti, Roşlanl şi Tecucenl şi pe care le vinde Iul 
Gheorghe BAJeanu şi flului său Ivaşcu. 

10 Ştefan Ionescu şi Panait I. Panait, Constantin .Brdncovecrnu, Bu· 
curcştl, t969, p. 132. 
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Numirea lui Stoian în funcţia de căpitan de Buzău 11 

capătă deci o nouă semnificaţie reprezenLînd rccompen
sarei:i, parJ.icipării la ac \,inni de încredere ale Cantacuzini
lor, în ţară Hau în stn\inătatc, în perioada 1653-1668, 
evenimente cc nu puteau fi specificate în documenLe. Nu 
trebuie însă Hă ni-l imaginăm pe Stoian ca, pe un slujitor 
oarecare pe lîngă una dintre marile familii boiereşti ale 
epocii. Cu oarecare avere, cu aspiraţii politice care se vor 
realiza cu timpul, avînd mari ambiţii, mai ales pentru 
urmaşii i:;ă i, Stoian pare să-i fi frecventat pe Cantacuzini, 
participînd la acţiunile ace ·tora, animat de aceleaşi idei 
care erau . usţinute pe atunci de întTeaga lor familie. 

La numai trei săptămîni de la schimbarea domnului, 
vînzînd moşiile din Teleorman, Stoian hotărăşte instalarea 
sa definitivă în Buzău. Astfel, chiar dacă actul nu se referă 
la data primirii f-uncţiei de căpitan, el anunţ;ă începutul 
constituirii unui nou domeniu boieresc 12 . Numărul de 
acte semnate de Stoia,n în următoarele două decenii nu 

11 În lisla „de zapisele moşie i Coc/Jirleanca" (Academ ia R.S.R. , 
CXXV Ill /10) sînt copiate mai mullc acte în care Sloian este men\ionat 
cu această l'unc\i e între 1669 - 1673. 

12 Nu putem interpreta altfel această acţiune prin ca re Stoia n renun\ii 
la averile sale clintr-o regiune a lării , con cenlrinclu-ş i alenpa asupra zonei 
Buzăului, mai ales că ca coincide cu întiia menţiune a Iun c\iei ele căp itan . 
Se cuvin e să precizăm acum că N. Stoiccscu (Dicţionar ... op. cil., p. 24~) . 
con s ideră că Sloian (acelaşi cu Stoian clin Voiceşti ?) a fost căpitan în 
perioada 1665-1666 şi clucer în 1671. Menţionăm că, datorită numărului 
mare ele acte emise sau date numiţilor Stoian, clin care am selectat numai 
pe acelea care !n moci sigur îl indică pe tatăl căpitanului Mănăilă, am ajuns 
- cum se ponte observa - la alte concluzii; printre altele Stolan nu a 
deţinut , după pllrerea noastră, niciodată, funcţia ele clucer, amtntltll ln 
Dicţionar. 

I 

2a 
1 -

2b 

J. i luloporlrelul lui Pîrv11 Mulu Şt 
:ugravul Radu. 
2. Mănăilă ~i Mirn, c/ilori la lJordeŞll 
(a şi b ). 

exte maire, totuşi este intere::;a,nt de ::;emnalat că Loate 
cele 25 de documente 13 se ocupă de cumpărări de moşii 
sau de stabili.rea hotarelor acestora, . Sta,ti::;tic vorbind, 
~weasta semnifică o creştere medie a domeniului cu cel 
puţin o pa,rte de moşie pc an. Credem înriă că ritmul achi
ziţiilor a foHt mai mare ~i. că o parte din aicte H-a pierdut, 
căci obHervăm că în curxul aceluiaşi an, Stoia,n a cumpărat 
în repetate rî.nduri părţi de moşii : în 1672 a făcut două 
achizi ţii, în 1682 ş i în 1685 - trei ia,r în 1688 - p~ttru. 
Cochirlea,nca,, lVIodruzeşti, Bcrinde~ti Hînt nucleele unor 
v ii toare nutri moşii alătmi de care vor figma mori sau 
pogoane de v ie u. 

PriO'oana trecătoaire împotriva Cantacuzini.lor, declan
şată de Grigore Ghica, la revenirea a în ţară, în 1672, nu 
întreru1)e acea::;tă activit<tte ce pare să-l preocupe mai mult 
decit treburile politice. Stoian rămîne căpitan de Buzău 
1Jînă în 1683 cînd, pentru curt timp, deţine func~i<t de 
mare căpitan 15 . Probabil numirea, ·a trebuie pusă în legă
tură cu aisediul Vienei (campanie la care a participat 
cu efective militare şi domnul Ţării Româneşti, Şerba,n 
Cainta,cuzino, căci dupătle. ·presurarea,marii capitale, Stoian 

13 Aceleaşi precau\ii ne-a11 condus la enumerarea actelor dale ele Sloian 
sau cerule clirccl ele el, elimin încl eîteva zapise ce nu aduceau date sup li 
mentare şi nici nu îi puteau fi atribuite cu certit udine. 

1 ~ Pentru procesul de vindere a delni\.elor \ ărăneşt i şi pentru sistemul 
de întocmire a marilor domenii, în această epocă, vezi St. Ionescu şi P. I. 
Panait, op. cit., p. 56 şi urm. Pentru celelalte achiziţii vezi şi A.S.B. Ep. 
Buzilu, XXV/19; 1/14; mss.171 fila 466 şi 466 v.; Academia R.S.R., 
CXXVII/10 şi CXXVIII/126. 

10 A.S.M. Ep. Buzău, I/16, document din 21 martie 1683 
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3. T euclor şi 1'1ar ia. 

nu mai pmlirtă accHt 1.itl u : la -b i tu 1 i · 1684: Ht c:I in nou 
căpitan 16 . 

În 1685 în · ă , SLoiau ·rn fi i ar ă::; i i1u1ni L vcl căpi L<Ht 17 

p entru C<t , încă la îo cc1mLul <linului 1687 H~t lic mar e "enl.m·, 
păstrîncl <licca::;tă dregMori e ~ i în primii <tni a i domni ei lui 
ConsLantin Jfr âincove~mu 1s. 

În p enult imul d eceniu al veac ului, Stoia 11 Uăpitanul 
ajunsese deci :,;ă, lle~ in~t func(.ii impo1fant.e în ierarh i::.. 
vremii, numeroa::;e rno~ ii (·ele 8 a mint.ite clocumcnL::i. r 19 

par să fi fo l'lt în ::; o~ite de a,11 ele, Henumitc), înrudindu- ~m 
ch iar cu alte fa,rnili i d e drcg~tlori buzoien i. Ast fol, îmli intc 

10 A .S. B E p. Bu ză u , 1/17 ş i XC ll! /3. l'\ u sus \in c111 că S loia 11 a p nr
li cip a t la asediul Vienei ci nu111 ni că n cl c[inut fun c \·ia el e ma rc cii pila n în 
această p eri oa d ă, ceea ce clcrn o11 s lr nzii 'i11 crcclcrca ele ca re se bu cura iunin 
tea lui Şcrbn n Cn nln c1 1zino . 

17 în „ lisla ; ap isclor de la Morlr t1 r l• ş li , Ti m peni ... " (A. S. B . E p . B uz:lu , 
XCJII/3), eslc trnn scri s un clo ·111n cnL d in fe bruari e 1685 , ca r e nLcs lii cil 
Stoinn „vei căp itan ol ] l u;ătl" a cu1upi\ rnL pii r\i ele 1no ş i c in ~loclru zeş li. 

l S lcl cm , cl oc u111 cnlul nr . 9 clin li s l :'\. \' cz i ş i N. Slo iccscu , „ Di c[ion a r ... 
p . 244 . În v rem ea Lullrnră riJ o r el e lu începu i ul do1nni ci lui Con sLanlin Brâu..
coveanu , pc cî11el cloninul i ş i lriniiscsc so\ ia la m ii niis lirca Bradu l p cnlru a 
o feri clin ca lea cvenl11 a lelor cioc 11iri llliliLarc cu trup ele i1np e rinlilor (Ha clu 
Pop escu , l s loriil e do1n 11il or Tă rii n om ân cş Li , B 11 c urcş Li , 1963 , p . 190 - 19 1) , 
Stoian era marc ciipitan (A ca <I. R. S. R. , CXX \/11 /126). L n 15 a ugus t 169 1 
insă, el era iarăş i mar c serda r (A .S. M. m ă n . Banu , XX l X /5). 

19 Celor trei moş ii m cn \ionatc li se ada u gă: Sin eş ti , Răt cşti , Vilcu
Jeasa, Pîrliti. Cinci eşti . . . 
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tlc 1686 de vi 11 0 1-\0Cl'Ul lui Caloian Căpi.tttnul ~0 , viitorul 
c1iLor hli J::lrm;Len i în Huz~m 21 Ki la Tihilei'lti ~ ~ . 

pi ri L :pi°„i,ct ic, SLoian f) i - <~ botă.rîL împăr ţi.1wt averilor 
CU CÎ ţiV<li a ni Îna intea lTIOl' ~ ii Ce avea , ă intervină clupă 1[) 
august 1691 23 de cîncl ::>e păstrează ultimul document ce-i 
pmwtă. semn Mura. O hotărni c i e a averilor lui Mănăilă 
f~tcută la 4 aprilie 1704 mcnţ;ionează că moşia Răte~ti -
::;pre exemplu - îi era „ hotărUă ele păn:nte le elomnie·i sale, 
S to'ian vel serelar, ou 12 bo·1:en:, ele 16 an-i ... " 24 • 

Oprindu-ne o clipă la această precauţie care, vom 
vecle<li , se va regăsi şi ma i tîrziu în cadrul familiei, urmă
rirnl ::;ă ,·tăvilea ,·că even tualele di ·ensiuni între urmaşi 
p entru moştenire, întrev dem o seamă ele alţ i descendenţi 
cărora nu li „.a, păstrat numele, fii au fii ce ~tle lui Stoian . 
~ Rtiel, Iănăilă a primit numai clonă moş ii, Răteşti şi 
Pir l i~i , de ·t ul ele importante ca clirnen ·iuni clar la cum-

20 „Ginerele lui S loian , marc crlp ilan" , la 21 iulie 168Ci (A .S.B „ mss. 
132, L 217 v .) 

21 T cs t a mcnlul lui Ca loian , clin 28 cl cCClll b ri c 171 1, în A .S .B „ lll ă năs
Lirca B anu , XXXV 111 /1. 

22 N umit as tfel in cloculll enlul clin 20 iuni e 17·12 (A.S.B . E p . Buzău , 
Xll 1/29) unci e. se arată că a fosL construit ele Ca loi a n. N . Stoicescu , B ib /io
gra{ia loca lilăfilor ş i monumenle/or feudale din România , I , Tarn Românească 
vol. l , Craiova 1970, p . 210, îl înscrie sub denumirea Tihul eşti-Co1.ieni. 

23 A.S.B . miin . Banu , XXIX /5. 
24 A cademia R. S.R. DXXII/11. Aceasta înseamnă că împărţirea ave

rilor lui Stoian a avut Ioc tn 1688. 
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4. Constantin .l:Jrâncoveww ~ i so/ia sa . 

pf1rar e:1 cărora particlpase ş i el încă din 1672 2s. Celelalte 
mo:;; ii s-au împărţit deci între a,lF urmaşi a i lui Stoia.n, 
necunoscuţi nouă, existenţi, desigur, în cărtile ş 'i za,p'1:sele" 
dupr1 car e cei 12 bo ieri hotărniceau :m'~l'i i ile lui Mănăilr1 
în 1704. ' ' 
. Rieve.nind h lYiănăi ilă, tlrn;prc car e arn inLi :-;em ÎJl pagi

rnl~ :', nter10~rc că era mt'.nţ i o.nat încă din 1672 - ea logofăt -
se impune sa, presupunem, ma i înLî i, că ::; -a nă:-;cut în 1653 
165,1, ~i ::;ă, 1-rnblini cm că, accaHt :~L clatţ), Ke apropie de cc:i, a 
acLu lui de înzextrarn al lui Sto ia n în ved.oren, cii,xr1to ri ei 
Hale. 

Uomultîml li ::;Lele de dregr1Lori diu ::; •colul al XVll-lea ~u 
fL jungem la cea, d.e-a doua concluzie : 1Ylănăiil~1 a foKL -
în toată perioada 1672 - 1687 - logoJ'ătul Episcop iei ]3u
zău. Alătur i de argumentul oforit ele actele vremii în care 
apar alţ i boieri - avînd :func\,ia de logofăt al curţ ii, o ·erie 
de alte argumente ne conduc la aceeas i concluzie : 1.ănăilă 
va fi menţionat ca logo.făt clupă cc tatăl său deveni ·e căp i 
tan d~ Buzău ş i începu c organizarea moşiilor în jurnl 
acestm oraş. La toate cumpărăturile, initiate de Stoian 
participă - permanent aproape _- şi Mănăilă 27 • E l vr1 
a?o:·da, .de a~e;rrienea, în tot cUl'sul vieţii, o atenţie deose
b ita Ep1scop1e1 Buzău, căreia îi va închina chituri si mosii 
bogate, lă înd prin te tament ş i urma:ilor săi ~celeal'ii 
preocu~~ri. Înclinăm deci să credem că, după o perioad'ăi 
de , tudu pe care a parcur ·-o - probabil - tot în inst ituţi a 
de cultUTă ce era pe atunci Episcopia Buzăulu i 2s - Mă
năilă a, deţinut întîia sa fonetic în cadrul cancelar iei ace-
stei episcop ii . ' 

• • ~ ·- I bidc111 . Ln l:ă l c~ li , h o~a r'.1 idi : , li p~sc" parlca c 11mpăraLii de 
Ma 11 a1la cu cca cumparnta ele Slow n aJung·md Ja 1328 slinj cni ; la fel 
peLrecîndu-sc ş i cu moş i a P lrli \ii. 

26 Studii ş i ma terial e de istoric 111 cdic, l V, 1960, p . 570. 
, 27 Cumpă rătu ril e înscrisc,a nu a l, in zapise, li alcslii p rczcn\ a con linuâ 
111 oraşul B u ză u , incliferenl ele lunil e a nul ui. În cazu l în car e Mănă ilă ar fi 
p ă ră sit ora ş ul , fiind lo gofăt a l cancelnriei domn eş ti , cump ă ră Luril e s-ar fi 
organizat în lunile de vară , aşa cum se va întîmpla clupă 1700 (vezi A. '.B. , 
mss. 172 , fila 116). 

28 N. Iorga, Co11sla111i11 Brâncoveanu, via/a şi domnia lui , Bucmeşti 
1914 , p. 174 şi urm. 

În di~er i tc zi:tp i::;e de eumpărare ~1 mo~iilor, Mănăilă 
e::;te roen\;ionat ca logofăt pînă în iuli e 1687 ~9 dar în acte 
ofi ·iale el apar e ca vel cr1pitan de margine înd1 din 20 
octombrie 1686 30, înlocuindu-l în această foncţi c pe tatăl 
său care, în văd ită ~M;cen»iun e, :fu ese numit mare serclar 31. 

Evoluţi a politi că a lui Mănăilă t rebuie dec i întelea::;ă 
în relaţ i e cu aceea a tal.ălui :,;ău, în contextul polit ic în 
earc important.a a8 i gurării ş i păstră,rii ordinii în zonele 
e:,;t iee ale Buzăului l'i i Riîmnicului devenea unul dintre 
ob iect ivele domniei pentru cornpen::;ar ca tulburăr ilor pro
vornlite de evenirnenL •le mili tare în car e erau n,ntrenate 
z,oJi elc. vesL ice ale 'făr ii Riom:''tne~ti 32 . Lontr1 la început, 
a.scensmnea htmiliei lui to ian ăp i Lanul devine mai preg
nantă după 16 6 cînd influcnt,;1 ei la cur te a sporit culmi
nînd probabil, cu instituirea unor relaţii mai ·trînse cu 
fam ilia domnitorului Şerban Cantacuzino, decît cele deja 
exi 'tente în deceniile anterioare. 

După încetarea din viaţă a lui Şerban Cantacuzino, 
pr im ii ani ai domniei lui Constantin Brâncoveanu definesc 
o perioad::L de fragmentare ~1 or i entărilor politice interne. 
Fracţiun ile boiereşti prin aga Bălăceanu ·sau, mai tîrziu, 
pr in Preda J?rooroceanu, Staicu Meri„anu ş i Dumitra„cu 
paharnicul de la Corbi, continuau să se opună, , pc difor ite 
că i , polit icii noului domn. 

între. acef\te forme de opoziţ,ie , complotul lui Stai cu 
Meri~anu ş i al lui Dumitraşcu paharnicul pare să fi avut 
o · eamă de implicaţii ce au influenţat evoluţia ulterioară 
a lui lYiănăilă. După cum spune cronicar·ul, un căpitan 
„d1;n ce·i de leafă, urg1·s·it de domn1,il" a găs it atunci prilejul 
Hă fi e reab iliteze, mergînd „la căp 'itamil cel mare al lor" 33 

iar apo i domnul a hotărît cum să se procedeze pentru a 

2u A.S .B. , Ep. Buză u , 1/25 
30 Academia H .S.R„ \/11 1/253. 
31 Sloian cra ma recăp ilan la 21iulie 1686(A.S.B. , mss- 132 f. 217 v.) , 

Mănăil {1 preia aceaslil fulH:\i c în lun a ocLombric a acclui nş i an . Vezi ş i notele 
17 ş i 19. 

32 Radu Popescu, Islorii/c .. . p . 190, . Iorga , Constantin Brânco-
veanu . . . p. 79 

3 3 ,, Istoria Tări i Româneşt i ele la octombrie 1686 p în ă la martie 1717", 
ed. Grecescu , Bucureşti , 1959, p . 46 şi urm. 
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intra în posesia documentelor doveditoare ale complo
tului. 

Deş i totul s-a petrecut în mare taină şi nici chiar 
cronicarul nu menţionează nume, credem că Mănăilă -
mare căpitan de lefegii la 11 ianuarie 1623 34 - a fost 
acela care l-a avertizat pe Constantin Brâncoveanu, dînd 
astfel voievodului dovezi de loialitate ce nu au întîrziat 
să fie răsplătite 35. 

Funcţiile de căpitan ş i de mare căpitan (uneori de 
lefegii), Mă.năilă le va deţine intermitent, pînă în 1706. 
Toată perioada marchează o corespondenţă aparent 
curioasă, între desfăşurarea evenimentelor militare în 
care era antrenată Ţara Româ.nească şi funcţiile lui Măi
năilă. Astfel, odată cu reînceperea luptelor din Banat 36 

dintre turci şi imperiali, lupte la care urmau să participe 
şi efective militare române. ti, Mănăilă (căpitan de margine 
la 27 ianuarie 1696 37) era numit biv vel căpitan în sep
tembrie 1696 38 pentru ca anul următor, la 19 iunie 1697, 
să fie menţionat simplu, Mănăilă ot Buzău 39, 

După victoria imperialilor de la Zenta, în timpul 
pregătirii negocierilor de pace de la Karlovitz, el va fi 
iarăşi mare căpitan (iulie 1698) sau mare căpitan de lefegii 
(mai 1699) 40 • La fel, în 1700, cînd Constantin Brâncoveanu 
era chemat ă participe la campania împotriva hanului 
din Bugeac, Mănăilă era doar căpitan 41 cu toate că drumul 
pe care urma să treacă oastea Ţării Româneşti includea, 
desigur, Buzăul, Rîmnicu Sărat şi Focşanii. 

Doar atunci cînd Constantin Brâncoveanu se afla la 
Adrianopol unde - după mari emoţii - a primit domnia 
pe viaţă, în vara anului 1703 Mănăilă este amintit ca mare 
căpitan 42 şi va fi pentru ultima oară cînd va figura în acte 
cu acest titlu rămînînd apoi, pînă în 1706, simplu căpitan 
de Buzău, alături de cumnatul său Caloian 43. 

S-ar părea deci că nu numai meritele militare au de
terminat numirea lui Mănăilă în funcţiile de căpitan ş i do 
mare căpitan 44• Ţinînd eama de configuraţia istorică şi 
în special de politica abilă de tergiversare pe care o adopta 
Constantin Brâncoveanu de fiecare dată cînd trebuia să 
participe, cu oştile sale, la campanii otomane, ajungem 
la concluzia că schimbarea titulaturii şi atribuţiilor lui 
Mănăilă corespundeau intenţiilor domnitorului. Acesta 
prefera, desigm, să asigure ordinea interioară a ţării, mai 
ales în zonele nord-estice pe unde intrau de obicei tătarii 
(chemaF şi ei la campaniile turceşti). Făcînd eforturi 
deosebite pentru a fi lăsat în ţară, domnul se înconjtu·a -
în aceste ocazii - cu oameni de încredere, iar liniştea şi 
buna gospodărire a ţării îl interesau mai mult decît răsu
nătoarele rezultate ale confruntărilor miliktre 45 • 

Putem deduce astfel că Mănăilă nu era privit de 
Constantin Brâncoveanu doar ca un ,•implu om de arme 
atent la zgomotul luptelor, ci şi ca un politician care în
ţelegea intenţiile domniei, un bun organizator şi gospodar. 
Aşa şi apare, cel mai des, în actele vremii, primind porunci 

34 A .S.B. Ep. Buzău, XXV/21 şi Academia R.S .H „ DXXJX. 
36 Ajunşi la Adrianopol cu pîre împotriva lui Constantin Brâncoveanu 

boierii răzvră li\i sint trimişi , 'in „obez i şi căluşe" în Ţara Românească. Vezi 
nota 3:1 şi Radu Popescu , lsloriile .. . p. 191; N. Jorga, Conslanlin Brân
coveanu ... p. 94 - 95. Toate acestea se petreceau cu cîteva săptămini 
înainte de moartea lui Constantin Cantemir (17 marli c 169:~). 

36 St. Jonescu , P. T. Panait, op. cil „ p. 179 - 181. 
37 A .S.B„ Ep. Buzău , LX /1. 
38 Academia R.S.R„ CXXVl!J/128. 
39 A.S .B. Ep . Bzuzău , LXX /5. 
4o Jdem , XXV/23 şi 24. 
41 St. Jonescu , P. I. Panait, op. cil„ p. 194 - 195. 
42 A.S.B. Ep. Buzău , XXV/25 
43 Academia Română, Creşterea colecj iei , p. 148 şi Academia R.S.R „ 

CXX Vl/5, document clin 6 apr. 1706. 
44 Pentru nlribu\jilc ficdrei funcţii , venituri etc. vezi Tunusli, 

Istoria po/ilică şi geografică a Terei Romanesci de la cea mai 11eche a sa înte
meiere ,-,lnă la anul 1 774, da t mai întli la l umină in limba grecească Ia' 
anul 1806 ele fra!.ii Tunusli, tradusă. de G. Sion , Bucureşti 186'1; N. Stoi
cescu, Organizarea pazei hotarelor în Ţara Românească în sec. XV-XV II . 
în Studii şi materiale ele istorie medie, IV, 1960, p . 218. 

46 Cu toate că domnul încerca, prin toate mijloacele, să nu participe 
fa acţiunile militare iniţiate de turci. ci organiza, totuşi treptat , o armată 
care ajungea la 20 de „steaguri de pedeştri şi cc'Wlri" (N. Iorga,op.cll., 
p. 122) şi intimpina, în 1702, tătarii Intraţi în ţară . 
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pentru stabilirea hotarelor, împăcarea pricinilor, achitarea 
datoriilor ş.a.m.d. 

Alături de calităţile amintite, o nouă orientare poli
tică, după 1706, va contribui la a.scensiunea sa socială. 
Aflat în bune raporturi cu Cantacuzinii, raporturi stabilite 
de tatăl său şi continuate de el însuşi (după cum se vor 
vedea şi în paginile următoare), Mănăilă va înţelege substra
tul politic ce a determinat .·chimbarea relaţiilor dintre 
Constantin Brâncoveanu şi fraţii Constantin şi Mihai 
Cantacuzino. Poziţia sa va fi apreciată de domn care-l 
numeşte şetrar 46 (în 1706 cînd conflictul cu Cantacuzinii 
nu se declarase încă) ş i apoi vel şetrar, în septembrie 1707, 
după scoaterea celor doi fraţi din divan. 

Ca vel şetrar Mănăilă a fo•t trimis la Constantinopol 
„şi ca să aducă banii şi ca să rămîie în locul lui Iordache 
Creţulescu.. . acolo la Ţarigrad" 47 • Explicînd poziţia, 

şi încrederea de care se bucura Mănăilă, această călătorie 
- alătm·îndu-se altora de acelaşi fel-dezvăluie şi alte cali
tăţi ale acestui interesant personaj. Tocmai Ricestea au 
fost, probabil, cele ce au atras şi atenţia politicianului de 
talie europeRină care a fost Constantin Brâncoveanu. 
Priceput în trebmi politice, bun organizator, Mănăilă 
va primi o seamă de însărcinări delicate, pe care le va 
rezolva cu pricepere şi tact . Astfel, în primăvara anului 
1708 el a condus cei 1 500 de salahori, 60 de toporaşi 
şi 220 de care, efective cu care Ţara Românească participa 
la reconstruirea fortificaţiilor Benderului 48• Încă un 
argument al afirmaţiilor noastre asupra calităţilor lui 
Mănăilă, această sarcină pare importantă nu numai prin 
numărul mare de oameni a căror muncă trebuia organi
zată, . ci şi prin rostul politic al acţiunii 49• 

Înainte însă de toate acestea, Mănăilă îl invitase ş i 
îl găzduise pe voievod - cu ocazia unei călătorii prin 
ţară - la Mărăcineni unde „li! ăria Sa niimaidecît au fost 
bucuros şi a.u mers „. jăcîndu Mănăilă vel Şătraru ospăţ 
foarte .frumos" 00 • Această găzduire, deloc conjuncturală, 
ne permite să întrevedem bunăstarea vel şetrarului, cona
cul de la Mărăcineni aflîndu -se pe placul domnitorului 
iubitor de fast . 

Dregătoria de mare şetrar va fi deţinută de Mănăilă 
pînă la 25 august 1711 51 , scurt timp după ce, la 18 iunie 

40 A.S .B. Ep . Buzău , XXV/26 , document din lG iunie 1706. 
4 7 Haclu Grcceanu , op. cil„ p. 158 - 159. 
48 St. Ionescu , P. l. Panait , op. cil „ p. 241, ii numesc Manoilă. 
4o Aurel Sava, Schimbarea ele domnie ln Moldo11a in 1707 , în „ Revista 

Istorică Română", V 11 / 1937), p. 164. 
so Radu Greceanu, op. cil. , p. 176. 
01 A .. B. Ep. Buzău , XXI/11. 

5. Detaliu ele pictură clin pridvorul de la Bordeşll. 
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6. Coloanele seu/plate dintre naos ş i pronaos. 

1711 , pătarul Toma Can tacuzino „s-a strecurat p e cărăr ile 
ascttnse ale Vrancei" 52, trccînd de par tea t rupelor rusei$t i 
a junse în Moldova. Acţiunea pătarului reprezenta , în 
fapt, atitudinea filorusă a Cantaeuzinilor care, aflaţ i cu 
mult înainte în corespondenţă secretă cu P el·ru I, 
considerau că prin confruntarea armată dintre Rm;ia 1$ Î 
imperiul Otoman, Ţara Românească va putea i eş i de sub 
dominaţia tmcilor, ceea ce ar fi conduR impliciL „ i la mo
dificarea raportmilor dintre domn ş i înt r eaga familie a 
Cantacuzinilor. 

Prezenţa t rupelor ru.·e în Moldova , ocuparea Foc~a
nilor ş i cucerirea Brăile i , >O ·irea ~arului P etru I, t oaLe 
acestea au impre ·ionat probabil ş i pe vel şetrarul Mănăilă . 
.Aflat - prin calitatea pe care o ave~~ - în tabăra de la 
Albeşt i unde mulţi boieri „în .frunte cu mitrop olit1,ll Ant1>1n, 
ar f i dor·it o trecere desch,isă de partea ruşilor" 53, Mănăilă 
nu - ş i manifestă făţiş convingerile. Cu toate acestea, după 
evenimentele din vara anului 1711 , fără să fi putu t dovedi 
participar ea lui Mănăilă la acţiunea lui Toma Cantacuzino, 
BrCtncoveanu pare să-l suspecteze pe Mănăilă care, pentru 
::;curt t imp, nu va mai fi menţionat în act e ca mare dre
gător 54 • 

O altă dovadă ce atestă - indirect - schimbarea 
vederilor polit ice ale lui Mănăilă o constituie priet enia 
fla cu Şerban Bujoreanu , mare v istier , ş i cu Petraşcu 
Brezoianu, vel vornic, împreună cu care a ridicat , în 1710, 
biserica Brezoianu din Bucureşti 55 . Prezenţi ş i ei in tabăra 

02 Sl. Ion escu, P. L Pa nai t, op. cil. , p . 257 
63 Idem p . 256. 
64 N. Stoicescu, Dicţionar . .. p . 209 - 210, crede că în perioada 1710-

17 16, M ănă ilă a fost mare clu cer. Am a ră ta t că ln 1711 ci era î n că mare 
şetrar . în 1713 (A. S.B., mă n . Rîmnic, XV lf/12) el era în că şelra r cind Ene, 
slu ga lui „Manoilă şelraru' ', ză logeşt e o moşi e m ăn ăs tirii Rîmni c. Actele 
consultate de noi nu-l men\.ionează declt după 1717 (A.S.B. E p. Buzău , 
LXV /5) ca biv vei clucer . Funcţia de mare clucer o deţinuse scurt timp -
ln 1710 ( „ Inscripţiile Medievale ale României", voi. I , Oraşul Bucureşti 
(sec. XIV-XVII), Bucureşti , 1965, p . 222) . 

oo Ibidem. 

de la Albeşt i , în 1711 , cei doi boieri 1:>e vor opune de„chis 
polit icii prootoma ne abia după schimbarea ult imilor domni 
pămînteni. Ş i pentru că . peranţele în Rprijinul pe care 
Ru~ i a puLea, să- l ofere Ţării Româ.ne.;t i au fost spulberate 
de înfrîngcrea de la tănileşt i , Şerban Bujoreanu „i Pe
tra:;;cu Brczoiauu vor avea, o n.t itudine d clarat f<worabilă 
imperialilor 56• 

Id ealmile poli Lice ale lui Mănăilă nu puteau fi alLele ; 
mai precau t înRă (în a ·ele vrnmuri în care se p ierde fam ilia 
lui Brâncovea.nn ş i , ma,i <1poi, cca a lui Ştefan Cantacuzino), 
ajun~ la o vîrstă îrnL intată, el se va pr eocupa mai ales de 
soarta averilor sale, fi gurînd in acLc - pînă în 1723 -
numai ca b iv vel clucer 57 ::;au simplu: clucer 58 

• 

Astfel credem că. trebuie înţeleaRă absenţa marilor 
<l.regătorii în t.impul lui Ştefan Cantacuzino >au Nicolae 
M:wrocordat, domni ·u care Mănăil ă va rămîne totu ş i în 
relaţ,ii bune 59• 

Pînă atunci, în să , ajun::; în puter ea vîr.'t ci la începutul 
noului veac, impli at în majoritatea d i::;putelor polit ice ale 
ţării , în evenimentele militare sau strategice (amint im 
acum că în perioada 1688 - 1698 cînd Mă.năilă era căpi tan 
de margine sau mare căp itan, „Ţara Românească a fost 
călcată de 12 mari oşt i, cele rnai multe f'i1.nd tătăreşti" 60

) 

figurînd alături de alţi mari boieri în relaţii - cel puţ in -
de prietenie, Mănăilă deţinea de igur ş i mijloacele materiale 
ce- i su sţineau activita,tea . 

.Arătam că moştenise de la Stoia.n , tatăl Rău , numai 
două moş ii; un ca.leul aproximativ ne permite să est imăm 
îmă înt inderea domeniului cupr in în hot.ărnicia din 1704 

66 Boga tă bibliografi c la 1. Sloicescu. Dic/io nar .,. p. 124 ş i 131. 
67 A.S. B. Indice cron ologic, nr. 1, p . <178; A .S.B. E p. Bu zău , LX V 1/15. 
68 A.S .B. E p. Bu ză u , LXX/8, docum ent din 14 marti e 1723. 

69 Sopa lui Măn ă ll ă era mătuşa Iul Gavrllaşcu „nepotul lu i Nico lae 
M avrocordat" (N. Stolcescu , Dicţionar .. , p . 209) . Vezi ş i A.S.B., Mitro· 
polla Ţării Româneşti , LXXXVII /2 f . 2. 

co St . Ionescu , P . I. Panait, op. cit „ p. 56 

rrn 
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7. Mască . .Uelaliu, co/oa/la ele 11orcl. 

la pe::;te 5 OOO de ::;tînjeni liniari 61 . Între acc.'te moşii nu 
::;e includ însă alte suprafeţe achizi~ionat;e în r epetate rin
dmi încţ'L din 1672 : Modruzeşti ş i Sineşti (acte între 1684-
1687 ş i 1711-1718), Bcrinde:;;ti (1693 - 1706), Ble::;tc
matele (1696 - 1710), Mărăcineni (1692 - 1718), Negoş i na 
(1708 - 1779), MăO'ura (1717 - 1720), Ooni~ii (1695 - 1720) 
:;;i altele 6~. Li HC adaugă eumpărări do mai mică imporLan\;ă: 
mori, vaduri, vii sau cele eare ne oferă preţioa::;e inlor
rna(,ii a::mpnt loc uinţelor Că,pitanului. EL cumpăra a1-;tfol 
un lo · de caKă în tîrgul Focşanilor 63 ; a:;;a cum KC o bi ş nu ia, 
a!Lc ense îi aparţin c<:tu în Bucw·eşti ::;au pe domeniul amin
tit, de la Mărăcineni, singtu-a păstrată pînă astăzi - de
sigul' mult modificat:'.\, - fiind ca::;a care îi poartă numele, 
la Buzău 64 • 

în spiritul vrnmii, Mă.năilă iniţ iază şi ridicarea unor 
monumente de arhitectură care, prin calităţile lor arti stice, 
se situează alătUJ'i de cele ctitorite de bogata familie a 
Cantacuzinilor 65 . Pe unul dintre domeni ile famil iei, într-o 
zonă ce atrăsese atenţia .,i domnitorului Matei Basarab, 
la Borde:;;ti 66 , el zideşte schitul cu acelaşi nume, înzestrîn-

61 La toate moş i ile ::iru putul calcula numai l ă ţimea deoarece nu ne-au 
fost cunoscute r eperele după ca re ele se stabi leau ca lun gime. Moşia Pir
Jiţii spre exemplu începea „ spre moşia J?ătcş li slj. 1430 şi la mijtowl moş ic i 
slj. 121!0 ş i la capătul moşiei dă spre Jcllişte slj . 1140 ... " (Academ ia R. S. H. 
DXXIl /11). 

62 Cele aproape 100 de aclc sint grupate, majoritatea , la Arhivele 
Slotului Bucureşti, fond urile: Episcop ia Buzău , m ă năs tirea Banu, măn ăs tirea 
Rim nic. E le arată cum se co nstitui a, prin cumpărarea repetată a delniţelor 
ţără n eşti , o nouă moşie (vezi , spre exemplu , A.S.B. Ep. Buzău , L Vll / 14 - 50, 
prin care Măniiilii cumpără diferi l e por\ iun i clin moşia Negoşina). 

na A .S.B. Ep. Buzău , LX /1. 
64 D. Gh . Ionescu , Casa Vergu J\llănăilă, p. 174. 
65 M. Iliescu, Decora/ia bisericii din Borcle.~li (Vrancea) .~ i imporlan/a 

ei penlrn iconografia românească, în , ,Biserica Ortodoxă Roml\nă", an XCIV, 
nr. 1-2, ian.-febr. 1976, p . 180- 185. 

66 A.S.B. Ep. Buzău , LIX/7, documentul din 6 martie 1646 prin care 
sătenii din Bordeştl v!nd o vie lui Matei Basarab. 
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du-l cu bunuri 67 • Cercetătorii încl ină să creadă că Mănăilrt, 
a ridicat pe moşiile ale ş i f:lChi tul R.ecea (la ·fîrş itul e
colului al XVII-le<t) 68 , iar pe lîngă ctitorirea - menţio 
nată - a bisericii Brezoianu, va fi amintit un alt ·chi t 
al familiei, Merişani, avînd „aşezămînt" în 1780 69. 

Cea mai importantă dintre ace:;; te ct itorii e1-;te cc<L de l~L 
HonJ eşti , păstrată a:;tăz i parţi<Ll. Ea -pon,te fi dc.-erisrt, 
după i1mtginca, <lin tabloul vot.iv : de plan 1.rieonc, cu 
pridvor deRchis, pc arcade, tu rH'L pe rntoK ş i t urn clopoL11i
ţ,ă pc pronaos - eu Kc:ua <le <tcees ampla::mtă în gTos i
mea zidului ve::;L ic al pronaosului - avea acoperiri irnl e
pendente deawpnt absidei :;; i <t celor douţL calote ale prid
voru lui . 

. Arhitectura, decont(,ia ::;culpt<tL~L ~;a u picLată, f i xeazţt 

- cu uşurin~ă - locul ace::;tei ctitorii în cadrul, îndeobşte 
cuno::;cut, al monumentelor cantacuzine, periferice, dintre 
car e cele mai apropiate au fost deja indicate de studii 
anter ioare : R.îmnicu sr1rat, Fnnclenii Doamnei, Colţea 
:,;au Berca. 

Pictat de renurniLul „zugra,v" Phvu Mutu 70, monu
mentul de la Bordeşti con, erva - în tabloul votiv -
imagine::t înLregii familii a căpitanului Mănăilă, în jurul 
anului 1700. 

Înconjurat de copii, Mănăilă - bărbat în puterea. 
vîrntei - este r eprezentat împreună cu oţia ::;a Mira, 
în at itudinea devenită tr~td i ţ ională . Ctitor ii poartă, costume 
bogate 71 , în toLul asemănăLoare acelora purtate tle 
boierii Cant~Lcuzini pictaţi la Filipe~tii de PădUJ'e sau la. 
Măgureni n. 

D in păcate, modificare<L ulterioară a unora dinLre 
inscripţiile însoţ,itoare 73 a îngreunat - pînă acum - ci
tirea corectă a numelor, ş i deci precizarea relaţiilor ele 
familie. N urnele wţici căpitanului , s-pre exemplu, a fo::;t, 
pînă de curînd consemnat în studiile de specialiLate ca 
Ilina 74 fiind cornctat - în acela de Mira, de căi;re icolac 
Stoice::;cu 75 • 

Pe un alt perete ::;înt reprezenLa~i Ioniţă, Tudora ~i 
eopii Constantin , i 1Vfar ia, to\;i purtînd aceleaş i costume ca 
şi familia ctitorilor. Pină acum ·-a consiu.erat că aceHt 
grup reprezint ă, pi-trinţ; ii 1$Î fraţii 70 lui Mănăilă. În 
paginile a nteriMre s-a Kpecificat inKă că Stoian a înccLaL 
din via~ă curînd după 1691. Deci chiar d<'lieă <tcceptţun 
ipotcm aşezării unei inKcrip(,ii gre~ite a.~upra per,· onajului 
pictat care urma s}L-1 reprezinte pe Stoiau (aşa cum ::;-a 
petrecut în cazul Mirei, :,;o (,i<t lui Măn}Lilă), nu putem e."plica. 
prezenţa ÎJl tabloul votiv cxecnLa,t în jurul a rnlui 1700, 

67 Pcntrn bibliografia rnonumcnlului vezi N. S loiccscu, Bibliogm fi a 
voi. 1, p. 81 - 82 şi M. Jlicscu, op. cil. Penlru înzcslrnrea schilului , Aca de
mia R.S .R„ CXX\1 11 /274. 

68 N. Stoicescu , Dicţionar ... p. 210. Recea (uneori Rete::i) apare înlrc 
mo ş iil e numile în hol ii rni cia din 170'1. Părţi din aceaslărnoş i c sînt cuprinse 
înlre bunuri le sch itul ui Bordeşli. 

6U A.S.B. E p . Buzău , XXV/37: înlr-o închinar e de moş ii , face excepţie 
„scli ilul noslru Mcrişani (?), pcnlrn că aşa am avut aşe:ămî11l" . 

70 Analiza pi el urii ş i prezentarea comparaţiilor cu celelalte monu
mente pictate de Pîrv u Mutu la Teodora Voinescu , Pirvu M ulu Zugravu , 
Bucureş li , 1968, ş i M. Ili escu , op. cil„ p. 183 - 185. 

71 Adin a Nanu , Arlă, slil , coslum , Bucureşti, 1976, p. 12'1 - 128 
72 „Istoria Artelor Plastice în România" , Bucureşti , 1970, p. 67; 

V. DrăguL V. Florea , D . Gr igor escu, M. Mihalache, l'iclura românească 
in imagini , Bucureşti , 1970, p. 91 

oa V. Drăghiccanu ş i Gb. Pişculescu , Biserica [osiei mănăsiiri Borclc.~li 
- llîmniCLL Sărat, în „ A nuarul Com isi unii Monumentelor Islorice", 1!)15 
p . 64. 

74 Ibidem , Studiile ulterioare a u preluat ca atare numele prczcnlatc 
de autorii ce'lc i clinl!i descrieri a picturii şi pentru că ele erau înscrise ::istfc l 
ş i în pome lnicu l mănăstirii („Dicţ.ionarul României" , Bucureşti , 1898, 
voi. l , p . 535) . 

n N. Stoicescu , Dicţionar . .. p. 209 . Deşi num ele acesta se găsca 

sculptat pc un cap itel de coloană , a l ătmi de cel a l lui Mllnăilă, V. Drăghi
ceanu l-a atribuit sculptorului (V. Drăghiceanu, Jnscrip/ii , ln „Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice", VIII , 1915, p. 48) . 

78 V. Drăghiccanu , Gh . Pişculcscu, op. cil., p. 67. 
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a ace. tui înaintaş decedat cu aproape un deceniu înainte. 
Nici ipoteza pictrwii omagiale a părinţilor lui Mănăilă 
nu poate fi acceptată pentru că personajele r eprezentate 
la Bordeşti sînt persoane matme însoiite <le cop ii . Carac
terul recunoscut realist al tablomilor de familie zugrăvite 
de Pîrvu Mutu ne permite să considerăm că ne aflăm în 
fa~a familiei unui alt boier, de vîrstă apropiată aceleia lui 
Mănăilă cu care se înrudea probabil ş i care a ajutat la 
ddicarea b isericii. Pare deci po ·ibil ca Ioniţă să fi fost 
sau fratele lui Mănăil ă 77 sau, aşa cum se întîmplase ş i la 
Brezoianu, un oarecare boier pe care căpitanul ş i l-a asociat 
la ridicarea edificiului din Bordeşti. 

Alătmi de membrii familiei lui Mănăilă , de cei n.i 
familiei lui Ioniţă, ~tu fost pictn.ţi - h Bordeşti - domnul 
Constatin Brfmcoveanu, · oţia sa ş i - mprinzător -
Şerban Cn.ntn.cuzino 78 , fo tul domn al Ţării Româneşt i . 

În căutaren. unor argumente capabil e să explice mo
t ivele reprezentă!'ii fm1tului domn într-o pictură executată 
mult t imp după moartea Ra , se impune Hă explicăm -
ma,i întîi - că echipa, de meşter i de b Hordeşt i era cunoR
cu Lă prin contribuţ iile adu:-;e b ridicarea a,ltor monumente 
de pr eHLigin în epocă . Amint iHem - din această echipă -
pe Pîrvn .Mutn, ::; ingurul nume ce ne-a fo ·t păstrat . Ana
liza constructiei, a decoraţi e i sculptate în piatră, precum 
.; i aparit;ia err{blemei cantacuzine, ne-au condus la concluzia 
cr1 întreaga echipă de meşteri participase anterior la con
Htruirea unora dint r e numeroasele lăcaşuri ridicate de 
Oantacuzini 79 • 

într-o epoc~1 în care boieri ca :lV[atei Filipe.-cu 8au 
chiar Toma Cantacuzino cer eau de la Braşov pietrari ş i 
zidari, căci în Ţara Rom~.nească „ce-i buni lucrează la 
treb'ile Măriei Sale , lui Vodă" 80 , prezenţa - la Borde.;ti -
a celor ma.i cunm;cu~i meşteri a.i vr emii ar putea. Rmprinde 
da.că nu am accepta ideea unor r elat,ii ma.i 8trînRe între 
Oantacuzini ş i Mănăilr1 . 

Constatăm astfol că numele celui mai mare dintre 
fi ii lui Mănă.ilf1 este acela a l fo i:;t ului domn : Şerban. Co
pilul, car e în tabloul votiv pare de 12 - 13 ani, s-a născut 
probabil, în jurul anului 1686 - 1687. în paginile anterioa
re s-a arătat că dnpă această dat~1 a început ascensiunea 
propriu-zisă a familiei lui Stoian ş i a fiului . ău 81 . P are 
deci ·credibil - în a.ce8t context - că Şerban Cantacuzino 
n, fo::;t naşul cr.lui <lintîi f iu al lui M~1năilă. ş i în această 
calitate a fost reprezent}1t în picturn b isericii din :Bordeşti. 

Nici alegere;1 numelui celui de-al doilea fiu al lui Mănăilă 
nu pare întîmplătoare. Născut după moartea lui Şerban 
Ca.ntacuzino, el ya purta numele v ii torului domn Ştefan 
Cantacuzino, fi.ul stolnicului ... 

între copiii lui Mănăilă mai sînt reprezentaţi în ta~ 
bloul votiv nurn.a i Radu ş i Maria, dar, într-un act mai 
tîrziu va figura. încă. un fiu numit - ca ~ i bunicul său -
Stoian. Actul a fost emi R după moartea lui Mănăilă clar 
ordinea numelor va indica, desigm·, pe cea a naşterii co
piilor : „annme Şerban, i Ştef an i Badii Postelnecu i Stofon 

" 82 

DeRi teHtament ul lui Mă.năilă, făcut după 1723 cîntl , 
a juns l~ „vreme de slăln·m:-111n e şi aprop1>ind1.i-se ce.as1,1.l rn:or
ţ'i ·i, ciii făciit dfrttă, rîndnind toate trebile . .. " 83, 111 s-a, pier-

77 N u p oate fi vorhn d e Cn loi nn Ciîp itan ul , cu1n11nlul s:'.in , p entrn 
Cl'i nici unul clinlre num ele cop iilor pi eta p , la Borcl eş li , 'in m· cs t grup (nu 
m ele copiilor nu a u rost modificalc ulteri or), nu se regăseş t e la urma ş ii lui 
Cn loi:rn . 

78 în cazul so \i li lui Constantin Brâncoveanu , inscrip\.i n este greş ită . 
Co rec tăm a cum şi transcrierea in scrip \ iilor ln M. lli cscu , op. loc. cil . În cazul 
lui Şerban Cantacuzino însă , chia r da că nu nr ex ista in sc: rip\ia, t~tributel,e 
ne p ermit să afiJmăm că est e vorba el e un domn ftor pc ca re pictorul ·11 
cnn ostea. N u putea Ii deci a ltul d ec ît ce l în tin1p1.1l cămin Pîrv u Mutu 
nj nn~ese picto ru I famili ei Cantacuz in o. . . . 

79 întreaga probl em:'\ , p c la rg, Jn M. Iliescu , op . cil ., loc. c it. 
80 St. ]oncscu , P . I. Pnn n it , op. cil . , p . 8G 
81 Vezi not ele 18 ş i 31. 
s2 A .S. B . , Ep. Buz:'iu , J /55 , î11chinnrea moşi c i Modruzeş ti , ln 2 mnrli e 

1729. N. S loi cescu , Di<·/innar . .. p . 2 10, nu indică decît 1111 s in gur fiu , 
Stoi nn. 

8:i A .S .B„ E p . Buză11 , 1/55 . 

dut 84 , interpretarea actelor ulterioa,re ne îngăduie să corn
plctăm evoluţia fam iliei. 

Cel mai mare dintre fiii lui Mănăilă, Şerban, nu apare 
îp. actele emise în această parte a ţării, timp de ~tproape un 
·fert de secol, pînă în 1729 85 • Absenţa sa din acte, apari
ţ; ia - în 1729 - fără funcţii menţionate, precum ş i evo
lut;ia sa ulterioarţ'1 ne permi t să afirmăm că Şerban, ale
gînd cariera armelor, a lipsit o bună perioadă de t imp, 
din casa părintească . Imediat după revenire însă , primeşte 
funcţii ce su. ţ in afirmaţiile noastre : în iunie 1734 era 
„b1:v vel căpitan de cazam:" 86 , în mai 1738 era mn.re căp it;i,n 
de cazaci 87

, iar între 17 43 ~ i 174 7 era amintit ca polcov· 
nic 88 • 

Destinul lui Ştefan este asemănător : încă din 1705 
numit căpitan 89 , el era în martie 1720 căpitan de cazaci 
în Tîrgovişte 90 • Înton; în Buzău, după încetarea din viaţă 
a p{1t'inţilor săi, a fost numit - în 1730 - poRtelnic !n, 
apoi căp itan (dupţ'1 173!)) 92 ~ i apare astfel pînă în 1749 
cirnl, ul t imul act îl rn enţionea.ză „căpitan de lefegi-1:" 93. 

Şerban ş i Ştefan, oameni de arme, ne-a.u lă.Kat rnult mai 
pu(,ine a.etc decit părinte l e ,·au bunicul lor, n,cte ce ne 
permit totuşi să afirmăm d'1 au dovedit aceeaş i g l'ij ă. pen
tru gospodărirea <lomeniilor, ca ş i înaintaşii lor. Urrnînd 
exemplul lui Mă.năilă ei Re îngrijesc de Hoarta ctitoriilor 
familiei 94 in.r Ştefan continuă tradi ţ i a, ridicînd b iserica 
Sfîntul N icolae din J<'ocşani, cu chilii ş i clopotni ~ă, înzes
kind-o cu „odoare" 90 • 

Ra<lu, cel de-al treilea fiu al căp itanului, era po ·telnic 
în 1729 96 ş i va rărnîne cu aceaRtă funcţie pînă în anul 
morţii, în februarie 1764 97 • Numărul mare de acte ce ne-au 
p;1rvenit pmtîndu-i numele ş i - uneori - i scăli turn în
florată 98 , a.cte pentru cele mai diferite pro.bleme (învoieli, 
hotărnic ii , zestre ş i chiar teRtamentul) ne îngăduie Hă între
gim istoria familiei cu amănunte <lin v iaţa zilnică ş i să 

desc ifrăm din acestea semnificaţia evenimentelor. 
Din 1759 ni s-a păstrat foaia de zestre a Mariei, f iica 

sa care a primit, spre exemplu , un „lejL . . de aiir oii ghir
dan de mărgăritar-iv, , 1:nel de aur cu safir ş-i dfomantwri , 
inel de aur cu cinm: dfomanturi . .. " alMuri de „r-îndu-iala 
aşterniitttlui, rîndtiiala de a doua zi" ş i multe altele dintre 
care mai amintim : „un rădvan cu patru telegari oii hamiirile 
lor, 1tn cal de ginere cu, podoabele lu-i . . , 1090 stînjen·i de 
moşie în Ben:ndeşt ·i, 12 pogoane de vie 'În deal1tl Săpolci·i ( ~ ) 
doiiă roate de moară . .. " 99. 

s-i Un act emis in l7 ,l0, d ecembrie 20 (A.S.B . E p . Buzi'u1 , LIX /52) 
ex plică , poa l e, cum s-a pierdut testamentul lui Mi\niiilă : ,, .. . episcopul 
l\ lisa il , /a fnslrăinarea l or , d nd /-au /ual muscalii au /110/ ~ i diala cu din
sul. .. ". Es t e vorba d e t es lamentul lui Stoian Căpitanul M ă niceş ul , desigur , 
nu siu gurnl a c t luat atun ci d e Misnil. 

8a A .S.B. E p . Buzău , l /55. 
80 A .S.B. Ep. Buzău LX \I /9 . 
87 Id em , XX\lf:Jl. 
88 Id em , LX\1 /10 şi X / 101 - 104. 
Bll A.S.B. , Mănăstirea Himnic , XX\lll / 13. 
90 A .S.B . mss 729 , r. 64 - 1\ 5. 
91 A .S. B. , E p . Buzău , LX\1 1/ 18. 
ll2 Id em, LX\11 / 19 ş i 20, docnmenlcdin 14 marli e 17:35 , şi 12 d ecem

bri e 174:.l, und e se specifi că : „ .';i l e{an c1lpila1111l s in l\lă111'ii/ă clucer11/ .. . " 

na A.S.B. , m ă n . Banu, XLl /·I. 
01 Ii găsim a liiluri de Mira închin ind Epi scopi ei Buză u , moş i n Modru~ 

zeşli (A.S.B., E p. Buzău, l /55), a poi , în 1742, închină ş i schitul Bo r clcşl 1 
(Id em, Xl I l /2\J). 

o& Vezi nota 90 şi N. S l oicescu , Biblio{lra{ia ... p. :Jl:~. 
llH \'ezi nota 82. Îna inle de 1729 , m a i este m enţionat s implu „ Radu 

{iul lui Mănă i/ă { o.s t mal'c c/11 cel'", înlr-o ·invoin l ă din 1728 (A .S.B. , E p . 
Buz;'lu , X / 134). 

91 Acndemi n R.S.H. , DXXIX /2. 

98 Unii ccrcelă t o ri 'ii num esc - din ca uza difi cnltă\ ilor întimpin ate 
în descifrarea iscă liturii - Barbu Mănăil escu (D. Gh. Ionescu , Casa Vagu 
i\.1ă11ăi/11 .. . p . l71l ; nşa apar e şi în A.S.B., Inventarul Ep iscop iei Buză u). 

99 A.S.B. , E p. Buzău , XX\l /:l:'l act din 1mni1759. Eslc semnificativ 
că în zestre este trecut „ un nld1Jan Cil 1 l e/cga„i" . ln lolnl Marin prim cn 
11 ca l (vezi ş i Huxandra Cămă răşcscu ş i Coralia FoUno, Din isfol'i a {Jre/u
l'ilor . E volu/ia pref11/11i cailor ln Tara Homcîncască (scc.X\1 - X\I TII) în 
„ Studii ş i Materi ale ele l s toric Medi~" . voi. \IT , 1973, p . 2'1:3. 
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Ne oprim un moment la acea ·tă enumerare, grijuliu 
înscrisă de Radu Mănăilescu. Întrevedem, printre rînd urile 
consemnînd averi, bunăstarea unei familii care - între 
evenimentele politice ce se succedau cu r epeziciune -
construia monumente figurînd în costume bogate în pic
tura epocii; familie numeroasă înrudită cu renumiţii Can
tacuzini, familie ai cărei reprezentanţi participaseră la 
parte din numeroasele confruntări armate ce se desfăşurau 
în această parte a Europei. O familie bogată . Fără să-l 
considerăm pe Radu Mănăilescu unul dintre marii boieri 
ai ţării, trebuie să remarcăm că zestrea pe care o oferă 
fiicei sale rivalizează - cel puţin prin bijuterii - cu aceea 
primită de fiica lui Mihai Cantacuzino 100 • Şi aceasta fără 
ca bunăstarea materială a lui Radu Mănăilescu să fi e 
zdruncinată. Acte mai tîrzii ne arată că, în afara moşiei 
Berindeşti dată fiicei sale, el mai deţinea - în 1764 -
moşiile: Oochirleni, Negosina, Măneşti, Soreşti, Valea 
Boului ş i Zărneşti 101. 

Maria, fiica po. telnicului, s-a căsătorit în 17 59 -
mai mult decît probabil - cu un străin sau, oricum, cu 
un boier ce nu era din partea locului. Aşa se face că singur, 
„ajungînd la vreme de bătrîne,te ş-i văzînd casele dărăpănate , 
moara şi V?:ae parag'inite" Radu îl înfiază pe Grigore, 
„un nepot de ai fraţilor" săi, explicînd : „ca să nu se stingă 
pomenirile răposatului tătîne-meit. .. " 102 . Trebuie să ne 
imaginăm că, în afară de Grigore ş i de Mincu - un nepot 
menţionat de asemenea în act - Radu Mănăilescu mai 
avea ş i alţi nepoţi, fii ş i mai ales fiice ale fraţilor săi căci 
el adaugă în te, tament : „pentrit cei alţi nepoţi ai mei ose
b1:tu voi arăta . .. '' 103. 

Aceste t r ei nume: Maria, Grigore şi Mincu sînt sin
gmele cunoscute pentru nepoţii lui Mănăilă căpitanul, 
cu toate că, numeroşi, ei ajung chiar la dispute pentru avere 
către sfîrşitul veacului al XVIII-lea, fără . ă fie însă nu
miţi în acte 104 • 

Maria, preocupată de soarta viitoare a moşiilor sale, 
revine în 1780 la Buzău pentru a închina, conform tradi
ţiei familiei, moşia Berindeşt i Episcopiei Buzău 105• Ea 
semna „slitgereasa" , la 4 mai 1780 105 ş i deţinea desigur 
suficiente moş ii pentru a se putea lipsi de zestrea primită. 

Grigore, fiul de „suflet" al postelnicului Radu, preia 
funcţia acestuia în 1776 dar, atunci cînd îş i aminteşte 
strămoş ii el se declară nepotul lui „M ănăilă biv vel căpitan 
za margene" 107 , afirmînd - o jumătate de veac mai 
tfrziu - prestigiul de care ·e bucurase acest personaj 
interesant în epocă . 

Revenim abia acum la mezinul familiei căpitanului 
Mănăilă, cel de-al patrulea fiu Stoian, pentru că deţinem 
date sumare asupra evoluţiei ale dar, mai ales pentru că 
avînd acelaş i nume, el e confundă adesea cu unul dintre 
verii săi, Stoian Armaşul, fiul lui Caloian Căpitanul 108 • 

Ou excepţia testamentului mamei sale Mira, numele 
lui Stoian Mănăilescu apare - în mod sigur - numai 
în două acte prin care vinde moş ia moştenită - Bleste
matele. Emise la un interval de 10 ani, cele două zapise 
îl amintesc, întîia t>ară ca Stoian „s1:n M ănăilă clucerul" 

100 St. Ionescu, P. I. Panait, op. cil . , p. 104. De remarcat că între 
bunuril e primite de Maria Mănăilescu predomină cele mobile , nu averile 
imobiliare, amănunt cc pare să argumenteze că soţ. ul său nu era din aceeaşi 
parte a ţării. 

101 Academia H.S.R. CXXV11l / l!i7 , pricin i\ de moştenire din 18 
octombrie 1775. 

102 Testamentul lui Radu, Academia R.S.H. DXXIX(2) 
103 Ibidem . 
104 A.S.B. E p. Buzi\n, LVII/74 documentul , clin 4 iulie 1775, vorbeşte 

despre nepoatele pe ca re , , ... din iii/arc or cel vor {i {osl deptlrlalc ... " Radu 
le-a omis din testament. 

lou A.S.B. Ep . Buzău XXV/37. 
100 Ibidem , în acelaşi timp slugc r era Gri gore llriscocoleu (A.S.B. 

măn . Banu XLIII /11). D . Gh . Ion escu, op. cit., p . 174 , crede că primul 
soţ al Mariei era tot „ 1111 Vergu", din aceeaşi familie cu stolnicul Nicolae 
Vergu , cel de-al cloilc:! soţ a l Mariei. Cu acesta ea s-a recăsătorit, siguri 
clupă 4 mai 1780, cinci se intitula încă „sluger easa". 

107 Academia R.S.R., D XX IX /1 fila 3. 
lOB Academia H.S.R., CXXVI!I/89 , document clin 17 noiembri e 

1720, sau idem, CXXVI/24, din 21decembrie1726. De fapt în prim a jumă
tate a veacului al XVIII-iea, apar în zona Buză ului foarte mulţi purtlncl 
numele de Stoian : Stoian Mănicescu (în 1740 A.S .B., E p . Buză u , LV IJ /52); 
un Stolan Căpitanu (în 1729, A .S.B. măn . Banu , XX IV /1) un Stoian , fiul 
lui Hobe (în 1715, A.S.B. măn . Rimnlc Il / 111) etc. 

62 

iar a doua oară, in 1750, ca postelnic 109. Stoian nu mai 
poate fi regăsit în actele referitoare la zona Buzăului, ca 
ş i fraţii săi Ştefan şi Şerban, după 1750. 

Născut după 1700 110, Stoian a avut poate soarta 
dintotdeauna a mezinului, într-o familie cu mulţi copii : 
după o perioadă de călătorii şi studii, el ş i-a ales o altă 
reşedinţă, revenind în oraşul copilăriei numai cu ocazia 
unor evenimente de familie (după moartea tatălui său, 
în pragul încetării din viaţă a mamei sale 111, sau pentru 
a r ezolva problema moştenirii pe care şi -o vinde mai tîr
ziu - tot în familie 112). 

Descendenţii vel serdarului Stoian, acel om de încre
dere al Oantacuzinilor pe care îl prezentam în primele 
pagini ale lucrării, au avut destine diferite. Ne-am oprit 
aici la Mănăilă şi fiii săi, personaje care au figurat în scena 
politică şi militară a Ţării Româneşti aproape un veac 
jucînd, uneori, roluri importante în evoluţia ultimelor 
domnii pămîntene ale ţării. 

Tabloul de familie al descendenţilor lui Stoian poate 
fi completat încă. Jane (pîrcălabul ~ ) 11 3 şi Stoian (arma
şul) 114, spre exemplu, doi dintre fiii căpitanului Caloian, 
ajunseseră pînă la Ţarigrad, întorcîndu-se apoi cu „un 
turc mare ş i firman împărătesc" 115 • Spectaculoase, apa
riţiile acestor personaje pot suscita interesul unor cer
cetări ulterioare. 

Ne-a atras atenţia familia lui Mănăilă pentru că, 
explicînd evoluţia ei - continuă în limitele unui întreg 
secol, în aceeaşi zonă geografică - am putut urmări, ca 
imagine de ansamblu, viaţ;a boierimii mari ş i mijlocii cu 
toate evenimentele de familie anunţate sau deduse, cu 
opţiunile sale politice (în acest veac în care interesele 
marilor puteri europene se concentraseră asupra Balca
nilor), sau cu preferinţele artistice şi culturale. Regăsim, 
în special în act ivitatea lui Mănăilă, acelaşi sistem de poli
tică abilă prin care - desigur la alte dimensiuni - a 
izbutit ş i Constantin Brâncoveanu să- ş i menţină, un sfert 
de secol, domnia . 

Spre deosebire de Brâncoveanu, de Ştefan Cantacu
zino ş i de mulţi boieri ai vremii, Mănăilă a izbutit să-şi 
păstreze viaţa în acele timpuri în care se putea pierde 
atît de uşor. Aceasta nu înseamnă însă că el nu urmărea, 
asemenea tuturor dregătorilor atenţi la mersul eveni
mentelor, ieşirea Ţării Româneşti din sfera de influenţă 
a imperiului Otoman. Astfel se explică apropierea lui 
Mănăilă de Oantacuzini, apoi de Constantin Brâncoveanu 
ş i, după 1711, de marile puteri europene: mai întîi de 
Rusia ş i după aceea de Imperiul habsburgic. 

Preocupările acestea, alături de fapte de artă, de 
cultură şi alături de atenţia deosebită acordată Episcopiei 
Buzău, conturează o personalitate complexă care s-a 
bucurat - în epocă - de un binemeritat prestigiu, res
pectuos amintit de către urmaşi, pînă tîrziu. 

Între numele marilor boieri sau dregători ai epocii, 
cunoscuţi pînă acum, unii posedînd domenii chiar în jurul 
Buzăului (Mihalcea Oîndescu, Radu Izvoranu sau Mihai 
Vernescu), am încercat să aşezăm la locul cuvenit cîteva 
nume noi, iar cel mai important ni s-a părut acela al lui 
Mănăilă Căpitanul, om de arme, om politic ş i de cultură, 
o personalitate a acelei epoci, atît de bogată în eveni
mente, în fapte de artă ,i, desigur, în personalităţi. 

109 A.S. B. mi\n. Banu , X /8 ~i 9. Documente clin Hi aprilie 1740 şi 
19 septembrie 1750. 

110 El lipseşte clin tabloul votiv ele la Bordeş ti ca re , după cum s-a 
arătat , ·a fost pictat cu puţin înainte de 1700. 

111 Vezi nota 82. 
112 A.S.B. măn . Banu, X/8. Cumpărătorul esle Iane, acelaşi cu cel 

numit în 1728 (A.S.B. Ep. Buzău , X/134) vărul lui Radu Mănăili\. 
11a Academia R.S .R. CXXV lll /89. Pricina dintre Jane pîrcălabul şi 

fratele său Stoian Armaşu!. Nu am putut stabili dacă aceştia sint copili 
lui Caloian, căci alţi fraţi cu acelea ş i nume se regăsesc şi în 1713 (A.S .B. 
măn . Hîmnic, Jl /99) . 

114 Academia R.S.R. CXXVI/24, Ia 24 decembrie 1726, se arată că 
Stoian „ nepotul llli Mclnăilă cluceml. .. a fost lnsiI'ăinal şi e din breasla 
ma zililor ..• "· 

na A.S.B. mss. 132, f. 211-221 v. Mănăilă vindea, în 1721, o moşie 
pentrn a plăti nişte datorii acestor dol fraţi întorşi din mazilie. 
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CAHLE SI PLĂCI DECORATIVE DESCOPERITE LA CURTEA 
, DOMNEASCĂ DIN VASLUI 

Săpăturile de la Curtea Domnească din Vaslui, efec
tuate în anii 1976-1977, au scos la iveală şi o importantă 
cantitate de cahle de sobă şi plăci decorative, nesmălţuite 
ş i smălţuite 1 • În cele ce urmează ne vom ocupa de o anu
mită categorie de tipuri de cahle de sobă şi plăci decorat ive 
de perete pe care le considerăm, deocamdată, inedite. 

În Moldova, în epoca feudală, au fost folosite diverse 
cahle de sobă sau plăci care fac parte din sobe de mari 
dimensiuni, de formă paralelipipedică (aşa cum a fost 
aceea descoperită pe platoul din faţa cetăţ;ii de Scaun 
Suceava2), reprezentînd adevărate construcţii împodo
bite cu numeroase plăci cu ornamente variate. Sobe bogat 
împodobite au fost descoperite, ş i în mare parte reconsti
tuite, în Ungaria, cum sînt cele din palatul lui Matei 
Corvin de la Buda a. 

De asemenea, cahle, cu diverse ornamente provenind 
de la sobe împodobite au fost descoperite în Cehqslovacia 
în castelul regal din Praga 4. 

Plăcile descoperite la Vaslui, lucrate dintr-o pastă 
poroasă, de formă pătrată sau dreptunghiulară (19 X 
x 21 cm), au marginile uşor oblice pentru a se putea 
prinde mai uşor în mortarul peretelui sobei . Decorul 
cahlelor şi al plăcilor ornamentale este variat . Se remarcă 
cele cu motive animaliere ca leul rampant, zgripţorul, 
mistreţul, sau cu motive geometrice, mai frecvent fiind 
reprezentat discul solar stilizat. 

Mai deosebite sînt însă cahlele eu reprezentări umane. 
Dintre acestea semnalăm în primul rînd pe cele care înfă
ţişează o pereche de îndrăgostiţi, un bărbat şi o femeie, 
în costum de modă occidentală, ţinîndu-se de mînă. 
Între cele două figuri este redată o floare de crin stilizată 
(fig. 1/1-4). Cahle de acest fel s-au descoperit într-o 
locuinţă de pe platoul din faţa cetăţii de Scaun Suceava 5, 

precum şi în cartierul meşteşugăresc din tîrgul medieval 
al Sucevei 6 , fiind datate în secolul al XV.lea. 

În Europa occidentală, de unde provine acest motiv 
ornamental, cahle asemănătoare reprezentînd o pereche de 
îndrăgostiţi, fie că se ţin sau nu de mînă, datează încă din 
secolul al XIV-lea ca cele de la Ziirich sau Dresda 7• 

.Alte cahle de sobă nesmălţuite, sau cu smalţ verde, 
prezintă în decor o scenă înfăţ i şînd trei personaje, dintre 
care două, un bărbat şi o femeie se ţin de mînă, iar al trei
lea, un bărbat, cîntă din cimpoi (fig. 2 /1-4). Între primele 

l Al. Andronic, R. Popescu, M. Istrate, Principalele rezultate ale 
cercetărilor arheologice <ie la Curtea domnească din Vaslui , Comunicare 
prezentată la sesiunea de lucrări ştiinţifice a Muzeu lui de istorie , Bucureşti, 
aprilie 1977 ; Al. Andronic, I. Bauman , M. Istrate, R. Maxim , R. Popescu, 
R ez11/lalele cercel<lrilor arheo logice de la Vas lui din anii 1977- 1.?78, comuni
care prezentată la Institutul de istoric şi arheo logic „ A. D. Xenopol " din 
Iaşi , martie 1978. 

2 R. Popa, O casă domnească <lin secolul al X V- lea l ingă Ce/alea Suce vei, 
în „SCIV", 20, 1969, 1, p. 43-55, fig. 15 -20. 

a I. Holl , J(ăzepkori ka/yclwcsempek magyaroszagon, I, în Budapesl 
Rt!gist!gei , 1958, p. 211-278 ; P. Voit, I. Hoil , Afle U ngarische Ofenkacheln , 
Budapest, 1963. 

4 Z. Smetanka, J( ahle na Prazkem Hradt!, în, ,P.A." 1958; D. Hydova , 
B. Nechvatal, Pant!sredo11lkt! <llazdice v Cechach, în „P.A." LXI, 1972 , 1. 

5 M. Matei , in , ,Materiale", V, p . 603, fi g. 6/2 ; M. Petrescu-Dimbo
vlţa, Al. Andronic , „ M1izeul de istorie a Moldovei", Bucureş ti, 1966, ilus
traţia „Ceramica decorativă de la Suceava (sec. XV)". 

6 M. D. Matei , Em . Emandi , O casă de orăşean din secolul al XV- iea , 
de la Suceava, în „ SCIVA", 28, 1977 , 4 , p. 553-576 , fig . 7 /1. 

7 R. Franz , Der Kaclwlofen , Graz , 1969, fig . 61 şi fi g. 120 (D as Lie
bespaar). 
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două personaje este redat pomul vieţi i, simbol foarte 
răspîndit la noi, prin filiera bizantină, din vechea artă 
orientală 8 • Vestimentaţia lor este de modă occidentală ; 
bărbaţii poartă o tunică scUI'tă ce cade în falduri, în talie 
avînd o centură cu butoni. Ciorapii lungi şi strîmţi ca şi 
încălţămintea cu vîrful ascuţit, de t ip „polonez", sînt 
la fel de modă occidentală (fig. 2/2, 4) . P ersonajul femi
nin poartă o rochie lungă, pînă la gleznă, strînsă în talie 
cu o centură din care cauză fusta cade în faldur i, mînecile 
veşmîntului sînt strînse, încreţite pînă la cot. În picioare 
are pantofi cu toculeţ ş i cu vîrful ascuţit (fig. 2 /2 , 3 ). 
P ersonajele, ţinîndu-se de mînă, sugerează o poziţie de 
dans, iar cimpoierul, într-o poziţie uşor cambrată înainte, 
cîntă din cimpoi, avînd muştiucul în gură (fig. 2/4). Părul 
personajelor masculine este ondulat, iar al personajului 
feminin este drept ş i cade pe lîngă cap (fig. 2/1, 3 4). 
Astfel de cahle s-au descoperit la curţile domneşt i ale lui 
Ştefan cel Mare de la Hîrlău 9 şi laşi 10 şi datează din a 
doua jumătate a secolului al XV-lea. 

O altă categorie de cahle ş i plăci decorative o for
mează cele cu reprezenbu"a stemei dezvoltate a Moldovei 
(fig. 3 /1-2). 

Din această categorie, în săpăturile de la Vaslui s-au 
descoperit fragmente nesmălţuite sau cu smalţ verde
auriu. Deosebite într-un fel de cele două variante cunos
cute prin săpăturile arheologice de la Curtea Domnească 
din laşi 11, în planul central, au plasată stema ţării, capul 
de bour conturnat, cu coarnele curbate înăuntru, cu o 
stea în şase colţuri, fiind redat cu amănunţime şi părul 
bogat de pe fruntea bourului. Ochii sînt bine conturaţi. 
În dreapta ş i în stînga coarnelor bourului se observă lite
rele slavone A ş i M, ceea ·ce ar permite o lectură în sensul 
următor· : A = AETO = an ş i M cifra 40, adică anul 40, 
probabil al patruzecilea an curgător al domniei lui Ştefan 
cel Mare. 

De ambele părţi ale capului de bour conturnat sînt 
tenanţii, adică două personaje feminine, cu faţa ovală, 
cu părul lung prelins pe cap, redat astfel, probabil din 
cauza unei plase cu care se prindea pieptănătura persona
jelor din epoca respectivă, în costume occidentale (rochii 
ce cad în falduri, prinse la mijloc cu o cingătoare, formată 
din paftale). Mînecile sînt strînse, formînd falduri mici 
pînă la cot. Ambii tenanţi au genunchii puţin îndoiţi ş i 
par a plut i. 

Sub stema propriu-zisă apare blazonul lui Ştefan 
cel Mare, redat printr-un scut despicat în diagonală (tip 
„tranche", avînd deasupra un coif cu penaj. În primul 
cîmp este redată o rozetă care asupreşte crucea dublă, 
iar în al doilea cîmp apare floarea de crin care asupreşte 
o rozetă. Aceste elemente h eraldice e întîlne::;c pe stemele 

8 C. Nicolescu, P. Petrescu , Ceramica românească lradi/ional1i , Bucu -
reş li , 1974, p. 53. 

9 C. Nicolescu, Ceramica, in „Repertoriu" , p . 33, fig. 9. 
10 Al. Andronic, E. Neamţu, M. Dinu , Săpăluri/e arheo logice <le la 

Cur/ea domnească din laşi , în „ Arh. Molei„" V, 1967, p. 241- 242, fig . 47 / 1-
5; idem, La rt!sidence princiere <le .Jassy , in „ Dacia", N.S „ XIV, 1970, 
p. 362-363, fig . 16. 

11 Al. Andronic , E. Neamţu, M. Din u, op. cil „ în „A rh . Mold", V, 
p. 24:3-246, fig . 49 /1- :3 ; 50/1-4 ş i 51 ; E. Neamţu, Slema dewollal ă a 
Mo ldovei în epoca lui .5Lefa11 ce l Mare, în „ Arh. Mold" , V I , 1969 , p . 330 ; 
Al. Andronic, E . Neamţu, M. Dinn, op. cil „ în „ Dacia'', N. S.n XIV, 1970, 
p . 363 -365 , fig . 17/ 1-2. 
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Moldovei de 1a Suceava din 1477 12, de la Putna din 1481 1 3, 

pe cele de pe clopotul dăruit în 1494 mănăstirii .Bistriţa 14 

ş i pe ultima foaie a tetraevanghelului dăruit în 1502 mă
nă.st irii Zogrftfu de lfli muntele AthoR 15• 

• 2 M . D. Matei , O no1ui stemei cu. pisa11ic de /a Şl efan cel Mare dcsco
perilâ la Cc /alea de Sca11 n a S11cc1Jei , în „SC TVA" , 21, 1973, 2 , p. :323 - :329 , 
fig . 1. 

13 D. Cernovodcanu , Şl.iin/a şi aria heraldică ln România , Bucureşti , 
1977 , p . ll2 - l22, pi. XL / I. 

14 P . ~t. Năsturel , ln legrllurc1 cu unele da11ii de la .Şle fan cel Marc, 
în „ Rornanoslavica" , V, istoric, Bucureşti , 19fi2 , p . 144 , fig . 1. 

16 1\1. Berza, Minia/uri şi manuscrise , în „ Repertoriu'', p . 118, fig . 278. 

în toate caztUile elementele heraldice amintite sînt 
reproduse pe un scut de t ip „tra,nche", aşa cum apar şi pe 
cahlele descoperite la curţile domneşti ale lui Ştefan cel 
Mare, datînd din a doua jumătate a secolului al XV-lea. 
Deasupra scutului este redat un coif, împodobit cu pene, 
avînd găuri pentru aerisire şi catarame, pentru prinderea 
ctUelelor din piele. În completarea elementelor heraldice 
pe stema dezvoltată mai apare ş i un vrej, c~~re face corp 
comun cu gîtul bourului, simbolizînd probabil pomul 
vieţii. 

Pe cahlele şi plăcile de la Vaslui lipsesc Soarele şi 
Luna de l'Cgulă din dextra ~ i senestra coarnelor bourului. 
Apoi tenanţii sînt -.redaţi mai simplificat. Di.n acest punct 
de vedere cahlele de la Vaslui se aseamănă cu varianta II 
Iaşi. în schimb, la Vaslui apar cele două litere slavone mai 
sus-amintite. Avînd în vedere datarea variantelor desco
perite la Iaşi, şi anume prima între anii 1490 - 1499, iar 
cea de-a doua în primele decenii ale secolului al XVI-lea, 
putem data cahlele cu stema ţării de la Vaslui, fi e în 1497, 
fie imediat după acest an, ş i a le corn;idera intermediare 
între varianta I şi varianta II, de8coperi.tc b cnrt•cn, dom
nească din Iaşi. 

În orice caz această imagine conţ;inc elemente iden
t ice cu stema de pe peceţile domneşt i ş i de pc pisaniile de 
la Suceava şi Putnn, din vremea lui Ştefan cel Marc, 
reprezentînd o îmbinm·e heraldică a stemei simple n, ţării 
cu blazonul lui Ştefan cel Mare, dînd naştere stemei dez
voltate a Modovei, care în mod cert erfl, deja folos ită după 
1494, ş i ca decor pentru cahlele care împodobeau locuin
ţel e domneşti din vremea lui Ştefan cel Marn din Moldova. 

Din categoria cahlelor şi plăcilor decorative inedi te 
descoperite la Curtea Domnească din Vaslu i semnalăm 
deocamdată, două, şi anume una cu cete de cavaleri cu 
f:la,muri şi bandiere, prezentînd două variante (fig. 4/1 -5 ; 
fig. 5) şi a doua înfăţişînd, după toate probabilităţil e, un 
alai domnesc, deoarece unul din personaje este încorona,t 
(fig. 6). 

Prima cahlă •le formă dreptunghiulară (21 x 29 cm) 
care are ca personaj central un cavaler în armură, că.lare, cu 
capul în profil, purtînd pe cap un coif alungit, term inat cu o 
cruce. Cavalerul, ţ1inînd frîul cu mîna dreaptă, iar stînga 
::;prijinind-o pe şold, poartă o cămaşă de zale, peste care 
are platoşa cu un colier b gît. P e platoşă, central, este o 
cruce cu braţele egale (cruce greacă). Platoşa are yepi 
care continuă pînă in ta1ie, unde se observă un brîu (bra
conieră), de unde apoi pornesc pulparele (tasete) peste 
armura de coapsă care c.ontinuă pînă la îndoitlU'a genun
chiului.· Piciorul se sprijină în scară, purtînd încr1lţăminte 
cu vîrful ascuţit, fiind foar'te chtr redat pintenul cu duriţă 
în cinci ţepi lungi (fig. 4/1) . Echipamentul cavalerului 
înfăţişat pe cablă face parte din categoria veşmintelor de 
război uşoare folosite ş i de boierimea moldovenea. că 
obligată a veni h~ ClU'te în cămăşi de zale şi armuri, întoc
mai mt şi cavaler ii feudali din occidentul EtUopei, conducînd 
cetele lor de războinici. 

Existenţa cetelor de cavaleri cu flammi este dovedită 
atît de documentele interne din prima jumătate a, seco
lului al XV-iea cît ş i de izvoare l.e externe, fiind menţionate 
astfel de cete sau steaguri cu prilejul. actelor de prestarn 
a jurămîntului de vasalit~1te faţă de regii Poloniei 16 • 

În ceea ce priveşte Rteagul domneRc din Moldova, în 
vreme~t lui Ştefan cel Mare aflăm din cronica moldo
germanrt cri el Re deoRebea de celelalte Kteaguri a le a rmat.ei 
moldovene. A:tfol în cron ică Re menţione::tză că la 8 
noiembrie 1473 Ştefan voevod ş i - a aşezat „oastea lui în 
tabără şi steagul său, în Muntenia, la Milov, pe partea 
lui, cu 48 de steaguri şi au pornit 12 cete ... " spre a se 
lupta cu oastea lui Radu cel Frumos17 • Deci în afară de 
Rteagul domnesc, ex ist.au ş i ~~lte steaguri, pe cete de lup
tfttori, ş i autorul anonim al cronicii, fiind prob ~tbil un 

16 M. Coslrtchescu, Documente moldo11cneş li lnainle de 8Le{an cel !Viare, 
voi. Ir, p . 614 şi 785; J. Dlugosz , Hisloria Po/onica, Ed. Leipzi g . 1711 -
1712 , voi. l , col. 691 , voi. U , col. 416 - 4 17 ; l~loria Rom ·î niei , voi. li , 
p. :136 - 3:39 ; Al. Alexianu , Mode şi 11 eşminle din lrJcul , B.1 c11r e1ti , 1971 , 
p . 66 . 

17 Cronicele s/avo-romtine din sec. XV - XV I pu/l/icalc de Jon Bor1dan, 
Ld. P . P . Panaitescu , Bucureş ti , J959, p . :JO. 
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Fig . 4 

1 

2 

4 

o~tean, face diferen ţrere între steagul domnesc sub m1ire 
se grupau cetele cu steagurile lor .; i steagmile cetelol', 
numite panyren, ban iere, bandiere sniu banderii. Aceste 
denumiri nive~w Hen ·ul de a, <lesemna o unitate războinică 
ce lupta sub o R ingură insignă . În Occident pmtătorul 
de flamură t l'eb ui a Ră ai bă cel pu ţin 20 de oameni snb 
comanda .·;1i. 

66 

.-:.·:.·.".: .. :~ .. „.„ : ... „.„ .... ····. '„ . ' . ,••. · . . : ... „ ·.'· . . ":·. 
~ . : ~. ·:" ,•" .. : ·.' .: .. ·,". :· :. 

3 

l•h"'·::.•·· .··· .. „, ·. J„ i ...• ,~~I'''·• 
: ::~V.:.\z':4tt:J~~:,;,,~4 •··: 
I ···~·, ~· .... ~·~t:„• • ,•h•t l ... ~ „: .. 

- --- -
------0120 

~ 

5, 

în planul al doilea ·e vede flamura de cavaler de 
formă triunghiulară, avînd ca ornament două cruci Cl 

brnţele egale ş i o rozetă între ele (fig. 4/3) . Flamma este 
prinsă de o lance lungă, cu vMul ascuţit, sprijinită de cu·
ligul cuirasei (fig. 4/1, 3 ). 

în acela . .i plan secundar apare al doilea element 
heraldic, un alt , teag de t rnpe ş i anume o bandieră de 
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formă pătrată prinsă pe un suport lung, terminat cu o 
cruce în vîrf. Bandiera este ornamentată cu patru ::;tele 
in şase raze (fig. 4/3 ; f ig. 5) . în Occident o astfel de ban
dieră era purtată de cel care avea cel puţin 50 de oameni 
sub comanda sa 18• 

Tot în planul secundar apare un alt călăreţ, îmbrăcat 
cu o platoşă , avînd p e piept la mijloc o crnce, iu,1· pe cap 
un coif cu vîrful ascuţit, de tipul coifurilor occiuentale 
de la sfirşitul secolului al XV-lea, aşa cum este reprodus 
în xilogravura din Cronfoa Httngarontm din 1488 a lui 
Thurocz. în mîna dreaptă poartă flamura triunghiulară 
de cavaler, ornată cu o cruce, ş i prinsă de un suport drept 
terminat ş i ace ·t~t cu o cruce, avînd în partea de jos în 
apropi ere~t mîinii o rondelă, ca o contragreutate. În mîna 
s tîngă ţine un buzdugan faţetat, de formă rombică, cu o 
coauă, ::;curtă din fier, de tip transilvănean, întrebuinţat 
mai ale. în lupta călare (fig. 4/1, 3,5; fig. 5), a emăn{t
to r celor purtate de oşten ii moldoveni din ·ecolul al XV-lea 
reprezentate pe ferecătura ele argint a raclei f. Ioa,n cel 
Nou de la Suce~w~t . 

O altă armă care apare p e această cahlă e1:ite un paloş 
cu lRima, curbă, cu g~trda dreaptă (fig. 4/1, 3,5; fig. 5). 
Astfel de arme sî nt de.·eori pomenite în documentele 
vremii şi consderate ca importante de către voievoz ii Mol
dovei. Astfel, în privilegiul dat negustorilor din Liov 
la 3 iulie 1460 de 1:;)tefan cel Mare se menţionează „săbiile 
1.mgttreşti ş·i paloşe" 19• Este de presupui:>, totu~·i, că o parte 
importantă a acestui armament provenea din atelierele 
rne::;terilor făurari si săbieri din Moldova .. Astfel, la, 18 
febi:·uarie 1476 Ştef~n cel Mare cerea burgmei terului din 
Braşov să-i faci liteze înapoierea meşterului ăbi er Mihai, 
~ttît de necesar la acea vrnme moldovenilor în lupta lor 
împotriva turcilor. 

Calul cavalerului este foarte bine proporţionat, fiind 
redat cu piciorul drept ridicat ca în mers de par~tdă. Capul 
R.re păr lung, iar coada îi este împletită pînă la jumătate 
de unde apoi cadeliberă. Pe crupa calului este o reţea din 
bare simple, iar şaua folosită are un oblînc înalt încovo
iat în partea din fa\;ă. Pieptarul calului este bogat împo
dobit cu rozete (fig. 4/4; i'ig. 5 ), iar pe crupă are o armur~t 
(fig. 4/4). în partea de jos a cahlei se observă o grupare 
de a.nimale de diver e dimensiuni, dintre ca.re animalul 
cel mai mare poartă pe ·pate o armură asemănătoa.re 
cu cea a ca.lului (fig. 4/5). Toate animalele sînt înfăţişate 
cu gîtul lung, boturi ascu\;ite ~ i urechi lungi, cozile le ţin 
în ::;u . Animalul a l'la.t chiar sub copita calului pare a fi 
un ţa.p, în salt, a.vî nd coarnele da.te mult p e spate, ia.r 
picioarele din faţă ridica.te pentru a ăr i. 

Apar· ş i doi şoimi, clin ca.re cel din faţa. cava.Ierului a re 
aripile desfăşul'a,te , capul Hemcţ ridicat, oprindu-se din 
zbor pe o ramură, cel de-nl doilea., de proporţii reduse 
(fig. 4/1, 3/i ; fig. G) cu a.ripile ~trînse ::;e a.flă pe o ramur{t 
în 1:>p~1tele alaiului cavaleresc. In sene1:itra He ob1:iervă un 
pom cu şase crengi, cîte trei de fiecare parte, avînd cren
guţele îndreptate în jos, cîte t rei la primele crengi, cinci 
crenguţe la al doilea. şir de crengi ş i !)apte crenguţe la 
~tl treil mt şir (fig. 4/3; fig. G). 

Primul se înal ţă dintr-un fel de suport ::;au dintr-un 
va::;. în felul ace t<t, putem con idera că şi pe acm1:tă cahl ~t 
este înfăţişat „pomul vieţi i", motiv de origine persană, 
pătruns în arta biza.nl!ină şi de a.ici în lumea crel;)tină bal
mmică şi dunăreană. J_,î ngăi pom este reda.tă o stea. în 
şase colţuri . în partea de jo::; '"cahlei, tot în Rcnm;tra e1:ite 
înfă(iişat un al doilea pom, 1lc proporţ,ii m ;Li mici, cu opt 
crengL1ţc , dispu ·e cîte patru pe fiecare pa.rte a. trunch iului 
înO'l'Oşat din ca.re pomcsc rătl~tcini (fig. 4/4 ; fig. G) . In 
dextra., în partea. de sus a mthlei se află o : t;ea ş i o Lunr.t 
(craiul nou), orna.mentatţt în interior cu o stea. Întregul 
motiv ornamental a.I a.cestei cahle este înmtdrat într-un 
chenar dreptunghiular rept'ezentînd un lujer Rimplu sti
lizat, delimitînd mrtrgine~L cahlei. 

în varianta a. tloua a a.ce::; tu i tip de cahl ă observăm 
redarea unui Soa.re cu opt raze, di spuse tlea ·upra. fla.murii 
cavalerului pe care o poa.rtă pcn;ona.jul principal (fig. 4/2). 

1s M. Slurza-Săuccşli , ll rra /dica, nucurcşli , Hl74 , p. 1:3 1. 
19 I. Bogdan, Dowmc11lclc /11 i Şlcfan cel Marc, vo i. 11 , Bucureşti, 191 3. 
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Fig. 5 

După armele pe ca.re le poa.rtă, cum sînt buzduganul 
de lup tă. ş i paloşul pentru două mîini, ba.ndierele ca.re se 
acord~tu l;)i se purt~tu numai pe cîmpul de luptă, putem 
con:idern că motivul orna.mental a.l acestor ci:thle repre
zintă un a.lai de cavaleii, pregătindu-se de luptă . Izvoarele 
sc1' iHe ne oferă numeroase elemente ca.re să acred iteze 
ideerL a.va.nsată. Totuşi, este pentru prima da,tţt cînd o ·taşii 
moldoveni, gata. de a porni la. bătălie, fmt înfăţ, i şa.ţi pe 
cera.m ica decorativă medieva.lă din Moldova. Pictura murală 
din bi. ericile lui Ştefan cel 1\fare ne înfă.ţişează în chip 
reali .·t o ·taş i îmbrţtca\;i în za.le ş i purtînd coifuri de cele 
mai diverse tipuri, ~tRcuţi te Ra.u rotunde, cu mtzal sau 
fără. Armura cehă a pătruns probabil în oştirea moldo
venească, încă din vremea lui Alex ~tndru cel Bun, avînd 
în vedere faptul că el a. permis adăpostirea. husiţilor în 
oraşel e din Moldova 20• Îrnmşi Ştefan cel Mare va. a.şeza 
tunurile sale pe care grele de luptă, legate între ele cu 
lanţuri după modelul oştirii huHi te 21 • Org~tniza.rea a.rma.tei 
moldovene în , teaguri, condme de hotnogi şi căpitani 
e1:ite pomenită şi de Grigore Ureche, atunci cînd vorbeşte 
deRpre oştirea lui Ştefan cel Mare22• Astfel de căp itani sau 
hotnogi uneori erau chemaţi spre „cercetare" sau „cău
tare" , a.şa. cum se documentează pentru vremea lui Mircea 
cel Bătrîn în Ţara Făgăraşului ş i cum am putea presupune 
că ·e întîrnplă ş i în Moldov~t , unde evenimentul respectiv 
ca.pătă o concretizare plasticr1 în scena înfăţişată pe cah lele 

2° C. C. Giurescu, Oraşe sau llrouri .~i cclli(i mo/do11c nl'.~li din seco lul 
al X-i<'a plni't în seco lul al XV /-/ ca, Bucureşti , 1967, p. 240. 

2 1 N. Iorga, I stor ia arma/ei romtlncşli, Bucmcşti , 1970, p . 111. 
22 Gr. Ureche, L elopisr(u/ Tării Mo/do11ei , Ed. P. P. Panaitescu, ed. a 

ll-a, Bucureşti , 1958, p . 91 ; N. Iorga, op. cil„ p. 58. 
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de la Vaslui, provenind de la, Cur'tea, Domnească din 
vremea; lui Ştefan cel Mare. 

Cea de-a doua cahlă din care se păstrează trei ·forturi 
m;te la fel bogat ornamentată (fig. 6) şi prezintă elemente 
dcm;ebit de importante atît pentru tipologia armelor cît, 
ş i pentru semnificaţia ·cenei ca atare. De asemenea subli· 
niem că .·i această cahlă reprezintă deocamdată un unicat. 

Personajul principal masculin, un cavaler, complet 
înzeuat, poartă pe cap coroana ca,valerilor cu steag, for
mată dintr-un ingm cerc împodobit, peste care era un 
coif ascut;it, ornamentat, terminat cu un bumb cu o stea. 
.Armura are grumăjer, adică cuirasă formată din pieptar 
~ i spătar , care are vîrfuri lungi ş i ascuţite . Cuirasa are 
cîrligul de lance pe partea dreaptă a pieptului de care se 
f-lprijină o flamură de cavaler fixată pe o lance foarte 
ascuţită, prevăzută cu o rondelă mai îngroşată, aflată Ungă 
mîner pentru a realiza o contragreutate. Flamum are ca 
însemne două cruci despărţite printr-o stea cu cinci 
colţuri. Ouiras::t este termirnttă cu un brîu „braconieră". 
LipRind pal'tca inferioară a cahlei nu ne put.em da seama 
ele folu.l cum ent completată armura 23. 

Un al doilea per ·onaj m:'tsculin aflftt în dextra este 
pedeRtru (fig. 7) şi pare a Rtrăjui drumul pe care-l parcurge 
călă,reţul. Corpul, braţele ş i poziţia picioarelor pedestra-
1:\U lui sugerează ideea că el se grtseşte în marş. Pedestra
şul are un alt t ip de îmbrăcăminte decît personajul prin
cipal. Partea de suR, din umeri în t;alie, pare să fi e mult 
îngro ;ată ş i seamănă cu descrierea făcută la mijlocul seco
lului al XVI-lea hainele de in cusute cu iţe dese ş i umplute 
cu bumbac în partea umerilor pînă la coate, ş i pe care 
:-;abia nu le putea pătrunde i 4• La brîu poartă braconiera, 
după care urmează armura de coap e care este ghintuită 
ş i terminată, l~L partmt de jo: cu două vîrfuri ascuţite. În 
picioare are încălţăminte cu vîrfuri ascuţite <le tip polo
nez. Pe cap, un coif simplu . În mîna dreaptă ţine o hale
bardă care are o secure cu tăiş cil'ept (spre deosebire de 
halebardele cu tăi şul cmb) ş i un cîrlig lung ascu!;it ş i 
înclinat pentru a agăţa ş i doborî adversarul. La locul de 
împreumwe cu mîn,.'li are o apărătoare în formă dreaptă. 
O altă armă reprezentată pe cahlă este o bardă sau bar
dină, care face parte din grupa topoarelor de luptă ca 
arme zdrobitoare prin tăiere. Ea are fierul ma,i alungit la 
partea superioară, iar tăişul rotunjit, ca la barda l ăncierilor 
din armata lui fancu de Hunedoara. De asemenea, are un 
mîner lung ca la lăncii cu o contragreutate mică la partea 
inferioarţt, 

În acel::t şi plan, a,lături de personajul pr~ncipal apa,re 
un personaj feminin, cu o coroană pe cap. Imbrăcămin
tea este de tip occidental, cu o centură sub bust, de unde 
a,poi pornesc faldurile rochiei. Cormtna de pe cap are două 
vîrfuri alungite la extremităţile unui cerc înălţ;at. Sem
nificativ este faptul că pe această cahlă se observă cu 
claritate că şi calul poartă o armură cu ţepi lungi pentTu 
cap. Harnaşamentul este format dintr-o şa cu oblîncul 
din faţă înalt, pusă peste apărătorile montate pe curele 
care se întretaie formînd o reţea de pătrate, nituite, 
continuate pînă peste crupa calului. Frîul porneşte de la 
botul calului trecînd peste gît în rnîna cavalerului. 

În plan secundar e. te redat un al doilea cal, fiind vizi
bil numai capul b fel cu armură şi cu apărătoare de gît 
formată din mai multe curele. Personajele umane mai sus 
descrise sînt încadrate de pr.Lsări, dintre care remarcrLm 
în primul rînd în senestra un vultur bicefal, cu aripile 
desfăcute. Sirnbolizînd puterea sl1premă, acest motiv 
ornamental de tradiţie bizantină 25 , atesktt încă din secolul 
al XIV-lea în Ţara Românei-1iscă ş i Dobrogea 26 , apare 
pentru prima dată pe ceramica decol'ativă din Moldova 

23 Cr. Vh'idcscu , Tipuri de arme albe şi amrnri la oşlile române ln a 
<loua j111nălalc a sccolulni al XV-iea , în , ,Studii şi materiale de muzeografie 
şi istori c milit8ri\" , 6, 1963, p. 71. 

24 Al. A lex ianu , op. cil. , p. 1:13. 
2s C. Nicolescu, P. Petrescu , op. cil„ p . f>O. 
21; P. Diaconu , S. Barnschi , Piic11i11l lui Soare . .1 I , Aşeiarea medieva/rl , 

Bucureşti , l.!J77 , p. 91 , fi g. 71/11 ; C. Ticolesc 11 , P. Petrescu , op. cil„ 
l'i g. J01L 
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din secolul al XV-lea atît la Vaslui, cît şi la Suceava 27 • 

Un al doilea vultur, în dextra, sprijinindu-se pe o ramură 
este înfăţişat la fel cu aripile desfăcute . Mai apar şi alte 
păsări dintre care una în partea din mijloc a cahlei, în 
senestra, cu picioarele foarte lungi, terminate cu ghiare 
ascuţite poartă în cioc un inel rotund, rcprezentînd un 
element heraldic care Re întîlneşte pe stema Oorvincş
tilor. În partea de su ·, între cei doi vulturi apare o altă 
pasăre însă cu cioc lung, cu corpul alungit ş i picioarele 
lungi terminate cu ghiare. Alături este redat un animal 
Jlatruped cu un corp alungi t . 

Un alt clement important J)e care-l g;LHim redat pe 
această cahlă este flamura de cavaler reprezentată la 
aceeaşi înălţime cu bandiera. Flamma este pătrată şi are 
franjuri pe trei laturi, fiind ornamentat{L cu pătrate în 
relief, r edînd după toate probabilităţile crenele de cetate. 
De asemenea, în mijlocul cahlei, deasupra celor două 
personaje principale, ub bandieră şi sub flamurn de 
cavaler, se află doi porni cu crengi bogate .; i rădăcini, 
simbolizînd după toate probabilităţile „pomul vieţ; ii " . 

Această cablă are după părerea noastră cu totul altă 
semnificaţie decît prima. Aici apar două personaje înco
ronate, care parcurg un drum străjuit de ostaşi pedeştri 
înarmaţi ş i gata pentru ai apăra . Personajul principal ~Lre 
o armură mult mai bogată care, după toate aparenţele, 
este de tipul armurilor grele. Coiful, cu o cruce în vîrf, 
identică cu cea de pe flamma de cavaler, este îmbrăcat 
peste coroana purtătorilor de flarnmi, indicînd un perso
naj cu rol însemnat în ierarhia feudală. Al doilea personaj, 
după îmbrăcăminte, şi coroana pe care o poartă pe cap 
apare a fi o doamnă sau o domniţă. Avînd în vedere ş i 
prezenţa elementelor heraldice care indică puterea su
premă, cum este vulturul bicefal ca ş i pasărea, cu inelul în 
cioc, nelipsită de pe stema Hunedoreştilor, putem presu
pune că scena respectivă ne înfăţişează în chip realist o 
persoană de rang înalt, condusă cu tot alaiul spre un loc 
anume. 

Cahlele inedite, mai sus descrise, fiind lipsite deo
camdată de analogii, pot fi datate în linii largi în secolul al 
XV-lea. Ca elemente ornamentale care să permită o înca
drare cronologică mai strictă sînt armele, de factură 

27 M. D . Matei , E m. E mandi, op. cil ., fi g. 7/2. 
Desenele au fost executate de tov. Murgoci Georgeta , fo togra fii Lascăr 
Petrică 

trans ilvăneană, · din secolul al XV-lea ; lăncile cu vîrful 
ascuţit , tronconic cu rondele îngroşate spre miner ca o 
contragreutate, folosit ca suportmi pentru flamuri sau 
bandiere ; buzducranul cu mîner scmt întrebuinţat în 
lupta călare ; barde cu tă,i ş rotund folosită ş i de lăuci.erii 
lui Iancu de Hunedoara ; halebardele cu cioc de agăţare . 
Multe din ace::;te arme au fost folosite I-l i de armata moldo
venească, mai ales în vremea lui Ştefan cel Mare. Nu e ·te 
exclus ca toate aceste t ipuri de nnne de factUl'ă transil
văneană , ă fi fost probabil vă,zute de meşterul olar din 
Moldova, atît la o~tirea I ui Ştefan cel ]\fare cît ş i la aliaţii 
săi în vestita bătălie de la Vaslui din iarna anului 1475. 

În ceea ce prive~tc provenienţa acestor piese subli
niem că ele au fo.·t cle::;coperi te într-un complex închis. 
Este vorba de o groapă, de dimensiuni mari din care. s-au 
scos numei·oase materiale datînd din secolele XV-XVI, 
datarea lor fiind asigurată de descoperirea în ::;tratul de 
căpăcuire al gropii a unei monede ungure~ti de argint de 
la Vladislav al II-lca. Astfel de monede au circulat în 
Moldova, începînd cu anul 1490. Putem preHupunc că la 
Curtea Domnească din Vaslui s-au efectuat anumite 
lucrări de amenajare la Rfîr~ i tul Recolului al X V-Ie,t sau 
poate chiar la începutul Kecolului al XVI-lea, cu care 
prilej s-au stricat unele sobe vechi din palatul domnesc, iar 
resturile au fost aruncate într-o groapă, a„ tupată şi nive-

· 1ată tot la începutul aceluia,ş i secol, cînd mai circulau în 
Moldova astfel de monede de b Vladislav al II-lea. 

În încheiere putem afirma cu toată convingerea că 
recentele descoperiri arheologice de la Va::;lui, datînd din 
secolul al XV-lea, întregeRc în primul rînd tabloul vieţi i 
feudale din Moldova, făcînd dovada că societn,tea feudală 
de aici se afla, la, acea vreme, în strîns cont<Lct cu civili
zaţ, ia europeană, occidentală. 

SUMMARY 

On the occasio11 of thc 197u - 1977 archaeologica l diggings pcrformed 
a t t hc Anc.:icnt Court of Vaslui , a grea t quun tity of ccra111 ies was discovcred . 

Scveral types or sla ts wcre found rep rotlucin g chivalrou s scencs. 
Thcy a rc a rirst docum ent revca lin g th e anus used by the lVIoldavian army 
betwcen thc XV-th a11cl XV L-lh centuri es. 

By analogy with the a rms clisplaycd in our muscums , on ca n draw 
t hc con clusion that thc arms rcproduccd on t hc discovered slabs wcre t ypi
cally Tr::rnsylvanian . This is a proof or Moldavia's stron g corn merciat rcla
lions. 

MOTIVE ORNAMENT ALE ÎN ART A MOLDOVENEASCĂ 
A SECOLULUI AL XVII-LEA 

----------------- ANA DOBJANSCHI, VICTOR SIMION 

Odată cu sfîrşitul secolului al XVI-lea ş i începutul 
celui următor în arta de pe teritoriul Moldovei încep să se 
facă simţite tot mai pronunţate tendinţie de înnoire care 
vizează atît structurile, conceptele fundamentale, cît ş i 
limbajul, modalităţile de exprimare plastică . Fenomenul 
îş i găseşte explicaţ ia în faptul că, în acelaş i răstimp, 
asistăm şi la o serie de mutaţii care se produc în plan 
ideologic la nivelul mentalităţilor, al concepţiilor despre 
lume ş i viaţă, al moralei, al aspiraţiilor umane, vechi ierar
hii devenind perimate, locul lor fiind luat, încetul cu 
încetul, de altele noi care, sub influenţele umanismului, 
au din ce în ce mai mult în vedere problematica umană,. 
Sub aceste auspicii care vor cara,cteriza societatea mol
dovenească a secolului al XVII-lea, mai ales din de-

ceniul al treilea, din vr emea domniei lui Vasile Lupu, 
ar ta ş i întreaga ambianţă cul turală în genera,! se vor 
in .. ·crie pe o traiectorie spiri t uală sensibil diferită de aceea 
care a direcţionat via\,a cultmală a Moldovei din Hecolelc 
pree.edente. Este vorba în primul rînd de acel proces de 
dephtsare treptată a problematicii um~me din ::;fera valo
rilor religioase în aceea a valorilor de ev identă nuanţă 
la ică, fapt de o deosebită ·emnifica~ie deoarece el nmrchează 
sfîrş i tul patronatului eclezia,stic asupra cultUl'ii, descbi
zînd, în acela„ i timp, per ·pectivele unei v ieF Rpirituale cu 
un tot mai pronunţat accent laic. 

Noua coloratură pe care o capătă cultura în general ş i 
arta în special în cea de-a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea (şi care va deveni mult mai tranşantă în urmă,-
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toarele două secole), va conferi acestei perioade atribute 
particulare care obligă la o cercetare detaliaUL şi complexă 
a tuturor planurilor vieţii spirituale. Momentul primenitor 
prin care trece Moldova în veacul al XVII-lea poate fi 
urmărit în artă la nivelul fiecărui gen în p~1rte (pictură, 
arhitectură, sculptmă, argintărie, broderii ş . a.m.d), consta
tîndu-se ca trăsături comune, pe de o parte, tendinţa de 
umanizare a reprezentărilor figurative (prin desprinderea 
treptată de cadrul abstract ş i atemporal şi apropierea de 
autenticitate organică), iar pe de altă parte se vădeşte 
gustul tot mai accentuat pentru decorativ, pentru supra
feţele bogat ş i elegant decorate, fapt ce aduce artele deco
rative, în special broderia, în prim planul vieţii arti t ice 
moldoveneşti a veacului respectiv. 

Pînă în secolul al XVII-lea pentru arta evului mediu 
românesc ornamentul a reprezentat o manifestare artis
tică secundară, cu excepţia cîtorva genuri (sculptura în 
lemn sau piatră, argintăria, ceramica) el constituind, di:i 
rngulă, o modalitate de agrementare a unor suprafeţe sau 
de umplere a unor spaţii nevalorificate prin reprezentări 
figurative (cum este cazul picturii, al broderiei ~.a.). 
Aflat încă sub puternica aut oritate a artei de tradiţie 
bizantină, ornamentul respectă în mare măsură reperto
riul de forme şi modele al acesteia cu observaţia că in 
Moldova, deosebit de Ţara :Româinească, se manifestă 

zo 

1 I 5 I e I 1 I s 

Fig. 1. Semi palme/ii s/ili: a / ă (P iatra de 111or111i'nl a lui 
Iacob , Suceava , 16 18 ) 

Fig. 2. Sem i pa/mcl ă (Piatra de morm înl a lui Filo/ci , 
\lo ron e/ , 16 71 ). 

Fig. 3. l 'a/ 111 el ii. ( l 'ialra f'11n ernr1r a 1\1/ar iei , so/ ia l u i 
Gheorghe Coci , Bo:ieni , .1 1! 70) 

F ig . d. B riu cu tr iplu lor ln lorsad!f (Trei l era rlti - J aş i ) . 
Fig. 5. Hrîu dublu, {lf'imul răsu c ii a//e/'llali u, a l rloi/ea 

sub f'orma unei f' l'Înghii (JJia/ra de 1110n 11î11 l a lui 
M i/1ail l \clrcscu/, Succa1J11 , t O(J 1j ) 

Fig. (J. Chen a r în /'armă de lorsadâ (Fer ecii luri de ca rt e 
din urem ea llli Vas ile 1.upu ). 

F ig. 7. C ltenar sub f'or111 a unui lor r llsuci l a//ema/il! 
(icoană de Io \ înălorii- Pielre i , jud. Bacâu ). 

Fig. 8. Chenar sub /'onna un ei lorsade slili:ale ( Zugrauu l 
Grigor e di 11 Bit l'iieş li . i coanele î111p ii l'li l c~ li de la 

bisen c<1 Sf'in/ii Tcodori , l aşi, J(]{] 5). 

prcdilec~ia pentrn ornamentul de tip vegetal. mai apropiat 
oarecum de modelele naturale. Odată cu secolul al XVII-lea 
motivele tîrz ii bizantine sînt treptat eliminate sau Tefor
mulate phLstic, repert oriul. se diven;ifică prin asimilarea 
de noi tipologii (orientale, neoclasice, baroce), motivele 
decorative ale artei populare îşi găRekC un loc tot mai ta
tornic ş i , pe măsul'ă ce ne apropiem de secol.ul al XVIII-lea, 
asistăm la un proce · de „naturalizare" a ornamentelor 
vegetale, ceea ce adek înReamnă tram;punerea aproape cu 
fidelitate a florii, frunz ei, fructului sau VTejului care au 
.·ervit art istului drept mod el. Faptul este semnificativ 
deoarece el exprimă acelaşi proce.~ care are loc în arta 
figurat ivă ş i anume, p ierderea treptată ~L valorii simbolice 
a unor ornamente ş i, totodată, renun~area la t iparele ab
stracte în favoar~ plll'ei plăceri vizuale furnizate de vir
tuozitatea art i ·tului care, de astă dată, are drept unitat e 
de măslll'ă gradul de r ecognoscibilitate a modelului. Stu
diul ornamentului ne relevă astfel, într-un domeniu în care 
artistul medieval a avut întotdeauna o mai mare liber
tate de manifestare, posibilitatea de a urmări, ades anti
cipativ, etapele pe care le parcurge arta în istoricitatea ei. 
Dacă este să ne însuşim pun.ctul de vedere al lui Warringer 
în legătură cu problema în discuţie atunci am putea 
considera că această orientare spre naturalism a artei 
moldoveneşti din secolul al XVII-lea, corespunzătoare 
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Fig. 11. MotiVul solzilor pe fragmente ele ceramică de l:nik (sec. XV I) . 

10 

11 

Fig. 9. A rcade cu molivul [rînghiei răsu c ite (Trei I erarhi, laşi). 

Fig. 10. Chenar cu 1110/i1ml {rînghiei rcrsucile (Icoană, S f. Paraschiva, 
Dărmăneşti , Jud. Neam/, prima JL1mătate a sec. al XV I 1-lea). 

Fiq. .1 J. lmplelilură dublă (Icoană , S f. Paraschiva, Dărmăneşli , 
· Jud. Nea m/ ) . 

F ig. J 2. lmplelilură dublă (Jvan co din 
Rădăuţi , Ma nuscris miniat, ilgapia, 

.7040 ). 

Fig. 13. Caseloa11 e decorati11e, de la turnul 
Coliei din la ş i (a) ş i de la portalul inte

rior al bisericii (/J ) . 

Fig. 14. Casetoane cu diverse motive de-
corative (Ce/ă( 11ia , laş i ) . 

FifJ . 15. Case/oane decorative de la tur
nul de intrare al bisericii S f. Sp iridon, laşi. 

Fig. 10. Molive decorative de pe vase 
dacice, sec . 111. e. 11 . (a - b) şi molivul 

14 · ·ro zetei de pe o cahlă de la ll îrlău (sec. 
!..::......:_..:.....:_;;.....;:....;...-,..._;;.::a X I' l , c ) . 

JIJ c 

Fig. 18. Motivul solzilor pe o piesă clin metal pre/tos (Jll23), 
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Fig. JO. J\folivul sol zilor pe. 1111 pahar din argint aurii (sec . X I' 1 I ). 
Fig. 20 . . U olivul sol : ilor pe ibrice din arginl aurit ( 1639 ). 
F ig. 21. Colonel e di11 1 iialră sculptat e! , decorate ca motivul solz ilor (Trei 

21 

i erarhi , j'ri: a cu ocni/e). 
Fig. 22. Arce 111. acoladă î11cadrî11d un medalion decora/iv de pe o arginillrie 
(1(; 38 - 1630) . 

Fig. 23 . 1trce trilobate (Fri:a cu ocni{e de la Trei i erarhi) . 

unui incipient proce · de intropat ie, l:lemnifică începutul 
unei relaţii de coordonare între om ş i natură , un credit 
sporit acordat omului ş i , implicit, lumii înconjul'ătoare 
fapt care, în marn măsmă, coincide cu întreaga simptoma
tologie spl'i tuală a epocii. 

Odată, cu primele decenii ale l:lecolului al XVI-lea ş i 
cu apariţ, i a acestor tendinţe înnoitoare l:le poate ob. erva 
cum o r,;erie de motive ornamentale care conl:l titui eră 
repertoriul predilect al artiştilor din secolele XV ~i XVI 
l:lînt t r eptat, fie abandonate ş i înlocuite cu alte motive 
noi, fi e l:luferă simplific:1ri , schemat izări Rau adaptă.ri care 
le îndepărtează vizibil de arhetipuri . Din ace,' t ultim grup 
fac parte palmeta şi varianta, l:la i:;emipalmeta, ornamente, 
după cum 8e ştie, de origine mediteraneană pătrunse la 
noi prin intermediul lumii bizantine cunoscînd aici, în 
.·ecolele "V ş i XVI, o largă răspîndire. Motivele r espec
tive au foi:;t preluate în perioada evului mediu ş i de arta 
Emopei apusene unde i:;înt 8emnalate, îndeosebi în enlu
minură i:\H.U sculpturn în p iatră, încă din secolul al XIII-lea. 
De asemenea, Orientul mmmlman va as imila ş i el pal
meta, dar cu precădere varianta .·a de l:lemipalmetă, 
căre i a îi va da o formă ma i alungită, cu lobii frunz elor ma i 
a ·cuţi ţ i, noua variantă primind denumirea de frunza 
„r~uni" (rumi, însemnînd „roman "· ate::;tîndu-, e as tfel 
orio-inea sa bizant ină). 

La noi, anterior secolului al XVII-lca, o ră. ·pin
dire mai marc a cuno cut-o ::;cmipalmeta, mai put;in pal
meta, care apărea în, oţiind vrejul şerpuitor ş i consti
tuind împreună chenare, friz e, ancadramente ş.a .m.d. , 
îndeosebi în cadrul picturii în frescă, al broderiei, argin
tăriei, sau al miniaturii ş i mai rar în sculpt m a în lemn sau 
piatră . Odată cu secolul al XVII-lea t ipologia bizantină 
a motivului este treptat părăsită, aria sa de răspîndire se 
restrînge simţitor rămînîn<l apanajul aproape singular t ocr 
mai al acelui gen care anterior îl asimilase în ma i mică 
măsmă- culptm·a decorativă în piatră, mai precis, ·culp 
tura pietrelor funemre. .Aici ornamentul constituie deco
rul cîmpului central, alcătuind, împreună cu vrejul de 
care se leagă, diverse variante de împletituri realizate de 
cele mai multe ori în tehnica reliefului plat. 

72 

Şi dacă la începutul secolului al XVII-lea mai avem 
ocaz ia să întîlnim lucrări care să mai păstreze încă apro
pieri t ipologice cu palmeta secolelor XV ş i XVI, a~a cum 
ei:;te cazul unei sculptmi funerare datînd <lin anul 1618 şi 
aflată la Suceava (fig. 1), pe măsmă ce înaintăm în timp 
motivul capătă configmaţii noi, din M .în ce mai siml)li
ficate combinîndu-se cu vreji dispu.şi . în împleti tmi 
complicate, ceea ce atestă în final că sculptorii vremii au 
pierdut ~tproape în totalitate legătma cu arhetipul, IJe 
care nu-l mai înţeleg ş i îl r edau în forme hibridizante. 
ln acest sens două exemple le oferă decorul pietrei fune
rare .a lui Filatei de la Voroneh datînd din 1674 (fig. 2), 
precum ~ i decorul pietrei tombale din 1676 , depu ·e la 
Bozieni (fig. 3). În ambele cazmi avem de R, face nu numai 
·u o altă interpret<:tre a motivului oriainar ci ş i cu all e 
principii de organizar e decorativi't, acel vrej şerpuitor care 
însoţea, , de regulă , frunza fiind ~tcmn înlocuit cu vreji 
împleti ţi ce a l.cătuieHc unităţi decorative distincte, 
din dispunerea cărnra 8e l:lCH iz ează influen ţele principiilor 
decorat ive ale barncului. 

Îndepărtarea faţă de trad i ţiile artei b iza nt ine, pe 
car e arta medievală românea · că o reflectă incepînd cu 
secolul al XVII-lea, va marca ş i ::;tingerea treptată a aces
tui motiv car e ulterior va avea doar apariţii sporadice, 
fiind înlocuit cu o altă variantă, a palmetei, acantuJ , ce 
anunţă neoclasici smul (anticipat deja pl'in ornamentele 
ce împodobesc faţadele bi.'ericii Golia din Iaşi) . 

Brîul împletit este un element decorativ de or igine 
armeano-georgiană ca.re a cunoscut în. ţările române o 
largă răspîndire cu precădere în cadrlJ.l arhitecturii . .Apărut 
ma i întîi în Tara Românească în Recolul al XVI-lea la 
biserica episcopală. de la Cur tea de .Argeş (1512 - 1517) -
după ce anterior, la biserica mănăstirii Dealu, se semna
la. e apariţia pentru prima oară a brîului simplu - el 
ar e a ici aspectul unei tor ade ce înconjmă în exterior 
edificiul. Motivul brîului împletit va fi apo i larg utilizat 
în arhitectura muntenească pentru care va deveni, în 
mare măsură, un element decorat iv cara_cteristic. 

Odată cu fîrş itul secolului al XVI-lea brîul median va 
trece şi in arhitectura moldovenească mai întîi suh forma 
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unui implu t or (Galatn,, 1579- 1584) iar m a i apoi sub 
forma unor ciubuce împletite (D.ragomirna , cca 1609). 
Preluat de ]a Dragomima , brîul răsuc it a lternat iv va 
cunoaşte o rnpid~1 răspînu.i1·c în arta rnoldoveneasc ~1 <1 
secolului al XVII-le~1 f iirnl întilnit în <liven.:e variante, 
ma i simple R<·tu rmt i i·afinate, în apron,pe toate genurile 
ar t istice ale epoc ii. D e notaL c:1 în cadrul <trhi tectmii 
moldoven eşt i, ornam entul în tonmd ~t va Ji u LilizaL nu 
numa i ca brîu exterior în conjurînd con ::; Lruc(,ia (a.;a cum 
poate fi văzuL la Solca , Z<tmca, Bîrnov~1 , Trei I erarhi, 
Cet:1ţuia l:\ .a . fig. 4.), ei el eorn;L iLuic ~ i un importa ut ele
rn ent decorat iv <t l inteT imtr elm· du blîrnl t m 8eele a rcelor, 
ho.l ţ ilor ,·au baz<1 eupolelor (la Solca, Sfin(,ii Voievozi
Ri oman, Trei I erarh i-fa:;;i, :Put na, Cet:1(,ui <t ş . a . ) . La t oate 
; 1,cest e monumente t on ad <t este realizată vigLu'oR, cu un 
accen t deosebi t p e p last icitatea volumelor ceea ce suge
rează impresia <le for(~. ş i în aicelaş i t imp, de dinamism, prin 
jocul împletiturilor . ~l'ot în cadnd m·hi tecturii, ornament ul 
m a i poate f i înt îlni t 8Ub form~1 unor ch enare ce înfrumu
::;e ţeaz~1 pisaniile din piatră ale unor edificii cărc.ra l e 
confer~1 r emar cn,bilc efecte decorative, sau încadr·înd por
talmile uşilor de intrar e aşa cum f i gurc<tză, la Sf. Sava 
din Iaş i, Trei I erarhi, Cetăţuia ş . n, .m.d. 

Sculptura în piatr i'ii va apela la ace:-;t motiv decorat iv 
nu numai în cazurile ma i SUR-mcnţ i onn,te ci, odat{1 cu 
Recolul al XVII-lea , el va fi întî1ni t cu o mar c frecvenţă ~ i 
în cadrul decorului. pietr elor funerare consLiLuind, de 
regulă , ch enar ele marginale ale acestora . tn această, ipos
tază brîul este realizat în ma i multe varian te : f ie Rul> 
forma unui sin °'Ul' ch enar conflt iLuiL <lin t oruri ră.sucitc 
altermtLiv, f ie sub forma unui dublu ch ena l' din car e pri
mul ia forma unei frînghii r i'iisucitc iar cel de - al doilea 
apare ca o tol'.'adă dub lă sau triplă dar foa r te stilizată . 
Cîteva exemple ni l e oferă pietr ele fun erar e ale lui Valen
t in ·Alstner (Cotnari, 1647), Ioan Kotta (Sucmwa, 1648 ), 
Miha il Kărescul (Suceava , 1665) ş i multe a.ltele r ea
liza te în acelaş i veac (fig. 5 ). 

În legătmă cu prezenţa acestui orrm men t în cadrul 
decomlui pietrelor funerare, trebui e Ră Re re~ină fap tul 
că brîul triplu în torna<lă ap ar e p c unele p ietr e de m ormîn t 
moldovene~ti încă de la flfir~i tul secolului al XV-lea, , deci 
îna inte ca el să 1'i fo."t semnalat în Ţara Riomâ.n cască (clupii 
cum :-; -a văzut, apărut pen tru prima oară în arhi tectud1). 
E RLe cazul l e::;pezilor funerar e afla.te la Riăd ău~i ş i apar 
ţ inînd lui Bogdan , fratele lui A l.cxandru cel Bun , sau a lui 
Bogcl<tn I, f ittl domni torului , a mbele datînd <lin anul 
1480. În <tcestc cazuJ'i în fli'ii, maniera de r ealizar e a rnot;i
v ului decon1Liv di l"eră <le <tceca utiliz~itr1 în secolul a l 
XVII-lca , aici apelîndu -:-;e la tehnica m.cplat-ului cu rnar 
e<tr ca , prin linii u ~or incizate, <t motivului decorativ . Ca 
tipologic, el se <tsectm ~, n:t foa rte mult eu mot ivul si m.il ar 
cmre apar e, în acem1~ i vreme, în e<1i<lt'ul manu~eri selor 
armeneşti, sub forma unor ch enm·e ce încadrează minia 
turile cu car e este ilustrat textul. 

Larga răspîndire a ;wcstu i ornament în Moldova 
seeolului al X VII-lea este <ttestat{t de prezen(,a ·a în imme
ro<:iise oper e de artă apar(;inînd unor genuri diferite. Spre 
exemplu, argintăria va prelua acest motiv p e cn,r e- l V<t 
utiliza la decorar ea unui mar e număr de obiecte r ealizat e 
din m etal preţios . Două ferecătmi de car te, opera aceluiaşi 
meşter moldovean (rămas deocamdată neidentificat), 
prima , realizată în 1640, la comanda lui Vasile Lupu 
p entru a fi dăruită bisericii Trei Ierarhi iar ,1 doua, în 
1646, la comanda lui Gavril Hatmanul, fratele domni 
torului moldovean pent ru Agapia , ne oferă exemple edi 
ficatoar e în acest sens . L<t ambele lucrări scenele cen
trale înt încadrnte de un ch enar îngu."t r ealizat sub forma, 
unui brîu în torsadă puternic r eli efat (fig. 6 ). Şi alte fe
recături de carte din aceeaş i v rem e apelează la acest or
namen t tot aş~1 după cum mot iv ul poa,te fi regăsit pe ca
sete, căni, t alere ş i alte piese la ice sau liturgice. 

În varianta sa de torsadă triplă au în interpretări m <:t i 
mult sau mai puţin stilizate, omament ul poate fi întîlnit 
ş i în pictura de icoane unde apare, de regulă, sub forma 
unui chenar marginal executat în r elief prin sculptar ea ş i 
apoi grunduirea panoului de lemn. P e o lucrar e provenind 

de la Vînătorii Pietrei, jud. Bacău, ·e poate observa pre
zenţa t ors<tdei în varianta de tor răsucit alternaliv (fig. 7 ). 
În a lte cazuri mot ivul ·e înfăţ i şează sub forma unor baghete 
:-;o ur te, torsionate, :t!ternînd cu bumbi rotunzi r eprezen
t înd forma extrem de 8 irnplifica tă a punct elor de t orsiune, 
af$a cum ::;e poate observa li~ o icoană r ealizatr1 în 1665 ele 
către Grigore din Bierileşt i ş i afln, t ă la bi serica Sfin~ii 
T eodmi din fa~i (fig. 8). 

Şi în cazul picturii de icoaue exemplificările pot 
cuprinde un număr mare de variante care, ma i ales i::ipre 
p ei·ioada de sfîl' ~ i t. a secolului al XVII-lea, Re sch emat izea
ză ~ i :-;c sirnplific(1 atm;tînd, C~L şi în cazul altor o'enuri a,r
t i ·L ice, îndepărtarea fa ţă de mot ivul originar. 

Brîul în t or · adă se regăseşte ş i în sculpt lll'a clccora.
tivă în lemn realizată in veacul al X VII-lea aşa cum e::;te 
mtzul cunoscu tului analog de la Suceviţa unde acest orm1-
m cnt decorează montan ţii ş i t r av ersele piesei, ol> ţinîndu- e, 
datorită reliefului accentuat în care e, te r ealizat , deo e
bite efecte pl~tst ice ş i decorat ive. D e a emenea , la pomel
nicul pictaL de la Moldov i ţa (1644) , o al tă piesă cunoscut ă 
a artei m edieva le moldoveneşt i, t orsada decorează opri
toarea v olemilor avînd ş i n, ici forma unui triplu tor r r1s u
cit , t ot aşn. după cum poate fi reîntîlni tă decorînd u ş i împă
rr1teşti sau alte piese de mobilier datînd din aceea1;1 i perioadă 
motivul fiind r ealizat în diverse varian te ş i i nterpretări. 

După cum s-a putu t constata ornam entul sub formă 
de torsadă poate fi considerat drept un mot iv caracteristic 
p entru arta moldovenească a secolului al X VII-lea în 
limitele căruia cunoaşte o deosebită răspîndirc deoarece 
an terior acestei p erioade el nu este Remnala t iar în secolul 
a l X VIII-l ea prezen\;a s~1 m;te cu totul izolată . Datorită 
acestui fapt brîul în torsadă poate constitui unul dintre 
cri teriile importante de datar e ş i de stabilire a provenien
ţei unei opere de artă cu atît mai mult cu cît , în aceeaş i 
perioadă, în 'fara Riomânească el rămîne, de regulă , un 
priv ilegiu al arhitecturii. 

Un mot iv îmudi t cu cel prezen tat an terior îl r eprezint{1 
ornam entul în formă de îrîngltie 1·ă sucilă. Spre deosebire 
de t orsadr1, frînghia răsucită poate fi în tîlnită în arta 
rnoldoveneal::ică încă din Hecolul al X VI-lea dar acum, în 
cel de-a l X VII-lea secol ea dobîndeşte o mare frecvenţă 
ex tinzînclu- :-;e , la fel ca şi în cazul brîului în t orsad:1, aisupra 
t uturor genmilor artistice. tn arhitectură, la monumen tul 
de la Tl'ci I erarhi :-;pre exemplu, ea apare în friza cu areade 
cc decoreaz<"1 pa r tea superioară, n, param en tului el e pi atră 
(rig. O). Aceln.~ i motiv poa te fi inLîlui t, :-; iugur :-;au împreună 
eu t oniada , I.a eh enarn l.c m arginale a le pietr elor fun erare, 
Lo t a:;;a după eum î ~ i afl i'\, o la rgi'\, utiliza l'c în flC Ulptura în 
le1nn, în acesL din m·rn ţ1 caz corrnLatîndtH;e frapan te apro
}J ieri cu arta popuhră în cadrnl cărei <t frînghia ră8uc i t <1 
con,· tiLui c unul din orna m.cu tele cele mai r ă.r,;p indi te . O 
i c0<1, n ă <lin ::-1ceasti'ii pcrioadţ1 (Sf. P a rnschiva de la Dărmă
ne~t i, jud. Neamţ ) arc panoul împţtl' ţ i t în ma i multe 
cîmpuri cu a jutorul acestui motiv decorat iv eare urmăreşte 
un traseu şerpuitor r ealizînd deosebite efecte plastice. 
(fig. 10). Exemplul poate f i mult iplicat deoarece f ie sub 
acea,· tă varia ntă în care frînghia l'ealizcază t riple arcade, 
fi e :mb forma unol' ch enare marginale proeminente, orna
mentul r evine adesea, alături de torsadă , cu o mare frec
venţă în cadrul picturii în tempera clin secolul al XVII-lea 
.moldovenesc. 

O formă mai simplifi ca tă a n,ce ·tui mot iv o reprezintă 
ÎID(lletitura dulJiă, constituită din dou ă linii cc se înt.re
ta ie sub forma unor 8-uri, de asemenea brg rţtspîndită 
în arta vremii. Un exemplu îl coni-lt ituie chiar lucrar ea 
anterior menţionată (fig. 11) s~rn, p en tru a extinde aria 
exemplelor, ea, poat e fi văzută încadrînd miniaturile r eali
zate de Ivanco din Riădăuţi la T etl'aevangh elul de la 
Agapia (1646), (fig. 12). Prezenţa ş i răspîndirea aceRtui 
motiv în arta aulică a secolului a l X VII-lea din Moldova 
atestă interferenţele permanen te p e care ea le-a avut cu 
arta populară ( ş i nu este v orba doar de un singur exem
plu) , o artă cu caracter emimtmente decorativ care a 
oferit sau a preluat adese~1i modele din r eper t oriile decorft
tive ale epocii. 

Un alt grup de ornamente care au cunoscut în acest 
veac o răspîndil'e cu totul· deosebită îl reprezintă case· 
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Fig. 24 - 25. Arce lrilobale de pe o căţuie ele la Trei l erar/li ( 16 39 ). 
Fig. 26. Vas cu flori (Lespedea funerară a lui Dabija Vodă, Bîrnova, 1688) 
Fig. 27. Vas cu flori pe o broderie de la Trei I erarhi (Buna Vestire, 1639). 
Fig. 28. Vas cu flori , stilizat (orar de la Vasile Lupu, 16 38) . 
Fig. 29. Flori stilizate (Trei Ierarhi, frontoanele fri ze i cu ocni/e). 
Fig. 30 . Vas cu flori din interiorul ocnf/elor clin fri za de la 1'rei I erarhi . 

74 

25 2G 

33 

Fig . 3 1. Chenar f'/oral CLL motive 11cgelale (ferigi , roc/ii) dispu se liniar (Suce
vi/a, pictura inlerioră ) . 

Fig. 32. Chenar vegetal cu omamenie reprezentfncl frncl e Şi frnn ze ele rodie 
(I coana Sfin/i Mii ilari, cca. 1600 ). 

Fig. 33. Flori de rodie (Piatra de mormtnt a lui Grigorcea, Vorone/, 
1600). 
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toanele decorative. E;.;te vorba de o gamă variată de 
motive decorative geometrice, florale i:;au vegetale înscrise 
într-un chenar, de regulă patrat sau trapezoidal, şi întîlnit 
cu pred'Ldere în a,rhitectUJ'ă, , sculptUl'rL în piatră sau lemn, 
ar"'intări e ~ i mult ma i rar în celelalte 0 ·enuri artistice. 
Faptul că orna.mentul r e ·pectiv cunoaşte o răspîndi
rn aproape 8trict delimitată de hotarele secolului al 
XVII-lea moldovenesc permite ca el să poată fi considerat 
drept un ornament t ipic. pentru această, perioadă şi deci 
Hă conl:ltitu ic unul din criteriile importante de datare ş i 
l ocaliz ~Lre regionaH'L a operelor de ~trtă medicvalrL rom:'t
ueascrL. 

Cea ma i largă ră,Hpîndire a rnoLivului va fi con
;.;emnată în cadrul arhitecturii unde acei:;te casetoane 
<lecorează îndeoseb i bolţar ii arcelor de la in trările în 
incinte (la turnuri , intrările în incintele fortificate etc) 
cum poate f i văzut la tur·nul de intrare de la Dragomirna, 
unde este semnalat pentru prima oară, apoi la Zamca, 
Golia (fig. 13) Caşin, Moldoviţa (al cărni turn datează de 
la începutul ·ecolului al XVII-lea), Sf. piridon-Iaşi (din 
aceeaş i perioadă), ş.a . Mai apar e de a emenea la colţurile 
ele jol:l ale fere. trelor sau ale u şilor ele intrare care au ::i.nca
dl'amente din piatră sculptată intrîncl în alcătuirea che
narelor ce impodobef:lc cle.'chiderile respective (Cetăţuia, 
Bogdana, Voviden ia din Iaşi, Rîşca , Sf. Onufrie de lîngă 
Siret ş . a), tot aşa după cum pot f i gă ·ite clecorînd nervu
rile arcelor ce susţin bolţile unor turnuri sau ale unor 
interioare (Dragomirna, Golia , Cetăţuia etc .). 

În pofida unei v izibile diversităţ i, t ipologia lor poate 
fi restrînsă la cîteva motive dominante : rozete, motive 
geometrice avîncl forma, unor „X"-uri, flori, frunze cva
tll'ilobe stilizate ş.a ., ponderea fiind în ·ă deţinută ele pri
mele două categorii de motive. În legMmă cu aceste orna
mente se cuvin a fi făcute următoarele precizăr i. Rozeta, 
dincolo de multiplele variante în care apare, atestă, îndeo
sebi prin formele sale geometrizate ( Cetă,ţu i a, fig. 14, 
Rau Sf. Spiridon, Iaşi, fig. 15), evidente simili tudini cu 
rozetele care apar în cadrul sculpturii populare în lemn 
un<le motivul eRte cleol:lebit de răspînd it avîndu- ş i rădăcini 
în vechiul cult solar. Varianta acestui motiv, rozeta în 
:-;pi 1·P, lă , poate f i întîlnită ş i pe unele mthle din secolul al 
XV I -lea (spre exemplu cahlele descoperite la, vechea cur te 
domnească de ht Hîrlău fig. 16 c) , iar chtcă mergem mai 
<lep:~,rte în timp, aceal:ltăi variantrL po;:i,te fi v<"izută cleco
rîn<.l ceramica dacică aşa cum a.pare, spre exemplu , pe un 
frni,g'lTient de cupă datînd din 8ecoluh1IIJ-lca e.n. (f ig. 16 l>). 

Cel de-al doilea t ip î ş i ai 1·c, de a, ·emene<t , u01·eKpo nden\1e 
în :-,rta populară el putînd fi regăs it i)e nurnc1·oa::;e pie8e de 
mobilier unde eHte executat, de r egulr1, priu incizar e, tot 
:tş:', după cum <Lp~we ş i pe diverse obieete de uz misnie 
(ci"rnce, p<"Lpuşare, lingur i etc.). Ca ş i în cazul precedent, 
onmmenLul în forma de „X"-LU·i (în <Lrt<~ popu lară denu
mi t „creste în cruce") este ş i el semnal;:i,t pc o Herie de va,·e 
<.bcice (fig. 16 a) fapt care atestă vechimea şi continuitatea 
:-;a în arta ~rntohtonă . Ră:,;pîndirea lui în arta popular~t 
a. l:Uuri de alte mot ive decorative cum ar f i romburile, 
cercUl'ile, rozetele în colţuri ş.a., a fost desigur determi-
11::0 1- ă la origini, tot de legăturn cu simbofonnul ::; olar. De 

' reţinut faptul 1:;emnificativ că în arta populară a lemnului , 
aceste două motive decorative î ş i află cu precădere locul 
la u şile caselor, spre ·tradă, la fer eRtre sau la porţi, pe 
crwe le împodobesc potrivit unor vechi tradi ţii n:'L.oc ute clin 
credinţa în atributele lor magice dependente de cultele 
f·olare. Deş i semnificaţiile acestea -au pierdut în t imp, 
eRte in teresant de notat ci:!i arhitectura secolului al XVII-lea 
a păstrat locul unde erau, de regulă, diRtribuite aceste 
motive ş i anume porţile de intrare Rau ferestrele, fără ca 
de astă dată să, mai f ie vorba de . emnifi caţ ii magice. 

Alte grupe de ornamente amintesc în. ă de o perio~tdă 
mai recentă, atît prin formă cît ş i prin motivul în sine, 
unele casetoane vădind asemănări cu cahlele utilizate în 
secolele precedente în palatele domnilor moldoveni (vezi 
motivul florii de crin, al frunzelor stilizate, unele orna
mente florale stilizate etc.). Toate cele expuse duc la 
concluzia că motivul decorativ al casetoanelor îşi are 
rădăcina în tradiţia artistică autohtonă, fiind răspîndit 

în diverse variante în arta populară, fiind preluat ş i 
îmbogăţit de arta aulică moldovenească într-un moment 
cînd aceasta t receri, printr-o etapă primenitoare care i-a 
permis valorificarea ş i difuzarea lui pe o scară deosebit 
de htrgă. 

După cum :,;-a afirmat, mot ivul r espectiv nu con
l:li ituie apanajul exclu :,;iv al ~whitectUl'ii ci el mai poate fi 
întîlnit ş i în cadrul altor genuri ar t istice cum ar fi sculptura 
în pia,tră, mai exact în sculpt ura pietrelor tombale, und~ 
rozetele în::;crise în patrate figurează amplasate la colţuri. 
De asemenea argintăr i a va prelua motivul r espectiv el 
apărîncl fie la colţurile unor ferecături de car te (spre exem
plu, cele două manu 'crise fer ecate menţionate la început, 
realizate la comanda lui Vasile Lupu ş i a fratelui său Gavril 
Hatmanul), fie decorînd alte obiecte de uz la ic sau liturgic 
(ca în cazul unei perechi de ibrice din argint aUl'it coman
date tot de Va ile Lupu pentru Trei Ierarhi ş.a. ). Cera
mica descoperită în săpăturile efectuate pe locul fostei 
curţi domneşti clin Iaş i a lui Vasile Lupu, este decorată 
cu ornamente asemănătoare confirmîndu-se deci prin 
acea tă diversitate că motivul casetoanelor constit uie un 
element cvasidefinitoriu pentru arta secolului al XVII-lea 
moldovenesc . 

Odată cu a doua jumătate a veacului r e ·pectiv spiri
t ul inventiv al artiştilor moldoveni este într-un relativ 
declin astfel că ornamentele pe care le întîlnim în această 
a doua parte a secolului nu fac altceva decît să repete, 
cu neînsemnate modificări, tipUl'ile stabilite deja de la 
începutul veacului al XVII-lea iar pe măsură ce ne apro
piem de finele perioadei atît calitatea execuţiei cît ş i 
fidelitatea faţă de modelele iniţiale sînt în vizibilă scădere 
astfel încît, ht începutul secolului următor, practic orna
mentul este întîlnit cu totul sporadic ş i în variante extrem 
de rusticizate. 

Arta medievală românească va cunoaşte ş i o serie de 
mot ive decorative apar ţinînd repertoriului ar t istic al lumii 
orientale. Pătrunse la noi în mare măsură prin intermediul 
lumii bizantine, n,ceste influenţe vor străbate , sub diverse 
forme ._i manifestări, arta românească a secolelor XIV
XVI fără a deţine însfL o pondere determinantă . Odată cu 
secolul al XVII-lea, cînd arta medievală se va afla în 
pragul unei noi sinteze, aRistăm la o relat ivă răspîndire a 
unora dintre motivele decorative aparţinînd acestui re
pertoriu .. Trebuie făcută însă precizarea că acest fenomen 
la vr emea re::;pectivă va fi îmegistrat de majoritatea 
ţărilor europene carn, îndeosebi în a doua jumătate a 
veacului al XVII-lea, „dm;coperă" ar ta orientală ş i se lasă 
u,traHă de ineditul spectaculos al ace tei lumi. 

În ţările române ş i mai ales în Moldova la care facem 
referiri, pătrundere~t elementelor ar t istice orientale este 
fac ilitată şi de apetenţa epocii pentru decorativ ş i, de 
regulă, nu este vorba decît de un împrumut ce ţine de 
exteriorul lucrUl'ilor, de formă, mai puţin de sens. 

Dintre ornamentele de influenţă orientală care au 
avut o mai mare circulaţie în Moldova secolului al XVII-lea, 
menţionăm în primul rînd motivul solzilor. Pătruns la 
noi încă din veacul al XVT-lea, îndeosebi prin intermediul 
ceramicii de Iznik (fig. 17), ceramica de lux avînd căutare 
ht curţ;ile domneşti sau boiereşti, motivul solzilor va fi 
rapid as imilat de arta decorativă a secolului al XVII-lea 
moldovenesc, îndeosebi de argintărie şi sculptură în lemn. 
.A stfel, numeroase obiecte din metal preţios vor fi decorate 
cu acest ornament aşa cum îl întîlnim, spre exemplu, pe 
un vas de agheazmă din 1623 (fig. 18), pe un pahar de 
formă cilindrică (fig. 19), pe cele două ibrice executate 
în 1639 la comanda lui Vasile Lupu pentru Trei Ierarhi 
(fig. 20), pe o serie de candele r ealizate în 1638-1639 
de către acelaş i comanditar ş . a . 

Motivul mai apare, sporadic însă, ş i pe unele piese 
realizate în atelierele argintarilor transilvăneni t ot în 
·ecolul al XVII-lea, aşa cum se poate vedea, spre exemplu, 
pe o cană cu capae realizată de anonimul braşovean 
„E. V.", datată 1680-1685, sau pe unele lucrări prove
nind din Ţara Românească cum este cazul a două sfeş
nice împărăteşti aparţinind epocii lui Matei Basarab. 
Nici în Transilvania însă şi nici în Ţara Românească 
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Fi{/. 34. J\lo/in dccora ti11 11cyetal pc u că/11ie l/e lll Trei l erarili ( 16 39 ) . 

ornamentul nu v~t cunoaşte răspîndirea pe care o va <tvea 
în Moldova în aceeaş i. vreme. 

Oît priveşLe f\culpturn decorativă, motivul solzilor va, 
fi mai <lcs îniilnit în cadrul ·culpturii decorative în lemn 
unde va înfrumrn;e(ia o scrie de piese îndeosebi sfeşn i ce 
(fusul acestora) sau iconosta,1:>e (la colonetele frizelor cu 
icoane prăznicar). SculptUl'a decorativă în piatră il va 
aRimila în mai mică măsură, un exemplu interesant însă 
ni-l oferă friza cu ocni(ie a monumentului de la Trei Ierarhi 
din Iaşi unde colonetele desp}trţitoare au acefit ornament 
părînd astfel a sugera o friză dintr-un iconot;tas, cu atît 
mai mult cu cît .·i forma acestor colonete (duble) ţine 
de flpeciiicul re ·pectivei piese din lemn (f.ig. 21). 

Tot acum se statornicesc alte două elemenLe de
corative de provenien~ă orientală ş i anume arcul în 
acolaMt şi arc ni. trilobat. În aceste cazlll'i în ·ă, tre
buie făcută precizarea că inHuenţele ·e grefează pe un 
fond de tradi (1ie locală. Arcul în acoladă, spre exemplu, 

1"iy. J.i. Orna111e11/ veyclal s/i/i : ll/ pe f"erec1//11m unui 111011.uscris de lu Ayapiu 
( / {i./(i ). 

poate fi con. ·idernL ca o evolu(iie a arcului frînt de origine 
got i că, cu,r e în arhitectura rnoldovenea,scă r~ :-;ecolelor XV ş i 
XVI a cuno1:1ct1t o largă ră::;pîndire. În secolul. al XVII-lea 
în Moldova, motivul acoladei poate fi întîlnit deco
rînd fa(1adele unui mare număr lle monumente (Dra
gomirna, Sf. Ioan Boteză.torul din Iaş i, Sf. Ioan Botezrt
torul din Suceava, Solca, Trei Ierarhi, Cetăţuia, ~ . a.), sau 
trasîrnl lleschiderile unor fer estre (Bîrnova, Solca, Bi :::e
ricani , etc.) iar în interior deserund arcadele unor arco
solii (Moldoviţa, Rădeana, Trei Ierarhi ş.a.). Motivul este 
reluat ş i pe obiecte ce aparţin altor g(jnuri ar t istice. 
Spre exemplu, în argintărie, poate fi întilnit pe unele can
dele încacll'înd ornamentul traforat (fig. 22 ), pe ferecă
turi de carte, cut ii, ca.·ete, pahare etc. 

Arcul lrilobal, forma mai complexă a, arcului în 
acoladă. poate fi, de asemenea, întilnit ş i în secolele a.nte
rioare îm:ă prezenţa a arc un caracter accidental. Un 
exemplu cunoscut il con ·titue vălul Mariei de JVIangop 
(8ec. XV) unde personajul c,·te prezentat :,mb o arcu,cU't 
trilobată de factură orientală., avînd a ici în să valoarea 
simbolică a trecerii , a păşirii ca printT-O poartă, spre ~ 
altă lume. 

Secolul al XVII-lea va generaliza arcul triloba.t care, 
la fel ca arcul în acoladă, va fi preluat de mai multe gemu-i 
artistice. În arhitectură îl vom întîlni decorînd turla de 
la Dragomirna, cornişa monumentului de la Deleni , ocni
ţele de la Trei Ierarhi (fig. 23) etc., prezenţa sa în cadrul 
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acestui gen extinzîndu-sc în8ă ş i dincolo de hotarele 
secolului al XVII-lca. 

La sculptma în lemn va fi frecvent întîlnit la u.;ile 
împărăteşti, h coronamentul ·culptat al pomelnicului 
de la Moldoviţa, tot aş[t după cum apare ş i pe o ,·erie de 
piese din metal preţios cum este cazul copcr(1ilor ferecă
turii de carte provenind de la Trei Ierarhi (164.0 - 1641) 
·au al unei căţu i de aceeaşi provenienţă (fig. 24 - 25). 

Un exemplu cu r;emnificaţii deosebite îl constituie 
prezenţa arcului trilobat la foişorul conacului cantacu
zinesc de la Paşcani, r ealizat în a doua jumătate a seco
lului al XVII-lea, unde, împreună cu coloanele în tor
i,;adă ~ i balustradele traforate, anticipează stilul brânco
vene8C ce va înflori în Ţara R.omâ.nească odată cu sfir», itul 
veacului al XVII-lea . 

Arcul trilobat este frecvent utilizat ş i de către meşterii 
iconari el fiind realizat sub forma unui brîu reliefat ce 
împarte 8Uprafaţ;a panoUl'ilor în trei cîrnpuri verticale 
(Sf. Paraschiva de la Dărmăneşti, Maica Domnului cu 
pruncul de la mănă ·tirea Bi:tl'iţa-Neamţ, Isus Hristo~ 
de la mănăsLirea Neamţului, icoanele împărăteş ti de la 
Trei Ierarhi · ~rn ll.e la Sfinţii Teodori din Ia,:;; i ş.}1.m .d. ). 

Un alt motiv decorativ care a cunoscut o mare răspîn
dire în întreaga artă europeană, dar cu precădere în peri
metrul mediteranean şi pontic, este vasul cu flori, de origine 
orientală una din ipostazele în care e, te figlll'at în artă, 
„pomiil ~1:eţii". La noi, în ~erioa~a ~vului me~iu, au c ~r
culat două tipuri ale acestm motiv ş 1 anume, tipul elerns
t;ic ş i t ipul iranian, ambele f iind regă::;it e ~i în arta altOI' 
popoare europene. 

Tipul elenistic al vasului cu Hori_ e:-;Le reprezentat 
printr-un cantharos grecei,;c din cm.re JC'ie un butuc de 
vilii'~ de v ie pe eare ,· tau două păsări afrunLaLe care ciu
gu~lnsc boabe de struguri. J..ia baza V<ti:>u lui .·e găsesc pă. · ări 
~au diverse aninrnle de prad<\. 

Fig. 36. Ornamente florale pe fondul unei icoane (J\falcr Barase/li, Jsu& Pan
tocrator, 164 3 ). 
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Tipul iranian al arborelui vieţii apare sub forma unui 
copac cu rădăcina groasă, bifurcată , sau cu un gol la 
baza trunchiului simbolizînd izvorul. Şi în acest caz copa
cul este păzit de pă ări, animale sălbat i ce sau chiar de 
oameni . 

Iconografia creştină a împrumutat aceste mot ive 
pe car e le-a reprezentat fie în parte, fi e în forme ::; incretice 
(„Isus cu vita de vie", „Buna Vestire", „ Arborele luiieseu " 
ş. a.rn.d.). Vasul cu flori, ca variantă a „po1'1inliii V'l;eţ'i1:", 
va reprezenta unul din mot ivele de largă c irculaţ i e în 
arta românească a evului mediu, întîlnit cu o mare frec
venţă ş i în Moldova . ecolului ~Ll XVII-lea. Forma cea ma i 
răspîndită în această perioadă est e aceea a unui vas de 
aspect oriental în care est e aşezat un buchet de flori (de 
obicei în număr de cinci). Forma respectivă va fi întîlnită 
ş i în arta populară unde poate fi regăsită pînă în preajma 
epocii noastre, bineînţeles descărcată de valenţele sim
bolice ale arhetipului. Arta moldovenească din secolul al 
XVII-lea va a: imila acest mot iv decora tiv pe care-l vom 
găs i răspîndit în broderie, argintărie , . culptură decorat ivă 
în lemn sau în piatră .; .a .m.d. Frecvenţ;a cea ma i mn,re va 
fi deţ; inută .însă de pietrele funerare, firesc dacă ne gîndim 
la , emnificaţiile simbolice a,Ic ornamentului. În acest caz 
motivul apa.re, de regulă , sub forma unui vas cu două 
torţi, de t ipologie orientală , în care est e aşezat un buchet 
de flori , mai mul t sau mai puţin stiliza te, car e adesea e 
ramifică ş i acoperă înt reaga suprafa ţ;ă a, lespezii. Aşa 
apare pe lespedea lui Dabija Vodă aflată la Bîrnova , lîngă 
Iaş i (1688, fig. 26), sau aceea a mit ropolitului Atana.· ie 
(1632) de la Bi. tri ţa-Neamţ , :au a lui Lepădat Căpitanul 
(1684) aflată la Bogdana. Se poate lesne observa îns{L că 
în aceste cazuri ( ş i nu mai la ele), mot ivul va. ului cu 
flori capătă o dublă funcţie ; valorii simbolice car e, înce
pînd chiar cu ecolul al XVII-lea va înregistra un vizibil 
regres, i se va adăuga o importantă funcţie decorativă, , 
ce va deveni dominantă ş i care se ilustrează prin extinde
rea motivului vegetal pe întreaga suprafaţă a lespezii, 
a.des chiar în detrimentul inscrip ţiei funerar e. Vasul cu 
flori devine astfel un simplu pretext pentru realizarea 
unui decor , culptat amplu ş i bogat, pe măsura fant eziei 
pietrarului. 

Moldova va cunoaşte însă ş i un tip mixt al acestui 
motiv în care apar ambele variante, atît cea elenistică 
precum ş i cea iraniană . Un exemplu îl constituie piatra 
de mormînt a Mariei, fiica lui Dabija Vodă (1672), unde în 
centrul compoziţ i ei apare un vas mare cu flori, de tip 
elenistic, încadrat de alte dou{L vase ma i mici, iar lateral, 
de o parte ş i de alta a acestora , sînt amplasaţi doi chi
paroş i (varianta iraniană a, motivului). 

Broderia moldovenească din secolul a l X VII-l ea va 
prelua ş i ea acest mot iv un exemplu cunoscut 1·eprezen
tîndu-l broderia de la Trei I erarhi din Iaş i, realizată în 
vreme~L lui Vasile Lupu , car e redă scena Bunei Vestiri. 
Aici, în centrul piesei, const it uind ş i axa sa de simetrie, 
este amplasat un frumos vas cu dou ă tor ţ i în care se află, 
un buchet mare de flori de crin ş i bujor (fig. 27). Dup{L cum 
s-a afirma t, mot ivul î„i va pierde destul de r epede 
emnificaţiile sale simbolice apărînd , chiar din prima 
jumătate a secolului al XVII-lea , ca simplu element 
decorativ . Aşa îl întîlnim pe un orar <fftrui t de Vas ile 
Lupu ctit oriei sale de la Trei Ierarhi din Iaş i (f ig. 28 ) unde 
apare într-o interpl'et ar e foa1·te „modernft" , forma vasului 
fiind rmgerată de frunz ele foart , elegan t sLilizat e. Tot ca 
element decorat iv apare, într-o in terpretare asemănă
toare, în <frept ul friz elor cu ocni(,c de la fa.~ada Trei I eral'
hilor (fig. 29) sau în tr -o formă ma i rafinată, chiar în 
interiorul ocniţ;elor r espective (fig. 30). SrL re ţ;inem însţL 
că printre primele exemple al e apariţ i e i acestui mot iv în 
arta moldovenească a ecolului al XVII-lea figmeaz{L 
decorul pictat pe e. ' t eriorul turlei de la bii;erica mănăstirii 
Secu (1608 ) unde el a.parc în t r-o vizibilă i nterpret;are 
predominant d ecorativă . 

Din cele expuse rezultă că vasul cu flori se adaugă 
motivelor decomt ive prezentat e anterior care pot fi con
siderate ca ilustrative pentru arta, moldoveneascţL a seco
lului al XVII-l ea . Acestor oruament,e, car e au fost pre
zentat e grupat pe t ipologii de mot ive, li se adaugă un 

bogat reper toriu de ornamenle vegelalti cărora ar t işt ii 
moldoveni a,i aces tei perioade le dau interpretă.ri particu
lare. E st e ştiut că Moldova a manifestat încă din secolul 
al X V-lea o preferinţă deosebită pentru orna rn.entul vege
tal <far, dacă pină în secolul al XVII-lea el era tra ns
pus în form e stiliza.t e, odată, cu aces t secol se constată 
tendinţa marcată de apropier e de motiv ul natural ş i de 
redare a acestuia cît ma i fidel cu putinţ;ă . Totodată , pr e
ferinţa epocii pentru aspectul bogat, fastuos al obiectelor 
va îndrepta creaţ i a arti stică spre un pronunţat decor.L1,i
visrn că,ruia ornamentele vegetale îi vor ."ervi numero.~c;;e 
RUI\ e de inspiraţie . Printre motivele vegeta le ş i flo1·,1lc 
înt îlnite acum cu o mare frecvenţă se numără garo .of:; , 
za mbila, laleaua , bujorul, ma,rgareta , floairea de mă0 i eş , 
răslU'a , feriga , frunza de st ejar, alătlU'i de care apar o 
serie de plante exot ice ,·au mediteraneene cum ar fi floareî'.i 
de lotus, floarea ş i fru ctul de ananas sau de rodie, chipa
roş ii ş .a . În perioada de la s fîrş itul .'ecolului al X VI-iea, 
ş i începu tul. celui următor, aceRtc mot ive ma i apar dis
pui-le în friz e, ordonat e de vrejuri împleiit»c care 1-ltabilesc 
o ritmică lini n,ră a mot iv ului aşa cum poate fi văzută hL 
Sucevi ţrt (fig. 31), f;au pe o lCOană reprezentînd i,;fin\Ji mili
tari (cca 1600, fi g. 32). Dar, încă ele la începu tul secolului 
al XVII-lea este vizibilă o schimbare de v iziune aTtisticrt, 
ornamentele devenind ample, supuse altor peincipii deco
rat ive, într-o exprimare ma i liber{L ş i ma i puţ; in densă . 
Amintim în acest sens decorul bogat a l veşmintelor 
cu car e apar îmbrrLCaţi Ieremia ş i Simion "l\fovilă în r·epre
zentările lor tle pe acoperămintele de mormînt de la Suce
vi ţa (1606 ş i, respectiv , 1608) unde flori mari de rodie 
al ternînd cu bucheţele mici de flori dau acestora o deo
sebi tă notă de el eg.wţă ş i bogăţ i e . Acelai;; i mot iv, înt r -o 
t ratare asem{mătoare , ,.;e poa te vedea pe pi<ttra de mormînt 
a lui Grigorcea , aflaML la Voroneţ (1600, fig. 33). Vrejul 
meandric însoţ,it de flori sau frunz e diverse ::;e înscrie 
acum pe t rasee sinuoase, constitui te din Clube ş i contra
curbe de influenţă ba.rocă . Multe lucrări suportă o deco
raţ ie exclusiv flora, l ă (cum e te cazul. unei broderii de la 
Trei Iernrhi) cu ornamente v izibil in. pirate din natură , 
cele mai multe dint r e ele fiind uşor de identificat. De 
asemenea ornamentele vegetale care decorează unele piese 
de argintărie (fig. 34 ş i 3G) sau fondul aurit al unor icoane 
(fig. 36) atestă , pe de o parte, rafina mentul deosebi t ht 
care au a juns art i~tii secolului al X VII-lea, iar pe de altă 
parte, v izibilele preferinţe pentru principiile compoziţio
nale ale barocului , pătrun în Moldova prin intermediul 
Poloniei ~ i Ru siei. Brodedile din vremea lui Vasile Lupu 
ilustrea.ză convingător aceast{L schimbare în concepţia 
decorativrt a epocii, elementele vegetale, t ot mai liber 
exprimat e, deţinînd ponder ea în economia lucrărilor . Cele 
două dverc r eprnzentîndu-i p e P etru ş i Pavel const ituie 
exemple de modul în car e decorul vegetal a. devenit precum
pănitor faţă de elementele fi O'urative, ambele personaje 
fiind redate într-un cîmp de flori ( gn,rofi ţe, zambil e, 
răsură ) ş i încadrate de un ch enar lat vegetal, ca o ra mrL 
de tablou. D e asemenea ha inele, cu c::1re , înt îmbrăcaţ i 
Doamna TudoRca ş i fiul său Ioan, sînt brodate cu buch e
ţel e de flori a runcate liber (fig. 37) nelipsind nici a ici 
garoafele, flon,rea, de scai iet.e, de răsură , boboci "i frunz e 

Fig. 37. H11 1' ilc{elr de f'lnri , brodate pe l'OS/1111111/ Doamn ei T 11dosca .~ i al lui 
I oan, so /ia ş i (iul lui \fasile Lu pu . 
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de crin etc. E ste, desigur, o mare distanţă în ceea ce pri
veşte concepţ ia ş i principiile decorative, înt re acest e 
lucrări si broderiile care au fo ·t realizate cu un secol ma i. 
înainte,' tot în Moldova, aşa după cum există o deosebire 
de aceea„ i natură într e concepţiil e art i. t ice ale Moldovei 
din veacul al XVII-lea ş i cele ale veacului precedent . Spre 
a ilustra cît mai convingător acest lucru, am încercat .·:'\. 
surprindem în tabelul ce urmează , pe baza criteriilor com
parat ive, cîteva dintre trăsăturile care part i culnir izează 
ornament ica moldovenească a ·ecolului a l XVI-lea parRilel 
cu acelea ale ornamenticii din secolul al X VII-lea . 

R eferire la : Secolul a l XVI-iea Secolul al XVII-lc~ a 

Tipul de 
ornament 

Geometric sau abstract Geometric, stilizat sau 
cu tendinţe de stilizare naturalist , cu tendin

ţe de indiv idualizare. 

Tehnică R edare bidimensiona- Tendin ţă de trans
lă , fără transpuner eRi criere a t ridimensiona
volumelor; accent prn- lităţii ş i de r edare a 
dominant grafie. volumelor, coexistînd 

cu reprezentările b idi
mensiomLle. 

Mot ivele De tradiţie bizantină ş i De influenţă occiden
got ică , alături de mo- tală (barocă au neo
t ive geometrice sau ve- ela · ică ) , ori entală ş i de 
getale abstractizate. tradi ţ i e locală, alături 
Domină geometricul. de mot ive geometrice 

sau vegetale ş i florale 
foarte diverse, redate 
naturali st . Domină ve
getalul. 

Organiza- Predominant lineară . E xtindere în supra-
rea Dispunere densrL, cu faţă . Dispunere ampl::'L, 

motive de dimensiuni lej eră, cu mot ive larg 
relativ reduse ce aco- de.· făşurate. Raport 
peră integral suprafe- echilibrat înt.re plin .; i 
ţele . Planul este domi- gol. 
mrnt . 

Ponderea în Rol au,....::il iar (excep- Rol important , const i
economia tînd sculptura), orna- tuind ades principalul 
lu crărilor mentul redus la chena- element plastic. E chi -

re, brî ie, fr ize. Su bor- librat faţ;ă de figusativ . 
donat figUl'at ivului. 

Fără a considera tema epuizată , am încercat în cele 
prezentate s}L oferim cîteva posibile criterii care ,· ă poată 
flta la, baza, studiului artei moldoveneşt i a ·ecolului al 
XVII-lea , plecînd de la realitatea că pentru ar ta medievală 
în genernil, ornamentul reprezintă unul din elementele 
dinamice, cnir e afl imilează , lesne ş i fără îngrădiri erminice, 
mutniţiile de fit il ale epocilor ar t ist ice. 

SU MMAHY 

T h e a ulh ors purp ose to se t off a ra t her la rge group of ornamental 
motils , t hc circu la lion of wh icb was Jim ilecl to lh c l 7lh ccnl , bcin g pccu
liar to th c art on th c tcrritory of Mo lclavia . 

S ta rlin g frorn th c facl lhat , a l the encl o( Lh ' 16lh cenl. an ever more 
p ronoun cccl rcncwin g Lcn clcncy was fcl t (conccrning bolh lh c stru ctures 
a ncl Lh c plasti c languagc) lh c premise of this rcnewa l is to bc founcl in thc 
momenlous mutation s occurrin g at th c levei of th c cnli rc Moldav ian socicty 
of Lh e lim c : Lh ese mula lions wcrc relt on Lh c îcl eo logy a ncl in Lh e life con
cepli ons , în ethics , în m cnla liti cs a nd so on , as a refl ex o r Lh e infl uences or 
E urop ea n hum an is1n. 111 ll1is conlcx l , new orn am enla l ele1n cnls macle 

tl1 eir app cn ran ce or olcl cr clcm enls were tum ecl lo goocl acco unt , thus 
con slitulin g a rcp crlory of rn o li[s p cculinr Lo th c ep ocii uncl cr co ns idcra
tî on. Amon g th c orn am cnls of Byzanlin c t ra cl it ion agn in prcsent in lh e 
J7lh cent . în Mo1cl av ia , th c scmi-plam clt e can be îcl cnlificcl , in more sty li sed 
or s impl er va rianls - and app ca rin g vcry fr eq uenlly .in lh e om ::uncnts on 
fun crar y stoncs. Th c b rniclecl fr ieze, whi ch app ea rccl in lh c a rchi tccture of 
W a llachi a in Lh e Hilh cen t. sprcad lo th c Moldav ian a rt or lh e rollowing 

ccntnry , almost b ecomin g a charac t cri s lic clement of Lh e epoch. T hc motif 
of the tw istecl rop e ancl of lh c cloublc bra icli n.g is a Iso rra~uc 1Li1 t 11i; p ~•io j , 

app carin g în works bcl on gin g t o vn ri ous a r tislic gcnrcs. T hc orn amen ta l 
casctoun e prescn t p a rticularl y i11 a rchitectme belon g to lh c catcgory of 

sp ecifi c clcm cnts of_t he a rt în l7th cent . Molclavin . 

Th c p eriod studi ccl îs cha rnc lerizecl al so by thc p resencc of orn :11n enta1 
motifs of oriental inl'lu ence, such as thc motH of the l'i shscJ lc;, th c a rch 

in a ccola cl c or t hc thrcc-cusp ccl a rch , thc vase of flow ers, a n intcrpretalion 
of th c „ trec o[ lifc", an orn am ent to be sccn i11 embroicl cr ics, an silver 
wnre, în ol'll am enln l sculplu re in wooc.l or s tone , in p a intin g, a rchilecture 

a ncl so 0 11. 

Bes icl cs thi s group o r orn am enta l rnolifs lh crc was a r ich and very 
d iverse rcpcrto ry of vcgclabl c clcmcnls , th c cp och ha cl a prcfercnce fo r 
motifs reprodu cin g ca l'll a li ons , Lh e fe l'll , Lh e hyacinth , lh c lulip , the p eony 

Lh c cla isy , et c. 
T hc authors und crscorc lh c facl that in th e 17th cen t. t he intcrpre

l a tion of vegetable moti[s was vcry simila r to th ~ natura l rcpresentation 
a ncl th at , gcnern ll y , sp cu ldn g 17l h cent. Moldavia n a rt was cha ractcrized by 

a p rercrence for dccornli vc a rl , which accounls foi· th(attcntion grnnted 

to lh e Ol'll am ents. 

PICTURA PE LEMN DE LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVII-LEA 
LA MONUMENTUL ISTORIC DIN COMUNA SÎMBUREŞTI, 

JUDEŢUL OLT 

Domnia lui Matei Basarab (1632-1654 ) fle impune în 
istoria Ţării Româneşt i ca o perioadă de stabilitat e poli. 
tică ş i prosperitate, fiind cu îndreptăţire cons iderată o 
„epocă" di. tinetă , cu trăsături bine defini te. Printre 
aspectele vieţii interne cnire conferă ace;tei „epoci" indi 
vidualitatea sa caracteri st ică, un loc de frunte îl ocupă 
creaţia art i s t ică ş i activit atea cul turală, beneficiar e ale 
unui fert il cîmp de m~rnifestare ş i constituind. împreună 

78 

un fenomen de remnircabil~L amploare, perpetuat timp de 
Ripro x.imativ încă două decenii după moartea bătdnului 
domn 1 . Explicaţ ia ace11tei per sisten\,e con tă nu numai în 

1 A l. E fremov, Jco(IJW <ic la mijlocul seco lului a l X\/ II- iea din biserica 
S lclea- T irgo1J işle, în „B ul etinu l Mo num cnlclor Is to rice", an. X LII, 1973, 
nr . J , p . 5:1. A utorul ext ind e, clin pun ctu l ele vedere cullu rn l-a rli slic , „epoca 
lu i M alei B asarab" p in i\ la moa rlea, in 16u8, a mil ropo lilului Ştefa n I , 
sa u chia r pîn i\ în 1678, an ul î n scă un ă rii lui Şerba n Ca ntacuzinn. 
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climatul favorab il , de Rtab ilitat e, al unei cîrmuiri înde
lungat e, ci ş i în mod.ul corn;tant ş i activ în car e Mat ei 
Hn,:-;antb şi mulţi dintr e marii săi dregători au patronat 
culturfli şi arta românească a vremii, împrejlll'flil'C la cam 
a, venit să se adauge, ca un veritabil catalizator , ::; ist cmul 
rel a ţ iilor politice ş i cultm ale ale Ţării Româneşti, cu 
numeron,::;e punţi de legătm·ăi în Emopa centrală, sud-e::;tică 

ş i ră::;ăriteană . 

Dezvoltîndu-se înt r -un context de o atare complex i
tate, efervescenta creft~ ie artist i că a, epoc ii ~ se cli:>t inge prin 
variet at ea orientărilor, frtcîndu-se r ei:; imi_,ite, d eş i. în pro
porţii deoseb it e, elementul trn,diţ;ional l') i r.el nou ~tfirmat , 
pe ele o parte, elementul autohton şi cel de i nfluenţă exter
nă, pe de altă pa,rte. 

Acest a es te ş i cazul pi ·Lt1rii p e lemn, care cunmtşt.e 
coex i sten ţa mai multor st iluri :-;n,u a unor aşa, -num ite 
„şcoli" . ·În primul rînd , conti 1rn ă pict. nra în :-;t ilul Lradi 
(;ional al secolulu i al XVI-lea care, făr :1i :-;ă mai predomine, 
nu rămîne, totuşi,lip: ită ele ·emnifi caţ ie 3. Inter esantrt eRt e, 
în al doilea rînd, prezen~a u11or inl'lu enţc negenerali zate 
ale artei occ identale 4 • 

2 Din pun ctul ele veder e a l p icl11rii el e icoa ne, inl ensila l ea procl11qi ei 
d in p eri o,.,1da la car e ne r eferim es t e el e pus , înlrc a l l ele, ş i p c scama genera 
li zării icofi osl.as11lu i ca re ajunge sil în locui ascil lrcptat Lîmpla joasă d e Lip 
b iza n tin . Vezi în aces t sens : Is toria artelor plaslicc ln lfom ânia , vol. I l , 
E dit. Merid ia ne, Bu cureş ti , 1970, p . 77 . 

3 A l. E fr emov , ari. cil . p . 53. Vezi în n ccln ş i Joc ş i nola nr . l. 
4 Ibidem . Vezi în a ce l aş i loc ş i nola nr . 2. 

Fără îndoială însă că , ceea ce caracterizează, prin 
excelen~ă, pictm a de icoane a „epo<Yi1: liii M ate-i: Basarab" 
e ·te un al t rei lea til, generic numit „deco11at'iv", definit, 
în· pr incipal , de împodob irea fondului ş i cadrului icoanelor 
cu bogate motive florale incizate, acoperite cu fo i ţă de 
am·. 

J.rovenit clin Moldova, unde era pract icat încă din 
secolL1 l al XVI-lea 5 , acest fl Li l se afirmă în Ţara Româ
nească în prima jumătate a, veacului următor , ajungînd 
în a d.oua parte a domniei lui Mat ei Basarab la o maximă 
înflorire. F iind adoptat .. i con::;ecvent reprezentat de către 
atelierul domne. c de zugrăvie din Tîrgovişte 6 , el capătă 
în această perioadă o importanţă de pr im ranO' 7 • 

La cele t r ei st il uri amintit e, se mai poate adăuga, în 
sfîr~ i t , o a patra tendinţă ce a put ut fi depis tată în arta 
meşterilor iconar i a i epocii, aceea de ob~inere a orig ina 
Jil . ~'Lţ; ii pe baza fuzionării unor elemente aparţinîn cl Rtilului 
Lradi ţ i onal ş i eelui d.ecorat iv 8 . 

în studiul de h'liţă ne vom r eferi la patru opere de artă 
inedite 9 , aparţi nîntl monumentului istoric din com. Sîm
bureşti, jud. Olt. omuna, :-; e află într -un loc pitoresc, 
pe v :-'lilca rîului Cungra , între o seri e de înăl ţ imi împădUl'ite 
din Pod.işul Cotmenci, la circa 21 km ele Drăgăşani ş i 
57 km de Slatina , pe o dev iere de la km 18 a şo , elei în 
cur.· de modernizar e DrăO'ăşani-Poganu-Dobrotea sa-Le
lcasca-Piteş t i . 

Monumentul, avîncl form~t de navă, cu abs idă poli
gonal ă, pr idvor d.eschi::; adăugat şi o s ingură turlă pe 
pronaos, a JOf;t ridicat către mijlocul veacului al XVII-lea 
d.e către Mar co D a,novici din Sîmbureşti, unul d in rnarii 
dregători ai lui Matei Basarab 10 ş i a fost p icta t în anul 
1829 „cii toată osteneala Ş 'Î au cheltuiala păn:ntel'wi popa 
Io an sîn popa Sto'iaa" 11 . El se află aşezat în imediata 
vec inătate a rninelor unui conac boieresc, căru ia îi va 
fi servit, desigur, pe vr emur i, ca lăcaş de cult 1 2. 

/o'iy. I. Ii sus Ilri slos Panlocralor. 
Fiy. 2. Jn scri p/ia de pe rama inf'erioarâ a cadm

iu i icoanei 1 isus li ris/os Pan locra/or. 

0 .lsloria arlr/or plaslice i'11 R om ânia . voi. II , p . 77; Corin a Nicolescu, 
I coane uec/ii romtincş li , cd . a ll-a , .E d it. Meridiane, Bucureş ti , 1973, p. 17. 

6 A l. Efrcrnov, arl. cil „ p . fi :3. 
7 l sloria arie/or p/aslice in lfomânia , voi. l l , p . 77 ; Corina Nicolescu 

op . cil „ p . 17. 
s Al. E fremov , ari . cil „ p . 53. 
o Icoa nele a u ma i ros l doa r generi c ş i fu giliv arn intilc , pinii ·1n pre

zenl, el e Vi c lor Briilul csc u în Inscripţii ş i însemnări din biserici ş i mlnâs
liri - .Episcopia.Rlmnic-A rgeş , ln ,, Milropolia Olten iei" , an . XVIIr , 1966, 
111'. 5- G, mai-iuni e, p . 4!i8. Nu Ic pulem cons idera 'insă efectiv publicnle, 
deoarece n 11 s e fa ce ni ci o descri ere n lor , în afa ra observaţ i e i juste că sînt 
„ de Ja clurn celor ele la Min ă sti r ea Arnota" ş i că sî nl „ imp oclobile cu rin
souri" . Se dă lra du ccr ca rom âneasd 1 a i n sc ripţiei s lavone ele pe icoan a 

, , Iisus Hristos Panlocrator" . D in con tex lul prezen tă rii generice a mo
num cnlul11i , ca urmare a nn ci nca t cnţ. ii ln inlc rp retarca textul ui pisnnici , 
!Ji sc ri cn ş i , imp li cit icoanele înt clalalccomplcl ero na t în 1829 , sa t: , în ceea 
cc pr i v cş l e icoanele, in preajma accsl11 i an . 

JO P rczcnlarca mon 11 mcntului el e la S irnb urcşli, dalorilft spa ţiului 
necesa r ş i prob lc1n :ilicii sp ecifi ce, va fa ce obi cclu l 1m11i slncliu aparte. Din 
cadrul bib li ografici afcl'Cnlc , mcn\iou ii m aici : N . S loi ccsc 11 , Bibliogra fia 
loca/ilâ/ilor -~ i mnn11mcnlelor f'cudalc din România , 1, Tara Româneascli , 
voi. li , Nl-Z, 1970, p. 578 ; J. I onaşcu , B iserici , citi puri ~ i documcnlc din 
Oli , voi. J, „ R :i muri " , Craiova , 1934 , p. 100 ; Dan I l eş ia , O completare cu 
privire la / ,upu / M e!tcdin/canu l in „ Milropo lia Ollcn iei" , an . XV I, nr. 5 - 6, 
ma i-iuni e, 1964 , p . 472 ; V. Brătu l cs cu , arl. cil „ p . 467 - 469 . Am ajuns, 
f a ţ ă el e ex is len\a unor deoseb iri mari de dalare, s ă plasăm ctitoria lui Marco 
Danovici cillre mijlocul veacului a l XV II- iea , f.> C baza anali zei r igu roase a 
in scripţiilor pe ca re Ic p rczinlă mon um entul , a cloc11m cntelor r eferitoare Ia 
clilor ş i a bib li ografi ci a feren te p cnlru ca , în cele clin urm ă , însă şi dala rea 
r ela liv preci s ă a icoan elor clin cadru l prczcnlului studiu să consli lui e o 
d ovad ă p crcmplorir a corcctilud inii unei asemenea in cadril ri în timp . 

:11 Tex l11l pisani ei la V. Br:Jlu lescu , ari. cil „ p. 468 . 

1 2 E111 ciclnrea inccrliludinii cc p lulcşle in că în j urnl istoricului acestui 
con ac r uinat a r pulea fi î nlesnită , în parle, prin săpătu ri arheologice. 
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Cele patru icoane îuipărăteşti, încastrate în firide 
Hpecialc, Hă pate în regiHt.rul inferior al tîmplei de zifl a 
monumentului, lucrată în i:;tu caLură, au fost găsiLe cu 
pri lejul activităţii curente a comit;i ei Oficiului jude~ea n 
Olt p nt.ru Patrimoniul Cultura l Na!1ional de depi8tare i:\i 
fi ş:.:n·e a bunurilor 8Uscepti.b ile de a face parte din aceH I; 
patrimoniu. Ele se încadrează, îu cel de-al treilea ş i cel mai 
important ::;t il menţionat mai Rus, cel decorativ. 

Prima icoanRi 13 (fig . 1) (9 x 72,!5 x 4,!5 cm), aşeznită 
în d!'eapL<t uşilor împăt'ătc~t i, reprezin tă pc „Iis·u„~ Ilristos 
Pantocrator", bust, a m eolat, bi necuvîn tîncl., cu Bvan
ghcl ia pe brn~ul stîng. PoarLă un chiton roşu-c inabru (ver
millon), ia r pc deasupra, llll himation vercle-pămînLiu. 
AtîL chiLonul cît ~ i hinrntionul :-;înL t ivite cu galoane deco
rat ive de ~tur, împodobite cu şimgmi de pietre preţioaHe. 
În ·oncord a n ţă, cu înLrcaga ~inut, ă, ele un calm olimpi;tn, 
privirile Rî nL îndreptate înainte, trecînd dincolo de privi
t.ol' cu o reală fo!'~ă. ele 8uge:-;L ie. Figul'a, alLemtă în buni\, 
măstu·~L de l' Cpi ctăt'i ulterioar , cu h~trbă, mu:-;LăP i:\i pl ok• 
hogn,tr, :-;e p!'ezinLă în nuan\,c de ocru-galben i:\i hl'Ull . 

u:-;, în co l ~u !'il e <lin :-;Lînga i:\i dre;tpkt, :-;î nt picLn,\,i 
în rned~tlioane, C«t în orice co rnpozi~ic „ De·isis", Maica 
Domnului, rcHpectiv Imm BoLezăLol'ul , ca principali intm
eesori , amîndoi cu mîini le înL in :-;c Hpl'C Iisu:-;, în :-;emn dr 
rugr1i. 1\ht ic;t Domnului poart~t un maforion vi~in iu (cm·
min) ş i o palht împodobită la gît ~ i mînecu~e cu .; ira,guri 
1le perle. în pa rLea opusă, Îmt in Lemergătorul e r epl' 'zent,aL 
în hirnat ion vcrde-pămînt iu. Pe ra ma supet'ioar~t, înLr-un 
a lt mecla,\ion , pc fond de aur, :-;e <t fl ă capu l aureolat al lui 
Iif\UR. 

Lcmt na. poat' tă ma i mulLe in:-; rip ţ ii. În parLea i:;upe
rioar~t, în dou~1i medali oane circuhtre continuate în două 
carLu~e p la:-;ate în stînga ş i dreapta. umeril or lui Hri:-;to:-;, 
:-;e indică tipu l iconografi c a l i oanei : „hsiis Hristos 
Pantocrator" 14 • Pc aw·eo l ~L :-;înt inciz<tLe tracl i ~ionalel e 
li tern-:-; imbol ale lui Ii::;uR : Ow:N 15 . 

ln :-;fî r:;;iL, cca ma i imporLantft imcripţ i c He afl ă în
cru :-;Lată pe parte~t inferioară ;t mtdrului : ,,Cl1lo J!rnom, Cb'l'HO

p 1-c <my> 1ian MapbHO BeJI apMa u_r M rii;ynauuu,a ero I a1w '' 
în traducere : „A · castă i coană <t fftcut-o jupan .Marco vel 
armai:\ ş i jupînea::;a lui, Rada" 16 (fig . 2). 

A domt icoanrL 17 (fig. 3) (96 x 71,!5 x 3 cm), aflat~1i în 
:-;Lînga u ~ ilor împărăLe~ti, r cprczintrL pe Ma·1:ca Domn1ilu,i 
cn primeni,, în vat' ianLa i conogra fic~L „Eleiisa-Glylwp hi
loiisa" ta , în car e cele două pernonaje, tandru aprop i;ttc, 
cu obra,zuri le <tl ipite, <tu o expre:-; ie Renină ş i oarecum vifi~L
Loare. Din punctul de vedere tipologic, rnaniera d e red;we 
a per:-;onajelor ·ontntzice inf\crip~ia de pe icoană : „Ma:iaa 
Dom,nnltii Jlod,igh ·itrfo" 19 (îndrumătoarea). EqJlica~ia <LCe8-
Lei neconcot'dan~e conRtă în preferinţa recuno::;cută a mp~ 
ter ilor i onari cl in Ţara Româ,n ea:-;că pentru t ipu l „Hodi
ghitriu. ',car e apar e, de altfel, mulL mai ErecvenL, comp;t
rnLiv cu vari<tntele mai rare E l eu, a, ~ i Glykophilou8<t 20

. 

Maica Domnului poart~t un maforion roşu-cinabru 
(vermillon) t ivit cu o·alon de a ur, ormtL cu un ş irag <le 
pietre pre~ioa:-;e . Pe frunLe ~ i pe umăr <t-pM tradi~iona, lek 
.·tclu \,e <t lbc. Legătoarea cap ului, care ab ia Re vede de ::; ub 
mal'orioH, e ele un venle-pămîntiu. Pruncul, ţi.rund unrotulus 
in mîna ::;tîngă, e îmbrăcat cu un chiton verrle-părnîntiu 
cu hlicuri a lbe, iar pe deai;;upra cu un bimation brun 1leR
chiH . Pc tunica Ha apar im·ăi;l i galoanele rlccoraL ive 1le a ur 
·u pietre prepoa:-;e ~i perle. Figuri le, r eali zaLe prin ova,ltui 

frn moH conL urate, cu tr ă::;r1iL u ri di:-; t i n:-;c, cu o :-;cninăta, Lr c<1, l dă 
~ i învţ\,luit.oare, d e o umană gingăşie, izvorînd d in pr iviri, 
:-;înt lucmLe înLr-un ocru d e:-;c hi H, plin de luminr1i, în c::-tr e 
:-;-a introdug alb. N uan Lele mai în ·h i Re tind căit re brun. 
În acelea~i Lonuri :-;î_nL iucraLc i:\i mîinile, Huhtil f) i echil i
lmtt ordonate ~ i valo l'i l'icate co mpoz[!.ional, a căror lini e 

ia Nr. inv. = 50. 
14 « l C- XC. 8 J1 a 111;l'0 11p ::l'rOpb » 
rn O.w.N. („Cel cc cslc")-
1u ln scrip\ja c tradusă co rec t ş i el e V. Briil11lcscu în arl. cil ., p . 168. 
1 7 1r. inv . = 5·1. 
1s Vezi Vas il e J riigu!, Dic/io1wr c111'il'loprliic de artă nredic11aW romn

ncască , Ed il. ş liin\ifi cii ş i cnci!;lopcdicii , B11t11reşli . 1976, p . 195 . 
19 • IP-08-H 80,Il;l!JTJ!ITP18» 
20 I slot· ia arie/or plastice f n România , voi. II , p . 76 
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prelungă spec ifică impresion ează prin eleganţă ş i expre
sivitate. În col ţul din stînga sus e r eprezentat un înger 
zburînd, în tunică viş ini e (carmin ). Pe rama superioară, 
într-un medalion deteriorat, pe fo i ţă de aur, se dh;tinge o 
scenă în car e cr edem c{L pu tem recunoaşte pe Sf. Ilic în 
carul . ău. 

Cea de-a t r eia i coană 21 (f ig. 4) (97 x 70 X 4 cm ), dil:;
pusă lateral stînga, înfăţi şeaz ă p e Sfînt ul Nicolae, bust, 
aureolat, binecuvînt înd, cu E vanghelia pe braţul stîng. 
E îmbrăcat în obi şnuitul costum de arhiereu, cu un felon 
roşu-cinabru (vermillon) închis, bordat cu galon de aur 
ş i pietr e scumpe ş i cu un omofor alb cu cruci negre valorat 
prin tente de ocru-galben ş i verde-pămintiu. Evangh elia 
est e lucrată în ocru-auriu, verde de pămînt ş i roşu-cinabru 
la literele de pe copertă . Ţinuta personajului e de un monu
mental statism. .AceastrL impresie este consolidată de 
figura alungită ş i barba tăiată drept car e t ind să se înscri e 
într -un dreptunghi. Fa,ţa e brăzdată de caracteristicile în
semne ale bătrîneţii, ·upu ·e însă t ipologiei iconografice 
tradi ţionale, de o sintet ică abstractizare ş i de o regulari
t ate perfectă ce accentuează monumentali tatea, prin inter 
mediul proeminenţei lobilor ş i cutelor frunţii, al arcadelor 
ş i pomeţilor obra jilor. Gura , ~tl e cărei colţuri sînt lăsate în 
jos prin mustăţil e aduse, împreună cu bărbia ş i nasul 
puternic conturat e, în tăresc , la rindul lor, spiritul voluntar 
al bătrînului ierarh. Priv irea , u şor impersonală , creează o 
senzaţie de detaşare superioară, în t imp ce gestul de bine
cuvîntare al mîinii drepte capăMii, prin desen ş i di ·punere, 
max imum de gr eutate. F igum ş i mîinile sint r ealizate în 
ocru-deschi ;· ş i brun, iar părul, barba ş i mustăţil e înt r -un 
alb -cenu~iu pus în tu.·e sub ţiri ş i regulate, valorate fi n . 

În cele două medalioane circulare de sus sînt r epre
zenta ţ; i Iisus Hristos cu Evanghelia , în tunică violet ~· i 
himation verde-pămîntiu cu blicuri amii, i~Lr în dreapta , 
Maica Domnului cu omoforul, îmbrăcată în maforion 
roşu-cinabru . Medalionul de pe rama superioară r epre
zintă , pe foiţă de am , după t oate probabili tăţile , tot pe 
Sf. N icolae în pozi ţi e orizontal ă , în t imp ce numele său 
apare dispus ma i jos, în cele două cartuşe laterale, const i
t uind, de altfel, un ica i nscripţ i e a icoanei 22 • 

Ult ima din cele patru icoane 2a (fig. 5) (97 ,5 x 72,5 x 
x 4 cm ), aşezată în extremitatea, dreap U\, a t împlei, e ·te, 
de fap t , icoana de hram ş i reprezintrL scena „Adormiri'i: 
M aiC1:i Dornnulu1:". D e daht aceasta, este vorba de o com
poziţ; i e de ansamblu, în v irtutea cerinţelor obişnuite ale 
t emei, în care central e înfr.1iţ i ş;ttă Maica Domnului, întinsă 
pe patul morţii, îmbrăcată în ob i şnuitul maforion roşu
cinabru (vermillon) ş i într-o palla verde-pămînt i e punc
tată cu alb. Deasupra patului se înalţă dominant Iisu · 
Hri . t os în mandorlă, drapat în himat ion brun-v iolaceu 
închi s peste chitonul roşu-cinabru. E l poartă pe braţe un 
copil în scu tece, reprezent înd sufletul Maicii Domnului . 
JVfandorla e compusă din t rei nuanţe de verde ş i verde
negru , închi se trepta~ spre centru, ceea ce creează, exclu
siv pe baza cflilităţilor spaţ i ale ale culorilor simple speci
fice perspectivei cromatice, senzaţ ia de adîncime situînd 
şi impunînd per soana lui Ii sus în faţa unei firide proprii , 
ca o prezenţă apar te, detaş~Ltă de cadrul înconjurător. 
Făr·ă acest joc de ecrane, succes iv îndepărtate în t onali
tate, prezenţa lui Iisus Hristos n-ar f i put ut fi proiectată 
în faţă cu atîta pregnanţă , mai ales dacă ţinem seama de 
dominanta întunecată a veşmintelor sale. Roşul-cinabru 
al t unicii, ocrul deschis al figurii ş i, mai cu seamă, ocrul
auriu al aureolei contribuie decisiv la evidenţierea per
sonajului în cadrul ansamblului. Un rol asemănător îl 
au ocrul -auriu al aureolei, ocrul f igurii ş i roşul-cinabru al 
maforionului în cazul Maicii Domnului car e se detaşează 
pe fondul întunecat al patului. 

Celelalte personaje part icipante la scenă conturează 
ansamblul compoziţ;iei. Jos, arhanghelul Mihail , cu sabia 
ridicată, taie rniinile înt inătorului J ehonias. Mai sus, 
simetric, în stînga ş i drea.p ta năsăli ei, cei doi spr ezece 

2 .1 ' r . inv. = 5G 
22 „ CT bI lhn10J1ae" 
2s Nr. inv . = 55 

apostoli part i cipă la ceremon ie grupaţi cîte şase de fiecare 
parte. Deasupra lor, di ' pu ş i t ot imetric, se afl fL doi ierarhi, 
iar lîngă ei, încadrîndu-1 p e Hristos, doi îngeri purt înd 
ţăclii aprinse. Culorile domina.n te ale veş mintelor ·înt : 
roşu-vermillon, brun ş i verd e-pămîn tiu . Figurile persona
jelor, cu o predominanţă de ocru , deş i b ine con turate ş i 
atent individualizate, nu ma i deţin importa n ţa pe car e în 
mod legitim o avuse. eră în cadrul celorlalte t rei icoane de 
t ip port retistic. Ele se u bordonează în acest caz impresiei 
produse de compozi ţ i a de an amblu a scenei. Arhi tec
tura orientală de fundal se prezintă în tonuri de roşu
vermillon , culoare care dominrt prin inten. itate::i. ş i di -
punerea, ei atmosfera într egii pictUI'i. Mandorla lui Hristos 
este î ncununată de prezenţa unui heruv im. Medalionul 
de pe rama superioară reprezintă pe fond de aur înălţa
rea lui Hri ' tos la cer, . usţinut fiind de doi îngeri ş i a. is
tat de apostoli. 

Inscripţ ia cuprinsă în cele două cartu şe de la partea 
superioară menţ i onează în limba slavă terna icoanei 24• 

Dincolo de ca 1·~wteri Rt ic il e lor part iculan•, reieşite , 
în parte, prin prezentarna, de mai sus, analizfL plastică a 
celor patru opere de artă scoate în cvidenţ;ă o seri e de simi
li tudini în ce priveşte tehnica ş i stilul de execuţ i e, care dau 
cer t itudinmt executil.rii lor în aceeaş i perioadă, în acelaş i 
atelier ş i , chiar ma i mult , de către unul ş i acelaş i artist. 

.Astfel, panolU'ile- ·uport a.le picturilor sînt toate din 
lemn de tei, din tr-un , ingm blat 25 • E le au a.proxima.tiv 
aceleaş i dimensiuni „i sînt întări te pe xpate cu cîte două 
traverse semiîngropate, cu relief înalt 26 . P :-wolll'ile au fost 
cioplite pe spate, fără a fi perfect nivelat e, în t imp ce pe 
faţă ele au fost degajate în parte.'li centl'a lă pe o adîncime 
de circa un cent imetru, lăsîndu-se la n ivelul iniţial numai 
cadrul marginal. Din grosimen. lemnului au fos1; .·coa,xe în 
evidenţă aureolele persona. jelor principale din icoanele
portret. 

P c faţa panomilor x-a aplicat apoi un s1 rat genera,l de 
grund, mfL i gro ·, pe care s-a pensulat un st!'at intermediar, 
orange. Fondul general, aureolele în r eli ef' , cadrul margi
nal, cartu şele cu in. crip\,ii ş i, în par te, rn edc-tlioanel ' a,u fost 
în cele din urm i'\. acoperi te cu foiţ ă de aur, incizîndu-se în 
„meplat", într-o t ehnică cc impres ioneaz~L prin măi rn;tria 
execu ţiei, frumoc-1:,;e moiive vegetale de im;pirn, ţ i e ol'ien
tală. R estul suprafeţe i, rezervat reprez ent ării propriu
zise ·a personajelor, a fost picta,t în tempem. 

Spf1ţiul ]Jl?.stic în care ne introdu ce cadrul rna,rg imLl 
esi e dominat de tendin ţ::1 spre bidimern1iomtl, f>pre phm , 
deş i nu lipse c unele Ol'i entări spre t l'idirnenf\ ional, adică 
spre f\ugerarea, profunzimii . 

Î n ceea ce priveşte gama croma.t icr1, d e~ i <lin acest 
punct de vedere circumspecţia e::;te ne:',i:r1r:'.i t necesară, 
exi::;1încl indicii cer te în privinţa unor int e 1 ·vcn ţii ulteri
oare, putem spune, referindu-ne la, ~tspechil. fLctual al 
icoanelor, că tonurile de culoare u t ilizate m;.1siv sînt trei : 
roşu1 -cinabru (vermi!Jon), brunurile de 8ienn rL mLLura l ă ş i 
verdele-pămîntiu (terra verde). Acestea , r~ l ături de fondul 
de aur, alături de ocrul carnaţiei ş i spom dicele apariţii 
ale carminului , v ioletului, negrului ş i albului formează 
o gamă colori st ică restrînsă, dar care, t ocma,i print r -o 
asemenea calitate, datorit ă unei fericite repartizări, nu 
frizează monotonia sau dezechilibrul, ci armonia ş i u nita
tea deplină, atît a fi ecărei icoane în parte, cît ş i a ansam
blului tuturor celor patru opere de n.rtă . 

E ste r evelator modul în care pictura capătă v ioiciune 
prin r epar t izarea pe o suprafaţă destul de mare a roşului
cinabru (locul II, după fondul de aur, la icoanele-portret 
ş i locul I la icoana de lu:am), pentru a-i echilibra apoi 
intensita,tea prin zonele ma i restrînse ale celorhLlte culori, 
în special t erne. Foiţa de a ur are o dublă acţiun e : pe de 
o parte, ea îngăduie evidenţ ierea cina brului, iar pe de alt;~. 
îl domoleşte . 

24 8cnrni i c( oropoJ.\ 11 ) l.\h („ Adormirea N[1sc[1loarei de Dumn ezeu"). 
25 Icoana Iisus llrislos Panlocralor a re un mic adaos p e verli ral ă, 

în partea clreaplă. 
26 La icoana S f. N ico lae traversa sup erion r:i lip seş l e clin l ocaşul ei. 
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Din alt punct de vedere, , e observă la toate operele 
inelu iv la icoana de hram, unde îrn;ă compensaţiile Re 
realizen.ză în virtute;1 compoz iţi ei prin Ruprafeţc mai mici 
de culoare - repartizarea planului I cnlorilor terne, pla
nului II l'O~nlni-cinabru şi plannlui III funclalnlui, adică 
foiţei de aur. Pe baza calităţilor spaţiale a.le culorilor (ro
şu l v ine în faţă, culorile teme i:;e retrag, iar întregul 
ansamblu , c contopeşte })e fundal), ::;c rei:tlizează acea 
preţioasă senzaţie de tot uni La,r, armonios închegat, în
scris într-un pfan unic, acela a l operei ele artă în a.nRainblu. 

upunîudu-sc rigorilor pen;pectivci cromatice ş i mo
dalităţ,ii sale de tran ·punere prin aşa-numitul procedeu 
al „decorării", culorile sînt aplicate ton pe ton, în ·tra,
turi relativ puţi ne, ceea. cc produce pc alocuri tr ceri dei:;tul 
de bru„te de la umbră la lnmină. Cel mai earacteris1 ic 
exemplu , de o reală foryă expreR ivă, e1:1te obrazul laicii 
Domnului din reprezentarea .·a, cu pruncul, obraz puternic 
conturat porni nu de ht bărbie, urcind 1prn arcada ochiu 
lui şi coborî ml apoi uin non pe linia nasttlui ş i a gmii. 
Acolo umle carnaţia, şi numai ca, este uşor valorată în 
proJunzi mc, faptul e deînclată. temperat, compernmt .. i 
dominat de rtplicarea culorii pe ve1rn i n le în pete nutri, 
în mo<l uniform, ca şi de folosi1"a, liniilor <Ies nului, uşo 1 · 
îngroşa.Le, pentru însoţirea co nLururilor ~ i pentru marc<lirea, 
cutelor îmbrăcămin\, ii. 

Pe de alLă parte, în sprijinul sugestiei de profunzirne 
Re s iLu ează fondul incizat în „meplat", aureolele în reli ef 
făcînd ·orp apar te, clar împli nind cleciRiv compoz i ţ i rt ş i 
acel u şor reli ef al formelor pernonajelor, r ezultat, Re pare, 
în urma unei mai consiRtcntc aplica\,ii de 0 nmd, mocleln,t 
apoi <lii;cret cu ocazia trasării contm·urilor 27 • 

În urma accxtor acţiuni r eciproce compen1:1;1torii, mue 
~u1 <liRpectu l unei secrete sumă.ri algebrice şi care invită 
o ·hi ul ht o privire activă, în peimanentă tmn laţie, elemcn
Lele su yinfod Rpaţiul cu două dimen iuni au totuşi rohtl 
dominant. 

ompoziţia celor trei icoane-portret se bazează pe 
echilibrarea Ruprafeţelor pictate cu acelea ocupate de 
fondul floral incizat .;i amit, atît ca suprafaţă efectiv
ocupată, cît şi ca ma,nieră de dispunere. Un rol activ îl 
au, din ace t punct de vedere, medalioanele de pc icoa
nele u Iisu · Hristos f)i Sfîntul Nicolae, îngerttl de pe 
icoamli Mai ii Domnului cu pruncul ca :;;i aureolele în 
relieL În caz ul icoanei <le hram, Re rema,rcă o r i0 ·tu·oasi'i. ~ i 
Rimei ric;:'t gntparc a personajelor în func\,ie de centntl do
minat. de fomR HriRLos l:' i Maica Domnului. 

În cecn, ce priveşLc ·onstrucţ i , , avem ele-a. face cu trei 
scheme distincte prezentînd elemente întîlnite în parte ş i 
la a lte icoane de acelaş i t ip. Prima i:;chem;:'t priveşte icoanele 
Iisns 1/ristos ::; i SJînl1il Nioolcie ş i com;tă din două 
triunghiuri i nven;c, cel ele joK, cuprinzînd bu1:1tul, fiind mai 
mare. În plux, :-;e impune o linie vert i ca,lă, de ech ilibru , 
trecind pr in centru , chiar prin punctul ele atingere a tr iun
ghiUl'ilor l:'i o lini e orizontală, de stabilitate, perpeudiculară 
'pe prima, t l'e înd prin acelaş i pun t la nivelt1l cartuşelor 
cu il18CJ'ip(iii. 

Ico:-lina 111 ai oa Dommilii1· O'U primcnl se structm·ează 
pe baza tmui mport foarte intcrc. ant ele oblice. O primă 
linie uneşLe um;:'trul .·ting a l Ma ici i Dommtlui ·u figma ei, 
trecind prin cen trul cerctu ilor ce ucscmnează aureolele 
celor două pernonaje. Figura lui Iii;uR e ·te deci, impli it , 
situată pe traiectul ace1:1tei linii . O altă oblică., perpencli
cularrt pc prima, o înLretaie pc aceaRta în centrul cercului 
aureolei Maicii Domnului, pornind de hli .umărul ei drept . 
A treia oblicrt uneşte umărul drept al Fecioarei, mai ridi
cat, cu cel st în~. Oele Lrei linii formeazrtun triunghi pe care 
l-am puJ.ea, denumi „cil max ime,1: atenţii" solicitată privi
torului, întrucît eu prinde elementele fundamentale ale 
compoz iţi<:•i. U11 <t lt Lriunghi care încadrează acci:;te ele
rnente î11tr-u n mod uiforit ei; Le creat prin unirea miinilor 
.Mft iei i Domnulu i cu entrul figurii sale. În sfîrş i t, o ultim~ 
obli ci'\, porne::;i.e <le L<li umă.rul :-;Lî 11 g al .B ecioarei, Lrece tan
gentă. bt <tlll'eOl<li xa, ~ i sfî l' ~l'l:'le În ol(.ul uin stînga Sll K, 
il'ecîud pl'i lJ înger. 

27 ~ l a i cvi<l c11I apn rc acest aspccl la iconnn iY/ aica Domnului cu 
prlllll'lll. 
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Fig. 5. I coana Adormirea J\llaicii Domnului. 

Fig. 6. I coana S/'fnlul Nicolae ele la Mănăstirea A mola, lucrată de Slroe din 
'l'îrgo11işlc ln J04d. 
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Icoana Adormirea Maicii Domnului se bazează, prin 
excelenţă, pe dreptunghiUl'i, create prin inter, ectarea 
limitelor a patru registre orizontale cu trei verticale. DrepL·· 
unghiurile create prin intersectarea registrelor doi ş i trei 
orizontale cu al doilea vertical reprezintă centrul compo
ziţiei, cuprinzînd pe Iisus şi pe Maica Domnului, ele fiind 
completate de un triunghi ce are ca bază marginea infe
rioară a năsăliei, iar ca vîrf pe acela al mandorlei lui 
Hristos. 

În ceea ce priveşte problema esenţială a datării şi 
paternităţ;ii artistice a celor patru opere de artă, aceasta 
trebuie rezolvată pornindu-se de la observarea, atentă a 
stilului în care ele sînt lucrate . .Aşa după cum am Rirătat 
mai sus, se impune, în primul rînd, unitatea lor de exe
cuţie. Fondul incizat cu motive vegetale şi acoperit cu 
foiţă de aUl' prezintă identităţi certe în privinţa modului 
dens de acoperire a suprafeţei, în privinţa natUl'ii elemen
telor decorative (rozete, flori, frunze, vrejuri) ş i, mai ale::; 
esenţial, în privinţa manierei de , tilizare. Caracterul lite
relor, al cartuşelor cu inscripţii ş i al medaliofmelor este, 
la rîndul său, acelaşi. Foarte importantă este, de asemenea, 
unitatea vădită a tehn icii picturale, constînd în folosirea 
aceloraş i tonUl'i de culoare, di pu::;e într-o manieră identică, 
în condiţiile unei tratări asemănătoare a mîinilor, figUl'ilor 
ş i veşmintelor 28 . Diferenţele care apar din fteest punct de 
vedere sînt datorate în chip evident exclu,. iv cerinţelor 
compoziţiei sau ale canoanelor iconogratice tradi ţionale, 29 

cît ş i intervenţiilor ulter ioare care au ::tlterat, în mai mică 
sau în mai mare măsUl'ă, aspectul original al pictUl'ii. Se 
mai pot menţ;iona asemănările privitoare la esenţa şi di
mensiunile panoUl'ilor de lemn, la modul lor de prelucrare, 
la felul în care s-a realizat preparaţia suporturilor. 

În aceste condiţii, concluzia s-a impu ::; de la sine : 
icoanele au fost lucrate în aceeaşi perioadă,, în acelaş i 
atelier ş i de către acelaşi meşter. 

Pornind de aici, prin mportare la specificul. icono
grafiei româneşti din diferite epoci şi şcoli, se poate afirma 
că ne aflăm în faţa unor opere de artă caracteristice epocii 
lui Matei Basarab, ce provin. chiar din atelierul domne ·c . 
Dovada acestei realităţi ne-o oferă compararea icoanelor 
de la SîmbUl'eşti cu cele de la Mănăslirea Arnot.a-Vîlcea 
aflate în prezent la Muzeul de arti1 al U.S. R.omânia, 
despre care se ştie că au fost lucrate de zugravul Stroe din 
Tîrgovişte ş i că au fost dăruite mănăstirii de însuşi Mate·i 
Basarab 3°. Unn, din aceste icoRin.e (fig. 6) reprezintă pe 
Sf. N ·1:colae ş i datează din rmul 1644 31. 

Faţă de această icoană, operele de artă de h1 Sîmbu
reşti prezintă o seric de deosebiri în privinţa fondului 
incizat, mai aentt şi mai stîngaci lucrat în cea de la .Arnota. 
.Alte deosebiri privesc modul de 1ratftre a per onajelor 
în desen şi drapajul vestiment~tţici, aspect care se eviden
ţiază, mai uşor compmfod cele două reprezentări ale Sf. 
Nicolae . .Avem, evident, de-a, face cu două variante dis
tincte ale tipului iconografic tradiţional. 

Pe de altă parte însă, constatăm exi stcnţ?.i unor preg
nante asemănări ce converg spre acelaşi st il decorativ al 
atelierului domnesc al lui Matei Basarab, menţionat în 
prima parte a studiului . .Aceste asemănări se referă la 
aplicarea aceleiaşi tehnici, ce a dus prin degajarea parţială 
a panoului în partea centrală, la apar iţia cadrului marginal 
mai înalt ş i a aureolelor în relief. Motivele decorative inci
zate apoi în grosimea grundului şi acoperite cu foiţă de 
aur sînt identice şi stilizate a::;emănător, însă cu o mai mRire 
îndemînare în cazul icoanelor de la SîmbUl'esti. Sînt de 
observat în sensul acesta rozetele şi florile dîn 'cîmpul cen
tral, alternanţa floare-frunză, cre8tată ce apare pe cadrul 
marginal, caracterul identic al cartu.;elor cu inscrip ţi i 
ş i chiar al bordUl'ii medalioanelor, de~i, din punctul de 
vedere al formei, ele diferă. 

28 Referitor la veşminte, a se observa galonncle decorative id entice, 
minecu ţele, execu ţ.ia drapaj 111 ui. 

29 Corina Nicolescu, op. cil. , p. 29 , Nr. 30. Vezi I I. 4G. 
30 Ibidem. Vezi şi V. Drăghicean11 , Comu.nicclri . P ic/orii /u.i Ma ici 

Basarab la A rnola- Vl!tca, în „ Bulclin ul Comisi unii M on urncnt elor Islori cc" , 
XXII, 1929, p . 138. 

31 Ibidem . 

Ne aflăm în faţa unui stil bine individualizat ce mar
chează tranziţia între pictura de veche tradiţie a secolului 
al XVI-lea 32 ş i pictUl'a epocii brâncoveneşti 33 • .Aceasta 
din Ul'mă pierde vechea monumentalitate, liniaritatea sin
tetică, abstractizată ş i expresivitatea chipurilor, modelate 
fin prin mai multe traturi de culoare. TrupUl'ile ş i chipurile 
per onajelor se micşorează ele multe ori, pentru a face loc 
unor încărcate elemente exterioare, de decor, cum este 
tronul împărătesc. .Acesta, împreună cu vestimentaţia, 
este bogat ornamentat într-o mRinieră ce denotă o influ enţă 
barocă. Gama cro,:nat i că, altădată re · trîn.să, se diversifică 
acum mai mult, coloritul căpătînd o v ie strălucire, în t imp 
ce umbra ş i lumina sînt dispuse de multe ori artificial, în 
stratUl'i puţine, generînd uneori contraste puternice, în 
detrimentul modeleului tradiţiomiL 

între aceste orientări majore ale picturii de icoane din 
sec. XVI-XVII, atelierul domnesc al lui Matei Basarab 
se exprimă într-un stil ce anunţă cu vigoare, în special 
prin accentul pu::; pe latUl'a decorativă, pictura epocii brân
coveneşti . .Abordarea acestui stil, cu bogata sa ornamen
taţ i.e de motive vegetale incizate, reprezintă un fenomen. 
artist ic specific care, deşi apărut sub îmîUl'irea artei moldo
veneşti ş i, indirect, a altarelor occidentale sculptate 34, 

a căpătat în cadJ:ul artei din Ţara Românea că un statut 
semnificativ, de ::;ine stătător . Icoanele de la Sîmbill'eşti, 
lucrate neîndoielnic de către un meşter din cadrul atelie
rului domnesc al lui Matei Basarab, întregesc, în chip 
armonios, cunoştinţel e noastre despre pictUl'a practicată 
în Ţara Românea că spre jumăt~itea veacului al XVII-lea 
~ i constituie, prin fineţea lucrătUl'ii, opere de o inestimabilă 
valoare art i stică . Ceea ce ne rămîne deocamdată necunos
cut este numele iscusitului artist care le-a realizat, întru
cît deosebirile menţ;ionate faţă de icoana de la .Arnota 
ne îndreptăţesc să credem că ar fi imprudent, cel puţin 
în actualul stadiu al cercetărilor, săi le punem pe seam::t 
aceluiaş i. Stroe din Tîrgovişte 3

". 

În cele ce urmează vom încerca să precizăm, pe cît 
posibil, anii între care icoanele de la Sîmbm·eşti au puLut 
fi lucrate, punct al di cuţiei în care intervine decisiv şi 
clarificator inscripţia menţionată de pe icoana lui Iisus 
Hristo8 P<intocrator : „Această fooană a făetlt-o jupan 
~JJ1 arco vel arrnaş Ş'i jiipîneasa hii, Rada". În ceea ·ce-l 
priveşte pe acest MRJrco, îl vom căut::t, ţinînd sea,ma de 
încadrarea stilistică <L operelor de artă prezenta,te, în prima 
jumătate a secolului ~tl XVII-lea. Vom găsi un mare armaş 
Marco ch iar din SîrnbUl'eşti-Olt 36 deţinînd această dre
gător i e spre finele domniei lui Matei Basrtmb 37 • Trecuse 

3 2 Corina Nicolescu, op. cil. p. Hi - 17. 
33 istoria A.rlc/or P/aslicc fn România , voi. li , p. 77 - 78; Corina 

Nicolescu , op. cil. , p . 17; Al. Efrern ov , ari. ci l. , p. 55 
:J4 Corina Nicolescu , op. cil. p. 17 
3° Cu simplu lillu d e ipolcză , 1ncnponăm c:1 icoanele de la S imbureşti 

fiind , după cum se va vedea în conlinuarc, poslerioarc cu cqiva a ni celor 
ele la Arnota , zugravul SLroe ar fi avut, poate, răgazul necesa r p erfecţ io

n ă rii tehnicii sale şi ar p11ten , inlr-n asemenea ipoteză, să fi e a utorul celor 
patru icoane prezenlale ln sl ucliul de ra\ă. La fel de posibilă , clacă nu chiar 
mai demnă de crezare, este silua\.ia ele a ::ivea 'in fa\ă operele a ltui meşter , 

mai iscusit, cel pupn în cc priveşte inc izarea 111olivclor vegetale în stratul 
de grund , decît Stroe din Tîrgovişle. 

36 I. Ionaşcu , op. cil , p. 100; Dan Pleşia. ari. cil. p. 472 Nota nr. 12. 
37 T. Ionaşcu , op, cil ., p. 100. Nu se poate adm ite a firm aţia lui C. Pe

trescu (O biserică istor ică ln ju.de/1.11 OU , in , ,Episcop ia Argeş" , 1930, Nr. 12, 
p. 25), care crede că marel e arni2~ Marco, clitorul l ăcaşului de la Simbureşti, 
este un căp itan a l lui Mihai Viteazul. Dincolo de imposibililalca ca nişte 
icoane de fa ctura celor ele la Simbureşti să fi putut fi lu crate la sfîrşitul 

secolului a l XVI-iea sau la începulul secolului al XVII-iea , trebuie avut în 
vedere faptul că Marco Danoviei , comanditarul lor , şi-a început cariera 
polilică in al treilea deceniu a l veacului al X V 11-lea ca postelnic ş i logofăt 

şi a ajuns la dregătoriile de mare p aha rnic şi mare armaş abia după 1G40. 
În vremea lui Mihai Viteazul el abia s-ar fi putut naşle , fiind , de altfel, 
nepot de fii că al lui Dan , mare vistier in 1592, apoi mare logo făt şi mare 
vornic în 1G01 - lG02 (vezi: „Sl1.1dii şi malel'iale de istoric m edie , voi. IV, 
19GO, p. 568 , 570, 573 şi Oan Pleşin, ari. cil ., p . 472, nota nr . G). Prin 
1631 - 1()32 , Marco, pe atun ci logofăt , abia se lnsura („Documenta Homa
niae J-Iistoric::i, B. Tara Românească", voi. XXlll, Bucureşti, 1969, Doc. 
309, p. 4fl 1, din G ian. Hi32). Această şti re insă se poate referi şi la un alt 
Marco logofăt, clecn cel din Sîmburcşti (vezi „Docum enla Romaniae 1-lis
torica, B. Tara Române::iscă" , voi. XX l l , 19G9, Doc. :·J2 , p . 55 din G mar
tie l G28). 

Pc de altă parlc, dupii cum s-a mai a rătat , este crona l ă ş i formularea 
lui V. Brătnlcsc11 (ari . cil., p . 4!i7) că „ l:liserica a fo st z idilcl in anul 1829 
de marele al'maş Mal'co", întruclt nu torul confundă evident data zidirii bise
ricii cu data pic tării ei. 
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mai înainte prin rangurile de postelnic ş i lo~ofăt 38
• 

între 24 dec. 1641 ş i 22 dec. 1643, docmnentel~ _11 me~
ţ,ionează ajum 1~1 dreg~1Loria de mare paharmc 39

• D1.n 
2 ian. 1644 Ri pînă la 18 apr. 1600 apare ca mare paharm_e 
Dri:i,gu.;in Delea,nu 40 . Mm·co Danovici din. ~îml..>tueşt1, 
numit „Danovici" după bunicul Rţ1u , D~~n v 1:-;t1erul, lo~~ 
fătul si vornicul 41, nu a fost făcut, dupa toate probabilt 
t~ţile~ ' roare armaş i rned~at .după ~ea fost înlo~~it dinr-:dJ:·~
gatorm de mare paharmc. De altfel, la 23 apnlle 1~_4a, fi~ 
gtua ca mare arma~ un anume Ivaşcu Ceparu, frnl lui 
Stf·Lnciu logofftt 4 ~. 

Pentru prima dată l-am. an~t 11?are arma:-. pe Marco 
Danovici înt,r-un document med1t dm 23 apnl1e 1646 43

• 

El mai apare ca atare în 164 7, 1648 ş i 164·9 44
. Un a~t d.ocu

ment din 15 ianuarie 1652 dovedeşte că la acea data Marco 
mmise 45 fapt ce se va fi pctreCl1t în 1650 sau 16G.l, pentru 
că anul J.652 abia începtrne, iar analiza internă a documen
tu lui mentionat arntă că nu e vorba <le o moarte prea 

. ' 
recentă. 

Toate aceste Rt iri coroborate duc h1 concluzia c~1 icoa
nele de la Sîrr1bur~şt i au putut fi lucn1Le între anii 1646 -
1650 (:-;rrn 1651), adici:i, r1tunci clnd c01rnmditarnl ~or era 
mare armaş, aşa cum îl men~ionează. inscrip ţ i a de pe icoana 
P ant.ocratorulu i. 

O conr:;tatare se impune, în ace:-;te cond i ţ ii, cu eviden
ţţ1 : dfl.Le1e furnizf:1te de analiza documen1;elor coincid 
înLru totul cu acelea rezultate din analiza plastică eompa,m
torie · ş i le completea,ză fi:l,rţ1 forţări de interpretare. 
într-a, dcvăr, nirn ic mai fowc decîL ca un marc 
dregător n,l lui Matei .Ba:-;arab, aflat frecvent la c~rtea ~om
neasc~1 din Tîrgovişte, r:;ă, i'i comand~1t atelterultu de 
aici cele patru icoane pentru bir:;crica pc care a ctitorit -o. l~ 
Sîmblll'esti. Deocmndată, certitudinile noa.·tre. e opresc a1c1. 

Cee~~ ce :-;e impune în momentul de faţă, cu stringen-

t,ţ1 este rnstamare~1 ş i con erv~1rea atentă şi neîntîrziată ' . a acestor valoroase opere de artă într-un laborator specia-
lizat. Această acţiune, dincolo de posibilitatea de a îmbo-

3B Marco Danuvici-pustclni c, rraLc cu Talul l ogotăL: „Duc11mcnta 

Roman iae Hislorica, B. 'faru Român ească", vo i. XX I , Bucu r eş li , J\)6fi , 

Doc. 193 , p. :1 35, clin 3 martie 1627. 
l\larco Dnnovici-logofiiL: „Doc11111 enta noman iac Hislorica , B. Tam Ho-
1nân casc[1'', vo i. XX I V, Bu cureşt i , 1.974, Doc. :380, p. 501, clin ll septembri e 

rn:l4. „ Idem" , Doc. 400, p. 5:31 - 532, din :ll oct. 16:34, idem, Doc. 168 , 
p . 22 L- 222 , clin 26 1rov. l63:3; Dir. Gen. a Arhi velor Statului , Mitropol ia 

Turii Româneşti, CXXX I V /2; mss . 129, din 6 mni Hi36; St. Greci.rn u, 

!,rnl'alooiile docu111enlalc ale f'am iliilor /Jo i el'l~ş li , vo i. 11 , Bu cureş ti , 1916, 
p . 7 - 9 , Doc. clin 2 iuni e 1639 ; idem , p. 9 - 11, Duc. cli n lO martie J.641; 
Idem , p. 29:3 , Doc. clin 28 iulie 1639; Idem , p. 4:3'1 , Doc. clin 2 decembrie 

1641; Andrei Vercss, Docwnenl e fll"iVi/ oarc la istoria A rdea /1.1/ui , Nloldovei 

şi Tării /10111 â 11 e.~ li , vui. X , J\cle ş i scrisori , J(i 37- 1000, Bucureşli , lrnpr. 
Na\ i onal ă , 19:18 , Doc. 9, p. 12 (3 nov. 1637); Doc. 19, p. :M (1sept.1638); 

Doc. 40, p. 72 (JO ma i Hi40) . 
3g Marco Da novi ci - mare pa harnic: „ St udii ş i materia le el e is lori c 

med ic", vo i. l V, p. 579; S L. Grecianu , op. cil„ p. 1 1- 12, Doc. clin 24 apr. 

1 G·12; I. I o n aşcu , o/l. cil. , p. 94, 100; Dnn P l cş i a, ari. cil. , p . 472. 
40 SLu<l ii ş i ma te rial e rle istori ~ medic, vo i. I V, p. 579, T. Jonnşcu , 

op. cit . . p. 04. 100. Auloru l opinează crt Drăguşin Dc lcanu era ma rc 
pah a rnic încă la sfi rşiLul anu lui 1G4:L (Doc. 2 rlcc· 1.G<t:3 p. 91, noLa 2) 

u JJn n P l cş i a. arl - cil„ p. 472 

•2 J. l o naşc 11 , op. cil „ p. 57 

43 Marco Dnnov ici - marc nrmaş: Dir. Geu . n Arhivelor Sla Lului, 

Episcop ia B uzău , XV ll /G (\'czi ş i X\1 11 /7, I:oc. clin 28 nov . 1G4G 
•I•l Marco Dnnovi ci - m a rc arrnnş: Uir. Gen. n Arhivelor Stn L11lui , 

Ep iscop ia Buzău , XV I l /8, Doc. clin 4 ian. 1G47; I. Ionaşcu , op. cil „ p . 

100; S L. Grccian 11 , np. l'i l „ p. :328 -:329 , Doc. clin 30 mnrti c 1649; Vezi, 
şi p isania ele la hi sc ri cn Mărcu\ a în „ Tn scrip\iil e medievale a le Rom âni l:\i 
Ornşu l B uC11rc~ li ", vo i. I , l:HlS - 1800, Edit. A caclc111ici fl .. S.R „ Buc urc.5ti , 

J9G S, p . 27(\. 
'15 Despre mon rl ca lui Marco - ma re a rnw .): Bib i. Acacl. n. S. Homâ

ni a , .noe . LXXV I. - 18 ci. : „ . . . Dar la urmă clnd an fosl ac11m in zilele 

domn iei melc, d11pll moartea l11i l\larc11 arma.~11 / . .. " Vez i şi I. Tonn şcu, 

op. cil „ p . 100; St. Grcci:rnu, op. c il „ p. :JG5 . 
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găţ1i cu noi elemente cunoştinţele noa ·tre actuale, trebuie 
· ă ducă la apropierea cît mai mult a p icturii ş i a fondului 

alU'it de aKpectul lor iniţial , concomitent cu efectuarea 
unui eficient tratament de conservare. 

Aşa cum se prezintă în momentul de faţă, icoanele 
r:;înt puLcrnic atacate de carii activi, în special pe spate, 
unde prezintă numeroase găuri de zbor. Panomile de lemn 
au pierdut din această cauză sirnţ1 itor în greutate, ele că
pătînd o structură buretoasă ce avansează ş i prezintă 
pericolul dez integrării, deja manifestat la colţuri . 

Pe de altă parte, pictura a suferit o serie de intervenţii 
ulterioare, mai mult sau mai puţin pregnante, care ~LU 
~"Llterat a pectul ini ţ ial al operelor. D in punctul de vedere 
cromatic, trebuie să spunem că foarte rar putem avea 
rraranţ ia de a ne fi referit la tonurile strict originale . .Aces
ta este, de pildă, cazul îngerului din icoana JYI a'icii 
Domnulii·i cii prttncul c~1re, alături de unele din celelalte 
personaje pla:ate în medalioane, pare a reprezenta mai 
fidel specificul stilului de lucru al meşterului din atelierul 
lui Matei Basarab . Dacă desenul iniţial a fost, în genere, 
rnai mult respectat de către restauratorii ocazionali, cum 
este cazul ult imelor trei icoane prezentate, icoana lui nsiis 
Hristos vădeşte o alterare mai profundă a figuri i ş i a dra
pajului ve ' timentaţi ei. Încercarea restauratorilor neavi
zaţi de a lumina aspectul p icturii a dus ş i la deteriorarea 
stratului de verni protector, menţiinut mai bine numai pe 
cadJ:·ele marginale, unde a căpătat o culoare întunecată. 
Acest fapt poate fi explicat fie prin interesul celor ce au 
intervenit numa.i pentru partea centrală a operelor, fie 
prin po ·ibili tatea ca acestea , ă fi fost aşezate anterior 
într-o altă tîmplă, poate de lemn, cu locaşuri mai înguste, 
care au ascuns marginile. Oele două variante poRibile se 
pot, de altfol, conjuga . 

În multe locuri, în afara stratului de verni, s-a deR
prins ş i foiţa de aur, a jungîndu-se la stratul intermediar 
orange sau ch iar la grund. 

Faţă de toate acestea, trebuie să spunem că pictura 
ş i fondul celor patru icoane se prezintă, totuşi, într-o stare 
de conservare acceptab ilă, în măsură să ofere, la o restau
rare ştiinţ ifi că atentă, r ezultate dintre cele mai specta
culoa c. 

Laboratorul de r estaurare este deci cel chemat să fie 
expre: ia grijii şi interesului nostru pentru aceste opere de 
mare valoare arti ·t ică , piese de o deosebită îm;emnătate 
ale patrimoniului cultural naţional. 

SUMMARY 

Thc nut hor Jlres ents four ncwl y cliscovcrecl icons founcl within thc 
historic munumcnt from Sîmbureşti com mune (O lt district) built towarcls 
'Lhc miclcll e of lh e XV I 1-Lh ccnt11ry by thc great provost nrnrshal Marco 
Danovici. 

Thc fom works or art were macle, as t he comparn tiv e plasti c ana lysis 

nncl the sl ucl y of the cloeum cnls from that cpoch arc demonstraling, bct
wecn 1646 - 1650 ( 1G5 1) in t hc studio of Matei Bas:uab's co urL (1632 - 1G54) 
IJy a masler whose n am c sti ll remains unknown . They wcrc orclerecl ancl 
clonated lo Lh c Sîmbureş ti church by the fo uncler hirnself. 

Thc ico ns, rcpresenling Jcsus Christ , lh e Virg in wilh Lhe haby , Sa in t 
Nicho las , ancl 'L h c Assu mplion of the Virg in a re painlcd in a generic sty lc 

cn llcd " clccoralive", characterist ic for Matei Basarab's studio; 'Lhc main 
clislinctive note of 'L his sty lc is the clecoration of thc background , of l he 
piclu rc framc w ith rieh vegeLa l motifs obla in ecl by in c ision :mel covered 

by golcl lcaves. Thc sty le is takcn over from Molclavia where it was prac
tisecl sin ce lh c cncl of lhc XVI-lh ccn'Lnry but acq uires in ,"wa llachia a 
pa rlicu lar indep endent sign iiica ncc and imporlance . 

T he precn rious condition of th e icons r eq uircs lh c ir r csLauraLion wit
hout de lay in a spccializecl laborntory. 

http://patrimoniu.gov.ro



LOCUINŢA ŢĂRĂNEASCĂ >.; 

DE PE V ALEA INFERIOARA A MOTRULUI 

-----------------MARCELA BRATILOVEANU„POPILIAN 

J_,ocuinţa ţărănească prezintă o mare diversitate de 
form e, int îlni te în t imp ş i spaţ;iu, dar car e, în ansam
blul elementelor esenţ i ale , constituie o puternică unita
t e. Circula ţia cu precădere pe cursul rîUJ'ilor, unde din 
vechime s-a dezvoltat o intensă viaţ;ă economică ş i soci
ală, a înlesnit con.·tituirea unor t ipuri de locuinţe crerac
teri st ice la un moment dat, ş i care reflectă nivelul de c~l
tură ş i de c iv ilizaţ i e atins de popula \;ie, ocupaţiile , t endm
ţele de dezvoltare, curentele la modă, influenţele su
ferite et c. 

AşezatrL în vestul Piemontului Getic, valea inferioară 
a Motrului prezintă , din punct de vedere arhitectonic, 
aspecte deosebit de interesante, cu ajut orul cărora se 
poate inccrca ş i o delimitare a ariilor de cultUJ'ă materială 
populară ale Olteniei de nord. Sub aRpectul locuinţ;ei 
vechi ş i noi, zona, are un caracter uni tar, manifestat de-a 
lungul vremii, ş i care reflectă o comunitate trăvcche de 
viaţă economicrL ş i · oc ială, desfăşurn,tă îu t r-un mediu 
asemănător. Diferenţierile, mai ales de detaliu, })rivesc 
în special elevaţia , unele elemente de pb n complementar , 
care, pe alocuri, există într-o măsură mai mare sau ma i 
mică . 

Spre deosebire de va.lea supeTioară a Motrului denu 
mită popula!' munte, ş i care prezintă elemente comune 
cu zona limitrofă gorjeană , valea inferioar~L a Mot rului 
înscri. ·ă în cadrul unei zone mai largi, denumită popular 
ţarf'L 1, formează o microzonă etnografică în care intră t ot 
centrul Mehedinţilor .;i în . pecial aşezările clin Piemontul 
Get ic, întinzîndu-se ş i în Doljul de nord. E tnogrn,fic, 
locuinţa de aici se încadrează în aifa construcţiilor t r:adi
ţ, ionale situat e la suprafaţa solului, a crwoi· limită s'q;dic~L 
o com;titui c Oîmpia Română i. 

în timp, locuinţa ţărăn ea, că ele pe valea inferioară 
a Motru lui ::i, cunoscut o evoluţie determinată de condiţiile 
istorice, economice ş i sociale, r mLlizîndu-::;e · t ipuri bine 
constituite, caracteri i:;tice unor ;i,numiLc perioa<lc el e t imp. 
Totod~L Lă , materialele de consLrucţ ic ş i tehnicile s-au ·chim
bat mereu contribuind al ătmi de elementele de phm la 
cri stalizarea unor forme de locuin ţă corespunzătoare func
ţiilor economice ale gospodăriei. 

Materialul şi tehnica de con stmc~i e 

Cea mai mare întrebuinţare a cunm;cut lemnul, folo t> it 
din vechime pentru ridicare~t în tr egii clădiri , de la temelie 
pînă la acoperi ş . Alături de lemn a fost utilizatf'L cărămicb, 
relativ t impuriu, din a doua jumătate a secolului t recut, 
desigur, într-o măsur~t destul de scăzu tă . 

Înlocuirea lemnului cu cărămicht i:;-a făcut trept;i,t. , 
ca formă intermediară cunoscîndu- i:;e combinarea celol' 
două materiale pentru ridicarea perc~ilor caf!ei, întîlni1ă 
în zona de vărsm·e a Motrului. P hLtra a fost utiliza t ă în 
mică măsură, ş i în special pentru ridicarea temeliilor. 
Ou t oate că s-au păstrat ş i au răm~Ls viabile vreme îndelun
gată unele elemente tradi ţionale , v~tlea inferioară ~t Mo
trului, spre deosebire de cea superioară, ş i de întreaga 

1 O analiză deosebit de preţioa să, asupra denumirilor populare din 
Mehedin\i o face Ion Vintilcscu în Numiri de grupă regionale din Mehedinţi 
ş i Vrancea , în „ Sociologie românească" , anul IV (1939) , J)r . 1-3, p. 80 

2 Potrivit zonării arhitecturii populare din Oltenia, valea inferioară a 
Motrului se încadrează ln aria dealurilor piemontane ale Mehedinţilor, cu 
subdiviziuni pe văile mijlocii şi inferioare ale Motrului, Coşuştei şi Muşnlţel. 
Pentru aceas ta vezl: Paul Petrescu, Zon ele arliileclurii populare din 01/enia 
tn voi. „ Oltenia. Studii şi comunicări" . Etnografie, Craiova, 1974, p. 8. 

zonă de nord a Olteniei, prezinLă o etapă mai nouă, aici 
inovaţ;iile , atît în materialul de conr-;trucţ i e cît şi in tehnică, 
petr ecîndu- l:le ma i devreme. 

Sfîrsitul :ocolului al XI X-lea a marcat introdu
cerea un'or produse de fabrică, utilizate în spec ial pentru 
acoperiş , cum ar fi tabla ,'fHl ţ iofa; de asem~nea , după 
primul război mondial, o foar te mare răspind.1re cunoaş
te cărămida . De fap t în anul 1920 se deschide la Stre
haia o fabrică de cărămidă care acoperea, în bună mă
i:;ură nevoile t ot mai crescute din zonă . A doua jumă
t ate ' a secolului nostru marchează o etapă nouă în con
strucţ i a de locuinţe , manifei:;tată prin înlocuirea vechilor 
materiale de construc ţii , evolu ţia planurilor etc. Se gene
ralizează cărămida ş i \;igla ş i se introduce cimentul sau 
betonul, folosit aproape în exclusivitate pentru ridicar ea 
temeliilor . 

Mater ialele ut ilizate pentrn ricli care~L temeliilor flint 
piatra, lemnul, cărămida ş i, mai nou, cimentul sau beto
nul. În t imp a existat o mare variaţ i e în ceea, ce priveş
te constructia temeliilor, înălţ,irnea acestora , materialul 

' l f ~ ~ foloRit . O etapă arha ică este i·efl ec tată de ca.·e e ara 
temelie, a.;ezaLc direct pc .· ol, r-m.u avind ht fiecare din
t·,re colţurile clădirii cîte un bolovan mat>iv. A.·tfel de 
cxemplal'c au rămas piuă a :-;tăzi dar intr-o proporţ ie re<~usă . 

CaK~L joasă, ele t ip vechi, con struită îna inte de 1880, 
apare cel mai ade::;ea pe -i.m stri:i.t f\ub(,irc de P'iatră .u1?iblă 
toare sau de sîgă , care R.re roKtul de a prot~j <~ · e~rpul 
Rau tălpile caf!ei de umezeală , p1~ecmn ~ i ele a ofon onzon
tali tatea neceRară. conKtruc ~i ei . Jnălţimea zid'ithl'I; variază 
de obicei în tre 10-40 cm. Peste Ktir·atul de piatră Re a~<tză 
talpa i:;au temel'ia care impre;,; i onează prin gt' Ol:l imc ht cele 
mai multe, a jungîncl pînă la 45 /30 cm. În aceat>tă pcl'i oadă 
i,;e u1tîlne~te, aproape în cgal}L rn ă, i:;m·rL, ~ i casa p e f urci, 
la care talp a este a.~ez< Ltă pe fnrc'i t><1.u ln1,tnc'i , înalţi de 
aproximativ un metru, introdu ~ i pc jum~LtfLte în pil.mîuL; 
pu.:i de obicei din metru în metru, com;t it ui e un sprijin 
~olid pentru tălp 'il~ casei. Casa veche, joat>ă, se cc~racter i 
zează printr -o temeUe t>Cunclă ~i este plai:;ată cel mai adesea 
pe loc drept , fiau cu mici diferen ţe de nivel, chiar în aceas
tă etaprt. 

Etap<~ 1880 - 1920 el:lte camcLerizată prin creşterea 
temeliilor, care devin ~ i mfL i r ezil:ltente. La clăd i rile joase 
procentul cel mai rid icat este rnprezentat <.le temeliile 
}Je forci care acum apar relativ înalte urmate apoi ele cele 
de piatră. Se utilizc~Lz ă. de asemenea ş i cărămida simplă 

sau în combina,ţ i 9 cu piatra, dar într-o proporţi e mai r e
dusă . Etapa 1920 - 19!)0 nu aduce prea mulLe aspecLc 
noi, ci numa i oa.recari schimbări. în rnportul dintre ma
teria.lele ut ilizate, asLfel că numărul temeliilor din pia
Lră este în ere., tere, cleş i în propor(iie redm;ă se înLîlnesc 
si temelii din ciment . 
'. După 1950 creş Le numărul caHelor eon.·truiLc pc 
temelie de ciment, se menţin încă temeliile vechi din 
piatră sau pe furci, dar într -o proporţ ie mai redusă. Se 
pot constata următoarele tendinţe : micşorarea numărului 
de case cu t emelie joasă şi mărirea numărului de case 
cu temelii puternice, de ciment în special, proces accentuat 
îndeosebi în a doua jumătate a secolului nostru. 

Temeliile cel mai adesea rezolvă diferenţele de nivel, 
multe din casele înregistrate fiind construite pe terenuri 
Qe prezintă den.ivelări. Înălţimea temeliei poate , creşte 
de la spate spre faţadă sau invers, de asemenea de la o . . 

.8.5 
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latmă ht alta, Jacilit ll:ul înk-o <Lnume perioadă exLinderea 
consLrueţ, iilor ridicate parţi al pe beci 3. 

Utilizar ea îndelungată a lemnului a fac ilihtt dezvol
tarea unor tehnici de lucru peciale, prin care R-au ridi
cat constru cţii r ezi tente. 

h;temul cel mai vechi de construcţie şi totodată cel 
mai ră pîndit est e acela prin care pereţii Rînt forma~i 
din cununi de bîrne Ol'izontale dezvolta,te de hL temeli e 
spre acoperi ş . Hîrnele se îmbină la capete în ma i rnulLe 
feluri. Forma cea ma i veche Ri înt îJnitrL în mod frecven t 
este îmbinar ea în cll e'i, obţinută prin cr e::; LrLturi la ca.peLel ' 
bîrn lor. Potrivit felult1i crestăturii întîlnim: a) cheici 
rotundă, cînd pe bîrna neciopli trL se aplică la ca,pet e o 
crestăLurăi rotundă î11 caTe KO a~eză bîrna următoare; 
se î rrLîlne~te la constru cţiile foarte vechi, ridimtte în .·pe
cial înain Le de 1880 (fin" 1). b) cheia clrea]Jtă, aplicată la 
bîrnele ciopliLe în pa Lru muchii, ş i con:>tă din două cre.·tă
t uri în unghi dI·ept pe două din laturile opuso ale bîrnoi ; 
are cea mai mare frocven~ă , fiind ci:tracLeri ·tică t uturor 
tipurilor de con -truc ţii <l.in zonă ; c) încheietum în ţînC'iir·i 
xau în coadă de rînd·wn 'ică , cînd pe bîrnă apar la extre
miLăiţ i două cre::;tături în unghi aHCU ~it, und e He introduce 
capătul bîrnei următoare c1·e:>tat în acelaşi mod, dar în 
sen::; invern. La locui nto RC întîlneşte e:x trem de rar, moda
li tatea r e:-;pect ivă fiind utiliza,tă frecvent la biHerici, do 
tinde „i denumirea de cheie bi::;ericea. că . c ma i în tilneHte 
ş i la unele hambare vechi de grîu. ' 

în ultima vr eme s-a răHpîndit încheietura în căf ei 
ş i pen tru îmbinarea bîrnelor la capet e, îna inte întilnită 
numai la u ş i ş i fereHLre. Din doi în doi metri, aprox imativ, 
precum ,,i la conuri, Ke fixează bo11dod verticali pe alo 
căror la turi He aplică dou ă şanţuri numito iiliw in care Re 
introduc capet ele cioplite ale bîrnelor , a};>cza te m·izontal ; 
spre deosebire de bîrnele ut ilizate la încheietura î 11 căje'i, 

acestea din urmă .apar mai curte ·i mai ubţiri . 
Încă de la început ul secolului no tru a început să se 

răspîndească o tehnică de construcţie specială care ut ilizea'-

8 Locuinţa de acest tip are o mare răsplndlre, !ntîlnlndu-se frecvent 
fi !n zonele de sud, semnalate şi de N. Niţu , !n Ctteva sate privind er1oluţta 
aşezc'1ril loculnfei şi gospodărie i de pc l!a/ea Motrului inferior, „H!storlca" 
III , Editura Academiei, 1974, p. 282. 
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Fig. J - Pimni/ă fnc l!e ială ln cheie 
rolunclă la o casă fnallă clin .Jiro/J. 
Fig. 2 - Casă pe pimni/ă clin .Ji
rov. 

ză lemnul în combinaţie eu cărămida. uporţii verticali, 
bondocii, brLtu ţ i din metru în metru ·îut uniţi prin con
Lrafise, iar t ot acest schelet apare umplut apoi cu cărămidă. 
Tehnica respectivă a cunoscut cea m.ai mare răspîndire 
în spe ial în zona de vărnare a Motrului, la Stîngăceaua, 
But oie . ti, Gura Motrului . Pînă la introducerea maf\ ivă a 
cărămizii, petrecută mai ales după 1950, procedeul a fost 
utilizat pe s ar i\ în Lin ·ă . De remarcat utilizarea destul de 
devreme <t cărămizii pe valea Motrului mehedinţcan ş i 
pcnLru ri<l.i carca întregii conHtruc ţ, ii. Exemplare vechi de 
pcsLe 100 !le ani rillicat e în întregime din cărămidă s-au 
înt îlniL imt i ales la Jirov ::; i ValeacR cn,. 

Casele de lemn <l.e pe v~Llea inieriom·ă, a Motrului apar 
întot deauna tencuite, bîrnc aparente înt îlnindu-se fo<trte 
rar ,i num.a i la par terul locuin ţelor înalLc, cînd a esta 
adăposteş Le P'im111'/a. Compm·aLiv cu nordul Olteniei din 
acest punct de vccler zonn, xtudiată, prezintă o etapă mai 
avan.·a,tă . 

Caracteristică pentru locuinţa tradi ţional ă a fost culoa
r ea albă, zu grăvirea în culori ·v ii a exteriorului fiind o 
modă nouă intro<l.u să în urm[L cu 15 - 20 de ani. De daLă 
recentă este ş i împo<l.obirca exteriorului prin executarea 
unor înflorituri cu t iparul ::;au prin stropirea întregii su 
prafcte Ri colorar ea în t onUl'i Ht ridente de verde si albastru. 
Di 1:1parc' HtumtLuni caractcriHt ică anilor 1920 _.'.. 1940 r ea
lizată prin aplicar c<t unor ch enare deasupra ferestrelor, 
und e mot ivul cel 1rnt i frecvent cm ~tergarul, tratat în 
manieră o·eomeLrică. 

Locuinţa ţărănească trndiţională prezintă ca formă 
RlJeci:fică ş i puternic unitară, acoper'iştil în patru ape 
care He înLîlneştc ş i la celelalte con. truc\,ii de t ip vechi 
din goRpo<l.ări e . Pentru locuinţa tradiţionrLlă din zonă a 
JoRt caracLeristi acoperişul înalt ş i coama Rcur1A Cînd 
casa este d ezvoltată în adîncime, coama nu apare la faţadă 
ci pe later~Ll , aşa cum >C înt îln e.; te la unele con ·t ruc ţ ii 
vechi cu tendinţă spre patrulat er (fig. 2). De a ·emenea 
i ·ternul respectiv e ·t e întilnit ş i la p'imrâţă. Cu t impul 

panta acoperişului devine mai lină, iar coama se măreşte. 

La construcţiile de t ip nou, ridicat e în special după 1950 
şi care reflectă o vădită influenţă urbană, mai ales în 
ceea ce priveşte elementele decorative de la exterior, 
predomină acoperişul în mai multe ape. 

Materialul folosit pentru acoperirea caselor a cunoscut 
în timp o neîncetată evoluţie. Dacă vreme îndelungată s-a 
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Fig . 3. - Casă joasă clin Broşteni. 

utiliz;.tt în exclu ·ivitate lemnul sub form ;'.'L <le blane xau 
sindrilă , la începutul secolului al XIX-le~L a început să-ş i 
facă apari ţia tabla, ca apoi în a doua jumătate a secolului 
nostru să se generalizeze ţigla. Blanele spre dcm;ebire de 
ş'indrilă emu ele dimensiuni mai mari, pînă la 10/80 cm, 
ş i se execuLau din lemn de stejar . .A.u fost ut ilizate cu pre
cădere în r-;pecial în secolul trecut . Centre cuno, cu te pentru 
prelucrarea lemnului sul> această formă au fost Samari
neştii ş i Valea Poienii . Şindrila de brad, care a înlocui t 
trepta t blanele, a cuno ·cuL o mare răspîndire mai ales 
la începutul r-;ecolului no,·tru ş i xe lucrn în zona subcarpa
tică a văii Motrului la Cloşani, Văi eni sau Orzeşti. 

Tavaniil încăperilor a parcurn de asemenea diferite 
etape de dezvoltar e. Cea mai vech e est e p ond-Ua, înt îlni
tă în special înainte de 1880 ş i care constă <lin 
blanc aparente, de obicei <le brad, îmbinat e în 
u,luc ş i , ·usţinute de grinzi puternice, proeminente. La 
unele exemplar e vechi ele locuinţe , blanelc, acmn mai 
scurte, sînt cli t'lpuse în unghi ascu ţit ş i formează un frumo::; 
joc de linii. Î n et apele următoa re cca mai iw1re răspu1<.lire 
a avut-o tavanul de Zecisă construit din bc~e <le ~thm îm
pletite ş i ;.1coperit apoi cu tencuial~L . Spre clcosebirc ele 
primul t ip acest a este rn.a i puţin rezh;tent dar mai ieftin. 
În prezen t , tavanele tencuite în exclu sivitate se fac <lin 
vălogi , beţie sub ţiri înveliLe în pămînt cu p rii ie ş i puse într e 
grinzi. De reţinut denumirea locarn de p odea penku 
tavan. 

Casa ţărănească de pe valea inferioară a Motrului 
a cunoscut sub a pectul eleva(iiei forme diferite, încadrate 
perfect într-o anume t ipologic, specifice în t imp. 

Forma cea mai simplă ele locuin~ă 1ntîlnită îo t oate 
etapele, dar în proporţii diforiLe, este locuinţa joasă care 
cuprinde t oa te încăperile (fig. 3 ). Ca::;a joas~L, cu un ::; ingur 
nivel, est e a~ ezată pe o t emelie care, în t imp, a crcKcut. 
Dacă la casele vechi t emelia erai joaF1ă , <liclesea formată doar 
din pietre aşezate la col ţmi sau dintr -un f\k at foarte 1-;ub
ţ,ire de piatră, la constru.c(iiilc de t ip nou, rcmaTcabile prin 
dezvoltarea planului, t emelia cre:;;tc pînă la 1 - 1,20 m, 
devenind toLodată şi m;.1 i clurnbilă . u t0<1te di feren ~ele 
întîlnite la temelii, casa joa · ă a avut forme <:tsern~măto::we, 
deosebirile de la o etapă l~L alt<L manifo;t în<lu -se prin nu
mărul ş i dispozi(,ia înc;Lperilor, prin materialul de cou.-truc
ţie ut ilizat . 

În arhitectura ţărănea . că de pe valea inferioară a 
Motrului un loc de seamă îl ocupă casa înaltă ridicată 
pe pivniţă (local pimniţă) de veche tradiţie (fig. 4, 5). 
Parterul, înalt de 2 - 2,30 m, serveşte ş i drept soclu pentru 
etaj. În zonă s-au întîlnit numeroase exemplare de acest 
fel, ridicate în special în etapa de dinainte de 1880. Ele 
reflectă ponderea ridicată a ocupaţiilor viticole şi pomicole 

practicate în zonă din cele ma i vechi t impuri 4. În forme 
durabile, impunătoare, se întîlneşte în specia,1 în vechile 
r:;at e moşneneKti .'i constituie expresia unei ma i pror:;per e 
i:;tări material ~. ' 
· Conr:;tru cţ; iiJe aceKtea sînt compu. e din clou ~L _nivele : 

parterul, ocupat de pimniţă şi siLuat în c.'clu s1v1tate la 
:mprafaţa Holului ş i nivelul superior destinat locuirii pe1:~ 
manente ş i preparării hranei. C;.11-;cle înalte F1înt constru cţ11 
ma.·ive clin bîrne mch eiate în chei rotunde .-au clJ'eptc. 
Specifice pentru valea inferioară, a Motrului sinL p arteriil 
con truit În înt regime clin lemn , la fel ca ş i etajul, ş i lipsa 
pietrei la conf\tructiilc el e acCf;t fel. MenFonăm utilizar ea 
l.mcori ş i a cărăimi~ii la exemplar e vechi de locuin~ă . 

P arter1,1,l, care adăposteşLc pimniţa, ca urmare a func
ţionalităţii sale este prevăzut cu uşi masive ş i avîn<l ? 
deschidere htrgă cc permi te intrarea vaf\elor mari. 
Adăpm;tind o bună parte din produsele alimentare 
ale go ·podăriei, pim:nita va fi întotdeauna o construcţie 
solidă, prevăzută cu 'sisteme tradi ţionale de închidere. 
Cele mai vechi exemplare prezintă la parter unele carac
teri stici de întărire care pot fi conf\ icleratc drept reminis
cenţe de viaţă feudală . Parterul este închis cu un zid pu
ternic, accesul în clădire făcîndu- r-;c printr -o uşă masivă . 
Nivelul inferior apare deci cu o 1-;ală închisă; aici se află 
.; i o scarrL interioară care face legătura cu nivelul superior 
(fig. 6). Deor-;ebi t de intere ·antă ef\te .; i ca a u chep eng 
întîlmtă în ·pccial la Valea, R ea ş i Cernaia unde pimniţa 
comunică direct cu parterul printr -o cară a cunsă . Cu 
timpul caracterul d.e întărire cliF1pare, acce. ul la pimni,tă 
făcîndu-se direct de afară . .Alături de aceasLa apar una 
·au două camere de locuit sau o bucătrLrie , ca a inaltă 
înclepărtîndu-,·e treptat ele form a initial ă , proce.- petrecut 
mai ale după primul război mondial. Dacă în perioadele 
mai vechi şi în .·pecial la mijlocul 1:;ecolului t recut ])înă 
în jurul anilor 1880 casa înaltă pe pimni ţă a con.-tituit o 
modă, care a generat r emarcabile piese de arhitectmă, 
începînd din ecolul al XX-lea exemplarele de acest fel 
sînt pe cale de dispari ţ ie, fapt care îndeamnă la o temeinică 
cercetare ş i la luarea unor grabnice măslui ele conservar e. 

O altă etap~L de clezvolkt1·c a casei ţărăneşt i o con, ·tituie 
cca a ca1:;ei pe beci , care ·ub aspectul elevaţie i prezintă, carac
teri Rtici aparte faţă <le construcţiile joase şi u1alte. Ca.-a pe 
beci are un f\Oclu puternic onstruit din piatră san cără
midă si car e J)rczintă o e1-;cava Lie mai marc sau mică în 
func~ie de înclina ţ, ia terenului. 'B ecit1,Z, spre deosebire de 
pimni~ă, este .:ăpat în pămînt şi se poate întinde pe într ea-

4 U n docum ent imp ortant p enlru cun oaş l er ea inl en s il ă !ii aces tei 
prnc li ci ii con stilui e Memoriil e generalului \'on Bm1 cr , în cnr c sinl m en
\ionatc v ii ş i li vezi în m ajorila l en sal elor din zon ă: C .. J. I<araclj a , Ollenia 
clupei memoriile general11/ui Vo n .l:J aucr, în , ,Arhi vele Olt eni ei", an l I (1924) 
nr. 16, p . 504- 512. 

Fir;. 4 - Casă pe pi11111i{ă din Cemaia. 
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ga suprafaţă a casei sau numai parţial. Sub ace ·t a.·pect 
valea inferioară a, Motrului se prezi nt,ă ai:;tfel : în aşezările 
dintre Broşteni şi irehaia, cea mai mare pondere este 
deţ inută de ca:ele cu beci parţial. În acea ·tr1 , ituahe o 
parte a clădirii este a,~ezată pe beciul r ealizat prin esca
vape, pal'Lea, opusă spriji nindu-se pe HOL C:-Lsele sînt a. e
Z<tLe ~t ·um pe teren înclinat, la plasarect beciului ţinîndu- ·e 
seama de acest. a,:-ipect. u toate că i';\i a ici He înLîln e8c unele 
construcţ ii plasaLe în întregime p beci, numărul cel mai 
mare îl d eţ in a:;ezările situate în jos de lreba i<t, spre 
tingă ·eaua, 13u toie:;ti. Beciul eKtc re:-tlizat în întregime 

din cărămiclrt ~ i foarLc rar <li n piatră. AcceHu l la, boci e 
face pr~n g~rlio i care coboa1:ă, în pantă lină1 i~1·. inlmrea, 
esLc apa.rata tl c un balcon HL1iuat dea ·uprn. loalt-Imea be
ciului e:Le de aproxim:-1L iv 1,80 - 2 m din care jumătate 
se află ·ub nivelul tl.e călcare . De remarna,t vechimea mare 
a conskucţ,iilor de ace8t gen clin zonă . 

Parterul , ca,re aclăpo.·teşte încăperi l e ele locuit ş i ele 
preparare a hranei, aşezat deasupra beciului ş i con:truit 
cl in lemn, e sprijină pe bîrne groaRe, 8Upfi1puRe. Spre 

cleoRebire do m1sele pe pimni ţă, co n l'lLrucţiilc ele ace. t 
gen p ierd clin înălţ ime. Comparat iv cu valea HUper ioară 
a Motrului ş i nordu l Mehcdi11(1ului, pe .Niotrul inferior se 
întîlne:c numeroase lo nin\.e pe beci con:::itruite în speci
al intre 1880 - 1920, perioadă după car e numărul lor 
începe ·ă i:;cadă treptat. S-au înregi trat însă e ' emplare 
<.lestul ele numeroase construite ş i înainte de 1 O. 

Priv itor la elevaţ, i a ca:elor Re pot observa Ul'mătoarele 
tend in~ are au ac(,ionat în timp : într -o perioadă foarte 
veche, în pr ima jumătate ~1 secolului al XIX-lea c pare 
că predom inau consLn1 cţiile joa8e la n ivelul olului ca apo i 
să-.;i fa ă tot mai mult lo , în Rpccial la familiile înstărite 
de moşn n i, casele înalte ridicate pe pimni(;ă . .A. doua jumă
tate a secolului al XIX-lea este perioada în care Re con-
8truiesc cele mai numeroa ·e ca. c înalte C<"lil'e pl'În armonia 
proporţ iil or dovedes · o îndelungată tmd i ţ i e con .. tructivă; 
tot în a · eastă perioadă îşi fac loc ş i construc~iile pe beci 
care cuno··c cea mai mare înflorire în .·pecial pînă ·pre 1920. 
În prezent se ma n ife ·tă pregnant o tenclinţr.1 tl.e crei;lterc a 
numărului. de ca:e joase dezvoltato doar pe plan orizonLal 
care ·e ·aractcrizează, prin mi'\,rirea numărului ele încăperi 
de ·Linatc în ·pccia,l locuirii. cade totocl:--i,L~. imporfanya 
încăper ilor ş i construc(;iilor ane,"c tl.estinate produHelor 
agroalimentare. 

Un alt aspect care ·ont;ribui e în marc măsm·i'\, la 
cont urarea tipoloo·iei locuiu(.ci (.ărăn e:şLi esLc plawul. 
Var iab il în timp, reflectă îrnl eaproape ·Lar e<t economică 
ş i soc ial ă <t gospodări e i. V:-1i lt>a inferioară a Motrului oferă 
un tablou oarecum diferit de zonele limitrofe cl in nordul 
Mehedinyil or :; i Gorjului , mani feHt<tt ~i prin ponderea con
:trucţiil or cn planuri mai dezvoltate întî lnitc în etapele 

Fig. 5 - Casă pe pimni/cl clin Broşteni. 
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Fig. 0- Casei pe pi11111i(ă di11 S tîngăcea ua - Bîrlogeni. 

vechi ş i foarte vechi. Pentru definirea caLcgoriilor de plan 
înt îlnite t rebuie de la început precizat faptu l că dezvol
LMe<"li locuin~elor a avut loc atît pe plan orizontal cît ş i 
vertical. 

Ca,·a joa. ă prezintă în t imp schimbări reflectate im
plicit în plan care ~1 cunoscut o ontinu;1 revoluţie. Cu toate 
că se înLîlnesc o mul ţ ime de con · truc~ii r id icate înainte 
ele 1850 nu s-au putut înregistra locu inţe monocelulare 
cu caracLer permanent. 

Cel mai simplu phtn cuprinde două încăperi (fig. 
7, 9) : una numită local casă este de. t imttă preparării 

hranei, a ici aflîndu-se „ i vatra ; cealaltă, soba, erveşte ca 
încăpere ele locuit pentru întreaga fam ilie, atît vaira. cît 
ş i iarna. În casă se află vatra cu co~ puternic de cărămidă, 
plasată întotdeauna în col\ ul d i 11 :pate al încăperii reRpec-
1iive. Caracteri stic ventru ca ·ele cu aceHt plan este faptul 
că, au o si nglU'ă comunicare cu exteriorul, vrin prima încă
pere, m~re comunică direct cu a dona. Phmul ace ta ·tră
vcchi cu noaşte o imtfo răspî ndire în Oltenia de nord -vest 
ş i in ·pccial în M hedin~i. Mm·ea stabilitate 1mmifestată 
în t imp a fol:;t gen rată tl e::; iam· ş i de faptul că si: temul 
trad i ţional de încălzire şi tle preparare a hranei se prez intă 
:ub forma complexului vaLră-sobr1 oarbă care cuprinde 
ambele încăperi. Prin di spozit,.ia în plan cca ele-a doua încă
pere eHtc mai adăpol'lt ită, nccomunicînd direct cu e:x Lerio
rul. · 1fai rar 8e în tî l ne:şLe planul în car e fiecare încăpere 
arc o u„ă Hpre exterior; uneori Î ll cazul tl.e fa\,ă camerele 
pot ş i comunica între ele. 

O marc r~1spînd i rc <"li avut-o casc.ii cu cot, întîln i tă în 
spcc i ~-i,l la constr uc(,iile el e tip vech i ş i caractei·iz~Le prin 
supratl.imensionarea înd'1pcr ii de locuit, car e ::;e dezvolLă 
Hpre faţadă . Prin <tcest detaliu, casa de pe -v1--i,lea inferioară 
a Motrului 8C apropie ele zona limitrofă din nord-vest, 
unde con. Lrucţiile d ace ·t fel' au avut o pondere r id i cată. 
A8pect ele vech e tratl. i ţie caracteristic Mehedinţilor :ş i în
t îlnit în Loate i·eo·iuni le ţăr'i i, el ·a fost p reluat .; i îmbogr1ţit 
de const rucţ iile ţărăneşt i cl in zi lele noastr e. 

E t~ <1ipa i med iată ele dezvoltare a l ocu inţe i joa ·e cst.e 
reprezentată de casa cu t rei încăper i . În t imp -au mani
festat două tcnd i nţ1e generale de creştere. Pr in supradi
mensionarea uneia d intre 1ncăpcri R-<t ~tjuns la lărg ire~L 
con · iclerab ilă a spaţiului afectat locuirii . Creşterea în adî.n
cime a unei încăper i H, atras după sine mărirea ş i a celei
lalte, a tfel încît a putut f i compart imentată (fig. 10-15). 
Ace.:'t ta a penni dezvoltarea pl< nului casei sub formă de 
patrulater ş i constit uie o caracteri tică de bază a locuinţ;ei 

săteşti de pe valea inferioară a Motrului , conferindu- i 
un loc bine individualizat în cadrul arhitecturii popufo.re 
din Oltenia. Modalitatea de creştere din interior a spa
ţiului e te caracterist ică în zonă etapelor vechi şi foarte 
vechi de dezvoltare, întîlnindu-se la numeroase exem-
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Fig. 7 - 9 Planuri de casd cu doud lncăperf . 

Fig. J0 - 16 Planuri de casa cu trei tiicăperf, cu creştere din Interior. 

Fig. JIJ - zo Planuri de casă cu trei tncclperl, cu creştere prin adjuncfle. 
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Fig. 21- 23 Planuri de casd cu patru sau mai multe încăperi . 

plare construite înainte şi imediat după 1880. .Aspectul 
respectiv poate fi observat în mari zone din ţară 6. 

Menţionăm prezenţa a.proape obligatorie a comple
xului vatră-sob f.'L oarbă la construcţiile ridicate pînă în 
preajma anilor 1930 - 1940, fapt care imprimă încăperilor 
o strictă funcţionalitate . P lanul cu trei încăperi cuprinde 
casa, unde se află vatra cu coş , soba, în care se locuie.;te, 
încălzită cu arhaica sobă oarbă ş i camera bună, numită 
local odaie. Acesta ar e în special funcţie de r eprezentare 
ş i este destinată depozitării ş i etalării ob iectelor de po
doabă, ţesătm·ilor etc., f iind ş i purtătoarea tendinţelor 
de înnoire ş i modă. 

Încăperea cu vatră apare cel mai adesea plasată 
la faţadă ; la planurile dezvoltate prin creştere interioară , 
care predomină în zonă, ea est e de dimensiuni ma i reduse 
decît camera bună . Vatra , aflată t ot în colţul din spate 
al încăperii r espective, faţă de întreaga construcţie apare 
pe peretele despărţitor numit local pr-irnez. Cum vatra 
este în acest caz plasată pe peretele median, camera bună 
poate fi încălzită t ot cu soba oarbă alimentată prin vatră . 
Totu şi prezenţa ei nu este obligatorie în acea. tă încăpere, 
cel mai adese~L putînd lipsi. Această modalitate de împăr
ţire a spaţiului interior aparţine stratului vechi de arhi
tectUI'ă populară din zonă ş i se întîlneşte atît la casele 
joase cît ş i la cele înalte. 

Etapa mmătoare de creştere a planului din interior 
este camcterizată prin plasar ea încăperii cu vatra în 
partea din spate, bucătăria fiind deci izolată de celelalte 
două încăperi. Acest plan, car e a cunoscut o mai mare 
răspîndire în special în primele două decenii ale secolului 
nostru, este mult mai vechi, înt îlnindu-se ş i la unele con
strucţii din perioada anilor 1870 - 1880; apariţ ia lui im
plică dezvoltarea prispei laterale, local numită tindă . La 
con ·trucţiile cu t rei încăperi spre deosebiTe de cele cu 
plan mai restrîns, incăperea, destinată preparării hranei 
e ·te mai mică, spaţiul cel mai mare fiind afectat în pri
mul rînd camerei bune. 

Comunicarea, cu exteriorul la casele de ace::;t fel se 
poate face în mai multe moduri: a ) locuinţa poate avea 
o singură intrare, prin încăperea cu vatra , de unde se intră 
în celelalte. Se întîlneşte la cele mai vechi planmi ; în 
zilele noastre a ·upravieţuit într-o mă. Ul'ă redusă ş i nu
mai la construcţiile ridicate îna inte de 1880 ; b) locuinţa 
poate comunica cu exteriorul prin încăperea cu vatra , 
din care se intră în cea destinată locuir ii permanente ; a 
doua intrar e, t ot directă de afară , se află la camera bună . 
Acest plan, de asemenea vechi, a fost frecvent în special 
pînă în primele decenii ale secolului nostru; c) fiecare 
încăpere comunică direct cu exteriorul, vatra apărînd 
plasată în partea din spate. Planul a cunoscu t o mai mare 
răspîndire la începutul secolului nostru, cu t oate că se 
întîlneşte şi în etape mai vechi. 

O altă modalitate de dezvoltar e a planurilor casei 
este creşterea prin adjuncţie . În acest caz, alătUI'i de cele 
două încăperi se adaugă a t reia , plasată paralel (fig. 16 -20). 
Spre deosebire de creşterea din int erior, dezvoltar ea pla
nului prin adjuncţ i e este caracteri stică etapelor mai noi 
de dezvoltare, după anii 1920 fiind mai frecventă . În 
ceea ce priveşte comunicarea cu exteriorul se pot întîlni 
următoarele situaţii: a ) casa poat e avea o singUI'ă comu
nicare, prin încăperea din mijloc, din care se intră în cele
lalte două . La locuinţele de tip tradiţional vatra se află 
în încăperea din mijloc care iniţial prezenta dimensiuni 
obişnuite. !n cazul transformării în încăpere de trecere, 
odată cu eliminarea vetrei aceasta devine mai îngustă. 

6 Paul Stahl, Planurile caselor tărăneş l l româneş ti , Sibiu , 1958, p . 21. 
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Cu timpul a ici poate apărea o sobă cu plită , destinată 
preparării mîncării prin care, în v irtutea tradi ţie i, se 
încălzeşte ş i încăperea de locuit, unde este pla '::ttă o , obă 
de zid ·au de teracotă . Ambele <tpara te de încălzit comu
nică int re ele. Principiul care stă la b aza acestei modali 
tăţi e!'lte acelaş i mt în cazul ." i1:1 t emului arha ic vatrăi-soM 
oarbă. Acest asp ect este ma i nou ş i ;1 cunoscut o oarecare 
dezvoltare ma i ales după 1950, odată cu eliminarea vetrei 
tradiţionale . b) Casa poaite av ea dou ă, comunicăiri cu ex.Lc
riorul, prin încăiperea din mijloc din care Re intrrt în ~t doua , 
dar ş i prin camera, bună, , care în aceKt caz ap are izohtt rt 
de celelalte. În cnizul m en(iincrii v etrei, aceas t~t poate fi 
plasată a.stfel : în încăperea din mijloc mtre comunică 
direct cu camera. de locui t , cam era bun ă, a.vînd intrare 
direct de afar{t ; într-una din încăperile lat erale, izolat;'\, 
de r estul casei dispunerea ş i func~ionalitatea încăperilor 
au răma acelea.; i ş i în cazul înlocuirii v etrei cu si1:1tem e 
moderne de încălzire ş i de preparare a hranei. c) Ca1:1a 
poat e av ea t.rei încăperi, fi ecare avînd intrar e proprie. 
Se poat e întîlni ş i o variantă a aces tui ·ubtip, cîrnl înd \.
p erile pot fi totodată prevăizutc ş i cu o uşrt in terioară . 
Ace. t plan hts f't ma i multă libertate în aleger ea funcţio 
nalităţii încăperilor. Fiind un plan mai nou, bucăităria 
apare de regulă înt r-una din încăperile laterale. 

D e r emarcat dezvoltar ea timpurie p e valea inferion,rf't 
a Mot rului a numeroase case cu t r ei încăperi, avînd pla
nuri arhaice, care r eflect.ii, străvechile tradiţ; ii în construcţii 

locale. 

Trecer ea la, planuri cu patru sau ma i multe încăpCt'i 
(fig. 21 - 23) s-a petrecut r elat iv ma i tîrziu. Se poate 
consta ta o dezvoltare a planului locuin\;ei în p erioada 
interbelică în special ht păturil e ma i îns tărite ale popu
laţiei; în et apele anterioare, numărul locuinţelor compuKe 
din pa tru sau mai multe încăperi era extr em ele r eduR. 
În zilele noastre mar ea majorita t e <1i locuinţelor noi pre
zintă as tfel de creşteri. Industrializar ea zonei, odaMt cu 
deschider ea bazinului carbonifer Motru, au contribui t în 
bună mă.·lu·ă şi la chimbaren, n,xp ectului ocupa ţ,iilor t rn
diţionale, avînd o influenţă, deoxebită ~ i axupra locuin~e i 
ţărăneşti , care parcurge noi xtn,dii rle dezvoltar e. Urmă
rindu-se în permanenţă r cal.izarea unui confort xporit , 
î ş i fac loc ş i unele influ cnţ;e de tip urban. 

Se com; tată o evidentă L endin ţă de eliminar e a l.md"t
Lări ei din mijlocul casei ş i depht1:1~trea ei în parLea din spate, 
cu intrare 1:1epara U't, frtră a comunica direct cu încăperile 
de locui t , precum ş i o ma i rmne libcrLa Le în ceea ce privesc 
r epartizarea în pla,n a încţ,tperilor ş i funcţionali tatea lor. 
Un rol bine det erminat îl are acum sala închisă , s ituată, 
la mijloc, din care se intră în încăperile de locui t . 

În ultima vrem e, ca expreRie a unei continu e dezvol
tări economice şi sociale a zonei, s-a trecut la planuri mai 
ample care se îndepărtează de structma tradiţională,, 
canict erizat e prin plas~trea 1:1 imetrică , în partea din , pate 
a locuinţei, a unor încăperi ma i mici ş i care sînt de."tinate 
preparării hranei ş i locuirii p ermanente. Prezenţa m ai 
v eche a p olatei, formată din prelungirea apei din xpat e a 
acoperi şului, a facilitat în mare mă."ură apariţia ş i dezvol
tarea acestor planmi. Încăperile din faţă, cu intrare , epa
rată , au ma i ales un caracter de r eprezentar e. Sînt folosite 
în exclusiv itat e sistemele moderne de încălzire ş i de pre
parare a hranei; vatra tradiţională , păstrată încă în multe 
cazuri, este plasată într -o construcţie anexă s ituată 
în curte. 

Planul locuinţelor înalte a urmat în general aceleaş i 

etape. Dacă parterul a servit mai ales la depozitarea pro
duselor alimentare, etajul tt fost în exclusivitate destinat 
locuirii. S-a putut constata în ultimele etape apariţia 
la parter, alături de pimniţă, a unei încăperi de locuit, 
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fapt care nu a avut urmări asupra organizării catului 
. uperior. 

P entru definirea locuin ţei ţ:O'trăne„ t i un clement im
portant îl constituie spaţiul complementar cr eat în afara 
încăperilor de bază , denumit ini ţ ial tindă ş i care de-a lun
gul anilor a cuno1:1cu t forme diferi te. Avînd ini ţ i al rolul de 
apărător al intrăirii, !'lervind. ş i ca loc pentru efectuarea 
diferi telor trebru·i gospodăire~ti ş i de odihnă în a not im
purile crtlduroase, a ur·m~tt în bună măsură etapele de 
dezvoltare ale locuin\;ei, care la rîndul ei reflectă îndea
pro<tpe func\;iilc economice ale gOf;podări e i . 

PoLrivit locului p e car e îl ocupă întîlnim : tindă par
ţială , elem ent de vech e tradiţie, înt îlnitrt în Kpecial în 
etapele vechi ş i fm1rte vechi, aflată în cele ma i caract e
rist ice zone etnografi ce din România 7 ; tindă plasa tă pe 
toată la tma din faţa casei; tinda p e Jatma din faţă cu 
balcon in dreptul intr ăirii. Ba lconul are acoperi ş ul format 
din douf't sa u t r ei ape. La ca ·ele p e b eci balconul este 
siLuat deasupra acestuia ; tinda la faţadă, întîlnită ma i ales 
la ca::;elc cu vatra plasată în spate .;i cu intrar e ::;eparat. 
Dacă iniţ; i al tinda avea forma unui brîu de pămînt bătut, 
cu timpul a fo t îngrădită, cu o balustradă de lemn numită 
local pr1'spă ; în zilele noa, t r e aceasta apar e di_n ărămidă 
cu stîlpi mari rotunzi , de zid. În ult imele decenii, sub in
flu enţa oraş ului î„i face loc march·iza, paţiu inchi s în în
tr egime, ş i avind geamuri în par tea uperioară . 

Locuinţa ţărăineascăi de p e valea inferim1ră a Motrului 
oglindă a realităţ, ilor economice ~ i , ociale din zonă, prezintă 
un caract er unitar, manifestat în materialul ş i tehnicct 
de construcţi e , fa planul ş i funcţionalita tea încăperilor 
etc . Păstrătoare a unor elem ente de vech e tradiţie, ca re
flectă totodată capacita tea creatoare ş i de însu şire a ele
mentelor de progres de către poporul nostru. 

1 P aul Pelrescu, , ,A rta popul a ră in Istoria artelor plas tice ·in Rom ânia" 
Bucureş ti , E ditura Meridi ane, l968 , p . 16. 

SUMMADY 

Th c arliclc , ,Pcasnnl huus e on lh e inferior vnll ey of Molru river" 
p oinls oul lh c cvolulion and lh c lypology o( lh c p cnsnnl house in closc 
conn cclio11 wilh lh e his lori cal conclilions , ll1 c ccuno111i c nnd socia l lifc. 

Th e \' nll cy of Mol1:u, which goc!i U1rough th c Norlh -W cs l crn Oll e
ninn sub . Cn rp a lhia ns a nti lh c (; cu c P ie111onl regisl crecl a con sid crabl e 
ll cns ity of populali on , wlli ch a ll owcd lh c d evelopm cnl of nn efl rl y economi c 
an d sor inl lifc , of a J'l ouri sllin g lrndilional folk cullurc. Th c inili a l typ e of 
ll ouse fro111 lil e inferi or vn ll ey of Molrn , r cprcscnled hy n low ground floor 
llou se 111 ninla i11 cd in all p criocls wns th c 111ost wicl e-spread lyp c in R om ania. 
Tll c 111 oclifi calion s eff cclcd in tll e coursc of Um e con cern cd lh c nu111b cr and 
Lil e nrrnngcm cnl o( l11 e roo111 s , lh c mnlerial a ncl lil e con slru c li on l ech11iq11 e 
11 sccl . 

A n irnporlanl pl ace is occupi ecl by the hi gh hous c buill 0 11 thc cellar 
ancl refl ecl in g thc con sicl crnbl e d evelopm ent of lh e win c growin g and Cruit 
growin g i11 tlrnt region . Th c oldcsl houscs prescnlecl al tl1Cir grouncl floor 
som e clrn racl erisli cs of fortifi cntion whi ch mi ght bc con sicl ered as rerninis
ccnccs of feudal Iife. Th e s lill pres crvcd houscs show wcll -built structures 
whi ch dcm onslrale a long loca l buildin g tradition. 

A not hcr sla gc in lh e developm ent o( lh e p easnnt housc is r eprescn
l cd by lh e hou sc buill on a pit ccllnr whi ch ca n s lrelch for lh c whole sur
facc ~ f lh e housc or onl y for part o( iL One can observ e lhat durin g th e 
fir sl ha lf o( lhc X IX-th cenlury prc\' a iled lh e low grouncl lcvel con s ll'IIC
lion s and lh a l du rin g th c second ha lf of th e X JX-lh ccnlury th e numbcr 
of hi gh hou scs enlirely built on lh e surface of lh e grouncl con siclcrnbly 
in c rcascd. 

Th c hous cs on a pit cella r dcvclopp ed esp ccially tow ards lil e encl of 
lh e X IX-th century a ncl lh c beginnin g of th c X X -th ccntury . 

At prcs ent, th crc is a l enclcncy of incrcasin g th c numbcr of low hou
scs charnct erizcd by many inh a bitccl room s ancl fcwcr room s clistin ed to 
cl cpo;; itin g a gri cultural produ ces. 

Prcscrvcr of sorn e olcl tradition elcments , the p easant house of Motru 
valley h as an unita ry character expressed by the bulldlng material and 
technlque, by the plannlng and the functional character of the roorns. 
The appearance of varlous types of houses as well as the changes unei r 
gone by them closely reflect the social evolutlon of the reglon connec· 
tlon wlth thc economic conclltlons and the technlcal progress. 
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CRONICI, INFORMAŢII 

CEA DE-A V-A ADUNARE GENERALĂ A I.C.0.M.O.S. 

În zilele de 20 - 2:3 mai 1978 s-au desfăşurat 
la Moscova lu cră rile celei el e-a V-a a dunări 

genera le ICOMO S, organul suprem de conducere 
a acestei asocia \.ii inlerna \ion ale a conserva
torilor şi resla uralorilor d e monumente din 
lumea întrcag{i. Delega i.ia română care a par
ticipat la lu crări l e ad u năr i i a rosl alcătuită din 
Geo rgeta S loi ca, arh . Aurelian Trişcu ş i semna
tarul acestor rindnri , to!i trei fă c'i11 d pa rle din 
comitetul na\iona·1 român pentru J. C.O.M.O.S. 

Benefi ciind de parti cip ar ea a pcsle cin ci 
sule specialişti din toate conlinentele, Adu na
rea gen era l ă a pril ejuit o fru ctuoasă con l'rnn 
tarc de opinii cu privire la politica ş i metodele 
de conservare-resta urare a mo11urncnlclor , dco
sclJit de importante Iiind , ca întotd ea una în 
asemenea cazuri , conta ctele directe dinlr e 
dcl cga \i. Atmosfera de coop erare şt iin\il'i că 
fa vo rizat ă de programul de vizit e la mon u
rn enle ş i muzee , a contribuit la buna desfă
ş urare a lucră rilor adunării, ca ş i a co locviului 
ca re i-a urm at. 

Dintre momentele ma i semnifi cat ive in clu se 
în programul genera l vom remarca in primul 
1"ind ampla exp un ere a preşedintelui co nsiliului 
de deputaţi din Moscova , V. Promislov, co nsa 
crată miaşclor el'orluri materia le, organiza
torice ş i ştiinţifice care se d epun în prezent p en
trn cercetarea si r esta urarea monumentelor 
isto rice din cap itala U .R.S.S . S-a precizat că 
în Moscova au fost repertoriate 13 OOO monu
mente istorice ş i că pentru restaurarea lor sînt 
aloca te anual 300 OOO OOO ruble, sumele prcvă 

zule pentru viitorul ci ncinal fiind in continuă 
cr eş t ere . Delegaţii ICOMOS au putut aprecia 
p e viu aceste eforturi cu ocazia vizitelor făcute 
la Kremlin sau în diverse carti ere a le metro
pol ei sovietice. Sch ele uriaş e îmbracă zeci şi 
zeci de monum ente de mari prop1>rpi , cl acă 

n-ar fi declt să amintim t urnul lui Iva n Velik i, 
măn ăstirea Novospasski (uncie a fost mnenajal 
un vast complex d e laboratoare ş i ateli ere de res
L:rnrarej, faimoasa biseri că de la Kolomcnskoc, 
mănăstirea Jsmailovski (in preajm a că reia se 
const ruieşte 11n cartier mod ern , impres ion an t 
prin îndrăzneala con cepţi ei arhitectonice, ş i 

un stadion multifunc\.ional p entru Olirnpiacl a 
din 1980) . in ca drul plannlui de r estau rare es t e 
JH' evltzulă asa narea ş i recuperarea unor car
ti ere vechi , cu s lrăzi pitoreşti, care contribui e 
la definirea p ersonalil ă ţii oraşului, constituind 
to lod a lă importante zone de atracţie Lnristi că. 
Ca exemple au fost cita lc st răz il e din spatel e 
ma ga zinului GUM sau străzile comercia le d e 
veche tradi\ic grupate în jurul b in ecunoscutei 
Pclrovska uli\ a. Realizarea unui p la n de res
t a urare atît de vast p resupun e ])regă tirea un ei 
adevă rate armate el e mtm citori , ca lifica \.i ş i 

<Ic speci ali ş ti din toate domeniil e a lcrcnlc , de 
la arh ilcc ţi , istorici de arlil , a rh eologi şi chirni ş li 

pînă la restauratorii ele piclură m 11ral ă şi de 
p a nou . 

în zilele r euniunii , conform progra mului pre
văzut, participan\ii la Co ngres au putut vizita 
mai mu lt e ateliere de restaura re, în primul 
rînd atcliernl de restaurat icoa ne care fun cţ io 

nea ză pc lin gă Muzeul „ Andrei Rublev" între
gul compl ex fiind instalat în măn ăstir ea Andro
nikov in ca re a vieţuit şi a lu crat mareic ma es
tru a l picturii ruse rn ccli cva le. 

La ordinea de zi a Congres ului au fi gurat : 
analiza cartei de la Venc\ia , r evizuirea s ta lu
Lelor JCOMOS, a leger ea organelor de conducere 
p entru un exe rciţiu ele trei ani. 

Punerea în discuţi e a car t ei de la Vcnc!ia 
a fos t detcnninnlă ele un cie interven pi făcute 

VASILE DRĂGUŢ 

in cad rul preccclcnlci Adunări genera le ICOMOS 
(Rothenburg o. ci . Tauber , 1975), potrivit 
cărora ncest document a r fi depăşit d e r ea lităţ i , 

adaptarea la niv elul cxp cri cn! clor ac umul ate 
intre timp făclnd n ecesa ră elaborarea un ei 
ca rt e noi. în cadrul discll\iilor de la Moscova , 
delega \ ia rom ânft a susţinut că înlocuirea ca rlci 
ci e la Vcnc\ia (adoptau\ in 19G4) nu es lc ne
sară ; î1itrucît pr in cipUl e de bază ale restau ră rii 
asa cum s'int formul ate în ca rl ă nu s-au schimbat. 
P

0

rogrcsclc care s-a u 'inregislrat intre timp 
privesc 'in primu l rînd probl emele de ordin 
tehnologic , experi en ţc l e cîştigate f iind , în gene
ral , valorificate prin publica ţii sau 'ln cadrul 
unor colocvii cu profi l determin at . P lusul de 
exp e ri cn!.ă dobindit în filozofia conservării 
ş i r es lnură rii ar p utea face obiectul unui docu
ment sp ecia l ca re si.\ fi e a nexat cart ei ele la 
Vene\ia d even ită un adevărat simbol al luplci 
p entru sa lvgardarea patrimoniului cultural a l 
întregii umanilăf i. 

I.a pun ct ul de vedere al dcl egaţ.ic i române 
s-au raliat num eroase a lte dclega\ii , as lfcl că 
propunerea de 'înlocui re a ca rlci de la \lcnc(ia 
a fost r espinsă pr in vo tul marii nrnjoriti\\i a 
adunării. 

Revizuirea sla lnlclor ICOMOS a fost nclop 
tală î11 mod unanim , întrucll pri vea o im bună lă
ţire de ordin funcţ.iona l ş i o cl crnocra li za rc a 
condu cerii executive prin înmulţirea numărn lui 

d e membri. S-a procedat apoi .la scrutin , ca 
prcşeclinlc JCOMOS fiind rea les prof. a rii. 
Raymond Lcmairc (Belgia). 

în după-a miaza zil ei de 23 mai, o impoz:rn l :'\ 
coloană de 14 a utobuze, încadrată ele maşini l e 
miliţi ei de circul a \i e şi survo l ată de 1111 eli 
copter, a transportat pc particip an\ii la Congres 
de la Moscova la Suzclal. Adevărat muzeu de 
arhitectură m ed i evală, oraşu l Suzda l es t e unul 
dintre cele ma i strălucite centre politice ş i 
culturale clin vechea Husic, cunoscut 'in că din 
secolul al X I-I a , cinci devin e reşedinţă prin ciarii . 

Situat la 230 km la răsă rit de Moscova, 
într-o Iar ră cîmpi c model ată de apele rlului 
K am cnk a , Suzdalul păst rează peste 50 m onu
m ent e construite în seco lele X lll - XVllI. 
Ma reic ansamblu al Kremlinu lu i în centrul 
căruia tron ează ca ledrala con struită în a nii 
1222- 1225 , uria şa m ă năst ire Spass-Efimievsk y 
(sec. XIV) , mănăsti rea Pokrov (1510 - 15 14) , 
m ă n ăs lirea Rizpolojenski (s rc. XV I - X\l ll ) ş i 
alîtca a lle monum ent e de o remarcab il:1 origi
nalitate si valoare a rhilccloni că fac clin Suzda l 
un ccn t r~1 ele un ex trem inlcrcs privind cer
cetările de istoria artei med ieva le rn sc. La 
acestea se a dau gă M~1ze[1l în aer liber de arhi
teclură în lemn în care a u fost grupat e mai 
multe biserici ş i case ţăriincşli , de asemenea 
Muzeul de icoa ne din palatu l arhieresc a l Krem
linului. 

Accs la a fosl ca drul a les de organ iwlori i 
Congresului lCOMOS p cnlrn desfăşurarea lu cr ă
ril or co locv iului intcrn a\ iona l cu Lema „ Mon u
mentele de cui Lurii ş i de isto ri e în societate". 
Dintre num eroasele rapoarte ş i comunică ri 

prezentat e s-a u remarcat p rin bo găţia de id ei 
cele ap ar\ i11înd lui Sta nisla s Lorenlz (1 oloni a) 
„Mo111.1mentele ş i umani~n111l tonlemporan" , 
B. Kobayashi (Japonia) „1/01111 educa/iv al 
mo1111menlelor", E m an uel Hl'llska (Cehos lova
cia), „Monwnenlele oraş 1.1h1i " , ·Mario d i Slefano 
( Italia). „Monwnentele rurale", S. D iskul 
(T hailanda), „ J\llon11menlele ca f'aclor lie identi
tate c uilurnlă", J. Gaza nco (Argent in a) „ Mon u
mentele ca suport al dezvolării sodale ş i econo
mice", LudwigDciters (R. D. German ii) „ J\llo n11-

menlele şi lineret11l" , A. Houlot (Belgia) „i\101111-
menlele .~ i t11ri s11111/" , A. Halturin (U .R.S.S.) , 
„.Holul opiniei publice ln saillarea monumen
telor" , (;. Bo ll a „ Monumen tele ca /'ac/or al 
co la bo ră rii interna/ionate". 

Simp la l ec tură a Lillurilor de ma i sus este 
in măs ură să demonstreze dmp ul la rg de preo
cupă ri ş i actunlilal ea im ed i a t ă a probl emelor 
puse în cliscu\i c de colocv iul de la Suzda l. 
Pa rticipan\ii la dezba teri au fost unanimi ln 
a aprecia cii monum entel e sint un important 
facto r pentru in\ clcgcrca crea tivită\ii ş i perso
n nlilă\ii ori gina le a popoarelor. D enunţînd 
gravele g reşeli ale mbanisrnului contemporan , 
alit rapoarlclc prezenlal c cit ş i intervenţiil e 

ocazionat e de acestea a u sub liniat prin consen s 
că monum entele dau iclentita lc peisaju lui unei 
\ări , cl cfin csc ex islen\a i stor i că a unui popor ş i , 
prin alrac\ia pe ca re o exercită asupra Luriş 

Lilor , conslilui e o imporlantă pirghi e a prospe
rit ă \ii eco nomi ce. Prin monum ent , oamenii 
din clifcrile \ări ajung să se cun oască ş i să se 
pre\uiască , întărind sp irilul de pa ce şi respon
sabilitatea fa\ă de ma rele patrimoniu a l um a
nil ă !ii 'inlrcgi. Cunosc incl ş i iubind monum enl clc , 
Lin erii işi cultivă senlim cntele patriotice, îşi 

ed u că !Junul gust şi sint stimu la\i să dev in ă ci 
lnşişi creato ri de noi va lori. Prin interm ediul 
monum ent elor se deschid porpl e istori ci şi, 
Lolod ~tl il , Lin erele gcncra\.ii slnl pregăti te 
pentru viilor. 

În ca clrnl colocv iului , delega \i a rom ână a 
, prezentat Lrci film e documentare care s-au 
bucurat de o foart e ci\lduroasă primire : Celăfi 

/ ărăn eş li din 1'ransilvania, n estaurarea pic/u
rilor murale de la ll1.1rnor, Monumente de pe 
1w lea Oltului . Deşi proicc \ia a fost programată 
la o oră tirzie, după un spectacol l'ol cloric, sa la 
a răm as plină ia r cei prezcn\i a u răsplătit cu 
vii aplauze mun ca demonstrată a res tauratorilor 
români. 

în co nlinu are, programul comun a prevăzut 
o vizită la cîlcva monum ente din oraşul \Ila
dim ir (uncie am consta ta t cxistcn\a ma i mullor 
şa nti ere ele res ta ura re). În ziu a de 26 mai , clup ă 
întoarcerea la Moscova, a fost v izitată loca li
tatea Zagorsk cu marca sa ceta lc m in ăs tirească 
a l căt uilit dintr-o vasUî incintă fortificată , din 
mai multe biserici, din turnuri, pa raclise ş i 

pa late. h1\ă de situaţ.ia pe-ca re o cunoşteam , 

d in decembrie 1965, c inci slarca de conservare 
nu era prea bun ă , 'în prezent mi1năstirca Zagorsk 
este aproape integra l r es taurată , lu crări mai 
importa nte răm 'inind să fi e efectua le la pictu
rile mu ra le. Înt regul ansamb lu impresionează 
prin d iversitate ş i stră lu ci re multico l n ră, cupo
lele aurile introd11c'incl 1n compozi\ic o pnrti -
1rnl a ră noli\ de ex ub cra n\ă. 

Cons i derată in Lolalitatc, ampl a. manifes
tare ştiin\ifică pril ejuit:! de Adunarea gene
rală lCO:vIOS de la Moscova s-a dovedit dco
scb il de uliii\ p~11Lr11 obştea int crna\. iona l ă a 
conserv a torilor ş i res tauratorilor de monn
mcnlc. La s ucces ul lu c ră rilor adun il rii şi a le 
colocviului ele la Suzd a l a contribuit 111 mod 
cscn\ial clim atu l de co laborare ş i respect reci
proc, de d evo tată pre\.uirc a lntrcgului pa tri
moniu cullura l a l um a nitiî\.ii , fă ră dis criminări 

între popoarele m a ri şi mi ci , avansate sa u 'ln 
curs de dezvo ltare. Delega \:ia români\ a re satis
facţia de a-şi fi adu s un n cprcc11pe~it aport la 
s la lorni Circa acest ui climat. 
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