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şi 

Dr. D. BOROIANU 

Administratorul Casei B isericii 

Secreta r 

A L E X. L Ă P }; DA T U 

Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului. 

1. Cu îmepere dela Ianuarie 1908 se va publica 
sub direcţi11nea Comisiunii Monumentelor Istorice şi 

în eclitma Adm inistraţiei Casei Bisericii-o revistă pe
:·iodidi numit:! flulet·inttl Comisitm·ii lllonttmenteloP 

/:;lo1·ice. 
2. Acest Buletin va apare trimestrial şi va Cii prinde: 
a) O parte ştiiuţifică, în care se vor publica tot 

felul de monografii, studii, lucrări, com unicări şi ma
terialuri de natură istorică, arhitectonică şi artistică, pri
vitoare direct şi numai la monumentele noastre istorice ; 

u) O parte oficială, în care se vor publica rapoartele 
anuale ale Comisiunii, referatele arhitecţilor însărcinaţi 
cu conducerea şi executarea lucrărilor de conservare, 
şi restaurare, precum şi eventualele circulări, informa
ţiuni şi deciziuni ale M inisterului şi ale Comisiuni i .  

3.  Buletinul apare sub direcţia membrilor Comisiu, 
nii, rari, împreună cu adm inistratorul Casei Bisericii 
alcătuesc comitetul de redrrcţie. El e pus sub ingrijirea 
secretarului Comisiunii,  care e îndatorat să pregătească 
şi să procure materialul neceoar, �ă-1 aducă la cunoş
tinţa comitetului de redacţie şi �ă supravegheze tipă
rirea lui. 

4. Pentru ca publicaţiunea să se prezinte cât mai 
sistematică şi cât mai folositoare, se stabileşte urmă
torul program cu privire la felul lucrărilor ce va trebui 
să cuprindă Bul etinu l : 

ai Monografii istorice, arhitectonice şi aliistice asupra 

monumentelor noastre, monografii ce vor fi ilustrate 

şi dOCUI'lentate cu rrprocluceri necesare ele fotografii, 
ele sem nuri, acuan 1:: etc. 

/,) Reteveuri dela cele mai însemnate şi caracteristice 
din puncl de vedere arhitectonic, monumente istorice. 

c) Studii şi lucrări unitare, asemenea ilustrate şi docu
mentate, bunăoară: asupra inscripţiunilor elin epoca 
lui Ştefan-cel-. Iare, Matei Basarab, Vasile Lupul, Con
stantin Brâncoveanu etc., asupra artei decorative, în 
sculptură şi pictură, întrebuinţată în bisericile şi mâ
năstirile noastre în anumite epoci, asupra pOiiretelor 
murate de ctitori: Domni, Doamne, Arhierei , Boeri, 
Jupânese etc., asupra picturi i  bisericeşti , asupra cos

tumelor etc. 
el) JV\akrialuri: SCL!rte fragmente, comunicări, însem

nări şi note de interes deosebit privitoare la monu
mentele noastre istorice; 

1') Note bibliografice şi critice asupra publicaţiunilor 
şi per iodicelor de specialitate; 

f) In sfârşit, suplimente artistice, în culori, cari să 
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete 
murale, de picturi, de ornamentaţiun i  etc. 

In cadrul lucrărilor înşirate mai sus se cuprind şi 
acele privitoare la monumentele istorice din afară de 
Regat, întru cât aceste vor fi de origină românească
înălţate de Voevozii noştri sau în legătură directă cu 

trecutul nostru. 

Redacţia : la Administratia Casei. �isericil, Bucureşti . 
._ Biroul Comisiunii Monumerat!r6r Istorice -

-
ABONAf1(;NTUL ÎN ŢARĂ $1 SIRĂINĂTAT(;: 

PReŢUL A PATRU FASC!COL� PLUS PORTUL. 

Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile 

ALCALAY, NAŢIONALA, SFETEA şi SOCEC, 
prtn cart se fac atonamente şi se pot procura colecţii complete din 

anii precedenţi (afară de anul 1, 1908). 
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C E TF\ T E F\  T R O P F\ E U M  
--0--

CONSIDERf\ŢII ISTORICE 

· Thraci i  nordici ,  pe cari Greci i  îi nu miau 
Oeţ4 iar Roman i i  Dac4 nu  s'au întins, 
chiar în  vremi le  târzii , n umai în  stânga 
Dunări i ; ci, d in  cele mai vech i t impuri 
istprice, în sec. VI  a. Chr., şi până la 
totala lor disolvare în Roman ism ori 
Slavism, Daci i ,  s. Oeţi i ,  au ocupat am
bele maluri ale Dunări i de jos. Şi a
nume ei au locuit în drearta fluvi u lu i  
tot ţi nutul dintre Dunăre ş i  Haemus, 
întinzându-se la Apus până la Vid 1), i ar 
în  Răsărit până la Mare şi gur i le  Du
nării : deci , cu excepţia unui  mic teri
toriu în Vest, în toată Moesia inferioară. 
Autorii antici ne atestă acest fapt până 
ş i  în secolu l  al I I I- lea d. Chr. 2). 

Romani i ,  cari încă de pe vremea lu i  
Ovidius stăpâneau în  cetăţi l e  greceşti 
de pe coasta apusană a Pontu lu i  
Euxin 3), lăsară ţ inutul dacic din dreapta 
Dunării mu ltă vreme în seama i ndige
n i lor ş i  anume până la a. 46 în grija 
statulu i  cl ientelar thrac, iar apoi - ca o 
ripa Thraciae-în seama guvernatoru lu i  
provinciei Thracia ; deabia dela sfârşitul 

')  Precum se arată dar prin existenţa centrului dac 
Giridava, între Vid şi Osem, în interiorul Moesiei 
inferioare (CIL. III 12399; cf. şi comeniariul la ac. 
inscripţie). 

li) Vezi ştirile l iterare la v. Premerstei 1'1. clie An(ânye cle1• Provinz Mvesie·•t, în Juh1·e.<he(te el. oeste1·1··. a1·
chiiol. Inst. 1, 1898, Beibl., col. 150 sq. - Dovezi epi
grafice hotărîtoare vom· aduce noi mai jos. 

') Ovid. T1·ist Il, 197 sqq., cu Premerstein, t. c., 
col. 193. 

Buletin u l  Comis iunii  Monumentelor Istorice. 

secolu lu i  al I I- lea înainte, tot ţinutul 
dintre Dunăre şi Haemus încorporân
du-se la Moesia inferior  4), ţara geti că 
fu scoasă măcar în parte de supt în
râuri rea culturală greacă, predominantă 
în Thracia, şi apropiată de cultura ro
mană, înfloritoare în lagărele legionare 
şi în oraşele de veteran i  dela Dunăre. 

Î ncepătorul operei de roman iza re a 
Daci lor din Moesia inferioară a fost, 
ca şi în Dacia propriu zisă, tot împă
ratul Traian. 

În războiul al doi lea dacic Traian 
porn i nu numai cu oaste mai multă, 
dar şi cu un plan strategic mai adânc 
gândit. A atăca pe Daci numai pe la 
Dunărea de mij loc şi numai în  stânga 
fluviu lu i ,  ar fi însemnat a-i împinge 
spre Moesia inferioară şi Thracia, toc
mai cum se întâmplase pe vremea lu i  

· Augustus, în expediţia lu i  Cn.  Cornel ius 
Lentu lus r- ) . Pe de altă parte, nu numai 
naţional, c i  şi polit ic, Dacii aveau încă 
de pe vremea lu i  B�rebista 11) o puter-

') Cf. pentru toate acestea Premerstein, l. c., Jias

sim şi B. filow, clie Leyionen r/P1' P1·oli'in_z Mo�sia, 
Klio, P,eiheft VI, Leipzig 1906, p. 63 sqq. 

5) Cf. Premerstein ,  l. c., col. 166 sqq. 
6j Acesta stăpânise întreg teritoriul getic dela Sudul 

Dunării împreună cu oraşele greceşti dela Mare, dela 
Olbia în Nord, până la Apollonia în Sud (cf. Dio

.. Chrisostomus XXXVI ,  4 şi vrzi la Dittenberger, Syl

loge insc·1·ip6onwn Graecarum�, n-rele 324 · Lpeţitlu 
Olbia] ,325 [pentru lstros] şi 342 [pentru Diony opolH_l. 
În special inscr. n. 342, din Dionysopol i::, c.a. -!8 a. ( lrr. 
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2 BULETI UL COMIS IU1 I I  MON UMENTELOR ISTORICE 

n ică tradiţie sud-danubiană, care îi l ega 
nemij locit cu Thracii din sudul Hae
mului ,  şi l a  primul  semnal al unu i  erou 
popular, întreaga lume thracă dela 
Marea Egee până la i zvoarele Nistru
lu i  s'ar fi ridicat împotriva Romani lor 
năvăl itori dinspre Apus, respingându-i 
cu vitej ia elementară a rase! lor dis
pretuitoare de moarte. 

De aceea Traian începe al doi lea 
războiu dacic prin înlănţui rea întregulu i  
ţinut thrac, până la guri le  Dunării , în  
sistemul de « limites» ofensive7), aşezate 

este excepţional de importantă pentru istoria marelui 
rege dac şi a poporului său. Din ea aflăm că Bure
bista intrase în înţelegere cu Pompeius, împotriva lu i  
Caesar, trimiţându-i ca sol în Macedonia pe Acornion 
din Dionysopolis, un grec foarte priceput în ale di
plomaţiei, după cum înţelegem din chiar faptul că şi 
oraşul său natal îl întrebuinţează întăi ca ambasador 
pe lângă Burebista, spre a-şi atrage bunavoinţa rege
lui dac. Interesantă e apoi în inso-ipţie şi citarea, pe 
nume, a oraşului dac unde a mers Acornion întăia 
oară în Dacia, spre a ruga încă pe tatăl lui Bure
bista (!) [aşa completează în ch ip foarte probabil Dit
tenberger : [E.,-,;ogcufi11 tir;] 'Agye/5a[u]ov ngor; 1:ov no.

l:EQa [wu �o.ot'-Ew:; Bugc�to1:o. ... ], să fie binevoitor faţă 
de patria sa : anume Acornion se duce la A1·gedavon, 
care de sigur e A1·cidava, cunoscuta cetate dacică din 
Banat, existentă până pe vremea lui Iustinian, carr o 
întăreşte, şi el, încă odată, ca un pnnct strategic im
portant al stăpânirei sale norLl-danubiane (cf. cartea 
mea Cont1·ib. epig1·. la ist. creşt. claco-l·oman, p. 
1 87 cu n .  809 şi p.  1 92). Aflăm astfel că din centrul 
îndepărtat al ţărei lor, în Carpaţi i  vestici, regii daci, în 
mai tot sec0lul 1 a. Chr. stăpânesc până la Mare tot 
ţinutul dintre Dunăre şi Balcan, arătând încă de atunci 
că stăpânirea de peste 14 veacuri apoi, a lui Mircea, sau 
cea de după 20 de veacuri, a noastră, în dreapta Dunării, 
îşi are o adâncă justificare, pe deoparte în perfecta cun
t in  uitate etnică de acum 2000 de ani, existentă neîn
trerupt cel puţin între a. 700 a. Chr. şi 600 p. Chr. 
deci timp de 1 3  veacuri, iar pe de altă parte in ne
cesitatea antlwopogeog?·ajlcă a încheierei "peninsulei 
balcanice" la Hremus, iar nu la Dunăre ori la 
Carpaţi. 

7) Un limes e până la Traian în totdeauna ofensiv. 
Căci el  n u  e 0 graniţă, ci e un drum mil i tar, care în
naintează- adesea transversal pe graniţă - în adâncul ţi
nutului barbar, ori de curând cucerit, şi prin poziţiile 
întărite ocupate în parcursul său domină întreaga re
giune. Vezi în această privinţă mai multe amănunte 
în excelentul studiu al lui E. Kornemann, D·ie neueste 
Limesforschttng (1900 -1906) im Lichte dm· ?'iJ
misch-kaise?·lichen G1·enzpolitik, în Klio, V I I  ( 1907), 
p. 73 - 12 1 .  

acum întâi, de dânsul ,  deacurmezişul 
Thraciei, şi "Daci ei " d in dreapta flu
viulu i .  

Venind  din I tal ia, prin Corint şr 
Atena, el debarcă pe coasta thracică la 
Aenos. De aici prin Zi rin is, Plotinopolis, 
Ulpia (numită apoi Hadrianopolis, 
fundată însă tot de Traian), Marciano
pol is 8), el ajunge în ţinutul dacic  d in 
Moesia inferioară. Calea pe un

'
de trecu 

împăratul se transformă în drum mi
l itar, cu staţiuni  şi lagăre. I ar unele 
staţ iuni fură prefăcute ch iar de Traian 
în oraşe, purtând ori numele său : Ulpia 
(Hadrianopolis) ş i  Traianopolis ( " pe 
flancul stâng" al frontului  de atac\)), 
alcătuit  de drumul-limes), ori pe al soţiei 
sale : Plotinopol i s, - sau pe al surorei 
sale : Marcianopol is. Alte fundaţi i în 
Thracia (Traiana, la Nord de Pizus), 
ori în Moesia getică (Nicopolis), cu dru
muri numeroase în toate di recţi i l e, com
pletară opera de supunere pacmrca a 
Thraci lor d in dreapta Dunări i .  

Pe strada mi l itară, care ducea de la  
Marcianopolis prin Abrittus la Dunăre, 
dar nu direct spre Nord, la Axiopol is, 
ci tăind de-alungul şi întreagă Scythia 
minor, prin mij locul ei , pentru a se 
uni cu limes-u l  danubian de-abia  la  No
viodunum ori Aegyssus, Traian ridică 
în anul 1 09, după b i ruinţa asupra Da
ci lor, la răspântia drumului  său spre 
Nord cu cel dela Cal lat is la  Duros
torum, care mergea drept de la Răsărit 
la Apus, un monument triumfal ,  pe care- I 
înch inâ lu i  Marte Răzbunătorul LO). 

8) Vezi .-\. v. Domaszew5ki, în Philologus, LXV, 326 
sqq. şi 338 sqq. şi W. Weber, Unte?'Sttchtmgen zu1· 
Geschichte des Kaise1·s Had1·ianus, Leipzig - 1 907, p.  
15 şi 18 sqq. 

9) Weber, o. c., p. 1 9, n .  69. 10) ClL. 1 1 1  1 2467. - Cf. Tocilescu-Benndorf-Niemann. 
Monwnentul dela Adamclissi, Viena, 1 896, Şi Toci
Jescu, Fott·illes et rechm·ches arclu3ologiqttes en Rau
manie, Bucarest 1 900, passim. 
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CETATEA TROPAEUM 3 

Staţiunea dela răspântie fu atunci pre
făcută de dânsul într'o aşezare civi lă, ş i  
nou l  centru de civi l izaţie romană în 
in ima ţinutu lu i  dac din dreapta Du
nări i , fu numit după monumentul tri
umfal, Tropaeum Traiani. 

Aşa cred că s'a născut cetatea Tro
paeum : în legătură strânsă cu întregul 
sistem de civi l izare a ţări i gete dintre 
Haemus şi Dunăre, iar nu  ca o anexă 
a monumentulu i  din apropiere, ridicat 
de abia după războiu. Oraşu l  e, fără 
îndoială, mai vech iu  ca Trofeul: e un  
centru dac, pe  unde a fost îndreptat, 
înainte de războiu, ca pregătire în ve
derea ataculu i, drumul  lu i  Traian spre 
No

'
rd şi, întocmai ca Ulpia Traiana (Sar

mizegetusa) şi Ulpia-Hadrianopolis (O
resta), fu supra-numit Tropaeum Traiani. 

În orice caz, încă din a. 1 16 vedem 
pe Traianenses Tropaeenses făcând o de
dicaţie lu i  Traian11)-desigur o statue
în cal itatea lor de comună civi lă -
vicus1.') - alcătuită d in colonişti (vete-

11) CIL. I I I  1 2470. 
12) Având doi magist?•i şi un 01·do decu1·ionum 

care putea da dec1·eta (cf. inscr. CIL. I I I  14409 şi 
144123, pentru vicus Trullensis de pe valea râului 
Oescus, tot în Moesia), apoi - posibil -şi qu.aestm·es 
(ba chiar şi aediles), precum şi diferiţi preoţi ai cul
tului oficial. Cf. pentru importanţa vic·i-Jor în impe
riul roman, Schulten, de conventibus civium Roma
norum, Berlin 1 892, p. 65-96: de conventibus vica
nis; cf. şi Mommsen, în A1·ch.-epig1·. Mitt. XVII p. 1 12. 
Dimpotrivă Tocilescu (Câteva mon. epigr. în Rev. p. 
ist. a1·ch. şi fil. IX, 1903, p. 1 sqq.) deşi citează, fără 
să combată, îndoiala lui Mommsen (l. c.) asupra cali
tăţii de municipium adevărat a T1·opaeum-uJui (p. 
42) - pentru sfârşitul secolului al I I I-lea(!), de când se 
arată a fi inscripţia - totuşi afirmă la p. 35: "Tmia
n,enses 1'1·opaeenses din inscripţiunea noastră ne au
toriză a susţine că deja împă1·atul T1·aian înteme
iase un municipiu numit după monumentul triumfal 
din apropiere : Tropaeum Traiani". - Dată fiind 
scumpătatea cu care se acorda de Romani dreptul 
municipal , şi pe de altă parte însemnătatea viei-lor, şi 
putinţa unei desvoltări comunale foarte frumoase 
chiar numai în marginile constituţiei vicane, mai res
trânse, cred că nici Traian n'a dat, şi nici Tropaeenii 
n'au avut nevoe chiar dela început, de titlul şi dreptul 
de municipium. 

rani) şi i ndigeni ,  precum vom vedea în 
amănunte numai decât 

* 
* * 

Săpături le făcute până acum în ce

tatea Tropaeum nu au l iberat decât o 

foarte mică parte din oraş, aşa încât 

descoperiri le archeologice de până acum 
sânt în mare măsură numai întâmplă
toare. O descriere completă, istorică, 
antiquarică şi architedon ică, a cetăţi i  
e deocamdată imposib i lă.- Totuşi chiar 
lucruri le  până acum cunoscute, sânt aşa 
de însemnate, încât o sistematizare a 
lor poate nu  numai înfăţişa un tablou 
foarte interesant al civi l izaţiei romane 
din Scythia minor, dar poate contribui 
la câştigarea de puncte noi de vedere 
cu privire la  i nterpretarea resturi lor 
antice ale cetăţii, şi deci poate da o 
direcţie cât mai folositoare dezgropă
rilor archeologice întreprinse acolo. 

Dela început trebue însă lămurit un  
lucru : d in  oraşul Tropaeum, aşa cum 
a fost înainte de Constantin cel Mare, 
n'a mai rămas-în ruinele ce se văd 
până acum - piatră pe piatră. Toate ră
măsitele d in  secolu l  al II-lea si al I II-lea 

1 1 1 

au fost găsite ca material de construcţie 
prin zidurile cetăţi i şi ale caselor, şi pe 
stradele oraşulHi, ca lespezi de pavaj 
peste canale şi pe la porţi, etc. 

Întemeiarea oraşulu i  a fost cam ur
mătoarea : 

Născut ca u n  vicus civi l pe lângă 
staţiunea mi litară şi castrul de pază al 
drumului  spre Nord, populaţia primitivă 
romană a acestei asezări fu alcătuită 

. ' 

mai ales din veterani i  diferitelor cor-
puri legionare ori auxi l iare dela Du
nărea de jos, aşezaţi şi împroprietăriţi 
lângă Trofeul lu i  Traian. Astfel s'au găsit 
în cetatea Tropaeum fragmente d intr'o 
diplomă mi l itară dată în a. 1 12- 1 14 
veterani lor din trupele auxi l iare ale 
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4 BULETINUL COMISIUNI I  MO UME TELOR ISTORICE 

Moesiei i nferioare, cu prilejul l iberări i  
lor din armată ş i  încetăţeniri i  lor ş i  a 
fami l i i lor lor ; această descoperire ne 
arată că ş i  în vicus Tropaeum Traiani 
s'au aşezat un i i  din acei veteran i  colo
n işti 13). De altă parte întîmpinăm po
menit într'o inscripţie funerară, găsită 
tot în cetate, pe un veteran de origine 
din Siscia, în Pannonia, fost decurion 
al cohortei 1 Lusitanorum, împreună cu 
fami l ia sa 14). Cum această cohortă 15) 
nu e documentată până acum pentru 
Moesia inferioară decât d in a. 99- 1 3816), 
e probabi l că ş i  veteranul nostru din 
Tropaeum Traiani tot pe vremea lu i  
Traian ori Hadrian se va fi l iberat ş i  
aşezat aici . 

Ştim, în orice caz, că Hadrian a fost 
până prin părţi le acestea încă din pri 
mu l  an al domniei sale, cu pri lejul în
toarceri i d in Asia- unde fusese pro
clamat împărat la moartea 1 ui Trai an 
la Roma, unde se ducea să se prezinte 
Senatulu i  1} Anume, prezenţa sa şi a ar
matei era absolut necesară şi la gurile 
Dunări i - în Basarabia şi Cherson -
unde Roxolani i ,  cari se aflau în situaţia 
de stat cl ientelar faţă de Romani, rup
seseră pacea, ş i  la Tisa şi Dunărea de 
mijloc, unde Sarmaţi i - lazygi năvăl iseră 

15) CIL. I I I  p 1974, n. XXXVIII  şi A1·ch .-epig•·· 

Mitt., XVI I ,  p. 1 10, nr. 54. 
14) CIL. I I I  1 42 1 49. 
15) Spre deosebire de cea cu acelaş nume şi număr, 

care staţiona contemporan în Pannonia (v. CIL. I I I  
p.  2496), cohorta d in  .Moesia e supranumită î n  unele 
diplome mil itare : XXX (a. 99) şi  XXXII I  ta. 1 05) tCIL. 
llll. c.), Cy1·enaica, pe când în altele, sau în inscripţii: 
D. CVII I  ta. 1 38) şi n. 1 42 1 49, nu poartă acest nume 
suplimentar (CIL. I I I  p. 2660). 

1") Vezi nota precedentă. Fireşte nu e de fel impo
sibil ca veteranul nostru, originar din Pannonia, să fi 
făcut armata în coh. I Lusit., care staţiona acolo şi e 
constatată în Pannonia inferioară dela 1 14 până la a. 
1 67 tCIL. 1 II p. 2496). E totuşi mult mai probabil, 
odată ce îl găsim ca veteran în Tropaeum, să fi servit 
în coh. respectivă din Moesia inferioară. 

17) V. v·ita Hacl?'"iani, 5, 1 0  şi 6, 6 şi cf. Weber, 
Unte,.suchtmgen, p. 54 sqq. şi 71 sqq. 

în imperiu  18). Hadrian vem 111 persoană 
la gurile Dunări i , spre a împăca pe re
gele Roxolan i lor : cum rege Roxalano
rum, qui de inminutis sftiJendiis que
rebatur, cognito negotio pacem conpo
suit 1u) ; noul împărat ratificâ adică în
tru totul tratatul de subsid i i  pentru paza 
graniţei, încheiat cu Roxolan i i  încă de 
repausatul său părinte, Traian. Ştim, d in 
ferici re, ş i  drumul pe unde-a venit Ha
drian în Dobrogea : e tocmai drumul 
cel nou făcut de Traian prin m ijlocul 
Thraciei şi Daciei moesice, pe la  Mar
cianopol is, Abrittus şi Tropaeum, spre 
Nord. O piatră mi l iară găsită la Nord 
de Abrittus şi purtând data de 1 18 d. 
Chr., ne arată că drumul a fost ad hoc 
reparat, ori, mai probabil ,  numai împo
dobit, ca o l i nguşire pentru noul împă
rat, cu alţi stâlpi ,  noi ,  pomenind numele 
lui 2") ; în cale Hadrian se opri fără în
doială ş i  pe la  monumentul triumfal, 
dar aşezarea civi lă  de alăturea desigur 
nu i -a atras prin n imic luarea aminte, 
spre a o ridica măcar la rangul de mu
n icipium Ael i um, aşa cum făcu acum 
în călătoria sa cu o sumă de aşezări 
înfloritoare din I l lyricum, printre cari 
şi Drobeta noastră. 

În t impuri le următoare, mulţămită 
adâncei păei de sub Hadrian ş i  An
ton i nus Pius, întreaga Dobroge se po
pulează cu colonişti roman i : agricultori 
ş i  crescători de vite 21), locu ind în 
centre rurale, viei şi pagi, cu o orga
n izaţie mun icipală, ce-i dreptul, primi-

15) Vezi toate izvoarele la Weber, p. 7 1  sqq. 
'9) Vita Haclrian·i, 6, 8. 
•o) CIL. I I I  1 4464. 21) Precum în chip simbolic e reprezentat prin mo

numentul funerar al lui C. lul ius Quadratus, loci 

princeps, qtti nqttennctlis te!•rito1·ii CaJ!iclavensis. în 
vicus Ulmettts, azi Ceatalorman, în mijlocul Dobro
gei: pe-o faţă laterală (în dreapta, dela privitor) doi 
boi ducând un plug, · scenă de arat, iar pe cealaltă 
tin stânga) un cioban cu h aină claC'ică: cu cămaşă, iţari 
şi sari că, sprij init în toiag (CIL. Ill I 2491 ). 
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CETATEA TROPAEUM 5 

tivă, dar, în vederea apropieri i ora
şelor greceşti dela Mare şi a oraşelor
castre, romane, dela Dunăre, de cari 
ca territorium, cei mai mulţi din a
ceşti viei şi pagi atârnă, fără îndoială 
satisfăcătoare. Astfel ne sânt documen
tate cu date precise : pentru ani i  1 40 -
1 50 vicus Ulmetus (Ceatalorman) : ei
ves Romani et Bessi consistentes vico 
Ulmeto 22) ; pentru a. 1 42 o aşezare 
rurală la Hassiduluk (spre nord de Con
stanta) 23) ; p. a. 1 5  7 colonizarea ţ inu
tului rural al oraşului l strus : Lueius 
Pompeius Vale(n)s na(t)us Fabia A n
quira (= A ncyra) consist(it) r(egione) 
Hist(ri) muneraque feeit Histro in oppido 
arc('h)ontium et aedilieiu(m) et sacer
dotium at Liberfumj. .. 24) ; de pe vre· 
mea l u i  Antoninus Pi us, viei romani : 
organizaţi, lângă Aegissus (Tu lcea) : 
eives consistentes vico 1 (primo ?) VRB 
( ... )..... v. s. l. m. decreto vicanorum 25), 
- şi... veterani et eives Romani vico 
U[ .. j 26) ; iar d in t impul lu i  Septimius 
Severus gasim lângă Isaccea urme 
ale aceleiaşi vieţi intense daca-romane : 
iussu et ex decreto v. c. Ovini Tertulli 
cos. termini positi inter Siampudi fvilj
lam fetj vican. B!!RIDA V ![.] et Si
ribuendu[.j : în numele neclar al a. 
cestor vicani de lângă Noviodunum se 
poate totuşi bine distinge formaţia 
toponimică dava, ceeace deocamdată 
ne poate fi de ajuns 2') ; din a. 1 87 
avem constatat un vicus la  Cai ldere, 
tot pe drumul roman la N. prin m ij
locul Dobrogei, spre Sud de însemnatele 

22) CIL. I I I  1 42 1 4  26 (c.a. 1 40) şi 1 2492 (a. 1 50). 
28) CIL. I I l  12495. 
") CJL. I I I  1 2489 : Kuciuk-Kioi Ia Nord-Est nu 

departe, de Ceatalorman. 
' 

' 2s) CIL. I I I  14441. 26) CIL. III 1 4442 ; cf. şi Tocilescu, Fotdlles, p. 
203 - 4. 

") CJL. I I I  1 4447. Tocilescu, Fou illes, p. 206, ci
teşte : vicanos Ba ... ridave[na]tes l P[i]buendu [m . . . .  

mai probabil însă ar fi poate : B[up·iclav[enses. 

ruine antice de la Slava rusească : 
.... mag(ister) viei l. m. posuit 28) ; din a. 
1 78 cunoaştem o altă aşezare rurală 
Ia Babadag : c(ives) R(omani) v(ete
rani) et Viconov(enses) 29). în sfârşit pen
tru t impul lu i  Marcus Aurel ius o ei-
vitas Ausdec ....... , daca- romană, chiar 
lângă Adamclisi : termin(i) pos(iti) t(er
ritorii) c(ivitatis) A usdec(.) adver(sus) 
Dac(os) 30) . Apoi, fără dată precisă, 
dar aparţinând tot secolului  al I I-lea 
sau al III-lea, întîmpinăm încă u rmă
toarele aşezări şi organizări de viaţă 
rurală romană : l a  Abrittus : fines 
terrae viei 31) ; pe acelaş drum interior, 
mai la  Nord, acea eivitas A usdec ... , 
mai sus citată ; mai la  Nord pomeni
tu l  territorium Capidavense, organizat 
rural, cu magistraţi quinquennales 32), a
vând ca centru aşezarea dacică dela 
Dunăre, Capidava (azi Kalakioi), unde 
- în ruinele cetăţi i  antice locale -s'au 
găsit mai multe i nscripţi i latine, co n
firmând aceeaşi viaţă agrestă daca
romană : .. . obiti ad villam suam 33), -o 
bita ad villa sua 34), - Aurel i us Hermes 
paganus 35), -cf. şi vicus Ulmetus 36) ; mai 
la  Nord, lângă Cius (azi Hassarlâk), un 
vicus cu un nume nesigur : poate Ve
robrittianus, cum a citit T oci lescu, care 
cu dreptate observă în partea întăi a 
numelu i  prefixul celtic (cf. mai jos 
pe Dunăre local ităţi le cu nume celtice, 
Arubium şi Noviodunum), vero, ver, 
viro 37) : [Oenioj viei Vero[.}Rff 

2sl CIL. III 12487. 
29) CIL. I I I  144.118. so) CJL. I I I  144372• Asupra acestei importante ins

cripţii voiu reveni mai jos. 
Sl) CIL. I I I  12308. 
s2) CIL. I I I  12491 : loci p1·inceps (vicus Ulmetus), 

quinquennalis ten·itol"ii Capidavensis. 
SS) CIL. I I I  1 3737. 
84) CIL. I I I  1 42 1 420. 
S5) CIL. I I I  1 24 78. 
S6) CIL. I I I  1 42 1 426 cu 1249 1 .  
srr Fott t"lles et t·eche1·ches co·ch. en Rou m anie, p. 
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6 BULETINUL COJ\1\ISIUNI I  NI01 J\1\ENTELOR ISTORICE 

f=- rtit4 sau ritti)ani C. Iulius Vale(n)s ve
ter. leg. V Maced., mag(ister) vic4 v. s. 
l. m. 38) ; apoi la I saccea, Tulcea şi Ba 
badag diferiţ i i  viei (cu villae), mai sus po 
meniţi ; la Karaharman pe territoriul 
anticulu i  Istrus, «regione Histri» 39), o 
întreagă serie de viei romani : fines 
terrae viei - Parsal...(?), -fines terrae viei 
C. .. coss(?/0), - vicus Cereris, împreună cu 
altele nenumite : quod si qfui] ex eis 
vicis non jecerint.. .. ,u) ; alţi viei la  şi 
l ângă actualu l  sat Karamurat : Castus 
Mucapori (dac !) a vico Clemfen]tin(o), 
cu fami l ia : soţia, tot cu nume dac 
Sedida Reti...tis, iar cop i i i  cu nume ro
mane : Longinus, [M?]artia, Valerius 42), 

!') " . 
H'( )  43) . ' fA 't - ... . mag. vt1 a t ... , ms arşr pe 

territoriul orasulu i  Torni iarăsi o sumă , , 
de viei romani : l a  H assiduluk 44), - la-
Urlukioi : vicus Amlaidina H), - chiar 
lângă Constanţa : Apollonius ... nzagister 
viei Sc ... ia 46) pro salute viei et sua 4Î), 

fcijves Roman[i..jtlae consi[stjentes vico 
turre Muca... (sfârşitul secol .  I I I) 48) ; 
l ângă Cal latis două local ităţi, Asbolo
dina şi Sardes, cari pot fi deasemenea 
viei extramurani de pe teritoriu l  cetă-
t 
. . 4�) , 1 1  . 

În toate aceste sate romane, răsări te, 
în scurtul t imp a trei generaţi : a. 
1 00 - 200, întocmai ca iarba din pă
mânt, după o ploae abundentă, popu-

1 09 sq. Pentru cetirea lui Tocilescu ar milita şi numele 
localităţii Ab1·ittus, dela Sud de Tropa.eum Tmiani. 88) CIL. III 1 2479 şi Tocilescu, l .  c. 89) Cf. CIL. III 1 2±89 din a. 1 57. 

40) CIL. III 1 2488 şi Tociiescu, Fottilles, P- 1 1 0. 
4' ) CIL. I I I  7526. 
42) CIL. III 7565. 
43) CIL. III  1 2494, găsită la Dorobanţul (Danakiăi) 

în cimitirul Turcilor, probabil însă adusă din apro
piatul Karamurat. 

44) CIL. III 1 2495 din a. 142. 
45) CIL. III 13743. 
46) Tocilescu, Fowilles, p. 108, citeşte Sc[apt]ia. 
47) CIL. III 7536. 
48) CIL. III 7533. 
'9) CIL. III 1421488• 

laţia e formată deopotrivă de i ndigeni i  
daci ş i  de colonişt i i  " roman i " .  I nscrip
ţii le ne îngădue să urmărim în toată 
provincia dintre Dunăre şi Mare alcă
tui rea populaţiei ei. - Începând iarăşi 
dinspre Sud, pe drumul lu i  Traian 
către Tropaeum, gasrm din vremea 
lu i  Marcus Aurel ius excepţional de în
semnata i nscripţie a cetăţi i  Ausdec ... : 
termini positi territorii civitatis Aus
dec(.) adversus Dacos secundum acto
rem civitatis Vexarus T(.). Opus hoc 
excessent Daci. Termini territorii civi
tatis obligati sint M. Salvius Pf.jror 
terminos posuit territorii. lussu Helvii 
Pertinacis consularis nostri per Anter
nium Antoninum tribunum cohortis II 
( .. ?) 50). Avem dară de a face cu o ce
tate enchorică importantă, n u  departe 
de Adamclisi, reprezentată, spre deo
sebire de organizarea municipală ro
mană, pri ntr'un actor civitatis 51), cu 
nume i ndigen, Vexarus, care în înţe
legere cu un alt cetăţean şi cu tribu
nu l  cohortei garnizonate în apropiere, 
după porunca guvernatorulu i  provin
ciei , del imitează territoriul cetăţi i  res
pective faţă de Daci i  înconjurători. 
Aceştia impietaseră desigur asupra pro
prietăţi i rurale a oraşului A usdec(.) 
cu pri leju l  turburări lor  produse de 
năvala Costoboci lor prin a. 1 70- 1 75 
în Moesia, Macedonia şi Achaia, şi 
în general cu ocazia nesiguranţei pro
duse în Dacia şi Moesia de războiul 
marcomanic 52). Helvius Pertinax, des
toin icul  general al lu i  Marcus Aure
I ius şr însuşi apoi împărat al Romei, 

60) CIL. III 14437 2 • 
51) In tot CIL. III nu există un alt exemplu de acto1· 

c·ivitatis. Dar există acto1•es ai canabelo1·, d. p. în 
Mogontiacum (vezi Schulten, ele conventilms civ. 

Rom., p. 88). 
52) Cf. mai departe interpretarea inscripţiei CIL I I I. 

14214  12 din Tropaeum şi Tocilescu, Fouilles, p. 197, 
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CETATEA TROPAEUM 7 

făcut consul în a. 1 75, primeşte după înă
buşirea răscoalei lu i  Avidius Cassius în 
Syria, porunca să vie la Dunărea de 
jos, unde ocupă pe rând demnitatea 
de guvernator al celor două Moesi i ş i  
al Daciei, în a .  177 - 1 79, cu  însărci
narea de a le  curăţi de barbari i năvă
l itori si de a le orândui în admin istratia ' , , 

lor lăuntri că : cum zice lapidar vita 
Pertinacis 2, 1 O, Cassiano mota conpo
sito e Syria ad Danavii tatelam pro
fectas est atqae inde Moesiae atriasqae, 
mox Daciae regimen accepit. bene gestis 
his provinciis Syriam merait53). I nscripţia 
cetăţ i i  Aasdec. ne arată cum a înţeles 
Perti rîax să aducă pacea şi buna rân
dulală în Moesia. El pune să se fixeze 
de autorităţi l e  locale, împreună cu cele 
imperiale, drepturi le de proprietate ale 
fiecăruia, ş i  cel ce le-a călcat e invitat 
să părăsească ţinutul strein :  opus hoc 
excessent Dac� zice inscripţia. De altă 
parte constatăm apoi, în ce ne priveşte, 
un  puternic element dac în nemijlocita 
apropiere a centrulu i  roman, Tropaeum 
Traiani .  Acest element dac apare însă 
tocmai în t impul l u i  Marcus Aurel ius 
chiar în Tropaeum, şi anume în înfăţi
şarea culturală romană, a l imbei şi obi
ceiuri lor sociale latine, deşi ca tradiţi e 
etn ică-fami l iară dacismul acestor 11 ro
mani li e tot aşa de evident. 

O i nscripţie funerară din Tropaeum 
pomeneşte pe un Daizas Comozoz: inter
jectas a Castabocis, - va să zică de 
prin ani i  1 70 ş i  urm. 54) - căruia fi i i  săi 
Iastus şi  Valens î i  r idică monumentul 
de amintire eternă : tatăl şi bun icul au 
fost daci : Daizas si  Comozoas · fi i i  sânt ' 1 
romani 55). Tot aşa, într'o altă i nscrip-

5') Cf. asupra carierei lu i  Helvius Pertinax, P1·oso

pog1·aphia imp. Rom., s. v., şi Jung, Fasten de1· Pvo

vinz Dacien, p. 22 sq. 
54) Vezi asupra acestei date cele spuse mai sus în 

l egătură cu te1·rit01·iwn civitatis Attsdec . .. 
55) CIL III, 1 42 1 4  12 •  

ţ ie funerară, găsită în ruinele cetăţi i ,  în
t împinăm această fami l i e: Scoris, f iu l  
lu i  Macaporas, tatăl, Aurel ia Ejtepir, 
mama, - Aarelias jilias, vicsit annis 
XXXXI şi Sabina filia, vicsit annis 
XXX : repausaţi , - Vale(n)s et Sabinia
nas fili superstantes 5a) : cop i i i  poartă 
deci toţi nume romane. O a treia i n 
scripţie ne  face cunoscută această fa · 
mi l i e : Crescens Rigoz� Helpis liberta, 
Cornelias Vitalis : răposatul Crescens, 
fiu l  l u i  Rigozus, e încă u n  dac veri
tabi l ; urmaşi i săi (nu e sigur dacă Cor
nel ius Vital is poate fi privit ca atare) 
au fost însă cu toţi i ,  fără îndoială, ca 
şi în cazuri le de mai sus 11 romani li 5 '). 

Dar să urmărim pe Dacii romani
zaţi şi mai departe în lăuntrul Dobrogei 
noastre. Dacă cele două 58) centre dacice 
dela Dunăre, Sucidava, la N.E. de Du
rostorum şi  Capidava (Kalakioi), au pă
strat până mai târziu un element pre
cumpănitor dac, nu putem şti . Căci d in  
Sucidava n'avem monumente 5"), i ar  in · 
scripţi i l e  destul de multe din Capidava 
pomenesc numai persoane cu nume ro
mane 60). f ireşte, printre acei �� romani ll 
vor fi fost mulţi ai căror părinţi erau 
daci - cum am văzut mai sus - ori de 
alt neam,  destul că inscripţi i le n i - i  dau 
pe toţi ca �� romani ll ,  adică, mai exact 
ca romanizaţi .  Dimpotrivă în vzcas 

56) CIL. II I 1 42 14 14. 
57) CIL. III 1 42 1 4  1 1  (lectura inscripţiei nu e destul 

de sigură, piatra fiind foarte deteriorată). 
58) Mai bine cunoscute : căci altfel Procopius 

de aedif. IV I l , ne mai citează încă trei - da ve : Zici

deva (în Mysia, deosebită de Scedeva = Sucidava, în 
Scythia) Z·isnttdeva şi Murideva. Cât priveşte în general 
numele thrace de cetăţi dela Dunăre, pomenite de Pro
copius, ele sânt foarte multe şi merită un studiu aparte, 
atât în ce priveşte identificarea, cât şi asupra situaţiei 
lor istorice, politico-culturale. 

59) Găsim însă numele localităţii pomenit într'o ins
cripţie din Durostorum : [ inter Ca]rsittm et Suci
cl[avam] (CIL. III 1 2456 : secol. III - IV) . 

6°) CIL. III 1 2478, 1 249 1 ,  1 3737, 13738, 1 42 1 4 19 

şi 20, 14440. 
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B[u]ridavejnsisj, de lângă Noviodunum, 
putem cu siguranţă admite, chiar pe vre
mea lu i  Septimiu Sever (c. 200 d. Chr.), 
de când e inscripţia, existenţa unui ele
ment dac, cu un caracter etnic încă 
bine pronunţat. În adevăr chiar exclu
zând numele nesigur Siribuendu, încă 
ne rămâne aici ca nume de persoană, 
cuvântul Siampudi, în genit. : termini 
positi inter Siampudi fvilj lam [etj 
vican(os) B[ujridave[nsesj 61). Siampu
dus, proprietarul acelei villa, moşie, 
învecinată cu ţinutul viculu i  Buri
davensis, e, fără îndoială, un dac. 
Anume, la Vest de Oescus, pe ma
lu l  Dunării, cam în faţa Celeiului  nos
tru, care în vechime s'a chemat 2:V
CI DAVA 62), găsim într'o inscripţie din 
sat ul Ostrov, pomenit un vicus 2: IA
MAVS 63). Faptul că şi în inscr. din 
�VCI DAVA şi în cea din VICVS 
� IAMAVS e întrebuinţat un 2: pen
tru exprimarea sunetulu i  sibi lant in iţial, 
mă îndeamnă să cred, că aici avem de-a 
face cu sunetul "Ş ", neexistent în 
greacă şi latină, dar existent în toate 
l imbile indogerman ice mai noi : indo
arice, sl�e, germane, şi trebuind în  
chip necesar să existe ş i  î n  cele thrace. 
Că acum cuvintele 2: IAMAVS şi S IAM
PVDVS sânt strâns înrudite prin ră
dăcina lor comună 2: IAM, cred că e 
clar. Siampudus din ţinutul dac de la 
guri le Dunării e confi rmat ca dac prin 
2:VCI DAVA, 2: IAMAVS şi BjjRIDAV, 
iar vicus Siamaus de pe malul drept 
al Dunării, la Vest de Oescus, e con
fi rmat prin SIAMPVDVS şi celelalte, 
ca thracic, adică, pentru a preciza, ca 
dacic. - Tot de neam dac pare a fi şi 

st) CIL. II1 14447. 
Inscripţie publicată de Tocilescu numai în ad

clenda la Mon. epig1·. şi swlpt., p. 636 ; cf. şi p. 646. 
68) CIL. III  1 4413. 

lulius Dizzace din Troesmis 64), femeea 
Zudecitulp dintr'o inscripţie găsită lângă 
Cuzgun 65), Claudia Dusia din ţinutul 
anticului I strus 66), A urelius Dalenus 
ex vico Amlaidina şi Aurelia Uthis 
uxor eius 6i), Castus Mucapori a vico 
Clementino şi Sedida Reti .... tis ucssor 
(eius) 68), Apollonius Dadae şi Mama Da
dae din Torni 69), Pia etDaciscus, fratres, 
şi Ti. Claudius Mucasius, tot de acoJoi0), 
şi ,  fără îndoială, gladiatorul 2:x((_rto� 
flax11<n�, care singur spune că e dacn). 
Fireşte, un i i  dintre locuitori i cu nume 
thrace ai Dobrogei noastre sânt Thraci 
de alt neam decât cel getic. Astfel chiar 
în vicus Ulmetus vedem aşezaţi âves 
Romani et Bessi i2), iar din o diplomă 
mil i tară dată de împăratul Hadrian în 
a. 138  bessului Clagissa, l iberat din 
coh. II Mattiacorum, ş i  găsită lângă 
Trnovo, deci în ţinutul getic din S.E. 
de Nicopolis, vedem cum sânt coloni
zati în Nordul Haemului si Thraci din , , 
Sud, şi anume, precum e cazul lu i  Cla
gissa, aceştia păstrându-şi în noi le lor 
locuinţe încă multă vreme, măcar în 
forme latine tradiţia lor etnică specială. 
I ată, de pi ldă, d in citata diplomă a lu i  Ha
drian o colecţie de noi cetăţeni romani, 
urmaşi ai " roman ului " Clagissa : (se 
dă cetăţenia) ex pedite Clagissae Cla
gissae f Bess(o), et Spor f, et Derzi-

�>�) CIL. III  6 1 89. ss) CIL. III 7 48 l .  
66) lnscr. găsită l a  Kasapkioi : CIL. III 142 1 4  25• 
n1) CIL. III 1 3743 : Urlukioi, lângă Constanţa. 
68) CIL. III 7565 : Karamurat. 
69) CIL. III 7559. 
1o) CIL. III 7573 şi 1 42 1 4  27• 
n) Tocilescu, Fouilles et reche1·ches, p. 226 sq. 

Cf. asupra amfiteatrului din Torni, Gomperz, în A1·ch.
epig1·. Mitt. VIII, p. 9, nr. 23, şi Tocilescu, o. c., p. 
224 sqq. Nu  mai puţin va fi dac şi numele vicului 
de lângă Constanţa, vicus tw·ris Muca . . . , în numele 
căruia intra un cuvânt analog numelor general tlrrace, 
dar în special dace, Mucapor, Mucapuis, Mucatralis, ...._______ 
etc. (cf. CIL. III p. 2402 şi 2634). 

72) CIL. III 142 14 26• 
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zeno f, et Eptacento f(ilio) et Zinae 
fil(iae) et Eptaperi fil(iae) eius '3). -
În general însă majoritatea i ndigeni lor 
Moesiei inferioare era formată, precum 
am arătat mai sus, din Oeţi, sau, după 
denumirea expresă din inscripţi i, Daci. 

Cât priveşte acum pe colonişti i  ro
mani, veterani ori simpl i civi l i ,  originea 
acestora era tot aşa de variată în 
Moesia inferioară ca şi în oricare altă 
parte a Imperiu lu i. Alăturea de Grecii 
şi Oriental i i  romanizaţi 74), găsim I ta
l ieni adevăraţi, aşezaţi defin itiv aici, iar 
nu aduşi numai ca ofiţeri, soldaţi ori 
funcţionari "'), sau întâln im Romani de 
prin alte provincii apusene ale Impe
riului ;6), cari toţi, veniţi în număr foarte 
respectabil, contribue astfel la romani
zarea în cel mai scurt timp a indigeni lor. 

În special în Tropaeum avem de ob
servat următoarea alcătuire a popu la
ţiei în timpul celor două veacuri de 
existenţă romană, cari singure ne sânt 
mai de aproape documentate prin m 
scripţi i : al I I-lea şi a l  I I I- lea. 

Alăturea de Daci, despre cari am 
vorbit, sânt de pus veterani i  diferitelor 
corpuri legionare şi auxi l iare din Moesia 
şi Dacia. Astfel întâln im : fami l ia unui 
centurio leg. XIII geminae (în Dacia), 
�u trei fii , cari ridică repausatului  lor 
tată monumentul funerar ;') ; un veteran 

'") D. CVI ! I  din 28 febr. 138, CIL. I I I  p. 2328 s9. 
74) E caracteristică în această privinţă inscripţia din 

Torni privitoare la cultul thrac al  lui  He1·u Dom nus 

pusă de colegiul respectiv, prin mate1· colleg·ii, »ma
� 

trem Roman01·um Sttbsc1•iptorum " : .,Romani i "  sânt 
de origine din Perinthus, Tius, Nicomedia, Heracleia, 
Abonuteichos, Mazaca şi Tyana, adică mai toţi din 
Asia mică : CIL. III,  7532. 

75) Câte un italian d in faventia (CIL. III 6203) şi 
din Planina (în Picenum : ibid., 6202) întâlnim în 
Troesmis ; un aquileiens apare într'o inscripţie găsită 
lângă Constanţa (CIL. III 7574). 

'6) O romană din Ratiaria în Tomi (CIL. III (6 1 56) ; 
un roman din O::scus în Trcesm is (620 1 ) ; pentru alţii 
vezi mai jos, la Tropaeum. 

") CIL. III 14214 8. 

Buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice. 

ex decurione cohortis 1 Lusitanorum (în 
Moesia inferioară), cu famil ia sa, - el 
însuşi f i ind originar din Siscia ;s) ; fa
mi l ia unui  centurio leg. V Macedonicae, 
domo Amasia ;9) : acest centurion a 
putut fi chiar cu serviciu l  activ în Tro
paeum, întru cât, precum vom vedea 
mai jos, aici au stat un timp şi vexil
laţi i ale legiun i i  respective (până la M. 
Aurel ius în Troesmis, apoi în  Dacia), în 
garnizoană ; un veteran din l eg. XI 
Claudia (în Durostorum) şi famil ia sa 80), 
o altă famil ie de colonişti veterani, ne
specificată mai de aproape 81) ; un ve
teran din flota imperială cu soţia sa 82); 
Foarte numeroase sânt apoi inscrip
ţi i l e  care pomenesc persoane pur şi 
simplu cu nume romane, unele cu o 
situaţie oficială în oraş, altele numai 
în calitatea de simpli răposa� întru 
zei i lor. Mult mai rare sânt, în sec. 
al I I-lea şi al I I I-lea, inscripţi i l e  cu 
nume de persoane de origină greacă, -
precum de pi ldă aceste nume dintr'o 
singură famil ie : Sozusa, Hermogenes, 
Chrestio, Olyco şi Pylades 83) ; toţi însă 
vorbesc lati neşte. - Însfârşit nu e de 
trecut cu vederea garnizoana mil itară, 
care constitue şi pentru aşezarea civilă 
învecinată, un puternic element cul
tural în senz roman. 

În privinţa trupelor cari au stat în 
Tropaeum, ştim sigur despre o vexi l 
laţie mixtă, că a fost un t imp aici. Anume, 
avem o i nscripţie, găsită la Kadikiăi, 
lângă Si l istra, şi care sună astfel : Nep
t(uno) A ug(asto) sac(rum). vexil(latio) 
leg(ionis) 1/tal(icae) M(oesicae) et V Ma
c(edonicae) D(acicae) Tropa[e}i (agens) 

78) CIL. ! I l  14214 9• 
'9) ClL. III 14214 1o. 
8°) CIL. lii 13736. 
81) CIL. III 14214 7• 
82) CIL. TII 124 72. 
8s) CIL. III 142 1 4  15. 
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sub curam Eptidi Modesti (centurionis) 
leg. V Mac. et Valeri Clementis (centurio
nis) leg. 1/tal. v. s. l. m. 81) . De altă parte 
s'au găsit pe via prinâpalis întrebuin
ţate ca pietre de construcţie  la o clă
dire, trei altare, consacrate probabi l  la 
divin ităţi diferite, dar pomen ind ca de
dicanţi pe aceiaşi soldaţi ai celor două 
legiuni ,  1 ltalica şi V Macedonica 85) . 

Când a stat această vexi l laţ ie în Tro
paeum, cred că putem deduce din in
scripţia lu i  Daizus, f iu l  lu i  Comozous, 
care a fost ucis de Costoboci 86) . Se ştie 
dela Pausanias, că năvala Costoboci lor 
în peninsula balcan ică a avut loc prin 
a�n i i  1 70, iar dintr'o inscripţie de la  
Roma, că  între ani i  1 75 ş i  1 80 L .  I ul ius 
I ţ� l ianus are de luptat per Achaiam et 
Macedoniam ... adversus Castabocas 8} 
Prin urmare, tocmai în vremea teri 
b i lu lu i  războiu marcomanic, când Mar
cus Aurelius aduse până şi trupe din 
Africa împotriva German i lor, ba înrolâ 
chiar sclavi, Costoboci i in trară în im
peri u. Legiunea cea mai apropiată cu 
castrul stativ de Tropaeum, XI Claudia, 
din Durostorum, era toată dusă în 
Pannonia. Leg. V Maced. fusese mutată 
în Dacia încă dinainte de a. 1 70. În 
sfârşit l eg. 1 I ta l ica era de asemenea 
dusă în războiu cu toţi auxil iari i ei 88) . 

Nu rămânea deci pentru apărarea Moe
siei i nferi.oare, cu Tropaeum, decât tri
meterea unei vexi l laţii mixte - spre a 

84) CIL. III 1 4433. 
85) CIL. III 142 1 4  3 şi Tocilescu, Fott'Îlles, p. 1 96. 

Cât priveşte altarul închinat de Q. Ltwili tts PisC'inus, 

c'entw·io leg-ionis 1 ltalicre, Sol·i ·invicto, in honorem 

clomtts cl·ivinre (CIL. I l !  1 2468), el ar putea fi expl icat 
şi fără prezenţa unui detaşament din leg. 1 l talica în  
Tropaeum, E totuşi probabi l  că altarul stă în legătură 
cu o gamizonare a unei vexillaţii, pe care Piscinus a 
comandat-o în oraşul lui  Traian. 

86) CIL. III 1 4214 12 : D. M. Daizi Como.zoi vixit 

an. L. inte1·{ecttts a Castabocis lttsltts et Val(ens) 

pat1·i b. m. postte1·unt. 
87) Cf. Tocilescu, Fouilles, p. 1 97. 
88) Vezi filow, o.  c., p. 76 sq. 

slăbi cât mai puţin l egiun i le- compusă 
din soldaţi detaşaţi din două legiuni : 
I l ta l ica Moesica şi V Macedonica Da
cica. Pentru un alt t imp o atare vexi l 
l aţie în Tropaeum nu numai că  e ne
expl icabi lă, dar e deadreptul imposibi lă, 
faţă de mărturi i l e  numeroase ce avem 
aici cu privi re la l egiunea cea mai a
propiată de Tropaeum, XI Claudia, care 
apare într'o sumă de inscripţi i găsite î n  
cetate. - Anume, încă d in  timpul lu i  Anto
n inus Pius constatăm prezenţa unui  pu
ternic  detaşament din leg. XI  CI. în lagărul 
dela Adamclisi : M. Stabius Colonus 
din Luca ( I ta lia), tribunus militum le
gionis XI Claudiae, dedică un altar lovi 
optimo maximo, Herculi invicto, Cerer4 
Libero patn: pentru sănătatea împăra
tului Antoninus Pius, a fiu lu i  său M. 
Aurel ius Caesar, şi a copii lor lor, f i ind 
guvernator al Moesiei T. Vitrasius 
Pol i i  o 89), -· iar un centurion al aceleiaşi 
l egiun i  înch ină un altar Deo invido, pro 
salute lmp. M. Antonini Veri 90), pro
bab i l  imediat -după moartea lu i  Pius şi 
întronarea lu i  Marcus, când a1c1 111 
provincie încă nu se ştia, care e numele 
oficial a l  noului împărat, deci în  a. 1 6 1 .  
Aceste două inscripţii ne arată, că până 
la începutul domniei lu i  Marcus Aure
l ius, l eg. X I  Claudia a îngrij it şi de 
paza monumentului triumfal dela Adam
cl is i .  Comunicaţia cu castrul stativ din 
Durostorum era de altfel foarte uşoară 
şi grabn ică pe drumul mi l itar, care 
lega d irect Durostorum cu Tropaeum 
Traiani .  

Faptul că în t impul războiulu i  mar
comanic găs im în Tropaeum o vexil 
l aţ ie mixtă a l eg. 1 Ita i .  ş i  V Mac., cred 
că trebue i nterpretat în senzul, că l a  
izbucnirea războiu lu i  Ş I  detaşamentul 

89} CIL. III 1 42 14  1 . 
9 ') Tocilescu, Câteva mon. epig1·. , în Rev. p. ·i.,t. 

arch. şi  {il, IX  ( 1903) şi aparte, p,  33, n .  48. 
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l eg. XI, staţionar în Tropaeum, fu che
mat înapoi ş i  trimes pe câmpul de 
l uptă. - Totuşi se pare, că după răz
boiu, Tropaeum priml iar o garnizoană 
din Durostorum. Căci altfel nu-mi pot 
e-xpl ica următoarea inscripţie, în care 
apar simultan magistraţi municipal i  a i  
oraşului şi un signifer al leg. X I  CI., 
afară numai dacă nu admitem, că ace l 
signifer servia în Durostorum, iar nu  
în  Tropaeum, ceea ce  n'ar f i  cu  totul 
imposibi l : Aelio Antonio Firmo duum
vti-ali municipii Tropaei patri [etj Aeliae 
Quirillae soron: Aelius Antonius Sa
binus duumvir municipii supra scripti 
fei Ajel. Antonius Aetemalis sig(nif)er 
[Lj e'gionis XI Claudiae bene merentibus 
posuerunt ' 1) . În adevăr i nscripţia aceasta 
nu poate fi mai veche decât începutul 
secolului  al I I I - lea, când pentru întăia 
dată - cel puţin întrucât ne ajută in
scripţi i l e  găsite până acum - vedem 
documentat Tropaeum ca municipium 
(vezi mai jos). Tot în acest timp e, proba
bi l ,  de pus şi i nscripţia de pe epistyl iu l  
unu i  sarcofag a unu i  fex excepjtore (?) 
co(n)s(ularis) Leg. XI CL[aju{dtja 92.) În 
orice caz, până la sfârşitul existenţei 
sale nu mai găsim un alt corp de oaste 
în Tropaeum, afară de cele mai sus 
pomen i te. 

* 
* * 

Înflori rea generală a vieţ i i  romane 
din Moesia i nferioară în secolu l  al 
I l - l ea, documentată mai sus în special 
cu privire l a  viaţa rurală, s'a man ifes
tat şi în fundaţia civi lă a împăratulu i  
Traian, la vicani i  Traianenses Tropae
enses. Năvala Costoboci lor în a. 1 70 
n'a avut desigur urmări mai grave, 
afară de pieirea câtorva locuitori, ca 
Daizus Comozoi, căruia apoi chiar fi i lu i ,  

91) C!L. III, 1 42 1 4  6. 
92) CIL. III,  1 3736. 

rămaşr r n  viaţă, îi pun piatra funerară. 
Aşezarea unei vexi l laţi i  în castrul de 
lângă vicus pe vremea războiu lu i  mar
comani c  şi activitatea b inefăcătoare a 
lu i  Helvius Pertinax în ani i  1 77 şi urm. 
aduseră la aşa desvoltare centrul daca
roman din Tropaeum, încât, pe vre
mea lu i  Septimius Severus şi a lu i  
Caracal la, supt părinteasca oblădui re 
a guvernatorulu i  Ovin ius Tertul lus, 
pe care l'am întâlnit şi mai sus în in
scripţia privitoare la  vican i i  Bfufri
davefnsesj (?), şi care în general ne  
apare d in  inscripţi i le  Moesiei infe
rioare ca un restaurator al provinciei, 
vicani i  Tropaeenses căpătară dreptul 
de municipium. 

Primul  document, care ne  arată pe 
Tropaeenses în noua situaţie, e din 
vremea lu i  Caracalla (după a. 2 1 1 ,  
Septimius �Severus ne mai fi ind po
menit) : I(ovi) o(ptimo) [m(aximo)] et 
[lun(oni)} reg(inae) [p]ro s[alu]tem 
[d(omini) n(ostri)] Mar[ci Aur(eli) An]
to[nin]i Pii [F(elicis) Aug(usti)] e[tj 
mu[n(icipi) PJ Ae[L. FL}oru[s etj M. 
Ulp. [.} irci[ .. u] s II v [iri) q(ain)q(aenna
Les) pr[o sa}Lat[e co}mani [.jet ... 93). 

Dar cu secol .  I I I  încep năvăl iri le  bar
bare în Dacia şi Moesia inferioară. 
Supt Severus Alexander Olbia şi Ty
ras cad în mâinele Ooţi lor. În a. 238 �!) 
Ooţii şi Carpi i  intră în Dobrogea, dă
râmă lstrus şi pradă o mare parte a 
provinciei Ji). Ce-i dreptul şi Romani i  
iau măsuri energice de apărare. Ast
fel vedem pe Severus Alexander res
taurând în a. 234 drumuri le mi l i tare 
dela Marcianopol is  spre Nord - la Du-

"")  CIL. lll  1 2465, găsit la Mulceova, aproape de 
Adamdisi. 

••) Cf. i nscripţia din Durostorum : [recepltts] ex 

captivitate bat•b(at•o1·um) Pio et Proclo cos. (a. 238 !) 
ex voto (CIL. III 12455). 

95) Vezi izvoarele la Rappaport, Die Einfălle cler 
Goten, p. 27 sq. 
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rostorum ŞI Tropaeum - prin legatul 
său Quintus Decius : pontes derutos et 
vias conlapsas restituit 96) ; iar guver
natorul Moesiei inferioare, Tull ius Me
nophi lus, în a. 238 - 24 1 ,  supt Gor
dian I I I , întăreşte Marcianopolis, ca
pita la provinciei, încheie pace cu Goţii 
şi ţine In respect pe Carpi, reorgani
zând armata romană 9} Desigur în 
legătură cu această operă salutară a 
lu i  Menophi lus e de pus dedicaţia fă
cută în a. 240, pentru sănătatea lu i  
Gordianus, de cetăţeni i  recunoscători 
ai municipiului Tropaeum, prin ma
gistraţi i lor : duumviri şi aediles 98) . 

Anii 248 s i  următori i văd însă iarăsi , , 
pe Goţi şi Carpi 99) în Moesia inferioară. 
Marcianopolis scapă de soarta I stropo
l ei numai mulţămită întărituri lor ce-i fă
cuse Menoph i lus cu zece ani înainte 100) . 

Dar provincia şi ţinutul rural e pustiit. 
Care e soarta municipiului  Tropaeum 
în toate aceste turburări nu ştim .  I n 
scripţi i găsim în cetatea actuală ş i  din 
a doua jumătate a secolu lu i  al I I I - lea 101), 

dar fără vreo însemnătate mai deosebită. 

96) CIL. III 1 25 1 9 :  pe drumul Marcianopolis- Abrit
tus -Tropaeum, găsit la Sud de Abrittus ; 1 3'158, găsit 
la Asargic, la Nord de Marcianopolis pe drumul spre 
D urostomm. ' 9;)  Cf. Rappaport, p. 29 sqq. 

•s) CIL. III 142 1 4  •. 
99) Cf. în special asupra acestora din unnă. pe deo

parte inscripţia pomenind luptele de supt Caracalla, 
găsită în Gigen (Oesctts), CIL. III 1 44 1 6, şi de alta 
cea mai dinainte citată, din Durostorum (1 2456) , - şi 
cf. vita Aw·eliani 30,4. 100) Rappaport, p. 35, şi, pentru cele unn. ,  pass·im. 101) Astfel CIL. III 14437 ad n. 12462 : un duu mvi1· 
iu1·e clicunclo înch ină un altar Deo sancto Apollini ; 
12473 : două pietre funerare ale unei famil i i  din Tro
paeum , cu menţiUnea demnităţii de duumvi1·al·is (bis) 
şi clwu.mvi1· (itentm), ocupată de resp. părinţi de fa
mil ie ; 7484 + 12461 : "l i tteris malis tertii saeculi exe
untis" : o1·do spl[encli]clissima {!) m ttn [ic(i]Jii)] T1·o
p(aei) pe1· . . .  cl[uu]mve1·os a[e]cl·ile[s] , ... qtt(n)est01·es . . 
[po]s(um·unt) ; l ipsa magistraţilor supremi municipali, 
din această inscripţie a făcut ch iar, pe Mommsen să 
bănuiască cum că Tropaeum n'ar fi fost un adevărat 
m unicipium, cu 1·es pttblica, - lucru, care nu se ade
vereşte prin celelalte inscripţii , căci găsim şi un du-

Că oraşul a fost întărit cu ziduri de 
piatră în secolul al I I I - lea, potrivit obi
ceiu lu i  d in ce în ce mai răspândit din 
cauza năvăl iri lor barbare, cari acum iau 
o formă cu totul primejdioasă, e probabi l ,  
dar trăin icia întărituri lor ridicate nu
mai cu puteri l e  modeste ale munici 
piului ,  n'a putut f i  excep�onală. Destul 
că spre sfârşitul secolului al I I I - l ea, 
orasu l  e total di

.
strus de Goti si locui-, , ' 

torii se împrăştie prin cetăţi l e  şi lagă-
rele de primprejur. 

În adevăr, examinând ruinele actuale 
a le cetăţii , găsim  întrebuinţate ca ma
terial de zidărie, pietre cu i nscripţi i ,  
sarcofage, fragmente architectonice şi 
alte resturi ale unei civi l izaţi i  anteri 
oare destul de înfloritoare, chiar la  
baza ziduri lor înconjurătoare ş i ,  până 
Ia un n ivel foarte jos, în general, la 
toate clădiri le cetăţi i .  De ajuns să po
m enesc de pi ldă sarcofagele întrebuin
ţate ca elemente componente ale unui  
conduct de apă tocmai jos de tot, sub 
ziduri l e  enorme ale clădirei supl imentare 
a cetăţi i, în colţul despre S.E., în josul 
porţei de Sud. Toate şti ri le  i storice, pe 
cari le-am cules în expunerea de mai 
sus din i nscripţi i, se datoresc pietrelor 
din secolul  a l  I I - lea şi al I I I - l ea, păs
trate până azi ca materiale de construcţie 
în  ziduri le  de apărare şi în clădiri le  
cetăţi i târzii , care singură, d in secolu l  
a l  IV-lea înainte, n e  stă azi în faţă pe 
insula de ruine de lângă satul Adamclisi . 

(Sfârşitul într'un număr viitor). 
V. PÂRVAN. 

wnvir im·e clicundo ; în orice caz, l imba populară a 
inscripţiei arată o anume decadenţă foarte semnifica
tivă a cul turei romane în Tropaeum ;  cât priveşte l ipsa 
magistraţilor superiori, Bormann a propus o explicare 
mult mai plausibilă ca a lui Mommsen : anume oficiul 
judecătoresc al oraşului va fi fost exercitat chiar de 
comanda01tul garnizoanei din Tropaeum, ca d. p.  în 
Ravenna (A1·ch .-epigr. lllitt. XVII, p. 1 1 2) ; 1 4214 ' :  
un dectwio municipii ; 12466 : un du-umvi1· (?); 1 42 1 416 : 
un cetăţean din Tropaeum, qui natus {uit Axiop(oli). 

.. 
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S C H I T U L  S T A N E Ş T I  
(V A L  C E f\) 

--0--

Acest schit, cu hramu l  Adormirea 
Maicii Domnului , stă ascuns într'o vâl

cea ce coteşte spre pâriaşul Mamului,  

care, n u  departe de schit, îşi  şerpueşte 
apele pe lângă zi durile fostei m ănăstiri 

brâncoveneşti Mamu. 

Drumurile rel e  ce duc dela şoseaua 
m are la schit p recum şi  apa Mamu l ui ,  
c e  se pune de-acurmezişul , au făcut, 

de sigur,  ca acest preţios monumen t  
să rămâe m ultă vreme uitat de cerce
tători în ascunzătoarea l ui .  

Cu ocazia lucrărilor de conservare ce 
s'au început la biserica Mamu ,  s'au făcut 
cercetări şi asupra acestui schit. Astfel  

s'a putut alcătui l ucrarea de faţă. Faptul 
că între zidurile acestui schit se odihneşte 
de veacuri oasele lui  Stroe Buzescu ,  unul 
din căpitanii lui Mihai Viteazul şi urmaş 
al Banului  Mogoş şi al lu i  Giura Logofătul ,  

pri m u l  şi al doileri ctitor a i  schitului ,  
a.u contribuit să i se recunoască valoarea 
sa istorică şi, în acelaş ti mp, să atragă 
l uarea aminte şi asupra calităţi lor sale 

arhitectonice. Dar, după cum m ai toate 
monu mentele vechi au avut de suferit 
prefaceri în cursul t impului ,  de asemenea 
şi acest schit n'a putut scăpa fără ele

din anul 1 536 când a fost zidit şi până 
în zilele noastre. Cu toate adăogirile 
ce-i s'a adus, schitul  şi a păstrat însă în în

tregime elementele sale originale, cari 

prin caracterul lor bine definit, înlesnesc 

mult  studiul artei de a clădi din acea 

epocă precum şi din aceea a prefaceri lor. 
Pentr u o mai uşoară înţelegere a 

acestei lucrări , vom cerceta pe rân d : 
planul ,  taţada şt interiorul schitului .  

I . 

După cum se vede din releveu (pag. 1 6) ,  
planul prezintă o particularitate care 

dela început presupune o p reschimbare 
a formei sale originale şi anum e : adăo

girea pridvorului dela intrare şi a celor 
două galerii laterale. 

Pentru a se putea stabili pe deplin 

acest adevăr şi mai cu seamă timpul 

când s'au executat aceste p refaceri , avem 
două mij loace la îndemână : mărturia ins

cripţii lor şi zugrăveli lor şi examenul  arhi

tectonic. Vom recurge deci pe rând la  
fiecare din ele. 

Deasupra gol ului  de trecere dintre 

p ronaos şi naos este zugrăvită o mscnp· 
ţiune în l imba slavonă, care, în tra
ducere, are u rmătorul cuprins : 

« Cu voia tatălu i  şi aj utorul fiului  şi 
« Săvârsitul sfântului duh si a celui  întru ' ' 

· « treim e  slăvit m arelui Dumnezeu. Adică 

« eu robul stăpânulu i  meu Iisus Christos 

«j upân Giura Logofăt, cu soţia lui j u
« pâniţa Vi l aia,  văzurăm acest cinstit locaş 

« al sfintei stăpânei noastre născătoare 
« de Dumnezeu . . .  care. . .  [este] . . . din tre

« cute [vremi] . . .  [ridicat] . . .  [de] părinţii 
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« noştri jupân Mogoş Ban şi  cu fi ul său 
« Mogoş Armaş ; pentru aceia şi noi do

« rirăm. .  . . .  răposa ţii ctitori de odinioară 
« Şi începurăm din temelie acest sfânt 
« hram al sfintei noastre de Dumnezeu 
« Şi pururea fecioare Maria şi cu ajutoru l 
« lu i  Dumnezeu l-am săvârsit si a m  scris 

' ' 

« În zilele blagocestivului şi de Christos 
« iubitorul Ion Petru Voevod în anu l  

« 7045 (= 1 537) luna Septembri e »  1) . 
/fai jos, într'un colţ, se vede un nume : 

« Eratudi Zografos » ,  care nu poate fi 

biserici i ,  aşa d upă cum a fost ea I a  
început,  _ ţinută î n  m âini de către ctitorii 
ei : j upân Giura Logofăt, cu fii i  Preda,  

Harvat şi Mogoş, în stânga, iar în dreapta, 
jupâniţa Vilaia şi Maria fiica lor. Jumele 

ctitorilor zugrăvi ţi fiind aceleaşi ca cei 
pomeniţi în inscripţia m ai sus citată, nu mai 
rămâne nici o îndoială că în anul 1 537, 
când s'a zidit biserica, ea avea aceeaş 
formă şi caracter ca acelea arătate 

în desemnul bisericii zugrăvit în pro

naos, aşa d upă cum se poate vedea şi 

Vedere generală a bisericii scl)itului Stăneşti. 

decât numele zugravului ce a sens In
scripţia şi care, probabil ,  tot el a zu

grăvit şi biserica. 
Din această inscripţie reese lămurit 

că schitul a fost zidit în anul 1 537 de 

către j upân Giura Logofăt şi soţia l ui 
j upâniţa Vilaia, în locu l schitului  vechiu 

ridicat m ai dinainte d e  către părintele 

său Mogoş Banu l  dimpreună cu fiul său 

Mogoş Armaşul .  

Dacă examinăm zugrăveli le d i n  pro

naos, vedem pe peretele nordic desemnul 

din crochinl  luat l a  faţa locului (pag. 1 9) .  
Dacă comparăm această veche înfă

ţişare a schitul ui cu cea actuală şi  
dacă ţinem seam ă şi de imperfecţiunea 
de desemn cu care se zugrăvia m ai în 
totdeauna aceste miniaturi ale biseri · 

cilor, constatăm o deosebire ce confirmă 
presupunerea făcută la  început, anume 

că la  forma originală a schitului  s'au 
adăogat pridvorul dela intrare şi cele 
două galerii l aterale. 

Intr'adevăr, în forma veche a bise-
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ricii vedem desenat sânul , i ar în  stânga 
lui , spre intrare, se văd indicate două 

usi iar imediat sub streaşină se văd dese -, '  
nate firidele .  Despre galerie şi despre 
pridvor, nu se vede nici o urmă de in
dicaţie . 

Actualmente partea dinspre intrare 
a sânului est� acoperită de galerie, care 
ocupă tot restul bisericii până în dreptul 
zidului dela intrare, iar pridvorul ,  de 
formă dreptunghiulară, are teţele de 
nord şi sud în prelungirea feţelor eşite 

« nealui Dumitru, feciorul dumisale Păr
« vului  Postelnic şi al jupănesei lui Du
« mitra . . .  ; veşnica lui pomenire . . .  ; [în zilele] 
« Mircei Voevod ;  s 'a . trudit dumnealui 
«Stăni lă Postelnicul cu această pisanie ; 
« eu . . .  să fie pomeană . . .  [anul dela facerea 
« lumi i] 706, luna Apri l ie 1 3 »  2). 

Aşa dar această piatră datează din anii 
domniei lui Mircea Ciobanul 1 552-1560, 
adică după zidirea schitului, care, după 
cum ştim ,  a fost în anul 1 537. 

Cum însă - după cum vom vedea -

Biserica scl)itului Stăneşti : vedere laterală. 

ale sânurilor, formând astfel o singură 
faţă în continuare cu sânul şi galeria. 

Ce motive a îndemnat pe vremelnicii 
stăpânitori ai schitului să-i aducă aceste 
prefaceri şi în ce timp s'au făcut ele, 
sunt chestiuni asupra cărora nu găsim 
nici o inscripţie, care să ne poată lămuri 
în deajuns. Totuşi , în colţul sud vesti c  
al pridvorului, găsim o piatră mormân
tală, cu o inscripţie foarte ştearsă, din 
care aflăm că aci e mormântul « dum-

pridvorul a fost adăogat cu mult în 
urmă, nu putem expl ica existenţa aces
tei pietre în pridvor, decât în cazul hi
potetic că ea a fost mutată din bise
rică , fie cu ocazia facerei pridvorului, 
fie când s'au asezat în biserică cele două ' 
morminte existente, afară de acela a lui 
Stroe Buzescu 3). 

Conduşi de logica utilităţei acestor 
adaose, putem uşor găsi motivele, cari 
au hotărît facerea lor şi-anume : 
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Pridvorul s'a făcut ca mai la toate 
bisericile mici pentru a mări spaţiul des
tinat credincioşilor, al căror număr a tot 
crescut cu timpul ; cât pentru galerii ,  fiind 
prea înguste (0, 70 cm.) şi nea vând nici 
un acces în biserică, nu se poate motiva 
existenţa lor decât din punct de vedere 
constructiv. 

Intr'adevăr, dacă considerăm acope
rişul pridvorului în raport cu acela al 
bisericii - fără galerii - constatăm că 
pridvorul fiind cu mult mai larg decât 
biserica, ar fi trebuit să aibă 
un acoperiş cu mult mai 
înnalt, cei a ce ar fi dat naştere 
la intersecţii grele de executat 
în acoperişul cu şindri lă. Şi în 
timpul de faţă meşterii cari 
şindrilesc se feresc de ase
menea greutăţi , căutând să 
simplifice cât mai mult forma 
generală a acoperişului spre 
a avea pe cât posibil mai 
puţine muchii şi dol i i .  Pu
tem cu drept cuvânt pre
supune că şi aci meşterul 
s'a izbit de aceleaşi piedici 
şi , căutând să simplifice for
ma  generală, a dat şi zidăriei 
aceeaş lărgime ca la prid
vor, iar acestuia i-a dat lăr-
gimea sân uri lor. 

In ceeace priveşte epoca in care s'a 
făcut aceste adăogiri, ciacă luăm în con
sideraţie împrej urări le istorice, putem 
presupune trei epoci mai în strânsă 
legătură cu trecutu l acestui schit. 

Astfe l ,  se poate presupune că Stroe 
Buzescu, ca urmaş al ctitorilor Mogoş
Banul şi Giura Logofătul, să fi făcut 
aceste îmbunătăţiri schitului ,  pentru care 
se vede că avea multă înclinare, căci, 
după moarte, aci a fost îngropat. 

Sima, soţia lui , îi acoperă mormântul 
cu o piatră frumos împo
dobită, pe care cu greu se 
poate desluşi, de răul şter
sături lor de picioare, ur
mătoarea preţioasă inscrip
tiune : < dn numele tatălui 
, 

« Şi al fiului şi al sf. duh, 
« amin. Această petră pre 
«grop[a] jupănului lu Stroe 
«Buzesculi:i, ce'i:i tostu Stol
< <nicu la Mihai-Vodă, şi au 
« fost l a  tote războ[i]le de
«preaună cu Domunu-său, 
« ca o slugă creadencioasă 
« Domi:inu-său, şi la răz
« boiul din întăi dobăndi 
« rană la măna stăngă de 
«Turci si la războiu l  de 

' 

Retragerile altarului le-a Planul bisericii scl)itului Stăneşti. 

« la Giurgiu ,  cănd să loviră cu 
« Hanul ,  să răni în ochiu l  
« stăngi:i de săgeată ; şi au 
<< slujit Stroe l ui Mihai-Vod[ă] �implificat prin grinzi puse 

pe colţurile zidăriei . Cu modul acesta 
acoperişul bisericii s 'a redus la o formă 
dreptunghiulară, rotunjindu..:se la altar. 
Prin faptul acestei lărgiri a acoperi-

. şul u i  (între sânuri şi pridv�r), s'a in
trodus galeri i le laterale, cărora, pe lângă 
rolul lor constructiv, meşterul a căutat 
să le mai dea şi un caracter decorativ 
şi oarecum utilitar, servind ca o prispă 
de adăpostire şi aşteptare pentru cei 
ce venrau la hiserică inainte de v reme. 

« pănă peri în Ţara Ungurească. Dea ci să 
« sculară boerii ţării, şi cu Buzeştii ră
c dicară prea Radulu-Vod[ă] ; iară Si
« mion Voevod cu . . .  Turci , Tătari, Mol
« doveni, Leşi mulţi , fă.r[ă J sam� . .  [ve
« ni ră den Tara Moldovei . .  de scoase 

' 

« pe Radu-Vodă şi peJ Buzeşti i ?in ţara 
<dor la Ţara Ungureasca. . .  Iar atunce 
« merse jupănul Stroe la-npăratul nem 
« ţesc ca să ceară aj utoriii, de eşiră la  

· «Ţa ra-Rumănească. cu Radul-Vod[ă] ; şi 
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« nu-I aşteptă Simion-Vodă ; de aer se-au 
« rădicat .. cu Leşi i  şi Moldovenii [şi] Hanul 
« Cu mare oaste de Tătari şi eşiră de să 
« loviră în gura Telejinului , la Teiuşani, 
« În luna lui Săptemvrie 1 4  zile şi vleat 
« 7 1 1  O ( = 1 602) .. . şi făcură năvală Marţi 
« dimineaţă de 3 ori de toate părţile ; 
« iară . .. [ văzănd] jupănul 
q. Stroe atăta nevoe pre 
« creştini, stă tu împotriva 
«Tătarilorii, de să lovi 
« cu Mirza nepotul Hanului , 
« şi-lii junghiepre Tătarii, şi 
« dintr'acel război să răni 
« la obraz ... [şi preste 3 săp
« tămâni se tâmplă). .. mo
« ryt[ea-i] în luna lui Oc
« tovrie 2 zile, vleat 7 1 10  
« (=1 602) 4) . 

Pe capătul din spre r:\
sărit al pietrii este săpată 
o scenă războinică, care 
înfătisează pe Stroe Bu-

' J 

zescu călare pe cal, fugă-
rind şi lovind pe Tătar, 
iar deasupra acestei scene 
se poate citi : 

«Şi nu fu pre voe căi
« nilor de Tătari : Dumne
« zeu-1 erte » .  Iar pe lături : 
« Scrisu eu jupăneasa Sima 
«a Stolnicului Stroe : dea ca 
« voi m uri să-m grupaţi 
« lăngă dumnealui aicia»4). 

ţeşte să credem că adaosele nu s'au 
putut face în această epocă, când se 
păstra încă riguros tradiţia în meşteşugul 
de a clădi. 

O a doua epocă istorică când s'ar fi 
putut îndeplini .prefacerile schitu lui, ar fi 

cea brâncovenească ( 1 689- 1 7 1 4).  

După cum vedem, în 
această inscripţiune-care 
poate fi considerată şi ca 
o frumoasă pagină din is-

Biserica sci)itului Stăneşti : pridvorul lateral. 

toria trecutului nostru - nu se pome
neşte nimic despre lucrări le ce ne 
interesează. Aceasta pe de o parte, 
iar pe de alta faptul că arhitectura 
pridvorului şi a . galerii lor e cu totul 
străină de vechea arhitectură a schi
tului , sunt indicii care ne îndreptă -

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

Această presupunere o facem sprijinită 
pe faptul că în anul 1 696, C<:mstantin
Vodă Brâncoveanu a rezidit biserica 
Mamu, unde a întemeiat şi o mănăstire 
de maici. 

Se poate admite că cu ocazia acestor 
lucrări să se fi întreprins şi lucrările de 

-a 
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la schit de către aceiasi mesteri ai Ma-
, ' 

mului . Dacă luăm însă în consideraţie 
« ziditu-s-au această sf(ă)ntă şi d(u)mne
« zeescă bisearecă , împrem.ă cu toate po-

Biserica scl)itului Stăneşti : vedere laterală. 

caracterul arhitectonic al acestor adăo
giri, constatăm că ele nu pot fi clasate 
în epoca brâncovenească, întrucât în acea 
epocă pereţii bisericilor se tencuiau sau 
simplu, cum se văd la mănăstirea Govora, 
sau se decorau cu panouri şi arcaturi , 
cum se văd în general l a  Mamu, Hurezi 
etc. Aci pereţii de sud şi nord ai prid
vorului sunt decoraţi cu câte patru fi
ride lungi ,  înguste şi rotunjite la partea 
superioară ; iar arcuri le galeri i lor sunt de
corate numai prin teşituri le stâlpilor oc
tagonali ce se prelungesc în sus încon
jurând arcurile. 

Acest mod de decoraţie al pereţilor 
din afară îl întâln im la biserica din 
satul Strejeştii · de-Jos - în apropiere de 
schitul Stăneşti - şi anume în par 
tea din jos a brâului ce încinge biserica 
(ilustraţia pag. 23). 

Această biserică este zidită de un 
urmaş al neamului Buzeştilor, căci iată 
ce aflăm din pisania de de-asupra uşii : 
« Cu vrerea tatălu i  şi cu ajutoriul 
« fi iului şi cu săvărşirea duhului sfăntu, 

« doabele ei , din temelie, întru cinstea şi 
« l auda prea sfintei Troiţe, cu cheltuiala 
«dumnealui jupăn Constantin Buzescul 
« Şi a dumneaei jupăniţa Maria şi a co
« coni lor dumnealor Nicolae şi Il ie, în 
« zilele prea înaltului Inpărat Carol al 
« şasi lea, al cărie începere au fostii la 
«anul 7241 ( = 1733) Mai 8 zil e »  6) . 

Şi această biserică nu a fost scăpată 
de stricăciuni şi prefaceri, căci , pe pe
retele dela intrare se văd urmele unui 
pridvor sprij init pe: stâlpi de zidărie ; 
totuşi , în partea de sub brâul cel mare, 
păstrează acele firide lungueţe, cari-, prin 
asemănarea lor cu cele dela schitul Stă
neşti , ne conduc la ideia că tot în 
timpul zidirei acestei biserici s'au putut 
face şi adăogirile dela schit , acesta fiind 
încă în stăpânirea Buzeşti lor. 

Aşa dară, în prima jumătate a seco
lului al XVIII- lea, către anul 1 733, un 
urmaş de a lui Stroe Buzescu , ZI
dind biserica din Strejeştii-de-Jos, a 
pus de s 'a zidit pridvorul şi galeri i le 
dela schitul Stăneşti , ca un prinos de 
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pietate ce  a avut pentru strămoşul său 
îngropat aci , cu 1 3 1  ani mai 'nainte. 

De altfel ,  în acest timp încep.e a se 
părăsi_ vechile tradiţiuni la clădirea bise 
ricilor, căci mai peste tot locul întâlnim 
schimbări şi adaose, cari , în mare parte, 
au- transformat caracterul original al bi
sericilor. In · această epocă apar acele 
pridvoare pe stâlpi , de stil cu totul di
ferit de acela al bisericilor la care se 
alipiau , cum spre pildă se poate da 
pridvorul bisericii din Bălteni (l lfov) 7). 

Această biserică e zidită în anul 1 626 s) , 
intr'un stil de bună traditie arhitecta-. . ' 

nică. ; mai târziu i s'a adaos o galerie 
de cele trei părţi ale pronaosului, într'un· 
stil <jiierit, schimbându-i cu mult carac-. 
terul primitiv. 
. Acest caz, aproape identic ca plan . 
cu cel dela schitul Stăneşti, ne întăreşte 
în s11stinerea părerii mai  sus enuntate ' ' , 
că prefacerile dela schit apartin si ele 

l ' 

acestei epoci. lncă un indiciu important, 
care confirmă această presupunere, mai 
este şi bqlta în Junete cu care era în
velit pridvorul schitului , boltă care acum 
este căzută, rămânând urme numai pe 

dm Maldăreşti, zi llită în acelaş timp cu 
biserica din Măldăreşti la anul 7299 
(= 1 790i 1 ) 9), adică nu cu mult în urma 
adaoselor dela schitul Stănesti . 

' 

In satul .Strejeştii-de-Sus găsim o altă 
biserică, tot o ctitorie de-a Buzeştilor, 
în care se află îngropat cel din urmă 
urmaş din acest neam : aşa ne spune 
o piatră mormântală aşezată în dreapta 
intrării , pe care e săpată o inscripţie 
în versuri, care începe astfel : 

« Buzăştii ce din vechime pentru ţară 
« s'au jărtfitu, s'au sfărşit acum prin 
« mine, precum Domnul au voi tu, căci 
« odrasla bărbătească din neamul meu 
« n'au rămasu, ci numai de femeiască 
« dooă fiei iubite Iasii. 

Apoi, către sfârşit, se închee astfel : 
« Iartă dar, iubite frate, cel ce vei 

« vrea să ceteştr, blagoslovind întru toate 
« pre romănaşii Buzeşti . smeritul Castan
« din Buzescul , sfârşitul neamului său, 
« 1 83 1 lan. 3 1 » 10). 

După cum se vede, această biserică 

aparţine secolului al  XIX-lea, deci cu mult 

mai în urmă decât epoca în care s 'au 

făcut prefacerile dela schitul Stăneşti , 

Biserica scl)itului Stăneşti : desemn după zugrăveala interioară. 

la colţuri şi console. Acelaş fel de 
bolţi întâlnim şi Ia Bălte ni şi Ia Cula 

încât nu mai poate fi _vorba în nici un caz 
despre vreo inflm:nţă din această parte . 
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II .  

Prin modificările aduse planului, fa
tada a suferit si ea schimbări însemnate. ) ) 

Detaliu din tâmpla de la Stăneşti. 

Astfel, prin înălţarea acoperişului ,  acesta , 
devenind prea mare faţă de înălţimea 
pereţilor, a trebuit să se mai adaoge 
la înălţimea zidurilor înconjurătoare. Din 
această cauză, baza pătrată a turlei a 
rămas sub acoperişul înălţat, iar turla, 
rămânând acuma prea mică, a trebuit 
şi ea să fie mai ridicată prin adaosul 
de zidărie dintre firidele de sus şi streaşină. 

Aceste consideraţiuni de ordin con
structiv şi oarecum estetic sunt confir
mate şi de desenul bisericii din pronaos 
- despre care am vorbit l a  cercetarea 
planului - şi de modul de construire 
al zidăriei şi de mate�ial�le întrebuinţate 
la aceste adaose, cari se pot vedea 
destul de lămurit în podul bisericii . 

Aci , în pod, putem vedea frumoasa 
structură a zidurilor vechi, clădite din 

cărămizi aparente cu straturi groase de 
var alb, netezite inadins, spre a rămâne 
vizibi le. Tot cu indicatiuni de cărămizi 

) 

aparente se vede desemnată biserica pe 
peretele din pronaos, pe toată întinderea 
ei , adică şi corpul bisericii şi turla. cu :oca ·: 
zia adaoselor s'a tencuit -. de sigur -
atât corpul bisericii cât şi turla, dim
preună cu pridvorul ş i galerii le. 

Cărămizile întrebuintate la vechea zi-
, 

dărie sunt cu mult mai mari decât l a  
cea nouă . Astfel ·am măsurat la  întâm
plare cărămizi a căror dimensiuni variau 
între 40 - 42 cm. lungime, 20 - 26 cm. 
lăţime, 6-8 cm. grosime, iar resturile de 
var groase de 5 cm. 
. Faţă de aceste dimensiuni, s'ar putea 
spune că tiparele acestor cărămizi au 
fost făcute după modelul cărămizilor ro
mane, găsite pe alocurea. 

Pridvorul cel adăogat precum şi ga
leri i le sunt pardosite cu cărămizi ames
tecate, de diferite dimensiuni , iar bise
rica numai cu cărămizi de dimensiuni 
mari, la fel cu cele găsite la  zidăria ve
che a schitului. 

Adaosele în înălţime dela curpul  bi
sericii cât si l a  turlă s'au decorat cu ar . 

) 

cade în formă de lunete(pag. 1 8) ,  aşa după 
cum a fost boltit privdorul. Cu timpul 
prefăcându-se acoperişul, parte din aceste 
arcade s'au dărâmat, iar la reparaţie nu 
s'au mai reconstruit, ci s'au profilat prin
tr'un plan înclinat şi pu�ip curbat. Cele 
două galerii sunt boltite cu bolţi cilin
drice, producând un p lăcut efect de 
masivitate, dimpreună cu stâlpii Şl  cu 
pereţii bisericii, 

Cu toate prefacerile  ce i s'au adus, 
schitul se înfăţişează pe dinafară cu o 
plăcută proporţie, având un aer deose
bit de vechime, originalitate şi simplici
tate, care se împacă aşa de bine cu 
l iniştea văii ce- 1 păstrează ascuns de 
atâta vreme, ca pe un lucru scump. 
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III. 

Pridvorul, aşa cum se prezintă astăzi, 
cu boltile tavanului dăr-âmate s i  înlocuite 

' ' 
cu un tavan de scânduri şipcuite, pro-
duce un efect neplăcut, cu singura ex
cepţie a peretelui din spre răsărit, unde 
găsim uşa de intrare în biserică, iar de 
jur împrejurul ei ,  pe tot cuprinsul pere
telui, se văd părţi din vechea zugrăveală 
păstrată incă bine. La partea superioară 
a pridvorului, în colţuri şi la mij locul 
pereţilor, la o înălţime de 2:50 m .  se 
văd consolele de piatră, -pe care se re
zemau arcuril e  în formă de lunetă ce 
sprijiniau bolta tavanului _ Părţi din aceste 
arcuri au rămas încă întretăiate de actua
lul tavan de scânduri . Pridvorul ca si ' ' 
galerii le, este pardosit cu cărămizi de 
diferite dimensiuni, aşezate neregulat. I n  
colţul sud-vestic se  vede piatra mormân
tală a lui Dnmitru, feciorul Postelnicului 
Pârvu, despre care s'a vorbit la descrierea 
planului ; iar în colţul nord-estic se vede, 
înconjurată într'o ramă de piatră, o

-
gaură 

în care se varsă apa ce a servit la botezuri. 
Pronaosul ca si restul � bisericii este , �" 

pardosit cu cărămizi de dimensiuni mari 
şi separate cu de cele mici. Este boltit 
cu o boltă cilindrică şi luminat cu o 
fereastră îngustă în peretele sudic, cea 
din peretele nordic fiind astupată l a  
partea exterioară, probabil din cauza 
crivăţului. 

Pe perete sunt zugrăviţi ctitorii ,  astfel 
aşezaţi : pe peretele nordic, în partea 
stângă, jupân Giura Logofăt cu fii săi 
Harvat. Preda si Mogos ţinând în mâini ' , ,  
schitul, iar în dreapta, jupâniţa Vilaia ş i  
fiica lor Maria. Pe peretele sudic, în 
dreptul mormântului lui Stroe, sunt zu
grăviţi Stroe Buzescu şi Sima soţia lui . 

Pe peretel e  vestic sunt zugrăviţi stră
moşii lu i  Giura Logofăt : Mogoş Banul 
şi fiul său Spătarul Mogoş, cu următoarea 
inscriptie în slavoneste : <<Eu robul tău ' J , 

Hristoase stăpâne, pomeneşte-mă pe  
mine Mogoş ce  am fost Ban ş i  cu  fiul 
meu Mogoş ce a fost Spătar » 1 1) . 

Tot aci , în colţul sud-estic, se află 
piatra mormântală a lui Stroe Buzescu, 
în dreptul portretelor lor de pe perete 
şi a cărei inscripţie o cunoaştem dela 
cercetarea planului, unde s'a vorbit si 

1 

despre celelalte două pietre mormântale : 
una a «Monahiei Va . . .  din . . .  » si alta a 

1 

< Dumnealui Preda Postelnic . . . » .  
Restul bisericii e rezervat picturii 

biser iceşti ,  care se păstrează încă bine 
cu caracterul ei din epoca zidirii schi
tului .  Tâmpla, încă în bună stare, se 
prezintă ca o lucrare· de artă de bun 
gust (pag. 22) , având numai două rânduri 
de icoane şi deasupra crucea. Uşile  îm-

Uşile împărăteşti de la bis. Stăneşti. 

părăteşti (pag. 2 1 )  sunt o podoabă al<:asă 
a acestei tâmple, a cărei măiastră corn-
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poziţiune şi mai cu seamă îndemânarea 
cu care îi sunt cioplite ornamentele ,  se 

şi culoritului tâmplei şi zugrăvelilor, dom-_ 
n e�te , din înălţimea tur! ei, icoana Pan · 

Tâmpla bisericii scl)itului din Stăneşti. 

pot vedea în detaliu! dela pag. 20. 
Peste ansamblul armonios al formelor 

tocratorului ; iar prin cele patru ferestruici 
ale turle:, apărate cu reţele de nuele 
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SCHITUL STĂ EŞTI 23 
aşezate tn picioare, pătrunde in schit o 
lumină stinsă, care se risipeşte sfioasă 

/ 

prin toate ungherele, lăsându-se peste 
morminte ca un duh al păcei eterne. 

ION D. TRA)ANESCU. 
Arh itect 

Vedere a bisericii din Strejeştii-de-Jos. 

1) Vi�·g. D1·ăgh iceanu, Raport înedit către Comi· 
siunea Monumentelor Istorice. 

') N. loJ·gct, I nscripţii din Bisericile României, 
Bucureşti 1 905, v. !, p. 1 7 1 .  

3) N. lo1·ga, ibidem, p .  1 7 1 : Pe o piatră de 
monnânt :  a răposat roaba lui Dumnezeu monahi a 
Va . . .  din . . .  Pe altă piatră : [a răposat robul] lui Dum
nezeu dumnealui Preda Postelnicul . - Monahia îm
mormântată aci, poate fi vreuna din maicile dela 
mănăstirea Mamu, zidită de Brâncoveanu în 1 696, 
la o m ică depărtare de schit, azi în satul Lungeşti. 
Preda Postelnicul poate fi chiar fratele vestitului 
Stroe Buzescu. 

") N. Ioi'[ICt, ibidem, p. 1 69 - 1 70. - Inscripţia aceasta 
s'a mai tipărit şi de alţii . 

5) fotografie comun icată de d-1 11. Dr•ăgh iceanu. 
6) Tfirg. D1·ăghiceantt, Raportul citat. 
7) Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 

anul l,  ( 1908), No. 3, pag. l 07 - 1 19 :  releveu! d-lui 
arhitect T. T. Socolesctt. 

8) Virg. D1·ăghiceanu , Raportul citat. 
9) N. Im·ga, op. citat, ! ,  p. 1 73. - Un studiu 

asupra culrlor din Măldăreşti (Vâlcea), am publicat în 
revista "Viaţa Românească" pe 1 9 1 1 ,  Aprilie. 

10) Al. � tefulescu, Oorjul istoric şi pitoresc, Bu
cureşti 1 904, p. 291 şi N. Im·ga, ibidem, p. 1 69. 
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S TF\M P E  V E C H I  
I NFAŢIŞAND 

MANASTIREF\ CURŢI I DE F\RGEŞ 
--0--

Alăturatele stampe înfăţişează două vederi vechi 
ale mânăstirii Curţii de Argeş - precum ni se 
arată în legendele lor, - una : Biserica şi mânăs
tirea cu h ramul Sfintei Mari i, iar cealaltă : In

trarea în mânăsti re. 

Ele sunt reproduceri din colecţia Cavalerului 
Sir Robert Ainsle, de unde au fost extrase de 
Lu igi Mayer, gravate de Wil l iam Watts şi pu

blicate la 1 80 1  de S. Gosnell într'un album 1), 
cu 58 stampe în aqua-tinta 2) , 28X38 cm. Ar
tistul Watts, rezervându-şi însă dreptul de pro

prietate, dedică această colecţie de vederi lu i  
Robert Ainsle 3), care a pus-o la cale pe timpul 

ambasadei sale la Constantinopole. 
Albumul, cu reproduceri din această colecţie, 

a apărut şi în alte ediţi i .  J .  Ch. Brunet ( Manuel 
du libraire et de l'amateur de livres) şi ]. G. 
Th . G raes e ( Tdsor de livres rares et pn!cieux) 
cunosc mai multe d in  acestea 4'). 

Stampele pe cari le reproducem au fiecare, 
în faţă, pe 2 coloane, în englezeşte şi franţuzeşte, 
legendele lor, cari dau desluşiri în unele pri
vinţe intere ante, în altele cam ciudate, cum sunt 
de obiceiu informaţi i le necontrolate culese de 
călătorii străini prin ţeri le noastre ") . 

Iată aci, în traducere fidelă, cuprinsul acestor 

legende : 

u Mânăstiua S- ta Ma1'ia în Valahz'a. - Cam 
la o zi depărtare de oraşul Piteşti, dealungul 
Argeşului ,  se vede măreaţa şi venerabila mânăs
t ire S-ta Maria, numită de Români S-ta Maria 
u Curtea de Argeş u ,  după situatia sa pe acest râu. 

" Este formată d in  două curţi spaţioase ; una 

din ele e reprezentată în gravură şi cuprinde 
o biserică frumoasă, zid ită solid d in  piatră, îm
podobită cu cupole, cari se termină cu o cruce 
întreită, probabil simbolul Trinităţii .  In această 

biserică se află mai multe morminte de ale ve
chi lor Domnitori ai Valahiei : se presupune că 
ei îşi aveau reşed inţa într'un mare castel întărit, 
aşezat pe o înălţime dimprejur, la o leghe de  

mânăstire, ş i  d in  care se  mai află rămăşiţe:în
sem nate. 

u Această mânăstire e foarte respectată de lo
cuitorii ţeri i ,  ca şi de Turci, cari au respectat-o 
chiar în vremuri de răsboiu. Este locuită de 

călugări greci (calayeros), cari sunt bine insta
laţi şi foarte primitori faţă de străini .  

u Chishu l l  6) , care a vizitat mai multe aşeză

m inte rel igioase }n aceste ţinuturi, zice : " Ele 
ll sunt în deobşte frumoase ş i  bine zidite, bogat 

" împodobite, zugrăvi te d in  belşug, şi în cea 
11 mai mare parte înzestrate cu clopote, deşl în 

11 multe locuri se întrebuinţează scânduri de lemn, 
" ceeace este regulă la G recii d in  Turcia, unde 

" clopotele nu sunt permise. Tinda e în deobşte 
11 mâsgălită cu reprezentări superstiţioase d in  
11 muncile iadului  Şi adeseori zidurile d in  inte-
11 rior sunt profanate de înfăţişările trupeşti a le 
u lui Dumnezeu-Tatăl 11 • 

" Figurile d in  gravură sunt în mare parte că
lugări şi slujitori d in  mânăsti re ; cele mai mici 
sunt închinători, cărora un călugăr (cum se în
tâmplă foarte des) le  ţine predici rel igioase, 

sub o boltă sprij in ită pe patru stâlpi, în faţa 
biserici i .  

" Femeia care şeade jos poate pricinui mi 

rare acelora cari nu  cunosc decât practica mâ

năstirilor latine ; biserica greacă (în această pri
vinţă cel puţin), mai cu socoteală decât a noa
stră, permite călugărilor a se însurau .  

La  sfârşit urmează nota : 
" La M0traye 7), vorbind despre asprimea ri

d iculă practicată de călugării Trapişti, zice : " Dacă 
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uO femee punea numai piciorul într'o curte ve

u cină cu mânăsti rea, trebuiâ s'o spele, aruncind 

u înăuntru 7 găleţi cu apă, ca să se cureţe " .  

u lntrarea dela mânăsti?-ea S-ta Maria in 
Valahia. - In  stam pa precedentă se dă o repre

zentare a cuiiii interioare a acestei clăd iri  imense, 
cu descrierea situaţiei sale. Desemnul s'a făcut 

de aproape, ad ică d in  curtea exterioară : la dreapta, 

în desemnul  întâiu, se vede turnul d in  mij loc, 
iar deasupra coperişului se pot observâ turla 

şi turnuleţele biseric i i ,  ceeace poate da o idee 
despre poziţi i le  lor respective. 

., Relaţiunea următoare, după Chishul l ,  asupra 
unei mânăstiri de lângă Bucureşti, se poate luâ 
ca o descriere generală a locaşurilor rel igioase 
d in  această provi ncie : ., Edificiul este un patru
Il !aler oblong, z id it regu lat şi împărţit în ch i l i i  
u pentru călugări, cu  locu inţă pentru stareţ, o 
"sală de mâncare comună,  o bucătărie şi alte 

" încăperi obşteşti .  La mij loc e te paracl isul, bi
" serica, ce im ită perfect forma \·ech i ior biserici 
"greceşti ; act ică în ea d istingem pronaosu 1 sau 
" capela exterioară, naosul şi altarul ; toate aceste 
" părţi sunt regulate, spri j in ite bine pe coloane 
., şi provăzute deasupra cu bolţi înalte. Orna
" mentele picturilor, aurăriei, brodăriei sunt foarte 

., bogate ; şi zugrăvel i  le sunt aşâ de numeroase, 
" încât acoperă toate părţi le biserici i înăuntrul 
" şi în afara faţadei " ·  

"Scândura de lemn, pomen ită în  descrierea 
precedentă, întrebuinţată pentru a aduna obştea 
mânăstirii, e o scând ură lungă atârnată şi aşe
zată la poarta clăd iri i ,  pe care se produce un 
fel de sunet grosolan, lovind-o cu două ciocane. 

" I n grupa de figuri de subt bolta de viţă e 
o femee care trage să moară ; a fost act usă l a  
mânăstire pe  o năsăl ie de prieten i i  ei d i n  satul 
vecin ,  ca să fie împărtăşită. Aceasta s'a petrecut, 
pe când artistul era de faţă 11 • 

Ed iţia dela 1 8 1 0  d in  Vederile l111periului 
Otoman 8) este precedată de o introducere în 
englezeşte, care, la pag. 1 - 1 O, sub titlul :  Turcia 

Europeană, prezintă date istorice despre ţeri le  

româneşti şi amănunte economice şi etnografice 
foarte interesante. lată u1 1ele d in  aceste d in  urmă 
preţioase însemnări : 

-., În Moldova iarna e lungă şi aspră. 
" Valahia şi Basarabia au lacuri de o consi

derabi lă întindere, cum sunt cele dimprejurul 
lsmai lului .  

u Coastele merid ionale ale dealurilor d in  Moi-

dova şi Valahia sunt în mare parte favorabile 

culturii  vi i lor, al căror rod, deşi nu tocmai în
grijit , alcătueşte un articol de export în Rusia. 

E un vin uşor, şi pentru a-i spori tăria, se pune 
în butoaie afară, când începe gerul. Astfel în 

câteva nopţi, v inul  se îmbracă într'o cămaşă com
pactă de gh iaţă, prin care se sfredeleşte cu un 
fier încălzit până la roşu i l i ch idul curge afară 
l i mpede şi pl in de tărie. 

., Grâu! este excelent şi de obice iu  secerat în 

Iun ie. 

., Porumbul este mult cultivat. 
" Pădurile sunt îmbelşugate în lemnărie ; se 

află şi plantaţii de duzi pentru creşterea gânda
ci lor de mătase. 

" Dintre pomi i  roditori, măru l este cel mai 
răspândit şi se găseşte o varietate, căreia fi reşte 
îi convine cl ima. Astfel reuşesc fără nici o cul
tură merele domneşti (a fru it called domniasca), 
cari sunt poate cele mai alese d in  Europa şi în 

J�rivinţa mărimi i ,  ca şi a aramei şi gustu lui  . . . . . .  . 
Păru l, prunul,  c ireşul, sorbul, nucu! ajung la 
mare perfecţiune cu o mică îngrij i re, însă cl ima 

nu e pri incio�să măsl inu lu i  şi smoch inulu i .  
" I n poporul acestui ţinut sunt foarte vădite 

urmele subjugări i faţă de o putere străină şi de 

un guvern despotic. Dacii erau un neam viteaz 
şi răsboin ic ; dar aceştia, unna<;> i i  lor, au fost 
supuşi la cele mai rele tratamente, fără să opue 
vreo rezistenţă, primind lovituri dela toţi stră in i i, 

cu aceeaş răbdare şi stângăcie, ca recruţ i i  cari 

îndură lovituri de gârbaciu dela caporalul  lor. 
Toate secăturile caută să aibă dela el servici i  
pl ine de însufleţire şi de rîvnă. lnfăţi�area lu i  
în  îmbriicămintea de vară este întocmai ca  a 
vech i lor Daci de pe columna lui Traian. Cu 
faţa săl batică, e îmbrăcat într'o cămaşă de in  
şi încins cu  un brâu peste mij loc ; poartă nă
dragi lu ngi, o bardă la cingătoare, o blană de 
oaie aruncată pe umărul stâng şi încheiată în

tr'un nasture la piept, în picioare opinci de 
piele nelucrată. Ţărani i  se numesc rumuni sau 

romani (rumuns or romans), acum un termen 

de înjosire, prin care se deosebesc de boieri 
sau nob i l i .  Vorbirea lor e o corupţie a l imbi i  
latine, şi se cam aseamănă cu cea ital ienească, 

dar este foarte degradată d in  pricina amestecu

rilor străine. Boierii d in  fami l i i l e  cele mai vech i  
pretind că  sunt urmaş i i  Slavi lor ş i  un  neam 

deosebit de popor, care-şi trage originea -d in 
îm perecherea Romanilor cu Dac i i  d intru în
ceput" .  

O .  Lugoşianu  
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1 )  Cu titlul : Views -in Tw·key in Etwope a iul Asia 

compPisi ng Romelia, B�Llgaroic�, Wcflctoh i41 S!J I'Î4 

and Palestina. Selected from the collection of Sir Ro
be'rCAinslie. Drawn by Luigi Mayer, and engraved 

by William Watts. Published March lst, 1 80 1 ,  by 
the proprietar William Watts, Lnndon. Printed by S . 

Gosnell, Holborn. In-fol. mare obl. 
') Procedeul acesta- ni se spune- a fost întrebu-

o co 
-
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inţat pentru a accelera publicarea, pentru a imita mai 
bine desemnurile originale şi a le putea înfrumuseţa 
prin adaosul colorilor. 

') In Encycloped�e unive1·selle du XXe stecle găsim 
următoarea lămurire despre dânsul : Robert Ainslie, 
1 776 - 1839, arheolog englez, general, îşi consacră 
timpul, după retragerea din armată, numismaticei, mai 
ales medaliilor anglo-normande, din cari îşi făcuse o 
preţioasă colecţie. 

4) Mayer L., Views in 'Eg ypt from drawings in the 
possession of Sir Robert Ainslie, taken during his em
bassy to Constantinople, with an h istory of the country, 
în englezeşte şi franţuzeşte. London, printed by Bens
ley for Bowyer, 1 801 ,  in-foi. mare, cu 48 stampe ; 
sunt exemplare cu text franţuzesc datate din 1 802 şi 
altele cu text englez datate din 1 801 . - Watts (Will.), 
Collection of coloUl·ed views in the 1\u·hish P1·ov·inces, 
with descriptions in french and English. London 1 801 ,  
in-foi., obi . - Ainslie (Sir Robert) and Luigi Mayer's 
Views in Egypt, Pulestine, Caramania, Turkey in 
Etwope and Asia. London 1 803 - 1 0, în 4 părţi, 2 voi. 
in-foi. ( 167 stampe într'un exemplar complet, ceeace 
se întâlneşte rar; mai uşor se . găsesc exemplare cu 
titlul : Views in Palestine and Caramania, London 
1803 - 4, 2 părţi, în 1 voi . ,  cu 48 st. ; Views in Pa
lestine, London 1804, cu 24 st. ; Views in Egy}'t, 
London 1 801 ,  cu 48 st.). - L. Mayer, V·iews in the 
Ottoman Empire, chiefl.y in Caramania, a pa1·t of 
Asia Minm· hithe1•to unexplo1·ed, with descriptions 
in English and french. Lqndon, R. Bowyer, 1 803, in
foi., cu 24 st. color. Prima parte a l1:1crării are titlul : 

Views in Palestine, from the origi nal drawings .. . . with 
an h istorical and descriptive account of the country and 
its remarkable places, in English and french. London, 
R. Bowyer 1804, in-foi., cu 24 st. ·rolor. - Views in 
TUl·key in Europe and Turkey ·in Asia, compri
sing Roumelia, Bulgm·ia, Wallachia, Syria and 
some of the Mediten·anean lslands, from the original 
drawings taken for Sir. R. Ainslie by L. Mayer, London, 
L. Browyer, 1810, 2 părţi, în 1 voi. ,  cu 7 1 ,  st. color. 
Prima ediţie a fost publicată în 4 părţi de gravorul 
W. Watts, Londra 18 10, cu 54 st. 

5) Toate explicaţiile au fost extrase din diferiţi au
tori şi completate cu observaţiile artistului la faţa lo
cului. Editorul recunoaşte că i-a fost greu să culeagă 
informaţii autentice şi satisfăcătoare. 

6) Edmond Chishul, 1 670- 1 733, epigrafist englez, 
a fost 4 ani capelan la Smyrna, a călătorit în tot Ori
entul, în 1 747 a publicat : Voyage en Turquie (fir
min Didot freres, Nouvelle bibliographie gencrale. 
Encyclopedie universelle du XX siecle). 

7) Aubry de La Motraye, 1674 - 1 743, călător fran·• 
cez, observator superficial, a călătorit prin Tartaria şi 
Turcia, în 1 727 a publicat în 2 voi . : Voyages en Eu-
1·ope, Asie et Afriqtte. La Haye (firmin Didot freres, 
op. cit.) 

s) Titlul complet este : Views in the Ottoman Do
m inions in Etu•ope, in Asia and some of the Me
dit:erranectn Island�, from the original drawings 
taken for Sir Robert Ainslie by Luigi Mayer, with 
descriptions h istorical and i l lustrative. London 1 8 1 0. 
Editor R. Bowyer, cu 7 1  stampe colorate. 
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CEVA DESPRE PROVENIENŢA ŞI�ARTA 
VECH ILOR N OASTRE F\RGI NTARI I 

��o�� 

Cunoaştem din diferite documente rostul eco
nomic al S�şilor la noi. Inaintea secolului XVI 

îi găsim mai mult pentru negoţul de materii 
prime sau ca intermediari ai mărfurilor fabricate 
de alţii 1) ._ Mai târziu însă îi găsim pe ei ca fa

bricanţi de postavuri, meşteri argintari, turnă
tofi

' 
de clopote, fabricanţi de arme etc. 2). 

Una din meseriile cele mai rentabile şi mai 

distinse, argintăria, n'a fost neglijată de ei, mai 
cu seamă din cauza debuşeului ce găsiau la noi 

şi pe care căutau să-I acapareze în întregime. 

Se pare însă că această meserie era motivată mai 
mult de cerere. decât datorită unei moşteniri 

saxone, căci nu vedem nimic caracteristic şi 
tradiţional în argintăria lor. Nici abilitatea pro

fesiunei nu o aveau la început 3). I n  vremea lui  
Neagoe-Voevod nu se pricepeau să lucreze după 
comandă 4) ; în orice caz lucrul lor era departe de 

argintăria gotico-bizantină cu care era obicinuit 
Neagoe şi din care n i  s'a mai păstrat ceva gra

ţie mănăstirilor Bistriţa şi � Tismana 5). Lucrul lor 

varia după curentele străine pe cari căutau să le 

satisfacă cât puteau mai bine. Şi acele curente 

nici ne veniau prin ei, căci în aceeaş vreme gă

sim acelaş_ fel de lucru la noi, în Peninsula Bal
canică şi tleabia mai târziu în Ungaria. Comu

nitatea noastră-de-stil cu Peninsula Balcanică nu se 

poate explica prin colonia de Saşi ferari şi 
argintari dela Kiprovaţ (Bulgaria), Ianevo şi 

Novo-Brdo (Serbia), căci aceste asemănări existau 
înainte de sec. XV mai probabil al XVI, data 
emigrărei lor6). 

Astfel este de ajuns să comparăm 'ornamen

taţia� de pe scaunul lui Xrel din mănăstirea 

Riia 7) sau vechea poartă a aceleeaşi mănăstiri 8) 
cu uşa dela Cotmeana 9) şi ornamentaţia dela 
mănăstirile noastre Cozia 10), Bistriţa 11) şi Curtea

de-ArgeŞ12), ca să ajungem la concluzia logică 

că arta noastră venia · dela Sud. 

Există o nare asemănare însă între arta decora
tivă bizantină din sec. X I I - XV şi arta Iombardă. 

Dar arta lombardă, după cum se ştie, este născută 
din arta decorativă bizantină şi tradiţia de con

strucţie romană, aşa că ea este în realitate con

tinuatoarea artei bizantine. Chiar artei lombarde 

datorăm continuarea şi înflorirea artei bizantine 
balcanice, în special a celei din Serbia de prin 
sec. XIV şi XV, când vitalitatea artei bizantine 

scăzuse. Arta lombardă îşi plătia la rândul 

ei împrumutul prin intermediul Ragusanilor ex
ploatatori exclusivi ai Peninsulei Balcanice. Nu
mai graţie unei judecăţi superficiale s'a crezut şi 

se mai crede încă că ornamentaţia geometrică 
din secolul X - XIV din Peninsula Balcanică s'ar 
datorl artei arabe, pe când în realitate ea este o 

derivare a artei romane, de oarece aceste elemente 

decorative existau în vremea decadenţei acestei 
arte mai cu seamă la mosaicuri, de unde a moşte

nit-o arta bizantină. De altfel nici technica şi nici 
principiul mecanic al compoziţiei nu  este acelaş 

ca la decOt"aţiunea <lrabă. 

Raguzani i  pătrunseseră de mult în Penin

sula Balcanică de oare ce încă de pe vremea 
Asanilor aveau foarte însemnate privilegii 14). 

Caracteristic este că în aceeaş vreme cu privile
giile 'acordate lor, Asan I I  făcea mari sacri
ficii pentru nenumăratele biserici şi mănăstiri 
dela Târnova, Muntele Atos şi muntele Vitoş 

un fel de al doilea " Sfânt Munte" 16).  

Din anul 1 343 16) se păstrează o icoană dă

ruită de Ioan Alexandru Asan bisericii Sfintei 
Născătoare de Dumnezeu din Mesemvria, care 

·are o aureolă de o isbitoare asemănare cu o 

aureolă de provenienţă necunoscută aflătoare în 

Muzeul nostru de antichităţi (pag. 30) 17) . 

De altfel la concluzia că influenţa artistică ita

liană venia pe la Sud, la noi, după ce împru

muta sau lăsa câte ceva în drum, a ajuns şi 
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bizantin istul rus Kondakof, care, în monografia 
sa asupra imaginei lu i  Crist spune că icoanele 
ruseşti cu această imagi ne sunt datorite in fluenţei 
venite din Italia, nu pe drumul comercial ma
ritim, ci pr in ţări le  du nărene 18) . 

Şi dacă cercetăm ornamentaţia vechi lor noastre 
căiii bi ericeşti, vedem că ornamentaţia din sec. 

XV şi XVI o găsim ceva mai târziu în pă1iile ru
seşti, imediat vecine nouă 19). Deci cazul cu 
imaginea lu i  Crist se repetă şi în a l te d irecţi i .  

Dar  toate exemplele po:nenite până acuma se 

referă la o epocă mai îndepărtată, aşa că 'ar 

iar religiunea ortodoxă era tolerată în Stat, decora
ţi unea interioară şi obiectele mărunte ele cult, 
cari ci rculau pe cale comercială, au continuat să 
trăească. Ba chiar sufletul creştini lor j icnit prin 

interzicerea monumentalităţii a găsit o compen

sare In bogăţia excesivă a interiorurilor 20) . 

Biserici pe jumătate băgate în pământ, sără
căcioase şi fără nici o însemnătate artistică î11 
afară, desfăşoară în interior o bogăţie de sculp
tură la catapetezme, scaune arh iereşti, iconostase, 
amvoane, cu m nu găsim la noi. La ei ca şi la 
noi însă sti lu l  e te acelaş. Aşa, este multă ase-

Aureolă de icoană (de provenienţă necunoscută) dela Muzeul de anticl)ităţi din Bucureşti. 

putea obiecta că pentru vremurile mai noi, 

când Saşii din Ardeal s'au întărit, iar stăpân iri le 
balcanice au fost înlocuite cu dominaţiunea unui 

popor asiatic, sti lu l  şi d irecţia influenţelor s'au 
schimbat. 

Cu tot caracterul asiatic al dominatori lor însă, de 
pe urma interzicerii creştini lor de a înălţa crucea 
mai sus ca semiluna, numai arh itectura monu
mentală a perdut. 

Din c a u z ă  că stăpânitori i erau de altă re

ligie şi aduceau cu ei aşa de puţină tradiţie 
arti stică, încât ei au fost stăpân iţi de arta creştină, 

mănate de stil şi mai cu seamă de formă între 
uşa împărătească a tâmplei dela biserica fi i i . 
peştii-de· Pădure 2 ) şi uşa unei biserici d in Arbă
naşi 22) . ln afară de acest exemplu tipic avem 
mobilierul interior al bi ericilor : Riia 23) (păr
ţile mai noi), Sf. Maria din fi l ipopoli 24), Sf. 
Maria din Stanimaca 2"), Sfeti Nedelea din fi
l ipopol i  26) , toate în stil renaissance, cărora le 
găsim echivalentul la noi în mobilierul din e
poca lui Brâncoveanu şi imediat următoare lui .  
Dar dacă Saşii nu au avut împrejurările favo

rabile de dominaţiune în mare, de grand iositate, 

http://patrimoniu.gov.ro



CEVA D ESPRE PROVE I ENŢA ŞI ARTA VECHILOR OASTRE AROlNTĂRI I  3 1  

în aspiraţiuni şi afaceri, ale altor aşezări comer
ciale, ca să poată şi ei da o formă personală 

de cultură, cum a dat spre exemplu Veneţia, în 
schimb, ca oameni melodiei şi minuţioşi, au a

juns cu vremea să stăpânească aşa de bine meş

teşugul altora, încât isbutesc să acapareze piaţa 
meseri ilor noastre ş i  în special a argintăriei. 
Zic meşteşugul altora, căci vedem o strân ă le
gătură între ornamentaţia pictată şi sculptată dela 
biserica Stavropoleos, sculpturile în piatră dela 
biserica Sf. Ioan cel Nou 27) ş i  ornamentaţia 
ciseletă pe evanghel i i le, icoanele şi cruci le din 
această epocă 28), toate în sti 1 " renaissance 11 , care, 

seamă cu a sasului  George Mai, încât la în
ceput, când nu ştiam numele argintarului italian, 
le  atribuiam meşteru lu i  sas mai sus pomenit .  

Apoi încă o probă care denotă în acelaş timp şi 
priceperea lui  Brâncoveanu este că până la el 
numele argintarilor saşi erau pomenite cu dojană 

pentru lucrul rău executat 31) ,  pe când numele 
argintarului, care imita perfect lucrul de Italia, 
George Mai, este pomenit cu laudă. 

Şi nu era numai el care lucra pentru Voe
vod ul român. Pe argintăria rămasă dela Brân
coveanu observăm şi in iţialele altor meşteri 3�), 
însă lucrul lor este văd it inferior, iar unu l  d in  

Legătură de evangl)elie lucrată de  argintarul sas George Mai (1 707), azi la  Muzeul de  anticl)ităţi 

din Bucureşti. 

cum se ştie, nu apa1iine Saşi lor şi pe care sti l îl 
găsim la mobil ierul şi obiectele mărunte ale bi
sericilor bulgare şi sârbeşti 29) din sec. XVI I 
şi XVI I I .  

Iar o probă convingătoare că idealul arginta
rilor saşi era imitaţia cât mai servilă a orfe
vreriei care ne venia din Ital ia sau d i n  părţile 
ce cad în sfera ei de influenţă, este faptul că 
ornamentaţia unei aureole (pag. 30) şi a unei 

mâini de aur şi argint aurit, lucrate de ital ianul 
Gerolamo Campagnani 30) , seamănă aşa de mult 
cu argintăria meşteri lor dela Braşov şi mai cu 

ei î l  dedea aşa de rău de " sminteală11 pe Brân
coveanu, în cât era nevoe să se apuce George 
Mai si le lucreze de iznoavă 33). 

El lucra foarte bine şi pe placul 34) lui Brân
coveanu ; numai cu "zăbava11 îl cam necăja pe 
grăbitul Voevod, cu toate că îi spunea bietul 
maestru că " lucrul bun tot cu zăbavă se face11 35). 
Deci atenţiunea acea ta neobişnu ită nu se datora 
decât faptu lui  că lucra ireproşabil, pe placul lu i  
Brâncovean u, care era şi gustul epocei, după cum 
se vede din celelalte manifestări artistice, pictură 
decorativă, sculptură etc. 
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Apoi George Mai a fost si ngurul în stare să 
ciseleze corect, cu mişcări naturale şi anatomie 
exactă, d iferite scene rel igioase (pag. 32). 

Dacă aruncăm o privire retrospectivă asupra 
argintăriei noastre 36), observăm că din epoca 
lu i  eagoe Voevod, deabia în ti mpul  lu i  Brân
coveanu, prin lucru l lu i  George Mai, argintăria 

revendică serioase calităţi aliistice, pe când in 
vremea scu rsă între aceste epoce nu avem decât 
grosolane imitaţiuni ale decadenţei argintăriei 
bizantine, care a trăit multă vreme prin meşteri i 

greci din Peninsula Bafcanică. Meşterul George 
Mai trebue să aibă multe obiecte în ţară, căci 
numai într'o scrisoare a lu i  Brâncoveanu se vor
beşte de o evanghelie, o cădeln iţă, o tipsie de 
anafură şi mai mu lte candele 37) , iar în alte scrisoTi, 
multe la nu măr, se vorbeşte de mai multe "ar-

ginturi 11 38) .  Şi mai lucra şi la alţii aici în ţară. 
O iconiţă a Maicei Domnului cu pruncul în 
braţe admirabi l  ciselaţi, încadrată cu o friză de 
ornamentaţie vegetală, caracteristică epocei, dă

ruită de un " Matei Popescu ş i  fiul său Con
stantin "  Mănăstirei Dintr'un lemn, poartă in iţia

lele lu i  George Mai (pag. 32).  
Cea mai bună lucrare a lu i  însă este evan

ghel ia legată în anul 1 707, după comanda lu i  
Brâncoveanu, pentru mănăstirea Sf. Gheorghe 
Nou şi pe care se observă foalie bine iniţialele O. 
M. (pag. 3 1  ) .  O cercetare amănunţită a argintăriei 

noastre ar da poate la iveală ş i  alte obiecte ră

mase dela el 39), cari, împreună cu ştiri le ce avem 
asupra lui  d in  diferite documente, ar putea permite 
o mică monografie a unuia d in  cei mai mari 
argintari orientali ai acelei vremi. 

SP. CEGANEANU 

Iconiţă a Maicei DomtlUiui lucrată de atgintarul sas Geotge Mai, la Muzeul de anticbităţi din Bucureşti. 

: 1) 1 . Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţă
· rii Româneşti cu Braşovul, voi. 1 .  

Acelaş, Documente moldeveneşti din sec. XV şi 
XVI în Archivul Braşovului . (Cf. mai cu seamă o. 
X şi XI.  

2 )  N. Iorga, Braşovul şi Românii : scrisori şi lămu
riri. A se vedea mai cu seamă lămuririle din cap. 
VII, IX, XI ,  XI I .  

8) De altfel nici în  alte meserii nu puteau concura 
cu obiectele similare venite de aiurea. Pentr.u postav, 

a e vedea : . Iorga, Braşovul şi Românii, p. 55. 
4) Hasdeu, Columna lui Traian, 1 874, p. 1 29. 

Din acest document reese că în afară de meşteri ţigani, 
la curtea lui Neagoe Vodă e aflau maeştri cari pu
teau lucra mult mai bine. 

5) Aflătoare astăzi în colecţia Muzeului de antichi
tăţi. Asupra lor vezi : Sp. Cegăneanu, Obiecte bise
riceşti, studiate şi descrise, No. I I ,  IV, V, VI, VII ,  VI I I, 

6) In Bosnia sunt veniţi încă din sec. X IV. 
Pentru Serbia documentele îi pomenesc din vremea, 
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lui Ştefan Uroş până în sec. XV, iar în Bulgaria în 
satul Kiprovaţ, unde se crede că au venit dela noi. 
Ei d ispar în restul populaţi unei încă dela jumătatea se
colului XVII, lăsând amintirea lor de ferari şi argintari 
în numirea a două sate vecine. Meseria s'a continuat 
însă, căci mănăstirea Tismana are un chivot făcut la 
1 671 de .,meşterii zlatari Iacov i Marco ot Chiprovac", 
care par mai curând italieni. A. Ştefulescu , Monast. 
Tismana, p. 1 08. Aceeaş meserie o aveau cei din Ser
bia (Iirecek, Istoria ta na Bălgarite, p. 507 - 508). 
Stilu l  architectural şi decorativ din acea epocă însă 
nu ne arată nimic german, ceea ce ne probează că 
acei Saşi erau simpli meseriaşi. 

7) Buletinul Societăţii arheologice bulgare, an. I, 
p. 95. Hrel a murit în anul 1345. ( l irecek, Istoriata 
na Bălgarite, p. 389. 

8) Acelaş Buletin, planşa No. 4. 
9) Sp. Cegăneanu, Obiecte bisericeşti etc. No. XXXI.  

10) P. Antonescu, Manastirea Cozia. 11) Buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice, 
an. I I I, p. 45. 12) Tocilescu, Biserica episcopală a Mănăstirei Curtea 
de Argeş. 18) Etude sur l 'Architecture Lombarde et sur les ori
gines de I 'Architecture Romano-Byzantine par T. de 
Dartein. 

u) Pacea care a domnit în părţi le bulgăreşti în vre
mea lui Assan I I  repede a ridicat negoţul Ragusa
nilor, cari, puţin, câte puţin au luat în mâini le lor 
întreg negoţul interior al Peninsulei Balcanice. Asan 
le-a dat mari privilegii, în baza cărora ei puteau fără 
împiedecare să circule, să vândă şi să cumpere ca 
"cei mai adevăt•aţi şi iubit01·i oaspefi ai domniei 
mele". Şi încă multă vreme Ragusani ş'au amintit de 
"adevăt·ata amiciţie a mult pt·oslăvitttlui" ţar Ioan 
Asan : Iirecek, Istoriata na Bălgarite, p. 336. 15) I irecek, Istoriata na Bălgarite, p. 336 - 337. 16) Sofia : Muzl'ul de antichităţi, sala pinacotecei. 

17) Sala No. 3 a secţiunei eclesiastice, a Muzeului 
nostru de antichităţi, vitrina m ică. 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

18) Cartea aceasta nu am avut-o încă. I nformaţia 
mi-a dat-o d-1 Rostowzev, profesor la Universitatea din 
Petersburg, cu ocazia vizitării Muzeului nostru de an
tichităţi. 

19) Stassof, L'ornement slave el oriental. 
20) P. Koicef, Sculptura în lemn în Bulgaria, p. 

8 1 ,  în Buletinul Societăţii arh. bulgare, an. I. 21) Din publicaţiile Soc . .,Arta Românească : No. 1 : 
Biserica din filipeştii-de-Pădure, p. 3 1 .  

22) Buletinul Societăţii arheologice bulgare, anul I ,  
pag. 98. 

28) Acelaş, planşele VI, VII şi p. 89. 
2') Acelaş, pagina 90, planşa XI ,  XI I ,  pagina 8 1  

planşa X .  
25) Acelaş, planşa XIV. 
26) Acelaş, p. 94. 
27) Dărâmată cu ocazia construirei Casei de Depu

neri. Sculptura în piatră se află la Muzeul nostru de 
antich i tăţi. 

28) Vezi colecţia Muzeului de antichităţi, secţia 
eclesiastică. 

29) Intre altele, Muzeul din Belgrad posedă o pafta 
de argint al cărei centru are omamentaţie identică cu 
evanghelia dăruită de Brâncoveanu mănăstirii Hurezi 
în anul 1 698. 

80) Muzeul de antichităţi, vitrină mică specială. 
81 ) Documentul dela Neagoe pomenit mai sus, în 

nota 4. 
82) Pe obiectele din Muzeul nostru de antichităţi 

sunt încă alte patru feluri de iniţiale. 
'8) T. Iorga, Braşovul şi Românii, p. 35. 
84) N. Iorga, Braşovul şi Românii, p .  1 0 1 .  
85) Acelaş, p .  1 02 - 1 03. 
86) Colecţia Muzeului de antichităţi, de şi nu tocmai 

numeroasă, totuşi reprezintă suficient toate epocile. 
87) Iorga, Braşovul şi Românii, p. 1 02 - 1 03. 
38) Publicate in N.  Iorga, Braşovul şi Românii, 

p.p. 69, 87, 98, 10 1 ,  1 02, 1 03, 104. 
89) Chiar la unele argintării aflătoare in Muzeul de 

antichităţi recunoaştem factura l ui .  
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R A P O R T G E N E R A L  
CU PRIVIRE Lf\ LUCRARILE 

COMIS IUN I I  MONUMENTELOR ISTORICE 
IN 

1 9 1 0  
--0--

Potrivit art. 1 6  din regulamentul legei pentru 
conservarea şi restaurarea monu mentelor istorice, 
avem onoare a vă înainta următorul raport ge
neral cu privire la lucrări le Comisiunii noastre 
în 1 9 1 0. 

În deosebire de anul precedent, Administraţia 
Casei B isericii a putut obţine în anul trecut cre
d ite mai însemnate pentru lucrările de restaurare 
şi conservare ce urma a se face sub îngrijirea 
Comisiu n i i  Monumentelor Istorice. Astfel s'au 
putut continua lucrări le  de restaurare de la bise
rica Stavropoleos din Capitală, de la  m-rea H u
rezi, de Ia Biserica Albă d in  Baia şi de la m-rea 
Căldăruşani .  Numai pentru biserica Oolia din 
Iaşi nu s 'a  putut obţine nou cred it. De aseme
nea s'au început lucrări noi de restaurare la bise
rica Bucur din Capitală şi - din fonduri propri i 

la biserica Sf. Gheorghe din Botoşani, la bise
rica de la Vădeni (Oorj) şi la biserica Sf. Voi
vozi din Târgovişte. 

Lucrările de conservare şi reparaţie efectuate 

în anul trecut au fost mai multe de cât ori când. 
Şi anume : s'au întreprins atari lucrări - mai mari 
sau mai mici - la mănăstirile Oovora, Bistriţa 
(Moldova), Slatina, Neamţu, Secu, Dintr'un lemn 
ş i  Topolniţa. Apoi la biserici le : Barnovski şi 
Sf. Sava din Iaşi, Sărăcineşti şi Mamu din Vâl
cea, Caşin din Ba-cău, Văcăreşti, Curtea-Veche, 

Mihai-Vodă şi Antim din Bucureşti, CJ·asna din 
Oorj, Biserica Domnească şi Stelea din Târgo-

vişte şi, în sfârşit, la bisericile catedrale episco
pale d in  Roman şi H uşi. 

Pe lângă acestea : s'au pus la cale săpături 
arheologice la  Cetatea Neamţulu i  şi  consolidarea 
Ruinei Sân-Nicoară d in  Curtea-de-Argeş ; s'au 
continuat lucrări le  pentru revizuirea I nventarului  
general al monumentelor şi pentru întocmirea 
unei Călăuze a acestor monumente, cercetându-se 
întreaga Olten ie ; s'au îmbogăţit considerabi l  
arhivul ş i  colecţii le istorica-artistice ale Comi
siunii ,  întocmindu-se, pentru păstrarea, orându
irea şi expunerea lor, un întreg despărţământ în 
Serviciul de pe lângă Administraţia Casei Bise
ricii al Comisiunii  Monumentelor Istorice, - ser
viciu care, prin regulamentu l de aplicare al noi i  
legi de organizare a Ministeru lu i  (Casa Bisericii) 
din 1 9 1  O, cuprinde acum trei despărţăminte : 
Secretariatul (biroul Comisiun i i  şi publicaţi i le), 

Muzeul (arhivul şi colecţi i le istorica-artistice) şi 
Biroul tehnic  a l  monumentelor (pentru execu
tarea lucrărilor). 

În ceeace priveşte lucrăril e  vi itoare, Comisiunea 

s'a ocupat cu următoarele cestiun i : consolidarea 
Bisericii Domneşti d in Curtea-de-Argeş, reluarea 
lucrări lor de la biserica catedrală a fostei Mitra
poli i  d in  Târgovişte, care a fost cedată Minis

terulu i  de către serviciul special de restaurări 
de sub direcţia d-lui A. Lecomte, amenajarea 
fostei m-ri Comana în locuinţe pentru autorită
ţ i le  comunale, restaurarea biserici i  Logofătului 
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Tăutul de la Băl ineşti, conservarea palatu lui  lu i  
Duca-Vodă de  la Cetăţuia (laşi) şi, în sfârşit, 
după cum se va vedea mai jos, alte lucrări mai 
mărunte de conservare şi reparare. 

* 
* * 

lată acum, Domnule lvlinistru, după rapoartele 
primite de la  d-ni i  arh itecţi d iriginţi ai lucrărilor, 

în amănunt, cele ce s'au executat la fiecare mo
nument în parte. 

La biserica Stavropoleos. - S'au terminat clă

dirile noi d in  preajma biserici i : clopotniţa, lo
cuinţa intendentului  şi încăperile muzeului,  în
tocmindu-se în interior o mică curte mărginită 
de trei părţi de un frumos şi artistic portic pe 
coloane şi arcade. Cu restaurarea picturii d in  

interiorul bisericii şi cu micile lucrări ce  mai 
rămân de făcut la noile clădiri, anul acesta, cre
dem, restaurarea biserici i  Stavropoleos, începută 
în 1 904, va fi un fapt împlin it. 

La m-rea H urezi . - S'au terminat de restaurat 
chil i i le de pe laturea de nord împreună cu foi

şorul din acea parte, s'a acoperit din nou stă

reţia şi foişoarele ei, s'a dărâmat foişorul zis 
al lui  Hrisante de lângă Paraclis, făcându-se o 

scară nouă la dreapta trapezei, unde s'a cons
tatat că a fost mai înainte, s'a restaurat faţada 
trapezei, întocmindu-i-se o uşe şi două ferestre 
în stilul  celorlalte, în sfârşit, s'a reparat provi

zoriu acoperişul bisericii .  Relaţiuni amănunţite 
despre felu l  cum s'au executat aceste lucrări se 

dau în raportul special ce se va publica. 

La Biserica Albă d in  Baia. - S'a studiat cestiu

nea picturii icoanelor dela tâmplă, încredinţân
du-se această i mportantă l ucrare d-lui pictor Ve
rona, care s'a obligat să o termine în curs de 

un an. Astfel, după aşezarea mobil ierului  şi după 
zidirea împrejmuiri i, a clopotniţei şi a unei case 
pentru paznicul bisericii, lucrări cari se vor exe

cuta în campania viitoare, restaurarea Bisericii 

Albe a lui Ştefan-cel-Mare din Baia va fi şi ea 
terminată. 

La m-rea Căldăroşan i. - S'a terminat biserica 

în afară şi în lăuntru, restaurându-se complet 
bogata şi frumoasa sa pictură. De prezent se lu
crează la executarea mobil ierulu i .  S'a renovat pe 
deantregul clădiri le arhondăriei, d in dreapta şi 
d in  stânga clopotniţei, com plet isprăvită în anul 

trecut. De asemenea s'a pus în lucrare renovarea 
clădirei cu ch i l i i  d in stânga cadrilaterulu i  mă
năstirii, refăcându-se din zid, pe coloane cu ar
cade, galerii le, dându-se o nouă dispoziţie chi l i i lor 
şi acoperindu-se totul, solid şi frumos, cu olane. 

Cu terminarea acestor lucrări şi cu renovarea 
similară a clădirei cu chi l i i  din dreapta precum 
şi a trapezei dindărătul bisericii, renovarea Căl

dăroşanilor va l ua sfârşit. 

La biserica Gol ia din laşi, cum am spus la 
început, din l ipsă de fonduri, nu s'a lucrat anul 
acesta n imic. In schimb însă Comisiunea a avut 
posibil itatea să recomande ş i  să aprobe patru 
lucrări noi de restaurare : la biserica Bucur din 
Bucureşti, cu ajutorul Casei Bisericii şi  a Pri
măriei Capitalei ; la biserica Sf. Gheorghe din 
Botoşani ,  cu fondul  epitropiei respective ; la  bi
serica din Vădeni-Gorj, cu mij loacele pioasei şi 
venerabi lei proprietare a locului d-na Maria O. 
Pleniceanu ; la  biserica Sf. Voivozi d in  Târ

govişte, de asemenea cu fondul  epitropiei res
pective. Câteşi patru ac�ste lucrări s'au executat 
sub direcţia d- lu i  Arhitect-şef al Comisiunii  N. 
Ghika-Budeşti. Şi iată, după raportul d-sale, ce 

anume s'a lucrat la  fiecare în parte : 

La biserica Bucur. - Lucrarea a fost d irijată de 
d. Gr. Cerchez, membru al Comisiuni i. S'au sub
zidit temeli i le, s'a reparat şi ţesut zidăria crăpată 
şi stricată, s'a restaurat pridvorul de şarpantă, 
care era ascuns într'o paiantă adăugată în urmă, 
s'a refăcut acoperişul bisericii, s'a restaurat turla, 
care se lăsase cu totul, s'a refăcut bolta interioară 
a bisericii, în sfârşit s'a reparat tencuel i le d in  
afară şi d in lăuntru, s'a înch is apoi şantierul, ur

mând ca lucrarea să se termine în campania 
anului curent. 

La biserica Sf. Gheorghe din Botoşani. - S'a 
început cu restaurarea faţadelor exterioare, după 

ce s'au dat jos tencuel i le şi după ce s'a dă
rămat clopotnita alăturată la intrarea bisericii, o 
construcţie târzie dela începutul sec. XIX. S'a 
căutat n ivelu l  primitiv al soclu lui şi s'a găsit în

gropat la o adâncime de 1 - 1 ,20 m. S'a pro
cedat apoi la restaurarea soclului ,  de jos în sus, 

înlocuind pietrele stricate sau l ipsă şi curăţind 
zidăria dezagregată. La colţurile zidurilor s'au 
aşezat pietre cioplite de dimensiuni  mai mari, 

iar la  partea superioară a soclu lu i  s'a aşezat o 
bord ură de piatră cioplită. Dela soclu în sus 
s'a urmat cu restaurarea faţadelor după indica
ţiuni le găsite, adică: parte în cărămidă presată 
aparentă - la altar şi la sân uri - parte în zidărie 
de piatră brută, iar la colţuri le zidurilor şi con
traforţilor în piatră ciopl ită de dimensiuni mai 
mari. Astfel s'au restaurat faţadele până la o 
înălţime de 3 - 4 metri deasupra soclului .  

La dărâmarea clopotniţei şi la  curăţirea zidă-

• 
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rii lor, s'a gă it pietrele care formau chenarele 
ferestrelor vechi dela sânuri ş i  altar. Pe modelul  
acestora, s'au cioplit chenare noi ,  cari se vor 
aşeza la locul lor, când se va ajunge cu restau
rarea faţadelor la acel nivel. In general, d in cauza 
greutăţii de aprovizionare a materialelor trebui
toare, în neputinţă deci de a se lucra la zi
dărie, s'a pregătit mai toată pietrăria cioplită 

pentru fere tre, contraforţi etc. şi s'a procurat 
materialele necesare pentru lucrări le vi itoare. 

Astfel restaurarea va merge neîntrerupt, aşa că 
la sfârşitul campaniei anului curent e toată spe
ranţa că ea să fie terminată. 

La biserica din ,Vădeni (Gorj) . - S'a restaurat 
în 

-
întregime biserica, afară de uşa dela intrare, 

Biserica din Vădeni : după restaurare 1) . 

care nu  s'a putut executa în acest an. Detal i i  
asupra acestei lucrări s'au dat în articolu l  pu-

bl icat în Bulet inul  nostru de d. Arh . N. Ghika. 
La biserica Sf. Voivozi d in  Târgovişte. - S'a 

restaurat biserica în exterior, afară de pictura 

din faţa pridvorului ,  care s'a păstrat aşa cum a 

fost, s'a refăcut lemnăria la întreaga învel itoare, 
acoperindu-se cu olane. Totul s'a aşezat peste 
zidăria nouă. Cornişele s'au făcut din nou, atât 
la turlă şi la bază cât şi de jur împrej urul bi
serici i .  Crucile şi bazele lor s'au refăcut şi ele. 
Tencuel i le exterioare s'au corectat şi restaurat 
după indicaţiun i le  găsite sub tencuel i le cele vech i .  
Ferestrele s 'au făcut d in  nou - din lemn de  ste

jar la biserică, d in  cercevele de fer de turlă. 
Chenarele lor de piatră s'au curăţit cu totu l .  In 

interior s'au reparat şi ţesut zidări i le, unde erau 

crăpate, tencuindu-se din nou 
acele părţi şi s'a reparat radi
cal pardoseala bisericii. In  sfâr
şit s'a construit în curte o 
mică clopotniţă. 

* 
* * 

Trecând acum l a  l ucruril e  

de conservare şi reparare e
fectuate în 1 9 1  O, iată ce in
formaţiuni putem culege d in  
aceleaşi rapoazie ale d-lor ar
hitecţi însărcinaţi cu executa
rea lor. 

La m-rea Govora. - Diferite 

reparaţiuni la chi l i i  şi biserică, 

restaurându-se faţadele acesteia, 
curăţindu-se stâlpii şi chenarele 
ferestrelor, scoţându-se la iveală 
decoraţiunile al fresca de pe 
brâu, cornişe, din jurul feres
trelor etc. S'a nivelat curtea, 
dând u-se scurgere apelor. S'a 
continuat şi terminat zidul de 

susţinere al terasei dela nor
du l  biserici i .  

La m-rea Bistriţa (Moldova). 
- In cop de conservare s'a 

refăcut acoperişul bisericii, fără 
a se modifica forma, deşi a

ceasta nu e acea a vechiu-
l ui acoperiş, fiind fost făcută 
pe Ia 1 877. 

La m-ri le  Slatina, eamţu şi Secu. - S'au făcut 

lucrări mai mult de economie internă, cari, nea-

1) Vederi înainte de restaurare, s'au dat in fascicolul preceden al Buletinului la articolul domnului Arhitect 
Ghika-Budeşti : Biserica din Vădeni. 
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tingând părţile caracteristice ale acestor vechi 
monumente, s'au executat în regie de către stă

reţi i le respective. 
La m-rea Dintr'un lemn . - Diferite reparaţi uni 

la  biserică, stareţie şi  chil i i ,  s'a restaurat apoi 
soclul dela bolniţă şi, în sfârşit, s'a n ivelat curtea, 

dând u-se scurgere apelor. 

La biserica schitului  Topolniţa. - S'a reparat 
locurile stricate ale zidăriei la întreg corpul 
bisericii şi s'a refăcut complet învelitoarea, le
gându-se turla cu două cingători de fier. 

La bisericile Barnovski şi  Sf. Sava din Iaşi : 

la cea d intâi s'a reînvelit biserica şi turlele, cu 
sghiaburi şi burlane noi, s'a reparat crucile ; la 

cea d in  urmă s'a refăcut de asemenea înveli
toarea, cu sghiaburi ş i  burlane noi, şi s 'a exe
cutat lucrări mai mici în interior. 

La biserica din Sărăcineşti. - S'a învelit bise
rica din nou, s'a dărâmat zidăria d intre coloa
nele pridvorului, iar la chi l i i  s'a dărâmat în

treagă acea parte a clăd irei construită în paiantă, 

refăcându-se în zidărie. S'a executat apoi lem

năria pridvorului, în parter şi etaj, şi s'a învelit 
d in nou cu ţiglă solzită. 

La biserica fostei mănăstiri Mamu. - S'a făcut 
d in  zid turla pantocratorului ,  care era de lemn, 

s'au construit învelitori noi la clopotniţă şi la 
turlă, tencuindu-se feţele lor exterioare. I n  cam
pania viitoare rămâne să se execute învelitoare 
Ia corpul bisericii şi să se repare tencuelile. 

La Văcăreşti (biserică, paraclis şi clopotniţă), 
la Curtea Veche, la Mihai-Vodă şi la Antim d in  
Bucureşti s'a făcut, în i nteresul conservării, lu

crări de reparaţie a acoperişelor şi lucrări mă
runte de zidărie. Mai însemnate din ele a fost 
lucrarea dela Văcăreşti, pentru care Comisiunea 

a prim it ajutor şi dela Direcţiunea Generală a 

I nchisorilor. 
La biserica fostului  schit Crasna d in  Oorj, s'a 

refăcut acoperământul. 

La Biserica Domnească din Târgovişte. - S'a 
făcut o nouă împrejmuire, despărţind biserica 

şi ruinele palatului  domnesc de curtea spitalului 
şi de restul locului ce aparţine Prefecturii. Che
narul uşei de piatră ce rămăsese a se pune la 

biserică s'a aşezat şi acum se lucrează la sculptarea 
lui .  Asemenea e în execuţie uşa de stejar ce 
urmează a se pune la i ntrarea bisericii .  

La biserica Stelea tot din Târgovişte. - Şi aci 
s'a făcut o nouă împrej muire, completându-se 
unde l ipsia şi reparându-se partea cea veche. 

La biserica catedrală a Episcopiei Romanului.-

S'a reparat învelişul turlei şi al corpului bise
ricii, rămânând ca lucrările mici de zidărie să 
se execute în campania anului curent. 

In sfârşit, o ultimă lucrare a fost la biserica cate
drală a Episcopiei H uşilor, unde s'a restaurat bise
rica după planurile d-lui Arh. Trajanescu. Căci 
Comisiunea, declasând această biserică din I nven

tarul general al monumentelor, de oarece a fost 

cu totul refăcută în cursul vremilor, ne mai pre
zentând absolut n imic caracteristic din vechia 
construcţie, a lăsat ca lucrarea cerută de restau
rare, propriu zis de renovare, să se facă în afară 
de serviciul ei .  

* 
* * 

Acestea sunt lucrările de conservare şi repa

raţie  de monumente istorice executate în 1 9 1 O. 

Biserica din V ăden i ,  spre altar. 

- După restaurare -

Pe lângă ele, am arătat cum că Comisiunea a 
mai avut şi alte preocupări. Astfel : 

1 )  A pus la cale începerea de săpături arheologice 
la Cetatea Neamţului  şi a luat măsuri pentru con

solidarea Ruinei Sân-Nicoară dela Curtea-de
Argeş. Ambele aceste lucrări au fost solicitate şi 
încredinţate d-lu i  Arh. N. Oabrielescu. 

D-sa în raportul ce a înaintat ne arată că la 

Cetatea Neamţului lucrările pregătitoare şi for
malităţile necesare ce trebuiau a se îndeplini au 
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luat o parte din timpul campaniei 1 9 1  O :  S'a 

curăţit împrejurul cetăţii pe o zonă de 30 111. 

lăţime de arborii ce o înconjurau, s'a făcut 
drumul pentru suire la cetate cu carul şi s'a 
început săpături le în interior. - Lucrarea se află 
astfel bine organizată şi cu începerea campame1 
viitoare se va putea continua cu spor şi fără 

întrerupere. 

Cum însă, după lege, săpăturile arheologice 
trebuesc făcute sub controlul Direcţiunii J\1\uzeului  
Naţional, această Direcţie, în urma înştiinţării ce i 
s'a făcut, a avizat că va avea un  delegat perma
nent la faţa locului  pentru a asista la săpături. 

Lucrarea pentru consolidarea Ruinei Sân- i
coară d in Curtea-de-Argeş a fost amânat:'i pentru 
campania anului curent. 

2) S'a continuat lucrarea pentru revizuirea 
i nventarului general al monumentelor şi pentru 
intocmirea unei călăuze a lor. Această lucrare, 
pe care o face d-1 Virg. D răghiceanu, custodele 
colecţiunilor noastre, s'a extins asupra Olteniei 
întregi, ale cărei monumente au fost studiate ş i  
cercetate la faţa locului, deci  nu  numai pe baza 

izvoarelor şi publicaţiun i lor. 
S'a adunat astfel un foarte bogat şi preţios 

material, care, prezentat în cinci voluminoase 
rapoarte, va servi ca bază la alcătu irea lucră

rilor menţionate, păstrându-se în arhivul Comi
siunii ,  unde, cu timpul, fiecare monument îşi 
va avea dosarul său, cuprinzând întregul mate

rial documentar istoric, artistic şi arhitectonic 

privitor la el. 

Lucrarea se va continua pana se va studia şi 
cerceta în acest mod toate monumentele ţări i .  
Atunci se va putea publica o nouă ediţie com
plet revizuită a l nventarulu i  precum şi Călăuza 
monumentelor. Până atunci însă, Comisiunea, în 
ceeace priveşte clasări le şi declasările monumen
telor, nu s'a ocupat decât de cazurile particulare 

ce i s'au prezentat. Ca şi anii  trecuţi, ea a clasat 
în 1 9 1 O următoarele vechi monumente : palatul 

dela Potlogi şi bisericile d in  Strâmba, Goleşti 
(lângă Câmpulung) şi Topolniţa. A declasat apoi 

biserica din Cotmeana (Argeş), Bărboi din laşi ş i  
clopotniţa bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău, care 
s'a şi dărâmat. 

Colecţii le de 
_
fotografii, desemn uri, planuri, 

acuarele, copii de picturi, muluri de sculpturi, 

etc. ale Comisiuni i  au sporit întru atât, încât, cum 
am zis, pentru buna lor păstrare şi orânduire s'a 

văzut necesitatea angajării unui funcţionar special 
ca custode al colecţii lor şi amenajarea unui despăr-

ţământ în serviciul Comisiunii ,  pentru alcătuirea 

unei expoziţii permanente a acestor colecţiuni .  
Onor. Adm. a Casei Bisericii ne-a pus la d is
poziţie în acest scop un salon în parter şi şase 

camere în etagiul de sus al noului său palat. 

Tot aci s'au adunat, s'au aşezat şi expus vederii 
publicului  bogata colecţie de icoane şi obiecte 
bisericeşti, cari, scoase fiind din uz, au fost 
strânse şi depuse la Com isiune. Această colecţie 
de icoane - după mărturiile tuturor cunoscăto
ri lor străin i  şi români - e  una d in  cele mai 

bogate şi preţioase în felul său. 

Ea a fost, cum am zis, orânduită şi expusă. După 
inventarul ei, d. Virg. Drăghiceanu lucrează acum 
la un catalog, care se va tipări în curând. Acest 

catalog va arăta întregile colecţii istorica-ar
tistice ale Comisiunii ,  cari cuprind, în sume 
generale : fotografii, - desen uri, - planuri, - aqua
rele, - picturi, - copii de picturi bisericeşti, - mu

luri după scupturi, - icoane, - obiecte bisericeşti 
şi - varia. 

Nu uităm a menţiona acl bogatele contribuţi i 
ce au adus colecţii lor noastre cei doi bursieri ai 

Casei Biserici i pentru studiul picturii bizantine 
în Ital ia - dd. D.  Norocea şi Al. M ihăilescu, 
cari au trimes numeroase şi frumoase studi i  
şi copii de mozaicuri de la Ravenna ş i  Ve
nezia precum şi o reconstituire în mozaic ve
ritabil a unu i  mare tablou reprezentând pe Mel
chisedec. Lucrarea aceasta a bursierilor noştri se 
va continua în anul curent în Sicil ia ş i  ş i  apoi 
la Sfântul Munte. 

* 
* * 

Veni m  acum, Domnule Ministru, la chestiunea 

l ucrărilor viitoare ce au preocupat Comisiunea 
în 1 9 1  O. Mai întâi a fost cestiunea consolidării 
Bisericii Domneşti din Curtea-de-Argeş, cel mai 
vechiu  monument al ţări i .  Colegul nostru, d. 
arh. G r. Cerkez a avut bunăvoinţa să studieze d-sa 

această chestiune şi, după temeinice cercetări ş i  
lucrări, ne-a prezentat, împreună cu d. N.  Ghika, 
arh itectul Comisiuni i ,  un raport în care opina 

numai pentru lucrări de consolidare în valoare 
de 60,000 lei, pentru care a şi înaintat un deviz. 
Comisiunea, având în vedere seriozitatea lucrării 

ş i  necesitatea unei grabnice interveniri pentru 

asigurarea monumentului, a recomandat execu

tarea lucrărilor în campania anului  trecut. Mi
n isterul le-a amânat însă din cauză de l ipsă de 

fonduri .  Acum însă că mij loacele băneşti s'au 
găsit, avem onoare a vă recomanda d in  nou lu

crarea, care nu  mai poate suferi amânare, orice 
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amânare putând fi urmată de o i reparabilă pier
dere prin surparea străvech iului monument al 
trecutului nostru. 

A doua cestiune de care s'a ocupat Comi

siunea a fost a bisericii catedrale (fostă Mitro

polie) din Târgovişte, biserică rezidită sub di
recţiunea d-lui arh. A. Lecomte de oiiy. 

Lucrarea aceasta a fost cedată Ministeru lui ,  
iar şantierul ei a fost luat în primire de dd. N. 
Ghika, arhitectul Comisiunii ,  şi A. Lăpedatu, se
cretarul Comisiuni i .  fi ind vorba de continuarea 

lucrării, pentru care, cu drept cuvânt, se fac stărui
toare cereri din partea orăşeni lor Târgovişten i ,  Ca
m isiunea a rămas să vadă mai întâi ce anume fon
duri se destină pe seama acestei lucrări, pentru 
ca în urmă să d ispună a se face ce e mai urgent 
şi mai trebu itor. 

A treia cestiune a fost amenajarea fostei m-ri 
Comana din Vlaşca în locuinţe pentru autorită
ţile comunale. Propunerea, ven ită de la Prefec

tura j udeţu lui, care se obligase a pune la d ispo
ziţia Comisiunii mij loacele băneşti trebuitoare, 
a fost găsită foarte potrivită pentru restaurarea 

şi conservarea acestei vechi mănăstiri .  Ea a fost 
trimisă în studiu Serviciului tehnic al monu
mentelor, care a întocmit proectul planurilor de 

restaurare şi amenajare, proect ce a fost apro-

BttctH'eşti, Ianua1·ie 1.911. 

f'REifED!NTE, ION Kf\LINDERU 

bat de Comisiune. Pentru executarea lui  s 'a  in

tervenit la  Prefectură, de al cărei răspuns atârnă 
începerea lucrărilor plănuite. 

A patra cestiune a fost restaurarea bisericii 
Logofătului Tăutul din Bălineşti (Doroh oi), care, 
fi ind cercetată în vederea unor lucrări de repa

raţie, s'a constatat că are nevoie de o completă 
restaurare. In acest scop nu s'au mai făcut lucrări 
de reparaţie, ci s'a dat ce tiunea în studiu Ser
viciului  tehnic al monumentelor, de la care Ca
misiunea aşteaptă un proect de restaurare. Tot 
aşa stau lucrurile cu cestiunea restaurării sălei 

gotice din Palatul lu i  Duca-Vodă de la Cetă
ţuia de lângă laşi. 

În sfârşit Comisiunea s'a ocupat cu toate 
cestiunile de restaurări şi conservări soli citate 
pe la d iferite monumente, cestiuni cari au fost 
trimise spre studiare Serviciului nostru tehnic. 
Pe baza referatelor şi devizelor prezentate în 
urmă, ele au fost recomandate şi aprobate, rămâ
nând a fi executate în l imitele fondului  d ispo

n ibi l ,  după chibzuinţa d-lui arhitect al Comisiuni i .  
Cu aceste, încheindu-se raportul despre lucră

rile de care a avut a se ocupa în 1 9 1  O Comi
siunea Monumentelor Istorice, vă rugăm, Dom
nule Min istru, să bine-voiţi a prim i  încred inţarea 
înaltei noastre stime. 

Secretar, f\LEX. LAPEDf\TU. 
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--0--

MEMORIU DE� RESTF\URF\RE 

Prima lucrare proectată a se face la Biserica 
Domnească d in Târgovişte în anul 1 907 a fost 

însă că această lucrare nu  se putea face fără a 
atrage cu sine şi reparaţia zidăriilor şi a cornişelor 

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Faţa dela Sud, in timpul restaurării) 

acoperirea d in nou a bisericii cu tablă de aramă. 
Când s'a studiat cestiunea mai de aproape, s'a văzut 

pe cari se razimă acoperişul .  Aceasta pentrucă 

atunci când se făcuse vechiul acoperiş de tablă albă, 
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e l  se aşezase p e  zidurile bisericii aşa ruinate 
cum erau şi cu cornişele lor incomplete, fă
cându-se numai o umplutură ordinară de zi
dărie, pentru a stabi l i  un plan destul de regulat 
spre a putea aşeza şarpanta cea nouă. 
� In unele părţi, precum la turle şi la bazele 
turlelor m ici, cornişele l ipsiau cu totul. Modul 

/ 

mitivă a bisericii este de o foatie frumoasă ca
l itate şi perfectă ca execuţie. Aceasta ar putea fi 
dovada că faţadele bisericii erau la început în 
cărămidă aparentă rostuită. De altfel lucrul se con
firmă prin faptul că s'au găsit în partea interioară 
a pridvorului, pe tencuiala arcadelor, o zugrăveală 
reprezentând cărămizi cu rosturi albe între ele. 

Biserica Domnească din "Cârgovişte. 
(Faţada principală, in timpul restaurării). 

cum erau compuse aceste cornişe s'a găsit în 

mai m ulte locuri. Mai bine conservate s'au găsit 
la baza turlei mari. Dar şi acele rămăşiţe găsite 
erau dintr'o zidărie diferită de cea primitivă şi 
de o calitate foarte inferioară, atât ca material 

cât şi ca lucru, ceeace probează că ele fuseseră re
construite la o epocă ulterioară, căci zidăria pri-

Buleti n u l  Comisiu n i i  Monumentelor Istorice. 

Cea dintăi lucrare ce a trebuit să se facă, 
după ce s'a dat jos învelitorile vechi, a fost de  

a se  restabili şi  repara zidării le dela cornişe cu  

diferitele ei nivele, spre a se  putea aşeza înve

l itorile cele noi de aramă. 
La turle corn işele s'au făcut cu totul din nou 

căci l ipsiau. La bazele turlelor m ici eră. o um-

6 
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pl utură in formă, tencuită în mod neregulat, fără 
mc1 un profil. La pridvor cornişa l ipsia de ase-

ordinară, umplută cu bucăţi şi sfărămătuYi aşe
zate fără regulă. Cornişa corpului biseric i i  s 'a 

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Detaliu dela cornişe, in timpul restaurării). 

menea, dar s'au găsit urmele ei în părţile laterale, 

acolo unde pridvorul să leagă cu corpul bisericii . 

.• 
. · 

putut restabili uşor, fiindcă urmele ei s'au găsit 

în mai multe părţi. La altar, în partea centrală, 

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Vederi in detaliu, în timpul restaurării). 

Cornişa era şi aci îmbrăcată cu o tencuială 
informă, sub care se găsia z idărie de cărămidă 

a trebuit să se ridice zidăria cu 1 .40 m., spre a 
putea aşeza acoperişul în mod normal, lăsând 
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l iberă bolta altarului .  La frontoanele semi-circu
lare-laterale s'a găsit de asemenea l inia cornişei, 

cueli informe, s'au completat şi restabil it;;în în
tregi me, corectând cercurile arcadelor, cari erau 

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Fata dela Nord, în timpul restaurării). 

care s'a completat, astfel că s'au putut aşeza că

priorii şi asterela în mod normal. 

ferestrele turle-

neregulate ş i  trasându-le d in  nou cu şablon. 
Chiar zidurile au trebuit în unele locuri cio

plite ş i  îndreptate, 
în altele încărcate 
cu tencuială şi cu 
zidărie, spre a ob
ţine suprafeţe ver
ticale şi regulate. 

lor, care erau astu
pate în parte, pre
cum şi arcadele cu 
zimţi cari le înca
drează, au trebu it 
a se degaja, făcân
du-se ferestre noi 
în fer. La altar s'au 
mai destupat alte 
ferestre mtct în 
rândul superior de 
arcade_ La fron
toanele circulare
laterale s'au destu

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Detaliu din zidărie, in timpul restaurării). 

La pridvor a tre
buit a se pune le

gături de fer când 
s'a reconstituit bol
ta cilindrică pe naş
terele ei, cari erau 
încă în fiinţă. Zi
dăria dela partea 
superioară a prid-

pat de asemenea cele trei ferestre cari erau în 
parte, şi anume cele marginale, zidite. 

Brâul cel mare, arcadele, ciubucăriile, cari erau 
în mare parte stricate sau ascunse sub ten-

voru lui era de o cal itate inferioară, diferită 
de aceia a stâlpilor şi foarte deteriorată, cu 
crăpături destul de însemnate. A trebuit a 
se ţese acele crăpături şi a se înfiinţa rân-
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du! de arcaturi dispărute precum şi brâul. 
Invelitorile s'au refăcut în întregime, de aramă, 

pe şarpantă nouă, cu jghiaburi şi burlane tot de 
aramă. Soclu l  bisericii, care e zidit în întregime 
cu cărămidă, s 'a tencuit din nou, după ce s'a lăsat 
z idăria să se usuce bine. Trotuarul s'a făcut din 
nou din lespezi mari de piatră, asigurându-se 
astfel scurgerea apelor d in  ploi. 

ferestrele s'au refăcut toate : cele dela turle în 
fier cu ventilaţii, cele din corpul biserici i  în lemn 
de ştejar ; glafurile interioare fiind stricate, s'au 
cimentat din nou.  

Preţul lucrărilor de zidărie, tencueli, pie
trări i, dulgherii, tâmplării etc. a fost de lei 

trei zeci şi nouă m ii, iar acel al lucrărilor în 
aramă de  lei  trei zeci mi i .  

N. GHIKA-BUDEŞTI 
ARHITECT 

Biserica Domnească din Cârgovişte. 
- Vedere in detaliu, în timpul restaurării -
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Inscriptia sarcofagiului dela 

Barboşi 

In hârtiile răposatulu i  Or. Tocilescu (acum 
la Academia Română) se află o scrisoare, fără 
dată, primită dela Dr. 1. Weiss din Viena, ca 
răspuns la întrebarea ce Tocilescu îi făcuse asupra 
descifrării inscripţiei de pe sarcofagiu l  dela Bar
boşi (publicată în Buletinul Comisiuni i  Mfj)nu
mentelor Istorice, a. I I I, fasc. 2). 

Din această scrisoare reproducem rândurile 
următoare : « Quant a Ia belle inscription de Ga
laţi (recte Barboşi), que vous, monsieur le  pro
fesseur, m'avez envoye, je ! 'ai presente aussitât 
a monsieur le prof. Bormann qui est deja retour. 

I l  faut l ire : Enl 'Af.cp((ov ou 1l �'O'U) MoMo--rou 
aoLcigxov. Mais il n 'est pas possible de donner 
une certaine explication du commencement de 
la ligne (K-1']). 

Cet K-11 designe peut etre l 'abbreviation du 
nom du mort ou quelque signe d'un lapidaire. 

Il faut supposer que le sarcophage n'appar

tient pas au ! ieu ou l'on a trouve» .  
Răposatul Tocilescu, într'o convorbire c e  a m  

avut-o asupra acestei inscripţii, î m i  exprima bă
nuiala că semnul dela început ar fi creştinesc. 

Al. T. Dumifrescu. 

I I  

Cetatea "Biroe" 

O călătorie cu vaporul pe Dunărea veche, dela 
Brăila în sus până la Hârşova, prezintă un in

teres deosebit pentru oricine vrea să cunoască 
o parte însemnată din l inia de întărituri ro

mane dela Dunărea de jos, care constituia odi-

n ioară l imesul scitic. Această parte a l imesului, 
până de curând puţin accesibilă, din cauză că 
Dunărea veche nu este util izată de navigaţiunea 
internaţională, se poate vizita astăzi uşor şi cu 
puţină cheltuială, mulţumită unei întreprinderi par

ticulare, care organizează curse regulate cu vapo
rul pe tot timpul cât navigaţiunea este deschisă. 

După aproape o oră de plutire dela Brăila în 
susul apei, vaporul soseşte în faţa miculu i  pro
montoriu al Măcinului, pe care se ridica în vre

murile vechi castelul roman Arrubium. Deşi nu
mai câteva urme neînsemnate se mai văd astăzi 
din acest castel, totuş poziţia locului ne lasă să 
bănuim, fără multă greutate, importanţa strate
gică ce a trebuit să aibă acest punct pentru 
apărarea golfului, pe care îl forma odinioară 

D unărea în această parte. 

Cu mult mai impunător se prezintă însă ca

pul dela lgl iţa, în faţa căruia ajungem după ce 
trecem pe lângă satul de pescari Carcaliu. Pro

montoriu! acesta intră adânc în albia fluviului, 
este cu mult mai înalt decât cel de mai înainte 
şi domină întreagă regiunea dintre m unţii Mă

cinului �i câmpia i mensă a lalomiţei. Din cele 
două castre romane, cari se ridicau odată pe 
acest platou şi din ruinele vestitulu i  municipiu 

Troesmis, apărat de ele, se mai recunosc astăzi 
valurile formidabile şi şanţurile late, acoperite şi 
unele şi altele cu nenumărate cioburi şi frag
mente de z idărie, precum şi resturi de ale ape

ductelor, cari aduceau din munţii din apropiere 
apa necesară soldaţilor d in  castre şi locuitorilor 
din oras. Priveliştea ce se desfăşoară de aci este 
din cel� mai încântătoare. I n  faţă Dunărea, d in  
care se  desprinde nesfârşita baltă, cu nenumă

ratele ei gârle şi cu minunata stâncă Blazova, ce 
pare un castel feeric uitat acolo din timpuri ime
morabile ; în spate m unţii înalţi şi prăpăstioşi 
ce se înşiră în amfiteatru din Jijila şi până  în 
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Turcoaia. !şi poate oricine închipui câtă rezis
tenţă putea opune o localitate întărită, aşezată în 
o astfel de poziţie. 

După ce lăsăm în urmă satul Turcoaia, cen
trul de exploatare al vestitelor cariere de piatră 

d in  dealul Regele Carol şi rătăcim o bucată 
bună de timp printre nenumăratele braţe mici  
ce se întretae între ele pe aproape întreaga d is

tanţă d i ntre Turcoaia şi Pic ineaga, ajungem în 
faţa acestui din urmă sat, adăpostit sub coasta 
înaltă şi pietroasă a movilei Cazacilor. Cu toate 

că şi pe acest cap s'au găsit oarecari urme de 
întărituri - probabil turceşti - el pare a nu  fi  
fost întărit în vremea Romanilor. 

In schimb promontorul la care ajungem, după 
ce mai urcăm vre-un ceas în susul apei şi după 
ce trecem prin dreptul satului  Ostrov, păstrează 
urmele neî n doelnice ale unei  cetăţi antice. 

Inc.:1 de d eparte capul acesta, înalt de peste 
30 m. deasupra apei şi având forma u nui trun
ch iu  de con , apare ca punctul dominant al re
giunii .  El iese maiestos înaintea bătrânului flu
viu şi-1 si leşte să-şi sch imbe întru-câtva cursul 

spre apus, punându-i în cale stânci colţuroase, 
pe cari valurile de mi i  de ani se încearcă să le 

roadă, dar fără rezultat. 
După cât ştiu dealul acesta nu are un nume 

special, dar grupul de stânci ce ies la poalele 
l u i  din Dunăre şi lângă care locuitorii d in  Os
trov obişnuesc să prindă peşte, se ch iamă Piatra 

sau P iatra frecăţei .  
Urcând cu mare greutate coasta din spre Du

năre, foarte preţipişă, a dealului, întâmpinăm la 
fiecare pas frânturi de zidărie şi bucăţi de mo
loz, ce s'au desprins din zidurile cetăţii ce se 
afla pe culmea lui .  Astăzi n u  au rămas din acea 

cetate decât temel i i le, care au forma unui  oc
togon neregulat, cu perimetru de aproximativ 

1 50 metri. Spre Dunăre cetatea pare a fi avut 
un turn pătrat, iar în spate era despărţită de 
uscat printr'u n  şanţ larg, care se recunoaşte şi 

astăzi foarte bine. 
Atât în i nteriorul zidurilor cât şi la poalele 

dealului  şi în şanţ s'a găsit şi se mai găsesc 
multe monete romane şi bizantine, d intre cari 
am văzut de ale împăraţilor Antonini, de ale 
unor împăraţi din veacul al I I I-lea (Gordian, 
Aurel ian, Prob), şi de ale lu i  Diocleţian, Licin iu  
şi fiilor lui Constantin cel Mare. 

Aşezată la o înălţime atât de mare şi încunjurată 

de trei părţi de apa Dunării, iar în spate de şanţul 
amintit, cetatea aceasta avea de sigur menirea să 
apere i ntrarea văii Aigăr-Ahmet, care pleacă din 
munţi i  Babadagului ,  traversează sub d iferite nu
miri partea sud-vestică a judeţului Tulcea şi se 
varsă în Dunăre ceva mai  jos de acest punct. 

Dela Igliţa cetatea noastră este la o depărtare 
aproximativă de 32 km., iar dela ruinele romane 
de lângă Hârşova (Carsum) de vreo 37 km. 
Trebue deci să o identificăm cu vechea Biroe 
sau Bereo, pe care cele două itinerarii antice : 
Tabula Peutingeriana (s. I I I )  şi Itinerant! An
tonin (s. IV) o fixează cam la această depărtare 
dela punctele amintite. 

Este adevărat că măsurătoarea celor două iti
nerarii nu se potriveşte întocmai, căci pentru dis
tanţa dela Troesmis la Biroe Tabula pune XXI 
m. p. = 3 1  km., iar ltinerarul n umai XVI I I  m.  p. 
= 263/4 km. ; de altă parte distanţa dela Car
sum la Biroe este arătată în Tabula de XXV 

m. p. = 3 7  km., iar în Itinerar de XXVI I I  m. p. 
= 4 1  1 /2 km. Dar diferenţa între ele este în 
amândouă cazurile aceeaş, adică I I I  m. p. = 4 1/2 
km., ceeace ne Iasă să presupunem că punctul de 
unde a început măsurătoarea, pentru fiecare iti
nerar în parte, a fost diferit. 

Afară de aceste două itinerarii, cetatea Bir0e mai 
este amintită şi de otitia Digni tatum Or. din vea
cul al V-lea. Oeografii anteriori veacului  al l l l-lea 
cum e d .  e. Ptolemeu şi izvoarele geografice 
posterioare veacului  al V-lea nu o cunosc. Ar 
urma deci că ea de o parte a fost zid ită cu 
mult în u rma înfi inţărei l imesului scitic, iar de 
altă parte după veacul al V-lea şi-a pierdut 
importanţa strategică şi a fost lăsată în pă
răsire. 

Amintirea i-s'a păstrat însă în numele cana
lului  Baroiu, care desprinzându-se, la Hârşova, 
d in  albia Dunării, se uneşte din nou cu fluviul 
tocmai în faţa cetăţi i noastre. 

Din  istoricul ei n u  cunoaştem decât u n  fapt 
precis : pe la 320 fi ind dărămată de Ooţi, împă
ratul Constantin cel Mare a restaurat-o u ob de
fensionem reipublicae " (C. 1. L. I I I, 6 1 59) .  Iar 
cât priveşte garnizoana ei, până în veacul al 
V-lea a fost luată după toate probabil ităţile d in  

legiuni le ce  au  staţionat l a  Durostorum (sau 
Troesmis ?), iar în acest d in  urmă veac era for
mată d intr'un detaşament de cavalerie : cuneus 

equitum stablesianorum. 

Const. Moisil .  
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J l l  

Câteva observapuni asupra bisericii 

Coltea 

Biserica Colţea, în forma ei actuală, datează 
dela Spătarul Mihai Cantacuzino, primul român 

poate care a studiat arhitectura 1). 

Ei�erica Colţii 

- După aquarela lui Trenk, 1865 -

In afară de Colţea, dela el mai avem biserica 
Fundeni i -Doamnei 2), Sinaia, Râmnicul şi Titi
reciul 3). 

Deşi ctitorul lor călătorise în străinătate şi în

văţase arch itectura, rutina era aşa de puternică 
în nemea aceea, în cât nu a putut aduce n ici o 

modificare esenţială formelor architecturale ale 
epocei, ci doar mici elemente decorative, ce de 
altfel sunt în spiritul decorativ al timpului, care 
este acel al Renaşterii. 

La Colţea însă ob ervăm că pridvorul este 
sprij in it pe coloane cu capitele cubice, cu orna
mentaţii ca1'e variază dela un capitel la altul, 
capitele obicinuite în evul mefliu şi pe cari 
chiar la noi le regăsim la Cotmeana şi Cozia 4) 

ale lu i  Mircea Vodă. Ele nu numai că nu se 
întrebuinţau în vremea Spătarului Mihai Can
tacuzino la celelalte biserici, unde găsim în tot
deauna capitele corintiane (Văcăreşti, Stavro
poleos, Hurezi etc.), dar n ici măcar la celelalte 
biserici ale lui Cantacuzino. 

Nici chiar la Colţea însăşi, unde avem în in
terior coloane corintiene, când ştiut fiind că va

rietatea motivelor era foarte redusă la noi în 
secolul X VI I I, urma să avem coloane la fel cu 
cele de afară, în orice caz în acelaş sti l .  

Coloanele acestea au fost aduse dela o con
strucţie veche, ruinată sau dărâmată chiar. 

Numai în timpul unei abandonări complete 
trântite jos în cine ştie ce curte, au putut fi 
scrise nenumăratele inscripţii cu nume proprii 

şi date cari, deşi acoperite în parte de d iferitele 
straturi de vopsea, în unele d in  ele pare că se 

disting date anterioare edificării bisericii. Aşa 
sus cum sunt aşezate astăzi coloanele nu sunt 
prea accesibile celor ce au mania iscăl iturilor şi 

Biserica Colţii 
- Starea de azi -

nici sen timentul lor de pietate nu le permitea 
această profanare, de oarece vedem că la alte bi
serici nu găsim aceste inscripţii pe coloane. Dacă 
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s'ar curăţa cu îngrijire poate că s'ar da de lă
muriri interesante. 

O modificare de amănunt a îndurat biserica 

Colţea prin adăogarea balustradelor şi floronilor 
sculptaţi dintre coloane. Şi modificarea pare să 
fie de dată foarte recentă, de oarece nici în de� 
semnul lui Trenk (Trenk a făcut desenurile sale 
pe la 1 865) şi n ici în fotografia reprodusă de 

Oion în Istoria Bucureşti lor (pag. 1 65) nu se 

află această ornamentaţie. M uzeul de antichităţi 
posedă câteva fragmente identice care sunt aduse, 
se spune, dela biserica Caimata. 

Vor fi având aceeaş provenienţă şi cele dela 
b iserica Colţea ? 

Sp. P.-C. 

t) Pridvorul se crede că datează dela Brâncoveanu, 
însă nu se poate admite de cât dacă s'au întrebuinţat 
coloanele unei clădiri mai vech i. Vezi desemnurile în : 
P. Antonescu, Manastirea Cozia. 

2) V. N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor, p. 342. 
") V. . Mandrea, Biserica Fundenii-Doamnei. 
4) Pentru ultimele trei, v. Genealogia Cantacuzini lor, 

p. 342, 344. 
5) V. Literatură şi Artă Română : Bis. Stavropoleos 

an. 1 904. 

IV 

O fotografie din 1 856 a oraşulu i  

Bucureşti 

Judecând după înfăţişarea de astăzi a oraşu

lui Bucureşti, cu greu ne putem închipu i  ce as
pect a avut în diferitele epoci ale istoriei noas
tre. Diferitele vederi reproduse de O. Ionnescu
Oion în a sa Istorie a Bucureşti lor (pag. 77, 8 1 ,  
87, 90, 9 1 ,  1 65, 597 ) sunt sau simple fantezi i  
sau desemnuri după natură : m ici şi insuficiente. 

Fotografia aci reprodusă ne dă aspectul ora

şului în anul 1 856 .  In ultimul plan, în mijloc, 
se zăresc cele două turnuri ale bis. Sf. Spiridon, 

înconjurate de schelele care serviau la recon
strucţia lor. La dreapta se zăreşte Mitropolia. 
În al doilea plan, în apropierea Mitropoliei, zărim 
cele cinci cupole ale bisericii Slătari .  

Pe celelalte biserici greu le-am putea identi

fica, aşa de mari schimbări au îndurat dela 1 856  
încoace. Frumoaselor cupole, joase, bizantine, 

pline de pitoresc le-a luat locu l cupolele de 
lemn, care se vede că nu j icnesc s imţul nostru 
artistic de vreme ce le tolerăm încă. 

Sp. P.-C. 

Bucureştii în 1856 
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Pajura Curţii din Brâncoveni 
- azi a�ată la  mănăstire -

CURŢI LE DOMNEŞTI BRANCOVENEŞTI 
--0--

IV. CURŢI ŞI CONF\CE FARAMF\TE 

1. Conacele : Obileşft� Schie4 Piteşti etc.-2. Curţile : Caraca4 Bucureşti. 
3. Curtea şi Mănăstirea Brâncovenii. 

- Situaţie, Istorie, Descriere, Meşteri şi Sti l .  -

--o--

Pe lângă curţi l e  cu strălucitul confort 
ce le-am văzut, pe lângă Potlogi i ce sa
t isface într'un mod măreţ şi exigenţele 
unei curţi de plăcere ca şi pe acelea ale 
unui  conac, Brâncoveanu avea şi o sumă 
de alte clădiri mai modeste, aşezate pe 
numeroasele sale moşi i ,  fie de a lungul 
căi lor mari de comunicaţie ale ţări i , fie 
în poziţiun i  de al căror pitoresc nu rămâi 
surprins, cunoscând simţul pentru frumos 
al marelu i  voevod. Ele servesc atât pentru 
exploatarea proprietăţi lor şi găzduirea 
voevodulu i  în lungi le  sale călători i  pri n  
ţară, cât ş i  pentru desfătarea l u i ,  veşnicul 
iubitor de frumuseţi noi ,  pe care i le 
oferea din belşug pământul peste care 
ocârmuia. 

I ntre un dus ş i  întors din tabără pentru 
trebi le  împărăţi i ,  în mij locul necazuri lor 
fami l iare ş i  grij i l or ce i le procură tre
bi le ţărei, aci el găseste desfătarea si l i 
n işti rea sufletească, fi� toamna la de�luri 
CU pri l eju l  culesulu i ,  fie primăvara n Spre 
baltă "  unde och iu l  nu se mai satură de 
privel iştea apelor. 

Aceste clădiri sunt conacele, locuinte 
mici ,  prevăzute cel mult cu pivn ită �i 

- casă de locuit deasupra, şi l ipsit� tot 
Buletinul Cornisiu n i i  MonuiŢlentelor Istorice. 

1 .  

deauna de paracl isul ce am văzut că 
există la curţi le mari pe cari le-am stu
diat până acum, în capitolele precedente. 

La două poşti i spre sud-est de Bu
cureşti, în luciu l  câmpiei nemărginite, 
prevestitoare a Bărăganulu i ,  se afundă 

· valea Mostiştei, urmând unul  din cele 
mai capricioase traseuri, când în dreapta, 
când î n  stânga drumului ,  când coborând 
spre vale, când traversând în sens opus 
câmpia, aci strânsă slab între ţărmuri 
scunde, aci revărsată în heleştee întinse 
peste cari plâng sălc i i  pletoase, aci afun 
dându-se, c u  cât înaintezi spre baltă, în 
văi cu râpe înalte sub cari se aciuiază 
de asprimea crivăţulu i  satele  Preasna, 
Gurbăneşti , Codren i i ,  Obi leşti -Vechi etc. 

Frumuseţea spectacolu lu i  întrece prin 
sălbăticia sa frumuseţea locuri lor pe 
care se află aşezată Mogoşoaia şi ne face 
să înţelegem de ce d in toate conacele 
mici ,  Obileştii (la 60 km. de Bucureşti şi 
30 km. de Dunăre) erau cei mai preferaţi 
de Brâncoveanu, ale cărui moşi i ,  în a
ceastă parte de loc, se întindeau de sus 
d in Săruleşti până în · râpa Dunării 1). 

Aci la Obi leşti era Şi un conac de 
7 
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drum 2) spre vaduri le Dunărei , foarte pre
ferat de Brâncoveanu, care evita drumul 
ce trecea prin raiaua turcească a Oiur
giu lu i .  

Şi până astăzi ruinele  înegrite a le  
schitu lui pustiu Codreni� nu depa1ie de 
Obi leşti , evoacă ami nti ri le t impului de 
acum două sute de ani ,  când umbrele 
sem zonau pe călători i  întârziaţi spre 
popasul de noapte al sch itulu i  primitor : 

POHTIMO PE TOŢI CREŞTI I l ,  PE CĂLĂTOR I  
S Ă  ţNTRE ÎN CASTĂ CASĂ ZUTU zcigrv (PE ITRU 
ÎNDURAREA) LUI DUMNEZEU, SĂ S(E) ÎNCH INE 
Ş I  SĂ MĂNĂ CE BUCATE, ŞI VOI PĂRINŢILOR 
POHTIMO SĂ PRIMIŢI CU CE A DĂRU IT D M
NEZEU . . .  7 1 85 (= 1 677), (i l ustraţi i l e  p. 5 1 ). 

Conacul domnesc, însă, se înnălţa pe 
dealu l ,  mare de câteva hectare, ce se ri
dică ca o i nsulă în mij locul bălţi i Obi leşti i .  
Care era dispoziţia încăperi lor lu i ,  nu  am 
putut-o cerceta din cauza l ipsei de mij 
loace de trecere a bălţi i ; neexistenţa pa
radisului  ne face însă să stabi l im că se 
reducea la un ch ioşc, o casă uşoară, zi
dită deasupra pivn iţei ce se păstrează încă. 
Urmele capetelor poduri lor ce un iau 
ţărmuri le  cu i nsula, urmele de canale şi 
cărămizi înflorate arată însă gustul cu 
care conacul era aşezat. 

Ad îl aflăm pe Brâncoveanu 1 1  în pre
umblare vreo zece z i le "  în primăvara 
anului 1 696 ; şi 11 împreună cu toată casa 
măriei sale şi cu boerimea "  în Mai 1 697, 
când Brâncoveanu, învoioşat de frumu
seţea p l imbărei de primăvară, zicea că : 
�� estimpu numai primblări lor  grijă vom 
�� avea, din Obi leşti în Bucureşti, deci în 
1 1  Mogoşoaia, deci în  Potlogi, deci în Târ
�� govişte vom petrece vara, ş i  de toamnă 
ll la vi i  vom merge, unde ni se va părea " 1) .  
· In primăvara anulu i  următor, ocupat 
cu · zidi rea palatulu i  d in Potlogi, nu  vi 
zită Obi leşti i ,  dar în 1 699 ştim,  după 
însăşi însemnări le  Domnulu i  4) , că p lecă 
Lun i  8 Mai d in Bucureşti şi că ajunse 
Marţi 9, când, pe lângă socoteala oi lor, 
măria sa îşi scotea 1 1  o măsea despre 
stânga " .  

Şi  în 1 70 1 ,  după ce scapă de obo
seala ceremotiialului primirei regeşti ce 

o făcu lordului  Paget, mij locitorul păcei 
dela Carlowitz între cele două împărăţi i ,  
Austria şi Turcia, - tot a e l  1 1  se  trezvel l "  
cu toată boerimea 5). 

I n  1 702 e ocupat Brâncoveanu cu 
ridicarea palatu lu i  din Mogoşoaia ; nu  
venl n ici în 1 703, când la 5 Mai fu  r i
dicat din Bucureşti spre a fi dus la pier
zanie  la Adrianopole ; dar strălucită fu 
petrecerea l a  Obi leşti între 7 - 1 1  Iu l i e, 
după întoarcerea sa triumfătoare din 
Turcia, când petrecu cu toată curtea ce-l 
întâmpină din dealul Olten iţei, cu Mi
tropolitul ,  boerimea, fi i săi şi cu toată 
s luj itori mea 0). 

După 1 706, din cauza bătrâneţei şi a 
amărăciun i lor, vine tot mai rar şi pentru 
u ltima dată în 1 7 1 2, după ce făcu nunta 
f i icei sale Zmaragda '). 

Importanţa strategică a acestu i conac 
unde tăbărî 1şi Matei-Vodă In luptele, 
dela începutu l domniei sale, unde şezu 
Heissler pe vremea lu i  Brâncoveanu, 
unde se luptă generalu l  rus Mi lorado
vici cu Turci i  în 26 Mai 1 807 si unde 
şi în 1 854, în t impul războiulu i  Crimei i ,  
se dete lupte înfricoşate 8) , fu fatală 
conacu lu i ,  care nu  putu să scape, cum 
scăpară alte clădiri zidite La locuri mai 
ferite, cum fură acelea ce le  examinarăm. 

Conacele lu i  Brâncoveanu se înşi rau 
şi pe o altă cale importantă ce un ia Ţara 
Românească cu Moldova, pe calea Bu
zăulu� a cărei di recţie, sub poalele dea
l uri lor v i i lor, o înseamnă şi astăzi ne
număratele şi colosalele cruci de piatră, 
decâte 2 şi 3 metri înălţime, ce strejuesc 
drumul din Ploeşti până în Buzău, - pe 
cari tradiţia le  atribue Doamnei Neaga, 
dar care nu  sunt ridicate decât de oa
meni pioşi , începând d in vremea lu i  Matei 
_!3asarab şi până în timpuri le moderne ale 
Impăratulu i  icolae Pavlovici , (i l .  p. 52) .  

Un mic conac se afla pe dealu l  v i i lor  
Scăen� l a  9 km.  spre nord de Ploeşti ,  
unde nu a mai rămas decât aminti rea 
asupra unor ziduri aflate la n-estul co
munei ,  şi pe care-I v izită Brâncoveanu 
în toamna anulu i  1 706, când, porn ind 
pentru a vedea Mânăstirea Râmnic, vi-
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zită toate conacele sal e  şi pe ale boeri lor 
cantacuzineşti, aflătoare în cale 1-l) . 

Mai mare fu conacul ce Brâncoveanul 
î l  proectase, cu puţi nă vreme înainte de 
această călătorie, la VaLea SchieiLOJ� pe 
faţa dealu lu i  Vârful Olten i lor, ce se des
făşoară deasupra câmpiei Mizi lu lu i .  Acl 

m î nate, Brâncoveanu poposi ac1 lmpre
ună cu un agă, cu care era trimis spre 
Tigh ina, pentru repararea cetăţi i ,  până 
când, prin darur i l e  şi rugămintele ce l e  
făcLI , i se  revocă porunca de a mai merge 
acolo 1 1 ) . ( I lustraţia pagina 52). 

Pe lângă alte conace mai mărunte : 
Mătăsara (Dâmboviţa), Tătă
ranii (Prahova), unde Brânco
veanu se ospătă cu Serasch i erul 
turcesc după bătaia dela Zăr
neşti, Drincea (Mehedinţi), 
Muşeteştii (Gorj), Sărata (Bu
zeu) 11) , nu putem să trecem 
cu vederea conacu l d in  dealul 
Piteşti lor, aşezat la răspântia 
celor două drumuri mari ce se 
desfac de ari : Pitest i - Râmnic
Sibi i  si Pit2sti-Siati'na-Brânco
ven i -Craiov�-Cerneţi 1 3). 

Intrarea Scl)itului-conac Codrenii de pe J\1\ostiştea. 

I n  Conacul  din întinsele vi i  
din Dealul  PiteştiLor, cu ale 
căror produse se face şi negot 
cu Braşovul 1 4), îl vedem pe 
Brâncoveanu poposind regulat 
î n  toate drumuri l e  ce l e  face 
î n  spre cealaltă lature a ţări i ,  
dinspre Sârbia şi Banat, ca ş i  
în spre laturea muntoasă a fru-
moasei Olten ie. 

şezând vreo 5 - 6  z i le, în 1 706, 
" văzând şi pivn iţa ce făcuse 
" acolo  la v i i  ... lăsă izvod si mă
" s ură ca să facă casă " l il) . 

Pivn i ţa ( 1 5,57m. X 4,50m.) 
boltită jumătate ci l i ndru (ber
ceau), susţinută de arcuri (du
blouri) ce se ridică la 6 m., se 
păstrează şi rămâne un model 
de fru m usetea si cură ten ia cu 
care lucra� m

'
esteri i 

'
Brânco

veanulu i .  Casele,
' 

făCute după 
i zvodul lu i  Brâncoveanu, se 
ridica.u deasupra, cu un foi şor 
de p1atră d in  care au rămas 
cât.eva coloane, formând un tot, 
-Judecând după frumusetea 
l ucrărei - foarte elegant. 

' 

Şi în anul 1 707, când casele  erau ter-

Sci)itul-conac Codrenii. 

Acl îl vedem la  cules în toamnele 
an i lor 1 693 ş i  1 694 ; apoi în  1 695, vara, 
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când se întorcea dela tabară din Cerneţ, 
pentru paza bogazuri lor 11 trecători lor " , 
unde îi veni şi vestea plăcută ce o în
seamnă însuşi, că f i ica Maria, căsăto
rită cu Constantin Vodă Duca , au făcut 
o copi laşe" 1 5) . 1 n 1 696 Brâncoveanu începe chiar zi
di rea unor mari case domneşti , unde lo-

Drumul Buzăului, cel veci)iu. 

cu1 1n toamna anu lu i  de bu
curie 1 697, care aduce ştirea 
i zbândei creştin i lor la lenta 
şi unde aducând copi la rămasă 
dela Maria 1 6), se mângâia de 
nenoroci rea ce-l izbise în cursu l 
verii trecute prin moartea fi icei 
sale de ciumă în oraşul Con 
stantinopole. 

Brâncoveanu le  ridică din temel ie  şi pe 
care le văzurăm până acum, nu vom lăsa 
necercetate ş i  curţi le din Caracal şi Bu
cureşti, pe care el le moşteneşte dela pă
rinţi i  săi, - mai înainte de a trece la cea 
mai bătrână dintre ele- la l eagănul fami
l iei : Curtea din satul Brâncoveni i .  

Curtea din Caracal, ridicată, în  preaj 
ma bisericei Potruşani i ,  de Mihai -Vitea
zul şi reparată de Brâncoveanu, îşi va 
avea locul în partea doua ce va urma 
acestui studiu: Curti le Domnesti de scaun .  

Din curtea din ' Bucureşt( aflată odi
n ioară pe piaţa halei Bibescu-Vodă, în 
poalele Mitropol iei ,  nu  a mai rămas de 
cât amintirea uciderei în dreptul porţi i 
curţi i ,  în răscoala Seimen i lor din 1 655, 
a tatălui lu i  Brâncoveanu, Papa, fugărit 
din casa sa- ,  cum şi a găzduirei amba
sadorului  englez Paget, mij locitorul pă
cei din Carlowitz, în 24 Apri l i e  1 70 1  1 s) . 

Care era dispoziţia planu lu i  acestei 
grandioase curţi, în care locul şi B i 
bescu-Vodă ca domn, dela care rămase şi 
numele pieţei pe care se află, n umai 
ştim n imic ; ştim însă că poarta se afla  
în dreptul crucei ce  aminteşte uciderea 
de care pomen i răm, în dreptul căreia şi 
lui Brâncoveanu, în anul nenorocirei, 1 7 1 4, 
i se făcu un  semn rău. Pe când scobora 
dela îmormântarea fi icei sale Doamna 

După încheerea păcii dela 
Carlowitz, drumuri le spre Cer
neţ conten ind, popasuri le lu i  
Brâncoveanu sunt tot mai rare 
în conacul vi i lor Piteşti până 
în anul 1 7 1 O, când cron icarul 
înseamnă că 1 1  cu toţi ai casei, 
Măria Sa acolo la cules au 
fost u l  i). 

Pivniţa şi ruinele conacului din Valea Sci)ieilor. 

2. 

Afară de curţi le ŞI  conacele pe care 

Stanca, din Dealul Mitropol iei , şi se în
turna acasă 11 scoborând ... călare CU toată 
�� suita sa ... la poartă ... lângă crucea zisă 
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" o  găină îi sbu ră pe braţ, ceeace fu so
" cotit de rău agu r " ,  ne spune secretarul 
său, ital ianul De! Chiaro, mai ales că 
Doamna Stanca murl în spazmuri le  vi
ziunei sugrumări i lui Brâncoveanu 1 9). 

3. 

La 1 5 km. la sud de gara Piatra, pe 
vech iul drum Bucuresti-Craiova si nu 
departe de Calea lui 

"
Traian �0) , 1 1  dom

nul de rouă" , - pe unul din cele mai 
repezi boturi de deal cu care se sfâr
şeşte spre răsărit podişul satulu i  Brân
coveni ,  - se ridica odinioară la 30 m.  
înălţime asupra văi i înconjurătoare, în 
care se prelungeşte ca o pen insulă, 
Curtea Brâncoveni lor. ( I l .  pp. 55- 56). 

. u totul necunoscută cercetători lor 
monumentelor noastre, cari o căutau 
pri n preajma mănăstir i i ,  am fi trecut-o 
înşine cu vederea, dacă nu ne-am fi 
adus ami nte de menţiunea din veacul 
al XVI I - lea a lu i  Baksic, că Matei Ba
sarab ar fi adus Oltul sub această 
curte printr'un canal, - lucru ce ne fu 
confi rmat şi de tradiţia satului ,  care păs
trează chiar amintirea despre opunerea 
unui  moşneag la realizarea îndrăzneţu
lui plan al Domnului : " Măria Ta, nu 
băga şarpele sub casă " . 

Grandioasa privel işte, pe care u rmele 
curţi i o oferă vizitatorulu i ,  trezeşte la 
viaţă o epocă şi o societate cu alte idei 
si a lte s imtimi nte decât aceea a lu i  Brân
�oveanu, � e epoca mai veche a lu i  Matei 
Basarab, dela care Brâncoveanu moşte
neşte curtea, care se deosebeşte funda
mental de toate clădir i le ce l e-am stu
diat până acum. 

I ncă din vech ime două versiuni exis
tau asupra vech imei ş i  originei fami l i ei 
Brâncoveni lor, stăpân itori i satulu i ,  pe 
care se ridică curtea de care ne ocupăm. 
Una mai veche, din veacul al XVI I -lea, 
după care această moşie fusese stăpân ită 
de 1 1  boieri i cei bătrâni dela Brâncoven i  
ll de moşie, de  strămoşie încă d in  descă
ll l icătoarea ţări i 11 2 1) . Alta ceva mai nouă, 
făurită în veacul al XVI I I - lea, de pe
dantui genealogist al Cantacuzin i lor, Ba-

nul Mihai , care scobora pe Brâncoveni 
dintr'un Brancovici, fiul unui ginere al 
cneazului sârbesc Lazăr (socrul lui Nea
goe Vodă), - care, după ce cneazul 
Lazăr al Serbiei fusese omorât de Turci 22), 
se stabi l ise în Muntenia, la  mătuşa sa 
Despina, soţia lu i  Neagoe Basarab. 

Baza aenealogistulu i  însă este o s im-b . 
plă h ipoteză sprij i n ită, credem, pe den-
varea numelu i  Brâncoveanu din Bran
covic t .  

De fapt, boeri i Brâncoveni nu  sunt 
n ici asa de vechi si n ici nu-si moste
nesc �urnele dela Brancovici i

' 
d in  �ari 

ar descinde. 
Este cazul a afirma că posesiunea, 

moşia Brâncoveni i , a trecut numele 
asupra noului  posesor (începătorul nea
mului Brâncoveni lor), la o epocă nu  
prea îndepărtată, ş i  c ă  însăşi moşia- dacă 
e vorba de a face supoziţi i eti molo
gice -îşi trage numele de la primul· po
sesor, moşul Brancu, de la care a rămas 
ca amintire pe această moşie numele unei 
văi , Valea Brancului 11 23) - care Brancu 
nu are, însă, n ici o legătură cu pose
sori i de mai târziu  ai moşiei , numiţi 
după ea : boeri i Brâncoven i .  

I n  adevăr, până în 1 5 1 8  Mai 3 ,  în
treaga moşie Brâncoven i i  �� d intre 01-
turi " 24), adică dintre Olt ş i  afluentul 
său Olteţu l ,  se afla în posesiunea dom
nească a lui Neagoe Vodă Basarab. 

La data arătată, Neagoe Vodă dă de 
zestre � 5) unei jupânese Neacşa, fata lu i  
Harvat Logofătul , pe lângă alte daruri, 
jumătate din satul Brâncoven i i , iar cea 
laltă jumătate o vinde pentru 3000 de 
aspri i bărbatulu i  Neacşei , jupanulu i  Do
brovoie. 

Darul e motivat de " sluj bele ce au 
slujit domniei 1 1  jupan Dobrovoie şi 
poate ş i  de legături le de ruden ie 26) ce se 
aflau între Harvat Logofătul şi Neagoe 
Vodă, care, după mama sa, descindea d in 
boerul Neagoe din Craiova, fratele lu i  
Harvat. 

I ntr' această rudenie  ce exista între în
cepătoarea boeri lor Brâncoveni, Neacşa, 
a cărei moşie părintească era Hărvă
teşt i i  27), şi între Neagoe Vodă Basarab, 
care era gineri le lu i  Lazăr Brancovici 
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al Sârbiei ,  trebue căutată şi originea ver
s iuni lor, ce le-am examinat, asupra ve
chimei boeri lor Brâncoveni încă de la 
descălecarea ţărei, şi asupra descinderei 
lor din Brancovici i  Sârbiei .  

Dar eacşa, începătoarea neamului  
boeri lor din Brâncoven i ,  rămase văduvă, 
ch iar în acelasi an 1 5 1 8. 

După moartea soţu lui său, Neagoe 
Vodă îi dă stăpâni re asupra întregi lor 
Brâncoven i ,  în loc de jumătate cât avu
sese până acum, , cu moşi i l e  şi cu vi i l e "  
şi cu  n işte case - cele dintâi case brân
coveneşti - ce le  făcuse răposatul soţ Do
brovoie, cari s'ar fi cuven it de drept fra
ţi lor acestuia, cari primesc, însă, în schimb 
o despăgubire 2 ) . 

eacşa se mărită a doua oară cu 
Peia Portarul ,  cu care, încă din 1 529, se 
vede �9) că are o fată, Calea. Această 
fată, după moartea mamei sale şi a so
ţului  său Deatco Armaşul �0), dobândi ,  
în 1 570, de la Alexandru Vodă, confir
marea asupra moşiei Brâncoven i i ,  ca s in
gură stăpân itoare, 1 1  pentru că este bă
trână şi dreaptă moşie" 3 1 ).. Calea nu 
trăeşte mult  după anul  1 573 32), din care 
an până în 1 597 nu avem nici  o ştire 
asupra modului cum se stăpâneşte Brân
covenl l .  

La fi nele acestu i interval de  t imp, de 
două-zeci şi patru de ani apar câteva 
acte referitoare la răsplătiri de servici i  
şi încheeri de socotel i ,  cari ne arată că 
stăpân irea Brâncoven i lor fusese turbu
rată. 

Astfel în 1 598 Februarie 1 2, jupâneasa 
văduvă, Stanca Vorniceasa- ce ţ inuse pe 
strănepotul de frate al jupânesei Calei : 
pe Danciul " fostu l mare Vornic " , - răsplă
teşte, împreună cu copii ei (între cari 
era şi Matei, vi i torul Voevod), pe sluga 
lor Alexie 1 1  pentru credincioasa sa slujbă 
" ce a slujit părintelu i  lor j upan Danciul 
" Dvornic, cu credincioasă slujbă în ţări 
" străine, cu vărsare de sânge şi cu dreaptă 
" slujbă " .  Răsplăti rea se face cu o moşie 
şi e întărită şi de Mihai -Viteazu l în 1 598, 
Mai 23 :�3). 

In adevăr, ştim că sub domnia lu i  
Mihnea Vodă, sub care ţara se sparse 
d in pricina greutăţi lor bi rur i lor, Danciul 

Vorn icul, despre care vorbe te ctul de 
mai sus, fugise la Tălmaci ,  peste munţi, 
împreună cu fratele  său Radu Stoln i 
cul 34). Greutăţi le pribegiei î l  sărăciră ş i  
e l  nu mai avu timpul să-şi refacă ave
rea perdută, cu toate că se întoarse în 
ţară după mazi l i rea lu i  Mihnea, - din 
cauză că-I surpri nse moartea, în 1 595 ,  
la Belgrad, unde se  afla ca so l  a l  lu i  
Mihai Viteazul pentru încheerea tratatu
lu i  de al ianţă cu Sigismund Bathory. 
Cheltuel i l e  înmormântărei le suportase 
Doamna Stanca a lu i  Mihai Viteazul 35). 

După moa1iea lu i ,  văduva Stanca Vor
niceasa regulă în 1 597 o afacere bănească 
ce se afla între casa răposatulu i  Danciul  
Vornicul  şi între David Posteln icul ,  ne
pot de frate al răposatului Vorn ic. Se 
hotărî ca David, în sch imbul întoarcerei 
a 70.000 aspri i Stancăi Brâncoveanca, 
" să aibă să ţie jumătate din sate şi d in  
" mori şi din vi i şi din tot venitul câi 
" a fi de baştină Brâncoveni i  u :· 6) . 

De atunci Brâncoven i i  fură stăpân iţ1 
pe din două de descendenţi i 37) acestor 
două ramuri ai fami l iei ·brâncoveneşti , 
până când, prin succesiva lor moarte, pose
s iun i le  ce aparţinuse casei Danciu lu i  Vor
n icu] se adunară în mâin i l e  fiu lu i  aces
tuia Matei Paharn icul de Brâncoven i 3 ) , 
vi itorul Voevod ; iar acele stăpânite de 
ramura lu i  David Posteln icul ,  se adu
nară în mâinele lui Preda Posteln icul 39) . 

I n  domnia l u i  Leon Vodă se reînoiră 
vremi le  petrecute de răposatul Danciul 
Vornicul .  Sub greutatea bi rur i lor " se 
sparg judeţele de peste Olt u ,  iar boeri i 
cari ţi neau birări ea judeţelor fură obl i 
gaţi să plătească în locul lor, " suferind 
mare nevoie dela domnieu  40) . 

I n  capul spi ritelor revoltate vedem tot 
pe boeri i Brâncoven i ,  în cari pare că 
se încarnase spi ritul de i ndependenţă a 
rudeni i lor lor, Craioveşt i i ,  d in veacul al 
XVI -l ea. 

La 1 7  şi 1 8  Oct. 1 630, o seamă de 
boeri în cap cu Matei Aga din Brân
coven i ,  care şi el era b irar peste judeţul 
Romanaţi , " se scoală " ,  prinde pe birari i 
Domnului ,  î i  leagă, l e  ia catastivele şi 
ban i i ,  ş i  apoi apucă poteca pribegiei în 
Ţara ungurească după ce dau cuvântul 
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de ordine : �� fugiţi toţ i i  după noi, nu mai 
daţi n imic u 4 1 ) . 

I ntorşi în ţară, cu puterea armelor şi 
ajutoarele lui Rac6czy, sunt bătuţi de 
Leon Vodă la mânăstirea Sf. Ecaterina, 
din Bucureşti ,  în 2 1  August 1 63 1 ,  când 
cade prins Preda Brâncoveanul ,  nepotul 
lu i  Matei , şi nu rămân triumfători decât 
In 27 Oct. 1 632, după bătaia dela 
Dudeşti, unde fuse înfrânt Alexandru 
Vodă I l iaş, sprij i n itul Porţei şi Greci lor 
din fanar, după mazi l ia  lui Leon, - şi i eşi 

Basarab, ştim că el fusese cu totul să
răcit de sfetn icul lu i  Leon Vodă, Vis
tierul Necula : " Iar Necula Vistierul el 
"a sărăcit casa domniei mele si a cum
" părat multe sate peste Olt, şi �cele sate 
u au fost cumpărate toate cu bani i  dom
l i  ni ei mele si cu lucruri din casa dom
li ni ei mele, precum ştie toţi boeri i mari ş i  
" mici şi toată ţara, şi multă nevoie  ş i  
1 1  prădare am avut domni ea mea dela 
11 ecula Vistierul ,  pentru zavisti i şi fapte 
" rele, carele dela alt om nu am avut ; ci 

Paraclisul Curţei din Brâncoveni, cu ruinele imprejmuirei Curţei. 

biruitor Matei din Brâncoven i ,  alesul 
ţărei, care, prin înrud irea cu Craioveşti i ,  
păstra tradiţiun i le  Basarabi lor, pe cari, 
acum,  le afirmă pompos în titulatura sa : 
" Matei Basarab Voevod, nepotul mare-
lu i  Basarab Voevod u 41 ) . -

Care fu soarta gospodărie( brâncove
neşti în timpul pribegiei, o ştim bine. 
Ştim că Oeorma Căpitanul " au jăhuit şi 
�u prădat ţeara de peste Olt foarte rău 1 1 , 

Imediat după bătaia dela Sfânta Ecate
rina, şi d1;1pă însăşi spusele lui Matei 

�� am scăpat domnia mea în Ţara ungu-
11 rească, şi am eşit din ţară afară de rău
l i  tatea lu i  Necula Visti eru l ,  şi am lăsat 
" domnia mea casele şi satele şi moşi i l e  
" şi toate lucruri le de să  prăpădiră u  4:{) . 

De aceia, după omorîrea lu i  Necula 
Vistierul în lupta dela Dudeşti, Matei 
Basarab dărueşte un sat confiscat de al 
acestuia, de peste Olt, unui  tovarăş de 
arme ce-l susţinuse în urcarea sa pe 
scaunul  basarăbesc, - lu i  Radu J uzbaşa, 
pentrucă 11 Necula Vistierul a venit cu 
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" Radu! Voevod l l iaş, feciorul 
" xandru Vodă l l iaş, d in  ţara 
" Moldovei cu oaste, cu Moldo
" ven i şi Tătari , împotriva dom
" n i  ei mele si a tări i  . . . într' acea 
" vreme slu

'
ga domniei mele 

" Radu Juzbaşa s'au sculat de 
" bună voie la război si cu 
" dreapta slujbă pe lângă

'
dom

" nia mea, întru n imic  a so
" cotit sângele să-I verse pen
" tru domniea mea " 44) . 

Pentru asigurarea 
domniei sale, Matei 
Basarab, care avea 
s impati i le  întregi i Ol
ten i i  ce-l susţi nuse în 
revendicări le sale pen
tru domnie, hotărî să-şi 
asigure acolo şi o bună bază 
de sprij i n  pentru operaţiun i le  
mi l i tare, de cari avea nevoie el, 
ostaşul ,  care până la adânci 
bătrâneţe rămâne cu mâna pe 
spadă. 

O găsi această bază în cui
bul fami l iei sale, în Brâncoveni , 
pe ruinele vech i lor case sau 
poate alt undeva, unde, după 
idei l e  timpului său, înălţă în 
1 634 un puternic  caste� care 
încă 1 00 de ani mai târziu, sub 
ocupaţia austriacă, trecea îm
preună cu hanul Băn iei Craio
vei, de cea mai bună clădi re 
d in întreaga Olten ie dunăreană, 
pentru a putea servi de re
zistenţă şi cuartiru i re unei trupe 
mi l itare. 

In l ipsă de orice alt docu
ment referitor la ridicarea acestei 
curţi, foarte preţioasă apare pi
san ia paradisulu i  curţei, care 
ne dă toate lămuriri l e : 

CU VREAREA TATĂLUI 1 CU Î N
DEMNAREA FIULUI,  CU �ĂVRĂŞI
T L DUHULUI SFÂ(N)TU, 'UL 
DUM EZEU ADEVĂRAT . ACASTĂ 
SFÂNTĂ ŞI  DUMNEZI�SCĂ BESE
RICĂ,CE IASTE SFINŢITĂ ŞI FĂ[CUTĂ] 

lu i  Ale- ŞI LACAŞUL LUI S(V)ETI I ICOLAE MIRALI I -
CHISCH I ,  ZIDITU-0 DE TEMELIE 
[B N] CRED! 'CI OS L ŞI DE H(RIS
TO)S I UBITUL, PREA LUMINATUL 
CREŞTI ' L DOMNU, 10 MATEIU 
VOEVODA DEN BRÂt COVENI, NE
POTUL RĂPOSATULUI BĂSĂRABĂ 
VOEVOD CEL BUN, ÎNPREU 'Ă CU 
LUMINAT ŞI BUNĂ CRED! CIOS 
SOŢUL DOMN IEI  SALE DOAM 'Ă 
ELINĂ, DEN FIERĂŞTI.  POMANĂ 

V ĂCUI TOARE DUM EA
LOR ŞI  PĂRINŢILOR. ŞI 
S-AU ÎNCEPUT DE ZID( ! ) ,  
VĂ LEATUL DELA ADAM 
7 1 42 ( = 1 634), MC4A ( = LU
t A) AVGUST 3, ŞI S-AU 
SĂVRÂŞITO LEAT 7143, 
( = 1 635). MC4A (LUNA) 
DECH., 6 ŞI AL DOILE 

C(TI)TOR ) UPANO PREDA c�c (=CU) 
JUPA IŢA PĂ NA i 'lEAH HX� (ŞI CO
PI I ) LOR. ISPRAVNIC JUPA U STA 
CUL VORNIC L OT SĂLĂ TRUCO. 

Cunoastem chiar l numele 
pietraru lu

'
i care lucră ferestrele 

şi �culptă foarte grosolan pi 
san 1a : 

SĂ (SE) ŞTI E  BADEA MEŞTERIUL 
DE FERESTRI. 

La şeapte an i dela zid i re, 
în toamna anulu i  1 640, un 
episcop catol ic, Baksic, vizită 
Brâncoven i i ,  lăsându-ne ch iar 
o preţioasă descriere a curţi i ,  
începând cu paracl isul  : 

" De cealaltă . parte a Oltu lu i ,  
" la vre-o zece mi le  d'asupra 
" dealu lu i ,  sunt casele si cuibul 
" părintesc, unde s'a nă�cut Voe
" vodul Matei ; iar împrejurul 
" caselor sau palatului e un sat 
" mare numit Brâncoveni i ,  unde 
" acest Domn a zidit la curte 
" sau palat, o frumoasă biserică. 
" I ntre altele a adus o mare 
" parte din râul menţionat (OI-
11 tul) şi 1 -a trecut pe sub ca
" sele sale. Si face acest canal 

Crucea italianu1ui Pesena 
11 mai mult 

'
de două zeci mi le  Levin. 

ÎN NOi\i\ElE LOl f-I(RJSTO)S, ÎNSĂ SUPT " PA(ZA) 
" în lungime până ce se rev�rsă, 

11 în Olt, şi acest canal n·u serveşte numai 
Buleti n u l  Comisiu n i i  _Monumentelor�lstorice. 8 
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" pentrtJ acest sat, dar 
" trece prin multe 
" alte locuri ,  cari 'mai 
" înainte nu aveau 
"apă, dar care acum 
" au îndeajuns 45) " .  

Acest canal d e  care 
vorbeste Baksic făcea 
parte ' din sistemul 
de apărare al  caste
lului ,  de care va fi 
vorba la descriere ce 
va urma. 

Matei Basarab vine 
de multe ori ca Domn 
la Brâncoven i, pen
tru vânătoare sau şi 
petrecere, cu toată 
boerimea, cu care, 
constituiţi în marele 
divan, judecă de mul
te ori şi procesele 
locale 4 6). 

După moartea lui  
Matei Basarab, în 
1 654, posesiuni le se
parate până aci ale 
celor două ramuri 
brâncoveneşti se con
centrează iar în mâi
nele unui singur pa-

Latura aceleiaşi cruci. sesor, În a]e strănepo
tuJui acestuia, Preda 
Brâncoveanul, care 

se găseşte acum într'o situaţie de bogăţie, 
pe care nu şti e cum să o mai descrie 
Paul de Alep, care vizită pe Preda, în 
vara anului 1 656, la Brâncoven i. 

Ca un mare feudal , în bune legături 
cu Craiul  unguresc, el trăeşte ca un Domn 
pe latifundi i le sale înti nse, împărţindu-şi 
viaţa în devoţiuni din cele mai umi le 
în mânăstirea apropiată, unde cântă în 
strană, aprinde ş i  stinge lumânări le, face 
orice serviciu de ţârcovnic, sculându-se 
chiar la vremea rugăciun i lor dela miezul 
nopţi i - şi în petreceri şi oaspeţe date 
în curţi le sale, unde, ţinând neconte
n ite toasturi, simte o plăcere deosebită 
în a ameţi pe oaspeţi, fără ca dânşi i să 
bage de seamă 47) .  

După omorîrea lu i  Preda, în 1 658, 
din cauza planuri lor nebune ale lu i  Mihnea 
Vodă, curtea din Brâncoveni, rămasă acum 
sub grija norei lui Preda, Stanca Can
tacuzino, suferi groaznic, ca şi mânăs
tirea, de pe urma răscoalei nebuneşti a 
Seimen i lor, aţâţaţi şi de Mihnea şi de 
sentimentele de răzbunare ce ei nutriau 
1 u i Preda, care î i în vi nsese în întâia lor 
răscoală, dela târgui Bengăi, în 1 655. 

Fu nevoe pentru cruţarea Wiânăstirei 
· de interveni  rea însăşi a lu i  Mihnea Vodă 
" ca să fie în pace ... de către toţi roşii 
" şi de către toţi sluj itori i ... tot omul 
" n imic val să nu aibă pentru rândul jăc
" manului şi prada ce au fost şi s'au 
" făcut mai înainte, că acelea le-am pus 
" domnia mea toate jos " 43). 

Totuşi siguranţa depl ină asupra moş
ten irei nu se putea dodândi decât în 
1 674, când după ce fratele mai mare 
Barbu muri ,  Constantin Brâncoveanul 
vtori Postelnic, fiul Stanch i i ,  rămas sin
gur moştenitor, pri
mi confi rmare dela 
Duca Vodă pentru 
toate satele şi mo
şi i le şi păiii le mo
şului său Danciului  
Vornicul , " fi i ndcă în 
" zi lele Mihni i  Vodă 
" omorînd pe Preda 
" Vornicul şi pe mulţi 
" boi ari fără de nici 
" o  vină, au trimis 
"atunci şi urgie mare 
" asupra caselor a 
" tutulor, de le-au 
" luat satele şi mo
n Şi i le, şi au luat a
l i  tun ci si acele sate 
" ale  Predi i  Vornicul , 
n de le-au răscumpă-
11 rat şi le-au risipit 
" precum i -a fost 
" voia " 49). 

Cu urcarea pe 
scaunul domniei ,  a 
lu i  Constantin Brân
coveanu, începe o 
nouă şi strălucită e- Latura aceleiaşi cruci. 
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pocă pentru curtea din Brâncoveni ,  n u  
însă ş i  fără neajunsuri î n  primi i  ani ai 
domniei. 

Chiar în  apropierea i ernei primulu i  an 
de domnie, pe când Brâncoveanu se afla 
la Brâncoveni ,  I mperial i i ,  cari l uaseră 
Belgradul ,  Vidi nu l  şi Nişul ,  cer Dom
nulu i  cartiere de i ernat, încercând a-1 de
termina, printr'această demonstratie, de 
a lua o atitudine mai puţin  şovăitoare 
faţă de pol itica Imperial i lor. 

I n  timp ce Brâncoveanu se retrage 
dela Brâncoven i la Potlogi, trupele impe
riale, sub Principele de Baden , trec ho
tarul pe la Cerneţi, înaintează în Craiova, 
şi de aci în Brâncoveni ,  unde-- " după ce 
" multă stricăciune şi pagubă Domnulu i  
" nespusă au făcut " 50) - lăsând un  regi 
ment, restul coloanelor se îndreaptă spre 
Piteşti, unde trebuia să vie şi Heissler 
generalul ,  pe la Câmpulung. 

Tot în Brâncoven i poposl şi Aga 
Bălăceanu, care aduse şi pe fiu l  răposa
tului  domn Şerban Cantacuzino, pentru 
a-1 ridica Domn în contra lu i  Brânco
veanu. 

De aci înainte regulat, în toate dru
muri le  spre Oltenia, Brâncoveanu se 
opri la Brâncoveni ,  aflaţi în marginea 
marelui  drum Bucureşti-Craiova, ce tre
cea Oltul prin vech iu l  vad al Slati nei .  

I l  aflăm în 1 692, în Sept., fi i nd  în 
drum spre mănăsti rea Hurezulu i ,  care 
se terminase de zidit în vara acelui an 5 1 ) . 

I n  Iun ie  1 693, Brâncoveanu, după ce 
se întoarce dela Vidin, unde însoţise 
trupele Vizi rului ,  cari se duceau pentru 
despresurarea Belgradului ,  la întoarcere, 
rămâne câteva zi le la Brâncoveni, de 
unde plecă apoi la târnosi rea mănăs
ti rei H urezu 1. 

In acelaşi an, în August, tot la Brân
coven i poposl el ,  la întoarcerea în Bucu
reşti dela Vidin, u nde îl chemase trebi le  
împărăţiei turceşti 52). 

I n  anul  de l in i şte, 1 694, pe care Brân
coveanu î l  rezervă preumblări lor, după 
ce inaugură palatul domnesc din Târ
govişte şi vizită Hurezul, veni şi la " casa 
" mări ei sale, la Brâncoven i, de au şezut 
" câteva vreme (între 1 6 - 26 Septembrie) 
" primblându-se " .  

Tot aci, în Brâncoveni ,  întreţine  pos
turi de ştafete de călăraşi, cari î l  pun 
în neconten ită l egătură cu câmpul de 
luptă 53). 1 n 1 695 ,  odată cu urcarea energicul ui 
Sultan Mustafa al I I , în locul i ndolen
tulu i  Ahmet, se fac planuri de luptă 
energică pentru războiu l  austro-turc, ce 
lâncezea de atâta vreme în juru l  Belgra
dului .  Brâncoveanu primi şi el ordine  de 
plecare grabn ică la Cerneţi , pentru paza 
vadulu i  Dunărei, pe unde avea să treacă 
şeicele cu zaharele şi gloanţe ale Turci lor, 
spre Belgrad, unde se dusese însuşi Sul
tanul .  Tot el trebuia să refacă cetatea 
Cladova, d in faţa Severinu lui ,  distrusă 
de Veterani şi principele de Baden .  De 
aceia Miercuri după Paşti, la 8 Apri l ie, 
plecă pe zăpadă, neavând nic i  cu ce hrăni 
vitele convoiuri lor, tăbărî întâi la Potlogi 
şi sosi la 22 Apri l i e  la Brâncoveni unde 
şezu până la 3 Mai, " până să se strângă 
boeri i ,  cari erau rând u iţi de tabără " .  

I n  faţa mari lor greutăţi prin care tre
cuse, cu satisfacţie nota pe carnet Voe
vodul ,  aci la Brâncoven i ,  bucuria ce o 
simţi, când primi ştirea despre căderea 
"Viziru lu i  cu toată spurcata poartă a l u i  ... 
" mai pe urmă ... sugrumat ca un câine " 54). 

Dar nu apucase să se reîntoarcă, în 
scaun, la Târgovişte, când în Sept. 1 8, 
află de intrarea Sultanu lu i  în ţară, pe la 
Dimir-capLI (porţi l e  de fier), spre a trece 
pe marginea Dunări i spre i copole. 

La auzul şti rei , marele Ban Carnea 
Brăi lo iu, ce se afla la Cerneţi , fuge în
spăimântat, spre marea ocară a Dom
nul ui ,  care trebuia să fie reprezentat prin 
c ineva la veni rea Sultanulu i .  Brânco
veanul înAsuşi primi fi rman ca să meargă 
înai ntea 1 mpăratu lu i .  Cu in ima strânsă 
el pornea d in  Târgovişte la 23 Sept. 
şi făcând numai " trei conace" până la 
Brâncoveni ,  sosi la 28 Sept. la Maglavit, 
unde întâmpină pe Sultanu l  care păşise 
pe pământul ţăr i i ,  neîntâmpi nat de n i 
meni încă dela 27 Sept. După plecarea 
Sultanu lu i  peste Dunăre, prin dreptul 
Turnu lui ,  l i n iştit că putuse scăpa, Brân
coveanu l  se întorcea la Brâncoven i ,  pen
tru a lua mai târzi u drumul Târgoviştei ·""). 

Şi în 1 697, anul ducerei Sultanu lu i  la 
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Belgrad, Brâncoveanu, primind ordin de 
a pleca la  Cerneţi pentru gon i rea tru
pelor neregulate trecute din Haţeg în 
ţară pentru a nel in işti aripele trupelor 
turceşti , - merse la Brâncoven i ,  unde 
orândul pe I ştodor Căpitan de roşi i cu 
urmărirea lor 56). 

I n  1 699, după moartea mamei sale 
Stanca Cantacuzino, care fu îngropată în 
mânăstirea Brâncoven i i ,  Brâncoveanu ho
tărî să ridice, în amintirea sa, o nouă mâ
năsti re ; atunci la Curtea din Brâncoveni 
popos iră reprezentanţi i Domnulu i  la pu
nerea pietrei fundamentale, după cum 
spune însuşi Domnu l : " Mai 3 1 , Miercuri , 
" am trimis copii Constantin 
" i  Ştefan, împreună cu pări n
" tele Vlădica (ch i r  Theodosie) 
" i  cu Radu!  Stoln icul ,  la Brân
n coven i ,  ca să fie a(colo la 
" în)ceputul temel i ei bisearicei " .  
Ei stau acolo aproape o lună 
de zi le, de unde se reîntorc 
în Bucureşti la 1 5  l u l i e 57). 

Domnul însuşi , care până 
la moartea sa nu va venl n ic i 
odată, neavând pri l ej u l  de a 
mai călători pe acest drum, 
pentru care curtea servia de 
conac, - nu venl decât în 1 702, 
după terminarea complectă a 
mânăsti rei , când, având " l in işte 
n Şi nefi i nd  alte trebi, au socotit 
n Să meargă la Brâncovean i ,  

curte, înfrumuseţând faţadele cu logii 
cu colonade de piatră şi cu ornamen
taţi i în sti l brâncovenesc, cari transfor
mară palatul curţei din Brâncoven i ,  după 
cum spun călători i ,  într'un palat asemenea 
Potlogi lor şi Mogoşoaei . 

u mai avem, afară de câteva fără
mături , n ici un indiciu despre aceste 
reparaţiun i ,  afară de mormântul ,  desigur 
al unui  meşter, mort în timpul l ucrulu i  
de ciumă, ş i  care fu  înmormântat în pa
racl isul CLI Iiei ,  cum se obişnuia ·pentru 
slugi l e  casei domnulu i .  E mormântul fa
mi l iei ital ianu lui Pesena Levin, un vâ
nător al noroculu i ,  porn it în lume după 

o soartă mai bună, dar care 
la noi găsi moa1iea ciumei ; şi 
ca un mane, theke4 phares al 
acelor vremi, răsună până azi 
cuvintele amărîte ale lu i  Pe
sena, amintitoare a relelor de 
cari suferia tara : " Ciuma, foa
metea şi oast�a " .  ( l l . pp. 57-58). 

J (ESUSJ (AZARENUS) R(EX) J (U
DAEORUM). IS. HS. N ICA. 

" să vază mâ:năsti rea cea di 11 Scl)iţa planului paracli-

NE ÎNCHI EM ŢI�, DOM lE ! S( SE) 
H(RISTO)S(E), ŞI DEM LAUDĂ KEĂ( = 

CĂ) C SFEANTA CRUCEA A-I RES
C MPERAT LUME, CU PREA SFEAN
TEA PATIMEA ŞI VERSAREA SIN
G ILUI ,  CI  Al M ILOSTIVIT PRE TOŢI 
CAREA SE ÎNCHEA t Î1 N UMELE 
TEO. ŞI ÎN ŢARA ACASTA CU 
DOMNUL LUI ,  A ŢINEREA VEI DEA 
ACESTE TRE I : l> i 'l'l> ( = BOLEJN IŢA) 
CI ME(l), FOAMETE, OSTE. - AMI1 . 

" temelie ce au ridicat, şi aşa sului Curţei din Brâncoveni. 

�� la Aug. 2 1 , au purces măria 
n Sa, înpreună CU boerimea şi altă curte a 
" mării sale, spre Brâncoveni " ,  unde stete 
câteva zi le, după cum ne informează 
cronicarul -- 8). 

Dar Brâncoveanu, care până în 1 706 
regulase curţ i le tutu lor fi i lor săi ,  rid i
când la această dată curtea din Doiceşti 
pentru cel mai mic, - nu putea să nu  
îngrijească ş i  d e  curtea celu i  d e  a l  trei lea 
fiu ,  Răducanu, căruia, în împărţeala d in 
1 708, îi ]·ăsase curtea din Brâncoven i ,  
" casele de piatră ale lu i  Matei Voevod, 
" iar curtea cu toate dech isele şi cu foi 
" şorul cel de  piatră " 59). 1 n 1 706 şi 1 707 repară, deci, această 

Pe altă faţă : 
HlC JACET PIE DEF NCTUS GENEROSUS DO-

MIN S G IORG I US PESE IA LEVIN, Q I Q AE-
RENDO MELIOREM VIT(A)M INVE lJT MORTEM. 
SUB EADEM CR ·cE SEPULTA EST MATER I P-
S IUS At NA ET FR(ATER) I PSI S DEMETRI S. 
Q 1 PREDICTUS G IORG IUS OBI(I)T ANNO DO-
MIN I  1 707, D I E  29, Sis. 

Pe altă faţă : 
EGO jOHAN(N)ES PESENA LEVIN,  CURA VI ,  

ERI G I  !STAM SA CTISSIMAM CRUCEM, PRO 
REMIS(S) IONE PEC(CA)TORUM TAM VIVOR M, 
QUAM PRO ETER tAM MEMORIAM. 

(Traducerea în notele vezi No. 60). 
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Vedere generală asupra mănăstirei Brâncoveni (clopotniţa, ci)iliile bisericii, bolniţa). 

Ce era acest Levin ,  la curtea lu i  
Brâncoveanu ?  Că era un occidental o 
arată nu numai că întrebu i nţează pentru 
mormânt crucea, în loc de pietre de mor
mânt obişnuite la noi (cari nu . întrebu
i nţam cruci le decât pentru amintirea su
fletulu i ,  faptelor şi afişarea l egi lor), dar 
şi diferitele particularităţi ale modului 
cum crucea e tăiată. In locul entet-u lu i  
românesc iH4i ( = I sus Nazarineanu, Ţarul 
Judeilor), acl avem occidentalu l : 
JNRl ; ductu l l iteri lor este absolut 
occidental chiar pe faţa scrisă ro
mâneşte, iar l iteri le ţ şi c, spe
cific româneşti, sunt redate într'o 
manieră cu totul strei nă paleogra
fi ei noastre. Ca parti cularităţi de 
l imbă-în versiunea românească 
- se vede că se evită sonuri le  
româneşti ă şi i, care sunt redate 
cu e şi t� 1 ucru ce se observă de 
altfel , într'o mai mică măsură, şi 
în pisania palatulu i  Mogoşoaia. 

cât cioplitorul de piatră ital ian, care taie  
minunatele sculpturi a le  palatelor lu i  
Brâncoveanu, ce se deosebesc prin fine
ţea lor şi caracterul occidental de ale 
camaradului său, sârbul Vucaşin ,  după 
cum vom avea pri leju l  să vedem chiar 
în sculpturi le mânăstirei Brâ ncoven i i .  

De altfel nu  e l ucru de mirare, după 
dovezi le  ce le-am adus până acum, des
pre fluxul de ital ieni  de la noi  d in  ţară 

Oi n faptul că crucea e tăiată 
şi scrisă, chiar în vers iunea româ
nească, într'un mod cu totul strein 
tradiţi uni lor noastre de ciopl ire 
a cruci lor, n u  poate rezulta de 
cât că acela care a rid i cat crucea, 
acela a şi redactat i nscripţia şi 
a ciopl it-o, după felul  obişnuit 
poporulu i  d in care făcea parte. 
Pesena Levi n  nu  poate fi de 

Ruinele pridvorului caselor egumeneşti şi ci)iliilor de lângă 
clopotniţâ dela m-rea Brâncoveni (epoca Matei-Vodă). 
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încă din mij locul veacul ui al XVI I - l ea, 
că o fami l i e  întreagă de ita l ieni trăiau 
la Brâncoven i .  Am văzut că coloni i  în
tregi de genovezi ş i  veneţiani trăiau la 
Târgovişte, pe vremea lu i  Matei Basa
rab ; ştim azi că şi ragusani " alcun i  
ragusei " se aflau acolo, pe lângă ne
numărate fami l i i  de i tal ien i ,  cari se aflau 
risi pite prin ţară, despre cari ne încre
di ntează acela ce avea nevoie să le stie 
n un�ărul, Epi scopul Baksic 0 1 ). 

' 

Dar frumuseţea castelu lu i  brâncove
nesc avea să sufere, după detronarea lu i  
Brâncoveanu în 1 7 1 4, din partea Tur
cilor, cari căutau avuţi i l e  lu i ,  şi a ţăra
ni lor suscitaţi de Cantacuzin i  să strige 
vendetta contra Voevodul ui , pentru mo
tivul că a jupuit ţara 62) . 

I'n războaele următoare suferi si mai 
mult. In curând Sultanul Ahmet al ' I I - lea, 
atacând posesiun i le  Veneţiani lor şi în 
special Corfu, Carol al V I - l ea, îi declară 
război ; campan ia începe în 1 7 1 6. 

Ca şi pe vremea lu i  Brâncoveanu, oşti 
neregulate, catane, scobor în Olten ia 
pentru a izbî ari pele oşti rei turceşti ,  ce 
se ducea spre Belgrad, - nu fără asenti
mentul boeri lor trimiş i  de Nicolae Ma
vrocordat-Vodă pentru întâm pi narea lor. 
Unul d in ei, Banul Şerban Bujoreanul ,  
este prins numai de zece catane din 
Brâncoven i, de unde organizase apăra
rea contra lor 6 '�) . 

I n  curând un  aventurier, Căpitanul 
Dettine von Pivoda, organiză toate aceste 
forţe şi ,  după ce căzu Tiemişoara la 1 5  
Oct. 1 7 1 6, fu ca şi stăpân în Olten ia, 
mai ales după prinderea lu i  Nicolae Ma
vrocordat la 1 4  Nov. 64). I n  jafuri le  de 
atunci, Brâncoveni i  nu rămaseră neatinşi , 
f i ind arşi , ca şi " mânăstir i le . . . .  şi casele 
" boereşti şi ale săraci lor" 6") ; iar zona 
învecinată Răcari, Ţânţăreni ,  Craiova fu 
întărită cu şanţ 6!l). 

După 1 7 1 8, după pacea de la Pas
sarowitz, prin care Austria ocupa Olte
n ia, care fu condusă de acum înnainte 
de o " administratie austriacă a Valach iei 
austriace " ,  dirigi�tă de Banul Gheorghe 
Cantacuzino şi Von Schramm, coman
dantul mi litar ce rezida în Hanul Bă-

n iei Craiovei, Brâncoven i i  fură ocupaţi 
statornic de Pivoda încă d in 1 72 1  67). 

In ce stare se afla castelu l  după ter
mi narea războiu lu i ,  ne o arată un ra
port mi l itar austriac : " Brâncoven i i , e casa 
" pări ntească a lu i  Constantin Br;î.nco
" veanu, - unde chiar este un mare palat, 
" însă în ult imul război a fost rui nat de 
"Tătari " .  Totu şi ch iar în această stare 
trecea încă de cea mai bună locui ntă 
după hanul  din Craiova : " se găse�c 
" puţi ne locuinţe bune afară de hanul 
,, d in Craiova, şi de palatul lu i  Constan
" ti n  (Vodă) (de) la Brâncoven i ,  unde 
" era casa sa părintească " (;3) . 

Războiul din 1 737- 39, neavându-şi 
teatru l în Olten ia, nu  aduce stricăciun i  
Curţi i ,  care acum se află în stăpânirea 
unu i  nepot al lu i  Brâncoveanu,  Constan 
t in Brâncoveanu. 

Dar în războiu l  ruso-turc din 1 769 -
1 774, serasch ierul Muhsun-Oglu veni cu 
două corpuri de armată, de câte 50,000 
de oamen i ,  campând la Bucureşti şi Ca
lafat, pentru a preveni atacu l Ruşi lor 
cari luaseră Bucurestii si Slati na si se 
pregătiau să puie �âna 

'
şi pe Craiova. 

Lagărul d in  Calafat îşi avu avangarda 
la Craiova, cu două detaşamente, unu l  
la Brâncoven i ,  ş i  altu l în munţi 6 '), iar 
după ce Princi pele Repn in, şefu l trupe
lor  ruseşti, fu bătut la Giurgiu la 24 
Aug., Muhsun-Oglu îşi mută tabăra, 
tare de 50.000 de oamen i , din Craiova 
în Brâncoveni  70) . 

Nici în  t impul război ulu i  ce izbucni 
la 1 8  Aug. 1 787, prin închiderea amba
sadorulu i  rus la închisoarea Şapte Tur
nur i  d in Constantinopol, Brâncoven i i  
nu  scăpaseră neatinşi ,  mai ales când ştim 
furia cu care se năpustise Turci i asu 
pra tot ce era brâncovenesc 7 1 ) . Fraţi i  
Nicolae şi Manolache Brâncoveanu, po
sesori i moşiei Brâncoveni ,  fură exi laţi 
la Rodos, satele li " se risip iră în ţări 
străine " ,  iar casa lor avea nevoie de 
sprij in  domnesc " pentru a se reface .. . 
" din  văpaia răzmiriţei 11 12) . 

I n  această stare fu văzut castel u 1, la 
fi nele veaculu i  al XVI I I - lea, de Sulzer, 
care ne lăsă o succintă dar preţioasă no
tită : " Brâncoveni i, casa strămosească a 

' ' 
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�� acestei famil i i ,  este zid
.
ită după lj]anul pa� 

�� latelor Potlogi i şi Mogoşoaia, lângă 
" râul O ltişor, şi are afară de acest cas
" tel, acum în întregime dărăpănat, încă 
" un sat şi două biserici " 73) (în real i 
tate era numai o biserică, paraclisul 
curţi i ,  cealaltă fi ind mânăsti rea). 

Şi ca o culme, pe lângă atâtea rău
tăţi ale oamen i lor, · groasn icul cutremur 
din ani i  1 802 şi mai ales 1 837, care n icăeri 
nu fu resimţit mai rău ca în Brâncoven i, 
dărâmă nu numai mânăsti rea, dar tot ce 
mai rămăsese în picioare din curte. Pentru 
paracl isul curţi i , dărâmat până în feres
tre şi rămas biseriCă a satului ,  după 
părăsirea curţi i , se plângeau sătenii lui 
Bibescu-Vodă : " pentru că este făcut de 
" prea înălţaţii şi răposaţii Domnii fami-
�� l iei mări i voastre ... . 
" (şi) din anul 1 837 .. . 
" s'a sfărâmat de groaz-
11 nicu] si înfricosatul 
11 cutrem�r, (iar) no'i ]o
" cuitorii şi preotul sa
" tu lu i  am rămas ca 
" n işte dobitoace fără 
" păzitori şi fără co
�� l ibe" 74) . 

l u i  Matei Basarab, sub domnia caru1a 
se înnaltă curtea ce am examinat-o. 
Căci epo'ca lui Matei Basarab e carac
terizată mai mult pri n ultimele man i
festări ale unei societăti feudale-mi l i 
tare, pe când cealaltă, a( lu i  Constantin 
Brâncoveanu, e caracterizată, mai ales, prin 
man ifestări le unei societăţi paşnice,:care 
încearcă să introducă rafinări i l e  vietei 
de societate şi de curte, caracteristice 
veacului al XVI I I - lea. 

Matei Basarab rămâne mi l itar până 
la sfârşitu l vieţii sale, aflându'şi si ngura 
desfătare în procesiuni mi l i tare şi vână
tari. Asa n i - l  înfătisează toti călători i 
câţi au ' fost la c�rtea sa : '  Baksic, în 
Sept. 1 640, ven ind spre Bucureşti, î l  găsi 
pe Domn în drum " spre vânătoare în 

" căruţe cu toţi boeri i ,  
" sluj itori i şi soldaţi, 
" peste 600 cu steaguri, 
" trompete, şi alte lu
" cruri mi l ităreşti, în cât 
" făcea impresia unei 
" armate bine exerci 
" tate " .  Paul de Alep î l  
descrie la fel ,  după ce 
îl văzu în ultimi i  ani ���-� ai bătrânetei sale : " în 
"ajunul C�ăciunulu i  tri -
�� mise să se adune tru-

Dar în curând din 
măreaţa curte de odi
n ioară nu avea să mai 
rămâie de cât urmele, 
fi i ndcă conformându-se 
unui obicei local în Ro
manaţi (după �are din 

���������-f�r111iflr!1i!· �� pele sale, cari aveau - ' 0 " cartiere în oras, bătând 
Picior de piatră din mobilierul curţei Brâncoveni. 

11 toba În j U ru] jJO] iţi ei ... 

importantele staţiuni  romane de acolo
distruse cu barbarie ş i  azi , - nu a mai ră
mas nimic 75), locuitori i scobi ră şi teme
l i i le pentru a-şi furniza cărămidă pentru 
casele lor, nelăsânr:l de cât vatra, stratul 
de var pe care se aşterne cel dintâiu 
rând de cărămidă pe care l-am descope
rit în sumarele săpături ce am întreprins. 

* 
* * 

Curtea din Brâncoveni nu se asea
mănă cu nici una din curti le brânco
neşti ce le-am examinat pâ�ă acl. Ex
pl icaţiunea acestui fapt trebue căutată în 
diferentele fundamentale ce există între 
mediul ' social ŞI epoca lu i  Constantin 
Brâncoveanul ŞI mediul social şi epoca 

" ei s'au şi grupat în 
" jurul palatului cu steaguri le lor. Dom
" nul ven f la dânşi i cu trăsura, iar ei cân
" tau dinaintea lui , din instrumentele cele 
" mari, şi în urmă din tobe, flaute şi flu
" ere . . . suita mi l i tară era de peste 1 0.000 
" de oamen i .... ei se întorc cu un vânat 
" imens fi ind urmati la distantă de care 
" pl ine cu porci, epuri "  76) . . . .  

' 

La Brâncoveanu, însă viaţa de curte 
e mai fină şi mai intensă. Ch iar în lupta 
de la Zărneşti , Voevodul rămâne înnainte 
de a fi soldat, un om de societate ; şi 
e de admi rat curtoasia si atentiuni le cu 
care el tratează pe gen�ralul  'prizon ier 
Heissler. I ntr'un timp când Ludovic al 
XIV-lea amen inţa Spania cu războiu, 
f i indcă ambasadorul span iol la Londra 
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avusese cutezanta de a trece înnaintea 
ambasadoru lu i  t

'
rancez, nu ne va mira 

" manie şi oraţi e s'au făcut, dând · partea 
"dreaptă Mări ei Sale . . . s'au suit în casă " .  

Turnul-clopotniţă dela Mănăstirea Brăncovenii. 
- EJlOCa Matei Vodă. -

A doua zi prim i re oficială 
a lui Paget la  curte. Careta 
de gală, însoţită de alte trei , 
pentru suită, şi cu multă pe
destrime, aduce pe Paget la 
curte, însoţit fi i nd de gineri l e  
lu i  Brâncoveanu, Radu Beiza
dea, fiu l  lu i  l l iaş Vodă. Acl e 
întâmpinat, jos la scară, de fi i  
Domnulu i ,  iar sus, în  foi şor, 
de însuşi Vodă care îi dete 
"partea dreaptă " .  Trec prin  
divan unde era orându ită curtea 
mi l itară cu steaguri l e ; prin 
spătărie unde se afla boerimea 
ţări i ; apoi în spătăria cu stelele 
unde lui Paget i se oferă 
scaunu l  domnesc, în care mo
ment se slobod patru tunuri ; 
u rmează masa, cu suita lu i  
Paget în  dreapta sa, a l u i  Brân
coveanu în stânga, etc. 77) . 

curtenia cu care Brâncoveanu 
primeşte pe lordul Paget, cu 
care pri lej se vede toată gin 
găşia vieţi i de  curte a lu i  
Constantin Brâncoveanul .  Pa
get trece Dunărea la Tu1iucaia, 
unde î i iese în nainte cu ca retele 
domneşti, doi boeri, d in par
tea Domnulu i ,  cari î l  conduc 
până în margi nea Capitalei , la 
Mânăsti rea Văcăresti . Acl î l  
întâmpină fi i  Domn

'
u lu i ,  Con

stantin şi sa  van tu 1 Ştefan ,  cu 
patru boeri , cu toată garda că
lăreaţă şi cu careta Voevodulu i ,  
până la  casele părinteşti ale 
lui Brâncoveanu, unde fu găz
du it. 

După ce fii lu i  Brâncoveanu 
se retraseră, patru inş i  d in suita 
lu i  Paget, între cari însuşi fra
tele lu i ,  fac o vizită Domnulu i .  
In  mod particular, în aceiaşi 
seară, Brâncoveanu vizită pe 
Paget ; acesta î l  primi în  capul  
scări i " si după ce multă tăr.-, ' 

Bl,llţtinul <;omisil'nii Morurn!'ntţlor Istorice. 

Bolniţa Mânăstirij Brăncovenii. 
- Epoca Constantin Brăncoveanu. -

9 
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Evident că societăţi aşa de deosebite, 
ca cele ce le văzurăm, aveau să locuiască 
şi în curţi cu caractere deosebite. 

Evangi)elie ferecată de Constantin Brâncoveanu. 

Brâncoveanu se va desfăta cu socie
tatea lu i  visătoare în casele sale de plă
cere, ridicate pe malu ri de heleştee, -
fără să aibă n imic d in  arh itectu ra gre
oaie şi încurcată mi l itară ; Matei Basa
rab va locul în castelu l  întărit, pe care 
îl vom descrie în cele următoare. 

I nnălţând curtea din Brâncoven i ,  Matei 
Basarab, condus de idei le t impului său 1 ) 
o ridică în felu l  unu i  castel, organ izând 
pentru apărare un bot de deal, lung de 
1 80 m. Si l i t  de neregularităţ i le terenu
lu i  cât si d in  motive de înmulti re a un
ghiur i lo�, pentru o mai uşoar� flancare 
a laturi lor, Matei dete ziduri lor încon
ju rătoare ale curţi i o formă pol igonală 
foarte întortoch iată, ce contrastează cu 
formele  regulate şi l i n ia  dreaptă ce 
domneste în curti l e  lu i  Brâncoveanu. 
Spre vârful botuiu i  de deal organiză 
u n  bastion. Un al doi lea s istem de a
părare, l a  30 m. înaintea acestor ziduri, 
îl constituia un rând de pali sade, for
mat din butuci de lemn puşi unu l  lângă 

altul , având capetele lor ascuţite l egate 
unele de altele pri ntre o l easă de nuele, 
cum se vede încă în împrejmuir i le curţi
lor din Romanaţi . 1 n . dosul acestei ·pa
l isade circula un chemin-de-ronde. 

Al trei lea sistem de apărare, în fi ne, 
îl constituia un canal, în l imbaju l  lo
cal, numit «hârlăa» , prin care fu adus 
Oltul din apropiere de Slatina, dela 
Bungea, - care înconjurând botul de deal 
şi revărsându-se într'un mare heleşteu 
(apucat şi de bătrân i i  satu lu i )  îşi vărsa 
apele în apşoara Oltişoru l ,  care le re
vărsa iarăşi în Olt, în dreptul comunei 
Tomen i i ,  d in jos de Brâncoveni .  

Palatul ,  (50  m X 20 m) pe  o pivniţă ş i  
rez-de-chaussee grandioase, nu  se  ridică 
ca în curţi l e  lu i  Brâncoveanu în m ij lo
cul incintei, ci după vechea modă la o 
margine, unde, ca şi la M-rea Cozia, 
în latura despre Olt, îşi desch idea m i 
c i l e  ferestre patrate, zidul palatulu i  ţ i ind 
loc de zid împrejmuitor în spre această 
latură, iar i ntrarea, cu o frumoasă lo
giă, f i ind spre i nteriorul curţi i .  Graj 
duri le ca şi cameri l e  s luj itori lor se în -

llutograful lui Brâncoveanu p e  aceiaşi evangi)eiie. 

tindeau pe celelalte laturi . Paracl isul  
( 1 1 ,70 m X 4,85 m),  având un plan 
dreptungh i u lar, cu frumoase ocni ţe pe 
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Ci)enarul uşii bisericii mari din Mânăstirea Brâncoveni. 
- Epoca Constantin Brâncoveanu. -
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din  afară, cu calotă în naos azi dărîmată, 
cu berceau în pronaos, se ridică ca la 
toate curţi l e  în afara i nci ntei palatu lu i .  

Brâncoveanu, în reparaţia sa, nu  făcu 
decât să modernizeze curtea. D'asupra 
bastionului  adaose un foişor de privel işte 
(menţionat şi în actu l său de împărţeală) 
compus din vre-o două camere ; făcu 
scări de piatră şi mobi l ier ale căror res
turi ce le am găsit, la ţăran i i  satu lu i ,  de
notă sti lul brâncovenesc. 

El va fi pus 
şi coloane de 
piatră, 1 uera te 
de Pesena, la 
logi i în locul 
celor de zid 

întrebui nţate 
de Matei Basa
rab 7 t1), dând 
astfel vech i lor 
case o înfăţişare, 
care lu i  Sulzer 
i se părLI iden
tică ca a Po
tlogil�: ş i  Mo
goşoai t .  

un perete întreg, şi dintr'o bangă (divan) 
fixată în lungu l celorlalţi pereţi . 

Această bangă, ţinând loc de scaune, 
cari erau necunoscute chiar în palatele 
noastre, aveau în locui nţele domneşti 
picioare de piatră, ca şi paturi le, şi erau 
de-a dreptu l fixate în zid numai în am
brasurele ferestrelor şi între bazele co
loanelor foişoarelor 81') . 

Ele erau acoperite la curte cu stofe 
roşi i ,  ce se ridicau puţin în sus pe pe

rete, în formă de 
spate 8 1 ) . 

Vor fi fost 
şi sofale, dar 
mesele (pe pi
cioare încruci
şate în formă de 
X, în casa de 
care am vorbit) 
nu se puneau 
în m ij locul ca
sei, ci la un colţ ; 
numai în sufra
gerie, în " casa 
mare 11 masa se 
punea în mij loc, 
cu băngi c u  
spate în jurul ei . 

Putem chiar 
cu pri leju l  aces
tei curţi fărâ
mate, să recon
stitu im şi mobi
l i erul după bu
cata de piatră 
ce s'a găsit în 
ruinele foisoru
lui dinspr� he
leşteu, care n e  
dă  putinţa în
ţelegerei altor 
frânturi iden-

Cl)enar de fereastră, epoca Matei Basarab. 

Tapiseri i pe 
pereţi nu  erau, 
afară de o bu
cată de brocard 
sau damasc pe 
cari se f i x a u  
i coanele 82) ; iar 
sobele erau ase
menea cu ace
l ea ce· se găsesc 
încă în vech i le - Dela vecl)ia l u i  mânăstire, dărîmată. -

tice, găsite la Potlogi , ce nu puteau să 
fie înţelese, şi care ne lămuresc asupra 
mobi l i erulu i  românesc, asupra căru ia s'au 
făcut foarte hazardate hipoteze până 
acum. ( I lustraţia pagina  64). 

Mobi l ierul în casele româneşti, atât 
d in  descrieri le călători lor cât şi după 
cele ce am văzut însine într'o casă · a 
unu i  vătaf de plai di'n 1 750, pe care 
am găsit-o în judeţul  Dâmboviţa -
se reducea la un pat l ung ce ţ inea cât 

eule d in Măldă
reşti ,  Groşera, - cu un cămi n  scund, pentru 
combusti une şi eşi rea fumului ,  de unde 
căldura ducea " la două olane ce se obiş
" nu iau a fi rotunde sau pătrate cu flori 
" în stuc 11 83) . 

* 
* 

* 

Pe lângă curte, Matei Basarab rezidi 
şi strămoşasca mânăstire din apropiere, 
situată la poalele dealuri lor dinspre la
turea de apus a satului , pitită pe atunci 
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într'o pădure, şi care avea sa- 1 veşn i 
cească nu  numai numele, dar chiar să 
serve şi scopuri lor sale mi l itare. 

Cine o zidise dintru început, nu se 
şti e ; Matei Basarab pomeneşte în hri 
soave pe " moşii şi părinţi i Domniei 
mele " ,  iar Brâncoveanu pe " boierii cei 
bătrâni d in  Brâncoveani ,, 84) . 

Totuşi n u  e greu de urmărit cele pa
tru faze prin care trece mânăsti rea dela 
fondarea ei până azi. 

I ntemeiată după aşezarea boeri lor 
Brâncoven i ,  pe moşiea cu acelaşi nume, 
va fi fost înfi in ţată nu  mult t imp înain
tea veaculu i  a l  XVI I - lea, de când încep 
să apară primele documente referitoare 
la mânăsti rea ce-şi avea de hram pre năs
cătoarea de Dumnezeu. 

, Documentele d in  1 624, Apri l ie  6, prin 
care sora mai mare a lu i  Matei Basa
rab, Calea, lasă pentru sufletul soţulu i  
său, Stanciu l  Paharnicul ,  trei sălaşe de 
ţigani ,  acestei mânăsti ri, cum şi cel d in  
1 624 prin care Alexandru Vodă îi în 
tăreşte stăpân irea asupra moşiei Po
tlogi i 85) - sunt cele mai vechi şti ri ce 
le avem asupra mânăstirei, al cărei prim 
egumen Dorothei, va fi egumenit până în 
anul  1 64 1 , când î i  succede Gavri i l  6) . 

I n  epoca de pribegie a boeri lor brân
coveni ,  fugăriţi de persecuţi i le lu i  Leon 
Vodă, această vechie  mânăstire fu de
vastată ca si curtea din Brâncoveni .  Ea 
se afla, l a  Începutul domniei  l u i  Matei 
Basarab, în aşa stare încât, în 1 636, când 
se aduseră oasele tatălu i  lu i  Matei, Dan
ciul Vornicul , nu putură fi înmormân
tate aci, ci tocmai la Arnota. 

I n  1 640, însă, Matei Basarab zidl în  
locul acelei vechi mânăstiri o alta, îm
preună cu Preda Bâncoveanu 87) , în  
timpul vizitei lu i  Baksic, care ne  descrie 
şi halul  în  care se afla atunci străvechea 
mânăstire : 

" Mai în  jos de sat se vede o pă
" dure mare, u nde era o mânăsti re ve
" ch ie  şi ruinată, pe care acum Voevo
" dul  a pus să o rezidească si să o în
" tărească ca pe un  castel, cu

' 
ziduri de 

" jur  împrejur, cu turn mare deasupra 
" porţei " 8s) . 

I n  t impul l ungei egumen i i  a lu i  Ga-

vri i l  ( 1 64 1  - 1 666 1 un ie  89) , aflăm că mâ
năstirea fu vizitată, după cum am văzut, 
de Patriarhu l  Antiohiei ,  Macarie, şi după 
plecarea acestuia fu atinsă de " jăcmanu l  
" şi prada ce  au fost şi s'a făcut mă
" năsti rei " ,  după omorârea lu i  Preda Brân 
coveanul de  către Mihnea Vodă. 

Jăcmanul nu  se potol ise n ici în anul 
1 660, când sate întregi de ale mânăs
ti rei se aflau " în băjen i i ,  de s'au sculat 
" de au mâncat nutreţele, şi i -au ars co
" şarele şi i-au tăiat brani ştel e "  90), - insti
gate de neorânduielele seimen i lor, roşi lor 
si dorobanti lor răsculati . ' 

Subt ur�aşul lui Gavri i l ,  Nichifor, 
( 1 667 - 1 675 9 1), care, după moartea lu i  
Gavri i l ,  era adus de soborul m-rei, de la 
vecina fondatiune a Buzesti lor : Călu iu l ,  
- îndurerata 

'
văduvă a Papei Brânco

veanu, Stanca Cantacuzino, aducea în 
1 688, aci în  cu ibu l  strămoşesc, oasele 
soţulu i  său Papa, omorât de Seimeni în  
1 655, ş i  înmormântat întâi în  Mitropo
l iea Bucureştilor. I n  acelaşi timp aducea, 
tot ad, şi oasele nefericitu lu i  său socru, 
tatăl Papei, omorât de Seimeni i  l u i  Mih
nea, ş i  care fusese înmormântat în  Mi
tropol i ea Târgoviştei, de unde piatra lu i  
de mormânt, sfărâmată cu pri leju l  re
centei restaurări a m itropoliei ,  aj unsese 
în curtea unei cârciumi ,  u nde descope
rind-o, am cetit pe o latură : 

PREDI DVORNICUL ;  iar pe alta : DUMNE
ZEU SĂ-L [POMENEAS]CĂ. 

Pe splendida marmură pe care o puse 
Brâncoveanu, mai târziu, în  1 699, peste 
aceste morminte, în locul pietrelor puse 
de mama sa Stanca, se citesc slovele pe 
care ea pusese să le sape pe mor
mintele iubite, lângă cari îşi exprimă do
rinţa să fie însăşi înmormântată : 

AICEA ZAC OASELE RĂPOSATILOR Î1 TR 
D(U)HUL SFÂNTU : FERICIT JUPANU PREDA 
VEL VORN!C BRÂNCOVEANUL ŞI ALE FIULUI 
SĂ PAPEI POST(ELNIC L), CĂRORA LI S'A 
ÎNTÂMPLAT PERIRE, ÎNTÂI PAPEI POST(ELNI
CULUI), ÎN ZILELE LUI CONSTA TDIN ŞERBAN 
VOEVOD, PE VREAME CE S-AU RĂDICAT DORO
BANTI I, CĂLĂRAŞII HOTEAŞTE ASU PRA DOM
NUL 1 SĂU ŞI A NEAMULUI BOERESC. ATUN
CEA AU UCIS PE PAPA POST(ELNICUL), FIIND 
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LEAT 7 1 63 ( = 1 655) ; IARĂ PRE TATĂ-S.Î\U, PREDA 
VOR ICUL, L-A UCIS MI HNEA VODĂ CEL RĂ , 
IN CASELE DOMNEŞTI, It TÂRGOVŞTE, E
FI INDU VINOVAT NIMIC. ŞI S-AU PUS ACASTĂ 
PIATRĂ DE DUMNEAEI JUPÂNEASA STANCA 
CA TAC ZI TJ, CARE AU FOSTU J PÂ EASĂ 
PAPEI POSTELNICUL. M 4 A (LUNA) IUNIE 8, 

A H t1 ( = ZILE), LEAT 7 1 75 = 1 668). 

La 1 674 l an., o altă nenoroci re izbi 
pe Stanca prin moartea fiului său mai 
mare, Barbu, căruia după cum spune 
nenorocita " întâmplându-i-se moarte . . .  
" încă tocmai în Ţarigrad, adus-au oasele 
" l ui de acolo şi au îngropat în Mânăs
" tirea noastră, la Brâncoven i "  92) . 

lmbătrânitu lu i  Nichifor, încă de pe 
când trăia, i se designase de urmaş 
Anania, eromonahul mânăsti rei, care o 
conducea de fapt în ultimi i  ani ai lu i  
N ichifor 93). 

Egumen, apoi, dela Mai 1 675 până în 
1 697 94), Anania duse mânăsti rea spre 
strălucirea pe care el nu o va apuca. El 
î i asigură pe lângă o bună stare şi 
un privi legiu dela Şerban-Voevod, prin 
care i se da vinăric iul domnesc din 
dealul Brâncoveni lor, d in  1 O vedre una, 
" cu poclonul şi cu pârpărul " - până ad 
mânăstirea ne având ca privi legiu decât 
scuti rea de vinăriciu a vi i lor mânăsti 
reşti - dat de Constantin Şerban Cârnul95). 

Darul era motivat de faptul că mânăs
tirea era fără n ici un ven it dela domnie, 
si asezată la un drum mare. · 

' A�estui egumen, Brâncoveanul , la · ur
carea sa pe scaun, îi scria cunoscuta 
scrisoare că: " toată ţara, rugându-ne, ne-au 
" ridicat Domn, care domni  ea mea aceasta 
" nu aş fi poftit... că şti i şi sfinţia ta .. . 
" că ca un domn eram la casa mea .. . 
" pentru aceasta am luat domnia mea 
" jugul acesta asupra domniei mele"  90). 

Sub Ratai ! ( 1 697 - 1 699) 9') moare, la 
1 1  Febr. 1 699, mama lui Brâncoveanu, 
Stanca, născută Cantacuzino, " Sâmbătă 
" la patru ciasuri din noapte" .  După 
u ltima-i dorintă de a fi înmormântată 
" lângă boiaru! '  dumneaei ... Jupan Papa 
Brâncoveanu " 9R) , după ce cu mare alai 
fu scoasă afară din Bucureşti, pe subt 
deal urile vi i lor, fu dusă cu o caretă până 
la Mânăsti rea Brâncoven i lor, unde Brân-

coveanu, aşternu peste amândouă mor
mi ntele, două pietre de marmură, încu
nunându- le cu vulturul cantacuzinesc si 
cu un chenar superb de frunze : ' 

SUBTO ACASTĂ MARMURĂ ZACE ŢĂRÂ A 
J( )PĂNEASI STA CA CANTACUZEA I I ,  FATA 
LU(I) JUPA CO STANDIN - ,  DE T VECHI U  ŞI 
ÎNPĂRĂTE(S)C ROD CANTACUZI O BIV- VEL
POSTELNIC, I A DOAM lJ  IL! TCĂI ,  FEATI BĂ
TRÂNULUI IO ŞERBAN BASARAB VOEVOD, J U
PÂNEASA LUI  JUPAt PAPEI BRÂ COVEANl:J
LUI POST(ELNIC), FECORUL LUI JUPA PREDI 
BRÂ COVEA T LUI BYV-VEL VORNIC, ŞI MUMĂ 
BL(A)GO[CESTI]VUL I IO  CO STANDIN B. BA
SARAB VOD(Ă). CA REA, CU MARI BLÂNDEAŢE, 
CU MULTE MILOSTENI I  ŞI CU TESPUSE AL TE 
BUN.Î\TĂŢI ,  TRĂIND ŞI UMPLÂ.ND VÂRSTA 
ŞI DE A TI [ ] ,  DE CARI 44 VĂDUVĂ, SĂRACĂ 
DE SOŢUL EI, A TRECUT CREŞT!t EAŞTE, S-AU 
SĂ V ÂRŞIT, LA A UL DELA ZIDIREA LUM I I  7207, 

ŞI DE LA SPĂSE I A  El ,  1 699 FEBR(UARIE) 10, 

ÎNTR'AL Ut SPRĂZECELEA AN AL DOMNIE I  
FI LUI SĂU, MAI S S P MENIT, 10 CONSTAN
DIN B. B. VOEVOD, CARELE, CU MARE CIN(STE) 
ŞI CU TOATE CREŞTI EŞTILE POMENIRI  ŞI 
M I(LE), A ICI  LA MÂ ĂSTIREA BRÂ TCOVE 1, 
U DE ŞI ÎNSĂŞI LA MOARTE AU LĂSATO, 
ADUCÂ D-0 LÂNGĂ SOŢUL EI PAPA POS
(TELNIC L) ŞI SOCRĂ-SĂU PREDA VORNICU, 
O A ĂSTRUCAT ""J. 

Sub Misail ( 1 700 - l u i .  1 709) 10o), mâ
năstirea atinge cea mai mare strălucire, 
căci Brâncoveanu apri ns de " părinteasca 
dragoste ce avea pentru mama sa" ,  înmor
mântată acolo, luă dispoziţiun i  pentru 
rezidirea mânăstirei. La 9 I u l i e  1 699, în 
prezenţa fi i lor domnului, Constantin şi 
Ştefan şi a Mitropol itului Theodosie, se 
făcu ceremonia punerei p ietrei fundamen
tale  a biseri cei celei mari ; şi sub con
ducerea ispravn icului Radu Oolescu Vei 
Comis 10 1 ), zidăria continuă până toamna. 

Cu pri leju l  terminări i ei , la 1 5  Aug., 
acelaşi an, Brâncoveanu îi hărăzi un 
frumos pergament, prin care o ridica din 
neînsămnătatea de până ad, făcând-o 
lavră, în înţelesul mari lor lavre atonite : 
" ... Mai înainte vreame fi i nd făcută bi
" searică mai mică de strămosii domniei 
" mele, boiarii cei bătrâni d�n Brânco-
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" veani ; 1ara după ce au dăru it Domnul 
" Dumnezeu pre răposatul Matei Băsărab 
"Voevod, cu domnia ţări i aceştiea, când 
" au fost cursul ani lor de la zidirea lumii  
" 7 1 40, (= 1 632), recte, cum am văzut, 
" =  1 640) domniea lu i  împreună cu ră
" pasatul moşul 
" domnii  meale, 
" Preda Biv vei 
"Vornic Brân
" coveanul , au 
" fostu pusu ne
" vointă si ch iei
" tuială 'de au 
" fostu zugră
" vi tu sf(ân)ta 
" biserică aceia, 
" înfrumuseţân
" u-o pre den 
" lăuntru cu po
" doabe şi cu 
" ceale ce se cu
" vine, i ară pre 
" din  afară cu 
" ch i l i i ,  cu clo
" potniţă şi cu 
" altele precum 
" se văd. Şi de 
" atuncea până 
" acum au stă
" tut a castă b i 
" searică ; iară 
" după ce ne  au 
" dăruit Dom
" nul Dumne-. . " zeu ŞI pre no1 

" cel mai denainte, al adorm irei prea 
" sfintei şi de Dumnezeu născătoarei 
" pururea fecioare-Marii, mai adăogând 
" şi alt hram - pentru jaj utoriul şi paza 
" sfintei m3.năstiri - si soborul sfinti lor 
" arhanghel i 11 102). 

' 
' 

Ca privelegi i ,  
d ete Brânco� 
v e a n u  v a m a  
domnească din 
S l at i n a, până 
acum percepută 
de pârcălabi i  
domneşti ,  ş i  

dreptul de a ju
deca 1 2  sate în
vecinate. 

Dar lucrul de
p l in  nu se ter
minase cu zidi
rea bisericei ce
lei mari, căci, d in 
vechea mănăs
tire, Brâncovea
nu nu lăsă în p i 
cioare decât co
losalu l  turn -
clopotniţă, cum 
şi casele egu
meneşti ridicate 
de Matei B asa
rab ; el făcu d in 
nou chi l i i le des

" cu domnia tă
" ri i ,  înălţânclu
" ne la scaunul  
" moşi lor dom
" mel noastre, 
" când au fost 
" la al 1 1 - lea an 
" a l ; d o m n i e i  
" n o a st r e, în
" demnati f i indu 

Ci)enar de fereastră dela biserica mare a Mân. Brâncoveni. 

pre miazăzi, 
cum şi bolniţa, 
în a cărei zidire 
B râ n co ve a n u  
căută să recon
stituiască t ipul 
vechei biseri
cute dărâmate, 
a ' l u i  M a t e i  
Vodă. L u c r u l  
tutulor acestor 
clădiri se ter
mină de abia în  

-Epoca Const. Brâncoveanu.-

" de Do�nul Dumnezeu şi de prea sfânta 
" l u i  maică, am stricat acastă mică bi
" searică, d in  temelie şi{totu întracestaş 
" locu den temel ie i arăşi, de iznoavă, altă 
" mănăstire mare, ca o Javră, am înnălţat, 
" precum să şi veade, h ramul f i indu, iar 

1 702 când, pisania bolniţei, ne spune : 

SFÂ TA ŞI DUMNEZEIASCA BESERECUCE 
ACASTA CAREA BOLNIŢĂ S-AU FĂCUT, ASE
MINEA ŞI TOCMAI CA CEAIA DENTÂI MĂ
NASTIRE ERA, ÎNTRAL CĂRI IA LOC ACUM 
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SĂ VEADE CIASTĂ MARE ŞI fRUMOASĂ, ŞI 
IARĂŞI DE PREA LUMNATUL ŞI Ît  ĂLŢAT L 
10 CO STAND! 1 BASARABA VOEVOD , DEN 
TEMELIE RIDICATĂ, fĂCUTĂ, ŞI ÎNCH INATĂ 
MARILOR ARH ISTRATIGI MIHAIL ŞI GAVRIL, 
ŞI AL ALTOR TUTUROR ÎNGEREŞTI CEATE, 
LA ANUL DE LA H(RISTO)S DOM 1 L 1 700, 

MEC4A ( = LUNA) MAI 20 AHH (=ZILE). 

Deşi pictura nu fuse terminată de 
cât în 1 704 1 03), Brâncoveanu însuşi 
căută să vie la termi narea întregei zi
dări i ,  în toamna anului 
1 702, August 2 1 ,  " cu toată 
boerimea şi cu1iea Măriei
sa]e u  desfătându-se de fru
museţea lucrărei t o4) . 

I n  egumeniea lu i  eofit 
( 1 709 Iu l i e- 1 72 1  ?) I Ofi) , în · 
cep vremuri de restrişte pen 
tru mânăsti re ; în zadar el 
dohândl dela Stefan Canta
cuzino 1 06) , întări rea vechi lor 
privi legi i ,  căci puţi n după 
aceia mânăsti rea are să su
fere dupe urmele invaziei 
catanelor. In zgomot de arme 
si  sub brutal itatea soldati lor 
�ăpitanulu i  Dettine van' Pi
voda, călugări i fură daţi a
fară pentru a face loc sol
daţi lor încuarti ruiţi aci . Călu
gări i  de abia au timpul  să 
noteze în bisericuţa de din 
afară, în bolniţă, aceste rân
duri : 

numai «gardianus» al acestei Episcopi i ,  
el geră şi afaceri le mânăsti rei până în 
Nov., 1 728, când luă titlul de episcop, 
în care cal itate face acte de episcop 
u CU ştirea mări i sale u mai marelui nos
tru dereptor Baron de Tisch 11 111) care suc
cedase Colonelulu i  von Sch ramm, gu
vernatorul m i l itar al Olten iei .  Pentru 
evacuare intervine si văduva lu i  Brânco
veanu, Doamna Maria, chiar către Îm
păratul Carol a l  VI - lea plângându-se 
de u CVarti ru] atât de îndelungat al lu i  

Pivodă, în mânăsti rea d in  
Brâncoveni 11 ş i  cerând tran
sferarea lui în altă parte. 
De abia în 6 Dech., 1 727, 
Consi l iu l  de război, aprobă 
evacuarea, dând ordine 
pentru aceasta Generalulu i  
Schramm 11 2) .  

In  vremea egumeni i lor lu i  
Ştefan ( 1 728 - 1 736) 1 1 �) ;  
Ianov ( 1 736 - 1 740?) ; Ohe
nadie ( 1 740 - 1 758 ?) ; I no
chentie ( 1 759 - 1 777) 1 1 4) , 

mânăsti rea scapătă din ce 
în ce din pricina războaelor 
ce o izbeste tot mai rău din 
partea TL;rci lor, vrajmaşi a 
tot ce era brâncovenesc. 1 ntre 
1 777- 1 785 ea n ici nu mai 
are un egumen, ci un epitrop, 
pe " părintele Popa Tho-

1 1 5) • ' v vt t v u ma u  , ŞI era u SCapa a a ... 
" neaj ungând nic i  un ajutor 
u de mi lă 11 1 16) . 

SĂ SE ŞTIE DE CÂND E-AU Coloană din colonada pridvo- Sub egumen i i le lu i  Nico-
rului bisericii celei mari. dem ( 1  785 - 1 790 ?) ; Anas-SCOS PIVOTĂ AFARĂ DIN C H I LI I  

PE TOŢI CĂLUGĂRII ,  1 72 1 107). 
- Epoca Brâncoveanu. - tasie ( 1 790 - ov., 1 8 1 2) 1 17) 

Atunci va fi încetat şi egumeniea lu i  
Neofit, în locul căruia, se alege un 
agreat al Nemţi lor, I nochentie ( 1 721  ? -
1 728, Mai) 10 ) . Sub el se îngăduie con
locuirea căl ugări lor cu trupele şi se fac 
ch iar încercări de evacuare 10J) care ră
mân fără succes deocamdată. Ca foa1ie 
bine văzut de emţi, I nochentie fu spri
j in it de aceştia pentru candidatura epis
copatului de Râmnic, rămas vacant după 
moartea lui Damasch in  Episcopul, în 
1 725, Dech., 5 1 1 0) . urnit deocamdată 

averea ei se prăpădeşte sub 
jaful războaelor, ţăran i i  sparg si l işti le  1 1 B) , 
satele se risipesc, moşi i le se cotropesc 
şi încep o serie de i nterminabi le procese 
relative la proprietăţi. Ajuns la mari 
bătrâneţe, Anastasie nu mai e în stare 
să descurce haosul, de aceia Origorie 
Brâncoveanu îl înlocui cu Theodosie 
( 1 8 1 2  ov., 1 - 1 847 ?) 1 19) . 

Egumenatu l lu i  Theodosie nu  e de
cât o încercare de ridicarea mânăstirei 
d in  trista jale în care se afla. Î n zadar 
el se plânge Domnului de " ticăloşia în 
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" care se află mânăsti rea, mai mult de · 
" cât toate mânăstiri le, cu primirea că
" lători lor, fi ind în drumul Craiovei " 1 20) ; 

/ 

C}Jenarul u�i i  şi pisania bolniţii. 

" şi de " s ă r ă c i  a în care (ea) cade 
" di n  cauza răzmiri ţ i i  zălogindu-şi mo
" şi i le"  1 2 1). 

Ca ult imă nenoroci re, cutremurul d in  
1 83 7 ,  l an. 1 1 , o dă râmă mai toată, 
" zdrobindu-se cu totul de înfricosatul 
cutremur"  şi nerămâind în pici'oare 
decât bolniţa, clopotn iţa şi casele egu
meneşti ale lu i  Matei-Vodă. Theodosie 
o rezidi d in nou în Aug., 1 842 122) . 

I ntre 1 847 ? - şi 1 852 L13), sub Ioa
n ich ie, când se pierde şi simţul pentru 
rostul vechi lor mânăsti ri, d in porunca 
Mitropol itulu i  Neofit, se trece schitul 
de călugăriţe Mamu sub supravegherea 
Egumenului dela Brâncoveni , cum se 
mai făcuse si cu alte schituri de maici . 

În ce st�re se afla mânăsti rea în 
1 84 7,  ne o arată un i nventar al e i ,  
d in care extragem relativ la casele 
egumeneşti şi de oaspeţi că avea : 
" bolţi le de zid crăpate, precum aseme
" nea şi păretele, urmând neapărat să 
" se dărâme până în bolta pivniţei . . . . . . . 
" fi i nd primejdioasă în starea ce se 
" află " .  124) 

Sub Chesarie ( 1 853 - 1 857) 1 25) şi 
Bulet inul  (omisiuni i  Monumentelor Istorice. 

Pimen ( 1 857 - 1 873) 26) ea numai avea 
ca personal decât 42 de i nşi , d in care 
treisprezece fraţi ,  restul servitori t :: 7) . 

I n  t impul acestui ultim egumen, şi a 
acestei decăderi, se ridică energicul fiu 
adoptiv al răposatulu i  Origorie Brân
coveanul , Origorie Bibescu de Bran
covan ; acesta în urma unei vizite ce 
o face, în 1 85 7, pe la toate mânăsti
r i le, fondate de fami l ia sa, strânge toate 
hrisoavele şi toate actele lor, pe care 
le depune într'o administraţie centrală, 
ce o întocmeşte, aflată sub di recţia sa 
«ctitorul» . 

El pune regulă în admin istraţia mo
şi i lor făcând l ic itaţi i pentru arendarea 
lor, împa1ie ven ituri le, ordonă facerea 
a 250.000 cărămizi pentru ridicarea din 
nou a ch i l i i lor despre miază-zi dela 
Brâncoveni .  

I a r  în faţa decăderei idealului celu i  
vech i a l  mânăstiri lor, " ţinând seama de 
glasul timpulu i " ,  el face proecte dife
rite, fie de transformarea lor succesivă 
în internate de băeţi şi de fete, fie în  
bibl ioteci mânăsti reşti ,  f i e  în  institute 

Sc}Jiţa planului bolniţii M.-rii Brâncoveni. 

de cultură pentru procurare de burse 
ti neri mei L28) . 

Deşi Ministru l de culte de atunci , 
10 
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Petre Poenaru, nu poate decât să-I fe
l icite pentru patriotica ·idee, încercarea 
sa nu reu-
şeşte, izbin - ••••••••111 
du-se de re- V 
zistenţa, p e 
deoparte, a e- , . u 

' . L... - - - - - - - -· : gu � e n  i l ? r, - - - - - -- - - ' : 
can nu  VOiaU i ;  .::< r· · · · - - · ·: : K : 
nici un  con- : : 

trol , pe de 
altă parte, de 
idealul  s t a
tuluimodern, 
care nu pu
tea tolera reinvierea drep
tulu i  ctitoresc, p e n t r u  
nişte instituţii publice, ce 
s'ar fi cuvenit a se afla 
sub tutela sa. 

Se deschise un pro
ces 129), pe care Bibescu-
Brancovan îl pierde, căci o 

în 1 862, se vorbeste de Scl)iţa planului c�-

f t 1 t-t BO) _ 
. • d . selor egumeneştJ. OS U C 1 Or 1 Jar rep- - Epoca Matei Ba-

tu] statului asupra drep- sarab -

tului ctitoresc prevală în 
1 863, când se vândură moşii le mănăstirei, 
răscumpărate apoi de ambiţiosul fostul 
ctitor. 131) 

Cu curatorul Popa Radu Şapcă, e
roul dela 1 848, (înmormântat sub o 
piatră la nordul biserici i), se termină 
în 1 873 şirul egumenilor şi viaţa mâ
năstirească ce ţinuse peste trei sute de 
ani ; totul zăcând astăzi în cea mai 
mare ruină, cu toate protestări le  săte
n i lor, preotulu i  şi doctorului  ospiciului 
în care fu transformată mânăstirea. 

* 
* * 

În  planul său original , Mânăstirea 
Brâncoveni i  avea forma unui  patrulater 
(63,50 m. X40,56 m.), i ntrarea fi ind în Ia
tura nordică �ub turnul-clopotn iţă ( i lus
traţia p. 65). In mij locul acestui patru
later, format de clădiri le chi l i i lor, se ri
dica biserica cea mare a mânăstirei - ,  
iar î n  afară de  incintă, bolniţa. - În tran
sformări le de pe la  începutul veacului 

al X IX-lea, se adaose toate clădiri le  (graj
duri, apartamente) ce se văd în colţul 
de nord-est (i 1 ustraţia p. 6 1  ). 

Din vechea mânăstire a lui Matei 
Basarab nu  a rămas, astăzi în picioare, 
de cât o parte din înprejmuire, colo
salu !  turn - clopotniţă, care imită pe acel 
de la Brebu, cum şi casele  egumeneşti 
dărâmate în 1 84 7 (i lustraţii le pp.6 1 ,  62). 

Aceste case ridicate la coltul nord
vestic al curţi i, ca şi acelea ale �ânăstirei 
Oovora, dau preţioase i ndicii asupra 
felului  cum se prezinta o casă în epoca 
lui  Matei Basarab, de la care au rămas 
foarte puţine clădi ri. 

Ridicate pe o pivniţă mare, boltită cu 
o boltă jumătate ci l indru (berceau), cum 
se obişnuia a se face bolţi le pivniţelor 
până la Brâncoveanu, care cel dintâi 
introduce ca Iota, - ele aveau următorul 
plan, după cum se vede atât din urmele 
lăsate pe ziduri ( i lustr. p. 62) cât şi din 
o descriere din 1 84 7 132) : " La stânga 
" despre miază-noapte, pe lângă clopot
" niţă, se începe case mari egumeneşti şi 
" pentru musafiri, clădite pe o pivn iţă 
" mare, în care urcând pe o scară cu 
" treizeci trepte de stejar (S, pe plan, i lustr. 
" alătur.) mergi într'un foişor (f), cu stâlpi 
" de l emn, (desigur în urma cutremu
" rului) cu tavan de scânduri, de lemn 
" de brad ; de aici intrând într'o săl iţă 
" lungă (A), (boltită berceau) se află un  
" număr de  patru odăi (C) cu  trei că-

. " mări (K) şi cu o primblătoare (T), cu 
" bolţi le  de zid (calote pe trompe) cră
" pate- precum asemeni şi pereţi i aces
" tor odăi, urmând neapărat să se dă
" râme " .  

Primblătoarea T ,  însă, nu  era de  cât 
o transformare a vechiu lu i  turn de 
pază, ridicat de Austriaci, în timpul ocu
paţiei, - după cum rezultă din apareia
ju l  zidăriei, exact asemenea cu turnurile 
din El isabeth-fort, din întărituri le in
sulei Adakaleh. 

Pe lângă aceste camere, mai erau două, 
al ip ite clopotniţei (As), cari duceau la  
o ascunzătoare (As) octogonală (4,87m), 
ce se afla deasupra gangului de iutrare 
al clopotniţei şi de desuptul comparti
mentu lu i  clopotelor- în care se i ntra 
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printr'o mtca uşă secretă, mascată de 
un dulăpior fixat în dreptuL ei. 

Din vechea b iserică a lu i  Matei Ba
sarab, dărămată de Brâncoveanu, nu a 
mai rămas decât ferestrele (i l .  p. 68) ale 
căror săpături l ineare comparate cu sculp
turi le lu i  Brâncoveanu, ne dau înţele
gerea evoluţiei artei decorative, dela Matei 
Vodă Ia Brâncoveanu. 

Din toate clădiri le  ridicate de Brân
coveanu, (între cari şi a chi l i i lor ridicate 
Ia  m iază-zi L 33) nu a mai rămas decât 
bolniţa, restul f i ind distrus de cutre
murul d in 1 837. 

Sculpturi le, însă, ale vechei biserici 
împodobesc şi azi b iserica cea nouă, 
ridicată de Theodosie. Ele, ca şi pietri le 
mormântale sculptate cu aceleaşi mo
tive __"ca şi ferestrele, (i lustraţia p. 7 1  ), 

1) Ourbăneştii fură cumpăraţi în 1 690, cf. Doc. 
a ş e z ă m  i n  t e  1 o r b r â n c o v e n e  ş t i, pach. 3 1  
(corn. de  d. A l .  Lăpedatu). 

Un puţ de acolo " Puţul Doamnei" are un colac cu 
inscripţie pe care nu o am putut-o citi din pricina creş
terei apelor. 

2) Asupra drumurilor : A. M. Perrot, W e g w e i  s e r  
d u r  c h d i e e u r o  p. T ii  r k e i, Leipzig 1 855 ; H .  
Wittinghausen, D a  s f ii  r s t e n  t h u m R o m  a n i  a, 
g e o g r a p  h i s c h m i 1 i t ă r i s c h d a r  g e s t  h e I l  t, 
1 869. 

") St. D. Orecianu, V i a  ţ a 1 u i C o n s t a  n t i  n
V o d ă  B r â n c o v e  a n  u 1, de Radu-Log. Orecianu, 
Bucureşti 1 906, 73, 78 ; I s t o r i a  Ţ i e r e i  r o m â
n e ş t i, în Magazinu Istoric pentru Dacia V, 1 55 - 6. 

') A. Odobescu, C ă 1 i n d a r c e s ă c h i a m ă 
f o 1 e t u  1 N o v e  1, în Revista Română, an 1 86 1 ,  672. 

") Orecianu, i b i d., 1 1 1 .  
6) Orecianu, i b i d., 1 29. Revista Română, 674. 
1) Mai vine în 1 706 şi 1 709 ; Orecianu i b i d., 1 6 1 ,  

1 90, 225. 
8) N. Iorga, I s t o r i i l e  D o m n i l o r  Ţăr i i-R o m â

n e ş t i, d e  C o n s t a n t i n  C ă p i t a n  u 1, Bucureşti 
1 902, 1 14 ;  C. Erbiceanu, C r o n i c a r i i  G re c i :  
Naum Rămniceanu, C r o n i c  u 1 ,  274. Amintirea lup
telor se păstrează şi în Săruleşti pe câmpul ., la bătăi " ,  
ş i  în  numele generalului L i  e d e r, l a  Obileşti, din 
timpul războiului Crimeei. 

") Orecianu, i b i d., 274. 10) Orecianu, i·b i d., 1 56, o pune greşit la Scăeni .  
Aceste vii .,cu pivniţi de piatră şi cu casele deasupra 
şi cu moşia" (Brâncoveneasca) fură dăruite fiului cel 
mare Constantin, i b i d., 272. 

Cunoaştem şi numele pârcălabului satului, după una 
din multele cruci ridicate în lungul drumului : .,-j- Cu 

constituesc adevărate obiecte de artă, 
şi ne dau cheia deslegărei problemi i  
mesteri lor clădiri lor lu i  Brâncoveanu. 
Di�

· 
exami narea lor, se vede existenţa a 

doi ciselori deosebiţi . - Unul mai vechi  
care cizelează cu motive aproape identice 
ca la  H urezi 134), coloanele şi chenaru l  
uş i i  ( I lustr. p. 67) şi  care nu poate fi 
de cât Vucaşin  Caragea ; altul, mai nou, 
care apare după 1 699, care sculptează 
mai fin, şi într'o manieră mai occiden
tală, finele chenare de ferestre, pietrele 
mormântale şi pisania Domniţei Zma
randa din m-rea Horezu l ; acesta este 
Pesena, şi diferenţele d i ntre lucrări le 
celor doi meşteri, în  sculpturi le palate
lor Brâncoveanu lui ,  l e  vom vedea mai 
de aproape în capitolul recapitu lativ cu 
care vom încheia acest studiu .. 

VIRG. DRAGHICEANU. 

vrearea tatălui şi fiului şi d(u)hălui svăntii rădicatu-se-a 
acastă svântă crâce (sic) cu truda şi cu osteneala şi 
toată cheltâiala dâmnelui Cârstea Pârcălabul ot Scheai, 
vy dni Io Costandinu Băsărab Voevod. Pomeni gi : 
Manea, Stanca etc. 7204 ( 1696) ". 

") Orecianu, i b i d., 1 69. 12) Id, i b i d., 44, 1 76. Din con acul dela Drincea dete 
un hrisov de întărire pentru moşiea Lupşa. D o  c u
m e n t e  1 e d e  m oş i e ale d-lui Procuror Antonescu
Dâmboviţa. Pentru Muşeteşti : D i c ţ i  o n a r  u 1 O e o
g r a f  i c. Pentru Săra ta : Orecianu, i b i d. ,  275. 

'") V. Batthyany, R e  i s e  n a c  h C o n  s t a  n t i
n o p e !, Pesth 18 10, 261 .  

") N .  Iorga, R o m â n i i  ş i  B r a ş o v  u 1 ,  Bucu
reşti 1 905, 39. 

Un mare număr de docume.n,ţe, referitor la nenumă
ratele cumpărături de vii, în dealul Oorgan al Pi
teştilor, se află în D o  c., a ş e z e m i n t e  1 o r b r â n
c o v e n e ş t i  p. 94. (Corn. d-lui ·Al .  Lăpedatu). 

15) Orecianu, i b i d., 57 ; Revista Română i b i d., 
660, 669. 16} Revista Română, i b i d. ,  669 ; C o n  d i c a  d e  
v e  n i t u  r i ş i  c h e 1 t u  e 1 i a v i s t i  e r i  e i , dela 
leatul 1 694 - 1 704, în Revista Istorică a arhivelor Ro
mâniei, 335 - 420 ; Orecianu, i b i d., 83, 88. 

17) Orecianu, i b i d. , 1 64, 1 79, 1 95. 18} Textul crucei amintitoare amorului, la Iorga, I n
s c r i p ţ i i d i n b i s e r i c i  1 e R o m â n i e i, I, 245. 
Asupra lui Paget, Orecianu, i b i d., 1 12. 

19) De! Chiaro, I s t o r i a d e I l  e m o d e  r n e  r i
v o 1 u z z i o n i d e I l  a V a 1 a c h i a, V e n e t i a 1 7 1 8, 1 79. 20) C a  1 e a  1 u i T r a j a n, Celei-Turnu-roşu, este utili
zată de şoseaua judeţeană în bună parte până aproape de 
satul Grecii, la 3 Km., spre sud de Brâncoveni. In dreptul 
acestei comune, după ce transversează brazda lui Novac, 
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(un şanţ de 3 - 4  paşi), apucă, părăsind şoseaua, prin 
semănături, spre n.-v, unde se disţinge în forma unui 
drum înpietrit, lat de 1 4  paşi. (Asupra numelui, păstrat 
în graiul popular, v. şi f. Kanitz, S e r b i e  n, h i s t o. 
r i s c  h-e t h n o g r a p  h i s c h e R e i  s e s t  u d  i e n ,  Leip
zig 1 868, 351 , şi raportul austriac din 1 730, Hurm., 
IX, p. 1 .  635). 

Tradiţia numeşte pe Trajan şi Domnul de rouă, 
făurind o legendă care are multă asemănare cu va
riantele ce circulă în Sârbia (asupra lor : Kanitz, i b i d., 
73 şi id ., D i e r 6 m i s c h e n  f u  n d e  i n  S e r b i e  n, 
Wien 1 861 ) , cari în ulH!JJa !!Haliză credem că se rata
şează la un ciclu de tradiţi i  mai vechi, referitoare la Ale
xandru cel mare, care îşi găseşte exprimare şi în artă (v. 
Brockhaus, D i e  K u n s t i n  d e n  A t h o s-K l o s t e r n, 
Leipzig, 1 89 1 ,  4 1 ,  şi C. Bayet, L' A r t b y z a n t i n, 
Paris, 1 89). 

Se spune anume că Trajan, care locuia peste Dunăre, 
îşi avea o iubită, la noi în m unţi, dela care se înapoia 
înainte de sosirea dimineţei ; dar într'o dimineaţă în
târziind şi apucându-1 cântatul cocoşului , s'a topit în 
picături de rouă. 21) Hrisovul lu i  Duca Vodă, 1 674, la Grecianu, o p. 
c i t a t, 257 - 8. 22) N. Iorga, G e n e a l o g i a C a n t a c u z i n i l o r, de 
m a r e l e  B a n  M i h a i  C a n t a c u z i n o, Bucureşti, 
1 902, 70, 80. Vezi şi E. Picol, G e n e a l o g i e  d e l a  
f a m i l i e  B r a n c o v i c, Columna lui Trajan, 1 883. 

•s) Actele fondului Brâncovenii .  
24) N.  Iorga, S t u d i i  ş i  d o c u m e n t e, V, 1 7 1 .  26) Id. ,  i b i d., actul de danie, V, 1 69. 
26) Asupra tot ceiace priveşte genealogia, vezi Ge

neral P. V. Năstur.cl, R a d u !  Ş e r b a n  B a s a r a b  ş i  
M a t e i  B a s a r a b, Albina 1907, 4B - 49. 27) Asupra Hărvăteştilor, vezi Arhivele Statului ,  
M a  m u şi B r â  n co v e n i  i , pachetul XXV, documentul 
9 ;  i b i d., p. XIV, d. 2 şi p. XIV, d .  4. 28) Iorga, l o c. c i t a t, V, 1 69. 

29) Id. ,  i b i d., V, 1 70. 
30) Trăia încă în 1 54 1 ,  febr., 1 ,  cf. A.S. M a  m u şi 

B r â n c o v e  n i i , doc. istorice, p. XXVII I ,  d. 1 .  
31) Doc. c i t a t, l a  Iorga, i b i d. ,  V ,  1 7 1 .  82) Are o pricină cu un puţar din Piscu, î n  1 573, 

Oct., 1 3, cf. A.S, i b i d., p .  XXVI I I ,  d. 2. 88) A.S, i b i d., p. XXV, d. 9; p. XIV, d. 2. Con
firmarea lui Mihai Vodă e dată Jupanului Calotă 
Banul. 

s4) Iorga, i b i d. ,  V, 639. 
85) Jd. ,  i b i d. ,  639. 
S6) Id.", i b i d., 1 74. 
s1) Stanca Vorniciasa moare prin preajma anului 

1 598 (A.S, i b i d., p .  X IV, d. 2, nu o mai pomeneşte). 
Ea are de copii afară de Barbu, mort cam prin 1598, 
pe Calea ce are de soţ pe Calotă Banul (i" ca. 160Î, 
AS, i b i d., p. XXX, d. 1) şi apoi pe Stanciul ("j" 1624, 
i b i d., p. XXII ,  d. 1). Ea însăşi nu trăeşte mult după 
1 628, când îşi îngrijeşte de suflet (A.S, i b i d. , p. 
XX, d. 2). S8) A.S, i b i d., p. XXII ,  d. 2 1 .  8°) Despre această ramură, vezi Iorga, 1 o c. c i t  a t, 
V, 1 79, 1 80. 

40) I s t o r i a  Ţi e r e i  R o m â n eş t i , o p. c i  l a t, IV, 31 1 .  
H j  Cf. i b i d. ,  şi înşti inţarea unui birar asupra acestor 

evenimente la N. Iorga, S t u d i i  ş i  d o c u m e n t e, 
IV, 1 9. 

42) Înprejurările vemre1 lui pe tron, descrise de 1. 
Sârbu, M a t e i  u V o d ă  B ă s ă r a  b ă s a u  s w ă r t i  g e 
B e z i  e h u n g e  n, Leipzig, 1 899, 1 - 26; şi Iorga, S t u d i i  
ş i  D o c u m e n t e, IX, 4 - 1 7. 

48) I s t o r i a  Ţ i e r e i, i b i d., 313, şi hrisovul lu i  
Matei Vodă, pentru moşneni i  din Vlădila din 1 6341 
A.S, i b i d . ,  p. X I I, d. 2. 

44) favoritul Radu Juzbaşa de fustaşi, fu şi ispr<}v
nicul bisericii zidită de Doamna Elena în T.-v�ste, cf. 
Virg. Drăgh iceanu, C ă l ă u z a m o n. i s t. d i n  J u d .  
D â m b o v i ţ a , 1 8. Vezi şi A.S, i b i d., p .  XI I ,  d .  1 ,  
din 1633. 

45) Memoriul în M o n u m e n t a s p e c t a n t i a  h i s t o
r i a m  s l a v o r u m  m e r i d i o n a l i u m, Zagrabiae 1 887, 
XVI I I ,  98. - Oltul azi curge numai la 4 Km., depărtare 
de Brâncoveni, d:tr locuitorii au apucat vreme când 
curgea cu mult mai departe, după cum spune şi Baksic. 

46) A.S, i b i d., p. XIV, d. 6, din 1645. 
47) Emil ia Cioranu, C ă l ă t o r i i l e  P a t r i a r h u l u i  

M a c a ri e, Bucureşti 1900, 197 - 200. 
48) A.S, i b i d., p. XXV d. 3, din 1658, M a r t i e  26. 
49) Grecianu, i b i d., 257 - 8. 
50) Grecianu, i b i d., 19 .  
51 )  Revista Română, i b i d. ,  663. 
52) Grecianu, i b i d., 57; Revista Română, i b i d. ,  663. 
58) Revista Română, i b i d., 665 ; şi Grecianu, i b i d. ,  

59 ; Iorga, S t u d i i ş i  d o cu m e n t e; VI,  486, şi Re
vista Română, i b i d . ,  666. 

54) Grecianu, i b i d. ,  63 ; .1 s t o r  i a  Ţ i  e r e i, i b i d., 
1 37 ;  Revista Română, i b i d., 664 - 8. E de admirat şi 
ad concordanfa ştirilor din lucrările citate. 

55) Grecianu, i b i d. ,  69, 7 1 ; I s t o r i a  Ţ i e r e i, 
i· b i d., 143 ; Revista Română, 669. 

56) Crecianu,  i b i" d., 78 - 9. 
67) Grecianu, i b i d. ,  92 - 3 ;  Revista Română, i b i d., 

672 - 3. 
58) Grecianu, i b i d. , 1 16. 

· 59) Grecianu, i b. i d., 274. · 
60) "Ai cea zace, răposatul de pioasă amintire, creşti nul 

Jupan Glieorghe Pesena Levin, care, umblând după 
un trai mai bun, găsl în schimb moartea. Sub ·aceiaşi 
cruce este înmormântată mama lui ,  Anna, şi . fratele 
lu i  Dimitrie, însă pomenitul Gheorghe, răposă în anul 
dela Hristos 1707, în ziua de 29 Octombrie. 

" Eu Jon Pesena Levin,. am îngrijit şi am ridicat 
această prea sfântă cruce atât pentru mântuirea păcă
toşilor a celor vi i ,  cât şi spre veşnica amintire" .  61) Cf. H uimuzaki, Doc., VI I I ,  403 ; M o n u m e n t  a 
s p e  c t a n t i  a, i b i d., deosebit de "forestieri que ave
van o attuale impiege" în curtea ' lui Brâncoveanu cf. 
Oei Chiaro, o p. c i t  a t, 29. 

62) Oei Chiaro, i b i d. , 1 92. 
68) Radu Popescu, Cron i ca Ţ i e r i i  r o m â n eş t i ,  în 

Magazinu lstoricu, IV, 54. 
64) Asupra lui Dettine, Radu Popescu, i b i d., 54 ; 

memoriul lui  lohan Stanislav Grotowsko, în Un
g a r i  s c h  es M aga z i  n ,  Presbourg, 1 783, I I I, 1 80, 301 ; 
De! Ch iaro, o p. c i t a t, 223 ; Hurmuzaki, · o o c. IX, 
p. 1 ,  634. 

65) Radu Popescu, i b i d. ,  1 10. 
66) 1-lurmuzaki, Doc., IX, 1 ,  630. 
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67) Revista Română, i b i d. 
68) Hurmuzaki, O o c. ,  IX, 1 ,  634 - 5 -8. - Asupra ha

nului din Craiova, vezi Virg. Orăgh iceanu, Z i d u r i  1 e 
B ă n i e i  C ra i o v e i, în Buletinul Comisiunei mon. 
istorice, an. I I I ,  1 92 - 4. 

69) Vassif-Efendi ,  Pr e c i s  h i s t o r i q u e d e  la gu erre  
des  T u rc s  contre l e s  R u s se s, 1 769 - 1 774, Paris 
1 827, 81 - 3 ;  raportul lui Valcroissant către D 'Aiguillon, 
în H urm., O o c., S. 1 ,  1 848. 

70) Hurmuzaki, i b i d., 850. 
71) V. A n a s ta s e  ou m em o i rc s  d' u n  grec, Paris 

! 820; Naum Rămniceanu, C ro n i c u l , la C. Erbiceanu, 
C r o n i c a r i i  G r e c i , Bucureşti 1 888, 260. 

72) Iorga, S t u d i i  ş i  D o c., V, 199 ; AS, i b t d. , 
p. XXV, 23. 

'") Su !zer, O e s c h i c h te  d e s  t r a n s a  1 p i n  i s c h e n  
O a c i e n s, Wien 1 78 1 ,  1 ,  352. 

74) N. lorga, S t u d i i  ş i  D o c., XIV, 1 96. Inscripţia 
interioară pomeneşte evenimentul : " 1 837 lan. I l , când 
s'a dărămat de cutremur ce au fost noapte, şi a rămas 
parte din zid şi boltă, după aceia a rămas părăsită 
până la 1 849, şi s'a reparat de enoriaşi, cu stăru inţa 
preoţului Vlad şi Stan, apoi la 1 871 Aprilie 2 1 ,  se 
aprinse din fulger. .. s'a reparat la 1 88 1  " . 

'5) La Reşca se sapă pământul de 2 metri i ,  pentru 
scoaterea şi vânzarea "cărămidei de Antina", şi ape
ductelor (întrebuinţate ca burlane de sobe); se vinde 
bucata cu 0,50 bani ; iar cameurile cu 1 5 - 20 lei 
bucata. 

76) M o n u m e n t  a s p e  c t a n t i  a, XV Il!, 87 ; Paul 
de Alep, i b i d., 80 - 1. 

") Grecianu, i b i d., 1 1 1 - 4. 
78) Şi Sărbii au castele, nu occidentale ci bizantine, 

ca şi noi, cf. Kanitz, 1 o c. c i t  a t, 245, 25 7, 273 ; şi 
id. ,S e r b i e n s  b i z a n t i n s c h e  O e n k.,Wien 1 862, 22. 

79) Vezi Virg. Drăghiceanu, P r i d  v o a r e  1 e b i s e-
r i  c e  1 o r m u n t e n e, în Convorbiri Literare, XLII ,  
391 - 4. 

8°) Casele domneşti din Probota au băngi fixate în 
ambrasurele ferestre, cf. N. Gh ica Bucleşti şi O. Balş. 
M a n a s t i r e a  P r o b o t a, Buc., 1909 ; paturile Pala
tului lui Duca Vodă dela Cetăţuia, au astfel de pi
cioare de piatră, Cf. A. Russo, P a  1 a t u  1 1 u i O u c a-
V o d ă, în Columna lui  Trajan, an 1 874, o. 1 .  81) Oei Chiaro, i b i d. ,  32. 

82) ld . ,  i b i d. 
88) i d. ,  i b i d. 
s•) A.S, i b i d., p. X I I, d. 13 ; p. XXI I I , d. 4 .  
85) A.S, i b i d . ,  p . . XXI!, d. 1 ;  p. 1 ,  d. 1.  86) A.S, i b i d. ,  p. 1 ,  d.  4. 
87) M o n u m e n t a s p e c t a n t i a, i b i d , 98. Pe piatra 

de mormânt a Danciului-Vornic, din Arnota, am cetit 
că fu adus în al VI-lea an de domnie a Ju Matei-Vodă. 

88) Vezi No. 86. 
89) A.S, i b i d., p. 1, d. 18 (din Mai 1 641) ; şi p. XXI, 

d. 3 (din Martie acelaşi an). 
90) O o c. c i t  a t ;  ş i  A.S, i b i d., p. XXV, d. 3 şi p. 

XI, d. 23. 
91) Cf. A.S, i b i d., p. X l, d. 23, Iunie 1666, când 

era încă la Călui ; în 17 Mai, 1675, vine Anania, cf. 
A.S, p. XXII, d. 46. 

92) Lectura şi transcrierea pietrelor de la Mânăstirea 
Brâncovenii, am făcut-o fără a colaţiona cu textele 

publicate. În privinţa lui Barbu, vezi A.S, i b i d., p. 
XIV, d. 12. 

93) A.S, i b i el., p. V, d. 7 ;  p. XI, d. 28. 
04) ld . ,  i b i d., p. XXI I ,  d. 46, ultimul act dela el e 

din Oech. 1696, cf. C o n d i c a B r â n c o v e n e a s c ă, 
I I I ,  827. 

95) A.S, i b i d., p. XXll l ,  d. 3 ;  p. XXX, d. 6. 
96) 1 b i d., p. XXV, d. 24. 
97) 1 b i d. , p. XX li, d. 69 (din 1697 Iunie 28). I n  

1701 e Misail ,  cf. i b i d. ,  p. XXI I ,  d. 7 1 .  
98) Revista Română, i b i d. , 670. Grecianu, o p .  c i t  a t, 

92 - 3. 
99) Vezi No. 92. 100) A.S, i b i d. , p. XXll ,  d. 7l şi p. XXI I, d. 77 ; 

în Iulie 24 e pomenit ca mort. 101 ) Grecianu, 1 o c. c i t  a t, 92 - 3 ;  Revista Română, 
i b i d., 672 - 3  ş·r pisaniea : 

" lntracestu loc, unde acum cest sf(â)nt lăcaş iaste, 
fost-au de moşii lu Matei Băsărabă Voevod şi ai 
Predi V(e)l Vornic, făcută o mică bisearică, cu hramul 
dându-i a prea curatei Maicii Domnului şi spăsi
toriului Hs., adormire ; acaia apoi Matei Vodă, dom
n ind, o au zugrăvit la leatul dela zidirea lumii 7 140, 
( = 1 632) şi au fost până ce den nou rânduiala lui 
Dumnezeu, au statut Domnu Ţării ,  luminatul Ioan 
Costandin Basarabă Voevod, fiiul Papei Postelnicul, 
fecorul Predii Vornicul. Carele văzând-o aşa mică, şi 
maica sa Stanca Cantacuzino pristăvindu-se pre ani 
44 ai văduvii sale, şi aducând-o lângă soţul ei, Papa 
Postelnicul, aicea de au astrucat, s-au îndemnat, şi 
bisearica cea mică, bătrână, o au rădicat şi aceasta ce 
acum să veade den temelie o au zidit făcând-o şi în
frumuseţând-o diplină mănăstire, în slava şi mărirea 
prea sfânt şi veacnicului Dumnezeu, spre pomana a 
tot bătrân neamului şi spre buna pomenire a bune
lor sale fapte, începând, o au lucrat într'al 13 an al 
domniei lui, curând anul dela spăsenia lumei 1 699, 
ispravnic lucrului punând pre Radu !  Golescu Vei 
Comis". 

1o2) A.S, i b i d. , p. XXlll, d. 14 ,  din 1699. 108) Inscripţia zugrăvită, la Iorga, I n s c r i p ţ i i  Il, 72. 
104) Grecianu, 1 o c. c i t  a t, 1 1 6 ; Revista Română, 

11, 72. 105) A.S, i b i d., p. XXII, d. 77. In Iulie 24, 1 709, 
murise Misail şi îi urmă Neofit, cf. i b i d., p. XXII I ,  d. 5. 106) I b i d., p. XXll l, d. 5. to7J Şi la Iorga, 1 n s c r i p ţ i  i I l ,  72. 

108) A.S, i b i d., p. XXI I ,  d. 86. In Mai era încă 
egumen. 1o9) C. Giurescu şi N. Oobrescu, O o c. ş i  re g e s t  re 
p r i v i t o a r e  la  C o n s t a n t i n-Vo d ă  B râ n covea n u, 
Buc. 1 907, 358. 1 1°) N. Oobrescu, l s t o r i  a B i s e r i c e i  r o m â n e  î n  
O 1 t e n i a, Bucureşti 1906, 60. 111 )  Oobrescu, 1 o c. c i t  a t, 212, (pentru gard ianus); 
vezi A.S, i b i d., p.  XXV, d. 75. In privinţa evacuărei, 
vezi Oobrescu, 1 o c. c i t  a t, 20 ; G iurescu, Oobrescu, 
1 o c. c i t  a t, 361. 112) Oobrescu, l o c. c i t a t  205. 118) A.S, i b i d., p .  XXII, d. 87. 1 14) 1 b i d. , p. XXII ,  d. 86, 89, 90, 95, 96, când se 
vede un epitrop Thoma. 115) 1 b i d., p. XXII, d. 96. 
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I I G) 1 b i el.,  p. XXV, el.  6. 
1 17) 1 b i d., p. XXIV, d. 9 ;  p. XXV ! Il, d. 8 ;  p. 

XXV, d .  7.  118) 1 b i d., p. XXVIII ,  d. 8.  119) 1 b i d. ,  p .  XXV, d. 71. 120) 1 b i d., p. XXV, d. 70. n1 ) 1 b i d., p. XXVIII, dosar 81. 1 22) Dela el se păstrează un clopot : 
{tEOa6ow<; •Qa.;·tE"i;oov-w<; f]y0'11f.lEVo<; ��.,.,Quv;wBavrov, 

1 833. Kaffel in Wien_mich goss. 
Pe un alt clopot scrie : 
Gl6 3t:OHO nPI-11\0iKH flll6�11H1\Pfl 1\:bKH%, ll:b

i\IOiiE:flW!1, H 1\1\HI\Ot:tll-l"b, l'tlPfllliflHHWb :6 1 �6PKt:� 

t:6H'IflLJ.b (?j, 1\6T"b 1 808. 128) Din actele, dosarele şi registrele ce le-am des
coperit la mănăstire, azi depuse în C o 1 e c ţ i  u n i  1 e 
( o m i s i u n i i  M o n u m. I s t o r i c e, v. o. XXV. 

' "') l b i d. ,  XXI.  125) 1 b i d . ,  No. XXV, XXIV. 12s) 1 b i d. ,  No. XXIV, X I II. 
t ot) 1 b i d., No. XXLJ I .  128) 1 b i d. ,  1 o. XXXIV. 129) C. Bolliac, M â n ă s t i r i l e  z i s e  b r â n co v e-

n e ş t i, 207. uo) C. C. M. 1 . ,  i b i d., No. IX. 181) 1 b i d. ,  No. X I J J .  182) 1 b i d. ,  XXI .  188) Pisania lui Theodosie, din interiorul bisericei 
celei mari, ne spune că ele fusese ridicate de Brân
coveanu. 18•) Asupra acestor sculpturi ale Hurezului vezi : 
B u  1 e t i n  u 1 C o rn. M o n. J s t., an. I I, 26, 27, 30. 

P. S. Deşi Javră, mănăstirea avu numai două schite : 
unul în Robăneşti-Vlaşca, de pe vremea lui Matei-Basa
rab, închinat de Rafail Călugărul ,  cu fratele său Leul în 
1 635, (cf. A.S , i  b i d., p. XI d. 4), şi altul în Slătioare, 
Hurezul ,  închinat de Irimia monahul, pe mirenie I l ie 
Armaşu, (cf. A.S, i b i d., p. IV. d. 2 ;  C o n d i c a 
b r â n c o v e n e a s c ă, I I I, 829 ; I o r g a, S t u d i i  şi 
D o  c., X IV, 3 ;  A.S, i b i d., p. IV, d. 4 ;  şi d. 6). 

- Autograful lui Brâncoveanu de pe evanghelia 
il . p. 66 spune : "Acastă evanghelie înfrumuseţând-o cu 
argint mult pe den afară, după cum se veade, o am 
închinatl-sfintii mănăstiri dela Brâncoveani, unde este 
hramul adormirea născătoarei de Dumnezeu, stăpânii  
noastre, Mariei, la leat 7239, 1 69 1 ,  !o Constandin B. 
Voevod" .  

- Alte însemnări pe  aceeaşi evanghelie : "Această 
evanghelie este de 1 37 ani, cum arată anul în faţă, 
şi la acest an mai jos am fost şi eu cântăreţ la bi
serică, aci în curte, în zilele cocoanei Zoiţa Brânco
veanu, că boerul au fost murit încă dela leat 1 822 
Apr. 24, la Braşov, 1 829 Apr. 17 ·- Dumnealui de bun 
neam Manolache Brâncoveanu au răposat la leat 1 822 
Aprilie 24, la Braşov". 

- În anul acesta, 191 1 ,  Aprilie 1 8, la orele 5 d. p. 
"un uragan nemai pomenit... a luat acoperişul. . .... 
bolniţei . . . rămâind zidurile goale ... " scrie parohul bi
sericei. De nu se ve lua măsuri se va pierde picturile 
brâncoveneşti ce se păstrează acolo. 

- Nu putem a nu mulţumi d-lui 1. D. Trajanescu, 
pentru facerea schiţelor şi desenelor, cum şi preotului 
N. Avrarnescu şi învăţătorului, din Brâncoveni, pentru 
ajutorul ce ni-au dat. 

Ciubuc {tor) exterior, din bolniţa M-rei Brâncoveni. 
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NOI SAPATURI IN  CETF\TEF\ TROPF\EUM TRF\If\N I  
1 9 1 0  

--0--

I l .  

CF\NF\LUL CETAŢI!  

Prin mij locul stradei de căpetenie, Via 
Pri'hcipalis, trece marele canal , care o 
străbate dela un capăt la altul, pe o lun
gime de vreo 300 m ., începând dela 
poarta de apus până la cea principală , 
de răsărit , sub al cărei prag prelungin
du-:-se ocoleşte turnul ei despre miază · 
noapte şi se revarsă în -�anţul cetăţii . 
Ca şi strada , canalul este curăţit astăzi 
deplin şi poate fi studiat cu înlesnire. 
Adâncimea şi alcătuirea lui se pot vedea 
bine mai pe toată întinderea părţii să
pate in ultima campanie, deoarece, afară 
de puţine locuri, unde dispare sub les
pezi , rămăşiţa lespezi lor ce-l acoperiau 
odinioară, el stă . descoperit şi clar la  
lumina zilei. 

Acest canal, prin dimensiunile şi so- · 
liditatea lui ,  este şi va rămânea una din 
cele dintâi curiozităti ale cetătii. Studiul 

) ' 

amănunţit al lui mi-a dat următorul re-
zultat : 

Cât priveşte dimensiunile, canalul are 
în lumină o adâncime de 100,40 şi o 
lăţime de 000,85 dela un părete la altul . 
In regiunea de jos însă el este împărţit 
în două printr'o prispă scundă, care ocupă 
toată marginea despre miazăzi a canalu l .  
Această prispă are o lărgime de om,35 
şi o înălţime de om,3o. 

Spre a căpăta o idee mai lămurită 
despre canal, să procedăm sistematic în 
descrierea lui, începând de sus în jos. 
In părţile unde este mai bine păstrat, el 

are, la amândouă marginile de sus, un 
şir de pietre prelungi răsărite cu vreo 
om' 1 o, formând un fel de straşină anume 
prevăzută pentru o mai bună sprij inire 
a lespezilor m ari ce-l înveliau dealungul 
stradei. Aceste pietre au uneori o grosime 
de peste om,20. După aceea urmează în 
jos zidăria dreaptă a păreţilor canalului. 
Aceşti păreţi au cel puţin om,60 grosime  
şi sunt zidiţi din piatră văroasă locală, 
neregulat cioplită. 

Mortarul ce fixează între sine aceste 
pietre este la fel cu cel dela Porticus 
Forensis, una din cele mai mari şi mai 
impunătoare ruine ale cetăţii : este al
cătuit din var gras şi cenuşă, în care e 
presărat mulL cărbune şi puţină cără
midă fărămată : e un mortar foarte bun 
când se întrebuinţează intr'o zidărie în
chisă , dar disolvabil la acţiunea tempe
peraturi i .  Cenuşa înlocueşte aci nisipul, 
care nu se afla la  îndemână şi în apro
piere de cetate şi deci se procura cu 
greu şi cu cheltuială multă, cum însumi 
am experimentat-o la construirea Mu
zeului din Adamclissi. 

Pentru a precumpăni greutatea ce 
apasă dinspre cele două l aturi ale stradei 
şi- a feri de prăbuşire canalul, acesta fu 
prevăzut cu legaturi) adică cu un şir de 
blocuri lungi, care sunt fixate dealatul 
păreţilor canalului şi joacă rolu l  contra
forturilor. Aceste legături sunt puse la  
o adâncime medie de om ,60 şi la inter-
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valuri de 3m ,00. Cea m ai m are parte 
dintr'însele se află in situ şi dovedesc 
că şi-au îndeplinit menirea cu cinste 
(dacă unele l ipsesc pe alocuri, este că 
au fost ridicate mai târziu,  iar nu căzute 
dela sine). 

Dar ceeace atrage şi m ai m ul t  l uarea 
noastră aminte este cu deosebire par
doseala şi temelia canal ului .  

Inainte de toate, l a  suprafaţă) ne în
tâmpină un strat de cărămizi patrunghiu
lare de o l ungi m e  de om,40 şi lăţime 
de om. 34, iar grosime de om.04. Aceste 
cărămizi sunt de culoare roşie închisă, 
foarte solide şi par'că dinadins arse, cum 

încât abia se sparge cu târnăcopul : dai 
într'însa ca într'o piatră şi abia sare în 
tăndări. ' 

După o pătură de beton în grosime 
de om _o5 vine u n  a l  doi lea rând de că
rămizi ,

· 
la fel aşezate, de aceleaşi dimen

siuni si de aceeas factură ca si cele a
m intit� . Apoi bet�naju l  contin�ă m ai la 
vale turnat într'o adânci me de om. 1 8 ; 
cel din urmă strat a lu i ,  de vreo om.06, 
se deosebeşte de pătura superioară prin 
aceea că înlocueşte cu nisip cenuşa şi 
cărbunele. 

In totul ,  aşa dar, pardoseal a  şi teme
l ia canalului  are o grosime de om·32. 

Vedere a canalului cefălii Tropaeum. 

de obiceiu sunt asemenea fabricate ro
m ane. Ele se recunosc după o particu
l aritate : unele poartă pe suprafaţa lor 
câte două, altele câte trei dungi diago
nale trase cu degetul , iar altele de două 
ori câte trei trăsături de fel u l  acesta în 
răscruce. 

Această pardoseală de cărămidă, aşe
zată dealatu l ,  în fundul  canalului ,  este 
fixată într'un strat de beton de o întoc
mire particulară : el e combinat din piatră, 
din bucăţi de pietricele şi . cărămidă, din 
var gas; din cenuşă şi cărbune presărat. 
Compoziţia asta e în adevăr vrednică de 
mirare ; ea este atât de tare şi trainică, 

Sub ea apare pământul galben curat, 
care formează solu l  primitiv al p latoului  
cetăţi i .  Acest pământ, ca să poată servi 
ca bază la pardosirea canalului ,  probabil 
a fost udat şi bătut, cum arată desimea 
şi vârtoşia lui .  

J udecând după toate aceste elemente 
alcătuitoare ale fundaţiunii descrise, în
ţelegem grija deosebită ce s'a pus la 
durarea canalu lui din partea ziditori lor l u i .  

Această fundaţiune are l a  suprafaţă 
o lăţime de om ,50, restul  fiind ocupat 
de prispa pomenită, ale cărei dimensiuni 
le am dat şi a cărei poziţiune am ară
tat-o mai sus. Această prispă e contem-
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porană cu restul zidăriei c e  o înconjoară : 
o învederează atât alcătuirea sa iden
tică cu păreţii canalului cât şi legătura 
nemij locită cu dânşii .  
- Peste platforma ei s 'a găsit· un con
duct de apă făcut din tuburi de tera
cot ă.  Aceste tuburi sunt calcate într'un 
strat de mortar de var şi nisip şi apoi 
acoperite cu o pătură de cărămizi aşe
zate oblic peste conduct şi răzim ate de 
p ăretele canalului şi de muchea prispei ; 
adică în formă de scurgere (versant), 
anume spre a uşura curgerea apei ce 
cădea de sus, dela marginele canalului.  
Poziţiunea aceasta nu e tocmai fericită , 
căci astfel aşezate, cărămizile puteau 
luneca uşor în canal , cum ne încredin
ţează starea actuală, când multe din el.e 
se găsesc dislocate şi chiar răsturnate. 
Cărămizile sunt produsele aceluiaşi fabri
cant1 dela care provin şi cele dela par
doseala canalului , cu care coincid în
tocm ai. 

Cât priveşte acum tuburile conduc
tului, ele au o lungime de om,5o ; dia
metru lor l a  partea superioară e de om , 1 1 ,  
i a r  l a  partea inferioară l a  cep sau jalţul 
tubului,  e de om,09 1). Forma lor nu e 
deplin cilindrică ; ele se lărgesc l a  m ar
gini ca o pâlnie şi se subţiază întru câtva 
treptat la mijloc. 

De rem arcat e l a  aceste tuburi nu 
numai tăria păreţilor,  ci şi m ij locul de 
legătură întrebuinţat la îmbucare : el 
este o pastă albă, aproape petrificată, 
compusă din var nestins şi untdelemn. 
Chitul acesta se păstrează perfect de bine 
lipit de marginile tuburilor 2) . 

Destinaţia canalului  este evidentă : el 
servia fără îndoială l a  scurgerea apelor ; 
ca c!oacă n u  poate fi considerat , fiindcă 
nu se scurgeau murdăriile printr'însul. 
Aceasta e sigur ,  căci nu găsim pe toată 
întinderea lui nici o gură de canal lătu
ralnic venind din interiorul cetăţi i .  Apa 
de ploae se strecura . în canal prin anu
m ite deschizături, care trebue să fi fost 
construite deal ungul acestei artere, dar 

1) Adică tocmai mai mult decât 2 digiti, măsură 
romană de vreo 3 cm. şi jumătate, cum recomandă 
Vitruv în ATchitectw·a VII I, cap. 7, par. 8 (tubuli crasso 
corio ne minus duorum digitorum fiant). 

Buleti n u l  Cofn isi u n i i  Monumentelor Istorice. 

despre fel ul cărora nu avem cunoştinţă, 
nefiind păstrată nici o urmă din ele. 

Aşezarea conductului  de apă în canal 
e un obiceiu străvechiu, care se practică 
si în zilele  noastre. Dar de u nde vine si 

, 1 

ce anume parte aprovizionează cu apă 
acest conduct, nu se ştie până <;lCU m .  
E o chestie care s e  va lămuri după vii
toarele săpături. 

Cât despre epoca de construire a ca
nalului,  se înţelege că nu se poate stabi l i  
cu precizi une ca şi în genere epoca res
tului de ruine desgropate in cetate. Am 
cercetat cu luare aminte zidăria lui, şi 
între materialul constructi v am găsit bu
căţi de cărămizi ş i  pietre care poartă 
încă neîndoioase urme de tencuială fă
cute din var cu nisip, prin urmare di
ferită de tencuiala proprie a zidului  dela 
canal , care, am văzut, e din var şi ce
nuşă . Din aceasta putem deduce, cu toată 
siguranţa, că aceste bucăţi de cărămizi 
şi de pietre sunt lu ate dela alte cladiri, 
cari , înainte de a fi zidit canalul, fuseseră 
dărămate la un moment dat ,  de bună 
seam ă  în urma unei catastrofe suferite 
de cetate. 

Faptul observat de noi .  că m ortarul 
zidului del a canal e identic cu c;el dela 
Porticus Forensis, ne face să credem că 
am ândouă aceste construcţiuni datează 
din aceeaş vreme. După răposatul Gr. 
T9ci lescu , Pqrticus Forensis ar fi datând 
din timpul lui Traian. Se poate ca pri m a  
l u i  construcţiune s a u  începuturile l u i  s ă  
dateze d i n  timpul l u i  Traian, dar rămă
şiţele lui de căpetenie nu pot fi din 
această epocă, adecă din prima perioadă 
a cetăţi i ,  dacă ţinem seama de structura 
zidurilor şi de m aterialul întrebuinţat, 
provenit în parte dela alte clădiri ante
rioare. 

Că aceste construcţi i-Porticus Foren
sis ·şi canalul  - aparţi n perioadei ulteri
oare, dovadă e probabil şi mortarul de var 
şi cenuşă , căci o cantitate îndestulătoare 
de cenuşă pentru a servi la (acerea m or
tarului nu putea sta la îndemâna cons-

2) Chitul acesta e cunoscut şi întrebuinţat şi astăzi, 
însă cu adaosul bumbacului ,  care serveşte de legătură 
chiagului de var şi uleiu. După Vitruv, ştim că el era 
o combinaţie de var nestins şi uleiu. 

1 1 
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tructorilor decât doar după o aseme
nea catastrofă ; aceasta însă nu-i un 
argument îndestulător, întru cât ce
nuşa p utea proveni şi de la lemnăria 
pădurilor, cu care, judecând după anu
mite rămăşiţi, trebue să admitem că 
era îmbrăcată în vechime această parte 
a Dobrogei, atât de sărăcită astăzi în 
vegetaţie. 

Aceste consideraţiuni ne obl igă să 
credem că atât canalul cât şi Porticus 

Forensis, construcţiuni de frunte ale 
cetăţii, datează din timpul reconstrucţii 
acesteia, foarte probabi l  din anul 3 1 6, 
în care, cum ne asigură o cunoscută 
inscripţie, cetatea Tropeenilor a fost re
construită din temelie de Constantin-cel
Mare şi de tovarăşul său Liciniu, după 
ce ei a u  zdrobit pe barbari, adecă pe 
Goţi, care multă vreme inainte prădaseră 
şi p ustiiseră proviinciile dela dreapta 
Dunării. 

G. MURNU 

Secţiune prin canalul cetăţii 'Cropaeum. 
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DIN  ROMÂNif\ 

--o--

I l  l .  PRODUSELE INDUSTRIEI PREISTORICE. 

Studiul  obiectelor preistorice, produse 
de mâna omenească, ce se găsesc în sta
ţi'tmi l e  noastre, prezintă o mare impor
tanţă, căci de o parte aceste obiecte sunt 
un icele i zvoare d irecte ce posedăm pentru 
cunoaşterea vieţi i omului preistoric din 
ţara noastră, a gradulu i  de cultură la 
care a ajuns, a relaţiun i lor lu i  cu alte 
popoare şi a i nfluenţelor ce a suferit, de 
altă parte ele aduc cel mai mare serviciu 
pentru datarea staţiun i lor. 

Se înţelege că pentru un studiu te
mein ic  al omulu i  preistoric din ţara 
noastră, puţinele obiecte ce ne stau as
tăzi la dispoziţie sunt cu totul neîndes
tulătoare ; cu ajutorul lor putem cel mult 
să ne facem o idee generală despre va
rietatea de forme şi perfecţiunea tehn ică 
a produselor acestei industrii şi să fixăm 
aproximativ vrâstele  preistorice ce s'au 
succedat în tara noastră. 

Produsele ' i ndustriei de care vorbim 
se grupează în două mari categori i :  de 
o parte arme, unelte şi obiecte de po
doabă lucrate din peatră, os ,  aramă, bronz 
şi fier, de altă parte produse ceramice, 
cari la rândul lor sunt şi ele unelte, o
b iecte de podoabă şi de cult şi vase. 

Ceramică s'a găsit în cantitate mai 
mare sau mai mică în toate statiuni le 
noastre preistorice, în cari s'au' făcut 
oarecari săpături . Cele mai multe sta� 
ţiuni  au dat la iveală, de altă parte, o
biecte de peatră şi de os, de vreme ce 
produse de ale industriei metalurgice 

nu s'au găsit decât într'un număr mat 
restrâns de statiuni .  

Trebue să ob�erv însă că nici una din 
staţiunele descoperite până acum n'a dat 
la iveală numai obiecte fabricate din ace
laş material, ci în toate s'au găsit ames
tecate obiecte din materialuri diferite. 
Astfel în unele locuri în mij locul unui  
număr mai  mare de obiecte de peatră 
s'a dat peste câteva obiecte de aramă, 
bronz şi fier ; în altele împreună cu o 
cantitate mai mare de obiecte de bronz 
erau amestecate câteva de aramă si  fier. 
In sfârşit în unele staţiun i  s'a putut con
stata cu  uşurinţă cum peste cultura preis
torică s'a stabi l it cultura romană. 

Trecând acum la descrierea diferitelor 
categori i de produse ale i ndustriei preis
torice din ţara noastră, voi ţine seamă 
numai de acelea a căror provenienţă este 
absolut s igură şi în special de cele ce 
le-am putut studia personal în colecţiu
n i l e  publ ice şi particulare pe cari le-am 
vizitat. 

Pentru ca această descriere să fie cât 
se poate mai completă, trebue să trec 
aci în revistă obiectele preistorice ce se 
află în bogata şi extrem de i nteresanta 
colectiune de antichităti a d- lu i  Dr. C. Is 
trati ___:_ Colecţiunea Ma�ia I strati Capşa
pe care n'am avut ocazia să o vizitez 
decât acum în urmă. Pe lângă un în
semnat număr de local ităţi noi, cari au 
furnizat antich ităţi preistorice, această mi
nunată colecţiune mi-a dat pri lej să cu-
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nosc şi câteva obiecte de acest fel ,  cum 
n'am văzut în n ici o altă colecţiune pu
bl ică sau particulară din ţară. Menţionez 
pe scurt staţiun i le  noi  şi obiectele găsite 
în ele 1) . 

I n  judeţul Mehedinţi : H inova, un to
por negăurit de şist cristal in ,  cu două 
tăişuri şi o urnă cu 4 mănuşi lătăreţe ; 
Persicea, un fragment de topor găurit, 
de diabas-porfi rit ; Slaşoma, un topor de 
bronz cu _toartă pen_tr� legarea cozi i şi 
cu nervun pe margm1 .  

In judeţul Oorj : Oorgovu-J i u, un frag
ment de ciocan negăurit de d iabas ; Ur
dari i -de-sus, un fragment de topor de 
acelaş material ; Borăscu, două ciocane 
găurite de d iabas şi ortofir ;  Logreşti 
B irnici ,  trei tipare (matrice) pentru to
poare de bronz ; Socu, (corn.  Bărbăteşti) 
patru topoare de bronz, dintre cari trei 
cu toarte pentru legat coada, altul cu 

··găurele pentru a se fixa coada cu cuie, 
un  fragment de topor de bronz cu mâ
nerul împodobit cu nervuri circulare şi 
o bucată de aramă nativă. 

In judeţul Dolj : Hordan i , o daltă de 
argi lă s i l icioasă şi foarte fin lustruită ; 
Ooeşti, un topor de diabas, lung de 1 4  
j um. cm., foarte gros ş i  curmat aproape 
de muche, pentru a se putea prinde într'o 
coadă despicată ; Coşovenii -de-jos; un 
topor lung de aramă cu două tăişuri 
aşezate în sens invers ; Cerătu, o bră
ţară de aramă ; Desa, o fibulă de sârmă 
de aramă în · patru muchi i  şi 7 orna
mente rotunde de bronz ; Segarcea, două 
urne de lut, una cu patru, cealaltă cu 
cinci mănuşi ; . Căciulata, un ciocan de 
amfibol it, găurit şi perfect lustru it ; 
Negoeşti-de-Amaradia, Murgaşi - de-A
maradia şi Mălăeşti -Ziătari câte un 
ciocan de diabas, găurite şi foarte fru
mos lustru ite ; Ţugureşti, (corn. Bârza) 
un ciob cu o i n t e r e s a n t ă · compo
ziţie de o r n a m e n t e  săpate. Valea 
Boului ,  c iocan de diabas găurit, cu două 
tăi suri . 

i n  judeţul Romanaţi : Dăbuleni ,  un fru
mos ciocan de gresie. I n  judeţul Olt : Co
teana, o daltă simplă de aramă şi Casa
Veche, două c i o c a n e  găurite de 
diabas. 

I n  judeţul Vlaşca : Pietrele, cioburi de 
olărie prim itivă. 

In judeţul Muscel : Davideşti (pe valea 
H uluba), fragment de ciocan găurit de 
diorit. � 

I n  judeţul Prahova : Comarn ic, un to
por colosal de gran it, găurit ; Şotri le  (pe 
vârful Cucuiatul), un ciocan de gresie, 
fragmente de olărie şi o seceră de aramă ; 
Urlaţi (pe valea Cricovului), două dălţi 
lungăreţe, admi rabi l lucrate, una de ar
gi lă  s i l icioasă, cealaltă de gresie argi loasă. 
Câmpina, pe .proprietatea d- lu i  Dr. Is  
trati, un ciocan de gresie, cioburi de 
olărie primitivă şi gh iulele mari de 
peatră. 

I n  judeţu l Buzău : Nehoi (corn. Pălti
neni), trei topoare ciocane de bronz de 
formă foarte elegantă, două fără orna
mente, iar unul  împodobit cu frumoase 
spirale punctate ; Pârscov, secure de bronz 
de aceeaş formă ca şi cele de mai sus, 
dar cu muchea împodobită cu nervuri 
orizontale şi paralele. 

I n  judeţul Ialomiţa : Strachina, o să
geată lătăreaţă de aramă, i ar în judeţul 
Brăi la : Nazâru, un fragment de vas cu 
o admirabilă compoziţie de ornamente 
l ineare şi punctate. 

I n  sfârşit în judeţul Suceava : Pleşeşti 
(la locul numit " Săcături " ), două topoare 
de si lex î·n parte cioplite, în parte lus
truite, negăurite ; iar în judeţul I aşi : Cot
nari, două topoare de bronz, cu toarte 
şi două săgeţi de bronz în trei much i i .  

Completând informaţiuni le asupra \o
cal ităţ i lor în cari s'au găsit obiecte pre
istorice, să revenim la descrierea produ
selor industr"iei preistorice. 

1 .  Arme, unelte şi obiecte de podoabă 
de peatră, os, aramă, bronz şi fier. 

Armele şi uneltele de peatră găsite 
în România reprezintă toate categori i l e  
de obiecte de acest fel întrebuintate de 
omul preistoric european, începâ,nd cu 
aşch i i l e  de s i lex ce se uti l izau ca cuţite 
sau răzătoare şi terminând cu topoarele 
s i  ciocanele de formele cele mai ele
gante. Se înţelege că din cauza insufi 
cienţei cercetări lor de până acum nu-
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8 9 
1 .  'Copor de aramă cu tăişuri inverse din Coşoveni de jos (Dolj). - 2. 3. 3a şi 3b. 'Copoare-ciocane 

de bronz din Nel)oi (Buzău) . - 4. Secure de bronz din Pârscov (Buzău). - 5. Ciocan de diabas din Mălă
e'Şti-Zlătari (Dolj). - 6. Brăţară_de aramă .din Rogova:(Mel)edinţi). - 7. Seceră de aramă din Şotrile (Pra
Î)ova) . - 8. 'Ci par de topoare de bronz din Logreşti-Birnici (Gorj). - 9. 'Copor de granit din Comarnic 
(Pral)ova) . - 10 şi 1 1 .  'Copoare de bronz din Socu (Gorj). - 12. Dăltiţă de gresie din Urla ţi (Pral)ova). -

'Coate din colecţiunea Maria lstrati-Capşa.-'/s din mărimea naturală. 
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mărul lor nu este prea mare, cu toate 
acestea însă, formele lor  sunt destul de 
variate. 

Principala caracteristică a acestor pro
duse ale i ndustriei preistorice este, că 
toate sunt lustruite şi în special topoa
rele, ciocanele şi dălţi l e, instrumentele 
principale şi în acelaş timp şi  armele 
de căpeteni e  ale omului preistoric. Cele 
câteva exemplare cari sunt n umai în 
parte l ustruite, iar în parte ciopl ite, trebue 
considerate ca obiecte neterminate. 

Materialul d in care sunt l ucrate aceste 
unelte şi arme este în deobşte s i lexul, 
dar alăturea de el întâln im şi alte roce 
eruptive, ca diabasul, porfiritul, dioritul ,  
ofitul, granitul, amfibolitul, ortofirul şi 
serpentina ; roce sedimentare, ca gresi a 
p recum şi petre calcaroase. De oarece 
însă până acum nu  s'a determinat ma
terialu l  tuturor obiectelor preistorice de 
peatră din colecţiun i le noastre, este na
tural să ne  aşteptăm, ca pe lângă varie
tăţi le  de roce amintite mai sus, să se 
constate si altele. I n  orice caz rocele 
de care �m vorbit se găsesc toate în 
ţară, aşa că putem afi rma cu siguranţă, 
că obiectele lucrate d in ele sunt de fa
bricaţiune indigenă şi n u  importate. De 
altfel numeroasele aşchi i  de s i lex şi de 
alte roce, găsite în mai multe staţiuni ,  
îndreptăţesc şi mai mult această afirmare. 

Topoarele de peatră se grupează în 
4 categori i : Unele sunt negăurite şi se 
întrebuinţau fără ajutoru l unei cozi 2) ; al
tele sunt tot negăurite, dar au aproape 
de muche o curmătură, care se fixa într'o 
coadă despicată la un capăt ::�) ; altele au 
pentru fixarea cozii o gaură făcută ceva 
mai sus de mij locul toporulu i .  Aceste 
d in urmă sunt sau drepte sau ovale 4) 
cu un  singur sau cu două tăişuri 5). I n  
sfârşit unele topoare d e  peatră imitează 
topoarele de metal şi sunt l ucrate cu 
mai multă artă. Peste tot topoarele gău
rite sunt cu mult mai frumos lustruite 
decât cele negăurite şi multe d in ele 
trădează o îndemânare u imitoare. 

Lungimea obişnuită a topoarelor noas
tre de peatră este de 8 - 1 6  cm., iar 
grosimea de 21/2 -4  cm. S'au găsit însă 
şi exemplare cu mult mai mari. Astfel 

este frumosul topor negăurit, de ser
pentină verde, găsit la Topolniţa Qud. 
Mehedinţi) şi reprodus de Bol iac în 
Trompeta Carpaţi lor din 1 872 (No. 1 0 1 0, 
fig. 2) ; de asemenea colosala săcure de 
granit, lungă de 2 1  cm., lată de 9 
cm. şi groasă de 71/2 cm., de prove
n ienţă din Comarmc (Prahova) şi află
toare în col ecţiunea Maria Istrati Capşa 
(p. 85, fig. 9). 

Ciocanele de peatră sunt de două 
feluri : Unele în formă de pi lugi mai 
mari sau mai mici, ascuţiţi la un capăt 
şi cu o much ie  dreaptă sau rotundă la  
celălalt capăt ; altele de formă asemănă
toare cu a topoarelor de peatră, cu vârful 
frumos ascuţit, cu muchea rotundă sau 
bombată, adeseori despărţită de corpul 
ciocanulu i  printr'o uşoară adâncitură 
circulară, şi prevăzute cu o gaură pentru 
fixarea cozi i 6) (p. 85, fig. 5). Numărul 
lor este relativ mic. 

Dălţi le  sunt şi ele de două categorii . 
Cele mai multe au formă lătăreaţă, cu 
tăişul bine ascuţit şi variază ca lungime 
între 5 - 1 6  cm. Câteva însă sunt lungi 
ş i  foarte înguste, în patru muchi sau ro
tunj ite şi foarte fin l ucrate (p. 85, fig. 1 2). 7). 

Vârfuri le  de săgeţi sunt toate de s i lex 
şi variază între 3 - 6  cm. lungime ; cele 
mai multe au la  bază câte doi d inţi 
drepţi sau arcuiţi . La multe d in cele de 
la Cucuteni se observă bine urmele ce 
l e-au lăsat cozi le de lemn în cari au 
fost înfipte. Peste tot margin i le şi vâr
furi le  acestor săgeţi sunt foarte fin as
cuţite. 

I n  toate statiun i le  în cari obiectele 
de peatră erau �ai numeroase, s'au găsit 
printre ele n işte aşch i i  l ungăreţe, ascuţite 
sau prevăzute cu dinţişori pe laturi le  l ungi 
si cari se întrebui ntau ca cutite. Alăturea de 
�le s'au aflat ade�eori si alte aschi i  mai 
mici, căzute cu ocazia ' fabricării obiec
telor, precum şi nuclee de s i lex. Pe multe 
din aceste aşchi i  s'a păstrat vechea 
coajă a nucleulu i  din care au fost des
prinse. Unele din ele mult mai late şi cu 
tăiş de jur împrejur  se întrebuinţau l a  
răzuit, î n  special l a  tăbăcirea piei lor, de 
aceea se si numesc răzătoare. 

I n  câte�a staţiuni  s'au găsit n işte petre 
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lungi, de obicei de gresie, cu adânci
turi ,  cari par a fi produse prin fre
carea continuă a unor obiecte de peatră. 
Unele au la un  capăt o m ică gaură, 
prin care se puteau lega cu o sfoară 
pentru a fi atârnate. Acestea sunt aşa 
numitele lustruitoare. Alte petre mai mici 
de formă mai mult sau mai putin sfe
rică' au de asemenea urme de 'frecare 
şi par a fi stat mult t imp în foc. Acestea 
au fost considerate multă vreme ca petre 
pentru praştie, dar în real itate se între
buinţau la zdrobirea şi măcinarea gră
unţelor. Pentru acest scop grăunţele erau 
puse pe lespezi mai mari, de cari s'au 
găsit de asemenea în mai multe staţiuni .  

* 
* * 

Adeseori alăturea de obiectele de peatră 
s'au găsit unelte şi arme de os, fabri 
cate mai ales din coarne de animale. I n  
cantitate mai mare s'au găsit astfel de 
obiecte la  Scul ien i -Vădastra şi la  Cu
cuteni .  Din această din urmă staţiune 
am văzut în colecţiun i le din Iaşi un 
număr de ciocane făcute din coarne de 
cerb, l ustruite şi cu câte o gaură aproape 
de bază pentru fixarea cozi i .  Vârfuri le 
acestor ciocane sunt de cele mai multe 
ori şti rbite din cauza întrebuinţări i, iar 
muchi le, lătăreţe şi crestate pe margini , 
au şi ele astfel de u rme 11). Tot acolo se 
găsesc şi cele mai multe suie de os 
dela Cucuteni, unele mai mari, altele 
mai m ici, toate însă frumos l ustruite şi 
foarte ascuţite. Printre ele sunt şi câteva 
ace mult mai mici si mai fine. Butureanu 
îmi spunea că a găsit chiar un' ac cu 
urechi ; de altfel şi Boliac vorbeşte de 
undrele găurite aflate la Scul ien i -Văda
stra 9). 

La Cucuteni s'au găsit şi răzătoare 
fabricate din coarne de cerb, unele mai 
mari şi lustruite numai pe o lature, a l
tele mai mici şi lustruite pe amândouă 
laturi le ; toate foarte fin ascutite. 

In sfârşit în câteva staţiuni' s'au găsit 
şi podoabe de os, mai ales mărgele ş i  
amulete 10). 

* 
* * 

Dintre produsele i ndustriei metalu lu i  
amintesc în primul rând pe cele de a
ramă, căci .ele par a f i  cele mai  vech i, 
atât din cauza formelor primitive ce 
au, cât şi din cauza materialului d in 
care sunt fabricate. Deşi obiectele pre
istorice de aramă, pe cari le cunosc, 
provin din 1 1  staţiun i  diferite, totuş nu
mărul lor este foarte restrâns ; ele nu  
sunt originare din staţiun i  curat de  a
ramă, ci au fost găsite amestecate printre 
obiecte de peatră sau de bronz. Trei 
topoare simple şi alte trei cu câte două 
tăişuri aşezate în sens invers (p. 85 fig. 1 ), 
două dălţi grosolane, o seceră ruptă, câ
teva vârfuri de săgeţi, o fibulă de sârmă 
în patru muchi şi două brăţări, for
mează întreg stocul de obiecte de aramă 
găsite până acum în staţiun i le noastre 
preistorice. 

O chestiune importantă privitoare l a  
obiectele d in  acest metal este, dacă ele 
sunt fabricate în ţară sau importate din 
altă parte, de pi ldă din Ardeal, unde 
s'au găsit staţiuni  curat de aramă. Dar 
această chestiune n u  se va putea rezolvi 
decât după ce se vor face descoperiri 
mai numeroase şi cercetări aprofundate 
asupra obiectelor de acest fel . 

I ndustria bronzului este cu mult mai 
bine reprezentată decât a arămii şi putem 
afirma cu multă probabi l itate că un nu
măr însemnat din staţiun i le  noastre pre
istorice sunt din vrâsta bronzulu i .  Dintre 
obiectele fabricate din acest metal, cele 
mai numeroase şi mai interesante sunt 
topoarele cu mânere găurite pentru fixarea 
cozi i  şi cu toarte mici pentru legarea 
ei, topoare cunoscute sub numirea de 
celts. Unele dintre topoarele de acest 
fel găsite în staţiun i le noastre sunt l ip
site de ornamente, altele au nervuri drepte 
sau unghiulare pe feţe sau pe margin i  
(p. 85 ,  fig. 1 O ş i  1 1  ), altele î n  sfârşit au  ner
vuri ci rcu lare duse orizontal în juru l  
mânerulu i .  

Cu totul deosebite ca formă sunt to
poarele de bronz dela Sinaia, Pârscov şi 
Nehoi. Pe când cele descrise mai sus 
aveau nevoe, pentru a fi întrebuinţate, 
de cozi recurbate la un  capăt, aceste din 
u rmă sunt potrivite pentru cozi drepte, 
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aşa că forma lor se apropie de a to
poarelor de fier. Much i l e  lor sunt l ungă
rete si uneori ornate cu nervuri circulare 
(fig. 4) ; forma lamelelor este foarte ele
gantă. Un topor dela Nehoi are lamela 
împodobită pe amândouă laturele cu fru
moase spirale de puncte (fig. 3, a. b.). 

Pe lângă topoare i ndustria bronzulu i  
ma i  este reprezentată prin pumnale, su.:. 
l iţe, seceri, (p. 85, fig. 7) săgeţi cu mânerul 
găuri t  sau ascuţit 1 1) brăţări s imple sau îm
podobite cu ornamente ciselate, (p. 85, fig. 
6) fibule de d iferite forme şi mărimi ,  etC. 

De sigur obiectele de bronz erau lu
crate în ţară, căci în  diferite local ităţi 
s'au găsit tipare sau matrice pentru astfel 
de obiecte, precum şi bulgări de aramă 
nativă alăturea de obiecte de bronz. 

Cât priveşte armele şi uneltele de fier 
nu îndrăznesc a le pune în vremuri le 
preistorice, deşi în unele locuri, s'au găsit 
alăturea de ele s i lexuri . E foarte pro
babil că originea acestor obiecte de fier 
este sau romană sau chiar medievală, 
t impuri cari pentru ţara noastră nu fac 
parte d in  domen iul  preistoriei. 

2. Produse ceramice : unelte ş i  obiecte : 
de podoabă. 

Desi de obicei uneltele si obiectele 
de podoabă ale omului  preistoric erau 
fabricate din peatră, os sau metal ,  totuş 
anumite obiecte de acestea se făceau si 
d in  lut. Cele mai numeroase unelte de 
l ut, găsite în staţiun i le  noastre sunt greu
tăţi le  sferice ce se atârnau la i nstrumen
tele de pescuit sau la războiul de ţesut. 
Ele sunt lucrate din l ut neales si rău 
ars, au diametru) între 6 - 1 2  c�. şi 
sunt traversate de câte o gaură largă 
făcută cu degetul sau cu un  băţ. Pe mar
gini le acestor găuri se observă totdeauna 
făgaşe înguste, produse de continua fre
care a sfori i cu care au fost atârnate. 

Altfel de greutăţi, de forma a două 
conuri unite prin baze, s'au găsit la 
Sculieni -Vădastra si Calomfiresti. Au lun
gimea de vre-o 8 cm., perim'etrul bazei 
de 1 3 - 1 4 ciTI. si vârfuri le frumos as
cu�te. Tot de formă biconică sunt ca
petele de fuse -fusaiol'ele- ce s'au găsit 

într'o multime de statiuni .  Mărimea o
bişnuită a �cestora vari�ză între 2 ! /2 - 6 1 /2 
cm., perimetrul bazei dela 1 O - 25 cm. ; 
iar prin vârfuri sunt traversate de o gaură, 
în care se fixa bătui fusulu i .  De obicei 
n'au ornamente, de şi la Cucuteni şi 
Belceşti s'au găsit unele cari aveau mar
ginea bazei împodobită cu crestături, 
aranjate sau una lângă alta de jur îm
prejurul bazei sau în grupuri de câte 
trei crestături. Un cap de fus cu totul 
deosebit  am văzut în colectiunea I nsti
tutulu i  geologic din laş i  printre alte 
obiecte dela Cucuteni. Avea forma 
unu i  corp patrunghiu lar, cu laturil e  de  
câte 51/2 cm.  şi înălţimea de 2 cm.  ş i  
cu  câte o proeminenţă semicercuală l a  
fiecare ungh iu. Altul, pe care l -am vă
zut în colecţiunea Buţureanu, de şi avea 
forma bicon ică, n u  era găurit, ci avea 
un vârf mai lung şi mai ascuţit, de si
gur pentru a se putea introduce într'un  
băţ crăpat. I n  sfârşit multe capete de  fus 
au numai forma unui  con simplu.  Tot 
instrumente de ţesătorie par a fi fost şi 
n işte plăci triungh iulare de lut, lucrate cu 
multă fineţă şi găurite aproape de vârf ; 
ele sunt considerate ca suveici. 

O categorie de obiecte de l ut ce s'au 
găsit în foarte multe staţiun i  sunt p i ra
midele cu bază patrunghiu lară. Inălţimea 
lor variază dela 1 2 - 1 7  cm., iar fabri
carea e de regulă  neîngrij ită. I n  apro
pierea vârfulu i  au câte o gaură, iar cele 
patru feţe sunt uneori ornate cu anu
m ite semne. Una găsită la  Cetatea Dâm
bovitei s i  aflătoare în colectiune Butcu
lesc� ar� pe feţe câte o cr�ce ; alta din 
aceeaş colecţiune, găsită la  Calomfi reşti, 
câte o frunză de brad. Părerea admisă 
astăzi este că aceste piramide serviau 
pentru a sprij ini vasele când se aşezau 
în foc spre a fi arse ; găuri le lor erau 
făcute pentru a putea fi mutate d intr'un 
loc în altul cu ajutorul unui  băţ. 

Foarte i nteresante sunt l inguri l e  de 
lut, cari s'au găsit mai ales la  Scul ieni
Vădastra, Bălaci-Pădureţi, Cucuteni şi 
Preuteşti. De şi de regulă sunt rău arse, 
totuş partea lor concavă e totdeauna 
foarte bine l ucrată. Cozi le însă sunt foarte 
scurte ; unele sunt găurite în lungime, 
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ceeace ne face să bănuim că se intra
duceau în ele alte cozi de lemn sau de os. 

Podoabele de lut se compun din măr
gele, de formă sferică sau biconică, de 
regulă l ipsite de ornamente şi din dis
curi rotunde sau plăci triunghiulare, cari 
se atârnau la gât singure sau amestecate 
printre mărgele. S'au găsit în special l a  
Scul ieni -Vădastra, Cucuteni , Preuteşti, şi 
Dolhasca. 

In câteva staţiuni s'au găsit l ucrate 
din lut figuri de animale şi de oameni .  
Cele  de animale reprezintă de regulă 
boi, oi , porci, cerbi şi câin i  (un i i  din 
aceşti din urmă ar putea fi ş i  lupi sau 
vulpi). Buţureanu mi-a arătat chiar figura 
unui mamut, găsită la Belceşti şi foarte 
reuşită ; tot la el am văzut figura unei 
oi  cu un vas în spinare. 

Figuri omeneşti s'au găsit şi în sta
ţiuni le  din nordul ţării şi în cele dela 
sud. Unele reprezintă numai bustul ,  al
tele corpul întreg. Cele  dintâi sunt de 
două feluri : unele foarte mici si cari 
redau prin câte o proeminenţă ascuţită 
forma capului şi umerii ; altele mai mari 
cu capul şi umerii mai bine distincţi ş i  
cu nasul caracteristic în formă de cioc 
de bufniţă. 

Figuri le cari reprezintă corpul întreg 
caută să redea mai bine părţi le cor
pului . I n  special părţi le genitale sunt 
totdeauna foarte pronunţate, aşa că se 
poate distinge cu uşurinţă sexul .  Tutu
ror le l ipsesc însă mâinele. Cele  mai 
b ine lucrate sunt acoperite de zgârieturi 
cari formează, mai ales pe piept şi pe 
spate, diferite figuri geometrice. Uneori 
acestea sunt colorate 1:l) .  

O figură omenească cu totul deose
bită de acestea s'a găsit într'un vas dela 
Cucuteni. Lucrată dintr'un material deo
sebit - pare a fi o rădăcină de plantă
ea este cu mult mai mare decât celelalte 
ş i  are şi mâini, pe care le ţine încrucişate 
pe burtă. Se află în colecţiunea Maria 
I strati Capşa (p. 94.). 

3. Vasele. 

Cele mai interesante produse ale ce
ramicei preistorice sunt vasele ; ele do
vedesc mai bine decât orice atât per-

fecţiunea tehnică Ia care a ajuns această 
industrie, cât şi gradul de dezvoltare 
a gustulu i  artistic Ia omul preistoric. 
I nainte de a încerca a descrie vasele 
găsite în staţiuni le noastre, trebue să fac 
două observatiuni : 

1 .  De şi c'antitatea ceramicei găsită 
până acum Ia noi este foarte mare, totuş 
numai foarte puţine vase s'au păstrat în
tregi, cele mai multe s'au găsit sparte 
şi cioburi le  lor împrăştiate pe toată în
tinderea staţiuni lor. Aşa că pentru a stu
dia tehnica, forma şi ornamentaţia va
selor noastre preistorice, suntem de cele 
mai multe ori reduşi numai la aceste 
cioburi mai mari sau mai mici, mai bine 
sau mai rău conservate ; 

2. I n  toate staţiuni le, în cari s'au făcut 
oarecari săpături, unele vase şi cioburi 
de vase tradează o tehnică cu totul in 
ferioară, sunt l ucrate d in  material dur  şi 
fără întrebuinţarea roţii de olărie ; de 
vreme ce altele dovedesc o tehnică îna
intată, sunt l ucrate cu o fineţă remarca
bilă şi dintr'un material ales. 

Vasele de categoria întâia sunt fabri 
cate din l ut neales, amestecat în mare 
cantitate cu nisip cuarţos, rău frământat 
si rău ars. Pasta este formată adeseori 
dintr'un strat mai gros de lut negru, 
peste care s'a aşezat de o parte şi de 
ceialaltă câte un strat de lut galben. 
Din cauza că nu sunt bine arse, culoarea 
lor este de regulă cenuşie. Câte odată 
însă l utul negru prevalează şi atunci 
culoarea vaselor este neagră. Peste tot 
aceste vase par a fi ticluite numai cu 
mâna, fără ajutorul roţii ; formele lor sunt 
greoae şi l ipsite de proporţie. 

Vasele de categoria a doua sunt fa
bricate dintr'un lut bine ales, frământat 
cu îngrij ire şi l ipsit de materii cuarţoase. 
Ele sunt l ucrate Ia roată, bine arse şi 
au forme mai deosebite şi mai elegante. 
Unele au o singură culoare : roşie, ce
nuşie sau neagră, altele sunt zugrăvite 
cu două sau mai rar, cu trei culori. 

Este foarte probabi l  că această deo
sebire de tehnică şi de ornamentaţie îşi 
are expl icarea în destinaţia pentru care 
au fost fabricate diferitele vase, căci 
natural cu altă îngrij ire trebuiau l ucrate 
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şi împodobite vasele destinate cultu lu i  
sau cele de l ux, decât cele destinate ne
voi lor zi ln ice ale gospodăriei . Cu toate 
acestea este bine să constatăm că vase 
zugrăvite nu s'au găsit până acum decât 
în câteva staţiun i  d in nordu l  ţări i şi că 
marea majoritate a staţiun i lor n'au dat 
la iveală decât vase monocrome, fabri 
cate unele d intr'un material mai fin, a l 
tele din material mai grosolan. 

I nainte de a descrie ornamentica va
selor noastre preistorice să ne oprim 
puţin asupra unor părţi ale lor, cari ser
vesc în acelaş timp şi ca podoabe şi ca 
mânere : torţi le. Acestea se prezintă în 
statiun i le  noastre sub două forme : mă
nuŞi ş i  torţi propriu zise. Mănuşile sunt 
n işte proeminente mai mici sau mai mari, 
aşezate în număr de 2, 3, 4 sau 5 în juru l  
pântecelu i  vasulu i .  Unele sunt de formă 
conică, cu vârful în afară, altele sunt semi
ovale ş i  aşezate orizontal, altele ca n işte 
urechi lunguieţe puse vertical sau obl ic, 
în sfârsit altele au forma unor nasturi 
rotunzi,· ieşiţi în afară. Uneori mănuşi le  
sunt găurite, pentru ca vasul să se poată 
atârna cu ajutorul unei sfori ; alteori sunt 
împodobite cu diferite ornamente l i 
neare săpate. In sfârşit la unele vase 
de desubtul fiecărei mănuşi se află 
câte un grup de două proeminente re
tunde 13). T orti le  la rândul lor sunt de diferite 
mărim'i : unele atât de mici încât abia 
încape un deget, altel e mai mari pentru 
mai multe degete sau pentru mâna în
treagă, în sfârşi t  altele foarte mari şi 
întoarse în mod artistic, aşa că consti
tue adevărate podoabe pentru vase. 
Si unele din ele sunt ornate cu gru
puri de l in i i  drepte sau figuri geo
metrice. 

Este interesant că în unele staţi un i ' 
ca la  Cucuteni de p i ldă, s'au găsit toate 
formele de mănuşi şi torţi, de vreme ce 
în altele, ca la  Sărata-Monteoru şi Polo
vraci numai o anumită categorie 1 4) . 

Cât priveşte acum ornamentaţia va
selor, ea constă în cea mai mare parte 
din ornamente l ineare si numai foarte 
arareori din reprezentări de p lante sau 
animale. 

Ornamentele l ineare sunt sau impri
mate în pasta încă moale-înainte de 
a fi arsă_:_ a  vasului ,  sau săpate cu u n  
instrument ascuţit, sau, î n  sfârşit, zugrăvi te. 

Ornamentele imprimate sunt făcute 
cu degetul, cu unghia  sau cu vre-un 
instrument cu vârful ascutit ori rotund. 
Uneori sunt aranjate pe ' brâul în re
l i ef, care desparte pântecele de gâtui 
vasului, alteori pe una d in aceste două 
părţi. Ornamentele imprimate cele mai 
obişnuite constau în brâie (zone) punc
tate trase în juru l  vasulu i  sau în aco
perirea întregii suprafeţi a vasului  cu 
puncte I !i) . La unele cioburi dela Cu
cuteni am văzut şi ornamente făcute prin 
imprimarea unei sfori sau unei împleti
turi de sfoară. I n  sfârşit uneori supra
faţa întreagă sau numai jumătatea infe
rioară a vasului sunt brăzdate cu l in i i  
l ungi, trase cu un deget sau cu mai 
multe degete de odată în mod re
gulat 16). 

Ornamentele săpate constau din l in i i  
sau grupuri de l in i i  drepte, arcuite sau 
spirale, dispuse în felurite figuri pe gâ
tui ,  pântecele sau întreagă suprafaţa va
sului .  Un ornament foarte frecvent este 
un  brâu de l in i i  în zig-zag sau spirale, 
tras în j urul gâtului  sau pe pântecele 
vasulu i  1 7) . 

Buza vasului este si ea adeseori îm
podobită cu crestături mici vertical e  şi 
paralele, sau cu crestături arcuite ori în 
formă de mici spirale, aşezate tot vertical 
şi paralel una după alta. Un ornament 
mai rar sunt l in i i le semicercuale concen
trice de o parte şi de alta a mănuşilor 
vasulu i  1 8) . 

Se înţelege că aceste ornamente se 
combină în nenumărate feluri şi dau naş
tere adeseori la compoziţiun i  de un gust 
artistic uimitor 11i). 

Un alt soi de ornamente l ineare sunt 
cele zugrăvite. Ele au mare asemănare 
cu cele săpate şi constau sau în dungi 
orizontale duse în j urul vasului ,  sau în 
zig-zaguri combinate în diferite chipuri, 
sau în spirale şi cercuri, aranjate ş i  unele 
şi altele în cele mai variate moduri. Se 
înţelege că ad mai ales se întâlnesc 
compoziţi i le  cele mai îndrăzneţe 20) . 
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La vasele zugrăvite găsi m  şi repre
zentări de plante şi animale. Pe un vas 
dela Cucuten i ,  d in colecţiunea I nstitu
tului geologic din Iaşi ,  am văzut zugră
vite n işte frunze aruncate în desordine 
între două brâie orizontale. Pe altul tot 
de acolo se afla p ictat de o parte un 
copac şi un cerb, de altă parte un cerb 
mai mare. La ambele vase fondul era 
roşcat, iar figuri l e  negre. Probabi l  să. se 
fi găsit şi alte vase cu reprezentări de 
plante şi animale, cu ocazia ultimelor 
săpături întreprinse la Cucuteni, dar n'am 
văzut n ici unul  din ele. 

I n  sfârşi t  pe vasele dela Stroeşti se 
află reprezentate în rel i ef capete de 
animale. 

Dintre toate rămăşiţele noastre preis
torice vasele zugrăvite au atras mai ales 
atenţiunea arheologi lor. Este de ajuns 
să amintesc numai studi i le lu i  Teutsch 21) 
9i H. Schmidt 22), pentru a dovedi va
loarea artistică şi importanţa arheologică 
a acestor obiecte. Comparând vasele 
noastre zugrăvite cu cele d in Ardeal, 
Bucovina şi Macedon ia de o parte şi 
cu cele d in Grecia si Asia mică de altă 
parte, d-1 Schmidt a ' reuşit să formuleze 
o teorie nouă asupra originei artei gre
ceşti, stabi l ind că arta reprezentată de 
ceramica noastră zugrăvită şi care este 
identică în toate tări le  locuite odinioară 
de vech i i  Traci, es'te mai veche decât cea 
grecească şi că pictura greacă şi-ar avea 
origina în această artă tracă. 

Teoria această sprij in ită pe o serie de 
noi  descoperi ri în Macedonia, pasio
nează actualmente cercuri le arheologice 
din Europa şi este menită să dea naş
tere la cercetări şi studi i ,  cari de sigur 
vor contribui mult la cunoaşterea cul
turi i  strămoşilor noştri Traci. 

Am făcut această expunere sumară a 
antichităţilor preistorice descoperite până 
acum în Român ia, mai mult pentru a 
atrage atenţiunea asupra acestor i ntere
sante monumente din trecutul cel mai 
îndepărtat al ţări i  noastre. Căci conclu
z iun i  precise cu privire la cultura pe 
care ele o reprezintă, eram sigur că nu 
se pot formula deocamdată, d in cauza 

insuficienţei săpăturilor şi cercetări lor în  
local i tăti le  cari au  dat la iveală astfel de 
obiecte.' 

Aceste local i tăţi sunt de patru cate
gori i : s imple aşezări omeneşti ; cetăţi de 
pământ ; monumente dolmenice şi peş
teri. Urme sigure de locuinţe lacustre 
nu  s'au găsit până acum. 

Obiectele preistorice aflătoare în co
lecţiun i le  publice şi particulare provin 
mai ales d in primele două categori i de 
local ităti. S i  cu toate acestea atât urmele 
de mo�u�ente dolmenice, cât şi peşte
r i le ar merita cercetări mai serioase, căci 
de o parte ar da la iveal ă  produse de 
ale industriei şi artei preistorice carac
teristice acestor fel de aşezări, de altă 
parte peşterile, în special, ar putea să 
furniseze dovezi despre existenţa vrâstei 
paleoliti��� despre care până acum n u  
avem mc1 o urmă. 

De altfel cea mai mare parte dintre 
obiectele preistorice d�n ţara noastră au 
un caracter pronunţat neolitic : armele 
şi uneltele de peatră aproape· în total i
tate, iar ceramica într'o foarte mare can
titate sunt neol itice. Făcându-se studi i  
mai amănunţite s'ar putea constata între 
aceste produse ale culturi i neol it ice oare
cari deosebiri , cari ar putea servi de cri
teriu pentru clasificarea unora în  epoca 
mai veche, a altora în epoca mai nouă a 
neol iticulu i ; cât t imp însă nu  se vor 
întreprinde cercetări sistematice în însăşi 
staţiun i le  neol itice, o astfel de clasificare 
nu va prezinta destulă garanţie. 

Tot asa se constată deosebiri de formă 
si factu�ă s i  între obiectele de bronz si 
�u multă l)robabi l i tate am putea clasa 
unele în primele timpuri ale întrebuin
ţări i acestui metal, altele în vremuri cu 
mult mai noi .  

Cât priveşte obiectele de fier, unele 
din ele ar putea fi ante romane, cu 
toate acestea e greu de crezut că 
s'ar fi intrebuintat acest metal în tara 
noastră, la altc�va decât la fabricarea 
armelor, înainte de contactul direct cu 
Romani i .  

De altfel atât timpul întrebuinţări i 
bronzului cât şi prima epocă de între
buinţare a fieru lu i  nu pot fi considerate 
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1 .  9.110 şi  12. Vase şi cioburi cu ornamente zugrăvite, dela Cucuteni. - 5. 6 şi 7. Cioburi de 
vase cu ornamente săpate, dela Cucuteni. - 2. 3. 4 şi 4:�. Vase cu ornamente săpate din judeţul Me

]Jedinţi (Malul Dunării). - 8 şi 1 1 . Mănuşi de vase dela Cucuteni. Toate din colecţiunea 
Maria Istrati-Capşa. 
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pentru ţara noastră ca timpuri preisto
rice, ci numai ca protoistorice, iar po
porul care a fabricat şi întrebuinţat obiec
tele de acest fel nu poate fi altul decât 
poporul Trac. In general se admite ca 
dată aproximativă a întroduceri i bron
zului în Europa anul 2000 înai nte de 
Cristos, iar la această dată triburi le trace 
erau de sigur stabi l i te la Dunăre. De 
altfel armele de bronz şi de fier găsite 
în Ardeal şi în România, ca şi cele din 
sudul Dunări i corespund perfect cu des
crieri le ce ne-au lăsat vechi i  scri itori 
greci şi romani despre armătura solda- _ 

ţi lor traci, atât de vestiţi pentru vitej ia 

lor. I ar puţinele informaţiun i  scrise ce 
avem despre vechea cultură a Tracilor 
concoardă şi ele cu starea culturală pe 
care o tradează urmele din mai multe 
staţiuni de ale noastre preistorice şi cari 
prin urmare pot fi considerate ca pro
toistorice. 

Dacă numai acesta ar fi folosul şti in
ţific al studiu lu i  antich ităţi lor preistorice 
din ţara noastră, - de a ne lămuri asupra 
culturi i strămosi lor nostri Traci - si to
tusi ar trebui să se de� mai multă 'aten
ţi�ne acestor monumente, mai ales că şi 
acest teren de activitate ştiinţifică ame
n inţă să ni - l  cucerească străin i i .  

CONST. MOISIL. 

Idol lucrat dintr'o rădăcină de plantă, găsit la Cucuteni 
- Col. Maria Istrati-Capşa. -

1 ) O descriere completă a acestei colecţiuni se va 
publica în alt fascicul al acestei reviste. 2) V. publicaţia prezentă I I I ,  ( 19 10) p. 1 75 fig. 1 şi 2. 

s) Idem, p. 1 75 fig. 13 .  
•) ldem, p .  1 75 fig. 4, 1 O şi 5. 5) ldem, p. 1 75 fig. 6 şi 7. 6) Trompeta Carpaţilor, anul 1872 No. 1010 figu-

ri le 30 - 3 1 .  7) Publ icaţia prezentă l .  c. fig. 23. 
s) ldem, l. c. fig. 21 şi 22. 9) Trompeta Carpaţilor, anul 1 872 o. 10 10. 10) Cele dela Sărata-Monteoru sunt reproduse în 

Zeitschrift fi.ir Ethnologie 1 909 p. 1 002. 
") Publicaţia prezentă l. c. fig. 1 1  şi 12 .  
12) figuri omeneşti găsite la Sculieni-Vădastra sunt 

reproduse în Trompeta Carpaţilor, anul 1 876 No. 1 255 
fig. 47, 48, 5 1 ; la Cucuteni, în Arhiva din Iaşi, anul 
1 889 p. 262, fig. 1 5, 16 şi pag. 271 fig. 1, 2. figuri 
de animale tot aci p. 362 fig. 1 7, 18 .  1S) Mănuşi lătăreţe, v. publicaţia prezentă l .  c .  p .  
1 76 fig. 8. 14) Mănuşi în formă de nasturi, dela Sărata-Mon-

teoru sunt reproduse în · Zeitschrift fi.ir Ethnologie 
1909 p. 1 003 ; dela Polovraci şi Cucuteni în Publi
caţia prezentă p. 89 şi 93. 15) Ornamente punctate dela Sculieni-Vădastra sunt 
reproduse în Trompeta Carpaţilor l .  c. fig. 5 1 ,  1 1 , 
1 3  şi 2 1 .  16) Trompeta Carpaţilor, l .  c. fig. 1 5 . 

17) Brău de spirale, v. publicaţia prezentă l. c. fig. 2. !S) Trompeta Carpaţi lor, l. c. fig. 1 .  19) Trompeta Carpaţilor l. c. fig. 5. 
20) Vase zugrăvi te dela Cucuteni sunt reproduse în 

Arhiva din laşi, l .  c. p. 261 fig. 8 şi 9. 21) Mittheilungen d. anthropol. Geselschaft Wien, 
1900, Bd. XXX. 22) Troja, Mykene u. Ungarn în Zeitschrift f. 
Ethnologie 1 904, p. 608 urm. 0-l Ţigara-Samurcaş a 
rezumat în .,Viata Românească" No. 10 din Oct. 1 9 10  
păreri le celor mai autorizaţi .special işti cu  privire la 
teoria d-lui Schmidt. 

O scurtă dare de seamă asupra ultimelor săpături 
făcute la Cucuteni a publicat d. Schmidt în Bukarester 
Tageblat (No. 280-281 )  din 1 9 10. 
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D E S C R I E R E  

Această mănăstire domnească se 
află situată în  satul Surpatele  din co
muna Mănăstireni, pe coasta unu i  
deal ce se lasă din siru l  de munti s i  . . . 
muncele, cari despart valea Otăsăului 

şi al biserici i . - Numai după ce urei 
şoseaua din sat, suind şi coborând 
râpi le rău podite ce se desfac d in po
vârnişul muntelui ,  şi ajungi în faţa 
clopotniţei se vede parte d in  zidul 

Vedere interioară a fostei mănăstiri Surpate le. 

de valea Govorei . - Privită din şoseaua 
Otăsăului ,  - mănăstirea stă mai mult 
ascunsă în  frunzişul copaci lor ce o 
înconjoară, pe deasupra cărora se ză
reşte acoperişul ţuguiat al clopotniţei 

înconjurător dela stânga şi corpul de 
case dela dreapta ; iar i ntrând înăuntru 
vedem înălţându-se sveltă, în mij locul 
curţii , b iserica fostei mănăstiri . 

I n  dreapta se vede corpul de clădiri 
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cari au servit de stăreţie, iar de jur 
împrejur se văd urmele unui  zid în
conjurător, care, de sigur, a fost 
zidul de calcan al chi l i i lor ce împrej
muiau curtea biseric i i .  Dintr'o arun
cătură de ochi se poate gh ici vremu
ri le  grele de prădăciune şi părăsire 
cari au trecut peste acest locaş şi au 
adus această însemnată mănăstire d in 
starea ei înfloritoare de odinioară în 
starea de ru ină în care se află astăzi . . . 

Ia  mai toate ctitori i le  brâncoveneşti . 
Casele stăreţi ei s'ar fi ruinat şi pră
pădit şi ele, ca şi chi l i i l e, dacă nu s'ar 
fi reparat şi amenajat în local de 
şcoală. Dar acuma scoala are local 
propriu în sat, iar casele d in mănăs
tire au fost părăsite şi, an cu an, s'au tot 
stricat : mai întâiu acoperişul, apoi 
galeria de zid, apoi bolţi le de la  bu
cătărie au căzut, încât astă-zi, fără 
senoase măsuri de îndreptare, şi acest 

Casele fostei stăreţii a mănăs
-
tirii Surpatele, 

Căci, într' adevăr,- doar bi�erica a 
rămas în bună stare, făcându- i - se când 
şi când reparaţ iuni de către parohien i i  
din sat, iar  acum în urmă învel indu-se 
din nou cu şindrilă . prin îngri j i rea 
Comis iuni i  Monumentelor I storice. 
Ciopotniţa s'a presch imbat cu mult de 
c um era şi anume- pe vremea arhi
mandritu lu i  H ri sante ( 1 833 - 1 849), 
când s'au făcut reparaţiun i  şi prefaceri 

preţios colţ ce a mai rămas în piCioare 
din vechea splendoare a Surpatelor 
poate să fie pierdut pentru totdeauna. 

Pisania ciopl ită în p iatră de . dea
supra uşei de la intrare ne spune că 
" Această sfântă şi dumnezeiască bise
" rică a mănăsti ri i de călugări ci oare . ce 
" se chiamă Surpatele, în care se prăz
" nuiaşte în Dumnezeu, făcătoarea de 
" viaţă prea sf�nta Troiţă, zidită au fostu 
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" oareşcându de Buzeşti , însă mică şi 
" prost l ucrată, iară apoi, după multă 
" vreame, stricându-să, surpându-se, bla
"gocestiva şi buna creştină Doamna 

"Maria a luminatu lui si înnăltatulu i  ' , 

· ' Ioan Constandin Băsărabu Voevodu, 
" mişcându-se de bunătatea sa, au vrut 
n a  o preface. Şi aşa d in  temel i e  au 

" rădicat-o cu toată cheltuiala mane1 
" sale, cum astăzi se veade făcută, fru
" moasă şi iscusită, împodobind-o cu de 
" toate şi mi luind-o pre câtu unei sfi nte 

" bisearici şi mănăstioare ca aceasta se 
" cade şi să cuvine, pentru buna po
" menire şi spăşeni ia sufleteloru în veaci, 
na părinţi lor şi a măriei sale. Şi JS-
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" pravmc fi ind ch i r  I oan Arh imandri
" tul de Hurezi , ş i săvărşindu-se la anul 

Biserica mănăstirii Surpatele. 

" de la Adam 72 1 4  ( = 1 706), luna Au
"gust, zi le 1 11 • 

Aşa dar acest monument s'a ridicat 
la începutul veacului XVI I I -lea, când în 
arta clădir i lor se păstra încă bunele 
noastre tradiţiun i .  

Într'adevăr, după cum se vede d in 
releveu] planulu i ,  biserica are forme şi 
proporţi uni corecte şi câte-va elemente 
decorative dispuse înttJun mod parti 
cular, cei a ce îi dă un caracter original. 

Pridvorul (i fustr. mai sus) dela intrare 
este sprij in it  pe opt stâlpi de zidărie, 
dintre cari doi sunt angajaţi în pere
tele răsăritean . Arcuri le  ce se sprij ină 
pe aceşti stâlpi sunt în formă de aco
ladă înaltă, iar stâlpii sunt octogonali 

pe bază pătrată, având la trecerea dela 
pătrat la octogon aceiaşi consolă în 
formă de foae de acantă sti l i zată, cum 
se află la  pridvorul schitului Sf . Apos
tol i  de lângă mănăstirea Hurezi. (Bu
leti nul ,  a .  al I I I - lea, pag. 1 52). Atât 
pridvorul cât şi biserica sunt pardo
site cu piatră, iar părţi le de sus sunt 
boltite cu bolţi sferice cu pendantivi 
şi arcuri dublouri alăturate, spre a re
duce spaţi i le dreptungh iulare la forme 
pătrate. Zugrăveala pereţi lor se ţ ine 
încă bine, deşl murdărită de stropituri le 
de var rămase cu ocazia reparaţiun i 
lor  ce s'au făcut în urmă la crăpătu
ri le ziduri lor. 

În pronaos sunt zugrăviţi ctitori i şi 
fami l i i l e  lor. Astfel, pe peretele din spre 
apus, în partea dreaptă, cum i ntri , sunt 
zugrăviţi : " Bunul şi lumi natu l ,  înţeleptul 

Biserica mănăstirii Surpatele. 

şi de Dumnezeu încoronatul Io Con
tand in  V.V. " .  La dreapta lu i ,  Constan-
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din Voevod si doui băeti - Radu si , , , 

Matei V.V. La stânga : Doamna Ma-

Uşa şi pisania biseric "i m3.n3.stirii Surpatele. 

ria, fata postel nicului Neagu, fecioru lu i  
Antonie V.V., Doamna Stanca, Doamna 
I l i nca cu patru fete : Safta, I l i nca, Păuna, 
Smaranda, şi Antonie Voevod. Pe restul 
pereţi lor sunt zugrăvel i bi sericeşti . Tâm
pla este cea veche ; de asemenea şi po
l icandru, încoronat cu acvi la cu două 
capete, pe care este gravat : " Maria 
Doamna la anul 1 707 dela Hristos " .  
Candelele de argint sunt tot vechi şi 
cu însemnarea " Maria " ·  

I n  altar, pe o anaforniţă, citim "Acest 
sfânt disc de anafora 1 -au închinat Şer
ban Cantacuzino V.V. şi soţia sa An
dreiana sfintei mănăstiri Surpatele, ca 
să fie veşnică pomenire în veac, leat 
7 1 28 ( = 1 7 1 0). 

Pe din afară biserica este deco
rată simplu, f i ind încinsă · de jurîm
prejur de un brâu format din trei brâie 

din care cel dela mij loc mai mare şi 
î nfrumuseţat cu foi şi frunze ce se îm
pletesc d in  jos în sus şi dela dreapta 
la stânga. I n  jurul ramelor de piatră 
ale ferestrelor se vede o ornamentaţie 
în ştuc, compusă d in  ramuri şi frunze 
încadrate între două ciubuce înguste şi 
rotunzite. 

Această ornamentaţie îi dă o notă 
de original itate. Dacă biserica a rămas 
aproape aşa cum a zidit-o Doamna 
Maria, apoi clopotniţa s'a prefăcut cu 
mult. Aceasta se deduce după pro
porţia ei prea înaltă şi după arhitec
tura decadentă a pereţi lor. Zidăria pare 
a fi tot cea veche, însă lucrul nu se poate 
lămurl pe depl i n  decât atunci când se 
va putea rade tencuiala şi descoperi 
astfel zidăria. Acl găsim două clopote, 
de mărimi  diferite, pe cari stă scris : 

Biserica m-rii Surpatele : ci)enarul de ferestre. 

" Făcute de Maria Doamna a lumina
tului Domn Constandin V.V. şi date la 
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mănăsti rea Surpatele, leat 7240 (-=1 732) " .  
Din şirul de ch i l i i  ce înconjoară curtea 

bisericii nu a mai rămas în  picioare de 
cât capătul d in  spre clopotniţă al stă
reţiei (i l ustr. p. 96), compus d in patru 
camere, o bucătărie ru inată şi o parte 
d in  galerie. Arhitectura acestui colt, cu 
stâlpii şi arcadele în  acoladă, la fel cu 
cele dela biserică, bolţi le bucătăriei şi 
poarta de i ntrare în  pivniţă, precum şi 
formele ferestrelor la zidurile rămase 
încă în picioare, sunt i ndici i care ne  
îndreptăţeşte să credem că datează d in  
acelaş timp cu biserica. 

Din i lustraţi i l e  date la pp. 95 şi 98 
se poate vedea o parte d in  ansamblul 
plăcut al acestei mănăstiri pe timpuri le  

de prosperitate ş i  îngnwe când ea era 
în  bună stare. 

Acuma ar fi zadarnic lucru să se 
rezidească ch i l i i le  şi galeri i le  pierdute ; 
însă cu puţi nă cheltuială, s'ar putea 
pune la adăpostul ruinei părţi le rămase 
în picioare, cărora li s'ar putea da şi 
o uti l itate (şcolară sau de artă casnică), 
iar curtea să se închidă cu zid. 

Cu modul acesta mănăsti rea Sur
patele va reînvia oare-cum d in  pustie
tatea în care dăinueşte de la o vreme 
încoace, continuând să atragă şi mai 
mult pe vizitatori i şi cercetătorii ce 
caută să desvălue comori le de adevă
ruri şi frumuseţe, ascunse de veacuri 
între zidurile ei. 

ION O. TRA]ANESCU. 
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Cine a zidit această biserică nu se 
ştie. Pietrele de mormânt din lăuntru 
indică însă epoca lu i  Matei -Vodă Bă-

când Vistierul Iancu Bădulescu o repară. 
La 1 849 se repară iarăşi. De notat 
următoarele pietre mormântale ce se 

Biserica Sfiinţii 1\.rl)angl)eli sau Voivozi din Târgovişte. 
- Inainte de restaurare -

sarab. Cu toate acestea, ştiri di recte des
pre ea nu avem decât târzi u de tot : la 
1 823, în t impul lui Origorie-Vodă Ohica, 

găsesc în preajma ei : a jupănesei Vi lae 
de la 1 650, a mumei lu i  Ignat ie Săr
darul de la 1 672, a lui Negoiţă Lo-
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gofătul de la 1 729, a Bădicăi Cupeţul 
de la 1 769 şi a lui Stan Polcovnicul 
ot Târgovişte de la 1 7 1 4. (După Că
Lăuza lltonumentelor istorice din Dâm
bovtţa, de Virg. Drăgh iceanu). 

Această biserică se compune din un 
pridvor pe stâlpi de zidărie de tipul obiş
nuit, din un pronaos întărit la colturi 

şi plăcută. Ea presintă 1 O laturi, pe din 
afară, ş i  e luminată prin 1 O ferestre, lungi 
şi înguste, cari erau aproape cu totul 
zidite, lăsând să pătrundă lumina în i n 
terior numai prin patru desch ideri mici .  

Două sânuri poligonale în exterior 
măresc suprafaţa naosului ,  care e des
părţit de altar prin o tâmplă de zid. O 

Biserica Sfinţii J\rl)angl)eli sau Voivozi din Târgovişte. 
- După restaurare -

cu masive putern ice de zidărie şi aco
perit în formă de calotă sferică, peste 
care pare a fi fost altă dată o clopot
n iţă de zid (acum în urmă peste pro
naos se afla o clopotniţă de lemn, făcută 
d in scânduri, aproape ruinată şi neavând 
nici un mteres). Peste naos se află o 
turlă de zid, care are o proporţie înaltă 

uşă mică, care se află în partea dreaptă 
a altarului ,  pare a fi fost deschisă la o 
altă epocă. 

O particularitate ce presintă această bi
serică este prezenţa a doi contraforţi, pe cari 
îi vedem în partea naosului şi cari sunt 
destinaţi a întări zidăria şi a asigura sta
bi l itatea bolţ i lor în punctele unde se con-
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centrează împingeri le. Aceşti contrafotii 
au o formă parti culară prin faptul că se 
al i pesc obl ic de zidur i l e  biseric i i  şi că 

enţe moldoveneşti (Stelea şi Sf. Împăraţi 
d in  Târgovişte). S'ar putea face un pa-. 
ralel între aceşti contraforţi şi cei de la 

Biserica Sfinţii Rrl)angl)eli sau Voivozi din Cârgovişte. 
- Secţiune longitudinală -

se înalţă până la  corn işa biseric i i ,  amin
t ind forma contraforţi lor de la biseric i le 
d in Ooleşti ş i  d in  Bălten i ,  în oposiţi e 

biseri ca d in Războeni a l u i  Ştefan-cel
Mare. Acest studiu comparativ ne  ar 
dovedi aceeaş diferenţă de princ ip iu între 

Biserica Sfinţii Rrl)angl)eli sau Voivozi din Cârgovişte. 
- Planul -

cu contraforţi i de ongma gotică, cari să 
întâlnesc în Moldova si la câteva bi-, 

seriei d in  Munten ia, zidite sub i nflu-

contrafortul biseric i lor muntene ş i  acel al 
biseric i lor din Moldova, - LLnu l  de origină  
bizantină, celălalt de origină  gotică. 
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Lucrări le  executate la biserica Sf. Ar
hanghel i în vara anului trecut, sunt urmă
toarele. Î n exterior s'a restaurat în între
gime acoperişul, atât al biserici i cât şi al 
turlei, făcându-se şarpanta nouă în straşină 
şi astereală, peste care s'au aşezat o Iane ; 
s'au făcut cruci noi, cu base noi ; s'a aşezat 

Biserica Sfinţii ful)angl)eli sau Voivozi din 'Cârgovişte. 
- Planul acoperişului, baza turlei -

l egături de fer de jurîmprejur la turlă 
şi la  biserică ; s'a zidit din nou toate 
cornişele atât la biserică cât şi la turlă 
şi la basa ei, de oare ce cornişele vech i 
erau în cea mai mare parte desagregate 

1 
\ 
1 

--- - - .. o !>�:.- r-

- - - - - - - ll.J-63 - - - - � 

după ce s'au corectat, conform cu m
dicaţiun i le  găsite sub cele vech i ; fe
restrele s'au refăcut din lemn de stejar 
la biserică şi din fer la turlă, iar chenarele 

___ T__ _ j � 

J� - -� 
Biserica Sfinţii 1\rl)angl)eli sau Voivozi din 'Cârgovişte 

- Cornişa -

de piatră s'au curăţit cu totul ; pictura 
din faţa pridvorului s'a păstrat neatinsă. 
Î n interior s'a reparat şi ţesut zidăria 
pereţi lor transversal i , cari erau crăpaţi, şi 
s'au tencuit din nou acele părţi . Î n sfârşit, 

.... ",_ J-10 -

. . 
,; 
1 f 

Biserica Sfinţii 1\rl)angl)eli sau Voivozi din 'Cârgovişte. 
- Planul acoperişului -

sau căzute ; s'a ţesut cu cărămidă nouă 
toate crăpăturile din ziduri şi s'a întărit 
cu legături de fer părţi le  slabe, ten
cuel i le exterioare s'au refăcut din nou, 

Buletinul  Comis iun i i  Monumentelor Istorice 

s'a reparat cu totul pardoseala interioară 
a biserici i  cu mortar de ciment, com
pletându-se l ipsuri le. S'a mai făcut în 
urmă o mică clopotniţă de lemn. 

N.  Ghika-Budeşti. 

14 
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V 

Inscriptiune grecească din Istros 

Dau aci textul unei interesante inscripţiuni 
greceşti, - decalcul s 'a pierdut cu ocazia facsim i
lării şi-1 voi da în fascicolu l  viitor - ce se află 
gravată pe o placă de marmoră, găsită împreună 
cu un torso de statue între ruinele oraşului ls
tros, de un ţăran din satul Caranasuf (jud. Tul
cea). Ea este în posesiunea d-lui D. O.  Ionescu 
din Tulcea. 

ArAE>H TYXH 

IIO C' EI6QNI EAII{QNIQ TITOC AIAIOC M I N .  

IIONTAPXHC TH C IIENTAIIOAEQ C  A ll O  . .  

I E PEYC TOY E>EOY MA BIOY TON TE6Ai\1QN . 

TOIC CYNMYCTAI C A TEE>l-IKA IEPAC . . . .  . 

PIPPIOC AEQN IIONTAPXH C  IEPACA . .  . 
. YP 6 IOrEl'HIC TPI<I>QNOG IEPA. 

. . . . .  P MAPKIAN O C  APTEMUQP . .  : .' 

. . . . . . . . .  A<I>IA
.
O C  MONY C  K . . . . .  . 

. . . . . . . . . IANOC K PAT . 

. . . . . . . . . . . .  I YC061 . . . . . . . . .  . 

Deşi inscripţiunea este în mare parte incom
pletă, căci o bună bucată din placa de mar

moră este ruptă, totuş se vede lămurit că a fost 
pusă de pontarhul  Titus Aelius Min . .... (?) cu 
ocazia ridicării unui exvot lu i  Poseidon Heli
conul.  

Rezervându-mi să vorbesc cu altă ocazie mai 
pe larg despre ea, de astă dată atrag atenţiu
nea asupra cultului acestui zeu şi în acest oraş al 
Pentapolei Pontice, şi asupra celor doi pontarhi 
până acum necunoscuţi : Titus Aelius Min... şi 
pontarhul Leon. 

Const. Moisil. 

VI 

Săpăturile dela Cucuteni 
şi 

Colectia Butureanu 

I ntrebarea O-lui Praf. N. Iorga (Neamul Romă
nesc l iterar, No. 8 din 6 Martie 1 9 1 1 mă obligă să 
adaug la comunicarea făcută asupra săpăturilor 
dela Cucuteni (fascicolul trecut al Buletinului) 
câteva cuvinte şi asupra păstrărei lucrurilor găsi te. 

Toate obiectele desgropate în cele două cam
pani i  ( 1 909 1 O) aparţin Universităţii d in laşi. 
Numai când un lucru a fost găsit în două exem
plare - dublete - s'a donat exemplarul mai rău 
păstrat Muzeulu i  preistoric d in  Berlin. Cum însă 
tocmai obiectele de mai mare însemnătate ştiin

ţifică nu-s decât într'un exemplar, Direcţia ge
nerală 'l. Muzeelor din Berlin a cerut şi Mi
n istrul de Instrucţie şi Universitatea din laşi au 
încuviinţat - ca să i se împrumute unele obiecte 
pe timp de patru luni  pentru a fi  studiate, -

la noi l ipsind încă un personal tecnic museal. 
Obiectele împrumutate au fost inventariate, mă
surate şi sch iţate ori fotografiate. 

Şi fi indcă săpăturile d- lui  Dr. Hub. Schmidt par 
a fi retrezit interesul pentru antich ităţi le naţio

nale, cred n imerit să amintesc şi despre o co
lecţie privată, a d · nei Buţureanu din Iaşi (rămasă 
dela def. Praf. Or. Buţureanu).  Lăsând la o parte 
condiţiile în cari au fost făcute săpăturile, co
lecţia Buţureanu prin variaţia ei - şi geografică 
şi de cuprins - e foarte interesantă, căci cuprinde 
lucruri din vre-o 1 2  staţiun i  preistorice (d in Mol

dova) şi nu numai din perioada neolitică (de 
piatră lustruită), ci şi din epoca de cupru, bronz 
şi fier : topoare, bărdiţe, vârfuri de lance, săgeţi, 
pumnale, săbi i ,  seceri, cuţite ; apoi obiecte de 
podoabă : agrafe, broşe, mărgele, etc. Invăţaţi i  
consideră î n  special obiectele de cupru ş i  bronz, 
prin faptul că samănă cu cele din Transilvania
Ungaria şi din faptul că la noi nu există mine 
de cupru şi cositor , ca fabricate , importate 
de peste Carpaţi. Cu toate aceste, chestia nu  
trebue privită ca  rezolvită, căci î n  arheologie 
numai săpăturile decid, şi atât pentru cultura 
d in  epoca metalului cât şi pentru cea d in piatră 
este încă foarte mult de lucru : cercetările d-lui Dr. 

Schmidt făcute d intr'un anumit punct de vedere, 

vor lăsa multe chestiuni  deschise. 
Dar afară de antichităţi preistorice colecţia d-nei 

Buţureanu coprinde şi obiecte din epoca romană 
şi din timpurile româneşti vechi. Un studiu  deci 
asupra acestei colecţii ar fi o sch iţare a culturilor 
perindate pe pământul românesc, începând dela 
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3000 a. Chr. şi până la întemeierea Statelor 
române. 

Această colecţie însă, d in  multe împrejurări, 

este ameninţată să se risipească. E drept că pă

mântul românesc coprinde atâtea antichităţi - şi 
preistorice, romane şi, sigur, şi greceşti - în cât 
să putem forma muzee în  toate oraşele pnnci
pale, dar săpăturile cer muncă, mari cheltueli şi 

timp ; de aceia, până atunci, dacă colecţia mai 
este încă completă, cum o ştiu eu, ar trebui să 

devie proprietate a Statului .  
Const. Dascălu. 

V I I  

Epitaful primului Episcop a l  Arge

şului Iosif 

Pe unu l  d in  superbi i  stâlpi ce separă naosul 

de pronaosul bisericei Antim, d in  Capitală, se 

gh icesc mai mul t  decât se citesc versurile ur
mătoare : 

De şi sunt 1leÎ1tsujlrţit, 
Stâlp de piatră întitrit, 
Omule şi dela 11line 
Poţi afla dc-i vrea un bine. 
Eu am trei [1·aţi potriviţi, 
Tt'!odată aici înjipţi, 

Deoparte şi de alta, 

Doi în stânga wtu'u dnapta . 

Caută la uoi şi vezi 
Ca să te încredi11ţezi, 
Că .şi pictrrle unite, 
Pentru folos potriz:ite, 
Cât de multă greutate 
Lesne poate să o pom·te. 

Chiar Autim Mitropolitul 
lvircauul mult vt•stitul 
Aicea ne-au aşt'zat, 
Şi cu zidul lte-au legat 
Să ţinem acest lăcaş, 
Al sfinţilor toţi sălaş, 
De dânsul întâi zidit, 

lm· pe ur111ă prmoit 
De clzir Iosif Î1tlâiul 

Episcopul A1-geşul. 
Carele se odihneşte 
Drept mine aici trupeşte, 
Dându-ş{ obştescul sfârşit 
T1·upu ce au vieţuit 
O viaţă ltludat, 
Vrednic de mare plată, 

Şi de cinste omenească, 

Si de slava ·  cea cC?·ească. ' ' 

{Vf'şnica) lui pomenire 
Dela Domnul 1·ăsplătire. 

Tot I osif făcea şi versurile de Ia fântâna zisă 
a Meşteru lui  Manole d in  Curtea-de-Argeş (v. 
Iorga, I nscripţii, 1 , 1 54 - 5).  

El  moare în Oct., 1 820, după ce păstorise pe 
scaunul episcopal de Argeş de la înfi inţarea acestei 
Episcopii, d in  1 8  Oct. 1 793 până la moarte în  
1 820 (v. U rechiă, Istoria Rom., V ,  3 8 ; XI I ,  3 7), 

Virg. Drăghiceanu. 

VI I I  

O piatră de hotar a vechilor 
Bucureşti 

I nsemnăm aci pentru cel ce va face când va 
istoricul Bucureştilor, textul inscripţiei de pe 
crucea aflată până de curând în Strada Cazărmei, 

u nde se termina odată moşia Mitropoli i  bucu
reştene. 

CU VREAREA TATĂLUI ŞI AL FIULUI ŞI AL 
SFÂNTULUI DUH, RÂDIC:ATU-SE-A ACASTĂ 
CI lSTIT Ă CRUCE, ÎNTRU CINSTEA SFINŢILOR 
MARILOR ÎJvi.PĂRAŢI I  COSTANDIN 1 ELENA, ÎN 
ZILELE PREA ÎNĂLŢATULUI DOMNULUI NOS
TRU 10 COSTANDJN NICOLAE V(OE)V(OD), CU 
CH ELTU�LA PREA SFINTULUI M ITROPOLIT A 
TOATĂ UNGRO-VLAHIA CHIRIU CHIR  EO FIT : 
PENTRU CĂ DREPT ACEST LOC A U  FOST MAI 
NAl  TE PUŢU CALICILOR, DUP(Ă) CUM SCRI E  
H RJSOVUL M ITR(OPOLI !) ; Ş I  DUP(Ă) VREMI 
ASTUPÂNDU-SĂ ŞI ÎNPRESURÂNDU-SĂ [MO
ŞIEA SFINTEI MITROPOLII ] ,  ACUM CU BLESTEM, 
CU BUNE MĂRTURII ,  AFLÂNDU�SE, S-AU RIDI
CAT ACASTĂ CINSTITĂ CRUCE, DUPĂ HOTĂ
RÂREA BOERILOR CELOR CE. AU fOST RÂN
DUIŢI DE DONINI E, ÎN LOCUL ACEL l 1 PUŢ 
CUM ARATĂ CARTEA DOMNEASCĂ, CA SĂ NU
MAI  t· J E  D E  ACUM ÎNNAINTE INPRESURAREA 
CEŞTI I  MOŞI I  A SFI TE! J\1\ITROPOLI I .  MECI).\ = 
(LUNA) SEPT(EMBRIE) 1 i\ ( HII l (ZILE) 7250 ( = 1 742)_ 

fusese rid icată în urma călcărei moşiei Mi

tropoliei de către Mânăstirea Mihai-Vodă. Gion 

a încercat, fără să răuşească, citi rea textulu i  (v. 

Ist. Bucureşti lor p. 373) .  
Virg. Drăghiceanu. 

I X  

Traditii ş i  mărturii documentare 

despre drumul roman dela Reşca la 

Celei. 
(FI'agment din studiul asupi'a Romulei) 

Cetatea dela Reşca, colonia Romula de odi

n ioară, capitala Daciei Maluensis (Oltenia de 
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astăzi), era punctul principal, unde se încrucişau 
toate căi le romane din dreapta Oltulu i .  In această 
privinţă, d istingem până acum încrucişarea la 

Reşca a cel puţ in patru căi, ce veneau de se îm
preunau aci : u na, dela podul  lu i  Traian, dela Se

verin trecând pe lângă Craiova; a doua, dela podul  
lu i  Constantin cel Mare, dela Celei pr in Vişina ; 
a treia, dela gura Oltului ,  dela Islaz, prin Slă
ven i şi  fărcaşe la Reşca, unde câteş trele aceste 
căi urmau a patra cale dela Reşca la munte 

pri n  Brâncoven i, Cozia, spre a se împreuna cu 
răţeaua de căi a Transilvaniei, la Boiţa. Negreşit 
că în afară de aceste patru căi mi l i tare, aşter
n ute cu piatră, trebue să fi mai existat încă o 
cale ce leagă Reşca de ţara d i n  stânga Oltu lu i  

prin vestitul vad al Cuman i lor d i n  vecinătate. 
Dar Oltul şi-a sch imbat de multe ori matca, 

aşa încât cu greu vom afla acest drum. 
In această notiţă ne vom ocupa n umai de ra

mura a două, ce pleacă dela Celei, dela podul lu i  
Constantin ce l  Mare, şi ajunge drept la Reşca. 
Ea are o importanţă deosebită pentru istoria 

noastră, fi indcă, precum vom doved i, datează 
după retragerea legiun ilor romane d in  Dacia, şi  

prin urmare este un  semn vădit al recuceri rii 
în parte a Daci ei de către Galerius ( " Dacia res
tituta" ,  la Eumenius). Apoi, ea este d intre toate 

cea mai ameninţată cu d istrugerea. 

Pentru aceasta vom ţinea seamă de hărţile 
\"echi, de monumentele epigrafice, de trad i ţ i i  şi 

de mărturii le documentare ce le aflăm în hrisoavele 
domneşti şi  în cărţi le de hotărnicie făcute în 
părţile locului.  

I. Hărţi vechi romane.- l n  aşa numita " Tabula 

Peutingc:·iana" ,  i svor i storic temein ic, alcătuit 
după Traian şi înainte de epoca l u i  Galerius şi 
Constantin cel Mare, se vede b ine drumul dela 
podul lui Traian la Reşca (Rom ula), dar nu vedem 

n ici ramura dela Celei la Reşca şi n ic i  pe cea 

dela Gura Oltu lu i  la Reşca. De asemenea numele 
daco - roman al Celeiului ,  Sucidava, nu  se află 
trecut în această hartă. Aşa dar dru mul  ce ne  

preocupă n u  exista în epoca lu i  Traian şi a An
toni n ilor. 

II. Monumente epigrafice . -Până mai an i i  tre

cuţi nu se ştia cu preciz iune numele cetăţuei dela 

Celei, de unde începe calea ce ne preocupă. 

La 1 906 însă, răposatul  Tocilescu a cetit la 
Academia Română o inscripţie în care se vor

beşte despre teritoriu l  Suc[idava], prin care 
se înlătură astfel opinia cum că Malua, de fapt 

tot Romula, ar fi fost la Celei. 

In această localitate la Celei, s'au găsit cărămizi 

cu stampila LEG. V. M.O ES, adică Legio V. Ma

cedon ica Oesci, în loc de Legio V. Moesiae, 
cum se descifra înainte fără temeiu. Prin urmare, 

cetăţuia dela capul drumulu i  ce ne preocupă era 
păzită de soldaţi detaşaţi d i n  cartierul principal 
al legiunei a V Macedon ica, din Oescus, adică 

tocmai d i n  marea cetate de peste Dunăre d i n  
valea lscrulu i, aşezată î n  faţa Celeiului  nostru, pe 

teritoriul locuit ş i  astăzi în mare parte n umai de 

Români ,  n umit Ghighi i .  (Biserica românească d i n  

Ghigh i i  ca şi  casele ş i  curţile fruntaşi lor români ,  
pe eaTe le-am vizitat ani i  trecuţi, sunt zid ite d in 

piatră scoasă din cetate). 

Mărturia unei  cărămizi este de mare valoare, 
când ne gând im la faptul că legiunea V Ma
cedon i că a fost strămutată la Ghigh i i  după pă
răsirea Daciei ,  şi constatăm totuş că detaşamcnte 

de aci apărau un teritoriu d i n  stânga Dunări i .  

Astfel în cât mărturi i le  epigrafice confirmă 
datele oficiale d i n  •Notitia Dignitafu11Z » ,  isvor 
temein ic, ulterior epocei lui Galerius şi  Constantin 

cel Mare, în  care se constată, la fel că într'adeviî.r 
detaşamente mi l itare de sub comanda d ucelui 
Daciei Ripensis păzeau la nordu l  Dunări i ,  în 
ţara noastră. 

De aceea socotim că drumul acesta, care uneşte 
Reşca cu Celeiul ,  de fapt Oescus, lagărul le

giunei a V Macedon ica, cu Romula, capitala 
Daciei Maluensis, datează d i n  epoca lu i  Dio
cliţian şi  Galerius şi că el a fost lucrat pentru 

cooperarea trupelor d i n  Romula cu oştirea ro

mană d in  Oescus. Altfel n ici  n 'am înţelege de 
ce s 'a  mai croit această cale scurtă şi :dreaptă 
d intre Romula şi Oescus, când  vedem că există 
o cale vecină destul de bună, însă mai l ungă pe 
marginea Oltu lu i  ce lega Romula cu Moesia (în 
urmă, ca parte d i n  Dacia Ripensis), pe la Islaz. 
Importanţa mi l itară a drumului o i lustrează bine 
Constantin cel  Mare, care după Galerius, - căruia 

îi putem atribui recuceri rea Olteniei şi  facerea 
drumului  dela Celeiu-Reşca - zidi pod ul d intre 

Ghigh i i  şi  Celei. 

Adevărul istoric despre facerea drumului  dela 

Celeiu la Reşca de  către Galerius îl păstrează 

în ch ip poetizat m iturile şi tradiţi i le noastre 
despre Domnul de Rouă alias Ler Împărat, care 
călătoreşte noaptea dela Celeiu spre munte, la 

iubita lu i, până ce moartea-! ajunge la  Potopin, 
la marginea ruinelor Romulei, unde scriitorul 

latin Sextus Aurel ius Victor atestă că a fost în
mormântat însuş împăratul Galerius. 
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lată trad iţi ile şi mărturiile documentare, ce 
le-am putut strânge. 

l l i . Tradiţii. - Vom păstra ordinea cronologică. 

1 653 - 1 658. Paul din Alep. The travels of 
Macarius, Patriarch of Antioch : written by his 
attendant Archdeacon Paul of Aleppo, i n  arabic. 
Translated by f. C. Belfour. I I., London 1 834. 

Părţi privitoare la istoria noastră tradusă în  
româneşte d i n  englezeşte de d-ra E. Cioran.  

lsvor nepreţuit ; n e  transmite tradiţia locală 
despre vech imea drumului  roman d in  vremea 
păgâni lor. In chestia noastră aflăm dar : 

Călătorii vin d i n  Brâncoveni,  trec prin cetatea 
dela Reşca, pe care însă n 'o  ind ică, şi se opresc 
la Hotărani ,  la câţiva paşi mai jos de Reşca. 
Aci scriitorul notează că cea mai mare parte 
d in  drum au făcut-o pe o �ale aşte?'nută cu 
pietriş rotund ; iar despre vech imea căi i  află 
tm{iiţia locală, cum că ea ezi >ta de mult, din 
vremea de când se înclzi11au oameni la clzi
puri cioplite (idoli) ,  prin urmare d i n  epoca ro
mană : " The greatest part of our way lay over 
a pavement of round stones, which is said to 
have existed since the time of the worship of 
idols " (Belfour I I ,  368) .  

" Cea mai  mare parte d in  drumul  nostru se 

făcu pe o cale pardosită cu pietre rotunde, care 
se zice că există încă d i n  t impul cultulu i  ido

l i lor. (Trad. Cioran, p. 200). 

La această tradiţie locală păstrată în vecma

tatea ruinelor dela Reşca, graţie monumentelor 
din cetate ş i  mormintelor romane dela Hotărani, 

credem potrivit să reamintim alte trad iţi i  şi su
perstiţii, mai puţin precise în legătură cu rui

nele  dela Reşca şi cu drumul roman 1) . 

1 7 1 1 - 1 7 1 7. D imitrie Cantemir arată, după 

spusele unui voluntar d i n  Ţara Românească, cum 
că ţărani i  din Oltenia prin trad iţie numeau n işte 

temel i i  ca de cetate d i n  valea Oltu lu i  " Curţi le 

lui Ler împărat" .  Acestea sunt, după părerea mea, 
ruinele dela Reşca. 

1 769 - 1 774. I n  hotarnica moşiei Potopin se 
vorbeşte despre " Mormintele Strigoilor" d in  a

propierea podulu i  dela Potopin .  
1 84 5  până astăzi .  La  podu l  dela Potopin u n  

m i t  etiologie aşează potopirea (moartea) Dom
n ulu i  de Rouă, al ias Ler Împărat, după părerea 
mea însuş împăratu l  Galerius născut şi înmor

mântat la Romula, ce se întindea peste satele 

Hotărani, Reşca ş i  Potopin 2). 

IV. Mărturii documentare. - 1 598 ( =7 1 07) 

Septemvrie 6. Târgovişte. Mihail  Voevod, fiul lu i  

Pătraşcu Voevod, îşi întăreşte stăpân i rea peste 

părţi le de moşie cumpărate în Romanaţi, dela 

fărcaşe şi Devesel în jos, până Ia apa Dunării, 

la vadul  Corăbi i  (spOA KOpL\!iiEB= Corabia ve
che de astăzi ,  mahala între portul Corabia şi 
satul Celei). Doc. 1 43 /45 din colecţia Academiei 
Române. H risov original, slavon, pe pergament. 

lsvor preţios pentru arheologie şi toponimie : ca 
semn e  de hotar movi le sau măguri d in  epoca 

preistorică şi d in  cea daco-romană cu n umirile 

lor în  sec. XVI-lea. 
Cea d intâi menţiune despre drumul roman în  

ocolnica satului  Vişina, unde se  arată ca hotar 
n Drumu de piatră" (nosor RL\MEH). 

n Satul Vişina întreg şi cu tot hotarul din Mă

gura Dudulu i  până în Măgura Borduhului  şi 

până în piatră la Orupşoara şi până în Măgura 

Radului ; şi d in  Măgura Radului  până în Răs
cruci şi până în Măgura Bad iului ; şi d in  Mă
gura Badiulu i  până la Groapă şi până în Drumu 
de piatră ; şi d i n  LJrumu de pia17'ă până la 

Măgu?'a Daduhti (= . . . 1·1 AC n�8T KL\MEth)li ; 11 
OT no8T KL\MEH nc\K AO r.�w,r8pL\ AL\A8•\0B). 

1 65 6  ( = 7 1 64) Iun ie  1 4. Hotarele dintre mo
şia Murgeni  şi moşia călugărilor dela Hotărani .  

Copie în Cond ica Episcopiei Râmnicului ,  mss. 
2082 d in  Colecţia Academiei, f. 466. 

Drumul  roman se ind ică prin " Drumul Ocn i i " : 
nd i n  piatra Hotăran i lor boereşti pe drumul Oc

n i i  În SUS. " 

1 686 (= 7 1 95) Octomvrie 2 1 .  Hotarn ica sa

tului Comanca. Copie în Condica Episcopiei 
Râmn icului, mss. 2082 d in  colecţia Academiei, 

f. 1 82. 
I n  hotarnică se vorbeşte despre drumul ro

man numit " Drumul sării " precum şi de " Calea 
Sloven ilor " ,  " Drumul  buţi lor" şi hotarul Ca
racalui ( RL\pAKL\1\1 KapAKL\1\8�1). 

" Di n  piatră drept până în hotarul Caracalui 
pe hotar în sus, pre vale, pe din jos de Dru
mul sării" 3) 

1 7 1 2  ( = 7220) Iun ie 1 5 . Carte de hotărn i
cie făcută de Mateiu fălcoianul, biv vei Căpi

tan, şi de Constandin Comisul Comăneanul, 
prin care împart moşi i le Hotărani i  şi Murgeni i  
între fraţi i  Mihaiu ş i  Constandin fărcăşanu. 
Doc 1 66 /90 d i n  Colecţia Academiei Române. 
Original românesc pe hârtie. Copie în Condica 
Episcopiei Râmn icului, mssul 2083 d in  Colecţia 
Academiei, fila 466 - 7.  
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In hotarn ică se vorbeşte despre " Drumul de 
piatră" ,  despre " şanţul Cetăţi i "  dela Reşca (Ce

tatea Colon iei Rom u la) precum şi despre " Mă
gura Mare " dintre Reşca şi Caracal, şi de 
" Balta Judeţulu i " .  

Hotarnicii " au trac; peste Tezl ui ,  despre Ca

racal ,  d i n  piatra dela Măgura Mare până în ho
tarul Dobrosloven ilor" şi au măsurat " şi la si

l işte pe lJrumul de piatră ; şi s'au făcut semne 
până în şanţul Cetăţii" .  

V .  Relaţiuni speciale datorile istoricilor. -

1 69 1 - 1 726. Aloysius ferd. Corn. Marsil i ,  Da
n ubius Pannonico- Mysicus. Hagae, 1 726. 

Cel d intâiu învăţat străin care descrie la faţa 

loculu i  drumuri le  romane d in  Oltenia şi cetă
ţ i le d in  această parte a ţării ş i  de lângă Câmpu
lung. Descriere însoţită de hartă şi planuri .  

Marsi l i  sau Marsigli a călătorit pe Dunăre 

până la Rusciuc în 1 69 1 .  De la această dată 
începe a cu ltge relaţiun i  despre ţara noastră de 

la învăţatul boer român Stolnicul Cantacuzino, 
şi ven ind la faţa loc:.:lui .  

Marsil i  atribue facerea dru mului  împăratu lu i  

Constantin cel Mare, în legătură cu podul de la  
Celei. 

" Denique necessarium d uco notare, a situ, ubi 
erat caput Pontis ad ripam recentis Vallachiae, 

prope Gieli [= Celei] viam esse, quae probabil i
ter strata fu it a Constantino, ut  conferretur in  An· 
t inam cum magna via, quae a Transilvania con 
tinuatur secus flumen AJutam usque ad Danu
bium ; pars autem i psius Antinae ad eumdem 
interrupta est nonnul l is sol itis coll ibus manufac

tis. ( 1 1 ,  3 9) .  
1 865.  Cesar Boll iac. Explorare împreună cu 

arheologii francezi Boissiere şi Baudry, trimişi 
de Tapoleon I I I .  

u Celeiul este sti:ăbătut de o şosea romană de 

la Dunăre, din punctul unde Constantin întin 
sese podul său, ca să opereze � supra Daciei 
pierdută cu desăvârşire de la Aurelian, şi care 

merge până la Reşca, fosta Tabără Nouă a lu i  
Caracalla, şi de aci pre Olt la  Tabăra Veche a 

lu i  Traian, şi apoi la Turnu Roşu " .  (Trompeta 
Carpaţil0r, 20 Iu l ie 1 869). 

VI. O eroare adânc înrădăcinată de înlăturat. 

" Drumul lui Traian " ? 
În mărturii le documentare n 'am găsit n ici 

una prin care să se dovedească, cum că într'a
devăr poporul nostru a păstrat numele marelui 

Traian legat de existenţa acestui drum. Cu toate 
acestea există opinia curentă cum că acest drum 

s'ar f i  numit cândva "drumul lu i  Traian " în loc 
de u drumul de piatră" ,  udrumul sări i "  ori u dru

mul  Domnulu i  de  Rouă" .  

Inceputul acestei opin iuni  porneşte însă d e  l a  
i nterpretarea nesigură a textelor vechi de către 
cărturarii noştri de mai de mult, cari socoteau 
că podul  lui  Traian ar fi fost la Celei, iar n u  

l a  Severin, şi că, deci, calea d e  l a  Celei l a  Reşca 

n u  putea să fie de cât a lu i  Traian. Determina

rea această datează d in  epoca în care cercetări le 
arheologice la noi nu  erau n ici în faşe, şi  
totul se reducea n umai la tradiţia unui  pod la 

Celeiu ş i  la mărturiile despre podul lu i  Traian, 
de aiurea, pe cari un Cantacuzino erudit le afla 
în scriitorii vechi. Căci însuş marele învăţat 
Stoln icul Cantacuzino este istoricul care a fixat 

în l iteratura chestiuni i  numele de " calea lu i  Tra
ian " ,  înainte de Schendo şi Su lzer, împru mu

tându-1 dela numele străin "Troian " şi legiti
mând u-1 prin cred inţa ce avea că podul de la  

Celei a fost făcut de Traian. 
Astăzi însă, când n imeni nu se mai îndoeşte 

unde a fost podul  lu i  Traian, adică la Severin ,  şi 

când putem preciza chiar ani i  în care Constan

tin cel Mare a făcut să se constru iască podul 
de la Celeiu, stând şi el în Oescus câtva timp, 
numai putem, negreşit, să atribuim lui Traian 

nici  podul  şi nici  drumul de la Celeiu la Reşca, 
care, precum am văzut, n ici nu exista de alt- fel 
pe vremea lu i .  

Prin u rmare, trebue desrădăcinată această gre
şeală ocol ind-o d in  toată scrierile şi hărţile noas 
tre, începând de la. harta Cantacuzino Comnen 

d in  1 7 1 8  şi până acum, ori unde se menţionează 

aşa numitul drum al l u i  Traian. 
Până vom dovedi neîndoios că acest drum 

dintre Reşca şi Celeiu se poate numi  "drumul 
lu i  Ler Jmpărat" î i  vom spune " Drumul de piatră " 
ori mai bine " Drumul Domnului  ;.de Rouă " .  

Al. T .  Dumitrescu. 

1 ), 2) Detali i şi isvoare bibliografice în nota mea 
" Relation sur les ruines de la colonie Rom ula de Dacie" 
din " Revtte de Roumanie" No. 2. 

3) 1 769. Numele acesta a pătruns şi în l i teratură : 
un scriitor oltean compară distnwerea curtilor şi ară
d inilor boereşti d in  Bucureşti de

"' 
vol intirii din ]769 

cu "drumul sării " vrând a spune că lumea umbla 
prin curţile boereşti ca pe drumul mare par-c'ar fi 
fost drum de sare (ms. 1 3 1 9  din Biblioteca Academiei 
Române : 

uCă curţi boereşti şi grădini 
"Să le vezi şi să suspini : 
" Pă toate iaste drum mare, 
" Intocmai ca drumu de sare) " .  
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Noi membrii ai Comisiunii Monumen

telor Istorice. 

Î n t impul din urmă Comisiu nea Monumen
telor lst0rice a pri mit  doi noi  membrii în sânu l  
său : 

1 )  pe d. Vasi le Pârvan, profesor de epigrafie 
şi istorie vech ie la Un iversitate şi Di rector al 

Museulu i  naţional de antich ităţi d i n  Capitală. În 
această d i n  urmă calitate, d-sa, potrivit �rt. 1 

d in  Legea pentru conservarea şi restau rarea mo
numentelor publ ice ( 1  8 92), face pmie de drept 
d i n  Com isiune.  

2) pe d .  Er.  A. Pangrati, profesor la Uni
versitate şi Dirc>ctor al Şcoalei Naţionale de Arhi
tectură, care a fost numit  în locul d-lu i  Arh. 

N. Gabrielescu, cu următoru l decret regal. 

CAROL 1 

PRIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI VOINŢA NAŢIONALĂ 

H rG F.  A L  HO�Li:"H�I 
La to{'i de faţă şi viitori, sănătate 

Asupra raportulu i  Ministrulu i  Nostru 
·
secretar 

de Stat la Departa�entul Cultelor şi Instrucţiun i i  
sub  No. 1 540 d in  1 9 1 1 .  

Am decretat şi d ecretă m : 
A1 t. J. - O. Erm i l  Pangrati, profesor un iver

sitar şi d i rector al Şcoalei naţionale de Arh i tec
tură, se numeşte membru în Comisiunea Mo
numentelor Istorice de pe lângă Administraţia 
Casei Biserici i ,  în locul vacant. 

Art. II - Min istrul Nostru Secretar de Stat la 
Depa1iamentul Cultelor şi  I nstrucţiun i i  este în
sărcinat cu aducerea la îndepl in ire a dispoziţiu
n i lor prezentulu i  decret. 

Dat în Bucureşti, la 3 februarie 1 9 1  1 .  

(ss) CAROL 
Ministrul Cultelor 

şi Instrucţiunii Publice 
(ss) C. C. A RION 

No. 456 

("Monitorul Oficial " No. 248 dela 9 fev. 1 9 1 1 ). 

I l  

Schimbări în comitetul d e  redactie 

al Buletinului. 

Î n locul d-lor . G�brielescu ŞI G.  Murnu 

au intrat în comitetul de redacţie a l  Buletinu lu i  
noi i  d-n i membrii Er. A .  Pangrati şi  V. Pârvan, 

iar în locul d-lui  P. Gârboviceanu, fost Adm i
n istrator al Casei Biserici i ,  în aceiaşi calitate, d .  

dr. O. Boroianu, decanul  facu ltăţii de Teologie. 
O-sa, a fost întâmpinat de către d-1 Preşe
d inte al Comisiun i i  Monu mentelor Istorice cu 

următoarele cuvinte de bună ven ire : 

Vă zic bine aţi ven it, domnule profesor dr. 
Boroianu ! 

Şti m că sunteţi unul  d intre iubitorii înălţării 

religiun i i  şi cultu lu i  nostru naţional .Şi, felici
tându-vă, suntem convinşi că îil calitate de re

prezentant al domnulu i  Mini:,tru, veţi da tot con-
- cursul Comisiun i i  noastre. 

Avântul ce au luat lucrările cje restaurare a 

monumentelor istorice şi de conservare a celor
lalte amintiri scumpe ale trecutu lu i  nostru este 
d i n  cele mai îmbucurătoare. El se datoreşte, cum 
şti m  cu toţi i ,  fericitei desvoltări a Admin istra

ţiunei Casei Bisericei şi e dar cu drept să 

transmitem totodată expresiunea recunoştinţei 
noastre domnului  'fost Ministru Haret, care a 
dat un puternic sprij in  Comisiuni i  Monumen

telor Istorice. Mulţumim asemenea domnulu i  pro
fesor P. Gârboviceanu, care a fost cu trup şi 
suflet alăturea de noi şi  căruia î i  păstrăm pentru 
aceasta o preţioasă amintire. 

Felicitând u-vă încă odată, domnule Boroianu, 

nu ne  îndoim că veţi u rma trad iţiunea noas
tră şi că, mână în mână, vom putea merge în

nainte pe calea progresulu i  de până acum, spre 
binele ţării. 

De mare ajutor ne va fi şi  d .  profesor C. 

Bălăcescu, de a cărui numire ne fel icităm, fi ind  

însărcinat de O. Ministru să  facă, pentru com

pletarea muzeului  Casei Bisericei, m u laje de pe 
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sculpturile ş i  decoraţiun i ! e  cele mai importante 

d in  punct de vedere artistic şi naţional ale 
monumentelor noastre istorice şi naţionale, cum 
şi să supravegheze şi să conducă, lucrări le de 

reparaţiun i, ce se vor face la aceste decoraţiun i  
şi ornamente, conform hotărîrii şi indicaţiun i

lor ce i se vor da de către Comisiunea noastră. 
Ne vom bucura asemenea dacă cu timpul vom 

putea întinde aceste lucrări şi peste hotare, căci 

muite d i n  monumentele noastre se găsesc răs
pând ite în celelalte părţi locuite de fraţii noştri i, 

mai cu seamă în Bucovina. 

Ion Kalinderu. 

I I I  

Sculptor î n  serviciul Comisiunii. 

După cum se poate vedea d i n  ultimele cu
vinte reproduse mai sus, Min isterul a numit pe 
d .  C. Bălăcescu, profesor la Şcoala de Bele Arte, 

sculptor pe lângă Comisiunea Monumentelor 
Istorice, pentru extragerea de muluri în gips de 
pe ornamentaţiuni le şi decoraţiuni le artistice în 

piatră şi lemn de la monumentele noastre na

ţionale pe seama Museului  Admin istraţiei Casei 
Bisericii. 

Publ icăm aci atât Deciz iunea min isterulu i  cât 
şi Decretul Regal prin cari i s'a dat d- lu i  Bă
lăcescu această însărcinare în serviciu l  Comi

siuni i  noastre : 

D E C I Z I U N E  

Noi Min istru Secretar de Stat la Departamen

tul Cultelor şi I nstrucţiuni i, 

Având în vedere că pe lângă Casa Bisericii 
s'a înfi inţat un muzeu în care se colecţionează 
toate obiectele de artă naţională bisericească ş i  
având în vedere că acest muzeu trebue să se 
înzestreze complect şi cu decoraţiuni le  şi i nscrip

ţ iuni le de pe monumentele istorice naţionale (re

l iefuri, sculpturi şi d iferite ornamentaţiuni)  co
piate în gips, -

Decidem : 
Art. 1. - Pentru această lucrare se deleagă d .  

C.  Bălăcescu, sculptor ş i  profesor la Şcoala de 

Bete-arte, să extragă în gips muluri după sculp

turile şi decoraţiun i le  cele mai importante d in  
punct de vedere artistic ş i  naţional, decoraţ iuni  
fie în lemn, piatră sau orice alt  material, care 
se găsesc atât pe frontispici i le şi reliefurile mâ-

năstirilor declarate ca monumente istorice, cât şi 
pe mormintele foşti lor voevozi român i  şi de  pe 
orice monumente istorice şi naţionale. 

A1-t· 1 !. - O. C. Bălăcescu _ya avea şi dele
gaţia să supravegheze ş i  să conducă l ucrările de 
reparaţie ce vor urma să se facă la decoraţii le 
ş i  ornamentaţi i le mai sus menţionate, conform 

hotărîrii şi indicaţiilor ce i se vor da de către 
Comisi unea Monumentelor Istorice. 

A1·i. Jll. - Pentru aceste însărcinări, d-sa va fi 
remunerat, cu începere dela 20 Ianuarie a. c. 

până la 3 1  Martie 1 9 1 1 ,  cu d iurna de lei 500 

care i se  va ordonanţa d in  fondul  cheltuelilor 

extraord inare, prevăzut în b1:1getul Casei Bi

sericii. 
Art. 1 V şi ultim. - O. Administrator al Ca

sei Bisericii va aduce la îndepl in ire dispoziţii le 

d i n  prezenta deciziune. 

Dată la 1 7  :anuarie 1 9 1 1 

Ministru 
(ss) C. C. A R!ON 

o. 1 926. 

( .. Monitorul Oficial" No. 234 dela 21 lan. 1 9 1 1 ) .  

CAROL 1 
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REGE  AL ROMANIEI  
La toţ i ele fată şi  viit01·i, sănătate 

Asupra raportului Ministrulu i  Nostru Secretar 
de Stat la Departamentul Cultelor şi I nstrucţiuni i  

cu No. 1 926. 

Am decretat şi decretăm : 

.Art. 1. - O. sculptor C. Bălăcescu, profesor la 
Şcoala de Bele-Arte, se numeşte pe ziua de 1 

Aprilie 1 9 1 1 în postul de sculptor pe lângă Ca
misiunea Monumentelor Istorice, pentrU' ridica
rea de mulage de pe sculpturile şi decorâţiuni le 
cele mai importante din punct de vedere artis

tic-naţional. 
A1·t. Il. - Ministrul ostru Secretar de Stat la 

Departa:11entul Cultelor şi I nstrucţiun ii este în

sărcinat cu aducerea la îndeplin i re a d ispoziţiu

n i lor prezentulu i  decret. 

Dat în Bucureşti la 5 Apri l ie 1 9 1 1 

Ministrul 
Cultelor şi Instrucţiunii 

(ss) C. C. ARION 

(ss) CAROL 

o. 1 300 
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IV 

De la şedintele Comisiuhii Mon u

mentelor Istorice. 

In şedinţa dela 28 Mai a. c., pe lângă: alte ches
tiuni referitoare la lucrările de restaurări ce trebuesc 
efectuate în cursul acestei campani i ,  Comisiunea a 
aprobat şi normele după cari se va îndruma activi
tatea bursierilor trimişi în străinătate pentru studiul 
picturei bizantine, cum şi a d-lui sculptor C. Bălă
cescu, pentru mulajele ce se vor face pentru Colec
ţiunile Comisiunti Mon. Istorice în urma celor decise 
de onor. guvern. Aceste norme au fost prezintate de 
d. Preşedi nte 1. l(al inderu, în comunicările următoare : 

Domnilor Coleg� 

Dintr'o cartă poştală, ce-am primit, văd că 

bursierii Cassei Bisericei vor părăsi Ravenna. 
Nu se spune însă în ce zi, şi, mai cu seamă, 

unde se d uc, aşa în cât cred că ar fi bine să 
l i  S€/dea un program, după care să urmeze 
stud iu l  artei bizantine bisericeşti, pentru care au 
fost trimişi .  Tot în interesul scopuTu i  ar fi şi 
povăţuirea lor să trăiască în armonie unul  cu 
altul şi să se ajute reciproc, mai cu osebire că 

sunt străini prin acele părţi. 
· După modesta mea părere, cel d 'întâiu drum 
ar fi  Roma-O rottaferrata. 

I n  Roma ar putea sta 1 O - 1 2  zi le pentru a 

vizita mănăstiri le şi bisericile cari păstrează 
încă tradiţiun i  religioase bizantine, iar în Grot
ta(errata cam opt zile. 

Această local itate se află Ia depărtare cam de 

1 1/2 oră (cu tramvaiul) de Roma, ş i ,  dacă n u  
va găsi adăpost chiar acolo, pot locui î n  fras
catti, care e cam la 2 kilometri . Acum e puţin 
de văzut în Grottaferrata ca pictură, deoarece, 

după cum aflu, d i n  m uzăul de od in ioară nu  
mai  sunt decât puţine l ucruri. Cea mai  mare 
parte din obiecte şi icoane au fost l uate şi îm
părţite pe la alte biserici şi mănăstiri ; dar totuşi 
vor putea cercetit şi studia mănăstirea ordinulu i  

S .  Basilio, începută în  1 004 de către Sf. Nilo, (Ni
cola Malena), nn călugăr originar din Calabria 
Şi renu mit pentru cultura sa greco-bizantină. In
semnătatea artistică a acestu i lăcaş, constă în 
fresţurile celebrulu i  Domenich ino. Afară de 

acestea, merită atenţiune, biblioteca în care sunt 
cărţi bisericeşti cu min iaturi făcute în stil bizantin 
de către însuşi fondatorul mănăstirei,_ cum şi 
muzeul : cu gravuri de Bartolomea Pinelli , în
făţişând costume din epoca lu i ,  ( 1 83 1 ) ; tablouri 

al fresco, din 1 547, de francesco d in  Siena, 
din şcoala Zuccari ; copi i le pe carton ale pic-

turilor d in  veacul al X I I-lea, care sunt acum 
ascunse de tavan ul  mănăstirei ; tablouri re

prezentând episoadele principale d in  viaţa lu i  
Fabio Massimo, executate d in  ord inu l  episco
pulu i  fabio Colonna ; o bogată colecţie de alţi 

i luştri d in istoria greacă şi romană, etc. Mai 

sunt rămăşiţe găsite la faţa loculu i  din vechia 
mănăstfre, de oarece clăd irea, aşa cum e azi, a 
fost restaurată în 1 754, pe când faţada a fost 
făcută mai târziu, în 1 843.  

D upă Roma şi Grottaferrata să meargă la 

Palenno în Sicilia, căci asupra Italiei de sud 

influenţa bizantină a fost mai puternică. Numai 
în Calabria sunt zeci şi zeci de mânăstiri în

temeiate de ordinul  S. Basilio, iar în m ulte 
părţi din această regiune se întrebuinţa l imba 

greacă. fr. Lenormant, în scrierea sa " La grande 

Grece " ,  zice că şi  Normanzi i au recurs la 
civil izaţia greco-bizantină în ]:;rima perioadă a 

stăpânirei lor în Italia de sud, adoptând, între 
altele, l imba greacă ca l imba oficială, pentru că 
era vorbită de o parte d in  locuitori. 

In Sicilia - unde dominaţiunea musulmană, 
u rmând celei a l m păraţi lor Bizanţului ,  a ţinut 

mai bine de două veacuri, până la ven irea Nor

manzilor - arta bizantină se desvolta în armonie 
eu cea arabă. 

I n  Palermo mozaicurile d in  capela Palatinu
lu i , sfinţită pe la anul  1 1 43,  datează de pe tim

pul lui  Roger al I l-lea şi a urmaşilor lui. Ab

sid� e ocupată cu sfinţi, ca şi la Cefalu, iar 
restul bisericei e împodobit cu scene d in  Ve� 
chiui  şi Noul Testament. Biserici le : Sf. Maria a 
Amiralu lu i  şi domu l  d in  Monreal, cuprind de 

asemenea opere de o execuţie remarcabilă, atât 

în ce priveşte compoziţia cât şi desemnul ,  ?ingur, 
şi  coloritul strălucitor. Nu se poate zice că toate 
mozaicurile sunt făcute de Bizantini ,  căci la Ca
pela Palatinu lu i  se vede că au con lucrat şi un i i  
d i n  elevi i i tal ieni ai lor ;  l a  domul  din Monreal 
colaborarea acestora e şi mai evidentă. Cu toate 
acestea nimic nu poate da o idee mai bună 

despre mozaicurile bizantine, decât aceste loca
l ităţi, unde şcoala bizantină era în floare şi ale 

cărei producţiun i  erau mai rari în orient. 

Din Palermo bursierii vor putea face şi câte

va escurs iuni  în împrej urimile mai însemnate 
d in  punct de vedere al artei bizantine ; în orice 
caz însă şederea lor nu se poate prelungi prea 
mu lt, nea vând să studieze arta bizantină în fond , 
cât să completeze studi i le făcute la Venezia, Ra

ven na, G rottaferrata şi Roma. 

* 
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I n  sfârşit vine Muntele Athos, care a fost 
dela început şi principalmente luat în vedere, 

fi ind un nepreţuit tezaur de lumină şi de 
cultură mai în toate ramurile producţiun ilor 

m inţi i  şi mâinilor omeneşti. In această ugră

dină a Maicii Domnului " se păstrează cu 
sfinţen ie şi cu osebită îngrij ire, mai cu seamă 

arta : pictura şi sculptura, Deosebit, mai toate 
mon umentele de acolo poartă aminti ri româ

neşti, fi ind ajutate, întemeiate sau reînteme
iate de Voevozii şi boierii noştrii de pe vremuri. 
La Muntele Athos este locul ales, unde in ima 
tresaltă şi spiritul se înalţă la  privirea frumu
seti lor eşite d in  penelul  artiştilor drept-credin
cioşi, cari au pus în  icoanele ce au zugrăvit 
tot extazul lor religios. 

Climatul e dulce şi în mănăstiri se găsesc 
locu inţe bune, în schimbul unor m ici daruri. 
Drumul duce cu vaporul dela Palermo la Con
stantinopole, iar  de  aci la portul Dafnis. D in  

Dafn is călătorii se  duc  în oraşul Careias, unde 
residă autorităţile turceşti, sub un Caimacan, 
cum şi înalta autoritate bisericească care admi

n istrează ş i  conduce mica republică rnonahală. 
Dela Careias călătorii se îndreaptă apoi către 
mănăstirile, cari sunt răspândite pe întreaga pe
n insulă, la depărtări de câte o oră, o oră şi j u

mătate, sau două. 

Trimiterea bursierilor la Muntele Athos e deci 
trebuincioasă, deşi nu e vre-o şcoală de pictură 
în înţelesu l mari lor şcol i  din apus. Sunt numai 
pictori de ocaziune. La unele schituri şi mă
năsti ri ,  cum este la sch itul românesc, Prodromul, 
şi la mănăstirea rusească, Rusicu, se află însă 
săl i de pictură, de zugrăvire bisericească şi 

icoane. Cea mai bună sală este la mănăstirea 

rusească, iar la mănăstiri le greceşti, Vatopedul 
ş i  Protaton ul, se pot studia operi le vestitu lu i  
Emanuel Pansel in,  un  adevărat Rafael al Sf. 

Munte. I n  sfârşit se pot urmări picturile uceni
cilor săi în  mănăsti rea Lavra şi altele. 

Ţin să mai amintesc că pentru înlesnirea călă

toriei s'ar putea da t inerilor recomandaţiu n i  
către superiorul sch itului românesc ş i  prin acesta 

către celelalte autorităţi, sau pe altă cale către 

Caimacam, etc. 
Im i  exprim asemenea părerea, ca bursierii să 

fie obl igaţi a face regulat rapoarte despre stu
di i le  ş i  activitatea lor. 

* 
* * 

Mulajele după operele de artă, aflătoare la di
ferite rnănăstiri şi locaşuri sfinte d in  ţară, se pot 

face d in  trei puncte de vedere : cel cronologic, 
estetic şi topografic. Cele două puncte dintâi 
sunt greu de real izat, căci până azi nu s'au făcut 
stud i i  serioase şi temeinice asupra artei noastre 

naţionale d in  trecut, pentru stabi l i rea ei defini
t ivă sub raportul istoric-artistic ;  asemenea l ucrare 
cere şi mij loace multe şi t imp îndelungat ; iar 
întreprinderea plănu ită de onor. Min ister e prea 
urgentă pentru a putea aştepta rezultatu l unor 

prealabile cercetări amănunţite prin toată ţara. 

Cel puţin, cred, n imeni d in  noi n 'am avut până 
astăzi prileju l  de a vizita în lung şi în lat Re

gatu l, pentru a stabil i  punctul nostru de vedere 
hotărât în această privinţă. De aceia cred că am 
face ceva mai practic dacă la facerea mulajelor se 

ţine seamă de al treilea punct de vedere, cel 
top0grafic. In cazul acesta, Capitala, cu împreju
rimi le, ar  servi ca  punct de plecare ; porn i nd de 

aci lucrări le  şi-ar putea întinde cercul lor cât 
mai mult  spre periferie, întâi în Munten ia, apoi 
in Moldova, aşa că încetu 1 cu încetul să ajungă 

până la hotarele ţării, unde se vor fi aflând mo

n umente de însemnătate istorică-artistică. fireşte, 
că în cazul acesta, lucrarea n u  trebue să se facă 

fără n ici o d istincţie, întrucât priveşte vechimea, 
starea şi cal i tatea operilor reproduse ; cele mai 
vechi ş i  mai ales cele mai expuse dintre ele, ar 
fi bine să fie cât mai repede asigurate prin re
producerea lor în gips. Aşa fi ind,  sunt de părere 
ca prima campanie să aibă în vedere următoa

rele monumente în succesiunea lor istorică : 
Mitropolia d i n  Bucureşti, Mihai Vodă, Cotrocen ii, 
Colţea, Biserica d intr'o zi, Biserica Antim, Sf. 

Apostoli ,  Stavropoleos, Văcăreşti, etc., s'ar putea 

proceda în urmă la reproducerea monumentelor 

d in  Târgovişte, etc. 

http://patrimoniu.gov.ro



B ISERICA D IN  POPEŞTI-VLF\ŞCF\ 
--0--

Pe drumul ce pleacă d in  Bucureşti 
spre Rlexandria ,  la vreo 25 km. de
părtare, se ană satul Popeşti ,  aşezat 
între satele Mil)u i leşti ş i  Novaci ,  în 
judeţul Vlaşca. 

Ul iţa pr incipa
lă a satului  se ri
dică în spre ră
să rit, spre dea
lul ce mărgineşte 
apa .Argeşului ,  ş i  
se o p r e ş t e  p e  
spatele unui  p la 
tou, - la poarta 
b iserici i  desp re 
c are ne vom ocu
pa în cele urmă
toare. 

se vede că în timpuri ma i  nou i  a su
ferit prefaceri cari i-au scl) imbat în
făţişarea  . .Astfel deasupra vecbei cor
nişe s'a înălţat zidăria de jur  împ re

jur  cu 1 .50 m. ri
dicându-i strea
şina ,  iar turla de 
zid, d ă r â m a t ă ,  
s'a înlocuit c u  
a lta de lemn,  lă
sând cu toate a
cestea  să se va
dă în frontonul  
acoperişului d in  
f a ţ ă , v e c b e a  
structură a b azei 
fostului  turn de 
zidărie. 

D in  înălţimea 
ei ,  b iserica p re
domină întreaga 
l o c a l i t a te ,  căc i  
de acl  se vede 
ş i  câmpia ce  se 
întinde spre a
pele Neaj lovului 
şi Căln iştei ,  p re

Biserica din Popeşti-Vlaşca : vedere spre sud-vest. 

B iserica n u  e 
m are c a  dimen
siuni ,  căci are o 
lăţime de 7.30 m. 
şi o lungime de 
1 6.50 m., deci o 
b iserică de mij
loc ca  mărime, 
dar prezintă mult 

cum ş i  valea .Argeşulu i ,  ce se l asă 
în depărtare spre Dunăre. După înfă
ţişarea ei exterioară clădirea are ca
racterul b iseric i lor  din epoca brân
covenească , atât pr in  ansamblul e i ,  
cât şi  pr in detal i i le  diferitelor părţi 
ce o compun. 

Dar, examinând-o mai  de aproape, 
Buletinul Comisi u n i 1  MonU111e ntelor Istorice. 

interes p rin structura elementelor ei  
organice . .Astfel soclul este lucrat cu 
cărămiz i  anume rotunzite, ferestrele 
au rame de p iatră cu arc în acoladă 
şi  cu grile de fer, iar cornişa este 
formată din rânduri de cărămizi  aşe
zate pe colţ şi  pe lat, ca la mai  
toate ctitori i le b râncoveneşti , p recum 

15 
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şi brâul ce încinge b iserica  de jur  îm b izantină la  no i. Pe jos e pardosită cu 
preju r. Pe tencu
ia la  vecl)e a pe
reţi lor  exteriori  
găsim sgâri itur i ,  
car i  ne  păstrează 
numele celor ce 
sunt î n g r o p a ţ i  
lângă zidul  b ise
r ic i i  sau al  meş
teri lor ce au lu
crat aci  . .A.st-fel ,  
pe  z i d u l  d i n  
dreapta abia ci
tim : «Drept acest 
loc s-au îngro
pat Despa». I n  
a lt loc : «Eu Năs
tase popa>>. Pe 
peretele de lângă 
scara clopotniţi i  
desc ifrăm : «To
ma Nedelcu» şi 
« M a t e i ,  l e a t 
1 689», iar  ma i  
spre a ltar : «Năs
tase». In sfârşit, 
la altar : « S e r 
d a r u P e t r a 
c 1) e Prejbeanu,  
1 844». 

După cum se 
vede din rele
veu! p l a n  u 1 u i 
(pag. 1 1 6), b ise
rica nu are sâ
nuri, iar pronao
sul e despărţit 
de n a o s  p r i n  
stâ lp i  de zidărie 
în formă de cru
ce,  deci, ca  for
mă de p lan ,  a-

Biserica din Popeşti-VIaşca : vedere spre nord-vest. 

parţine biserici..:. Planul bisericii din Popeşti-Vlaşca. 

lor  făcute în bunele tradiţiun i  de a rtă luminatulu i  Domn 

cărămiz i  aşezate 
pe lat, tocite ş i  
lăsate în multe 
părţi. P ictura e 
cea vecl) ie  ş i  se 
menţine b ine ,  de 
ş i  ziduri le pre
zintă crăpături în 
multe părţi. 

In  pronaosul b i
seri c i i  se vede o 
p iatră mormân
tală ,  a ctitori
lor : jupân Câr
stea vel Vist ier  ş i  
so_ţia lu i  jupă
neasa I l inca ; i ar  
p isan ia ,  desprin
să dela locul  e i  
de deasupra uşei 
dela intrare, se 
păstrează în bi-
serică. Ea este 
săpată în p iatră 
cu l itere cl)ir i l ice 
în l imba româ
nească ş i  în gra
iul e i  vecl) iu  ne 
spune că : .A
ceastă sfântă ş i  
d u m n e z e i a s c ă  
b i s e r i c ă  zidi
tu-se-au din te 
mel ia  e i  pana 
s - au isprăvit de 
tot, de robul lu i  
D u m n e z e u  j u
pan Cărste a vel  
Vistier, întru c in
stea ş i  1 a u d  a 
sfinte i ş i  nedes
părţitei t r o i ţ e ,  
în z i l e l e  prea 

Io  Costandin Bă-
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să rab Voevod, msţa Septemvrie 30 
dni ,  leat 7 1 98 ( = 1 689). 

Atât prin vecl)imea e i ,  cât şi  prin 
preţioasele mărturii a le  vremuri lor 
apuse ce păstrează în  sânul  său ,  a
ceastă biserică ne îndeamnă s'o aşe-

zăm printre monumentele noastre de 
valoare, cu arătarea că fără lucră
rile de restaurare ce s 'au efectuat în 
campania  anului curent, a r  fi putut 
fi şi ea - ca alte multe - p lecate sp re 
panta defin itivei p ierzări. 

ION D. TRA.JA.NESGI. 

Picturi vecl)i ( 1869) in naia bisericii din Popeşti-V,aşca. 
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Mănăstirea Căluiul. 
Vedere generală din spre sud-est asupra fondaţiunii Buzeştilor. 

/ 

L A M U R I R i F\ S U P RF\ B U Z E � T I L O R 
(DUPA PISF\ N I I LE FON DF\ŢI U N I LOR LOR) 

-- 0--

Se cun oaşte, din documentele publicate şi 
mai ales din studiul lu i  Odobescu asupra 
celei mai importante fondaţiuni a Buzeştilor : 
m-rea Căluiul ,  că Buzeştii se trag dintr'un 
Duduc de prin veacul a l  XV-lea, nume păs
trat pe cale de tradiţie în documentele poste
rioare, ca şi acela al fiicei sale Neaga şi al ur
maşului acesteia Manea Gbisdaveţ. 

Ca personagii istorice, al căror nume s'a 
păstrat nu numai pe cale de tradiţie, cu
noaştem dintre începătorii Buzeştilor pe cei 
trei fraţi : Vladul Ban, Dumitru Pârcălab şi 
Balica Spătar ; pe fiul l ui Vlad : Radu! biv
vel 1\rmaş ; şi pe urmaşii acestuia, vestiţii 
fraţi Buzeşti, cu toţii menţionaţi în pisania 
mănăstirei Căluiul ,  a l  cărei text îl dăm din 
nou, pentru diferenţele ce le  prezintă faţă de 
lectura lu i  Odobescu : 

Ţ H3&<:'11€1 1 i€•\\ 1v 1v 11 Cb.uc-c r d>:u i E I I Î€•\\ c i i ,,, 
Cb.Kpb.UHI � (i)lll\ CTiÎI·,, .\Xt\ ii<\I HH .  G l, s liC'I'tl. 
lltlli KIIÂ"'' i\\NI'C' iy. X<i.. a<S I It H I  l:JI,\1\Si\ lit\ H 
Cb.C liP<ITÎ€1\\ C H  : a<SIM I I  AS•\\HTilS llllb.I>Mii 1 1  
liMH"'' ClltiT . .  J l�li i- IX\\1•\\ CI� CTb.l l i  Xll'''" Kb. 
,.\ H I-I  Ji,ICtlp,lli E.W,.\,t\1 11 l l�T\\11\\ lib.I CT Rh. 3tl 
I ISCTH Î I  i\\ l l <;�r  l{ll"ii:,\\, ,\NI.l,l;t\1 ,\�CTII I'\1 1·1 c\3b. lltlli 
1,· . Xo\·. ,  %Sut� � �  p,,.\s,, Rlil ·'Il'"·· H cb.c '''�H &p,I
Til''' : ii.{Sntl l �  ll p·k,1.,1 GII ,IT., l i  GT!lN nocT., 

,\ I I E I I C I I  a<S I I tl l l h.  fliltl,l.S•Ih. "tl l- 1 ., H dÎI. a<SII,\H fJ,\,\Sil 
li i i K  Kl1l. •lll•\\ . 1  •\H IX (sic) Kl· l ,l."kX�il\ c i� c"rWI 
i\HCTi.' 1\i\K'' fCT IHI· IC I I j1tiKII€HC', Tki\\ P<I,\Î i\\ l i  Cb.rli.'
TpS,!.HX\Vi\\ 1- 1 1 1 \1..\RI·I r�x"''" c i 1.:- cTb.l XP""' u 
SI\11 <\CI· IXl\'•\\ Kb. i\\�i\&S c1·ro ''PXi€pilllX•' wfi,tl H fil r\1 
l l l n;\\ltHI iU H pHil l"l l iC"'-1 H 1\\b.l o�·TKPh.\HX�•\\ H 
Cb.TKPHXW•\\ C l -1 1<:' C;l;h.l XP·''" Kb. ,\l l b.  liilfi.,4ÎC
THRtlr H X�iii<:'&I·I K,\1'<.' lw llh1pd>: .G.w>.,,, CHI.  
Rfi\ 1 1 1\,\ 1 '  1 1  l l ll"L'.\'' Iillt\ 1. lw !'[,, l l�tl l l ,!.pS .&<:-HKC\,\,1. 
] j ,,l iCl"')  i\\C Î�II f i ii .  1.;. ,\H b. ,  H CI<P"h. I I II- I C  i\\C LI,,\ IN� .  
. 1-1 . ,.c\11 1- 1 1  K.h,\"kT .;:.S•IS .  

(Cu voia tatălui ş i  cu ajutorul fiului şi cu săvâr
şitul sfântului dulJ, amin. Iată, eu, întru Dumnezeu 
robul stăpânului meu Isus Hristos, jupan Vladul 
Ban, cu fraţii lui : jupan Dumitru Pârcălab şi  Balica 
Spatar, începurăm acest sfânt l)ram, în zilele lui 
Basarab Vodă, şi  după aceia rămase în pustijre 
multă vreme, pănă ce eu robul lui Isus Hristos, 
jupan Radu] vei 1\rmaş, şi cu fraţii mei jupan Preda 
Spătar şi Stroe Postelruc, nepoţi jupanului Vladul 
Ban şi fiii jupanului Radu] biv vei 1\rmaş, noi vă
zurăm acest sfânt loc cum este neisprăvit, de aceia 
noi ne trudjrăm şi întărirăm acest sfânt l)ram şi-1 
înfrumuseţarăm în lauda sfântului arl)iereu, tatăl 
nostru, Nicolae al Mirelor, şi noi întărirăm şi săvâr
şirăm acest sfânt l)ram în zilele blagocestivului ş i  
de fjristos iubitorul Io Wl)nea Vodă, fiul marelui 
şi prea bunului !o J\Jexandru Voevod. S'a început 
în luna lui J\prilie 20 ziie şi s'a săvârşit în luna 
Iunie 8 zile, anul 1588). 
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1 20 BULETINUL COMISIUNI I  MO UMENTELOR ISTORICE 

Dintre aceşti trei fraţi, primii fondatori ai 
Căluiului : Vladul, Dumitru şi Balica, cunoaş-

AHH lii\tl r04C'l'HKOM H XCl.Îi\IO!iH KM\ Jw lll HXH-k 
E.o iKO,l. Kll.IHT *3 4 H .  ll Hc  1\\CLI,<I OKil.. 

Pisania bisericii mănăstirii Căluiul. 

tem numai mormântul lu i  Dumitru, înmor (Această piatră o făcu jupan Radu! biv vei 1\rmaş 

mântat în cea mai ve
cl)e biserică a familiei : 
Cepturoaia, azi cătun 
din comuna Stirbeii, la  
7 km.  spre nord de 
mănăstirea Călui : 

t [l l p-kC'T'tiKHCA\] PtlliN" 

niKi"' iKN'I ItH I" Aor•IHI 

'l'PO\" 1 1  <\ 11 K ti 1\ t\ li Il., K"l, 

t �pTK<.' H li.iN; WA<I lill.I CT 
K� .1.• i 11 llll o\"HC � I  E oe
��''.1. j I I O I'HiiNIH iKO\"IItl l �h 
ĂO\"•\\ l i'T'pN" l\1 Ctllii\!1 K"h. 
i\\Li,tl 1\\,lp . € .  

(1\ răposat robul lui 
Dumnezeu, jupan Dumitru 
Pârcălabul, [ducându-se] 
in împărăţia cerească, când 
a fost in zilele lui Moisie 
Vodă ; pieri jupan Dumitru 
de sabie in luna lui Mar
tie 5 (anul 1 529-1530;). 

Fiul lu i  Vlad Banul, 
Radul biv vel Armaş, 
îşi are mormântul în 
dreapta pronaosului de 
la Călui, şi pe piatra 
lui  am cetit următoa
rele rânduri, în deose
bire de lectura lui  O do-
bescu, din care rezu ltă 
o imposibilitate : 

[In acelaş timp când o făcu 
şi pe a soţiei sale la pi
cioarele cărei este înmor
mântat] şi i-o puse lui pe 
groapă fiul său jupan Stroe 
Postelnic [La Odobescu 
se vede din contră că Radu 
a pus piatra pe Stroe], 
in zilele blagocestivului 
şi de fjristos iubitorul Io  
Mil)nea Vodă, anul 1590 
[soţia îi murise tot in 1 590 
Febr.]. Scrisă in luna lui 
Octombrie [fără a se in
dica anul când a f o s t  
scrisâ piatra de către Stroe 
- care trebue să fie cel 
următor, 1 591] .  

Acest Radul biv vei 
Armaş, mort în 1 590, 
avu două soţii : pe 
Maria (ca să mă con
formez celor deja sta
bilite, deşi sunt con
vins că Maria ţinea 
pe Dumitru Părcalabul ,  
lângă care e înmor
mântată) ş i  pe Stanca. 
Prima soţie , Maria, se 
trăgea din Giura Lo
gofătul şi soţia sa Vi
laea, care Giura des
cindea din Mogoş Spă
tarul, fiul lui Mogoş 
Banul Mormântul lui Radu! biv vei 1\rmaş 

Ţ Gi"' K,1,\\-k � 1  C"ll.T- din mănăstirea Căluiul. Asupra acestor pă-
KOpli iKlliMH p,,,l.ll,, liHK  Kf•l fll'"'''u J, 1-1 I I OCT,m,,·l, rinţi ai Mariei, j upâneasa lui  Radul biv vei 
H•\\, "'' rpoK, CH I ·IIl. wo iKSI I,IH GTpN 1 1 .:-cT. 1i·1, Armaş, ne dă lămuriri pisania mănăstirii Stă-
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neşti-Vâlcea, altă ctitorie, - prin alianţa Mo- blicată in fasc. 13 al acestui Buletin, pe anul curent). 

/ 
Biserica din Cepturoaia. 

goşeştilor cu Buzeşti i ,  - a Buzeştilor de mai 
târziu : 

l\ceBstă primă soţie, iY\aria, e înmormân

T (H3K\Ii\ 1H i€,\\ w j\.1) H C"h-
1 1 \IC I I-fi UJ EH iE,\\ c i Î ,\ H C"hK"h.jl l l l !
� l i€<11 d·ii.-.o AX•', l·liKE K'h. TpoH
I�E  Cii.\Kii <\\<1 1'0 litl, <13'h. jl<lli'b. 
[ KJ\''-.l.H"·'J '"N�'"' I c. XL ms
n.u� l'�p,l {"\oi'O;jHT H C'h.C iKH-
[ TEIHI H I J.,I ] [wo J iKS i lb.HH L I,<l KH

IIM, KH,l, -fi[XMI'h] c i E  1 1 1 1 1 1 1 1 1  
[ lJ l ECTHOH \VIiHTEI\b. np-ficT-fi• l  

KIIÂi�E IML IHH lii�h. iKE I I I  [ "·'] ''"' 
E 4J E  WT 1 1 p-kiK I IHX'" L Kp·k,\1-kl l 'h. 
C'h3h.,l,.lil'h H,\ I I IHI]  po ,l,HTE1IiE 
mSI I,\Wh 111\. orom liMrh 1·1 c i ih.  

Er<" ili\ o .-.o 1 1 1  [G II,\1']<1!1 (sau 
f l p (<\1,\ I I J  ]) . T-fi<\\iKE H 1\\H iKE
ill\HTE J J I J I J  K J. J J i E  1 1 \l lJ ET<.' I, :i· l  

(sic) l l p-fiiKHHX"'h. TliTOjl<.'<\\h. 1 1  
1 1 \l ll fX'<II<:I WT TEI\\fll i€ C'h l·l 
C;rH X'llil<l\ l l p-fiCT-fiH ( KIIAIJ.E] 
H .UJHII  lili,E 11 l l jl l i C I I b.,.\1�-fij 

1\ljÎ i H .  11 1 10•\\NtJ� &f.l C'hl{jl'h
I J I HX<\\0 1· 1  H<I I I H C<IX•IIO K'h ,l,H H  
liilll l'<.'lJ ECTH [ K<l l'] H XPCTOIII<:IIiH
KIIrO 1 1 1 1  lw 1 1S  f J ETpS KN&<:>,l,S, 
K'h 11-fiTo ·:·:311H, <1\CL �,\ ( C F I I ] . 
6p,1Tti,l,i 3N"pMj;<:>S. 

(Traducerea s-a dat. in urma co
muni cărei mele, la art. d-lui 'Craja
nescu despre m-rea Stăneşti, pu- Mormântul jupânesei Stanca 

a lui Radu biv vei 1\rmaş. 

tată în biserica dela Ce ptu
roaia, întru cât Căluiul nu 
era gata în 1 584 : 

J l p-kcT,\& I i C E  P<lli•l &mi€ mS-
1 1 1\ H H U.II ll!l,lpiH<I, K'h. ,l,H H  J 1v 
!111H�•IH,l,PS KwH&O,l,, K,l-fiTc
·:·:·S•IK. 1\\CL I,<I <lljÎ. 8 i .  

(Răposat-a roaba lu i  Dumnezeu 
jupâniţa Mariea, in zilele lui lo  
1\lexandru Voevod, anul 1 584, 
luna lui Martie 1 9) .  

l\ doua soţie a lui Radu! 
biv vei l\rmaş se numia 
Stanca (la Odobescu e so
cotită de soţia l ui Radu! 
Clucerul ,  care, însă, se nu
mia Ana) . Ea e înmormântată 
lângă soţul său, în dreapta 
pronaosului dela Călui : 

t Gi iO J,:,\1\\HI Cb.TI{''IHI iKS
I I i\ 1 1  p,l,l,S11 li l i K  I�E<I f l p,\\<1 1 1 1  ,l,<l 
&S,l,ET'h. H <l,l, l'llOiib. iKSII.H I I I IJ.E 
wo GTM-1 1'''· KEli H <I EH n,\
•\HTh.. f l pHCT<IKHCE  Kb. ,l,IHI 
[ liM] r<.'HCTHK<Ir l i  XPH CT\111 10-
Ii i i i{.U"I.) lw ll� HXWk K<:>€KO,l,<l, 
Kil'kT. ;.:.3<1 1· 1  H •ll i�<l <j;EK. i,:3. 
,l,�I H .  

(Această piatră o făcu jupan 
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Radu! biv vei Armaş ca să fie pe groapa jupâniţei 
sale Stanca. Vecinica ei  pomenire. S'a pristăvit in 
zile!e blagcestivului şi de Hristos iubitorul Io  Mibnea 
Voevod, anul 1 590, luna lui Februarie 27 zile). 

Din acest Radu biv vei A.rmaş, se trag 
cei trei fraţi Buzeşti : Radu!, Preda şi Stroe. 

Dela aceşti 1 rei fraţi a rămas inscripţia 
unui clopot dela mănăstirea Călui (la Odo
bescu publ icat necomplect) : 

H � I K  H iKSII,\!1 GTpN KM GTMtl. , H ll f;i, Ef f l p "KS, 

H G�ptH I ,  fd npi>:, l i  p,,A,,, H&,IH , t·l E. c- i Ko, 1- 1  
:& l i lu ,,, iiiL,11 iK�. H GT111u, r1d,,,H .  n11"1�s, Gc-p,,, 

i E.�H K�, H p,,.l.::;,,_ A.nl'"h, 1 1 1 1 i Il p'"hKS il �r. 1\\ lţii. 
1\\i\IO . K3. ,l.IH I . tn, ,d,T. *3pE. Gtw, E.otiK•I. 

(Această cinstită cruce s'a ridicat in cinstea şi 
pobvala sfintei DumineC: a tutulor Sfinţilor, in zilele 
lui Io Mibai Voevod şi a Doamnei lui Stanca şi a 

Mormântul lui Radu! Buzescul marele Clucer, din mănăstirea Căluiul. 

Gb.ti ''''o1 1oT" c·I\TKo1nl  iKS I I M I "  p,,.l.::;,, E. EM I K H  

t l ll•\\M l l , H c" GIJtiTi€1\1 C i i  ll pE,}.•I [ cn,IT H GT!lN 

llocT] . . . lw ilth1p1"k E N KO,l.tl K1diT _,_,345.  

(Acest clopot 1-a  făcut jupan Radu! marele Annaş 
şi cu fraţi i săi Preda Spătar şi Stroe Postelnic in 
zilele lui Mibnea Voevod, leat 1 588). 

'Cot dela ei rămase şi o cruce în Gurbă-

fiului lui Petraşcu Voevod, ş i  a făcut-o jupan Radu 
ve! Clucer ş i  j upan Preda ve! Postelnic şi jupan 
Stroe ve! Stolnic şi copii lui : Pârvul şi Sorin, 
Oprea şi Rada, !van şi Voico şi Vişa, Marico şi Stane 
Grean, Pârvu, Sora şi Voico şi Radu1, Dan şi Pârvu 
Logofăt. Luna Mai 27 zile, anul 1 597). 

Din mormintele fraţi lor Buzeşti cunoaştem 
pe cel a lu i  Radu!, care fusese căsătorit cu 

Mormântul lui Preda Buzescu marele Ban al Craiovei. 
1\f!at în mănăstirea Căluiul. 

neşti-Dâmboviţa, pe marele drum al Câmpu
l ungului şi al cetăţii Dâmboviţi i : 

t K "3RHiKH c"H 4 c'rH u  �>pcT K" ''\<.'''"'' 1 1  
K" H (sic) I IOXK""" c-r,, tH,l.M K"CE c'h i ,  ';" 

,l.IHi Iw il1 HXtiiM .G NKI.'..\ H riKÂ•' Er GTil l �"'' t·l 

ci i l· l  Ef f l ETilti i i i i>O K NK�,l. l· l . H S4 t i i 1 Etl iK::.i l l ,\ 1 1  
P ,,.1.::.;" REI\ .K,,slJ . ,  H iKS1 1. n 1"  n 1rk.l.·' KE/1 rr,,cTE/1-

A.na, înmormântat afară, în dărâmata tindă 
dela mănăstirea Căluiul a cărei inscripţie e 
un adevărat monument al l imbii noastre : 

ACAST� PIATR�\ P R E  G ROAPA RADULUI BUZESC U L  

C-AU FOSTO J\lARE CLI UCEAR-CTITORUL Sf!J TE! MĂ

NĂST ! R l ,  Şl G REA BOALĂ U BOLIT Î N T R U  ANNO ŞI 9 
SĂPTAM;\NI ŞI S-AU PREST.A.VIT ÎN L NA L U I  G H ENAR, 

18 Z I LE ; ÎN Z I L EL E  BUN LUI 1 0  [RADUL) VOEVOD, 
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VLEAT .;7SJll· t i  (= 1 610) CRUG c.lll lt� .s, f(Jl�r 1\�ll'k K'l, 
CttdO:Td :-<. 

t CUVĂNTO DE ACASTĂ VIAŢ(Ă) DEŞARTĂ; RUGATE-
� L � ! 

VERI LUI D(U)MNEZE IN ZI ŞI IN NOAPTE, CETAŞI VERI 
F I  CU CEI OI ÎN RAI, IARĂ CINE NU FAC LUCRU D( ) M 
NEZEESC ÎNCHI P U EŞTE-SE FOCULUI DE VEAC ; CINE-Ş 
SATURĂ MAŢELE LUI C GETĂ CUM UŞ (SIC) VA GODI 
TRUPU LUI ŞI SĂ FACĂ VOIA 
NECURATULUI,  ŞI  CINEŞI 
N -Ş VA DA D I N  Î N  AVEARE 
LUI SĂRAC I LO R  ŞI BESEARI:_ 
CI LOR ÎN [VEACI ?] ACELA 
ESTE SLUGA DRACUL 1. SĂ 
NU ZICĂ NIME CĂ E SĂNTO 
DOM (Î SAU VL(Ă)O( I )CĂ SAU 
BOERIU, Ci\ CINEŞ CU PRE 
AL L U I  LUCR PRIMI-VA J U
DECATĂ, CĂ ACOLO VOM 
STA INAI TEA J DEŢUL 1 
GOLI , CUM AM NĂSCUT ; DE 
R E PT ACEA FRAŢILOR NU 
LĂCO M I R EŢI HAINELORU ŞI 
AUR LUI ; CE VĂ FACEŢI 
CALE LARGĂ ŞI CURATĂ SPRE 
CERIU,  CU NI(I)LOSTENI E, 
CUM ZIC ÎNSUŞ DUMNEZEU: 
UNDE ESTE AVUŢIA VOA
STRĂ ACOLO ESTE ŞI INIMA 
VOASTRA. 

El moare deci Ia o 
lună de zile d u p ă 
fratele său Preda, de 
aceeaş boală epide
mică ca şi acesta, iar 
nu cu doi ani înaintea 
lui  Preda, cum rezultă 
din lectura lu i  Odo
bescu , în care caz ar 
fi trebuit să fi fost în
gropat în biserică, iar 
nu în tindă. 

Mormântul lu i  Stroe Buzescu se află la 
Stăneşti împreună cu al soţiei sale Sima. 
Domnul General Năsturel a publicat in
scripţia în Analele Academiei. 

'Cot la Călui zac oasele fiului  lui Radu Clu
ceru l ,  Radu! Banul, înmormântat întâi în 

biserica din Străjeş!!_i 
de-Jos, a cărei pisanie, 
refăcută, s'a dat de D. 
Trajanescu, în urma 
comumcaru mele, în 
articolul mai sus citat, 
împreună cu fotografia 
bisericii : 

AICEA SĂ ODIHNESCU 
OS(E) LE ROB LUI LU DUM
NEZEU J U PAN R(ADUL MA
RELE) BAN BUZESCUL ŞI 
DEACĂ U RĂPOSAT S-AU 
ÎNG ROPAT LA SATUL DUM
NEALUI LA STREJEŞTI, Î N  
ZI LELE LUI  MATH(E) I U  BA
SARABU VOIVOD, ÎN LUNA 
LUI I U(NIE) [24] ZELE; CUR
SUL ANI (SIC) FOST - AU 
.;7:i p1t5 (= 1648) ŞE J UPÂNEASA 
LUI  AU TRIMIS  (ACOLO] PE 
PĂR I NTELE IGNATO (EPIS
CUP OT RĂMNIC] DE AU CU
VENIT D E  AU ADUS OSELE 
AICEA LA MĂNĂST I R EA MO
ŞU-SEU VLEAT *:ip:1 (=1652). 

In biserică, în pro
naos, la stânga, e în
gropat Preda sub o 
splendidă marmură, or
namentată în maniera 
bizantină, mort mai în
nainte (deşi inscripţia 
incomplectă nu ne dă 
anul intreg) : 

Mil)ai Viteazul. 

Se pare, însă, că 
data morţii lu i  e greşit 
pusă, piatra fiind aşe
zată la 4 ani după 
moartea l ui Radu ; căci 
o altă piatră tot afară, 
în tindă, a unui Radu, 
mort tot in timpul l ui 
Matei Basarab, dă altă 
dată ; în care caz a
ceastă piatră nu poate 
fi decât acea pusă pe 
Radu în biserica din 
Străjeşti, de unde a 
fost a d u  s ă  apoi la  
mănăstirea Călui  : Portret mural, contimporan, dela mănăstirea Căluiul 

din 159�. retuşat la 1834. 

t SĂ SE ŞTI E  CĂ ACESTĂ PIATRĂ PREA G ROPA PRE
OEI BUZESCU C-AU FOSTO BANO MARE ÎN KRAIOVA ŞI 
TITORO SVENTE I  MĂ ĂSTI R I ,  ŞI G REA BOALĂ U BOLITO 
4 ŞI J U MĂTATE (SIC) ŞI  S-AU PREASTĂVITO ÎN LUNA 
LU DICHE(M ) B R I E  Î N  7 ZILE, Î N  ZILE(LE) BUNULO 1 
DOM NU C R EŞTI N O  RADU L  VOEVODA. C RSUL ANI LOR 
FOSTO ,.;.:-< p.  ( 1591, recte, însă, 7119 1610). 

Buletinul Comisi un i i  Monumentelor Istorice. 

J l jl-!iCTMW Cf jltlli'h liiKiH iKSntl l �h  P<l,l,SI\1 Kb. 

,l,iÎhl lii\ 1'4CTiHRtlr\' hvtl l�  ll\ tiTi€ E.NRO,A, fitiCtl

pMi.\1 Kh tdiT .;.;.3!l l l f1 t\HCIJ,<I t\\1\i . f i .  t\\ 'I I IHK  npi:I

K\'r l l l .  -r f J p-licT,\KI 1 C'k pLIIi,\ liiKi"' Ă<IRH,.\ �1 iKS

(n,l) l l i l �tl ll\.<1 11 i 1.;,, I· l  iKS I I <I H I -Iti i .J,<I H.niH<I H iKS

m, • 1  H 1 �'' J J  wk..\<1. 
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(S-a pristăvit rob:.�l lu Dumnezeu jupan Radu! [să 
fie fiul precedentului ?J in zilele blagocestivului Io 
Matei Voevod Basarab, in anul 1 61!7 luna .Mai 13, 
Mucenic Procopie. S-a pristăvit robul lui Dumne
zeu David şi  jupâniţa Elina şi  jupâniţa Preda). 

Tot afară zac şi oasele unui descendent 
din Preda Banul , Constantin : 

AJCEA (SUPT ACASTĂ) P�
TRĂ ODIHNESCU-SE UOSE
LE RĂPOSATULUI ROBULUI 
LUI DUMNEZEU ( J U PAN ) 
CONSTANTIN (BUZESCU) ŞI 
S-AU PRISTĂVIT ÎN LUNA . . . 
VLEAT -:.;3PM (= 1727). 

Ultimul Buzescu, 
Constantin, e ingropat 
la Străjeştii de Sus în 
1 831  Ianuarie 1 7  (tipă
rit epitaful de D. Ior
ga in Inscripţiile sale). 

In dreptul l ui Mi)Jai Viteazul, pictat lângă 
uşe in naos, se spune numai atât : 

ll'v M. HpHI\ K�m�A8 cHil. KMH KM'� H np-kA�

&IMM'� lw I l f'T'p,I UJKQ JiNK�A· Ki\f'T'. *3pK (-1 594) 
II H C  '" H H ,\ 381'. 

(Mil)ai Voevod fiul marelui şi prea bunului Jo 
Pătraşcu Voevod, leat 1 594. 
Scris-am eu Mina zugrav). 

Ca antiteză a lui Mi
)Jai stă in faţa sa bunul 
său frate Petru-Vodă. 
O mână a dumnezei
rei îl arată cu cuvintele: 
G,\1\\b. &)f{Îf '""cTimif  

(= însăşi bunătatea lui  
Dumnezeu). 

Mai jos : iw Ilf'T'pS 
li�fK�,.\, CHil. KMHKM' H 

np·k&i\î·��r·� lw Ilf'T'P•IUI K� 

liNK�,.\- Hf npMHKM'T'f 

H,\ 3 fi\\I\H Kph.K Hfll�

H H fH1 HS CS,.\H'T'f I lO u p,IK

,.\8 H &S,.l,f'T'f 1\\1\CP,.\H 

K1IK� fC'T' &HI\'k fh. iih. 

1\\1\CKh. H,\A HIIC ,,, i� ii-k, 

fC'T' H1l,.\ K,\Ch.. 

In fine e interesant 
de a da şi inscripţiu
nile de pe portretele 
murale ale Domnilor, 
întrucât pe lângă cu
vântttl, de pe mormân
tul lu i  Radu, ele ne dau 
caracterizarea timpului, 
indicând în special ura 
călugărilor pentru tim

purile lui Mi)Jai Vitea
zul ,  în cCl_ri se svâr
coleşte societatea feo · 
dală a sfârşitului  vea

Biserica Mănăstirii Căluiul. 

(Eu Petru Voevod fiul 
marelui şi prea blagoces
tivului Io Petraşcu Voe
vod. Nu vărsaţi in ţadl sân
gele nevinovat, dar jude
caţi după dreptate şi fiţi 

cului al XVI-lea, căreia ii dă lovitura de graţie 
Mitropolitul Stefan, tipărind " Indreptarea 
Legii " .  Intrucât am spălat retuşurile din 1834, 
făcute picturilor celor vec)Ji din 1 594, am 
dat de vecl)ea inscripţie care mi-a dat o 
altă lectură decât lui Odobescu . 

miloşi, cum a fost Domnul 
Dumnezeu milostiv faţă de noi, şi, acum este faţă 
de voi). 

Acestea rees clar din studiul pietrelor 
fondaţiunilor Buzeştilor, fără să mai fie ne
voie de conjecturile migăloase ale unei dia
lectice de prisos. 

VIRG. DRJ\GI)ICEANU. 

http://patrimoniu.gov.ro



D O U A  M O R M I N T E  A N T I C E  
DIN 

D O B R O G E F\ 
--0--

N u este ceva neobişnuit să se descopere 
in pământul Dobrogei morminte antice, căci 
destule necropole şi morminte izolate s'au 
mai păstrat în apropierea numeroaselor aşe
zări vecl)i de acolo. Se poate însă consi
dera ca o întâmplare norocoasă, când în 
unele morminte se găsesc obiecte preţioase 
prin raritatea lor ,  prin arta cu care sunt lu
crate sau măcar prin materialul din care 
sunt fabricate şi mai ales când aceste o
biecte pot fi scăpate de înstrăinare sau 
nimicire şi ajung să fie păstrate în vreuna 
din colecţiunile noastre publice sau par
ticulare. 

.Mulţumită unei astfel de intâmplări, .Muzeul 
de anticl)ităţi din Bucureşti şi .Muzeul gim
naziului din Constanţa s'au îmbogăţit vara 
aceasta cu un număr de obiecte de aur 
de o reală valoare arl)eologică, provenite 
din două morminte dobrogene. 

* * * 
In primele zile ale l unei Iunie un lucrător 

turc dela cultura de tutun din punctul Suluc 
(comuna .Măcin, judeţul Tulcea) a găsit în 
pământ Ia o mică adâncime un vas de metal 
- el a crezut că era de tuciu, dar probabil 
era de aramă patinată - în care se aflau 
mai multe obiecte de aur. 

Unele din ele şi le-a însuşit, altele au fost 
l uate de alţi l ucrători de acolo. 

Faptul aju!"lgând la cunoştinţa autorităţilor 

l ocale, acestea au avizat parcl)etul de Tulcea 
şi energicul judecător de instrucţie, d. Traian 
A.Iexandrescu, care este şi un mare i ubitor 
de anticl)ităţi, a reuşit să pună mâna pe cea 
mai mare parte din obiecte, in vreme ce d. 
Petre .Mii)ăescu, sub inspector la Regia .Mo
nopolurilor Statului ,  acl)iziţiona restul. Şi 
unul şi celălalt l e-au încredinţat pe urmă 
.Muzeulu i  de anticl)ităţi din Bucureşti, care 
a aj uns astfel în posesiunea întregului te-
zaur. 

Cu ocazia unei excursiuni ce 
·
am făcut 

vara aceasta prin Dobrogea, am avut ocazie 
să aflu despre această descoperire şi să văd 
obiectele ce se aflau încă în păstrarea d-lui 
j udecător de instrucţie, precum şi să citesc 
depoziţiile persoanelor cari au fost interogate 
de d-sa în această afacere. 

Din depoziţia l ucrătorului care a desco
perit tezaurul şi a unor martori oculari re
zultă că vasul, în care s'au găsit obiectele 
de aur, avea trei picioare şi  era de mărime 
" cât doi pumni " .  In lăuntru era plin cu 
pământ, iar  aproape de locu l  unde a fost 
îngropat se afla "o piatră înfiptă în pă
mânt " .  

In  vasul acesta s'au găsit următoarele 
obiecte lucrate toate din aur masiv : două 
monete, capul şi o mână dela o statuetă, 
un lanţ lung de 40 cm. rupt în două bu
căţi, un lănţişor cu o bulă la un capăt -
probabil o brăţară - o agrafă, două bucăţi 
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dintr'o podoabă dela o l)aină, mai multe frag� 
mente de obiecte de găteală şi doui drugi 
mici de aur tăiaţi în câte 8 feţe neregulate 
(pag. 126). 

Statueta, după cum se poate judeca după 
capul ei, care s'a păstrat intact (pag. 1 27) , re� 
prezinta un personagiu bărbătesc, tipul ca� 
racteristic roman , cu părul tăiat după obi� 
ceiul roman şi cu barba scurtă după moda 
din veacul III d. Cr. Tot djn observarea ca
pului - căci mâna n'am văzut-o - putem 
deduce că întreagă statuetă a fost lucrat{! 
cu multă îngrijire ; in orice caz meşterul a 

la un capăt, iar celălalt are forma unui T. 
Partea exterioară a arcului este admirabil 
împodobită cu incrustaţi uni de email negru ; 
acul însă ii lipseşte. 

Cele două bucăţi de lamele de aur, ce 
par a face parte dintr'o podoabă de l)aină, 
sunt şi ele frumos ornate cu figuri lineare 
săpate, formate din serii de câte trei puncte 
încl)ise în l inii semicercuale şi distribuite 
dealungul marginelor. 

Intr'un cuvânt toate aceste obiecte sunt 
lucrări artistice de orfaurărie, cari pot ri
valiza cu 1 ucrările simi lare ce ni s'au păstrat 

Principalele obiecte de aur din mormântul dela Suluc (corn. M.ăcin, jud. Tulcea). 

reuşit să dea feţei o expresiune foarte vie 
şi să modeleze în cl)ip artistic diferite părţi 
ale capului. 

Lanţul ,  care s'a găsit împreună cu ea, 
este format din rllici mărgele sferice de aur, 
turtite puţin in două părţi şi legate între ele 
cu mici inele de sârmă subţire de aur. Şi el 
este lucrat cu mult gust şi cu mare înde� 
mânare şi are la un capăt un cârlig cu care 
se putea prinde, iar la celălalt capăt un inel 
lungăreţ, cu un picior mobil, servind ca în� 
cl)ietoare. 

A.grafa, în mărime de 8 cm., este ruptă 

din primele veacuri ale imperiului roman. 
Din cele spuse mai sus nu este greu de 

recunoscut că vasul în care s'au găsit 
obiectele descrise, era o adevărată urnă fu� 
nerară. Dovezi despre aceasta sunt în p rimul 
rând monetele aflate într'însul şi piatra în� 
fiptă în pământ aproape de el .  De altă parte 
obiectele de aur sunt toate stricate şi unele 
bucăţi poartă cl)iar semne că au venit în 
contact cu focul. A.şa că ele nu pot fi alt� 
ceva decât găteli şi daruri - mtmera -

ale unui mort ars pe rug. Probabil că sta� 
tueta reprezinta pe insuşi mortul şi în timpul 
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incinerării va fi fost atârnată cu lanţul de 
gâtui lui .  

Greu de explicat este numai prezenţa celor 
doui drugi mici de aur, cari nu pot fi con
sideraţi decat ca material brut de orfăurărie. 
Se pare că la început au format împreună 
un singur drug l ung de 6-7 cm. ,  la un 
capăt mai gros, la celă-

pune alt semn, decât piatra care s'a găsit 
înfiptă in apropierea ei. 

* * * 

Pela începutul lu i  Septemvrie aflându-mă 
în Constanţa pentru cercetări arl)eologice, 
mi se comunică de către prietenu l  meu d. 

N. Negulescu, directorul 
lalt mai subţire. Din ca
pătul gros s'a tăiat o 
bucată în lungime de 2 
cm. - drugul actual mai 
mic - aşa că truncl)iul 
primitiv a rămas numai 
de 4 cm. Intenţia însă era 
ca din acest drug să se 
mai tae o bucată de un 
cm. şi semnul unde avea 
să se facă tăetura exista. 
Găsirea acestui material 
brut printre frumoasele 
obiecte de podoabă, ne 
lasă să bănuim sau că 
mortul a fost un meşter 
aurar şi drugii s'au pus 
în mormânt ca semn al 

Capul statuetei dela Suluc. 

gimnaziului  de acolo, că 
cu ocazia alinierii străzi i  
Bogdan-Vodă, întreprinsă 
cu câteva zile înainte, 
s'au găsit mai m uite o
biecte de aur, cari se 
păstrează deocamdată la 
primărie. Informându-mă 
asupra acestei descope· 
riri  la d. I .  Bentoiu ,  pro
fesor şi ajutor de pri
mar, ş i  la  d .  Bogdan Po
pescu,  funcţionar la ser
viciul tecnic comunal şi 
descoperitorul obiectelor, 
nu numai am putut ob
ţine lămuriri precise asu
pra împrejurări lor în care 

ocupaţiunii pe care a avut-o în viaţă, sau 
că i-a fost adus ca dar de înmormântare, 
de cineva care se 
îndeletnicea cu a
ceastă meserie. 

s'au găsit, 
toate. 

dar le-am şi putut vedea pe 

Data mormântu
lu i  este fixată de 
cele două manete 
găsite in urnă. Ele 
sunt, după declara
ţiunea d-nului Di
rector al Muzeului  
- eu nu am avut 
ocazia să le văd 
-, dela împăratul 
G a I l i e  n u  s şi soţia 
sa, deci dintre anii 
254-268. 

Tava de aramă, cănile de sticlă şi urnele de lut 
din mormântul dela Constanţa. 

Cu ocazia lucră
rilor de aliniere a 
străzi i  amintite s'a 
nivelat o movilă, în 
care s'a găsit o ca
meră mortuară for
mată din 5 plăci de 
piatră calcară, din
tre cari două lungi 
de câte 2 m.,  alte 
două în lungime de 
0.80 m.  şi o altă 
placă mai mare pusă 
de asupra. In lăun
trul acestei camere 
s'au găsit următoa

Lipsa unei camere mortuare de piatră, 
pentru urna funerară a unui personagiu atât 
de bogat, nu se poate explica altfel decât 
sau că a fost distrusă mai dedemult, atunci 
când s'a nivelat movila ce probabi l  o aco
peria, sau că urna a fost transportată din 
alt mormânt in vremuri nesigure şi îngro
pată in grabă în acest loc, fără să i-se poată 

rele lucruri : o tavă mare de aramă, cu dia
metrul de 36 cm., în care se aflau două 
căni de sticlă, cu pereţii drepţi şi fundul 
puţin rotunjit, cu torţi late impobobite cu 
scobituri longitudinale paralele şi cu buze 
foarte m ici. A.lăturea două ulcele de lut 
negru, dintre cari una foarte mică ; în ele se 
afla pământ amestecat cu cenuşă (pag. 1 27). 
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Mai în interior erau împrăştiate câteva 
obiecte de aur (pag. 1 28). 

Cel mai interesant dintre aceste obiecte 
este o lamelă de aur în formă de trapez, 
lungă de 1 2  cm., lată de 1 .5 cm. şi  groasă 

Obiectele de aur din mormântul dela Constanţa. 

de 2 mm., ornată cu scobituri de formă pă
trată şi ovală, în cari sunt prinse pietre de 
diferite culori. Pe marginea de jos a ei se 
află din distanţă în distanţă mici găurele, 
in cari au fost probabil atârnaţi opt clopoţei 
de aur, ce s'au găsit şi ei în mormânt. Corpul 
lamelei este şi e l  străbătut de mai multe 
găurele, făcute - se pare - pentru a se 
putea coase această podoabă pe vre-o t)aină 
sau pe vre o găteală de cap. Căci altă me
nire nu a putut avea acest ornament de aur. 

Celelalte obiecte de aur sunt tot podoabe 
şi ţinând seamă de dimensiunile lor mici au 
aparţinut de sigur  unui copil .  A.stfel sunt 
două inele simple cu câte o singură piatră, 
o agrafă mică de 1 cm. în lungime şi un 
lănţişor lung de 22 cm. 

Toate poartă semne vădite că au stat un 
timp în foc ; din această cauză şi pietrele 
lor sunt în cea mai mare parte calcinate. 

Rezultă prin urmare că mormântul acesta 
conţinea rămăşiţele pământeşti ale unui copil 
şi dintre obiectele, cari se puneau de obiceiu 
in mormintele antice, nu l ipseşte decât banul 
tradiţional ,  care însă s'a putut pierde cu 
ocazia desgropării. 

1\lăturea de obiectele de aur însă s'au 

găsit în acest mormânt şi o mică fiolă de 
sticlă şi mai multe obiecte de bronz. A.ceste 
din urmă sunt : patru mânere - două mai 
mari şi două mai mici - patru belciuge şi 
două broaşte mici (pag. 1 28). 

Fiola de sticlă conţinea de sigur esenţe 
mirositoare şi este un obiect ce se obişnuia 
a se pune în morminte ; obiectele de bronz 
însă trebue să provină sau dela sicriu! in 
care a fost pus cadavru! pe rug, sau dela 
cutia de lemn în care au fost înct)ise ce
nuşa, obiectele şi vasele funerare şi cu care 
împreună au fost depuse în mormântul de 
piatră. 

Epoca acestui mormânt nu se poate fixa 
cu preciziune ; probabil este din primele vea
curi ale erei creştine. 

* * * 

Se inţelege că aceste obiecte nu au de
cât o importanţă secundară faţă de nume
roasele bogăţii art)eologice şi artistice, gă
site până acuma la  Constanţa, intre ruinele 
vect)iului Tomis. 

Căci acest din urmă oraş n'a fost numai 

Obiectele de bronz din acelaş mormânt. 

cel mai însemnat punct comercial şi cultural 
din Sciţia mică, dar şi una dintre cele mai 
de seamă localităţi ale antict)ităţii. Cu toate 
acestea o ne mai pomenită indiferenţă s'a 
observat până acum faţă de feluritele şi ne-
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preţuitele monumente antice ce se găsesc 
acolo. Nu numai n'au fost supravegl)iate 
mai de aproape săpăturile continue ce s'au 
făcut pentru motive de edilitate publică şi 
nu s'a depus interesul necesar pentru ca 
obiectele găsite să rămână în ţară, dar nici 
nu s'a căutat măcar să se fixeze topografia 
vecl) iului  oraş. 

De altă parte cei în drept n'au luat nici 
o măsură pentru înfiinţarea unui muzeu lo ·  
cal , care să  fie o icoană fidelă a desvoltării 
culturale a vecl)iului oraş. 

A ctual ul muzeu al gimnaziului se dato-

reşte iniţiativei patriotice a unui comitet par
ticular, în frunte cu savantul nostru numis
mat d. M. C. Sutzu. Dar şi dintre obiectele 
adunate de acest comitet numai o parte au 
fost lăsate la Constanţa, restul au fost aduse 
la  Bucureşti. Şi cu toate acestea cât ar fi 
fost de frumos şi de folositor ca cel mai 
mare port al nostru să poată arăta vizita
torilor, pe lângă instalaţiunile sale moderne, 
tot felu l  de monumente antice, dovezi ale 
vecl)ii sale importante comerciale şi ale în
naintatei civilizaţii ce s'a desfăşurat odinioară 
între zidurile sale. 

CONST. MOISIL. 
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BISERICA D I N  RAMEŞTII -VALCEI 

Pe drumul ce duce spre 'Cârgul Hurezului, 
după ce treci apa cu acelaşi nume, pe care 
se află mănăstirea, privirile rămân aţintite 
asupra zidurilor albe ale unei mari b iserici, 
ce străjuieşte de pe înnălţimea dealului Bălă
neştilor toată imprejurimea satului moştenesc 
Rămeştii ,  aflaţi la poalele Piscului Ţiganu
lui, unde se înfundă şi valea pe care e ri
sipit satul. 

ale Rămeştilor : Naneşii ,  Furceştii, G rozeşt i i  
'Carogii, Gugota, ale căror documente le vom 
publica în altă parte, tradiţia păstrează amin
tirea că din funia lui  Naneş, ai căror des
cendenţi trăesc până azi, se trage şi Mitro
politul ,  ctitorul bisericii. 

Se adevereşte astfel ,  asupra originii sale, 
spusele lui Daniil Panonianul ,  alcătuitorul 

Este ctitoria a
celuiaşi Mitropo
l it Stefan, care ri
dicase pitoreasca 
biserică v e c i n ă  
din Grămeşti, de
scrisă într'un alt 
număr, - şi care 
era legat de bu
cata de pământ 
unde două ctitorii 
ii veşniciau nu
mele, prin legă
turi cu mult mai 
strânse decât a
celea ce le-am 
bănuit la descri
erea Grămeştilor. 
Căci acela ce fu 

Biserica din Rămeştii-Valcei. 

" Indreptării Legii"  
care, în prefaţa 
dedicatorie către 
Mitropolitul Ste
fan, după ce a
rată că nu stră 
moşii cinstesc pe 
om, zice : "şi  ia
răşi când răsare 
o odraslă de bu
nă rudă şi creaşte 
într'un sat prostu 
şi de nemica, de 
întru nişte oa
meni oare cum .. . 
cum se a r a tă 
cl)iar şi să aude 
la blagorodia ta .. 
Cl)ir Stefane ... .. ! 
mirându - se de Vedere asupra laturii de nord. 

personalitatea culturală de frunte, care l uptă pe 
timpul lu i  Matei Basarab pentru ridicarea "nea · 
mului nostru românesc" ,  cum însuşi spune, 
acela care, sprijinind tipărirea " lndreptării 
Legii " ,  dădea o formă legală şi de drept unei 
societăţi ocârmuite până atunci de obiceiul 
pământului ,  grăbind astfel ridicarea societăţii 
moderne peste ruinele celei feudale, acela era 
fiu de moşnean din comuna Rămeşti-Vâlcea. 
Şi din cei cinci moşi, din cele cinci funii, cum 
se zice acolo, din cari se trag spiţele de azi 

tine toţi, văzându-te dintr'un locu ca acela 
şi satu de jos al Ungro-Vlal) iei, care au 
crescutu o odraslă şi stâlpare ca aciasta, 
împodobită <::u atâta bunătate şi darure" . 

Numele fondatorului bisericii nu-l  mai po
meneşte pisania, distrusă cu prilejul unei 
recente restaurări , făcută fără un prealabil 
studiu arl)eologic şi îngăduită cu o uşurinţă 
de pe urma căreia nu va mai rămâne nimic 
din tot trecutul nostru,- dar, pe o evangl)elie 
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a lu i  Şerban Cantacuzino, însuşi Voevodul 
scria în josul unei pagini : 

iH t 1X<1Htn, K N t ii<:>,.-1. ,  imitându-i şi modul de pur
tare al bărbei negre pe figura sa uscată , cu 

Acasta sf"ântc� 
evanghelie le-a 
dat M ă d a  Sa 
Şă1·ban de po
m an ă  la sat la 
Rămeşti să fie 
a bise1·icii  pii?·in
tclLt i  V l ă d i c ă i 
Ş t e f a n. 

Si un pomel
nic

' 
din 1 865 mai 

ştia să amintească 
despre el în rân
durile următoare: 

Şte{an A1·h ie-

trăsături nervoa
se şi de vizionar, 
cu greu de de
osebit de acea 
a a d e v ă r a t u l u i  
Mil)ai-Vodă. 

Stim astfel pre-
' 

cis şi data zidirii 
bisericii ,  cu  1 6  ani 
înainte de ridica
rea Grămeşti lor, 
adică anul dom
niei lu i  Mil)ne:J 
1 658-1 659. 

1 ·eu ct itor, cw·c Ca arl)itectură 
a u  :: idit această biserica Rămeştii 
s{â ntă bise1·ică prezintă tipul bi-

Biserica din Rămeştii-Vâlcei. 
la a n  td 7006 Vedere asupra laturei de sud. seri cei o]tene, ca-
( sic) , ictr astăzi la a mt l 1865 să se po- racterizat prin combinarea sistemului de 9ol- • 

nunească acest a1·h ie- tire b izantin : cupola, 
?'eu Stefan. (Centntlba u) cu turnul 

Dar documentul de de clopote, occidental 
căpetenie îl constitue (Th. w·mba u .) 1\ c e  s t 
portretul fondatorului ,  sistem, foarte răspândit 
pe crucifixul ce se ri- în Sârbia, Banat şi 
dică deasupra tâmplei, foarte rar în Muntenia, 
l ucrată în sti lu l  Matei îşi are provenienţa gra-
Basarab, ce se deose- ţie influenţei catolice 
beşte prin ornamenta- din Sârbia, unde bi-
ţi i le în meplat de pla- seriei catolice ca cea 
sticitatea sti lu lu i  brân- de la Vratarnica (lan-
covenesc, formând a- tinska crkva) , asemenea 
celaş tip cu tâmplele acelei ale noastre Sf. 
contimporane din .Ar- Nicoară , adăoga ele-
nota , Crasna şi Stelea. mente noi ,  occidentale, 

La poalele crucifixu- celor ' vecl)i moştenite : 
lu i ,  în dreptul unui me- turnul. Zidită în forma 
dalion ce reprezintă pe cruci i (1 9m X 5 ,50m X 9m) 
Maica Domnului ,  stau ea are sânuri pentago-
în poză de rugăciune, nale şi altarul eptago-
in picioare, cu mâinile nal ; naosul despărţit 
întinse, bătrânu l  Mi- de pronaos printr'un 
tropolit Stefan : .LJ.lf<t;,,H perete străbătut de o 
il!\ wrpNt<:>tlwr, înbrăcat uşe cu două ferestre 
în ornat bisericesc, cu laterale; boltirile făcute 
mitra • pe cap ; iar în Biserica din Rămeştii-Vâlcei. prin calote sprijinite 
stânga sa Domnul său ,  Uşile împărăteşti dela tâmpla Mitropolitului Stefan. pe pendentivi ,  pe semi-
Mil)nea lJI, care ca adorator al marelu i  Mil)ai ,  calotele absidei şi sânurilor, şi pe arcuri le  
ale cărui planuri l e  parodiază, s 'a iscălit lo dublouri, dintre care cel dintre naos şi pro-
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naos e cel mai mare. Ca exterior un singur 
rând de ocniţe, cu arcurile de deasupra du
blate, împodobesc, deasupra ciubucului din 
m ij loc, suprafeţele simple, care înainte de 
zisa restaurare erau de piatră curată. 

Căci altă caracteristică a acestei biserici 
este apareiajul  său in piatră poroasă, după 
tradiţia bizantină, piatra tu{-ca lcm·, numită 
în limbajul  local sigă, care arată ce stator
nică era tradiţia lucrului c l)iar în alegerea 
materialului. 

Lăsată în părăsire un lung şir de ani , ea 
rămase pustie până în 1 859, când boeri-

naşii locali «Stănică Bălănescu ,  Niţă Pre
descu ot cârg l)orezului» , pe lângă facerea 
tâmplii de zid,  peste cari placară pe cea 
de lemn a lui Ştefan, pe lângă zugrăveli, 
tăiară întreaga pădure ce crescuse pe boltele 
b isericii părăsite, pentru ca , din l emnele re
coltate acolo, să facă acoperişul de astăzi. 

Si din recenta înnoire fără nici o socoteală 
a 

'
bisericii, doar masa z;durilor, tâmpla, fru

moasele icoane dăruite de Stefan şi portre
tul său , ce-l arată încremenit pentru vecie, 
în poză de rugăciune, mai amintesc cuiva de 
ctitoria de odinioară a slăvitului m itropolit. 

VIRG. DRJ\GI)JCEJ\NU. 
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Dacă până acum ştiinţa arl)eologică n'a 
fost cultivată la noi decât de un număr prea 
restrâns de specialişt i ,  în scl)imb mulţi dintre 
oamenii noştri culţi , fără a avea o pregătire 
arl)eologică specială, dar pătrunşi într'un grad 
înalt de cultul trecutu lu i  şi convinşi de marea 
valoare ce au rămăşiţele acestui trecut, atât 
pentru ştiinţă, cât şi pentru cultura naţională, 
s'au îndeletnicit cu adunarea lor, reuşind să 
formeze uneori colecţiuni de o reală impor
tanţă. 

Şi dacă colecţiunile noastre publice de an
ticl)ităţi sunt încă sărace, neorânduite defi
nitiv şi lipsite, în parte, de cataloage, - avem 
de altă parte câteva colecţiuni particulare 
relativ foarte bogate, aranjate cu mult gust 
şi pricepere şi al căror conţinut merită să 
fie cunoscut atât specialiştilor cât şi publi
cului amator. 

Importanţa acestor colecţiuni stă mai ales 
în faptul că ele au salvat şi salvează pe 
fiecare zi un mare număr de anticl)ităţi in
digene, cari altfel sunt ameninţate a fi dis
truse ori înstreinate. 

Pământul României păstrează încă multe 
urme de ale civilizaţiilor ce s'au succedat în 
decursul veacurilor în această ţară şi cari 
urme până acum n'au fost decât într'o foarte 
mică măsură cercetate şi studiate. 

Staţiunilor preistorice, dintre cari multe 
trebue să cuprindă rămăşiţe de cultură tracă, 
nu l i  s'a dat aproape nici o atenţiune ; din
tre vecl)ile oraşe greceşti dela .Marea Neagră 
nici unul n'a fost încă deplin cercetat ; ca
strele, castelele şi aşezările romane, ale căror 

ruine sunt atât de numeroase dealungul l ime
sului dunărean şi oltean şi în interiorul ţării , 
precum şi cetăţile  b izantine, n'au fost decât 
superficial răscolite ; iar ruinile cetăţilor noa
stre medievale, vecl)ile câmpuri de lupte, 
biserici le şi palatele domneşti şi boereşti abia 
acum în urmă au început să fie cercetate mai 
cu temei. 

Din toate aceste localităţi însă se scot mereu 
la iveală nenumărate o_biecte antice, parte în 
urma săpăturilor ce le fac particularii, cu 
toleranţa sau fără ştirea autorităţilor, parte 
incidental, cu ocazia lucrărilor de agricultură, 
construirii de şosele, linii ferate, clădiri ş. a. ; 
parte în urma diferitelor accidente de teren , 
ca surpări de maluri, deplasări de pământ 
din cauza ploilor ş .  a. In multe părţi există 
anumiţi oameni ,  cari au ca meserie răscolirea 
ruinelor vecl)i în scop de a căuta comori şi 
cari au făcut şi fac mari stricăciuni aşeză
rilor antice. 

Dacă ar ţine cineva socoteala tuturor des
coperirilor făcute în astfel de împrejurări, 
descoperiri cari rămân în cea mai mare pmie 
necunoscute celor în drept şi nu contribue 
cu nimic la îmbogăţirea colecţiunilor publice, 
ar rămâne surprins de marea cantitate de an
ticl)ităţi ce se scot incontinuu din pământul 
ţării noastre, iar dacă ar căuta să-şi dea 
seamă de soarta u lterioară a acestor obiecte 
vecl) i ,  ar constata, cu nu mai puţină mirare , 
că cele mai multe dispar scurt timp după ce 
au fost descoperite. 1\cele dintre ele cari nu 
prezintă o valoare mai mare prin materialul 
din care sunt lucrate, sau cari din cauza mă-
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rimii şi greutăţii sunt greu de transportat 
pentru a fi vândute, sunt în deobşte distruse 
sau aruncate ; aceasta este soarta monumen
telor funerare, a ornamentelor arl)itectonice, 
a pietrelor cu inscripţii, a vaselor de lut şi 
a altor produse ceramice, etc. 'Coate celelalte, 
cum sunt obiectele de podoabă, statuetele de 
marmoră şi  bronz, reliefurile, bibelourile, mo
netele, într'un cuvânt tot ce are valoare prin 
materialu l  din care este fabricat ori prin arta 
cu care este l ucrat, se trimit de obicei peste 
graniţă. Căci comerţul cu anticl)ităţi ce se 
practică cu streinătatea este cu mult mai în
tins decât se pare. Nenumăraţi samsari, de 
regulă ovrei , bulgari şi arnăuţi, precum şi 
trimişi speciali de ai muzeelor şi colecţiona
torilor străini, cutreeră în fiecare an ţara şi 
adună tot ce găsesc mai de preţ. In unele 
oraşe există cl)iar agenţi stabili, cari furni
sează muzeelor şi colecţionatorilor străini anu
mite specii de anticl)ităţi, pe cari le plătesc 
cu preţuri foarte mari. 

In această situaţie, care se datoreşte mai 
• ales defectuozităţii legii pentru conservarea 

monumentelor istorice şi slabei dotări a 
colecţiunilor publice, colecţionatorii noştri fac 
adevărate acte de patriotism şi aduc reale 
servicii ştiinţei arl)eologice, căutând să scape 
de peire şi înstreinare măcar o parte din an
ticl)ităţile ce se descoper. Meritul lor este cu 

atât mai mare, cu cât această îndeletnicire 
îi costă şi oboseală mai mare şi bani mai 
mulţi decât pe străini. Căci de tgama rigo
rilor legii şi sub impresia actelor arbitrarii, 
comise de atâtea ori de funcţionarii adminis
trativi asupra locuitori lor cari au descoperit 
anticl)ităţi, aceşti din urmă se pun mai bine 
în contact cu speculanţii străini, cari se află 
în aceiaşi fraudă faţă de lege ca şi ei şi 
cari prin faptul că duc obiectele antice afară 
din ţară, îi pun la adăpostul oricăror neplă
ceri. 1\şa că e un adevărat noroc, când un 
co1ecţionator de ai noştri poate pune mâna 
pe vre-un obiect de valoare arl)�ologică din
tre cele găsite în împrejurările arătate .şi toţi 
cei ce se interesează de anticl)ităţile noastre, 
vor trebui să fie recunoscători acelora, cari 
în împrejurări atât de vitrege şi cu sacrificii 
adeseori peste puterile lor, au salvat măcar 
o parte din bogăţiile arl)eologice ale ţării. 

Luându-mi sarcina de a descrie cele mai 
însemnate colecţiuni particulare de anticl)ităţi 
dela noi, scopul meu este pedeoparte să fac 
cunoscute obiectele mai de seamă aflătoare 
în ele şi descoperite în pământul românesc, 
pedealtăparte să aduc un mic prinos de re
cunoştinţă persoanelor distinse, cari au avut 
bunăvoinţa să-mi îngădue vizitarea colecţiu
nilor lor în vederea studiilor mele arl)eologice. 
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Una din cele mai bogate şi mai interesante 
colecţiuni particulare de anticbităţi este de 
sigur acea adunată , cu multă osteneală şi mari 
sacrificii băneşti , de învăţatul profesor univer
si1ar din Bucureşti , d-1 Dr. C. Istrati. Bazele 
ei au fost puse de părinţii , în special de mama 
d-sale, Maria Istrati-Capşa, o mare iubitoare 
a vecl)ilor noastre monumente de artă, al 
cărei nume îl şi poartă colecţiunea. După ce 
s'a îmbogaţit prin numeroase cumpărături şi 
unele doriaţiuni şi după ce a fost admirată 
la mai multe expoziţii interne, colecţiunea 
aceasta a fost inaugurată la 2 1  .August 1 8_97 
în Câmpina, de unde pe urmă a fost trans
portată la Bucureşti. .Aci ocupă o vastă bală 
din curtea Institutului de Cbimie de pe cbeiul 
Dâmboviţei şi câteva odăi din locuinţa d-lui 
Dr. Istrati. 

Caracteristica ei este deoparte varietatea 
anticbităţilor ce cuprinde, căci ele reprezintă 
toate epocile de cultură ce s'au succedat în 
ţara noastră , din cele mai vecbi timpuri şi 
până astăzi ; de altă parte aranjarea şi cla
sificarea riguros ştiinţifică a tuturor acestor 
obiecte, arătându-se pentru fiecare în parte, 
pe lângă locul şi data descoperirii, tot felu l  
de alte indicaţiuni necesare, pentru a face 
din ele adevărate izvoare istorice . .Astfel vizi
tatorul nu are numai ocazia de a trece în 
revistă întreaga istorie culturală a ţării, repre
zentată prin diferite categorii de monumente, 
dar şi mulţumirea ce o dă totdeauna sigu
ranţa originei şi întocmirea sistematică a 
obiectelor dintr'o colecţiune. 

1 .  Grupa antichităţilor preistorice. 

Trei dulapuri mari de sticlă cuprind un 
număr însemnat de arme, unelte, obiecte de 
podoabă şi de cult şi produse ceramice din 

timpuri le preistorice. In adevăr e uimitor, cum 
un om, care n'a făcut săpături, a putut aduna 
atât de multe şi atât de variate obiecte de 
acest fel. Căci ele nu sunt colecţionate numai 
dintr'o singură staţiune sau dintr'o singură 
regiune a ţării, ci aproape din întreagă ţara. 
Treisprezece judeţe (Suceava, Iaşi , Buzău, 
Prabova, Muscel ,  Gorj ,  Dolj , .M.ebedinţi, Ro
manaţi, Vlaşca, Olt, Ialomiţa şi Brăila) şi 45 
de localităţi sunt reprezentate prin diferite 
obiecte preistorice de piatră, os, aramă ,  bronz 
şi fier, precum şi printr'o mare cantitate de 
ceramică. 

Nu am intenţia să descriu aci toate aceste 
obiecte, menţionez însă că colecţiunea D-lui 
Dr. Istrati cuprinde unele exemplare de an
ticbităţi preistorice, cum nu se găsesc în nici 
o altă colecţiune publică sau particulară din 
ţară. 

Dintre obiectele de piatră atrage în deo
sebi atenţiunea un colosal topor de granit, 
lung de 2 1  cm., lat de 9 cm. şi gros de 7 t  / � 

cm., care a fost găsit la Comarnic (j ud. Pra
bova) ; apoi frumoasele ciocane de amfibolit 
şi diabas, găurite şi perfect lustruite, originare 
din Căciulata, Negoeşti-.Amaradia şi Mălă
eşti-Ziătari (toate din jud. Dolj) ; precum şi 
o admirabilă dăltiţă de gresie argiloasă, lu
crată cu o artă desăvârşită, descoperită în 
Via Meilor, pe Valea Cricovului (jud. Pral)ova). 

Bronzul la rândul său este reprezentat pe 
lângă topoare (celts), brăţări ,  fibule, ş. a. mai 
ales prin nişte admirabile topoare găsite la 
Neboi şi Pâscov (jud. Buzău) , cari după cât 
ştiu,  sunt cele mai perfecte obiecte de acest 
metal ,  aflate până acum în ţara noastră. De 
o formă foarte elegantă, lucrate cu multă în
grij ire şi împodobite unul cu nervuri circu
lare în jurul mucl)iei, altul cu spiral!2 punctate 
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pe amândouă laturile, aceste arme ar cons
titui o podoabă pentru orice colecţiune. 

Pentru studiul vrâstei bronzului la noi, pre
zintă un interes deosebit tiparele de topoare 

găsite la Logreşti-Birnici (j ud. Gorj) şi cari 
sunt o dovadă sigură că obiectele din acest 

metal se fabricau în ţară. De asemenea prin 
numeroasele obiecte preistorice de aramă ce 
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conţine, colecţiunea aceasta va contribui mult 

la lămurirea epocei arămii, despre a cărei exis
tenţă în ţara noastră nu avem decât puţine date. 

Cele mai caracteristice dintre obiectele pre-

istorice amintite aci, au fost reproduse în 
studiul meu "Privire asupra antici)ităţilor pre-
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istorice din România " ,  publicat în acest 
Buletin, anul 19 1 1 ,  p. 85 urm. 

Cât priveşte ceramica preistorică, pe lângă 
U!J număr de vase de diferite forme şi mă
rimi, merită a fi semnalate numeroase cio
buri cu cele mai variate modele de ornamen
taţie preistorică. In special sunt interesante, 
ca ornamente săpate, frumoasa ulcică găsită 
la Strumnici (jud. Dolj ) ,  care a fost reprodusă 
în revista ".Arta şi Literatura Română" ,  anul 
1 907, No. 1 O, fig. 8 ; interesantul vas înge
mănat, găsit pe malul Dunării în j udeţul Me
l)edinţi şi reprodus în aceeaş revistă : fig. 7 l 
ciobul descoperit la Bârza (jud. Dolj), care 
pare a imita partea dinainte a unei corăbii 
(pag. 1 40) şi în sfârşit ciobul dăruit de d. 
Munteanu-Murgoci şi găsit la Nazâru (Brăila) 
de asemenea cu o foarte frumoasă compo
ziţie, de acest fel de ornamente (pag. 1 40) . 

Dintre staţiunile preistorice cea mai bine 
reprezentată este cea dela Cucuteni, care 
ocupă un dulap întreg. .Alăturea de nume
roase arme şi unelte de piatră şi de os, se 
a�ă din această staţiune moldovenească ş i  o 
cantitate relativ mare de vârfuri de săgeţi 
de fier, precum şi o fibulă de fier. Dar mai 
ales diferitele categorii de produse ceramice, 
ca greutăţi de l ut, capete de fuse, piramide, 
figuri de animale şi oameni, vase întregi 
sau în cioburi, ş. a. atrag atenţiunea vizi
tatorului .  Interesantă este şi colecţiunea de 
mănuşi şi torţi de oale, precum şi cea de 
cioburi zugrăvite cu ornamente in linii cer
cuite şi spirale,  caracteristice Cucutenilor. 
Dintre vasele zugrăvite numai două sunt in
tregi : unul ornat cu trei brâie paralele ; cel
lalt cu figuri de l inii curbe. La amândouă or
namentele sunt de culoare neagră pe fond 
roşu. Sunt însă şi multe cioburi monocrome, 
cu ornamente săpate, cât se poate de inte
resante : grupuri de puncte rotunde, brâie 
de crestături drepte sau spirale .  ş .  a. 

Şi exemplarele mai caracteristice ale eera
mieei dela Cucuteni, aflătoare in această co
lecţiune, au fost reproduse în studiul meu 
mai sus citat. 

O mică statuetă egipteană, de culoare al
bastră cu ornamente negre, i-s'a dat d-lui 
Dr. Istrati ca provenind tot dela Cucuteni. Nu  
există însă siguranţă absolută, că  ea  s'ar fi 
găsit acolo, deşi n'ar fi mirare, intru cât în 
mileniul al doilea înainte de Cristos, când se 

fixează data acestei staţiuni, comerţul feni
cian, căruia i-s'ar putea atribui aducerea 
acestor fel de produse ale industriei egiptene, 
ajunsese în părţile noastre. 

In scl)imb un idol mai mare, de formă ome
nească, lucrat dintr'o rădăcină de plantă şi 
cu totul deosebit ca înfăţişare de idolii de lut, 
este cu siguranţă de provenienţă din această 
staţiune (reprodus in studiul meu amintit, 
pag. 94). 

2. Grupa antichităţilor greco-romane. 

In alte patru dulapuri ,  precum şi pe nişte 
postamente din faţa lor sunt expuse urmele 
de cultură greco-romană. Ele provin parte 
din localităţile dobrogene : Constanţa ('Comis), 
Cernavoda (.Axiopolis), .Adam-Clissi (Tro
p<Eum) , Tulcea (.Aegissus) , Jijila (aproape de 
vecl)ea Dinogetia) şi Niculiţel (aproape de 
Noviodunum) ; parte din câteva locuri de din
coace de Dunăre, ca Reşca (Romula), Răcari, 
Maglavitu, Severin (Drubetae) şi Iaşi. 

Dintre toate aceste localităţi castrul roman 
dela Reşca este reprezintat prin cele mai multe 
şi mai variate obiecte, aşa că avem o icoană 
aproape complectă a vieţii şi culturii lui .  

In primul rând trebue să amintesc aci de 
o serie de cărămizi scoase unele din zidul 
castrul ui ,  altele din pardoseala unor monu
mente publice. Deşi pe nici una nu se găseşte 
ştampila vre-unei legiuni sau col)orte, totuşi 
sunt interesante pentru alte semne ce au im
primate pe ele . .Astfel două au d ungi sau 
impresiuni făcute cu degetele, alta poartă ur
mătorul semn foarte interesant : 

A.lte două ştampilele : T O P şi S N .  
De altă parte avem din acest castru mai 

multe ornamente arl)itectonice de marmoră 
sau de piatră, lucrate cu multă fineţă. Intre 
acestea se distinge un fragment de cariatidă 
de marmoră, care aminteşte arta clasică (p. 1 4 1 )  
ş i  u n  capitel d e  coloană d e  piatră sculptat 
cu multă măestrie. 

Dintre operele de artă sculpturală amintesc 
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un frumos cap de Meduză săpat în marmoră, 
dar din nenorocire rupt în parte (p. 1 4 1 ) :  un cap 
de bărbat tot de marmoră, lucrat cu mare ingri
jire (p. 1 4 1 ) ; o  statue de marmoră a zeiţei Kybela 
- capul lipseşte - reprezentată, ca de obicei, 
şezând pe tronul cu spetează înaltă şi  păzită 
de doi lei (p. 14 1 ) . Dar cea mai frumoasă l ucrare 
de sculptură este torsul unei superbe statui de 
marmoră, care reprezinta doui luptători. Frag
mentul păstrat cuprinde numai partea supe
rioară a truncbiului şi ceva din picioarele 
unuia dintre luptători ,  pe piciorul lui drept 
a rămas însă mâna celuilalt luptător. Atitu
dinea plină de vigoare bărbătească a luptă
torului şi arta perfectă cu care este mode
lată statuia, ne fac impresia că ne găsim în 
faţa unui adevărat cap de operă al statua
riei antice (pag. 14 1  ) .  

Alăturea de sculpturile în marmoră trebue 
puse o serie de statuete de bronz lucrate cu 
o artă tot atât de desăvârşită. Intre ele se 
distinge : un frumos Mercur, cu petasos pe 
cap şi cu baina aruncată pe umărul stâng ; 
două figuri femenine, dintre cari una pare a 
fi Venus-toate trei statuetele au fost repro
duse în «Arta şi  Literatura Română» din 1 907, 
No. 1 0, fig. 3, 4 şi  5-un fjercule, foarte 
bine lucrat, dar cu  braţele şi picioarele rupte, 
şi în sfârşit o figură în stil oriental repre
zentând Procrearea. O imP.ortanţă deosebită 
pentru Romula au două fragmente dintr'o 
statue mare de bronz- probabil statuia unui 
împărat - unul reprezintând piciorul dela 
g lesnă în j os, altul o parte din mâna acelu i  
personagiu. După cât ştiu fragmente din a
ceastă statue s'au mai găsit în ruinele ca::;
trului, da r nu le-am putut da de urmă ; acestea 
două au fost reproduse în pomenita revistă, 
anul 1 908, Nr. 1 -2-3, fig. 1 şi 3. 

Tot între l ucrăril e  de sculptură îşi au locul 
şi două reliefuri mitologice unul în marmoră 
reprezentând pe Mitl)ra omorând taurul, altul 
in bronz înfăţişând obişnuita scenă din cul
tul Cabirilor. Relieful mitriac a fost reprodus 
în revista amintită (1 908 No. 1 -2-3 (fig. 7) 
şi are inscripţia : 

Soli INVICTO 
. . . .  A PHOEBVS EIVS 

POSVIT 

Alăturea de el s'a găsit şi un cap de leu 
săpat în piatră, provenind desigur dela sta-

Buleti nul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

tuia leului ce se afla, ca de obicei, în mitreu. 
Afară de aceste opere de arbitectură şi 

sculptură, cari împreună cu cele ce se păs
trează în Muzeul de anticbităţi din Bucureşti, 
sunt dovezi strălucite de inalta cultură ar
tistică a unei anumite clase de locuitori din 
Rom ula, lămurindu-ne totodată şi asupra cre
dinţelor religioase ce dominau acolo, colec
ţiunea noastră mai posedă, de provenienţă 
din acest castru, o însemnată cantitate de 
obiecte de podoabă şi uzuale, ca bibelouri 
de bronz şi de l ut (aquile, mistreţi ş. a.) , 
obiecte de tualetă şi de baie din os şi bronz, 
un număr mare de cbei ş i  incuietori, vase 
şi candele de lut, râşniţe de piatră cu ac
cesoriile lor de fier ş. a. 

Dintre acestea merită o atenţiune deose
bită un foarte frumos vas în terra sigil lata 
păstrat din nenorocire numai partea de jos, 
al cărui ornament constă din reproducerea 
succesivă a patru tipare : un cap de Me
duză, untânăr luptător, un grifon şi un orna
ment în formă de spirală (p. 1 42); deasemenea 
patru măsci de tera cotă reprezentând figuri fe
meieşti, un pbalus de teracotă, numeroase 
candele de l ut ,  dintre cari una are pe fund 
inscripţia CASS (Cassius ?) şi toarta unui vas 
(?) de bronz, reprezentând un cap de femeie 
coafat după moda egipteană. 

Un fragment de piatră de mormânt cu 
inscripţie latină, ce după caractere pare a fi 
din s. II d. Cr. e atât de stricat, încât abia 
se poate înţelege că este monument de a
cest fel. 

Celelalte localităţi amintite mai sus sunt 
reprezintate printr'un număr cu mult mai mic 
de anticbităţi. Astfel de provenienţă din Con
stanta (vecbiul  Tomis) se află în colecţiunea 
noastră, pe lângă două monumente funerare 
cu sculpturi în relief, foarte stricate, o serie 
de ornamente arbitectonice de toată frumu
seţea. In special merită să fie amintit un ca
pitel de marmoră de formă patrungl)iulară şi 
având sculptate pe trei laturi exterioare 
motive felurite şi  de o fineţă remarcabilă. 
Un bust fără cap, lucrat în marmoră, are 
mare asemănare, ca tecbnică, cu statuia ma
gistratului găsită tot acolo şi aflătoare acum 
în Muzeul de anticbităţi din Bucureşti. 

Printre obiectele mai mici sunt demne de 
remarcat două fiole de sticlă irizată, lungi 
şi foarte subţiri , ce serviau pentru păstrarea 

18 
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esenţelor parfumate ; o serie de obiecte uzu
ale de os şi bronz şi un număr de candele 
de lut artistic împodobite. 

Câteva ornamente arbitectonice mai mici ,  
săpate în piatră de Dobrogea, sunt originare 
din ruinele vecbei 1\xiopolis, de lângă Cerna
voda ; dela .Adam Clissi se află un mic cap de 
copil sculptat în marmoră albă şi foarte expre
siv ; o Venus de bronz auriu, frumos modelată 
provine dintr'un castel roman de lângă Jijila 

din castelul roman dela Răcari (j ud. Dolj), 
precum şi câteva candele de lut găsite în 
laşi. Mai multe amfore mari, cu câte două 
torţi şi cu fundu · ascuţit, au fost găsite în 
împrejurimile Constanţei, iar un colosal cbiup 
de lut, ornat cu adâncituri circulare scobite 
şi trase paralel una sub alta , provine din ju
deţul Tulcea (v .  ilustr. pag. 1 36 şi  1 37). 

Tot printre anticbităţile greco-romane tre
bue aşezate şi trei figurine de bronz cu în-

1 .  Fragment de vas preistoric (Nazâru, jud. Brăila). 2. Fragment de vas în formă de corabie (Bârza, jud. Dolj). 
3. Mască de lut (Romula). 4. Cap de bărbat (Romula) . 

(jud. Tu le ea) ; un stâlp pătrat de piatră, 
care are sculptat pe o lature un comic 
Priap ducând un coş de struguri, a fost 
găsit lângă mănăstirea Cilic (jud. 'Culcea). 
Stâlpul miliar aflat la Garvăn (jud. 'CuJcea) 
şi pe care l-am descris în această publicaţie, 
anul 1 9 1 0  p. 14 1 , se află şi el aci ; de ase
menea bucăţi de lemn şi conglomerate din 
ruinele podului lui 'Craian dela Severin, nu
meroase obiecte mai mici de bronz şi fier 

făţişare orientală. Două din ele au fost găsite 
la Perişori (Dolj) şi reprezintă zei purtând in 
cap boneta frigiană ; a treia este originară 
din Constanţa şi înfăţişează un zeu sau un 
rege egiptean. 

Pentru a incbeia acest capitol voi adăuga 
că in colecţiunea aceasta se află şi un mare 
număr de manete vecbi ,  precum şi o serie 
de giuvaericale şi  geme antice de toată fru
museţa. Dintre aceste din urmă amintesc un 
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frumos cercei d e  aur cu pietre preţioase, g"is it 
la Adam-Clissi, şi o admirabilă gemă de safir, 
găsită la Caranasuf (j ud. 'Culcea) şi care re
prezintă cele două capete de zei, aşezate in 
mod invers, ce se găsesc pe monetele au-

barbare găsite în ţara noastră. Foarte multe 
exemplare din ele sunt bine conservate şi 
deosebit de interesante ; un catalog special , 
pe care sper să-1 pot publica în curând, le 
va cuprinde pe toate. 

5. Statuia luptătorilor (Romula). 6. Fragment de cariatidă (Romula). 
7. Statuia Kybelei (Romula). 8. Cap de .Meduză (Romula). 

tonome de argint ale oraşulu i  Istros. Aş trece 
însă peste cadrul acestei scrieri , dacă aş in
şira măcar cele mai însemnate dintre nume
roasele monete antice ce se află în colecţiunea 
noastră. Numărul lor este de câteva mii şi 
sunt parte greceşti, între cari multe din ora
şele pontice ; parte romane, republicane şi 
imperiale ; parte b izantine ; parte monete 

3. Grupa antichităţilor româneşti. 

Prin comunicarea făcută Academiei · Ro
mâne în anul 1904, asupra Bisericii şi Po
dului dela Borzeşti (Analele Academiei 1 904, 
p. 261  urm.) şi prin insemnata l ucrare, ce va 
apare in curând, asupra Cuielor noastre, d-1 
Dr. Istrati a dovedit că nu este numai un 
neobosit colecţionar, dar şi un adânc cunos-
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cător al vecl)ilor noastre monumente de artă. 
Cu ocazia diferitelor expoziţii şi mai ales a 

urmă a culturei noastre naţionale. 
E natural deci ca in colecţiunea d-sale 

Fragment de vas in terra sigillata (Romula). 

celei din 1 906, d-sa a căutat din toate pu
terile să deştepte interesul publicului pentru 

anticl)ităţile româneşti să ocupe locul de frunte. 
Si într'adevăr găsim aci, sistematic aranjate 

' 

Obiecte de bronz şi marm oră. 
(Dela stânga spre dreapta, in rândul 1-iu : idol oriental şi ornament de bronz (Rom ula) ; cap de ,copil in marmură (1\dam-Ciissi) . 

Rândul al fi-lea : statuete (a doua e Hercule) şi bibelouri de bronz (Romula). 

ele şi să îndemne pe toţi oamenii culţi să 
adune cu sfinţenie, să scape de peire, orice 

in mai multe dulapuri şi pe diferite posta
mente, tot felul de produse şi rămăşiţe ale 
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vecl)ii noastre culturi, ca arme medievale şi 
moderne, unelte vecl)i, obiecte uzuale şi de 
podoabă, obiecte de artă bisericească şi pro
fană, monete, peceţi, precum şi un însemnat 
număr de documente, stampe şi cărţi vecl)i. 
De altă parte d-1 Dr. Istrati are cultul oa
menilor mari ai neamului  şi a adunat tot ce 
a putut găsi din obiectele ce le-au aparţinut, 
din lucrările lor literare şi artistice, precum 
şi din cele ce s'au scris despre ei. 

Dintre aceştia cel mai bine reprezentat este 
G l) . .Asaki, dela care pe lângă numeroase 
obiecte uzuale, şi pe lângă toate publicaţiu
nile tipărite şi multe manuscrise, se află în 
colecţiunea d-sale un mare număr de picturi 

Buzdugan medieval. 

necunoscute până acum şi cari dovedesc că 
bătrânul îndrumător al culturei naţionale din 
Moldova a fost meşter mânuitor al pene
lului .  Foarte interesante lucruri dela Cuza Vodă, 
.Alexandri, C. Negri, Dr. Davila,  fjasdeu şi 
de ale familiei Istrati, constitue o parte din 
cele mai importante a colecţiunii. 

Cu greu s� poate face o alegere între nu
meroasele şi extrem de interesantele rămăşiţe 
ale vecl)ii noastre culturi . Discurile de l ut 
smălţuite, culese din ruinele bisericilor lu i  
�tefan cel  Mare din Iaşi, Hârlău ,  Dorol)oi ş i  
Botoşani şi cari au fost reproduse în sus 
citatele .Anale ale .Academiei, stampele XXV 
şi XXVII ,  merită o primă menţiune. Vecl)ile 

arme găsite în diferite localităţi din ţară, cum 
sunt băltage, buzdugane, săbii cu unul şi 
două tăişuri, pinteni, l)arnaşamente de călărie 
sunt şi ele demne de toată atenţiunea . .Ală
turea de ele trebue să punem o serie de arme 
de lux din vremurile mai noi : iatagane şi 
paloşe bătute cu pietre scumpe, săbii împo
dobite cu incrustaţiuni, pistoale scumpe şi 
altele. 

Printre obiectele uzuale mi-au atras aten
ţiunea afară de câteva fiere de plug foarte 
vecl)i, nişte discuri de aramă cositorită, cu 
inscripţii vecl)i româneşti şi cu ornamente 
săpate. Unul găsit într'un sat din judeţul Dolj , 
are inscripţiunea : ML\TEtt Hll\KI I IO  1 761 . 

Vecl)e cârjă episcopală . 

.Altul din Craiova : 

:.;� fi\EHI1 C'I 'EtPL\IUI 1 742 �� 

Dintre obiectele de podoabă merită să fie 
in special amintite brâele femeeşti cusute cu 
fir şi împodobite cu minunate agrafe de metal 
şi de sidef, dintre care unele sunt foarte fin 
lucrate in  filigran, iar altele reproduc marca 
familiei Cantacuzin ; eleganţii cercei şi câteva 
admirabile brăţări, din cari unele par a fi 
foarte vecl)i. Un număr de inele vecl)i boe
reşti cu p ietre sau numai cu monograme, 
pentru a servi ca peceţi, prezintă interes is
toric ; ele fac casă bună cu numeroasele peceţi 
de ale oraşelor, societăţilor sau instituţiunilor 
mai vecl)i şi mai noi, cu tiparele unor medalii 
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bătute mai ales in onoarea lui Cuza-Vodă şi 
cu tiparele primelor manete româneşti din 
veacul al XIX-lea. 

Din câteva biserici sunt o serie de odoare 
de argint, cruci de lemn şi  c)Jivote, din care 
unul ,  reprodus in "Arta şi Literatura Română" ,  
din 1 907 No. 1 1 - 1 2, are forma bisericii lui 
Ştefan cel Mare dela Putna. 

Colecţiunea de 
icoane şi iconiţe, 
unele zugrăvite, 
altele săpate in 
lemn , metal sau 
os, are o mare 
însemnătate, atât 
prin valoarea ar
tistică a multor 
exemplare, cât şi 
prin faptul că a
deseori au in
scripţiuni cari a
rată data şi câte 
odată numele ar
tistului. 

Astfel o icoană 
zugrăvită pe lemn 
d e  provenienţă 
din Sălişte ('Cran
silvania) şi re
p r e z i n t â n d pe 
Maica Domnului 
cu pruncul in bra
ţe, icoană care 
se afla deasupra 
scaunului episco
pal din vec)Jea bi
serică a satului, 
are următoarea 
inscripţie cu vop
sea roşie : 

E8 RlCHJ\HE ;8-

vită, reprezentând pe Sf. Nicolae, poartă in
semnat in mijlocul unui medalion anul: 1 827. 

O frumoasă învelitoare de potir, din ca
tifea neagră şi împodobită cu decoraţiuni 
lucrate in paie de grâu,  atât de bine exe
cutate, încât par a fi brodate cu fir de aur, 
a fost găsită intre ruinele b isericii din Prundu. 

Cât priveşte numismatica noastră medievală ,  
este reprezentată 
printr' un număr 
de manete de ar
gint de ale lu i  
Petru Muşat, Şte
fan cel Mare şi 
Mircea cel Bă
trân, precum şi 
printr'o mare can · 

. titate de manete 
polone, turceşti 
şi ruseşti, găsite 
în diferite locali
tăţi din ţară. Sunt 
şi două manete 
mici  de argint de 
ale lu i  Ludovic 
cel Mare, regele 
Ungariei. 

rpdR8 d <fl�K8'1' f>�
IUHHdf>118 dH8 1 629 

(nu : 1829 ?). 
Icoană din Sălişte (Transilvania). 

Nu pot inci) eia 
această dare de 
seamă fără a spu
ne câteva cuvinte 
despre numeroa
sele documente 
ce cuprinde co
lecţiunea d-lui Dr. 
Istrati. Numărul 
d o c u m e n t e l o r  
manuscrise trece 
peste o mie de 
bucăţi, sunt din 
veacurile XV-lea 
până in al XIX-lea 
şi aproape toate 
scrise in limba 

Alta originară din Pietroşiţa (jud. Dâmboviţa), 
sculptată in lemn de nuc şi  reprezintând pe 
Cristos ş i  pe Maica Domnului ,având Ia dreapta 
şi l a  stânga lor  apostoli şi ar)Jang)Jeli, are 
numele acestor personagi i  sfinte scrise in 
l imba românească. Data ei se fixează cam 
pe la anul 1 740. 

In sfârşit o a treia icoană, aceasta zugră-

românească. Cele mai vec)Ji ,  scrise in slavo
neşte, pe pergament şi prevăzute cu mari 
peceţi de ceară galbenă, sunt dela Stefan cel 
Mare ş i  Petru Rareş. Multe sunt şi docu
mentele tipărite din veacul al XIX-lea ; ele 
constau din proteste, proclamaţiuni,  ape
luri, ş .  a. în legătură cu mari le mişcări libe
rale din acest veac. Un interes deosebit pre-
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zintă de altă parte originala colecţiune de 
paşapoarte, emise de guvernele Moldovei şi 
Munteniei dela 1 830 incoace. 

De mare preţ, atât ca opere de artă cât 
�- ca documente istorice sunt nenumăratele 
stampe, acuarele şi  tablouri, cari reprezintă 
monumente vecl)i, azi dispărute sau greşit 
restaurate, vederi din ţară , costume istorice, 
ş. a. De asemenea seria de l)ărţi vecl)i pri
vitoare la ţările locuite 
de Români ; unele din 
aceste sunt exemplare 
unice 

Pentru a da o idee 
deplină despre atât de 
bogata colecţiune a 
d-lui Dr. Istrati trebue 
să menţionez ş i  obiec
tele de artă naţională 
populară ce se găsesc 
intr'ânsa. Vase de lut 
şi de lemn impodobite 
cu motive naţionale, 
cusături ţărăneşti de o 
mare frumuseţă şi unele 
de o remarcabilă ve
cl)ime, unelte şi mo
bile ţărăneşti lucrate 
cu mult gust, se află 
in număr destul de 
mare. Dintre toate insă 
mi-s'a părut mai deo
sebită prin raritatea ei, 
prin marea indemâ
nare cu care este lu-

erată şi prin deosebitul gust artistic ce tră
dează, o prea frumoasă sanie de lemn, 
impodobită pe din afară cu ornamente sculp
tate şi care a fost proprietatea unui moşnean 
din Buciumeni (jud. Suceava). 

* * * 

Darea de seamă ce am făcut aci despre 
bogata şi importanta colecţiune de anticl)i-

tăţi a d-lui Dr. Istrati 
- Colecţiunea Maria 
Istrati-Capşa - cred 
că va convinge pe ori
cine cât de multe şi 
de preţioase obiecte de 
acest fel scapă colec
ţiunilor publice şi ce 
insemnat serviciu aduc 
colecţionatorii n o ş t r i  
particulari ştiinţei şi 
neamului. Si meritul lor 
e cu atât mai mare, cu 
cât munca nu le  este 
răsplătită decât prin 
mulţumirea sufletească 
ce au de a fi indeplinit 
o mare operă naţio
nală, şi prin recunoş
tinţa tuturor acelora, 
cari se vor informa din 
nepreţuitele isvoare a
dunate cu atâtea jerfe 
şi cu atâta dragoste 
de ţară. 

CONST. MOISIL. 

Cruce vecl)e a familiei Istrati. 
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X 

Noi descoperiri archeologice 

în Dobrogea 

- Relaţiu�e oficială -

Direcţiunea Muzeului Naţional de A.nticl)i� 
tăţi întrerupând pentru câtva timp,  din mo� 
ti ve metodice şi 

·
materiale - expuse prin 

raport special către Minister - săpăturile 
dela A.damclissi, a inceput anul acesta des� 
groparea cetăţii romane de lângă satul Pan� 
telimonul de sus, plasa şi judeţul Constanţa. 

Iată principalele rezultate ale primei cam� 
panii de săpături : _ 

S'au dezgropat in exterior şi, parţial ,  şi in 
interior, fronturile de NE, NV şi SV ale zi� 
dului înconjurător ,  scoţându�se astfel la iveală: 
două turnuri de colţ circulare (de N şi de 
V) şi trei turnuri laterale dreptungl)iulare 
(unul mare pe latura NV : 13X20 m., altul 
mai mic pe latura NE : 7 X 1 0  m., şi un al 
treilea tot mic pe laturea de S :  8 X 10 m. ,  
precum şi două porţi, una pe laturea de NV : 
6.40 < 3.70 m. şi alta pe cea de SV: 7.40 <3.90 
m., apărate de câte două turnuri semicir� 
cu lare cu diam. de 10 m. G rosimea zidu� 
lu i  este peste tot de 2.60 m. El . este făcut 
din betonul obicinuit al Romanilor : spărturi 
de piatră unite printr'un  ciment tot aşa de 
rezistent ca şi stânca. Pe din afară, şi ,  par� 
ţial, ş i  pe dinăuntru , zidul e căptuşit cu un 
placaj de piatră , in mare parte alcătuit de 
monumentele epigrafice şi sculpturale luate 
de pe Ia monumentele din imprejurimi, ridi� 
eate acolo în epocele anterioare ultimei res� 

taurări a ceţăţii ,  şi întrebuinţate in vremea 
târzie a recjădirei ca simplu material de con� 
strucţie. S'au găsit astfel in zid o sumă de 
inscripţii şi reliefe, unele cu faţa Ia  aer, al� 
tele cu faţa Ia zid, dintre cari s'au liberat 
spre a fi citite şi publicate numai 10 in� 
scripţii (7 funerare şi 3 votive} , două reliefe 
ce au făcut parte din monumente funerare 
mari şi un frumos monument funerar cu re� 
prezentarea ospăţului funebru, destul de bine 
conservat. Toate aceste documente impar� 
tante au fost copiate şi fotografiate făTă a 
fi mişcate dela locul lor  din zid : aceasta e 
şi cauza pentru care, din pietate pentru zidul 
antic, ca atare, alte monumente insemnate 
aşezate cu faţa Ia zid, mai jos, supt alte 
pietre, sau fixate solid in mortar au rămas 
şi vor rămâne necunoscute, afară numai dacă 
alţii după noi nu vor crede că pentru a ve� 
dea inscripţiile trebue distrus zidu l .- Pe alo� 
curea, in betonul zidului ,  rămas fără placaj , 
de intemperii şi vandalisme anterioare ale 
localnicilor, se cunosc încă urme de inscripţii 
şi reliefe, acum dispărute. 

Cetatea, aşezată drept in mij locul Dobrogei 
(Scytl)ia minor a A.nticl)ităţii), pe o limbă de 
platou,  este înconjurată la SE şi NE de o 
vale abruptă de c. 30 m. adâncime, iar la  
NV şi SV de un puternic val  a le  cărui res
turi şi astăzi ar forma o întăritură militară 
vrednică de luat in seamă. 

O descriere completă a descoperirilor fă� 
cute la Pantelimon se va putea găsi in co� 
municarea pe care directorul Muzeului Na� 
ţional, d. profesor Pârvan o va prezenta in 
curând Academiei Române. 
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XI. 

Descoperiri preistorice. 

Pe teritorul comunei Ceptura (judeţul Pra
l)ova) , unde se găsesc urmele unei staţiuni 
preistorice, a descoperit d. St. Niţescu , în
văţător, mai multe fragmente de ciocane de 
piatră, lustruite şi găurite, precum şi un fru
mos ciob de vas, de culoare cenuşie. 

Obiectele de piatră sunt foarte bine lu
crate şi găurile lor sunt perfect modelate. La 
unul se observă împrejurul găuri i  un frumos 
inel de piatră. 

Obiecte preistorice de piatră găsite la Ceptura. 

Ciobul face parte din buza unui vas mare, 
lucrat la roată, dintr'o pastă bine frămfmtată 
şi groasă de 1 l/4 cm. Lăţimea buzei este de 
9 cm., răsfrângerea ei în afară de 2 cm., iar 
în lăuntru de 41/2 cm. Imediat sub buză se 
află ca ornament un brâu de linii orizontale
paralele, iar sub acesta un alt brâu de linii 
undulate. 

Un ciob identic s'a găsit pe teritorul co
munei Mănăstirea (jud. Ilfov) , pe malul ulti
mei terase a Dunării. Deosebirea de cel găsit 
la Ceptura constă in faptul că are ca orna
ment un singur brâu, cel de linii undulate. 

Obiectele acestea se află în păstrarea d-lui 
Em. Protopopescu-Pake din Bucureşti. 

CONST. MOISIL. 

Buletinul Comisi u n i i  Monume. nlelor Istorice. 

XII. 

Inscriptia vechei clopotnite dela mă

năstirea Dealul. 

Printre l)ârtiile răposatului prof. Gr. 'Coci
lescu, acum la Academia Română, s'a găsit, 
intr'o mapă cu fotografii şi notiţe istorice 
privitoare la Comana, reproducerea fotografică 
a unei piese de sculptură ce merită o deose
bită l uare aminte, atât prin factura cât şi prin 
vecl)imea ei : o piatră mare, pe care s'a 
sculptat, in partea superioară, in relief foarte 
pronunţat, un coif suprapus pe un scut me
dieval. Coifu l ,  împodobit cu o legătură în
nodată îndărăt, poartă în vârf o cruce. Pe el 
stă o acvilă, cu aripele întinse, cu capul în
tors spre stânga, ţinând în cioc crucea : e 
vecl)ia stemă a Ţării Romăneşti , păstrată mai 
bine ş i  mai complet pe cele dintâi manete, 
de la Vladislav I ( 1364-1 374). De remarcat 
că in lobul din stânga al scutului  se vede 
sculptată, tot aşa de pronunţat, o semilună. 

In partza inferioară a pietrii e săpată ur
mătoarea inscripţie, din care căpătăm lămu.
riri asupra acestei interesante piese : 

Inscripţia vecl)ei clopotniţe dela m-rea Dealul. 

Ţ ilL\CTiHt lia\in. lw p,\rWi\!. KN R�,l,<\. C H !.  

Iw EMA :&o mo,J.!.I, I'H!. R"hC!I1 3!<\\MI �l'rllO-

1 9  
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KII<IXi � I C"CI H1 I I.:><HI  (sic) C'hH l l � l ll,V. I'b. CTI'CI 1\I IV 1 1 ,\
U JW\' H HI.;\' 1\.lf '-1�,.\\'TK\'plţ<l, &NkT ,ss. J\I IJ,b. 
'''"�'- "s . .!.""· 

= Cu mila lui Dumnezeu !o Radu! Voivod, fiul 
lui Vlad Voivod, Domn a toată ţara Ungrovlai)iei 
incepu acest turn (Clopotniţă) al sfântului părintelui 
nostru N:colae făcătorul de minuni in anul 7007 
(= 1 499) luna August 26 zile. 

Piatra e deci de la Radu! cel Mare. Mai 
întâi ,  găsind reproducerea ei  fotografică, cum 
am spus, între l)ârtii privitoare la Comana, 
am crezut că provine de la  această mănăs
tire. Cercetând în urmă, mi s'a spus la Mu
zeul Naţional de .Anticl)ităţi, unde ea se păs
trează, încrustată în zidul de la stânga uşei 
de intrare înlăuntrul muzeului ,  că e de la 
mănăstirea Dealu l. Mai firesc - întru cât 
această mănăstire a fost, se ştie, reclădită 
de Radu! cel Mare. 

Sculptura provine deci de la aceiaşi meş
teri , cari au l ucrat minunata dantelărie în 
piatră ce încinge biserica Sf. N icolae din 
Deal, zisă odinioară şi din Vii. Factura ei 
apuseană e încă o dovadă că meşterii p ie
trari cari au l ucrat la Deal  au fost din .Apus. 

D upă cum îmi comunică d. Virg. Drăgl)i
ceanu, dintr'o informaţie ce vine de la cu
noscutul anticarist Pappazoglu, această inte
resantă piatră, pe care o dăm în reproducere 
mai sus, s'ar fi găsit lângă mormintele dom
neşti din biserica Dealul. Ea provine de la 
�R�l)ia clopotniţă dărămată a fostei mână
stiri de acolo,-clopotniţă ridicată de Radu! 
cel Mare în locul celei anterioare a lui Vla
dislav Vodă Il (t 1 456) . 

l\LEX. LAPEDJ\TU. 

X ITI. 
O tocmeală a lui  Matei Basarab. 

Tocmelile, l egăturile sau privilegiile dom
neşti, cum s'ar zice azi ,  scrise pe piatră, sunt 
foarte rare . .Afară de acelea ale oraşului 
Câmpulung, date de Duca-Vodă judeţulu i  
sas de acolo, .Andrea, pe care le-am publicat 
în altă parte (Iorga, Inscripţii II) nu mai cunosc 
altele, decât pe acelea date de Matei Basarab 
'Cârgoviştenilor pentru uşurarea vinăriciului ,  
cum şi următorul dat tot de el Piteştenilor, 
cari aveau vi i  în faimosul Dealul Piteştilor. 

Scris, ca şi celelalte, pe o cruce mare,-el 

se a�ă în poalele dealului PiteştiJor, în locul 
numit Tâ:rgul  JJealul u i, localitate în care de 
sute de ani călugării m-rii Câmpulung aveau 
exclusivul privilegiu, până în timpuri cu totul 
noi, de a ţine un târg în fiecare Duminecă, 
târg azi strămutat în comuna Cârcinov : 

ADECtĂI EU ROB U LU LUI  DU MNEZEU ION MATEI 
BĂS(A)RABU VOIVOD ŞI DOMNU ŢĂRI I  RUMANEŞTI, VA
ZÂND DUMNEME (SIC) PLANSOARE ACESTOR SĂRACI 
CARI AU VII Î N  DEALUL PITEŞTILOR, CĂ-I ASUPRISCU 
VIN(: ):::�RI I  DE NU LE IAU DE ÎN ZEAC VEAD(RE) 1 
C M AU FOST OBICJOIUL DE Al ŢI DOM N I  BĂTRÂNI, CE 
( Î ) l  ASUPRESCU DEI-l CE(h)  MAI  M U LT ;  DE(CI) DUi\>INE
M E  (SIC) M-AM M(I )LOSTIVIT PE AM PUS LEGĂTURA ÎN 
CEAST(Ă) SFINT(Ă) [CRUCE) cr/E VA H l  VlNICEAR ORI  
(ÎN DOM)Nlj:: M EA, ORI  ÎN U R MA DC(Ml'il)El MEL(E). LA 
Al ŢI DOMNI , ŞI  VA CĂLCA ACEASTĂ TOCMEALĂ 1 NU VA 
l A DE Î ZEAC VEA(DRE) 1 ŞI DE VAS BANI 30 ŞI 
DE PLOC(::ll\) BANl 12 ŞI  D E  [PÂRPAR ?) [LA UNUL) CARI E  
VA VINDE VAS. SĂ DEA BAN(') 12, -DE VA STRICA ACEASTĂ 
LEOĂT RA, 1 1 1 1 1  SĂ H I E  AFURISIT ŞI B LESTEMAT DE 
&1\,!,Kil ( = STĂPÂN L) XG ( =H RISTOS) ŞI  DE 318 UIT6LI,H 
(ŞI S.A. F I E) CU I UDA l CU A R I E  ÎN VEACI. 

.Anul trebue să fie ca şi la acel din Târ
govişte : 1 635. 

VIRG. DRAGHICEJ\NU 

XIV. 

Inscriptiile dela biserica din Popeşti

Vlaşca. 

Ca completare la articolul d-lui ari} L D. 
Trajanescu, tipărit in fruntea acestui fascicol 
din Buletin, publicăm aci mai jos inscripţiile 
- o pisanie şi  două epitafe - ce se găsesc 
la biserica din Popeşti-VIaşca, fondaţie a lui  
Cârstea vei Vistier Popescu! din timpul lui  
Constantin Vodă Brâncov�anu. 

Pisania, pe care o dăm în reproducere pe 
pagina următoare, sună astfel : 

.ACASTĂ SFNTĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ BE SEARICĂ ZI
TU-SE-AU DEN TEMELJiA El  11 PĂNĂ SE-AU ISPRĂVIT DE 
TOTU, DE ROBUL LUI DUMN[E)ZEU J U PAN CĂRSTEA 
VEL VISTilAR ÎNbTRU CI NSTEA ŞI LAUDA SFNT!l ŞI 
N E  DESPĂRŢITII  TROIŢI,  ÎN ZILEL[E) PREA LUMINA TU
l 1 DOMNU !O COSTAl'\/Dlt BĂSĂRAB VOEVOD MSŢb 
SEPT. 30 DNI, LEAT 7198 ( = 1689) " .  

Cum vedem, biserica, sfârşită în anul dintâj 
al domniei lu i  Brâncoveanu, a trebuit să 
fie începută sub înaintaşul acestuia, Şerban 
Vodă Cantacuzino . .Aşa se face că ctitorul a 
pus să se zugrăvească în tinda bisericii, pe 
peretele dela apus, deoparte şi  de alta a .uşei 
de intrare : la dreapta - portretul lu i  Şerban 
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Cantacuzino, " vnuc pocoinago " Şerban Voi
vod, şi al Do3mnei sale Maria , iar la dreapta 

Pisania bisericii din Popeşti. 

- portretul lui  Constantin Vodă Brâncoveanu 
şi al Doamnei sale asemenea Maria. 

Tot în tindă, spre peretele de la sud, se 
vede, foarte b ine conservată, inscripţia de pe 
mormântul ctitorilor : Cârstea vei Vistier şi 
soţia sa Ilina : 

t SUPTU ACAST Ă Pl lATRĂ OD, I HNESCU OASELE ALE 
ROB L [Ul]  LUI DUMNEZĂU CĂRSTEA B I VU VELU Vl
ST!lAR POPESCUL ŞI ALE J UPĂNlASll DUMt 'EALU! 
l l.lt 'A. CARE DUPĂ ORĂND lA LA CA DUMNEZEiASCĂ 
DATU Ş-AU DATORilA CEA DE SĂVĂRŞĂTU iN ZI LELE 
PREA L M I NA TU LUI  D [J]MN !O COSTANDI'-1 B RĂNCC
VEAN L BASARABU VOIVOD , ÎNTĂNPLĂNDU-SĂ LA 
C U RSUL ANILOR 7211 ( = 1703) LU1 A G H EN ARIE 12 ZI L[E]. 
SĂMNĂNDU-SE CA SĂ FIE ÎNTRU POMENI RE. ÎNTĂN
[PLĂN]DU-SĂ AU MURIT ŞI J U PĂNEASA . . .  (?) DUNit EA
LUI LA ANULU, LA CURSUL ANI LO R  7212 ( 170l!) G H E
NAR 1 .  

Cariera acestui Cârstea vei Vistier al lui 
Brâncoveanu nu are atâta însemnătate cât 
să merite a fi reconstituită aci. 

E l  e zugrăvit cu numeroasa-i familie pe 
peretele de la miază noapte în tinda bise
ricii. Portretul s'a reprodus mai inainte, la 
pag. 1 1 7. Aci insemnfim numai numele ce 
se citesc deasupra figurilor din tablou-în
cepând de la stânga spre dreapta- cum de 
altfel se pot urmări şi in reproducerea fo
tografică amintită. Iată-le: Ilina, Parva, Neacşa, 
Gbidu, Drăgbicean, Ion, Cârstea Log(ofăt), 

Cârstea vei Vistiear, Nica, Ilinca, I l inca Vis
tereasa, Maria şi iarăşi Maria. 

In sfârşit, in naia bisericii , înaintea 
inconostasului ,  se mai găseşte urmă
toarea piatră mormântală : 

Din cale-ţi te of?'eşte, 
O mândre trecător, 
La semmt ce-ti vesteste 
Că eşti tm m�trdor. 

' 

Şi eu fuiu În lume 
Ca tine trăitor, 
Dar azi num' al mie1t uuuze 
Rămase Însemnător. 
Serdaru Petraclte Pre:jbeamt. 
La anul r844 Oct. 23. 

Acest Prejbeanu ,  după mărturia pa
robului local ,  a făcut pe vremuri turla 
de lemn a bisericii, in locul celei vecbi, 
căzută, de sigur, cu prilejul vre-unui 
cutremur  mai mare. Această turlă, care 
se vede in i lustraţia dată Ia pag. 1 15-6, 
cu ocazia recentelor lucrări de restau-
rare exterioară a bisericii din Popeşti, 

a fost înlocuită cu alta nouă de zid. 
1\LEX. LAPEDJ\NU. 

XV 

O Biserică Domnească. 

Scbituleţul Iezerul-Vâlcea, din sus de Să
răcineşti , spre care urcă nişte chei de toată 
frumuseţea,

' 
are următoarea pisanie : 

ACASTĂ SF.Â.(N)TĂ BISIARICĂ, UNDE SE PR.Ă.ZNUIAŞT(f) 
VĂVEDENllA, FĂCUTO-AU D I N . TRU-T.Â.l RĂPOSATUL MIR
CEA VOIVOD CU DO(A)MNA SA CHEAŞNA 7076( = 1568)(5!C) 
ŞI PRIN VREMI DIN (N)ECAUTARE S'AU SURPA TU, IAR MAI 
PRE RMĂ S'AU PREFĂCUT DE ! U B ITORI U L  DE DUM
NEZEU CH I R I LARION EPISCOP , A) UTOR.Â.ND ŞI ANTON l E  
SCH I MONAH, I A R  ACUM Î N  ZILELE PARINTELUI DAMAS
CHIN, EPISCOPUL R.Â.MNICULUI,  S'AU ZUGRĂVIT ŞI S'AU 
Î N F RUMUSEŢAT PE DIN LAUNTRU, AŞA ŞI PE DIN AFARA, 
DE ZMERIT EROMONAH C H I R  NICOLAE OT TEI UŞ. 

M ESrA MARTIE,  DNI 9, LEAT 7?23 ( =1715). 

Pe un tesalonic scrie : 
Acest sfânft!i. carte s-au dat la schitul după Izvorul frumos 

danie de la prea sfinţia sa părintele Mitropolitul Ţării Un· 

grovlahii chir Grigorie 7230 (?) = 1722. 
VIRG. DRJ\GHICEANU. 

XVI 

Relatiuni despre Biserica Coltii. 

Biserica Colţei este făcută de Spătaru! Mibail 
Cantacuzino. El a studiat arbitectura la Viena. 
Pe acele timpuri se construia în Austria şi 
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Germania în stilul renaşterei germane, care stil 
nu e altceva decât copia după renaşterea ita
liană, însă înţeleasă şi redată in spirit propriu, 
cu ajutorul lucrătorilor italieni, cari au adus cu 
dânşii reminiscenţele ornamenticei italiene. 

Portal urile de la Colţea, Fundenii-Doamnei, 
Sinaia şi Râmnic erau , credem, desenate 
cl)iar de Spătarul Cantacuzino, şi sunt toate 
in spiritul renaşterei germane. 

Deasupra arl)ivoltelor colonadei de la 
Colţea se a�ă două console, vizibile în natură 
şi pe ambele i lustraţiuni date în fasc. 13  
pag. 4 7  a acestui Buletin. Pe când eram 
şeful serviciului de arl)it. al Eforiei Spitalelor 
Civile, la anul 1895, am avut ocasiunea de a 
face o mică reparaţie bisericii Colţea. Cu 
această ocasiune am găsit deasupra acestor 
console două bucăţi de lemn de stejar 
(vizibile în acuarela l ui 'Crenk dela 1 865), 
care erau căpătăele unor bârne ce ţinea un 
velum, care acoperea intrarea principală la 
serbările şi prasnicele mari. - 'Cot când s'a 
făcut această reparaţiune am curăţit de oloiu 
uşa de stejar plină cu ornamente frumoase 
şi am conservat pictura din pronaos, care e 
foarte frumoasă şi ne indică cum erau exe
cutaţi odinioară toţi pereţii din biserică 1 ) .  

Reparând soclul  bisericei şi făcând săpă
turi împrejur pentru aşezarea unui trotuar, 
am găsit în pământ pietre mari ornamentale
unde întregi, altele sparte - cari proveniau 
de la imprejmuirea acestei !Jiserici în genul im
pi:ejnu:irei biserici i  episcopale de la Curtea 
de Argeş. - Câte-va din aceste pietre au 
fost luate mai înainte, când s'a făcut prima 
reparaţie, şi s'au adaptat ca balustradă intre 
coloanele pridvorului, după cum se văd azi. 
A.cc:}sta este proveninţa acestor floroane, iar 

nu că ele ar fi fost aduse de la biserica 

Caimata, după cum se presupune în comuni

carea de pe pag. 48 a fasc. 13 din Buletin. 
Am asistat la dărâmarea bisericii Caimata, 

dărâmare efectuată sub Primariatu l lui  Pacl)e 
Protopopescu. Pe atunci eram arl)itect şef al 
Primăriei Capitalei. Floroanele de la Colţea nu 
au existat la biserica Caimata. Puţinele pie
tre ornamentale ce s'au găsit le acea dărâ
mare au fost acl)iziţionate de Baronul Belu ,  
care şi-a impodobit cu e le  casa �in

_ 
Urla�i . 

'Cot cu ocasiunea unor reparaţiUni la b1-

1 )  Aceste picturi au fost redate în ilustrajiuni în 
Buletinul Monumentelor Istorice, a. 1 ,  No. 3. 

serica Colţea am putut constata că sub ten
cuiala şi vopseaua exterioară există frescuri 
pe toate faţadele. De altfel · toate bisericele 
făcute de Spătarul Cautacuzino erau în ex
terior polil)rome cu frescuri peste tot. 

fui). GEORGE MJ\NDREA. 

XVII. 
O scrisoare c u  privire la Bucureştii 

de la 1 856. 
l'cclea Ciiluyt"ireascâ, 1 fu-ile 1011 

Stimate Domnule Lăpedatu. 

In numărul de Ianuarie-Martie 1 9 1 1 al Bu
letinului (omisiunii Monumentelor Istorice 
s'a publicat o fotografie a Bucureştilor din 
1 856. Din acest document, foarte preţios în 
felul  său, nu s'au identificat decât trei monu
mente : Mitropolia şi bisericile Sf. Spiridon 
şi Zlătari. 

Dă-mi voie, ca unuia care cunosc Capi
tala dela 1 862, să completez această iden
tificare şi pentru altele din clădirile ce figu
rează în acea fotografie. Lucrul nu este greu , 
de oare ce Mitropolia şi Zlătarii, pentru cari 
nu poate fi îndoială, ne servă ca puncte de 
reper sigure, după cari ne putem orienta. 

Fotografia este luată de pe acoperişul 
Teatrului  Naţional, din care o parte cu cinci 
coşuri rotunde de fier se şi vede în fotografie. 

Imediat dinaintea lui  se vede spatele şi 
acoperişul casei Otetelişanu, alături cu care, 
mai departe, este casa din curtea otelului 
Frascati, care nu ştiu dacă mai există azi, 
dar care, după ·ce a fost locuită multă vreme 
de d-na Otetelişanu, a adăpostit pe urmă 
câţiva ani şi birtul otelului Frascati. Poate 
tot aşa este şi astăzi. 

In faţa acestei case se vede alta, cu parter 
şi un etagiu, care are o faţă în umbră şi alta 
în lumină . .Aceasta era o casă vecl)e şi urâtă, 
care ocupa locul actualului otel Frascati. Ea 
a ars într'o zi de 25 Ianuarie anul 1 870, sau 
1 87 1 ,  sau 1 872, pe o zi de ger groaznic,  
care transforma în ţurţuri de gl)iaţă apa 
aruncată de pompe. In momentul acela, eta
giul de sus era locuit de cunoscutul Grigore 
Eliade, căruia i se mai zicea şi altfel. 

I n  faţa acestei case fotografia arată un 
colţ din casa Gl)ica, ocupată acum, după 
reconstruirea din anii trecuţi, de Clubul Tine-
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nm11 ; iar în rând c u  dânsa, fosta sală Slă
tineanu , prefăcută după 1 87 1  şi supraînălţată 
cu un nou etagiu de către reposatul Gr. Capşa, 
care a instalat în ea otelul şi magazinul său. 

In  rând cu aceasta şi despărţită de ea 
prin strada Nouă se vede o mică casă, cu 
o fereastră en pan cmtpec. 1\ceasta este ac
tuala casă a farmaciei B russ. Iar după aceasta 
vine un loc gol până la casa Ştefan Gre
cianu, din care se văd cinci ferestre, 
dintre cari una ci)iar pe lângă turnul cel mare 
pătrat. 

Observ că între aceste două din urmă case, 
nu se vede figurând casa Popovici, în care 
este instalat acum Clubul Liberal, care însă 
în 1 862 exista deja : dovadă că această casă 
a fost constru ită între 1 856 şi 1 862. Cât 
pentru cea de alături, din colţul Bulevardului ,  
aceea să ştie că este destul de nouă. 

Biserica cea mare, care se vede în centrul 
fotografiei, este Sărindarul, probabil aşa cum 
eşise din mâna lu i  Matei Basarab. 1\stăzi 
este dispărută ; dar mai înainte de a fi dă
râmată, b iserica suferise o transformare care 
o făcuse foarte urâtă şi care a şi fost cauza 
dărâmârii ei mai pe urmă .  1\nume, în partea 
despre intrare, i s'a făcut un adaos deasupra 
căruia s'au ridicat două turnuri înalte în 
locul celor două turnuleţe ce se văd în foto
grafie. 1\daosul acesta, neavând nici o legă
tură cu clădirea veci)e,  s'a despărţit de dânsa 
şi a început să se încline spre vale. De aceia 
biserica, după ce a stat înci)isă câtva timp,  
în  cele din urmă a fost dată jos. 

In dreapta bisericii, în marginea fotogra
fiei, se observă o casă mică, din care se văd 
două ferestre 1\ceasta este veci)ia stăreţie a 
Sărindarului, de pe vremea când era mănăs
tire. 1\ fost locuită de răposatul Mitropolit 
Iosif Naniescu ,  în tinereţea lui ,  când era 
egumen aci. Mai pe urmă casa aceasta a 
servit de locuinţă preotului paroi) al bise
ricii şi a dispărut deodată cu dânsa. Ocupa 
aproximativ locul primei case din strada Să-

rindar, de pe partea stângă, cum mergi spre 
strada Brezoianu. 

In stânga bisericii se vede un turn greoiu 
de formă patrată. 1\cesta era clopotniţa bise
ricii. Era situat drept în faţa casei Popovici 
şi foarte mult eşit în stradă, care în punctul 
acesta era îngustă de tot şi nici nu avea 
trotuar în partea aceea. Turnul se ridici'\ 
deasupra unei bolţi rotunde care servia de 
intrare a mănăstirii , dar aşa de joasă că 
era de mirare cum puteau intra prin ea ve
ci)ile ră_dvane boereşti, cari erau aşa de va
luminoase. Turnul era acoperit până sus, pe 
toate feţele, cu table de tinici)ea albă, care 
se şi disting în fotografie, în dreapta şi în 
stânga lui. In lungul stradei avea un soi de 
clădiri mici cari serviseră de locuinţă călu
gărilor. Toate acestea erau într'un i)al de 
murdărie neauzită, stropite până la  streaşină 
cu noroiu veci)iu de zeci de ani ; pentru că 
podul Mogoşoaii, care până la 1 868 nu ştia 
încă ce este piatra cubică, nici nivelarea 
regulată, avea ci)iar în faţa bisericii o lăsă
tură, care în fiecare iarnă devenia o bal tă 
de noroi lici)id ce nu dispărea decât în 
1\prilie sau Mai. 

Turnul care se vede în fotografie sub Mi
tropol ie, este turnul bisericii Zlătari , dâră
mată acum de curând. In stânga Zlătarilor, pe 
deasupra turnuleţelor Sărindarului ,  se vede 
biserica Sf. Dumitru, din strada Carol. La 
stânga casei Grecianu este biserica Doamnei. 
Şi la  stânga acesteia se vede un turn mic, 
care trebue să fie al bisericii Sf. Constantin,  
o biserică veci)e, care în 1 862 sta deja în
ci)isă de multă vreme şi care ocupa locul 
părţii despre strada Smârdan a palatului so
cietăţii Dacia-România din strada Lipscani, 
în faţa Băncii Naţionale. 

1-\lte detalii nu am mai putut distinge în 
fotografie. 

Primeşte, te rog, stimate Domnule Lă
pedatu , asigurarea consideraţiunii mele deo
sebite. 

SP. C. HlillET 
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M O R M I N T E L E  D I N  B I S E R I C A  P R E C I S T A  B A C f\ U  

RF\PORT F\DRESF\T COMISIUN I I  MONUMENTELOR ISTORICE 

--o--

Do1n nule Preşed inte, 

Comisiunea Monumentelor Istorice, în şe
dinţa dela 5 Martie a. c., luând în cercetare 
adresa Academiei Române din 29 Ianuarie 
(v. Anexe, No. 1} , relativă la studierea pie
trelor mormântale, a�ate sub scândurile bise
ricii Precista-Bacău,  de cari face menţiune 
preotul TI). Zotta în " Istoricul Bisericii Pre
cista " ,  a binevoit a a viza ca subscrisul să 
fie delegat pentru studierea acelor pietre. 

Deşi delegaţiunea ne-a fost dată la 23 
Martie 1 9 1 1 (v. Anexe, No. II) , totuş nu am 
putut-o aduce la îndeplinire, întru cât ştiam, 
încă dela 1 5  Ianuarie, când am cercetat bi
serica, in urma sezizării Academiei de către 
D. N. Iorga asupra acelor pietre, că Parol)ia 
se opunea la ridicarea pardoselii până Ia  
restaurarea biserici i ; iar în  urma adresei 
formale a Epitropiei Bisericii (No. 1 1 531 ,  
24 Martie), Comisiunea încuviinţase amâna
rea cercetărilor până la facerea reparaţiunilor, 
pentru cari se alocase suma de 5000 lei. Din 
lipsa, însă, de fonduri, reparaţiunile neputân
du-se executa, s'a decis, prin ordinul D-lui 
Administrator al Casei Bisericii (v. Anexe, 
No m) , ca să ne îndeplinim delegaţiunea, 
ceeace am şi făcut în zilele de 18 ,  1 9, 21 Oc
tombrie. - Rezultatele sunt consemnate în 
jurnalul l ucrărilor  şi în anexele cu actele ofi
ciale aci alăturate. 

18 Octombrie. - Inainte de a procede la 
desvălirea pardoselii, am căutat să ne dăm 
seama asupra monumentului însuşi Biserica 
Precista, rămăşiţă din vecl)ea mănăstire Pre
cista, din strada Precista, dinspre marginea de 
sud-est a oraşului Bacău, este o clădire mare de 
piatră, zidită în stil moldovenesc, având adaose 
în urma restaurării egumenului Nil ,  din 1 854, 
un pridvor încl)is, un turn-clopotniţă (pentru 
clopote în locul vecl)ii clopotniţe din curte, 
dărămate) şi un tambur peste străvecl)ea bază 
stelată. 

Tot masivul zidurilor datează din 1 491 , 
când se ridică clădirea de cel mai mare fiu al 
lui  Stefan-cel-Mare, Alexandru, după cum ne 
încredinţează următoarea pisanie : 

Ţ H3K\"11HIÎE •IIb. wi�''; Cll \"cnt:ulmi e,\lb. cH,\ 1· 1  

C"hKil'b. I L IHI ÎEI\\ C'Î 'r\'1 .l.X•'· GIH'\"4CTHKH H X\'11\1\'1 
GHK i i  ÎwMI fi.IIE�.UI),pb. E. NKi.',l,tl. ci ib. G-n;j;,\H,\ 

E.NK\",l,H,  rr t,l,ll <l 3Eli\.U·I {l'\ i.'ll,l,<IKCNI; C'b.3'b.3,l,,\ 
C b.l Xll•l•ll K'b. 1· 1 •11-k SC I I EH I" up·k•HI CTt:H &f�H H 

rl!lC I· I"  ,'\Ki:H III<IPH; H C'b.Kp'b. l l l  H Ci\\ K1\T\" �su,1ce . 
l\I I J,<I re t t .  ti. 

(Cu mila tatălui şi cu îndurarea fiului şi săvârşitul 
sfântului du]J, blagocestivul şi de Hristos iubitorul 
Ioan Alexandru Voevod, fiul lui Stefan Voevod, 
Domnul ţării Moldovei , a zidit acest ])ram în nu
mele Adormjrii prea cinstitei născătoarii de Dum
nezeu şi  veşruc fecioarii Mariei, şi s-a săvârşit în 
anul 7999 ( = 1 491)  lan. 1 .  
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Procedând apoi la desfacerea pardoseli i  
din pronaos, «în partea sudică sub fereastră», 
după cum se menţiona în broşura mai sus 
citată, - după informaţiunile ce au fost culese 
de atitor dela fostul parol) Gl) . .A.tanasiu, - atât 
rezultatul sondagiilor cât şi al săpăturilor 
fiind negativ, am djspus aducerea maestrulu i  
Niculi ,  care făcuse pardoseala actuală in anul 
1 890. După arătările acestuia, săpăturile tre
buiau făcute mai spre mijlocul bisericii ş i  
mai către naos, cari  afirmări 
trebui să le luăm de exacte, 
intru cât acesta ştia să-şi 
aducă b ine aminte : cum cu 
ocazia facerii pardoseli i ,  de 
către parol)u l  răposat .A.ta
nasiu, se dedese, la 0,80 m. 
adâncime, în acea parte de 
loc, de acele pietre şi de o 
rr hrubă boltită 11 ; de aflarea 
unei pardoseli de cărămidă 
zmălţuită în jurul acelor pie
tre ; de estamparea inscrip
ţiunilor de pe pietre, mutate 
în mijlocul b iserici i  şi publ i
cate în B iserica Ortodoxă ; 
de oprirea cam plină de mi
stere a lucrărilor  de- par
doseală pe timp de o săp
tămână la aflarea lor ; de 
reluarea lucrului mai apoi, 
când totul fusese astupat, 
fără a se mai vedea nici grob
niţa nici pietrele. 

Rezultatele săpăturilor, fă
cute după aceste indicaţiuni, 
nedâ_nd nici un rezultat, am 
incl)eiat l ucrările pe această 
zi, cu desnădejdea că se va 
mai găsi grobniţa, sau pie-
trele, fiind incredinţat că grobniţa fusese 
distrusă, iar pietrele înstreinate. 

i9 OctombTie. - Hotărâţi de a nu mai 
pune nici o bază pe arătările mal)alagiilor, 
cari stăruiau şi  ei în sensul celor spuse de Ni
cuii ,  am l)otărît a relua săpăturile sub fe
reastră; intrerupte în aj un, escavând mai ales 
pământul de sub strane ; şi la vre-o 0,40111 , 
sub primul strat de pământ, dederăm de mar
ginile unei pietre, care fiind scoasă afară, in 
tindă şi  curăţită, dete la iveală o splen-

didă piatră funerară (1 .50111 X0,50111· ) ,  deco
rată in stil gotic prin mij locirea unui orna
ment, format dintr'un cerc in care se inscrie 
patru lobL!ri, ale căror extremităţi se intretaie. 

Bogăţia ornamentaţiei ne făcu să prevedem, 
cea ce ne confirmă următoarea inscripţie, 
sculptată fin pe marginea p isani i  : 

Ţ hv !'IM�MI,..\!)S KNK<',..\ ['-], CU I. G'I'Eif;.u1  

"GNK<',..\U ,  l'iÎp{\ Sfl\\1\i llil •Mr\•IRC"'' H ,  S Kjl.lnl C"!. H 

Biserica Precista din Bacău. 

r'jl N i !. J J J J J J J J  l·lil\f np-kcT,\IIHC-Ii: " '- R-li:4 1 1 \' H  N i HT-Ii:,\H 

&11-h:T *3A, 1\\ i�,, cf(n) .sL 

Oo 1\lexandru Voevod. fiul lui Stefan Voevod, 
domnul Ţării Moldovii . înfrumuseţă acest mormănt 
. . . . care s-a prestăvit spre vecinicile locaşuri in 
anul 7004 [= 1 594]. Luna Septembrie 1 6). 

Din neferic ire, piatra fiind ruptă tocmai 
unde se indica numele mortului, se pune in
trebarea : pe mormântul cui era ea aşezată ? 
Se pot face patru l)ipoteze : 1 )  Că ar fi a in
suşi fondatorului bisericii, Alexandru, care 
şi-ar fi pregătit din viaţă mormântul ,  cum 
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s'au mai aflat şi alte cazuri : !)ipoteza cade 
când ştim,  după letopiseţul de la Bistriţa, că 
el muri in 1 496 Iulie 26 şi că fu înmor
mântat in acea mănăstire ; 2) că ar fi al so
ţiei l u i  1\lexandru : !)ipoteza cade când din 
examinarea resturilor literilor, rămase in rân
ctul mutilat, vedem că nu rezultă nici o în
dreptăţire pentru singurul cuvânt admisibil : 

,._. cuNK,\<1, doamna ; 3) că ar fi al acelei fete . 
a lu i  1\lexandru, Cneajna, al 
cărei mormânt încă nu e 
cunoscut : şi această !)ipo
teză cade, când ştim,  după 
letopisetul bistriţean , că ea 
muri la  8 1\ug . ,  1 479 ; 4) că 
ar fi al unuia din fii lu i  
1\lexandru, - cea ce pare 
verosimil şi pentru faptul 
că din rândul mutilat se dis
tinge bine, la inceput, urma 
unui C, iniţiala cuvântulu i  
Guw, fiulu i .  M o r m â n t u l  
unuia din fii ,  al lui Bogdan, 
mort în 1 480 Ianuar, se 
află în mănăstirea Rădăuţi, 
mormântul unui Vlad, -
dacă ar fi să reconstituim 
textul după rămăşiţa unui i\ 
de la finele inscripţiei rân
dului mutilat, şi după faptul 
că şi unul din copii lui Şte
fan se numia Vlad, - poate 
să fie cl)iar acesta din bi
serica Precista. Descoperiri 
ulterioare documentare vor 
avea să lămuriască această 
cestiune. 

tală, caracteristică epocii lu i  Vasile Lupu şi 
Matei Basarab, reprezintând un vas cu o 
floare, ale cărei ramuri şi flori sunt dispuse 
simetric, in dreapta şi in stânga, şi afrontate. 
Inscripţia sună : 

C'h(li) [ �"P ]o&·h. c'h.T&OpH 11 t'lq\tlcH n,\H M H
X<IH <l>oTEHtl, l Jo (c)TE(ti)H H(K), KWki'Hwk CKNI'C' 
K0( C)TH ihl. flp-kCTtiKHCil\ K•h. ).HH litii'04 H [C'1'] 1i

[ Kjtll' lw :& (tl)c(i)tlif :& N [  KO,!,j .  
J1A( €)T\I *3!11\\,.\. ,\\ j�,\ . ...\· K,\.,!,H. 

(llcest mormânt il făcu şi îl 
impodobi pan Mil)ai Fotena Po
stelnic, domniţei sale Cârstina. 
S-a pristăvit in zilele blagoce
stivului lo Vasile Voev.od. Anul 
7 144= (1636). 

Fi-va această prinţesă, 
vre-o descendentă din Şte
fan cel Mare, pentru a fi 
înmormântată în mănăstirea 
domnească, la 141  ani după 
n e p o t u l  acestuia, ş i  l ângă 
el, cum au fost aflate pietrele 
şi în 1 890, când ele au fost 
deplasate din locul lor ori
ginal ? 

Sub acest mormânt, găsi
răm şi nişte pietre, tăiate 
cu ferestreul ,  dreptungl)iu
lare unele, iar altele de alte 
forme (din care am depus 

Piatră mormântalâ dela 1 495. 

Deşi eram încredinţaţi că 
grobniţa de a cărei exis
tenţă ne lămurise maestrul 
Niculi  fusese desfiinţată cu 
o c a z i a  fa cerei pardoselii 
din 1 890, totuşi continuarăm 
sistematic escavarea pămân
tului ,  strat după strat, pe o 
adâncime de 0,80 m. ,  sub 
pietrele descoperite dede
suptul stranelor. In toate 
aceste săpături dederăm, în
cepând dela pardoseala de 

câte-va in colecţiunile (omisiunii) şi cari 
credem că forma o bordură în jurul  pisa
niei, pe timpul când ea nu fusese mutată 
din loc. Ele erau aruncate fără nici o regulă 
sub piatră, lângă peretele sudic al bisericii. 

Continuând săpăturile, spre vest de această 
piatră, tot sub strane, dederăm de marginele 
altei pietre ( 1  ,37 m. X 0,57 m.) ,  pe care sco
ţând-o in tinda biserici i ,  după ce fuse cu
răţită, scoase la iveală o ornamentaţie orien-

scânduri, de o pardoseală 
de cărămizi mari, aşternute pe un ·strat de 
var, peste cari se aflau, inainte de repa
raţia din 1 890, o pardoseală de lespezi, ce 
fusese înlocuită cu cea de scânduri ; iar 
la 0,80 adâncime, se dete de o altă pardo
seală de cărămizi. Procedând la desvălu irea 
acestui strat de cărămizi, el apăru in forma 
unui dreptungl)iu (3.00 m. X 1 .00 m.), la nivelul 
soclului bisericii şi apropiat de e l .  

Socotind că acest pat de cărămizi este 
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fundul grobniţei , pe care o credeam distrusă 
in reparaţia dela 1 890, am continuat săpă
turile la mijlocul acestui pat, după care se dete 
iarăşi de pământ umblat. Exploarând prin 
gaura practicată in patul de cărămizi şi pe 
aceiaşi lăţime, o adâncime încă de 0,85 m., 
furăm deplin lămuriţi că pătrunsesem ci)iar în 
grobniţă ; întru cât se vedeau lămurit pereţii 
laterali, bolta, iar straturile de pământ, cu care 
grobniţa era pl ină in  
dreapta şi stânga găurii 
de exploarare, prezen
tau în secţie urmele vi
zibile ale unui cosciug 
de ştejar, cu b lănile 
foarte groase, complect 
putrefiate, de dimensiu
nile: grosimea blănilor 
dela 0,08m. până la 0,20 
m. ; grosimea clapei, 
sfărâmate, de 0,08 m ; 
l umina la fund 0,28 m ; 
spre capac 0.30 m. ; a
dâncimea 0,40 m.  Intreg 
pământul scânteia de 
fire de aur, rămase din 
veşmintele m o rt u l u i, 
cari pătrunseseră ci)iar 
prin textura blănilor 
cosciugului. 

asupra noastră, cari pătrunsesem fără a şti 
într'un mormânt. 

21 Octombrie. Primind autorizaţia cuvenită 
pentru completa cercetare a grobniţii (v. 
A.nexe No. VII), începurăm desvelirea spre 
picioare, în partea estică, degajând cu cea 
mai mare băgare de seamă b lănile cosciu
gului de pământul înconjurător, de care grob-

niţa era plină, golind în 
acelaşi timp cosciugul 
de acelaş pământ cu 
care şi e l  era p l in ,  notând 
dimensiunile cosciugu
lui  şi tot ceace se găsea 
in timpul cercetării ţă
rânii, care fu cercetată 
lopată cu lopată, pe un 
oblon de scânduri. 

După impresia gene
rală ce ne lasă micimea 
desci)iderei cosciugului 
(0,30 m., la mijloc), de
duserăm că trebue să 
fie aci înmormântat un 
copil ; după bogăţia ves
mintelor din care găsi
răm câteva petece, ne 
convinserăm că el tre
bue să fie ci)iar al fiu
l ui lui  Alexandru ; din 
pământul aruncat înă-

Piatră mormântală dela 1636. 

In timpul săpăturilor 
pe o lungime de apro
ape un metru, spre a
cest capăt al mormân
tului, constatarăm că 
cosciugul împreună cu 
capacul (subţiindu-se 
până la  0,20 m. spre 
acest căpătâi) se păstra 
intact; textura lemnului, 
cărei umiditatea îi da 
încă d e s t u l ă  consis
tenţă, pentru a rezista 
impingerii pământului, 
se observa foarte bine, 
nimicindu-se însă pe 
măsură ce lucrarea în
nainta ; bolta grobniţii 
se afla în întregime şi 
totuşi mormântul se 
vedea a fi violat : dă
râmături de cărămidă, 
ci)iar din bordura de 

untru, concluserăm că mormântul fusese 
profanat, fără a ne da seama pe unde s'ar fi 
putut face această profanaţie, întru cât bolţile 
se păstrau în întregime ; cu această convingere 
suspendarăm lucrările şi avizarăm despre re
zultate Casa Bisericii , cerând autorizaţie 
pentru dezgroparea întregului mormânt (v. 
A.nexe No. VI) , pentru profanarea căruia s'ar 
fi putut arunca de către cineva vina ci)iar 

Buletinul  Comisiunii  Monumentelor Istorice. 

care vorbirăm, se aflau 
până în interiorul cosciugului ; iar un dinte fu 
găsit tocmai în această parte a mormântului, cu 
neînsemnate fărămături de oase mici, cu un or
nament de fier, cu talpă de încălţăminte, cu câ
teva bucăţi dintr'o brodărie ţesută cu fir de aur, 
şi  dintr'o alta întreagă de fir de aur formând 
rosace şi jumătăţi de rosace. 

Continuând desvelirea şi spre capătul despre 
vest, unde trebuia să se afle capul mortului, 

20 

http://patrimoniu.gov.ro



1 56 BULETINUL COMISIUNII  MONUJ\1\ENTELOR I STORICE 

cu aceiaşi precauţiune, constatarăm că jumă
tate din capacul coşciugului ,  dinspre interiorul 
bisericii lipsia, fiind forţat prin spargere, iar 
bolta grobniţei se dărâma pe măsură ce se 
făcea golirea ei, din cauză că'i lipseau cără
mizile aderente de peretele dinspre interiorul 
bisericii , şi el complect distrus spre toată 
această l ungime, mai bine de un metru. 

Această descoperire ne dete înţelegerea 

Schiţă de secţie _prin grobniţă . 

ingeniosului mijloc de care uzase profana
tarii, pentru a nu se descoperi violarea, uşor 
de constatat, dacă ea s'ar fi făcut prin bolta 
grobniţii. 

Se recursese la un puţ practicat alături de 
grobniţă, în dreptul capului ,  de unde prin 
spargerea păretului lateral al grobniţii se 
scormonise întreg mormântul până la picioare, 

prin ajutorul unui cuţit, ce l-am găsit in 
cosciug, astăzi depus în Colecţii le (omisiunii. 

Pe lângă alte resturi din aceiaşi rezistentă 
broderie, pe lângă acoperământul de catifea 
bătut cu fir al unui pantof, pe lângă o bucată 
de beteală de fir găsită în afară de cosciug, 
spre cap, şi mici oseminte, găsirăm, spre 
mij locul cosciugului, cu totul aderând de 
lemnele sale, o bucată de ştofă groasă de 

mătase marron, cu flori, ţe
sute cu fir, ornamentată in  
sens transversal de benzi de  
broderie de  fir de aur, apli
cate pe catifea marron, din 
care de altfel tot mormântul 
era plin, pe care o scoaserăm 
cu multă greutate, pentru 
Colecţiu·nile (omisiunii . 

Cosciugul lat de 0.45 m., 
spre acest căpătâi, se vedea 
a fi deplasat din poziţia cen
trală ce trebuia să o aibă in 
grobniţă, fiind impins in spre 
peretele opus aceluia in care 
se făcuse spargerea ; nu mai 
rămânea îndoială deci că 
spargerea se făcuse nu mult 
după înmormântare, pe când 
cosciugul se afla neputrezit, 
căci numai aşa se explică 
deplasarea lu i ,  spargerea ca
pacului ş i  pământul ce îl con
ţinea asvârlit innăuntru pen
tru a nu se dărâma bolta 
grobniţei. 

Şi  acum când intreaga des
veli re era făcută, puteam să 
ne dăm bine seamă cum în
tregul cosciug, Jung de 1 .90 
m. zăcea in acest cavou boltit 
(2,38m· X 0,70,m. X 0,93m ·) pe 
nişte bare de cărămidă, fun
dul grobniţei nefiind zidit, 
iar săpăturile făcute mainjos 

nedând decât de pământ viu, şi puteam să 
incbeem lucrările după ce am dispus refa
cerea pardoselii, până în dreptul grobniţeL 
care va trebui restaurată, şi prevăzută cu o 
clapă de acces pentru a servi de loc de in
bumare a oaselor strânse, cea ce se va face 
cu pompa cuvenită. 

* * * 
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Concluzii. După cum ne-am exprimat dela 
început, suntem încredinţaţi că această grob
niţă este a fiului lui Alexandru-Vodă, fiul şi 
coregentul lui Ştefan cel Mare pentru ţara 
Moldovei muntoase, luptătorul dela Pârâul 
Alb şi dela cetatea Crăciuna, care îşi avea 
rezidenţa în această "Civitas Bacoviensis" 
destul de importantă şi multă vreme pentru 
a fi rezidenţa şi a unui episcop catolic. 

Poziţiunea grobniţei în dreapta, locul de 
onoare al bisericilor, frumoasa piatră de 
mormânt găsită alăturea, bogăţia veşmintelor, 
dedusă după firele de aur cu care pământuJ 
era plin, ne dau această convingere. 

P R O N A O Ş U L  

putul veacului al XIX-lea se inmormântau 
morţii la 2 m., adâncime, la care se află 
fundul acestei grobniţe ; dacă astăzi grob
niţa se află la această adâncime, aceasta 
provine din cauza creşterii pământului  cu 
peste 1 ,00 m., deasupra nivelului  ce-l avea 
biserica în timpul lui Ştefan cel Mare, după 
cum se constată atât din examinarea soclului 
bisericii, a�at la nivelul  bolţei grobniţii, 
cât şi din cărămizile zmălţuite albastru şi 
galben, găsite la 1 890, la 0,80 m.  adâncime, 
in dreptul pietrelor mormântale, şi cari erau 
resturi din vecl)ea pardoseală a bisericei. b) 
Din rămăşiţele costumului găsit, se vede că 

B I S E R I C I  

Sc]Jiţa planului grobniţei. 

Totuşi scepticii ar putea face două !)ipo
teze asupra acestei grobniţe : 

1 )  Că ar putea fi şi al acelei cneagl)ine 
pe căre o pomeneşte piatra găsită alături. 
Aceasta, însă, nu se ppate susţine, fiindcă din 
grosimea cosciugului,  măsurat, la mijlocul lu i , 
se vede că un om matur nu putea încăpea 
într'o descl)idere de 0,30 m. ; pe lângă 
aceasta din beteala de aur găsită în afară 
de cosciug, se poate deduce că mortul nu  
era căsătorit. 

2) Că ar putea fi mormântul unei Casan 
dre. fiica lui  Sandu şi Sultana Sturza, care 
fusese inmormântată «În tinda bisericei>> 
cum glăsueşte inscripţia dela o icoană. 
Nici această !)ipoteză nu se poate susţine, 
pentru că : a) Este greu de admis că la înce-

stofa e din aceea ce se întrebuinţa in ve
cl)ime, o stofă groasă de mătase, bătută 
cu fir, iar nu din acele uşoare, pe care 
le introduce începutul veacului al XIX-lea 
odată cu modele empire, aşa de dese in 
portretele murale ce le-am examinat. c) Este 
imposibil ca dela 1 802 până azi să putre
zească oasele astfel încât să nu se găsească 
decât câteva rămăşiţe. 

'Cotuşi siguranţa deplină se va avea, după 
ce vom cerceta şi piatra foarte modestă a 
ac�stei Roxandre, pe care am descoperit-o
ni se pare - într'un colţ al bisericii ; şi după 
ce vom ·tace un studiu comparativ intre apa
reiaju l  zidăriei acestei grobniţe cu acela al 
zidurilor din timpul lui Stefan cel Mare. 

Primiţi, etc. 

VIRG. DRJ\G.I)ICEJ.\NU 
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1. 
ACADEMIA ROMANA. 

Nr. 156. 

Domn ule Min i�l i ' tt, 
Colegul nostru d-1 N. Iorga a atras atenţiunea 

Academiei, in şedinţa dela 14 Ianuarie curent, asupra 
celor arătate de Părintele Sacl)elar Teodor Zota in 
broşura Sf. Sale : Istor·icul  lrise1·ici·i Precista din 
Bacă tt, cum că sub scândurile acelei biserici «În 
partea sudică, sub fereastra dela uşă» se află două 
inscripţii slavone, cari au fost publicate după cetirea 
Episcopului Melcl)isedec in revista Biser .. ica Vl'lodo.că 

?'Ollui.n ă, cu însemnate lipsuri şi greşeli. 
Una din inscripţii pomeneşte pe Maria, soţia lui 

Mil)aiu Postelnic. moartă la Maiu 7144 (1636) ; 
cealaltă, a cărei dată e însemnată in cl)ip greşit : 
7130, are acest cuprins in traducere românească : 

«IO Alexandru Voevod, fiul lui Stefan Voevod 
«Domn al Terii Moldovei, a impodobit acest mor-
«mânt . . . . . . . . . . . . . . .  şi s'a mutat la veşni-
«cile lăcaşuri in anul . . . . . . . . . . . . . .  » Este 
vorba, evident, de ctitorul bisericei, Alexandru, fiul 
lui Stefan-cel-Mare. Alexandru va fi pus piatra pe 
mormântul soţiei ori unei fiice ale sale. 

Dat fiind numărul restrâns de inscripţii din acel 
timp, ar fi de cel mai mare interes să se cunoască 
adevărata şi intreaga cetire a acestor două in
scripţii şi de aceea cu onoare vă rugăm, Domnule 
Ministru, să binevoiţi a da ordin să se ridice scân
durile cari le acoperă, iar un specialist să le studieze 
la faţa locului. 

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea prea dis
tinsei noastre consideraţiuni. 

Preşedintele, 1.  C. NEGRUZZI 

Dof!1nului Ministru al Cultelor şi al Instrucţiunii. 

Il. 
ADMINISTRAŢIA CASEI BISERICll. 

Nr. 7317123 Mart. 91 1 .  

Domnule, 

Alăturat avem onoare a vă trimite in original 
adresa Academiei Române cu No. 1 56, înregistrată la 
No. 3393,91 1 ,  cu rugămintea să faceţi cercetare la 
faţa locului pentru găsirea pietrelor despre care se 
vorbeşte in această adresă, inaintând apoi (omi
siunii Monumentelor Istorice un referat despre re
zultatul cercetării D-v. 

Administrator, Dr. D .  BOROil\NU.  
p .  Şeful Serviciului, AL. L ĂPEDATU,  

Domnului Virgil Drăgl)iceanu. 

III. 
ADMINISTRAŢIA CASEI BISERICII. 

No. 26748 12 Oct. 91 1.  

P .. ·ca cucc?'IL Îrc, 
In urma adresii Academiei Române şi a avizului 

(omisiunii Monumentelor Istorice, din şedinţa dela 
5 Martie cor., am l)otărit să delegăm pe D. V. Dră
gl)iceanu din Serviciul Comisiunii Monumentelor 
Istorice ca să studieze pietrele mormântale din bis. 
Precista Bacău, de cari face menţiune Preotul TI). 
Zotta in «Istoricul Bisericii Precista». 

Vă rugăm ca la sosirea Delegatului nostru, îm
preună cu Parol)ul numitei biserici . să daţi tot con . 
cursul pentru scoaterea pardoselii şi apoi reface
rea ei, in dreptul acelor pietre, lucrare ce se va face 
pe spesele Cassei bisericii. 

Administrator, Dr. D .  BOROIANU. 

Prea cucernicului Protoereu al Judeţului Bacău. 

IV. 
PROCES-VERBAL No. 1. 

Anul 1.911, luna Octomlt·1·ie 18 z ·ile. 

Subsemnatul Virgil N. Drăgl)iceanu, delegatul Casei 
Bisericii, potrivit ordinului No. 26748:91 1 şi delegaţiei 
No. 731 7 91 1 ,  pentru studierea pietrelor mormântale 
de la biserica Precista din oraşul Bacău, transpor
tându-ne la faţa locului, însoţit de Prea Cucernicii 
Părinţi : Protoiereul lconom Toma Petrescu şi de 
Sub Protoiereul şi Parol)ul respectivei biserici, 'Cheo
dor Zotta, am procedat la desfacerea pardoselii sub 
care să află menţionatele pietre, pe o intindere de 
circa LJO m. p. in dreptul ferestrei, din partea su
dică dela uşe, după cum se menţionează in adresa 
Academiei No. 1 56,91 1 ,  şi după sondajele făcute, ne
putându-se da de zisele pietre, am dispus aducerea 
maiestrului care a făcut pardoseala bisericei in 1890, 
când s'a şi astupat acele pietre. 

Intru cât, din cauza timpului inaintat. fiind ora 1 0  
seara nu s e  mai puteau continua cercetările, ele au 
fost reluate la ora 7 dimineaţa, in ziua de 19 Oc
tombrie 191 1 ; săpăturile întreprinse după indica
ţiunile acestui maiestru Niculi. adâncite cl)iar până 
la un metru . nedând rezultatele ce le căutam, am 
dispus, escavarea pământului , sub stranele dela fe
reastra indicată, după care lucrări dând de pietrele 
sus arătate. am dispus scoaterea lor in pridvorul 
bisericii, unde vor trebui să rămâe incastrate, şi 
am procedat la fotografiarea şi cetirea lor. despre 
care se va refera pe larg ca şi despre declaraţia 
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maiestrului, care va face şi restaurarea pardoselii 
stricate - in raportul meu. 

Am l)otărit in acelaş timp ca acelaş maiestru, să 
refacă pardoseala, in urma unui deviz şi sub supra
vegl)erea părintelui parol). 

Delegatul Casei Bisericii, VIRG. DRAGI)ICEANU. 
Protoiereul judejului, ICONOM COMA PETRESCU. 
Parol)ul bisericii, SACI;ELAR ZOTA. 

V. 
PROCES-VERBAL No. 2. 

Astăzi 19 Octombrie a. c .  orele 7 seara întreru
pând lucrările de desvăluire ale gropniţei domneşti, 
vizibilă după ce s'a săpat pământul la Om.50sub pie · 
trele mormântalc, la vre-o 0.60 m. alături de locul unde 
ele fusese găsite am descoperit zidurile bolniţei in 
forma unui cavou boltit, zidit de dimensiunile . . .  
in care se afla in pământul depus urmele unui coş
ciug putrepat cu blănile groase de O m. 08, a cărui 
lumină era de O. m 30 şi  o înălţime de O m. 40 

Cercetând până la fundul gropniţei mormântul 
printr'o gaură transversaiă . prin mijlocul ei . am des
coperi t  urme din broderia l)ainelor cu bucăţi de 
stofe şi o rămăşiţă de gardă de sabie capacul coş
ciugului lipsind, iar tot mormântul fiind plin cu pă
mânt şi puţine resturi oase ; am cerut telegrafic 
avizul Casei Bisericii pentru completa dezmor
mântare. 

Delegatul Casei Bisericii, VIRG. DRAGI)ICEANU. 
Parol)ul bisericii, SACI)ELAR ZOTA. 

VI. 
TELE GRAMA. 

ADMINISTRAŢIEI CASEI BISERICII 

Dtq: ă minuţioase cercctiiri descoperit, descifrat, fo
tografiat mormintele fiului lui Alexandru Vodă 1494 1) 
şi so1iei lui Mil)ai Fotie din Precista Bacău. 

Descoperit grobniţa domnească deja profanată, 
făCL:t plar.uri de situaţie, găsit resturi vesminte ale 
copilaşu:ui domnesc. 

Autorizaţi telegrafic şi urgent desgroparea com
pletă, pentru strângerea resturilor. Am prevăzut in 
pardoseală loc de acces bolniţă, unde se va inl)umă, 
când veţi decide, osemintele cu pompa cuvenită. 

VIRG. DRAGHICEANU. 

VII. 
TELEGRllMA. 

No. 21524. 

Vi se dă autorisaţia cerută. 
p. Administrator, DOBRESCU. 

D-lui Drăgl)iceanu, Parol)ia Precista, Bacău 

1 )  Prima lectură ne dase acest nume şi  acest an. 

VIII. 
PROCES-VERBAL No. 3. 

Astăzi 21 Octombrie 1 91 1 .  conform autorizaţiei 
Onor. Adm. Casei Bisericii No. 27524 91 1 (telegrafică), 
procedând la desvăluirea complectă a mormântului, 
de care am făcut menţiune in procesul-verbal trecut, 
am găsit intreaga gropniţă plină cu pământ şi dăr
mături, aruncate asupra unui cosciug, ai  cărui păreţi 
foarte groşi putrepaţi se mai păstrau încă, dărmân
du-se singuri, pe măsură ce inaintă desvăJuirea. 
Capacul cosciugului se păstră încă spre laturea • 

sudică, fiind pe jumătate sfărâmat spre laturea nor
dică ; spre această latură şi zidul gropniţei fusese 
spart - spre căpătâiul cosciugului - pe unde se pro
fanase mormântul, lipsind pe o intindere de 1 m. 
(un metru) atât zidul lateral cât şi porţiunea cores
punzătoare din bolta grobniţei . care s'a şi dărâmat, 
după ce s'a golit pământul din bolniţă. S'au găsit 
câteva oseminte, ce s'au strâns într'un borcan de 
sticlă până la inl)umare S'au mai găsit rămăşiţe din 
vesminte. ce se vor depune in Muzeul Casei Bise
ricii dimpreună cu cărămizile din foasta pardoseală a 
bisericii. 

Ca impresie generală, judecând după (poziţia) 
locul de onoare, din dreapta bisericii ; după b ogăţia 
vesmintelor (tot pământul sclipind de nenumăratele 
fire de aur rămase neputrezite) , cum şi după faptul 
că nu s'au găsit oseminte mai multe din cauza. de 
sigur, a marei vecl) imi-deducem că mormântul este 
al unui descendent din Alexandru Vodă, al aceluia a 
cărui piatră de mormânt a fost găsită alăturea, 
despre care se va menţiona pe larg in raportul cer
cetărilor. 

Din faptul că cosciugului, când a fo.>t profa
nat, i s-a forţat capacul prin spargere, cum şi  
din faptul că in poziţiunea generină a cosciu
gului se vedea o deplasare din poziţia centrală. 
ce trebuia să o aibă in grobniţă, fiind impins in 
dreptul unde zidul era spart in spre peretele opus, 
pentru a face loc profanatorului, pe când spre picioare 
cosciugul îşi avea poziţia naturală, rezultă că profa
narea. făcută prin m ij locirea unui puţ 1 ateral de 
grobniţă , din care s·a pătruns apoi in grobniţă 
spărgându-se zidul, - s'a f�cut in tfinpul când cos
ciugul era neputrezit, probabil cl)iar puţin timp după 
înmormântare, recurgându-se la acest mijloc de 
spargere. spre a nu se vedea bolţile găurite, in 
cazul când spargerea s'a fi făcut deasupra grob
niţei. lntr'adevăr bolta de deasupra era întreagă, 
lipsind din ea numai cărămizile aderente de zidul 
spart, cel lateral. 

Şi din faptul că din cele două pietre de morminte, 
s'a găsit mutilat prin mutare din loc numai mor
mântui acestui descendent a lui 1\Jexandru, rezultă 
clar că grobniţa aceasta este grobniţă domnească. 

Delegatul Casei Bisericii, VIRG .  DRAGI)ICEANU 

Parol), SACFjELAR TI). ZOTA 
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CÂTEVA CUVINTE DREPT POSTFAŢĂ LA ALBUMUL 

« O D O f\ R E L E D E  L f\  N E f\ M Ţ U  Ş I  S E C U » 
(ATELIERELE SOCEC & Co. ,  BUCUREŞTI 191 1 )  

Sub titlu l  citat mai sus d. Ing.  St. Petrescu 
a dat de curând la iveală, sub auspiciile Ca
misiunii Monumentelor Istorice şi cu cl)el
tuiala Administraţiei Casei B isericii, un fru
mos şi l uxos album cu 2 planşe în fato
gravură şi 1 08 autotipii pe aramă (după fo
tografii originale) , reprezentând o bună parte 
din preţioasele obiecte bisericeşti ce se păs
trează la mănăstirile Neamţu şi Secu. 

Lucrarea, făcută în cele mai bune condiţii 
tel)nice, a fost deosebit apreciată ca product 
artistic. Aceasta trebue să m ulţumească pe de
plin pe autorul ei, un neîntrecut artist şi desă
vârşit tel)nician fotograf amator. Privită din 
punct de vedere al interesului istoric, ea însă n'a 
mulţumit aşa precum aşteptam. D-1 profesor 
Iorga a făcut observaţii şi a emis păreri faţă 
de cari - din respect personal şi din consi
deraţie pentru înnalta d-sale autoritate ştiin
ţifică - mă simt obligat a da aci unele lă
muriri , pe cari, din cau·za spaţiului restrâns 
ce am avut la dispoziţie, nu le-am putut da 
în prefaţa albumului însuşi. O fac aceasta şi 
din p lăcută datorie către autor, căruia n'aşi 
voi să i se atribue nici una din obiecţiunile 
nefavorabile ce s'ar aduce lucrării sale. 

Mai întâi câteva informaţii de resort admi
nistrativ. Fotografierea odoarelor bisericeşti 
dela Neamţu şi Secu s'a pus la cale de Ad
m inistraţia Casei Bisericii acum doi ani. D .  
Ing .  St. Petrescu, amator b ine apreciat pe 
terenul artei fotografice şi b ine cunoscut nouă 
din l ucrările sale anterioare, a fost însărci
nat cu executarea acestei l ucrări. S'au făcut 
atunci 300 de fotografii ,  reprezentând mai 
bine de 350 obiecte bisericeşti - deci tot ce 

era de seamă. Fotografiil e  se găsesc azi în 
colecţiile Comisiunii Monumentelor Istorice, 
pe seama căreia au fost comandate. 

S'a emis apoi ideia şi s'a pus Ia cale pu
b licarea unui album, care să cuprindă, în 
reproduceri, o alegere din aceste fotografii. 
Un contract s'a încl)eiat în acest scop între 
Administraţia Casei B isericii şi d. Ing. St. 
Petrescu care a l uat asuprăşi sarcina exe
cutării întregii l ucrări : 1 00 planşe, de for
matul p ub licat, în autotipie şi 2 în fotogra
vură. Nu mai multe. Din motive financiare 
numărul lor nu s'ar fi putut creşte mai mult 
de cât s'a făcut (cu 8 planşe) fără pagubă 
pentru autorul editor. 

Insărcinat a redacta, în colaborare cu d. 
Ing. St. Petrescu, l egendele i lustraţii lor, cari, 
pentru consideraţii de ordin tel)nic ş i  estetic, 
nu puteau fi mai mari de 2-3 rânduri de 
tipar garmond,  - subscrisul avea să facă, de 
acord cu autorul ,  alegerea fotografiilor de 
publicat. Urmând deci a se reproduce din 
trei sute numai o sută, am admis, în con
cordanţă cu modul cum a fost conceput al
bumul, să dăm specimene alese din fiecare fel 
de obiecte şi din toate epocile - începând din 
sec. XV până în sec. XIX. Poate că ideia con · 
ducătoare a fost greşită. Aşa a fost însă, ş i  
potrivit ei  am lucrat. In această alegere fie
care, cum era natural ,  a fost condus de 
preocupările sale - subscrisul de interesul 
istoric, d. Petrescu de cel artistic. Fireşte ne
am făcut concesiuni reciproce. Din parte-mi 
am ţinut însă, trebue să mărturisesc, să 
respectez amorul propriu al autorului, ne
inzistând a se înlocui unele fotografii, de 
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foarte frumoasă execuţie, dar de mai puţin 
interes istoric, printr'altele mai preţioase sub 
acest raport, dar, poate, de mai puţin efect 
artistic. llşa se face că în album s'au publicat 
câteva planşe reprezentând obiecte bisericeşti 
de provenienţă rusească, deci fără interes 
sufletesc pentru noi şi fără legăt)lri cu tra
diţiile artei noastre, planşe pe cari bucuros 
le-aş fi înlocuit bunăoară p�in ve'Cij1le cruci 
de la Secu, despre cari aminteşte d .  Prof. 
Iorga. llm zis fără interes sufletesc şi fără 
legături cu tradiţiile artei noastre, căci, pre
cum se ştie, vecl)ile noastre obiecte de artă 
bisericească, cel puţin pentru sec. XVI şi 
XVII, erau lucrate aproape în totalitate, afară 
bine înţeles de broderii şi ţăsături (odăjdii) , 
peste l)otare ori - în caz când erau făcute 
în ţară - de meşteri streini aduşi anume 
pentru aceasta la noi. Lucrarea aparţinea 
deci acestora. In atelierele lor se formase şi 
se respecta însă o tradiţie de lucru spe
cific românească, pe care numai o putem 
revendica ca aparţinând vecl)ei noastre arte 
pământene. 

In privinţa grupării planşelor, ne-am gân
dit şi noi să nu separăm obiectele pe mă
năstiri. Teama de a nu augmenta legendele cu 
menţiunea, uniformă, a provenienţei fiecărui 
obiectcîn parte, ne-a făcut să renunţăm la acest 
plan.-Ne-am gândit apoi să orânduim planşele 
cronologic. Imposibilitatea însă de a fixa 
data, fie şi numai cu o aproximaţie mai res
trânsă, pentru multe din obiecte, ne-a făcut 
să părăsim şi acest plan. Nu ne-a rămas 
astfel decât să grupăm obiectele pe catego
rii, după felul şi înrudirea lor, rămânând 
ca dispoziţia în lăuntru fiecărei grupe să o 
facă. autorul după buna sa cl)ibzuinţă. De 
altfel, dacă am fi ţinutisă facem numai de
cât o grupare cronologică, neîndoios cea mai 
folositoare, cl)iar ş i  în publicaţii ca albumul 
nostru , ar fi trebuit să dăm anumite lămu
riri de ordin istoric şi  artistic. Şi aceasta n'am 
voit-o,  pentru că, cum am zis în prefaţă, am 

20 Octomvrie 1 9 1 1 .  

publicat planşele ca  simple documente ş i  ma
teriale de studiu ,  ş i  pentru că, cum însuşi 
d. prof. Iorga scrie, «în starea de azi a cer
cetărilor n'a venit vremea ca asemenea lă
muriri să intre în cataloage oficiale>> ,  -
necum în albume, îmi iau voie a adăuga eu . 

In sfârşit, faptul că unele ilustraţii ar fi tre
buit reproduse mai mărit, pentru înlesnirea 
studierii detaliilor, recunoaştem ,  e just. Ce
stiunea aceasta, fiind însă de ordin tecl)nic ş i  
estetic, am socotit că  e bine s'o lăsăm în
treagă pe seama autorului. Insemnăm aci 
numai că dorinţa de a reproduce cât mai 
multe obiecte în planşele ce aveam la dis
poziţie, ne-a făcut să punem pe unele locuri 
două, trei, ba cl)iar mai multe obiecte pe 
aceiaşi pagină. 

Ce priveşte inscripţiile ş i  elementele sculp
turale ce şi-ar fi putut găsi loc în lllbum, 
bucuros le-aş fi publicat, dacă aş fi avut 
posibilitatea să tipăresc la început un istoric 
mai amănunţit al celor două mănăstiri, -
istoric ce ar fi reclamat atari documente. 
llceasta de altfel se va face, la timpul său , 
în Buletinul (omisiunii. 

Şi fiindcă veni vorba de Comisie, credem 
că e momentul să arătăm cum că ea nu are 
încă un serviciu independent, ci se găseşte în 
cadrul lldministraţiei Casei B isericii. Orice 
publicaţie deci, făcută în legătură cu lucrările 
ş i  preocupările Comisiei, se tipăreşte pe cl)el
tuiala Casei Bisericii , care este aşadar edi
toare şi  proprietară. Precum Buletinul ,  astfel 
acest album şi toate publicaţiile ce au apărut 
şi vor mai apare din serviciul (omisiunii, 
între cari, în curând, catalogul Colecţiunilor 
noastre, ce se găseşte sub tipar. 

llceste sunt lămurirHe ce m'am crezut 
obligat - pentru consideraţiile expuse la în
ceput - a le da în cestiunea albumului 
odoarelor de la Neamţu şi Secu,  album la 
care am adus o modestă contribuţie de 
colaborare, în calitate de secretar al (omi
siunii Monumentelor Istorice. 

1\LEX. LĂPEDl\TU 
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Dr. I. Weiss. Die Dui.J1·mlscha im AlteTtwn, ."a
raj ·vo 191 1, eclil. D. A. Ka.ion (!J2 pag. 11 plan�e, 

i ha1·Ui). 
In excelenta publicaţiune a d-lui Carol Patscl) ,  

şeful Institutului bosniac pentru cercetări balcanice, 
intitulată "Zur Kunde der Balkanl)albinsel, Reisen und 
Beobacl)tungen" ,  care dela 1 904 apare in formă de 
broşuri separate, tratând fiecare un subiect deosebit, 
a apărut o interesantă lucrare, asupra Dobrogei 
antice, datorită cunoscutului profesor vienez Dr. 1. 
Weiss. 

Deşi de o intindere mică, lucrarea aceasta ţine 
seamă de toate informaţiunile ce ni s'a:..� păstrat 
dela scriitorii vecl)i cu privire la Sciţia mică -
Dobrogea actuală până la Varna - precum şi de mo
numentele epigrafice şi numismatice şi de operile 
mai însemnate ale autorilor moderni asupra acestui 
subiect. 

In prima parte a lucrării autorul face o scurtă 
privire asupra geografiei fizice a Dobrogei, pentru 
ca în a doua parte să ne poată vorbi mai pe larg 
despre vecl)ii ei locuitori. Ca şi astăzi, Dobrogea a 
prezintat in anticl)itate aceeaş amestecătură de 
popoare de rase şi limbi diferite. ffiăturea de triburile 
primitive trace : Krobizii, Terizii şi probabil şi Bessi 
şi de vecl)ile colonii greceşti, s'au aşezat aci in�ă 
in secolul IV Sciţii, cari au ocupat porţiunea de ţară 
dintre Tomis (Constanţa), Zyras (Batowska-Reka in 
Bulgaria) şi Dionysopolis (Balcic, tot acolo). Pe aşa 
numiţii "Troglodiţi " ,  amintiţi de Strabo şi Ptolemeu, 
autorul îi consideră tot Sciţi satr Geţi şi crede că 
numele acesta I-au primit dela Greci, din cauză că 
locuiau, ca şi Tătarii actuali din Dobrogea, în bordeie 
subterane (p. 26). 

Celţii, cari au năvălit la Dunăre in secolul al IJI-lea, 
nu se ştie dacă s'au aşezat şi in Dobrogea. Cele 
două numiri cel ti ce de localităţi : Noviodunum (!sac
cea) şi Arrubium (Măcin) se datoresc probabil sol
daţilor auxiliari din Galia, cari formau în primul 
secol d. Cr. o parte importantă din armata moesiacă 
(p. 34). 

Adevărata colonizare romană nu incepe aci decât 
dela Traian. Sub Domiţian porţiunea de ţară spre 
nord de valea Carasu fusese cedată Dacilor. Pentru 
întărirea acestei văi, devenită graniţă a im(:eriului, 
s'au ridicat valurile de pământ dintre Axiopolis 
(Cernavoda) şi Tomis (Constanţa) (p. 34.) 

O sută de ani după. Traian, popoare noi trec in 
Dobrogea : mai întâi, sub împăraţii Prob şi Diocle
ţian, Bastarnii şi Carpii, sub Constantin cel Mare, 
Sarmaţii şi mai târziu Vizigoţii. 

Năvălirea fjunilor atinge şi Dobrogea, iar după 
moartea lui Atila se stabilesc aci Sciri, Alani şi .!)uni, 
in  calitate de federaţi ai imperului. Pe la anul 514 
se pomeneşte de un Vitalianus din 3aldapa (Dobro-

gea), fiul unui şef de federaţii, care se revoltă îm
potriva împăratului Anastasiu 1 şi e ajutat de 50 
mii de .!)uni. Dar probabil aceştia nu erau .!)unii 
propriu zişi, ci Bulgari (p. 38). 

In a treia şi ultima parte a lucrării sale d. Weiss 
trece in revistă toate aşezările antice din Dobro
gea. iderÎ'tificându-le parte pe baza scriitorilor an
teriori (Desjardins. Kiepert, Tocilescu. etc. ) .  parte 
după propriile sale cercetări. 

Cele mai greu de identificat sunt localităţile. cari 
nu figurează în 'Cabula Peutingeriana sau în Iti
nerariul Antonin. ci in alte izvoare, cari numai le 
amintesc, fără să le dea distanţele. De altă parte 
in foarte multe puncte din Dobrogea s'au găsit 
ruini vecl)i, fără ca acestea să fie indicate in cele 
două izvoare cartografice pomenite mai sus. 

Dintre identificările proprii ale autorului amin
tesc : Flaviana pe care o aşează la O !tina ; Cius la 
Eski Sarai. Beroe la Ostrov, Dinogetia la Garvăn, 
fjalmyris aproape de Dunavăţ. Vallis Domitiana la 
Sarigl)iol, Ad Salices la Caramancl)ioi. Cât priveşte 
identificarea celor dintăi cinci localităţi am ajuns 
şi eu la acelaş rezultat ca şi d. Weiss, cu mult 
mai inainte de a apare lucrarea d-sale. [Vezi 
pentru aceasta. Buletinul Comis. Monum. Ist. 1 909, 
p. 1 66, (lstros) ; 1 91 0, p. 33 (Dinogetia) ; 1 91 0, p. 93 
(fjalmyr�s) . . 

Insistând mai rr. ult asupra stăpânirii romane, 
autorul face un tablou de localităţile romane din 
Dobrogea şi găseşte nu mai puţin de 32 aşezări. 
împrăştiate in toate regiunile Dobrogei până la 
porţile oraşelor greceşti. Aceasta este o dovadă 
importantă de puterea romanităţii. Cl)iar din oraşele 
greceşti s'au scos foarte multe inscripţii romane ; 
pietrele de l)otar dintre teritoriile acestor oraşe 
precum şi stâlpii miliari au tot inscripţii romane. 
Dar aceasta este oficialitatea, căci inscripţiile cu 
caracter privat arată că numai militarii şi provin
cialii deveniţi cetăţeni romani, întrebuinţau limba 
latină. Iar cum militarii erau din garnizoanele de 
pe limes, urmează că limesul nu numai apără, dar 
şi asimila (p. 60). 

O mare importanţă au avut pentru romanizare 
şi orientalii stabiliţi aci, căci oamenii aceştia de 
diferite naţionalităţi erau nevoiţi să se înţeleagă 
între dânşii in latineşte (p. 62). 

Prin conştienţiositatea cu care este lucrată şi 
prin indicaţiunile noi pe care le dă. broşura d-lui 
Weiss poate fi considerată ca un preţios isvor pen
tru toţi aceia cari doresc să se informeze pe scurt 
şi sigur despre împrejurările etnologice şi cultu
rale din Dobrogea in anticitate. Ea ne face să 
dorim ca şi ceilaltă lucrare anunţată de d-sa : His

tol'Îsche Landeskunde de1' Dob1·udscha, să apară 
cât mai curând. 

CONST. MOISIL 

RECTIFICAHE. - Legendele ilustraţiunilor dela pag. 141 să se citească în ordinea următoare : 5. Statuia 
luptătorilor (Romula); 6. Statuia Kybelei (Romula) ; 7. Cap de Meduză (Romula) ; 8. Fragment de ca
riatidă (Romula). 
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CONSIDERf\ŢII ISTORICE 

Un centru cultural prea însemnat nu 
fusese Tropaeu m Traiani n ic iodată. Dar 

I I . 

starea înfloritoare 
a întregei provi nci i  
se răsfrângea ş i  
asupra împrejură
ri lor de aici : mo
numente frumoase 
ori măcar îngrij i t  
lucrate , împodo
biau în secolu l  al 
I I - lea ş i  în  prima 
jumătate a seco
lu lu i  al I I I - lea p ie
ţele, străzi le ori in 
c intele sacre a le  
castrului ş i  ale o 
raşulu i  civi l ve
c ini102). NăvăTiri Ce 
barbare ale seco
lu lu i  a l  1 I 1 - lea 
aduseră însă o 
repede decădere 
în cultura acestui 
centru roman. 0-

Fig. 1 .  

raşul sărăci, locuitori i se sălbătăci ră, 

to2) Vezi la Muzeul Naţional de Antichităţi, galeria 
sculpturilor antice, baza statuei rid icate de T?·aict
nenses T1·opaeenses în a. 1 1 5/6 împăratului lor. Apoi , 
chiar la cetate, la Adamclisi , o mulţime de monumente 
votive şi funerare frumos sculptate şi scrise, alcătuind 
pavajul străzii ,  ori alte elemente constructive ale cetăţii 
târzii ,  grămădite în special spre poarta de Vest şi de 
Sud. Tot la poarta de  V., în zid, la baza placajului din 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

l imba latină începLl a fi u itată. Un mo
nument caracteristic pentru aceste t im

puri triste - sfâr
şitul secolu lu i  al 
1 1 1 - l ea - e  mai sus 
citata 103) p iatră co
memorativă pusă 
de ordo spl[endij
dissima (!) mun[i
c(ipii)J Trop(aei) 
per . . .  d[uujmve
ros (!) a(ejdile[sj. .. 
qu(a)estores ... . 1"�), 
adică de senatu l 
oraşului ,  prin ma
gistraţi i acestuia. 
Lăsând la o parte 
formele decadente 
!<Hine, splendidis
sima ordo, - după 
greceşte : 1l /,a�l
nQOT6Ţ� 0- XQCI.
TLCH11) �OUA11 ,- şi 
duumveri, şi con
siderând n u m a i  

înfăţişarea externă a monumentulu i  (vezi 
figura 1 ) , - aşa de bar bară încât nu ne 

interior, se vede încă in sittt un fragment architectonic 
cu îngrijire profilat, luat dela vre-un templu ori altă 
clădire monumentală părăsită şi dărâmată, şi între
buinţat de oamenii lui Constantin-cel-Mare şi Licinius 
ca material de construcţie la noua cetate. t os) Cf. mai sus n. 101 .  to•) ClL. 1 I I  7484 cu 12461 . 

2t) 
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vi ne a crede ochilor, că a fost pus de 
înseşi autorităţi le  supreme ale unu i  mu
nic ip iu roman, - şi încă putem înţelege, 
mai clar decât prin orice altă demon
strare logică, starea în adevăr precară, în 
care ajunsese fundaţia  împăratului Traian. 

Ca în toată Moesia inferioară, paralel 
cu decadenţa Romanismului ,  în urma 
năvăl ir i lor, merge răspândi rea din ce în 
ce mai intensivă a elementelor greceşti 
în centrul şi N E  provinciei .  Pănă de
parte în interior pătrunde acum dela 
Mare, spre Tropaeum, cu împrejurimi le  
sale, cultura ş i  l imba greacă. Pe cele 
trei drumuri (vezi harta) 1"5), cari leagă ce-

' 
. ___ ......._ ___ ../ 

DRVMVRlLE ROMANE 
IN 

DOBRO GEA DE SVD. 

l \  
1 

tatea noastră cu Marea : dela Marciano
pol i s  - resp. Odessus, prin Abrittus şi 
cetatea dela Azarlâc (la S de Adam el i si), 
dela Cal latis (Mangal ia) şi Torni (Con
stanţa), prin cetatea antică dela Cava
clar, - şi dela T o mi pe drumul central 
" scyth ic "  spre Axiopol i s (Cernavoda), vin 
reprezenta- ') culturi i greceşti, să înlo
cuiască energi i le  romane, slăbite d in 
l ipsa contactului  cu un sprij i n  mai  pu-

1 05) Pentru o descriere geografică mai amănunţită 
a Dobrogei în vremea :omană, vezi harta ce am elat ca 
anexă la studiul meu despre Ulmetwn, în Analele 
Academ iei Române, ser. I l ,  voi . XXXIV (mem. 
sec[. ·ist). 

1 
\, 

ternic, specific roman, la Dunăre, sau 
total risipite de invazi i le  barbare. 

La Urluia, spre NV de Adamclisi ,  s'a 
găsit o inscripţie votivă greacă, pomenind 
un �wy (crtQCJ.Ţo:;, probabi l magister viei 106), 
cu numele indescifrabi l, poate thrac ; l a  
Kerimcuiusu, spre V de Adamc\is i ,  o 
altă i nscripţi egreacă, pomenind atributul 
zei lor păgâni târzi i ,  CQTHP 10i) ; lângă 
Azarlâc, spre SV de Adam el is i ,  pe drumul 
spre Abrittus, cam pe unde se întindea pe 
vremuri acel territorium civitatis Ausdec ... , 
mai sus expl icat, o inscripţie funerară 
greacă 100) ; la  Beşoul, spre SE de Adam
cl is i ,  o inscripţie dedicatorie pentru îm-

(f ' s ........ , "'"'' 

păratul Septimius Severus şi ai săi (din  
a .  201 ), în latineşte ş i  greceşte 10�) ; mai 
departe, la Sofular, tot spre SE de Adam
cl is i ,  pe drumul  spre Torni ,  un monu
ment votiv cu o i nteresantă inscriotie 

. ' 
greacă închinată IHouH�.w [L] xo.l �1W1ltQl 

xo.l -&sq. K6Qll 110). Şi mai departe, spre 
E şi NE, inscripţi i le  greceşti sânt, fireşte, 
încă şi mai frequente, chiar în teritori i l e  

106) Cagnat, Inscriptiones G1'c�ecae acl 1·es Roma-
nas put. I, nr. 596 comp. cu nr. 599. 107) A1·ch .-epig'·· Mitt. XVI I ,  1 1 3, 60. 

108) A1'ch -epig1'. Mitt. XVI I ,  98, 3Î. 109) CI L. I I I  Î540. 1 10) .'l!·ch.-epigl', Mitt .  VI I I ,  8, 21 .  
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rurale, întrucât ne apropiem de cele trei 
mari centre greceşti din Scythia minor : 
Cal latis, T o m i  şi H i stria m) . 

În cetatea Tropaeum nu  se putea deci 
să nu constatăm elementul grecesc, sta
tornicit măcar în t impuri le  mai târzi i ,  
de cari am vorbit mai sus.  Şi  în adevăr : 
ultima inscripţie cunoscută pănă acum 
din prima epocă a cetăţ i i ,  datată destul 
de precis, d'inainte de restaurarea între
prinsă de către Constantin şi Lic in ius, e 
un altar votiv Inchinat prin ani i  293 - 304 
lu i  Jupiter Olbiopolitanus de un grec 
(romanizat) Nevius Palmas Theotimia
nus 112), fără îndoială negustor din Ol
bia, aflător in afaceri prin ţinuturile 
noastre; dovada cea mai bună despre 
temein icia acestei presupuneri o căpătăm 
din alte -i nscripţi i dobrogene, cari ne  
arată legături le  comerciale a le  acestei 
provinci i  romane cu Olbia 113) : în Torni 
întâ ln im pe un '0/�.�LO:ilo/ c C-c11c_;, numit 
IIonLxoc; N ElxCou 114), cu fami l ia, şi pe 
un  Tuga:voc; avljg, care deşi din Tyras 
şi cultivând în special prieten ia patriei 
sale cu Torni, a contribuit totuşi s i
multan Ia strângerea legături lor comer
ciale şi marit ime între Torni şi Olbia 115). 

, I n scripţia negustorulu i  olbian Theoti 
mianus e foarte însemnată şi din alt 

1 1 1) Avem inscripţii greceşti in  ţ inutul rural al Do
brogei sud-estice, d in următoarele localităţi : Hasi
duluk (A1·ch .-epig1·. M.itt. VI 29), Alakapu (VI I I  22, 
X IX 93), Omurcea (Dos. Muz. Naţ. 1 885, p. 681, Ha
sancea (A1·ch.-epiy1·. Mitt. XI 62, XVI I 97), Anadol
kioi (VI I I  8, XI 65, XIX 223) ,  Agigea (VIl l  24), 
Laz Mahale (XVI 1 93 sqq.), Palazu (VI I I  9, XI 63, 
XVII 93), Buiuk Tatlâgeac (XI 65), Tekirghiol (VI I I  
1 8) ,  Tuzla-Muratan (XIV 37), Karacikiulakkioi (XIV 
35). 1 12) CIL I I I  12464. 

m) Cât priveşte Tyras şi celelalte oraşe greceşti d in  
Nordul ş i  Sudul Mării Negre, documentate ş i  e le  prin 
i nscripţii (Cf. Arch.-Ppig1•. Miu., pass·im), acestea de
ocamdată nu intră în lnsăşi tema noastră, spre a in
sista mai mult asupra lor. 1 14) A1·ch .-epigr. Mitt. V1 1 1 ,  1 8, 50. 115) Arch.-epiyr. Mitt. XI 4 1 ,  55 şi X I I  127 sqq. 
Pentru alte inscripţii greceşti d in Tropaeum, vezi mai 
jos în text. 

punct de vedere. Ea ne arată că, de b ine  
de rău, oraşul Tropaeum exista încă ş i  
pe  vremea lu i  Diocleţian 1 16). Nici vorbă, 
năvăl i ri l e  Ooţi lor devenite d in ce în ce 
mai violente dela jumătatea sec. I I I  îna
inte, câteodată suprimaseră ch iar total 
viaţa acestui centru, prădat, ars şi cu 
populaţia decimată de invadatori. Dar, 
după trecerea barbari lor oameni i  se 
strângeau iar pe la căminuri le lor şi ,  
mai necăj iţi , mai strâmtoraţi, ca înainte, 
duceau totuşi mai departe povara vieţi i 
lor oropsite. - Restaurări l e  întreprinse 
de împăraţii sec. I I I -VI la Dunărea 
de jos nu sânt recolonizări cu element 
roman, pe care n ici n'ar fi avut de unde-I 
mai aduce, ci zidiri şi restaurări de ce
tăţi şi castele, intre fortijicaţiile cărora 
locuitorii, continuu dăinuitori in ţinutul 
acesta, să se poată adăposti mai sigur 11'). 

În anul 3 1 6 - " după ce neamuri le 
barbare fuseseră pretuti ndeni bi ruite, 
spre a întărl paza graniţei ,  fu zidită d in  
temel i i  şi cetatea Tropeen i lor"  de îm
păraţii Constantin ş i  Lici n i us, prefecţi 
ai pretoriului  şi împli nitori ai înaltei po
runci fi ind senatorul Petroniu s  Ann ia-

us) La ce s'a gândit Bormann, când a scris în A1·ch.
epig1·. Mitt. XVII, p.  108, "dass unter den beim leu
bau verwendeten Steinen eine Inschrift aus der Zeit 
293 - 304 sich befindet, ist kein gen Ligender Beweis 
dafiir, dass in dieser Zeit die Sladt noch bestand" ,  
n'am putut nici odată înţelege. Doară Theotimianus 
nu era să-şi pue monumentul votiv în pustietate ! fi
reşte oraşul era sărăcit, şi decăzut din starea de stră
lucire avută prin anii 200, dar părăsit nu putea fi , d in 
bunul motiv că tocmai Diocleţian restabilise în mare 
parte siguranţa Umes-ului, clădind noi cetăţi şi repa
rând marile drumuri imperiale din Dobrngea (cf. CILI II ,  
p .  997 : fortificaţi i le dela T1·cmsma1·isca • _  "Turtucaia, -
nr. 7603 ş i  7609 stâlpi mi l iari la Hârşova, - 7610 la 
Măcin, - 761 4  la Gargalâk, - şi v. şi scrierea mea 
Sctlsovia,  Bucureşti, 1 906, p. 17 sqq. 1 1 7) În adevăr, chiar H istria, despre care ni se spune 
doară apriat într'un izvor, că a fost distntsă de Goţi 
la a. 238 (v. Max. et Balb. 1 6,3), se constată totuşi ca 
centru de cultură - ce-i dreptul mul t  decăzut - şi în 
ani i  următori (cf. Pick, Miin�en van Dacien uncl 
Mosien, p. 1 47). 
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nus şi cavalerul I u l ius l u l ianus 110). Aşa 
.sună inscripţia comemorativă, care fu-

zidur i lor, construcţia şanţu lu i  şi valu lu i  
extern, etc. Toate aceste opere au ce-

Fig. 2. 

sese fixată la intrarea de Răsărit, dea
supra arcadei porţi i ,  împreună cu un 
tropaeam simbol ic, înalt de c. 2.65 m .
i mitând marele trofeu de  deasupra mo
numentu lu i  lui  Traian, închinat lui Mars 
U ltor, - şi servind astfel ca " arme"  ale 
oraşului .  

De fapt, cetatea n'a putut f i ridicată 
într'un singur an. Numai înconjuru l  ei 
de  zid măsoară ca la 1 200 m. Dar încă 
multele turnuri de poartă, de colturi şi 
de  curtine ; şi apoi dimensiuni le formi 
dabi le  ale însuşi complexu lu i  de forti
f icaţi i : grosimea de 2.60 - 3.70 m. m) a 

1 18) CIL. I I I  1 3734 : Rurn mwe secm·itatis l ibel"la
l isq(ue) [vjin cl-icibus d(om in is) n (oSII'iS) Fl(avio) ra

l(erio) Const a n tin o· {el hc in ia n o Dicinioj Piis Fe
iicibus aelet·nis .dttg(t;siis), qtto·1;i;1;1 - vi1 ;t i.1 te el ]JI'O
videntict eclomitis ubiqtte brwbm·a1·um gentiwn jJO
Jlttlis acl con{i1•mondum lim·ilis l 1t lelam eliam TI'O
Jieensiwn civil as cwspirato n {'unda menl is f'el icite1' 
ope1·e const1·ucta est. Fe1 1·(on it < s) Ann-ianus t'(i!� 
<'(la?·issim us) el Iul(iw) lul·ian-us v(i1� em(iHent is
.simus), )J1'Uf{(ecli) jJI'ctet(o!·io) num·ini e[ojnun sem 
Jll'l' cl-icat-issimi. Cf. ş i  comentariul lu i  Mommsen, 
care fixează data admisă şi de noi. - V. Inscripţia în 
figura 2. 

1 10) 3.70 m.  la bază : vezi secţiunea prin zidul ce
tăţii, la turnul de colţ dela 1 V, în figura 3. 

rut cel puţ in  trei patru ani de lucru ş i  
un număr de câteva mi i  de braţe : civi l i  
ş i  m i l itari la un loc. 

În adevăr zidul cetăţi i este placat cu 
pietre bin e  ecuarisate atât pe frontu l 

Fig. 3. Secţiune prin zidul cetăţi i  (archit. Fakler). 

exterior cât şi pe cel interior. Dacă be
tonul ,  care formează nucleul zidului a 
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putut fi mai uşor şi mai repede pre
gătit şi turnat 120), apoi placajul  a cerut 
dimpotrivă o muncă titan ică pentru aco-

neşti - prin vale - şi de asprimea vân
turilor de iarnă- prin dealuri le încon
ju rătoare - fu aproape în întregime 

Fig. 4 .  Turnul din stânga a l  porţii de Vest (fot. ing. St. Petrescu) 

perirea într'un timp relativ scurt a unei 
suprafeţe aşa de mari 121) . 

Să examinăm acum mai în amănunte 
elementele componente ale fortificaţi i lor 
cetăţi i ridicate de Licinius 122) în ani i  
3 1 3 - 3 1 6  pe ruinele castrului  şi lângă 
vicul (mai târziu devenit municipiul)  
constituit la Adamcl is i  de Traian. 

Ridicătura de teren - de înfăţişarea 
unei insule oblonge - care formează în 
fundul văii Urluia, la V de satul Adam
clisi ,  o cetate naturală de c. 1 O ha în
tindere, b ine apărată şi de atacuri le ome-

120) El a fost turnat strat de trat, ca umplutură a 
spaţiului format de rândurile de placaj ce se ridicau 
treptat, In sus, rând după rând : vezi în figura -± 
acest proces technic, devenit foarte clar prin deza
gregat·ea treptată a placajului şi a nucleului zidului 
la turnunle porţii de Vest. 121 ) La cei 1 200 m. în l inie dreaptă, pe frontul ex
tern lrebue adăogaţi alţi c. 1 200 pe frontul i ntern + 
placajul intern şi extern a c. 30 de turnuri, cu adân
cime medie de c. 12 m. şi diametru mediu de 
c. 10 m .  

122) Dobrogea ţinea de  imperiul l u i  Licinius. Po
menirea lui Constantin în inscripţia comemorativă e 
numai o formă protocolară cerută de principiul uni
tăţii ideale a impenului roman (v . . alsovia, p. 29 sq.). 

Fig. 5. Planul cetăţii Tropaeum (archit. H. jacobi, 
S. Theiss şi Sp. Cegăneanu). 

fu, ca de obiceiu la cetăţi l e  târzii ro-
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mane 123), hotărît de configuraţia solulu i ,  
asa încât forma cetăti i i esi cu totul ne-' ' , 
regulată, ca un  pol igon cu foarte multe 
l aturi, de înscris, numai cu mare apro
ximaţie, într'un trapez (fig. 5). 

Din zidul de înconjur al cetăţ i i  s'a 
l i berat pănă acum numai c. 1 / 5 , pe la
turea de V, începând de la poarta de V 
şi sfârş ind la colţu l NV al cetăţi i , - iar d in 
celelalte laturi numai poarta de E şi de 
S ,  şi şl acestea încă nu  depl in .  Pe laturea 
nordică nu  s'a dat încă de n ici o u rmă 
de poartă ; dar şi zidul e prea rău stri 
cat, pentru a se putea stabi l i  ceva sigur 
numai prip sondagi i , aşa precum s'a 
încercat de răp. Toci lescu. 

După configuraţia terenului  cetatea 
n u  avea propriu zis, nevoe decât de două 
porţi : cea de V care-i servia pentru 
drumuri le  spre V, N şi S, ş i  cea de E, 
pentru drumuri le  spre E şi NE. Cât pri
veşte poarta de S, panta către exterior 

' 
' 

era şi este încă aşa de abruptă spre vale, 
încât e pr obabi l  că, de fapt, n ici n'au 

P ORTA PR1NCIPALJ\. :DI$PR[ WE ST 
:-· - - - - - - - - - - - - - � l,o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ., 
:. - - - 101� - - " _ _ _  . �--'- - -- - - - - - - �-�-- - - -- : : 1 • 

o ' o ' 

fig. 7 (archit. fakler). 

p utut urca pe aici drumeţi i cu vehicule 
ci numai călăreţi i  ş i  pedeştrii 124). - Că 
poarta de V era cea mai însemnată a 
cetăţi i ,  arată şi construcţia ei : pe când 
porţil e  de S şi E sânt strâmte- c. 4 m .
ş i  înch ise deaproape între turnuri (v. fig. 
6, cu secţi unea orizontală a porţi i de E), 
poarta de V (v. fig. 7) are o lărgime între 
turnuri, de 1 OAO m. şi o desch idere, l a  
canaturi, de 4AO m. - Dar ma i  mult 

- - - - - - - - ----:.: decât atâta : pe când la  poarta de E in

c 

o '  

' 
' o  

' o  

'--
- - - - - - - - - - - - -

'fig. 6. Poarta de Est (arch it. H .  Brotz). 

128) Cf. A. v. Cohausen, Die Befestigungsweisen 

de1· Vo1·ze-it uncl des Mittelalte1·s, \Xfiesbaden 1 898, 
pl .  1 5  şi 1 6 : în special Dax (n.  148 a), Auxerre (n . 
1 47), Ziirich ( 1 52), etc., şi pag. 1 22 sqq. 

trarea în cetate se făcea direct pe pă
mânt, şanţu l de apărare fi ind întrerupt 
înaintea porţi i ,  spre a lăsa un pod na
tural, la  poarta de S şi la cea de V 
intrarea în cetate se făcea pe poduri 
suspendate, pont-levis, după cum arată 
clar construcţia praguri lor porţi i ,  foarte 
înalte, şi prelucrate ca rămânând pe o 
mare adâncime în aer l i ber, - iar la  poarta 
de V însuşi canalul străzi i  principale e 
scos din cetate pe supt pragul porţi i ,  la  
o adâncime de c. 1 .20 m. (Cf. şi fig. 6 
şi 7 cu 8 şi 9). 

Sistemul general de construcţie, a z i
duri lor, porţi lor şi turnurilor, este ca
racteristic pentru epoca lu i  Constantin 
şi îl întâln im aproape identic, chiar în 

124) De altfel însăşi pragul porţii s e  ridică spre in
terior în trepte, ceea ce exclude util izarea acestei in
trări pentru vehicule. 
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dimensiun i le- deşl nu  şi în formele
diferitelor elemente a l e  fortificaţiei, l a  
cetatea ridicată cam în  aceeaş1 vreme, 

numeroase şi apropiate, i ar grosimea zi
duri lor impunătoare, ca în general la 
cetăţi le romano-byzantine 1 27) : dela 2.60 

fig. 8. Poarta de Vest (fot. ing. St. Petrescu). 

de Constantin, la Deutz, în faţa Colo
niei, pe malu l  drept al Rinu lu i , ca un 

m .  pe curtine şi turnuri le  semi- rotunde 
pănă la 3 m. (la turnul de provizi i :  v. 

fig. 9. Poarta de Sud (fot. ing. St. Petrescu) .  

cap al podului ,  care lega în acest timp 
cele două maluri 125) . 

Ca şi la Deutz 121) turnuri le  sânt foarte 
125) Cf. Cohausen, o. c., p. 1 1 9 sq. 
"6) La fiecare 2 1  m. de curtină, un turn. Diametru! 

exterior al turnurilor, 1 3.75 m., cel interior 5 m. Gro
simea zidurilor 3.70 m. la soclu şi 3.50 m. sus. Di
mensiunile turnurilor de poartă : 1 3.50 m. adâncime, -
1 0.50 m. diametru. Lărgimea porţii 8.50 m. ,  adân-

mai jos) şi 3 m., 3.58 m. şi ch iar 4. 1 5  
cimea 8 m. Castelul din Deutz avea numai două 
porţi. Pentru alte amănunt<>, v. Cohausen, l .  l., care 
citează asupra castelului Deutz monografia lui K. 
Bone, Das 1"omische Kastell Dett tz, Kăln 1880. 127) Grosimea de 2.60 m ., obicinuită, dar nu  exclu
siv, şi la Adamclisi, este în general dată atât turnurilor 
cât şi curtinelor, de constructorii cetăţii Ulmetwn, pe 
vremea lui I ustinian (v. scrierea mea asupra acestei 
cetăţi). 
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m., la intrarea în tu rnuri - ori pe porţ i .  
Forma turnurilor este în genere cea 

oblongă-semirotundă, atât pe curtine, 
cât şi l a  porţi, cu deosebirea că turnu
ri le de porţi au o formă încă şi mai 
lunguiaţă. La turnuri l e  de colţuri avem 
forma de potcoavă, b ine cunoscută dela 
cetăţi l e  târzi i romane şi prime byzanti ne, 
precum la noi în Dobrogea avem pe 
cele dela Troesmis şi Ulmetum 128), re
staurate, resp. d in nou clădite, de I usti 
n ian. Pentru jumătatea nordică a laturei 
de V a cetăţii Tropaeum mai avem şi 
forma dreptungh iu lară, ap l icată pe lat 
la z idul cetăţi i ,  aşa cum întâln im astfel 
de turnuri, cu rol de castrum sau castel
fum civitatis 129) (grec. cpQO'UQ<i) 13"), iarăşi 
atât la Troesmis, cât şi la Ulmetum 13·), 

dar cum turnul  dela Tropaeum în n ici 
un caz n'a putut fi, deoarece e prea 
strâmt pentru acest scop (de retragere 
a garnizoanei în cazul de supremă pri
mejdie) 132) . 

Să cercetăm acum mai de aproape 
partea depl in  l iberată d in zidul înconju
rător al cetăţi i ,  pe laturea de V. 

Pe un front de apărare de 1 72.80 m. 
(măsurat dela mij locul pragulu i  porţi i de 
V di rect l a  laturea N) ,  avem în total şease 
turnuri (dintre cari patru chiar pe _laturea 

I2S) Vezi ilustraţii le din citatul meu studiu despre 
cetatea mmetum : atât pentru Troesmis (al cărei plan 
se mai găseşte şi la Tocilescu, Rev. p. ist. arch. şi (il. 

1, 1, p. 1 04 sqq., după Baudry � în Revue cwcheolo

giqtte V I I ,  1 868, pl. I X  şi X �  de unde şi la Durm, 
Baukttnsl de1· Romm·, ed. 2, p. 433), cât şi pentru 
Ulmetum (acum întăi săpat de m ine). I29) Cf. A. Leger, Les t1·avaux Jmblics attx tem11s 
des Romains, p. 539. Iso) Cf. Procopius, ele aecl i( I l ,  1 sqq. 

ISI ) Cf. nota 1 28. IS2) În adevăr turnul analog dela Ulmetum nu e 
mai mare, dar cetatea aceasta fiind de patru ori mai 
m ică decât Tropaeum, şi casti!llwn civitat·is dela Tro
paeum ar trebui să fie cam tot de patru ori mai mare, 
iar nu egal cu cel dela Ulmetum, � ca un simplu turn 
de curtină, cu rol cel m ult de turn de provizii (vezi 
mai jos), cum de fapt avem unul şi la U lmetum. 

de V, unul de poartă şi unul  de colţ). 
Această extraordinară îndesi re a turnu
rilor, care creează curtine  (cinci de toate) 
de câte numai 1 5 - 20 m. l ungime, în
seamnă, ca şi la Deutz (curt ine de 21 m.), 
o întărire in vederea defensive� dusă 
pănă la ultimele consecinţe ; caracterul 
byzantin, de fortificare numai în vederea 
rezistenţei pasive, apare astfel la cetăţi l e  
d i n  Dobrogea cât se  poate de  pregnant 
chiar d in primele deceni i  ale secolu lu i  
al IV - lea în planul cetăţii noastre, clă
dite de Licin ius, întocmai ca ş i  la ce
tatea colegulu i  său Constantin, dela 
Deutz pe Rin. 

Poarta însăşi, flancată de două tur
nuri oblonge-semirotunde, de dimensiun i  
egale, e apărată la  i ntrare prin şanţ, 
peste care a funcţionat un  pont-levis ; 
sistemu l  de închidere a porţi i pare a 
fi fost cel al canaturilor, nu cel al cu
l isei ,- căci în uşorii porţii nu s'au găsit 
decât urmele gropi lor amenajate în pla
cajul de p iatră, pentru capetele manelei, 
care ţinea - orizontal - pe dinăuntru b ine 
închise aripele porţi i  133), i ar  nu  şghiabul 
caracteristic pentru porţi l e  cu cataracta, 
aşa cum avem la  Ulmetum poarta de 
SV 134) . De asemenea se pot distinge 
atât la poarta de V, cât şi la cea de E, 
deoparte urmele arcuite l ăsate în pavi
mentul de piatră al i ntrări i de canatu
ri le date de pereţi la deschiderea porţi i , 
iar de alta, la mij loc, urmele în prag 
ale ivărulu i  care fixa bine la închidere 
jos şi su�, canaturile încuiate. 

Turnuri le porţ i i  de V (fig. 7) au pe o 
adâncime de 1 2.20 m. un diametru de 1 1  
m. fi ind astfel de o formă pronunţat ob
longă ; grosimea zidurilor lor e de 2.80 

tss) Acelaş sistem e deopotrivă întrebuinţat ş i  la 
poarta de E, unde se văd în uşorii porţii aceleaşi a
dâncituri în placajul zidului. 

I54) Pentru alte porţi romane cu cata1·acta (fallgat
ter, coulisse) , cf. citatul studiu despre Ulmetum. 
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m. ;  i ntrarea din cetate în turn, lată de 2 m. 
Spaţiul  l iber d in turn e destul de res
pectabi l  : el are o adâncime de 9.40 m. 
la un diametru de 5.60 m., - ceea ce 
dă o suprafaţă de c. 45 m. p. numai pe 
un singur etaj al turnulu i  (şi ştim că 
ele aveau cel puţin două etaje, afară de 
încăperea dela n ivelul stradei), - deci loc 
de adăpost pentru un număr destul de 
mare de apărători. 

Curtina ce urmează dela turnul de 
poartă spre N, are o lungime de c. 2 1  
m. ş i  o grosime a zidulu i  d e  2.60 m. 
Pe flancul drept (din p. d. v. al apă
rători lor- privind spre exteriorul cetăţi i )  
ea era apărată de un turn semirotund de 
formă simţitor mai turtită ca cea a tur
nurilor de poartă : pe o adâncime de 
1 2.06 m., el are un diametru de 1 1 ,70 m. 
Pe frontul de apărare ziduri le  sale au 
grosimea de 2,60 m., cum e în general 
şi grosimea zidulu i  curtinelor noastre. 
Dimpotrivă spre i nteriorul cetăţi i grosi
mea zidu lu i  acestui turn e de 3.58 m., lă
ţimea porţi i lui spre cetate fi ind numai 
de 1 .55 m. 

A doua curtină spre N are un front 
de c. 20.50 m. ş i  grosimea obici nu ită de 
2.60 m. Între această curtină şi a treia, 
lungă de 1 9  m., se întinde pe un front 
de 24.85 m. un mare turn dreptungh iu
lar (fig. 1 0), excepţional fortificat atât spre 

' 
' 

- • - � - - - - - -- '!:; · � - -

- ·- - - - - - - - - - - - - - • • .  _1(� 61:' -

l i : ; } •_--- - -'l � .... - -

1 '  

- • - • - . - - - - - - • �/-.5(.1 

fig. 1 0. "Turnul de provizii" (arch it. Fakler). 

exterior, cât şi spre cetate : grosimea zi -
Buletin u l  (omisiuni i  Monumentelor Istorice. 

duri lor sale pe laturi le de apărare e de 
3 m., iar pe laturea di nspre cetate de 
4.40 m. ! În adâncimea laturei dinspre 
cetate sânt amenajate trei n işe dreptun
ghiulare : una la  mij loc, de 2 m., şi două 
la dreapta şi la stânga de câte c. 2. 1 O 
m. lăţime ; profunzimea e la  toate trele 
de 1 .40 m.; n işa din m ij loc se prelun
geşte însă spre interiorul cetăţi i prin 
chiar intrarea turnului ,  de 1 .43 m. lă
ţime, iar celelalte două au servit, poate, 
ca n işte case de scări (de l emn) spre 
etajele superioare. 

Spaţju J  l iber din i nteriorul acestui turn 
e de c. 74 m. p. (socotind ş i  cele trei 
n işe, dar fără gangul porţi i), - aşa în
cât el a putut servi destul de bine ca 
loc de adăpost cel puţi n al unei de
curi i de soldaţi, numai pe un s ingur 
etaj . În timp de pace însă e mai pro
bab i l  ca turnu l  acesta să fi servit ca ma
gazie de provizi i ,  aşa precum î l  găsim 
în ult ima epocă a cetăţi i  (sfârşitul sec. 
VI), de când ne-au rămas aici mari le  
chiupuri de păstrat l ich ide ş i  o mulţime 
de resturi de cereale arse (meiu, ovăz, 
etc.) m). 

Mai spre Nord de a treia curtină ur
mează (v. fig. 1 1 ) un turn oblong -se
mi rotund adânc de 1 2.55 m. şi lat de 
1 2. 1 8 m. : e cel mai mare dintre toate 
turnuri le  s imi lare pe această lature a ce
tăţi i .  Grosimea zidulu i  său e de 2.60 m. 
pe frontul de apărare ş i  de 3 m. spre 
cetate ; intrarea din cetate e largă de 
1 .68 m. 

Curtina următoare (fig. 1 1 ) are o !un 
gime de 1 6.50 m., iar turnu l  următor
cel mai mic pe această lature - e  adânc 
de 1 0.44 m. şi lat de 9.56 m. Grosi 
mi le  z idu lu i  sânt aceleaşi ca la turnu l  

185) Aceeaşi întrebuinţare c a  turn d e  provizii a avut 
de pildă şi turnul patrulater de pe laturea SV a cetăţii 
Ulmetum. 

2 1  
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precedent ; lăţ imea porţi i sale e însă nu
mai de 1 .48 m. 

Ult ima curtină pe laturea de V a ce
tăţi i ,  înspre laturea nordică are un front 

e de 3.7 1 m . ; intrarea în turn e însă 
tot strâmtă, de 1 .42 m. 

După pi lda acestei laturi a cetăţ i i  

--- -- ,, ,, h 
' 
1 

r 

1 
j �� 

r·-- - · '>JlL . . ; 

---- - - - - - - - -- - - - - _ _j._ _ _  - - - - � - - - - - - - - - - -�- Sa.. - - - - -- - - - - - - - -� - -"lo.H.---� 
Fig. 1 1 . Turnuri pe laturea de Vest (arch it. Fakler). 

de numai 1 5.50 m. Turnul de colţ, ce 
o flanche1ză pe dreapta, are forma ca
racteristică ;de potcoavă, alcătuită din
tr'un ,semicerc apl i cat la un trapez (vezi 
fig. 1 2) .  Raza mică (interioară) a turnu-

Fig. 12. Turnul de colţ dela NV (archit. fakler). 

l u i  e de 4.30 m., iar cea mare (la un 
loc cu grosimea zidului ,  aici mai mare : 
de 2.80 m.) de 7. 1 0  m. Linia de în
cheere a turnu lu i  cu cele două laturi, 
pe colţul trunch iat al cetăţi i ,  e extra
ordinar de putern ică : grosimea zidului 

(vezi figuri le 5. 7, 8 şi 1 O - 1 2) avem 
a ne gândi şi restul .  Fără îndoială, printre 
toate cetăţi le antice din Dobrogea sin 
gură · cetatea T o mi  întrece în  strălucire 
şi putere a '  fortificaţi i lor Tropaeum 136). 
Încolo toate celelalte, fie chiar mai mari 
ca Tropaeum,  precum e cetatea dela 
Slava rusească, în jud. Tulcea, nu ajung 
în siguranţa, puterea şi acurateţa exe
cuţiei cetatea lu i  Licinius de lângă Adam
cl is i .  

De observat ar mai f i ,  în legătură ·cu 
frontul exterior al laturei de V, mai sus 
studiat, şi prezenţa unor construcţi i su-

JSG) Î n  ?.deyăr zidurile cetăţii Tomi, descoperite 
supt bulevardele noi ale oraşul vi Constanţa, sân! încă 
şi mai puternice, a\'ând o grosime de c. 4 m. ,  iar pla
cajul, de altfel în parte ca şi la Tropaeum, e format 
din blocuri enorme pănă la 1 m. grosime, pe 1 m .  
înălţime ş i  1 - 2 m.  lăţ1me. Pentru fortificaţii le oraşu
lui Tomi cf. şi inscr. din CIL. I I I  1 4450, care pome
neşte o pm·la 71raesicl'iaria, făcută de Civitas Tomita
no?·um pe vremea lui Diocleţian, supt privegherea lui 
C. Aurelius firminianus, ducele l·imes-ului Scythiei 
(pomenit şi de inscr. n. 764, tot din Constanţa : o de
dicaţie Mat1·i Dewn lllagnae pentru sănătatea împă
raţilor colegi, facută de Firminianus, v(i1') p(erfect is
simus), în calitate tot de clux l i m i t ·is p1·ov·incicte 
Scythiae). 
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pl imentare, cari se întind între marele 
turn dreptungh iular şi turnu l  de col ţ  
spre NV : ele par a f i  jucat un rol mai 
mult de contraforturi ale zidulu i  prin
cipal, clădit chiar pe marginea pantei, 
decât ca o adevărată terasă înaintată, 
cu scopuri pur m i l itare (vezi fig. 1 1 ). 

Această impunătoare cetate nouă, care 
închidea în ziduri l e  ei un spaţiu de c. 
g ha. 13'), fu la început cu mul t  mai 
încăpătoare şi strălucită, decât s'ar fi po
trivit pentru posesorii ei de fapt. - În ade
văr, populaţia greco- romană şi în spe
cial daca-romană a oraşulu i, stăpânitoare 
de întinse terenuri rurale în împrejuri
mile dacice ale municipiului roman, fu
sese sărăcită ş i  decimat� de năvălitori. 
În locul ei, ori, cel mult, parte la parte 
cu ea, se aşezaseră ca noi  coloni şti, Ba
starni, Carpi, Ooţi şi în special Sarmaţi , 
aduşi chiar de Constantin pe aceste lo
curi 138). Fireşte, elementul grec, pe care 
mai sus l'am văzut ocupând situaţia pre
dominantă culturală, avută aici înainte de 
elementul roman, dă acum tonu l  în  man i 
festăril e  publ ice ş i  oficiale a l e  cetăţ i i .  O 
inscripţie greacă găsită a ici ne confirmă 
această stare de lucruri în chipul cel 
mai neîndoios : noua «civitas Tropeen
sium» ridică un monument oficial pe 
greceşte, ca n:61�.L� Toon:E wkov ! 

"HQ11  �wn/�.Co-o-11 {mioQ -cij� ElJQ�<JEOO� 
LOU u8cnoc:; 1l rr6/�.tc; TQOJCE WL(J)V E'i'!xiic; 
xa.otv 139). 

Precum a observat şi Weiss uo), in-

187) Suprafaţa de 1 2  ha . ,  dată dt:: obicei u cetăţi i  dela 
Adaruclisi, după Tocilescu, Fottilles et 1·echm·ches, p. 90. 
(cf. Weiss, D·ie Dobrttdscha irn Altertum, Sarajevo 
1 9 1 1 ,  p. 8 1  (după archit. Brotz, din serv. Muzeului Na
ţional). care dă tot 1 2  ha.] , este mult exagerată. 

ua) Vezi citatele la Weiss, o. c., p. 36 sqq. · 189) Tocilescu, în Comptes 1'endus ele r Acaclemie 
des insc1•. et belles lett1·es, 1 905, p. 565, - Weiss, în 
1iViene1· Emnos zur 50. Vers. deutscher Philologen 
u. Schulm. in Graz 1 909, Wien 1909, p. 1 14 sqq., - şi 
Tocilescu în Rev. p. ist. cwch. şi {il. X (1909) p. 257. 140) TViene1· E1•anos, p. 1 16 sq. 

scripţia aceasta - închinată pentru gă
sirea apei trebuitoare cetăţi i - nu a 
putut fi pusă decât imediat după recon
stitui rea oraşului Tropaeum de către Li
cin ius (nu Constantin), în a. 3 1 6 ;  de 
altă parte însă, înfăţişarea ei cu totul 
sărăcăcioasă : o biată ara de piatră or
dinară, săpată şi scrisă primitiv de tot w), 

ne încredinţează depl in  despre modici
tatea mij loacelor proprii ale cetăţen i lor 
Tropaeului ,  în primele timpuri de după 
splendida restaurare imperială. 

În l egătură acum cu acest altar votiv 
dedicat zeiţei /ano Regina, se prezintă 
două chestiuni importante cu privire Ia  
viaţa orăşenească a cetăţi i noastre după 
restaurare. Prima, de ordin practic, e, 
cum avem a în ţelege acea " găsire a 
apei " pomeni tă de i nscripţi e, iar a doua, 
de ordin ideal, cum avem a înţelege 
păgânismul inscripţiei, şi în ce legătură 
stă acest păgânism cu împrejurăril e  re
l igioase contemporane ale provinciei .  

" Găsirea apei " ,  î n  i nscripţie, nu se 
poate raporta, cum crede W eiss 142) , Ia 
regăsi rea unor fântâni cu ghizduri (pu 
ţuri) astupate de Ooţi, ci Ia descope
rirea vre-unui izvor puternic, mai de
parte, spre SE cetăţ i i ,  în stratele de jos 
ale p latoulu i  pe care se află azi satul 
Adamclisi , şi care în Sud e tăiat către 
cetate de o râpă, î n  adâncimea căreia 
pănă azi, pe povârnişul  sudic, se pă
strează canalele antice, de aducerea apei 
la cetate tocmai din fundul acestei râpe. 
Aici, supt sat, s'a găsit în adevăr mai 
acum doi ani ş i  o mare casă a apelor, 
bolt ită frumos cu piatră şi cărămidă, 
de locuitorii antici a i  ţ inutulu i . - De altă 
parte noi constatăm la poarta de Sud 
a cetăţi i l iciniane un conduct de apă, 
a lcătui t  d in capace de sarcofage mai 

141) Vezi-o în sala de sculpturi a Muzeului Naţional. 142) L. c., p. 1 1 7, - şi Dobn�dsclw, p. 83 şi nota 6. 
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vechi ,  din p ietre şi olane, i ar mai de
parte de cetate din cărămizi b ine cimen
tate, şi care conducea apa la Tropaeum 
tocmai din acel punct bogat în izvoare, 
la vre-o 2 km. spre SE  cetăţi i ,  unde şi 
astăzi se află cişmelele satulu i .  

Apa adusă la cetate era depozitată, 
probabil ,  în acel bas in enorm pe care- I  
constatăm spre SE cetăţi i ca o anexă 
trapezoidală la sistemul  ei de întărire ex
ternă (vezi planul cetăţi i ,  fig. 5), alcătuind 
însăşi o mică fortăreaţă, complet al ipită 
pe una din laturi, la  cetatea propriu zisă. 
În adevăr apa neexistând în cetate de
cât la o imensă adâncime, la caz de 
asediu ,  barbarii distrugând conductele 
de apă ale Tropeen i lor, cetăţeni i  ar fi 
fost expuşi să moară de sete, ori să se 
predea. Dimpotrivă prin amenajarea unui  
mare bas in de apă, chiar în sistemul  de 
fortificaţi i înconjurătoare, această pri 
mejdie era, pentru un  timp destul de 
îndelungat, exclusă. - Conductul de apă 
constatat lângă clădi rea supl imentară de 
care e vorba, merge de fapt chiar în 
i nteriorul ei , caracterizând-o astfel ca 
bas in .  

Oândindu-ne acum că însăşi construi 
rea cetătii a necesitat enorme cantităti 

' ' 

de apă, e foarte probabil ,  că basinul  
sudestic  a fost clădit chiar dela înce
putul l ucrărilor. Acea EUQ'Y) GLs; "LOU u8cnos;, 
pentru care � n:oALs; TQon:wr(wv mulţă
meşte recunoscătoare I unonei Regina, 
e prin urmare mai degrabă un even i 
ment contemporan cu însăşi începutu
rile operei de reclădire a cetăţii ,  decât 
o întâmplare posterioară i naugurări i  d in  
3 1 6, ş i  în legătură numai  cu viaţa popu
latiei civi le  a noulu i  oras. 

' ' 

Cât priveşte acum cultul I unonei Re-
gina, cum îi zice i nscnpţia, c'HQ11 �a.crL
f.(crcr11, chiar dacă n 'ar f i fost stăpân 
di rect al Dobrogei împăratul Licinius, 
prigonitorul creştin i lor şi adoratorul pro-

pagandist al lu i  Sol Invictus 143), încă 
tot n'am putea admite pentru începutul 
secolu lu i  al IV-lea oficial i tatea cultu lu i  
creştin în cetatea Tropeeni lor. De-abi a  
dela Constantius înainte, creştin ismul 
f i ind răspândit chiar cu deasi la de re
prezentanţii puteri i  publ ice, în frunte cu 
însuşi împăratul, poate fi vorba de o 
comunitate creştină mai putern ică ş i  în 
Tropaeum w). Prin urmare e aproape 
de prisos a mai discuta 145) caracterul 
păgân al dedicaţiei oficiale făcute de 
cetatea Tropeen i lor Herei, pentru gă-

o • 

s1 rea apei. 

Licin ius reclădind din temel i i  cetatea 
Tropaeum, se îngriji şi de orânduirea 
ei i nterioară canal izându-i stradele prin
cipale şi ridicându-i ,  printre alte clădiri ,  
pe care trebue să le  găs im mai târziu 
în săpături, măcar ca temel i i  ale altora 
mai noi, ş i  o basilica forensis, o hală 
cu coloane, pentru nevoi le  v ieţi i publ ice 
a cetăţeni lor, în  special de ordin i ur idic 
şi comercial. Colegul meu Murnu săpând 
în 1 9 1  O la  cetate a recunoscut, cred exact, 
în canalul  de supt strada principală a 
cetăţi i şi în clădi rea cu colonade - mai 
sus pomenită- din apropierea porţ i i  de 
E, numită de el porticus forensis, con
strucţi i din aceeaşi epocă, " constanti 
n iană " ,  ridicate " foarte probabi l "  chiar 
" din  anul 3 1 6 " , · odată cu fortificaţi i l e  
cetăţ i i  146). 

Din aceeaşi vreme cred că trebue să 
fie ş i  cisterna dreptunghiu lară, prefăcută 
apoi în basi l i că creştină, la poarta de 
V a cetăţi i (vezi planul d in fig. 1 3). 

143) Cf. scrierea mea Salsovia, p. 27 sqq. 
1 44) Cf. Ist. c1·eşt. claco-1·oman, p. 2 şi 62 sqq. şi 

Salsovia, p.  35 sqq. 
145) Cum face Weiss, Dobntclscha,  p. 83. 146) Noi săpc'it w·i in cetatea T1·opaewn 11-ctiani, 

1.91.0, 1 I, Ca·,wlul  cetc'iţii, în  Bttl. ca m .  mon. ist. IV, 

1 91 1 ,  p. 79 - 82, unde sânt de comparat fotografia şi 
secţiunea canalului cetăţii. 
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Cât priveşte celelalte clădiri descope-

Fig. 13 (archit. Cegăneanu).  

rite pănă acum în săpăi uri, ele sânt, 
fi reşte, dintr'o epocă mai târzie, precum 
vom fixa îndată pe unele mai de aproape
cetatea noastră fi ind distrusă de- abia 
prin a. 600 de Avari, iar pănă atunci 
ea îndurând o sumă de reclădiri şi re
staurări, după fiecare din prădăciuni le şi 
pusti i r i le

· 
temporare cari au ajuns-o. 

Caracteristic e  că s'au descoperit pănă 
acum în cetate nu mai puţin de patru 
basi l ici creşt ine, iar l ângă cetate, pe po
vârni şul  lutos al dealu lu i  dinspre N, 
di ncolo de valea care înconjură cetatea, 
o a cincea, ca;meterialis, pe lângă un 
important c imit ir creştin, constituit acolo 
probab i l  încă din primele timpuri ale 

răspândiri i creştin ismului  în Tropaeum. 
O descriere mai amănunţită a ruinelor 

acestor clădiri creştine nu intră în cadrul 
studiu lu i  de faţă, care ţ ine a fixa nu
mai nexul istoric între diferitele docu
mente răspândite ş i  pănă acum insufi 
cient interpretate, cu priv ire la trecutul 
cetăţi i  Tropaeum. Dar o încercare de a 
fixa cronologic diferitele epoce când s'au 
ridicat biseric i le  creştine din Tropaeum 
se impune tocmai prin caracterul mai 
sus enunţat al cercetări i  prezente 14} 

Probabi l  cea mai veche, şi în orice 
caz cea mai însemnată, a fost biserica 
cunoscută supt numele de " basi l i ca de 
marmoră " ,  din faţa turnului de provizi i 
de pe laturea vestică a cetăţi i ,  în apro
piere de laturea nordică. I nginerul Dr. 
Oustav v. Cube, care a săpat această bi 
serică, distinge în planuri le ş i  secţiun i le  
sale, păstrate în arch iva Muzeulu i  Na
ţional, trei fundamente deosebite a trei 
biserici, cari s'au urmat pe acelaş loc, în 
timp relativ scurt una după alta u�). - Nici 
una din ele n'a avut crypta sau con
fessio subterană, pentru păstrarea rel i 
qui i lor de  martyri - patroni i  fundaţiei 

141) Trebue să observ cu acest prilej, că pentru 
a asigura cititorilor un control cât mai sigur al păre
rilor aici exprimate, m 'am înţeles cu d. architeGt Sp. 
Cegăneanu, să urmărim simultan şi independent tmttl 

de alt ul, chestiunea datării monumentelor creştine din 
Tropaeum. Articolul d-sale, care urmează în Btdet ·i
n u l  com. mon�tm. ist. pe 19 1 1 ,  p. 192, imediat celui de 
faţă, dă o privire critică asupra materialului  architec
tonic-ornamental, d in punctul de vedere al evoluţiei 
diferitPlor idei şi motive artistice vechi creştine, aici 
în Răsărit, şi ajunge, pe o cale deosebită de cea ur
mată de mine, la concluzii, pe cari, în partea lor fun
damentală cu cea mai vie plăcere le-am văzut că sânt 
aproape identice cu încheerile mele, de natură mai 
mult istorică. Cititorii sânt rugaţi să urmărească în 
toată întinderea ei argu"mentarea d-lui Cegăneanu, în
trucât o rezumare a păreri lor d-sale, foarte concis ex
primate, nu îşi poate avea locul aici : ca la orice studiu 
de istorie de artă, şi în chestiunea noastră lucrul ca
pital sânt tocmai amănuntele concrete şi precise, pe 
baza cărora faci !ncheerile generale, de ordin adesea 
numai secundar şi, în orice caz, mai mult istoTic, de
cât curat artistic. us) Vezi fig. 1 4 - 16. 
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sacre, - aşa precum era obiceiul mai 
n01.� creşti n ŞI chiar în Tropaeum găsim 

admitem o confessio un ită cu altarul 152), 
atunci chiar numai prin această împre-

fig. 14. Secţiune longitudinală prin ruine (Dr. ing. O. v. Cube). 

două atare ba i l ici . Această constatare 
trebue să ne  fie o indicaţie că la cea 
mai veche dintre aceste basi l ici altarul 

jurare epoca ridicări i ei, fi reşte în prima  
formă- cu coloanele dela un ciborium 
primitiv, încă in situ (vezi secţiunea d in 

ra;--------��� ==--.--------.=:::::::::=:=n 
1 

fig. 1 5 . Plan orizontal al basilicei de marmoră (Dr. ing. O. v. Cube). 

făcea un singur corp cu confessio, re
l iqui i le  f i ind păstrate - căci în orice 
caz nu se poate admite că l ipsiau -
chiar în corpul cubic al altarului , fi ind 
închise de front cu o transenna m) , de
sigur de marmoră, ca şi gri laju l  dela 
cancelli din care ne-au rămas chiar resturi 
în cele câteva fragmente de plăci de 
marmoră ornamentate în rel ief slab, în 
sti lu l  ecolului  a l  VI - lea m), găsite î n  ba
s i l ica noastră dela Adamclisi ,  în apro

pierea altarului  151) . 
Dacă însă la " basi l ica de marmoră " 

149) Cf. Kraus, Gesch . d. cll1·istl. Kwtst, I 1 896, 
p. 370 sq. şi Kaufmann. Hanclb. rl. c/11·istl. ATchiiol. 
1905, p. 1 78 sqq. 150) V. la filow, Cetatea , i basilica dela Rissa1·
Bania în Bulet. soc. cwch . bulg. li 1911 ,  p. 135, 
atare plăci de marmoră dela cancelli tot din sec. VI : 
cf. l(aufmann, p. 1 2. 151) Păstrate la casa Muzeului din Adarnclisi. 

fig. 1 4), - constatată în stratul  cel mat de 

SEC TlVNE TRANSVERSALA PE NAOS 
fig. 1 6. (Dr. mg. O.  v. Cube). 

152) Părere încă şi mai mult întărită prin explicarea 
foarte verosimilă dată atât de 1'. Cube în planurile 
sale, cât şi de Monseniorul Netzhammer, Aus Ru
miinien 1909, p. 100, chiar colonetelor târzii găsite 
tot aici, ca aparţinând unui cibm·ium (adaog eu, dela 
altarul ba ilicei sec. VI). Acoperirea altarului cu un 
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jos 15�), de O. von Cube, este mai veche te 1"!), una numită de Tocilescu " basi l ica 

fig. 17. iApsis şi cancelli la basilica de marmoră (fot. ing. St. Petrescu). 

decât a celorlalte două basilic� cu cryp- dublă " ŞI de Murnu " basi l i ca-cisternă " ,  

fig. 1 8. Capitel cu impostă dela basilica de marmoră (fot. ing. St. Petrescu) . 

ciborium - de admis, precum susţin mai JOS, chiar 
prntru prima biserică, de pe acest loc, d in epoca cea 
mai veche - "amintea " în cel mai clar chip, prin 
im itarea monumentrlor funerare păgâne, "semn ificaţia 
altarului ca o conf'essio (me mo1·ia), adică mormânt·• 
al martyrului care patrona sfântul lăcaş (Kraus, o. c. 
p. 372). Cf. în fig. 1.ţ - 1 6 planurile şi secţiunile i ng. 
v. Cube. 

'") Cf. şi comunicări le făcute de v. Cube Mon e
n iorului 1 etzhammer, la ac. din urmă, o. c. ,  p. 100. 

iar cealaltă " basi l ica byzantină " ,  aflătoare 
spre Sud de strada principală a cetăţi i .  

154) Precum stabileşte f .  X .  Kraus, o .  c., p .  371 ,  
cryptde 'au născut din desvoltarea confrsiunilor de 
sub altare, prin nevoia de a face sfintele moaşte mai 
uşor accesibile credincioşilor, pre adorarea şi atin
gerea lor în vederea obţinerii prin această atingere a 
noi reliquii , mediate, pentru sfinţirea propriilor lo
cuinţe. Cf. şi Kaufmann, o. c., p. 1 79. 
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Clar e, In orice caz, afară de măr- Cube, încă ŞI din resturi le  actuale, că 

Fig. 1 9. Capitele dela basilica de marmoră (Dr.�ing. v. Cube şi archit. Cegăneanu) . 

.."..".,. 
a�M �\'!: ··�� 
··r.-""� .. ffiVt, .. oo-� 
o 'f=.J">t 't!:::"'}.; 

-.i!:"w-"1.." �u:".! 

Fig. 20. Planul orizontal al basilicei de marmoră, cu baptisteriul 
şi clădirile tâmi inconjurătoare (archit. Cegăneanu). 

fig. 2 1 .  Vedere generală a ruinelor basilicei de marmOi ă şi baptisteriului (fot. in.g. St. Petrescu). 

turia celor trei strate constatate de v. ult ima basi l ică ridicată, precum vom 
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vedea spre sfârşitul secolu lu i  al VI-lea, 
s'a folosit de rămăşiţele bas i l icelor pre-

Fig. 22. Planul orizontal al baptisteriu!UJ (archit. Cegă
neamt ; cf. şi pl. archit. Mironescu în arch. Muzeului ). 

cedente : în adevăr soclul  dela cancelli 

cu profi lel e  în jos, altele cu profi lele în 
sus, altel e cu profi lele înăuntru, ori even
tual în afară (v. fig. 1 7). De asemenea e 
probabil ,  că acele capitele de marmoră, 
lucrate în sti lu l  sec. VI � V I I ,  cu imposte 
ca la S. Vitale în Ravenna 155), ale căror 
feţe trapezoidale sânt ornate cu câte o 
cruce byzantină la  mij loc, iar pe de 
lături cu frunze 156), şi cari în mare parte 
au rămas neterminate, pe şantier, sânt 
tot o adaptare la noi le modele artistice, 
venite d in  Răsărit, a unor resturi arch i 
tectonice anterioare, prelucrate desigur 
în alte motive. 

În sfârşit tot ca un element architec
tonic mai vech iu, trebue să socotim şi 
atriul, pe care-I constatăm în formele 
sale obicinuit occidentale, cu peristil şi 
fântână centrală (canthari.ts). numai ex
cepţional în Răsărit L") , iar la Adamclisi 
numai la  basi l ica de marmoră. 

Dimpotrivă nota cea mai caracteristică 
pentru o dăi nui re târzie a bas i l i cei noastre, 
e " construcţia centrală 11 anexată ei în 

Fig. 23.  Ruinele baptisteriului (fot. ing. St .  Petrescu). 

e format din blocuri de marmoră folo
s ite mai înainte în alt scop, poate ca 
trepte, şi aşezate acum, pentru noul rol 
ce l i  se dădea, la voia întâmplări i : unele 

Buletin u l  Comis iun i i  Monumentelor Istorice. 

155) Dar făcând corp cu capi telul aproape cu tot ul 
turtit de imposta suprapusă. 156) Vezi fig. 18 şi 19 şi, pentru compararea cu S. 
Vitale, Kraus, o. c .  fig. 262 (pag. 330). 

157) Cf. Kaufmann, p. 1 55. La v. Cube ca nlltu l ' tts 
22 
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dreapta atriului ,  ş i  recunoscut(de la în
ceput ca baptisterium. 0J. în fig. 20 planul 
de situaţi e al basi l icei ŞI  baptisteriu lu i ,  

fig. 2 4  (archit . Sp. Cegăneanu) . 

iar în fig. 2 1  înfăţişarea actuală a ruinelor 
aceloraşi clădiri ; în fig. 22 planu l  bap
tisteriu lu i  şi în fig. 23 ruinele lu i ,  -
iar în  fig. 24 şi 25, o reconstitui re în 
secţiune longitudinală ş i  transversală (de 
d. arch it. Cegăneanu). Cum însă �� b ise
rici le de botezare din timpuri l e  păci i 
creştine (după 3 1 2) sânt caracterizate prin 
sti l u l  lor (central) şi prin situaţia lor ca 
n işte construcţi i de s ine stătătoare în 
aprop1erea biserici lor episcopale "  158), 

rezultă : 
JO că �� basi l i ca de marmoră" a fost 

de pe la a. 530 înainte 15s) biserică epis-

n'a fost înţeles ca atare, şi cu toate că era canalul 
vizibil pănă la mijlocul atriului ,  el a lăsat fântâna ne
indicată în plan. 158) Ibicl. p. 1 69. 

159) Pănă la lustin nu  există în toată Scythia minor 
decât un singur episcopat, cel din Torni (v. toată bi
bliografia chestiunii în cartea mea lM. c1·eşt. daco-

1"0m., p. 67 sq. şi nota 32 1 sq.). 

copală ; I usti nian cu pri l eju l  restaurării 
întregulu i  ţ inut danubian va fi creat 
::J.tunci întăi şi unele 160) d in acele episco
pate scyth ice pomeni te de notitia episco 
oatuum, şi printre cari e şi Tropaeum al 
nostru ; 

2° că, cu acel pri lej ,  în chip fi resc 
lângă bi serica episcopală s'a ridicat şi 
un baptisterium ; 

3° că -- de sigur -- atunci întăia dată 
aducându-se - cu mare cheltuială- mar
moră d in  Sud s'a împodobit atât bap
tisteriul 161), cât şi biserica restaurată a-

SELTMiE ��-'LA. I:!M'E mt�i5VEI'Ş}U? 
f\ţrDHS 'TVITA PECllHST�E 

fig. 25 (archit. Sp . CegăneamJ). 

16°) Toate, în nici-un caz, nlt : cf. cele expuse de 
mine în lucrarea cit. în nota prec. 161 )  fragmente ornamentale de marmoră s'au găsit 
destul de multe şi în baptisterium (v. în archiva Mu
zeului schiţele architectului Mironescu) ; printre ele, 
un fragment de colonetă, cu diam. de 0. 1 5  m .  la bază 
şi 0. 1 3  m. la trunchiu. 
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cum din nou, pe  temel i i l e  unei bas i l ic i  mai 
vech i ,  din sec. V (biserica a I l -a l a  v. Cube) 
şi cu menţi nerea formelor architecton i ce 
i nterne şi externe vech i : a ltar cu con
fessio ş i  ciborium  de o parte, atrium cu 
cantharus de alta ; 

4° că de oarece din săpături se cons
tată că baptisteriu l  a funcţionat un t imp 
destul de îndelungat, iar pe de altă parte 
capitelele byzantine  de marmoră dela 
bas i l ica episcopală sânt în forma actuală 
neisprăvite, încă o restaurare a acestei 
biserici a trebuit să aibă loc -acum pen
tru ultima dată- dar ea a rămas neter
minată : această restaurare, probab i l  a 
treia mai însemnată 162), a avut fără în-

r.\Ji\;:S�ucbi\ iOE L�r� ."'.G:tJ. 
ÎN COLTUL J: NO�C-Vts-:- .;_ CETATii O!;:L.-' 
ADA'lCUSSI. 

350 (pe vremea lu i  Constantius), a doua, 
după releveuri l e  lu i  v. Cube, curând după 
prima, probabi l  d in vremea l u i  Arcadius 
şi Honorius (după trecerea furtunei go
tice din vremea lui Valens), a treia, chiar 
după secţiunea verticală a l u i  v. Cube, 
simţitor mai târzie, potrivit expuneri i mele 
de mai sus, din vremea lui  I usti nian, re
clădită ca b iserică episcopală odată cu 
baptisteriul , -a patra, propriu zis numai 
o reparare şi înfrumuseţare a celei de 
a treia 16'), începută, dar neisprăvită, pe 
vremea împăratul ui Mauricius, când A
vari i d istrug şi pustiesc defin it iv ceta
tea noastră 16') . (Vezi în fig. 2 1  înfăţi
şarea actuală a ruinelor bas i li cei ş i  bap-

<;.ECTfUN!! LONGITUDi ALA 

Fig. 26. (Dr. ing. O. v. Cube). 

doială loc în t impul împăratulu i  Mau
ricius, adică pe Ia 590 d. Chr. 

Astfel deci " basi l i ca de marmoră "  al 
cărei prim plan de fundamente rămas 
acelaş la toate restaurări le mai târzi i ,  
este aproape identic cu cel al b isericei 
Sant 'Agnese, din Roma 163), prezintă cel 
puţin patru faze ale soartei ei istorice 
în însăşi ruinel e  actuale :  prima -jude
când după planul orizontal - de pe la c. 

162) Prin urmare am avea patru basi l ici suprapuse, 
dintre cari două cu adevărat "de marmoră". 163) Basi l ică simplă cu trei năvi, apsis de dimen
siuni mici, altar cu ciborium,  cancelli închizând total 
presbyteriul, ca şi la basilica noastră de marmoră, 
fundată, precât se pare în epoca l u i  Consta n t i n : 
v. planul şi descrierea la Holtzinger, Altch1·istliche t t .  
Byzautinische Bcmkunst, ed. 3 ,  1 909, p. 49 sq. ş i  
fig. 44 (voi. I I  3 ,  1 din Han db. cle1· A1·chitekt uJ'). 

tisteriu lui ,  iar în fig. 26 o reconstitui re 
în secţiune longitudinală - a  bas i l i cei, fă
cută de v. Cube). 

Trecând acum Ia celelalte basi l ic i  d in 
cetate 166), - cea mai veche dintre ele, 
poate chiar contemporană cu prima ba
sil i că de supt cea de marmoră, deci d in 

164) Din  pictura apsidei n i  s'a păstrat un  fragment, 
prezentând ornamente fantastic-geometrice, conturale 
în negru şi umplute cu ocru-roş şi ocru-galben, pe 
fond alb, uşor gălbuiu (copie de v. Cube) . 

1 65 1 Theophylactus, ed. de Boor, I 8, 1 0. 166) Căci basil ica coemeterială de pe colina nordică 
din faţa cetăţii , care - după planul ei (fig 27) - e o simplă 
cellc� cimite1·ialis (cf. Kraus, o. c. ,  I p. 261 sq.), e pro
babil cea mai veche dintre toate basilicele creştine de 
la Adamclisi, fi ind clădită poate chiar imediat după 
moartea lui Licinius, persecutorul creştini lor şi deci 
încă supt Constantin cel Mare. 
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sec. IV (mai probabi l a I I -a jumatate) 
pare a fi biserica simplă, fără crypta 
şi probabi l şi fără atrium 16Î), ci numai 
cu apsts (foarte puţin proeminentă), cu 

Celelalte două basi l ice, situate la Su
dul străzi i principale sânt şi ele posi
bile de datat, atât în parte cât şi com
parativ : între dânsele, şt cu celelalte 

Fig. 27. Basilica (cella) cimiterialis (archit. fakler). 

naos tripartit şi cu nartex de asemenea 
în trei năvi, aşezată la Nordul străzi i 
principale, în apropierea porţi i de E. Din 
altaru l-confessio, din ciborium şi din 
cancel l i  nu n i  s'a păstrat aic i  n imic, aşa 

· că o încercare de reconstituire în plan 
verti cal a acestei basi l ice rămâne deocam 
dată problematică. (Pentru planul et on
zontal v. fig. 28). 

G 
:� i 

i 

r · · - -- - l 1 1 1 - - -- . .  ·- ---

Fig. 28 (arch it. Br6tz). 

167) Construcţiile externe în legătură cu pronaos-ul 
şi naos-ul ei, vizibile pe plan !fig. 281 , par a fi mai 
târzii şi de natura profană, - afară doară de trep
tele - cu port ic - dinaintea pronaos-ului (cf. Tocilescu, 
Fou'illes et 1'eche1·clles, p. 9 1 ). 

două din oraş. 
Ca plan orizontal (fig. 29) biserica în 

formă de cruce şi cu crypta, dela poarta de 
E, aparţine în chip clar epocei byzanti ne 
şi a fost de la început numită basi l ica 
byzantină. Ea prezintă un duplu transept, 
cam ca biserica Sf. Dimitrie dela Thes
salonic tas), dar nu treptat obţinut pnn 

li 

: :  ! � 
! !  

Fig. 29. Basi l ica "byzantină" cu duplu transept 
(arch it. Br6tz). 

'68) Cf. planul la Holtzinger, o. c. , p. 1 09 şi fig. 
1 33. - Din Răsărit (la agalassos, in Pisidia: v. Lancko
ronski, Stiidte Pa mphyliens tt ncl Pisidiens, II \Xfien 
1892, p. 1 50 sq ., fig. 123 şi 1 26, - şi la Begetj6� Kosu 
lângă latagan, tot in Asia mică, - v. Strzygowski, 
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restaurări , ca la aceasta d in  urmă, ci 
de la început fixat ca duplu în însuşi 
planul fundamentelor. 

Crypta bas i l i cei ,  săpată şi zidită bol
t it d irect supt sfânta masă, s'a păstrat 
aproape intactă : pănă şi stucul cu care 
erau acoperiţi păreţi i  e încă neatins. A
ceastă împrejurare e, cred, un semn că 
biserica a fost în uz pănă în u ltimul 
moment al căderi i cetăţ i i  ş i credincioşi i 
vor fi apucat a astupa foarte sol id in -

dent cât ş i  în  Orient 169). - Faptul însă, că 
în prima jumătate a sec. V, Dobrogea e 
continuu prădată de O o ţi şi Hun i ,  şi de
abia în a doua jumătate a acestu i veac, pe 
vremea lu i  Leon şi Zenon (457 -49 1 ), mai 
e a ici oarecare l in işte şi deci putinţă de 
viaţă aşezată, ne face să credem, că mai 
de grabă în acest timp avem a fixa ri
dicarea noi lor bas i l i ci din Tropaeum. 
Diferiţ i i  " federaţi 11 barbari, colonizaţi 
prin aceste părţi nu nu mai ca grăniceri 

Fig. 30. Vedere generală a ruinelor basilicei-cister'ne (fot. ing. St. Petrescu). 

trarea, spre a feri de profanare sfântu l 
lăcaş al moaştelor martir i lor .  

Dacă acum biserica aceasta a fost r i
d icată încă d in sec. V, sau de-abia într'al 
VI- lea, e greu de hotărît numai după 
forma ei : căci transeptul e un element de
stul de vech i u, întrebu inţat- e drept : nu 
aşa de des- chiar în sec. IV, atât în Occi -

Kleinasie�t. Ein Neulcuul de1' Kn n s tyesch ichte, 

Leipzig 1 903, p.  5-! sq. şi fig. 42). avem exemple încă 
mai inrudite cu al nostru din Adamclisi, pentru ba
silicele cu transept ; de altfel, Strzygowski, o. c. ,  p. 
220 sqq .  îndrăzneşte chiar să afirme că basilica în 
formă de cruce e în Occident o importaţie culturală 
din Răsărit şi în special din Asia mică, - adusă, pro
babi l ,  ca şi o sumă de alte forme artistic-religioase, 
în special de ordinul Basil iani lor. 

" romani 1 1 , dar şi ca creşti n i ,  au avut -
ca neofiţi - dorinţa să rid i ce şi alte b i 
serici pe lângă cele d inainte existente. 

Probabi l ,  ca o astfel de b iserică, ridi 
cată de " federaţi 11 germano-turan ic i ,  a
vem a considera bas i l ica cu cryptă, clă
dită pe bazele unei vech i cisterne, la 
poarta de V a oraşului Tropaeum. (V ezi în 
fig. 30 înfăţişarea actuală a ruinelor aces
tei biseric i ,  iar în fig. 1 3  şi 3 1  - 34 
[după planuri l e  d- lu i  Cegăneanu] diferite 
sectiun i  si reconstitu i ri ale acelu ias mo-, ' ' 

nument). Atât aşezarea nesimetri că a 

ton) Cf. l(aufmann, o. c., p. 1 55, cu Kraus şi Hol
tzinger, o. c. ,  pass i m ,  şi Strzygowski, l. c. 
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fig. 3 1  (archit. Cegăneanu). 

i deia ciudată de a preface o cisternă 
în biserică 1Î0), aş atribui-o mai bu
curos unor locuitori de neam barbar ai 
Tropeulu i ,  decât urmaşi lor direcţi ai ve
ch i lor Greco-Romani .  - Că architecţi i 
erau şi acum tot " roman i u ,  lucrul se în
ţelege de la s ine : altfel n'am mai putea 
avea acea un itate de plan şi techn ică, pe 
care o vedem la toate bas i l icele d in 

fig. 32  (archit. Cegăneauu). 

SE����:��t• � : . . . ,: :.· co<�QJ=�i�,_;_" :: ;), :.�: -.:� � , 
- - � -.:!.__ ._._� _ _ _  ...!.._ _ _  _:_ __ ��---�� - ___ • __ _ • ..:._ _ • ..;.·_.:!.=...�..:.·_ ... 

fig. 33 (arch it. Cegăneanu). 

cryptei faţă de axa longi1 udinală a b i 
sericei (v. fig. 1 3), cât Ş I  în general 

170) !deie - din punctul nostru de vedere -· aproape 
firească la nişte barbari, cari nu mai simţiau nevoia 
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Tropaeum ŞI care le leagă direct şi cu 

Fig. 34 (archi t .  Cegăneanu). 

arta veche creştină a centrelor mari din 
I mperiu. 

Dacă însă ridicarea acestei basi l ice
Gisterne e de datat cam prin a doua 
j umătate a secolu lu i  al V-lea (v. şi mai 
jos, p. 1 88), atunci, basi l ica cu duplu tran
sept, care prin technica şi formele ei se 
arată a fi mai nouă, rămâne să o socotim 
întemeiată în secolul al VI- lea. Ea va 
fi fost poate ridicată odată cu noua 
înflori re a Tropeului  - ca reşedinţă epi 
scopală - supt I usti n ian, fi ind clădită din 
acelaş avânt cultural rel igios, care cu sa
crifici i în adevăr respectabi le, ţi nuse să 
ornamenteze cu marmoră atât basi l ica 
episcopală cât şi baptisteriu l  ei. În ade
văr şi dela basi l ica cu duplu transept 
ni  s'au păstrat coloane de marmoră (câ
teva şi de piatră) ş i  anume într'un sti l 
evident târziu, înrâurit direct de arta 
Răsăritulu i  (v. fig. 35 - 37). 

Se pune totuşi acum, faţă de expu
neri le şi păreri l e  de mai sus o între-, 

de apărare împotriva vre-unui  asedi u  prin atare m ij
loace înaintate şi probabil şi lăsaseră în părăsire 
canalele aducătoare de apă, aşa că cisterna va fi fost 
chiar neutil izată la data prefacerii ei în biserică. 

bare : e, de fapt, documentată ŞI pnn 

1 
l 
1 

�i 
- ,j 

1� JAij 
1 -�--

Fig. 35.  Coloane de marmoră dela basi l ica cu duplu 
transept (archit. fakler : fig. 3 5 - 37). 

alte resturi o atare viaţă în forme " ro
mane" a populaţiei amestecate " roma
no " - " federate " ,  mai mult barbare decât 
romane, dar trăind în forme culturale 
greco-romane aici 1 11 T ropaeum ? Sau 
toate cele de mai sus sânt s imple ipo
teze ? 

Mai întăi de toate resturi le  târzi i creş
t ine, capitele cu cruci byzantine dela ba
s i l ica de marmoră şi de la basi l ica cis
ternă (pentru aceasta din urmă vezi fig. 
38) (deci ,  cel mai  de vreme, sec. V-VI), 
lămpi de pământ ars, tot cu cruce (iarăş 
sec. V-VI) şi mai  presus de toate inscrip
ţia creşti nă, datând deasemenea nu mai de 
vreme ca din ani i  500, cu am'UQoc; 8a
'v <ho'U xal (haG1;6.asffic; - crux mortis et 
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fig. 36. Coloane dela basi lica cu duplu transept. 

fig. 37. Coloane dela basilica cu duplu transept. 

resurrectionis 111), găsită la Başpunar, spre 
SE de Adamclisi şi provenind poate tot 
din cetate 172), ne arată clar, că cu toate 
năvăl i ri le  barbare viaţa civi l izată în cen-

Fig. 38. Capitel de la basilica-cisternă (arch. Cegăneanu). 

trele antice dobrogene nu  încetează a 
dăinu i  în formele ei originale, supunând 
ea sufleteşte pe barbari i federaţi, iar nu 
lăsându-se barbarizată de aceştia. 

Să cercetăm acum mai de aproape 
desvoltarea populaţiei şi a vieţi i  11  ro
mane" ,  civi le ş i  mi l itare, în  Tropaeum, 
după reclădirea cetăţi i de către împăra
tul Licin ius. 

Primirea Ooţi lor ca 1 1  federaţi " şi 11 co
lonişti " în  provinci i le i imitanee ale I m
periu lu i ,  aduce o relativă l in iştire şi aşe
zare în viaţa locuitori lor 11 romani "  dela 
gran i ţă : Ooţii păzesc acum de alţi nă
văl itori nordici, ca grăniceri, alăturea cu 
provincial i i  băştinaşi, oraşele ş i  satele, în 
comun locuite de Romani ş i  de Ooţi . 
Uifi la predică în Moesia inferioară, Thra
cia şi Scythia  minor deopotrivă la Ooţi i 
săi şi la 1 1  Romani " - şi invers, episcopi i  
de  Torni îşi întind iuri sdicţia în toată 
Dobrogea, ei fi ind metropol iţi ai între
gului ţ inut. B iserici creştine, de nuanţă 
ariană ori athanasiană se ridică pretutin 
deni ,  prin dărnicia credincioşi lor de toate 
neamuri l e, înfrăţiţi acum întru Christus 1;3): 

171 J CIL. III 1 t214 , L8.  (Vezi-o sus în fig. 2). I72) Cf. Tocilescu, Fonilles et 1"eche1·ches, p. 20 1 .  
m )  Vezi pentru toate acestea, scrierea mea citată, 

C1·e�t. rlaco-1·oman, pass im. 
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doară eresia ariană de-i desparte pe alo
curea w) ; în ţinuturile centrale ale Moe
siei inferioare- către Durostorum - nici  
măcar deoseb( ri de acestea rel igioase nu 
găsim : toţi sânt ariani, întocmai ca şi 
împăraţi i acestui t imp, Constantius ş i  Va
lens 

1 '") . 

Această relativă pacificare a provin
ci i lor dela Dunărea de jos se documen
tează încă mai evident prin operele de 
folos obştesc, împlinite aici de împăraţi. 
Valens, Oratian şi Valentin ian fundează 
noi castele în Dobrogea 

1 16) , urmând prin 
fapte, p i ldele lui Constantin ş i  ale fi i lor 
săi 1'i) . I u l ian, Valens, Valentin ian, Ora
tian, Theodosiu şi Arcadiu 1 ' ) restaurează 
drumur i l e  dobrogene, fundamental repa
rate cu un veac înainte, de Diocleţian, cu 
predecesori i şi urmaşi i lu i  imediaţi, i ar 
apoi, în cursu l secolu lu i  al IV-lea, stri
cate de năvăl ir i  şi neîngrij i re J iD) . 

O întâmplare fericită ne confi rmă a
ceastă reluare a vieţi i active romane în 
Dobrogea ch iar pe artera de circulaţie 
de care ţinea şi Tropaeum. Pe drumul 
care ven ind din Marcianopol is, trecea 
prin Abrittus şi Tropaeum spre Nord, 

174) Vezi i nscripţia greacă din Pautalia, pusă la in
trarea unei biserici 07'/hodoxe, cu interzicerea primi 
rei arianilor eretici în sfântul lăcaş, la ](al inka, Ant-ike 

Denkmi:ileJ• in Bulgcwien, n. 232, şi comentariul ei 
d in scrierea mea citată, p. 55. 

175) CJ·eşt. claco-r·oman, p. 1 49 sqq .  
170) CIL I I I  749-t : Valens, l a  Hasarlâk, lângă Hâr

şova (a. 369) ; Procopius, de aeclif- , IV I l , ed. Bonn ,  
p. 308 (Valentiniana ş i  Gratiana, restaurate de Iusti
n ian ; a doua cunoscută încă din Not .  dign. Or. 
X XXIX [ XXXVI]) . 

177) CIL. I I I  1 3734 (Adamclisi : Constantin şi Li
cinius, an. 3 1 6 • ; 12483 (Carcal iu ,  lângă Igliţa - T1·oes

m is : fii i lui Constantin, a. 339 J ; Hierocles, Synecd., 
VI, şi Procopius, de aeclif., IV I l , ed. Bonn, p. 307 : 
Constantiana-Tomi, la Constanţa. 

178) Cll. I I I  761 1 şi 76 1 4  Oulian, la Nicoliţel şi 
Gargalâk) ; 1 2:J 1 8  (Valentinian, Valens şi Gratian, la 
Nord de Callatis) ; 1 4464 (Valentinian, Theodosiu şi 
Arcadiu, la Nord de Abrittus). 

1 79) Asupra drumurilor antice ale Dobrogei cf. ca
pitolul IV din studiul meu asupra cetăţii Ulmet ttm 
(descop. primei campani i )  şi v. pietrele mi liare în 
CI L. I I I ,  passi m. 

u l etinul  Com i s i u n i i  Monum entelor Istorice. r 

către Ulmetum şi Noviodunum ori Aegys
sus, s'a găsit o piatră mi l iară, la Nord 
de Abrittus, adică între acest oraş şi 
Adamcl i si ,  pusă întăia dată în  cinstea 
lu i  Hadrian (a. 1 1 7 - 1 1 8), iar apoi, la 
restaurarea drumului acestuia, peste a
proape trei sute de ani ,  de împăraţi i Va_ 
lentin ian, Theodosius şi Arcadius, folo
sită şi pentru comemorarea acestora 1s'') . 

Secolul  al IV- lea aduce dară şi pen
tru T ropaeum o oarecare renaştere. De 
unde la  restaurarea cetăţi i de către Li 
cinius noua civitas era, cum am văzut 
mai sus, foarte săracă în locuitori, supt 
împăraţi i  u rmători oraşul se populează 
din ce în ce mai mult, aşa încât alătu
rea de Abrittus în Sud, Axiopol is în 
Nord, Durostorum în Vest şi Torni în 
Est 

13 1) , Tropaeum a trebuit să alcătuiască 
pentru creştin i i  păstoriţi de episcopi i  ro
mano-gotici, orthodoxi, din Torni şi a
riani d in  Durostorum, un centru des
tul de infloritor la Dunărea de jos. 

În adevăr, faptul că încă d in  secolu l  
a l  IV-lea au existat aici două basi l ici 
creştine, iar în veacuri le următoare mai 
găsim încă două, şi anume, una dintre 
ele f i ind chiar biserică episcopală, cu 
baptisterium, ne arată că îndărătul pu 
tern icelor ziduri dăruite de Licinius vechi i  
fundaţi i traianice, curând după restaurare 
s'au adunat din toate părţi l e, pe drumu
ri le foarte umblate ce legau oraşul nos
tru cu centrele mai însemnate ale Moesiei 
şi Scyth iei ,  locuitori noi, de cultură atât 
romană cât şi greacă, precum ne  dove
deşte inscripţia creştină bi l i nguă d in  se
colu l  al VI- lea, mai sus pomen ită. 

Descoperir i le mărunte din cetate ne 
confi rmă în chipul cel  mai convingător 
continuitatea civil izaţi ei antice în acest 

180J CIL III 14464. 
181 1 Toate patru constatate prin ştiri l i terare şi mo

numente, ca fi ind continuu înfloritoare pănă după 
Iu:.tinian. 

2 \  
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centru din secolu l  al I l - l ea pănă într'al 
VI- lea. 

Astfel numai în săpătur i le dela basi
l ica cisternă întreprinse la 1 908, supt 
direcţia răp. Toci lescu, s 'a găsit u rmă
toarea serie de obiecte mici, destu l  de 
uşor de datat : 

o frumoasă u appl ique"  de bronz, re
prezentând un cap de satyr şi datând 
cel mai târziu din sec. I I  (v. fig. 39) ; 

o f ibulă de bronz în formă de arba
Iet, caracteristică pentru sec. al I I I - l ea 
(v. fig. 39) 1 2) ; 

Fig 39. Obiecte de bronz găsite în săpăturile dela 
basilica·cTsternă. 

o monetă i ndescifrabi lă, dar aparţi
nând după tip seco lu lu i  al IV-lea ; 

u n  frumos capitel cu foi de acanthus 
ş i  crucea byzantină, dela o colonetă, 
poate a unu i  amvon, ori, mai puţin pro
babi l, a unu i  ciborium :  înălţimea lu i ,  
c .  0 . 1 5 m ., baza de jos c .  0 .08 m., baza 
de sus c. 0 . 1 5 m. ; înălţimea crucei, c. 

ts2J Cf. cap. l l l ,  ! it .  E, din Ulmetwn, 1 .  

0.06 m.; sti lu l  capite lu lu i  indică secolu l  
al V-lea, mai  de grabă decât al  V I - l ea 
( cf. fig. 38) ; 

însfârşit din secolul  VI  avem tot 
aici mai multe monete, di ntre cari 
două complet descifrabi le : prima dela 
I ustin ian (din  a. 5 5 1  u al 25-lea " al 
împărăţiei sale), iar a doua dela 1 u 
stin a l  I I - lea (a. 573, " al VI I I - l ea "  al 
domniei) . 

Exemplul dat de m ine cu descope
rir i le mărunte dintr'un singur loc - ba
s i l ica-cisternă- poate fi socotit ca tipic 
pentru întreaga cetate. Prefaceri au fost 
destule în înfăţişarea monumentală şi 
etn ică a cetăţi i ,  dar o completă pără
s i re şi pusti i re n'a avut loc decât de
abia la sfârşitul secolu lu i  al V I -l ea, cum 
am văzut ş i  mai sus şi vom constata 
şi în cele următoare. 

D. Murnu făcând săpături la Adam
clisi în  a. 1 9 1 O, în special pe strada 
principală a cetăţi i şi la poarta de Ră
sărit, a observat următoarele fapte mai 
i mportante cu privi re la viaţa romană 
de aici, după a. 3 1 6  183). 

Strada principală din Tropaeum mer
gând dela E la V, a fost făcută întăi , 
ca drum pavat cu l espezi d e  piatră şi 
canal izat pe la mij loc, în îndoitul scop 
de a servi la scurgerea apelor de ploae 
ş i  de a purta un  conduct de apă de 
băut, - pe la  începutul secolu lu i  al IV- lea, 
odată cu restaurarea cetăţ i i  de către Li
cin ius ; în t impuri le u rmătoare - cred 
după poto l i rea furtunei hun ice, în a doua 
jumătate a sec. V, - această stradă a fost 
restaurată şi împodobită, după obiceiu l  
foarte răspândit în Orientul elenist ic şi 
apoi romano-byzantin, cu un porticus 

188) D. Murnu a expus, în parte, rezultatele săpă
turilor d-sale in broşura 1\ o i  săpăttwi în cetatect Tt·o
JJaewn (19t0) Bucureşti, 1 9 1 0, 26 pp. in 8°, şi în Bule

ti.?wl comisiunii monwn. ist01·. pe 1 9 1 0  şi 1 9 1 1 .  

http://patrimoniu.gov.ro



CETATEA TROPAE M 189 

vialis " care apăra trotoarul dela cele 
două margin i  ale stradei " .  Colonada e 

bar" al cetăţ i i ,  sânt construcţi i l e  primi 
tive, cari strâmtează spre V strada Şl 

Fig. 40. Planul orizontal al basilicei forense (archit. fakler). 

prin technica şi sti l u l  el ementelor ei 
componente specific byzanti nă !SJ). În-

întretae - prin fundamentele lor - ca
nalul ,  astupându-1 cu totul .  

fig. 41 .  Basilica forensi : vedere luată din strada principală (fat. ing. St. Petrescu). 

sfârşit d in  ult imul timp, " romana-bar-

•a•) Murnu, In·. c i t . ,  p. 1 2 :  "coloanele necanelate şi 
monolitice, din care câteva numai s'au păstrat înb·egi, 
erau aşezate pe baze simple cu un singur tarus şi 
plinte patrate, iar capitelurile, deşi ioniene, sunt pre
văzute cu un abacus înalt sau cu im1Jostw·i, o par
ticularitate aceasta care caracteriză perioada bizan
tină . . .  Că construcţia despre care-i vorba, e dintr'o 
epocă târzie, apropiată de aceea a lui Iustinian, ne-o 
dovedeşte mai departe varietatea sau incongruenţa di
feritelor piese architectonice ale ei ... " 

Tot din timpul lu i  Constantin, ob
servă şi d. Murnu, că trebue să fie im
punătoarea clăd ire cu colonade, basilica 
sau porticus jorensis dela Sudul străzi i  
principale (vezi în fig. 40 planul  ori
zontal a l  acestei bas i l ice profane, iar în 
fig. 41 ş i  42 aspecte ale ru inelor, în 
starea actuală : prima luată din faţă, de 
pe strada principală, iar a doua di nspre 
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V, cu pnv1re către bas i l i ca creştină cu 
duplu transept) 18'). - Şi această clădire 
în să a fost în cursul vremi i  prefăcută 
şi în parte stricată. Astfel diferitele 
contrJ torturi ale zidurilor ei (vezi fig. 42) 
au fost prelungite spre exterior şi 
uti l izate ca pereţi lateral i a diferite ta
bernae ; s'au găsit în aceste prăvăl i i  
dofia de d imensiuni  foarte respectabi le, 
pănă la 1 .50 m. înălţime şi 1 .20 - 1 .50 
m .  diametru ; unele  d in ele, pe laturea 
externă, vestică, a bas i l icei forense se 

urmele unei bătăl i i ,  date în mij locul 
oraşulu i - în bas i l ica din piaţă - între 
cetăţen i  şi barbari i năvăl itori. 

Tot astfel, peste drum, la N, în faţa 
bas i l icei forense, nu  mai avem înai ntea 
noastră decât urme de ziduri d in sec. 
VI : la temel ia clădiri lor ce se constată 
aici , s'au găsit monete dela I ustin ian, 
i ar în mij locul construcţi i lor, la 2.50 m. 
adâncime, un sarcofag vech iu-roman. 

Pe col ina ce face faţă către SE şi 

Fig. 42. Basi l ica forensis : vedere l uată dinspre V, cu privire către basilica creştină cu duplu transept 
(fot. ing. St. Petrescu). 

află î 1 1că in situ : ceea ce arată o uti
l izare a lor pănă la finele sec. VI ,  când 
încetează viaţa romană a cetăţi i .  - Nu 
mai puţin a fost deformată bas i l ica ş i  
pe dinăuntru prin zidur i  şi construcţi i 
posterioare, de caracter byzantino-barbar. 

Cuprinsul însuşi al bas i l icei forensis 
a fost teatrul unor cumpl ite even imente 
pe vremea năvăl i ri lor : pe când părţi le 
architecton ice ale ei l ipsesc cu totul, 
ceeace arată că în sec. VI  ea nu mai 
avea colonada ce o împodobia la în
ceput, s'au găsit în  sch imb cran i i  sparte, 
oase de vite, fier oxidat, etc.: adică toate 

IRS I L. C., p. 20. 

SV insulei întărite a cetăţi i Tropaeum 
se întindeau pănă departe, la 2-3 km, 
supt satul actual, aşezări l e  civi le ale co
lonişti lor romani ,  cari -şi îngrij iau în vremi 
pacin ice pământuri le lor, supt ocroti rea 
garnizoanei, sau măcar numai a ziduri
lor cetăţi i fortificate, gata a-i primi  la 
caz de primejdie. 

S'au păstrat numeroase urme : ziduri , 
mici obiecte uzuale, conducte de apă ş i  
canale, monete, etc., cari se descoper 
mereu în teritoriuL cetăţi i noastre.- Ca 
şi la Troesmis ( lgl iţa), Axiopolis (H i 
nok), Suci da  va  (în Romanaţi, = Celei u), ş i ,  
în general, aproape la toate cetăţi le  ro-
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mane, can dăinuesc ş i  ma i  târziu ş i  sânt 
restaurate de I ustin ian, avem a constata 
şi la Tropaeum o înflorire şi desvoltare 
a populaţiei orăşeneşti dincolo de zidu
r i le fortificaţiei propri u zise, într'o mă
sură cel puţin tot aşa de mare ca pe 
vremea bună a Imperiu lu i ,  în secolul  1 
şi al 1 1 -lea. În adevăr, precum ne po
vesteşte şi Eugippius în vita Severini, 
despre viaţa Romani lor d in Noric în se
colu l  al V-lea, lumea se obicinuise şi cu 
plaga năvăl i ri lor barbare : întocmai ca 
peste un  mi leniu în Moldova, cu năvă
l i r i le Tătari lor şi Cazaci lor, aşa şi în Do
brogea sec. V şi VI, cu cele ale Ooţi lor, 
Hun i lor, Slavi lor şi Avari lor. 

Numai admiţând o atare înflorire trep
tată a popu laţiei dela, nu din, Tropaeum, 
în sec. I V- Vl ,  putem înţelege existenţa 
a patru mari biserici creştine şi a o sumă 
de alte clădiri publ ice, numai în parte 
descoperite (basi l ica forensis), într'o ce
tate cu o suprafaţă deabia de 9 ha. 
Precum se poate vedea clar şi d in pla
nul cetăţii ,  de atâtea clădiri publ ice -
sacre ş i  profane- nu mai încăpeau de
cât prea puţi ne locuinţe particulare între 
ziduri, - iar dacă oraşu l  civi l ar fi fost 
tot în cetate, evident cei câţiva locuitori 
de aici nu ar fi putut în nic i -un caz crea 
multele şi frumoasele monumente cons
tatate în cetate. Puterea T ropeeni lor era 
în satul aparţinător cetăţi i ,  iar nu în însăşi 
populaţia orăşenească, compusă de sigur 
mai mult din mi l itari, clerici şi funcţionari . 

Ultimul  rest antic, databi l ,  dela Tro
paeum, a şi fost de fapt găsit nu în ce
tate, ci lângă cişmelele dela Adamcl i si ,  
la  SE  de satul romano byzanti n : e o ma
netă de bronz dela Maur ic ius, din a .  586 
(al  V-lea al împărăţiei sale). 

Dacă acum acest rest antic concordă 
perfect în ce priveşte datarea ultimelor 
l i căriri de viaţă " romană" la Adamcl i si , 
cu ştirea i storică, un ică, dela Theophy-

! adus, care ne povesteşte despre cea d in  
urmă şi  definitivă pusti i re a Tropaeu lu i  
de către Avari, tocmai, tot supt împăra
tul Mauricius 186)

, l ucrul nu poate fi de 
sigur întâmplător. Ci avem a socoti cele 
două ştiri i storice de natură diferită, ca 
întărindu-se reciproc în afi rmări le lor 
şi deci - mai ales când şi toate celelalte 
resturi monumentale, în special la basi
l ica de marmoră, se potrivesc cu această 
dată- avem a admite ca sigură, înceta
rea vieţei romane la Tropaeum, către 
sfârşitul secolu lu i  al VI- lea. 

Totuşi nu trebue nici măcar un mo
ment să socotim pe Avari drept prici
nuitori i  principal i ai dezastrulu i .  Avari i ,  
ca  ş i  apo i  Bulgari i ,  sânt n umai condu
cători i  furtunoşi, de rasă turan ică, a i  Sla
vi lor, treptat-treptat imigraţi în Sudul 
Dunări i ,  aceştia fi ind adevăraţi i şi s in
gurii succesori ai Romani lor pe pă
mântul scyth ic  în secolele V - X I I I . 

Avari i şi Bulgarii distrug civi l izaţia 
greco-romană din Dobrogea, nu spre a 
se aşeza ei aici ,  ci spre a instala sta
tornic pe Slavi. Aceştia însă erau prea 
înapoiaţi în cultură, pentru a se putea 
aşeza în oraşele părăsite de Romani ş i  
a trăi în formele de viaţă antică, orăşe
nească. Astfel cetăţi le părăsite de Ro
mani rămân pentru totdeauna pusti i .  
Doar la  exploatarea pietrei şi materia
lelor prelucrate, aflătoare în ziduri le şi 
clădi ri l e  lor, ca în n işte imense ş i  co
mode cariere, de mai servesc vech i le  
centre a le  culturii antice la Dunărea de 
jos. Populaţia agrestă, locuind în sate 
întemeiate pe, sau -- mai adesea - lângă 
ruinele antice, a fost aşa de puţin în
râurită de măreţele amint i ri ale lumi i  
vechi ,  încât n i ci măcar numele originare 
ale acelor i mpunătoare . cetăţi nu  n i  le-a 
mai păstrat în curgerea vremi lor. 

V. PÂRVAN. 
1B6J Theophyl. Hisl. ,  ed. de Boor, l .S, 1 0. 
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Cetatea romană dela Adamcl isi ramane mea 
un câmp l iber de cercetări şi presupuneri. Căci 
săpăturile vor mai da de sigur elemente noi, iar 
conjecturile pare că d'abia încep : căci D-1 Pârvan 
este primul învăţat care caută să pue în con
cordanţă materialul epigrafic şi cel istoric cu 
materialul archeologic, singura metodă, cred, ca
pabilă să aducă ceva lămuriri. 

În cercetări le  de până acuma viaţa romană 
dela Adamclisi este pusă între Traian (după 
Tocilescu) şi secolu l V l l l  (după Ex. Sa Monse
n iorul Netzhammer). 

Pentru epoca lu i  Traian materialul archeolo
gic este foarte slab. Cele câteva elemente deco
rative (frize, cornişe, architrave, baze de coloane) 
dela aşa zisul porticus forensis, toate de stil doric 
şi de o factură îngrij ită, sânt i nsuficiente să în
dreptăţească o afirmaţie ori-cât de aproximativă. 
Cornişa are oare care analogie cu cornişaprin
cipală dela " Monument" ,  însă şi aceasta în ce 
epocă poate fi pusă 1) .  Căci elementele deco
rative dela baza trofeului pe care s'a găsit in
scripţia sânt de sigur de altă mână şi în altă 
vreme făcute. 

Pe când capitelele pilaştrilor d i n  friză d 'abia 
reamintesc ordinul  corintian, capitelu l  pila
stru lu i  de  colţ al basei trofeului dimpotrivă 
este un foarte corect capitel corintian. De altfel 
ord i nul 9oric, un ord in  puţin simpatic Romani
lor, prin felul său simplu nu poate caracteriza 
o epocă cum ar fi spre exemplu cu ordinul  
corintian. 

Alte elemente mai vechi ar fi capitelele găsite 
la o basil ică clădită pe zidurile unu i  basin .  Dar 
acelea, aparţinând unei clăd iri suprapuse alteia, 

·n u  pot, de sigur, să ne dea vre-o indicaţie asupra 
primei clădiri. 

Apoi prin factura lor spinoasă, aceste capi
tele corintiene aparţin  tipului zis Teodosian care 
d in  vremea lui  Theodosiu al I l-lea capătă o 
întrebuinţare generală. Şi exemplaru l dela Adam-

1) Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques, 
fig. 17 şi 32. 

clissi (vezi în stud iu l  d- lui  V. Pârvan, Cetatea 
Tropaeztm, fig. 3 8) pare să fie d in tre cele mai 
târzii ,  de oarece primele capitele Teodosiene •) în 
forma lor generală sânt mai aproape de corin
tianul clasic, pe când acesta este s imţitor evoluat 
ca formă şi îmbogăţit ca detal i i  cu o cruce pe 
care n'o găsim la exemplele citate mai sus, dar 
care este nel ipsită dela capite!ul czt impostă, 
care urmează celui  teodosian. 

Deci aparţine epocei de transiţie şi ar putea 
fi clasat spre sfârşitul secolului  al V- lea. 

Dacă pentru începuturile cetăţei până acuma 
nu avem material artistic suficient, avem indi
caţiun i  mai precise pentru sfârşitul e i ,  cel  puţin 
ca cetate creştină. 

Una d in  basi l icile sale a fost surprinsă de o 
năvălire barbară în momentul celei de  a treia 
reconstruiri a ei. I ntr'adevăr, cu ocazia săpăturilor 
întreprinse acolo, s'a dat peste capitelele de 
marmoră sfărâmate în momentul executărei (v. 
în cit. studiu al d-lui Pârvan, fig. 1 9) :  unele 
sânt numai eboşate, altele au două părţi complet 
sculptate, iar altele blocuri de marmoră cu forma 
geometrică a capitelului abia schiţată. Faptul că 
aceste fragmente au fost găsite pe loc, în 
interiorul basilicei ş i  la nivelul pa?'doselz"
lor, denotă că ea n 'a mai fost reconstruită 
dela această catastrofă. Şi cum, prin presenţa 
baptisteriului  şi a bogăţiei de sculptură şi 
material, pare să fi fost în acea vreme bise
rica catedrală a cetăţei, putem deduce că o dată 
cu ea a încetat şi or-ce viaţă creştină organizată. 
Căci în interiorul cetăţei nu găsim o altă basi 
l ică mai nouă care să aibă în acelaş timp indi 
caţiun i  de episcopie (presenţa unui  baptisterin ) .  
Din  cercetarea amănunţită a elementelor acestei 
basil ice se poate stabi l i  cu oare care aproxima
ţie data acestor catastrofe. Forma bisericei este 
basilicală şi anume elenistică, adică cu un atrium, 
un nartez) trei năvi şi o singură absidă în mij
locul năvei centrale. Basilica este însoţită de nn 

2) A se vedea evoluţia capitelelor în Ch. Diehl ,  
Manuel d'art byzantin, p. 1 28 - 1 32. 
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baptisteriu aşezat în stânga atriumului .  Atât la 
atrium cât şi la baplisteriu s'au găsit urme de 
cond ucte de apă şi canale de scurgere. Or ştim 
că după sec. V I  t ipul cu trei abside şi nartex 
dublu, - unul către atrium şi altul către biserică
se generalizează 1), aşa că forma aceasta simplă 
rămâne să fie atribuită unei epoci anterioare. 

E drept că forma aceasta a planulu i  nu poate 
da n ici o indicaţie asupra vârstei J7'agmentelor 
de capitel de oarece acum se reclădea pe temeli i  
vech i ,  iar vremea anterioară sec. VI iarăş nu este 
precisată, căci avem aface cu un t ip de plan cu 
care începe architectura creştină. Dar între în
ceputurile oficiale ale architecturei creştine şi sec. 
VI ,  în cazul de faţă mai avem un reper. La să
păturile acestei basi l ici s'au găsit fragmente com
plete d in  plăci le care închideau în dreptul ab
sidei locul destinat în vech i le  biserici cântăreţi
lor şi lectorilor. Ele se compun din împletituri 
de cercuri şi figuri geometrice, caracteristice sec. 
V şi VI 2) . Aceleaşi figuri e drept revin în sec. 
IX şi X-lea, însă atunci ele sânt însoţite de fi
guri de pasări şi animale, care l ipsesc fragmen
telor de mai sus. Deci epoca, dacă nu primei 
cel puţin celei de a doua reconstruiri  a acestei 
biserici nu s'ar depărta mult de sec. VI .  A treia 
reconstruire sau mai bine zis încercare de re
construire ne oferă ca material capitelele în sta
rea pomenită mai sus. Sânt n işte capitele ionice 
nu  tocmai clasic executate, însă având toate ele
mentele lor constitutive (volute, ove), făcând corp 
cu nişte imposte de forma unui  trunchiu  de pi
ramidă intors, decorate cu câte o cruce încadrată 
în foi de acantă sau cu o dantelă de ramuri şi  
frunze. Este forma de capitel şi  ornamentaţia bi
zantină caracteristice sec. VI -lea. Evoluţia acestor 
forme este următoarea : capitel Teodosian 
simplu (Emir-Achor-Oiami Sf. Ioan - d in  Con
stantinopol). Capitel Teodosian cu impostă se
parată (Sf. Dimitrie d in  Salonic sec. V). Capi
tel Teodosian cu impostă l ipită (cisterna Bin
Bir-Direk - 528 ") .  Caracteristica capitelulu i-im
postă este că se depărtează de ornamentaţia plas
tică, îm prumutând o ornamentaţie orientală, dan
telată, pur decorativă. I mposta l ipită are aceeaş 
formă şi ornamentaţie ca cea separată. (St. Vital, 
cisterna citată mai sus Sf. Paraschiva d in  Sa 
lonic, capitelul dela Adamclisi etc.), însă tendinţa 
lu i  este să se profileze formând un coronament 
capitelului. Astfel s'a obţinut forma capitelulu i  
medieval. 

Aşa dar . capi telu l  dela Adamclisi rămânP să 
fie clasat în epoca de transiţie a primului  t ip 
(sec. V) şi  ult imul t ip care începe cu Sf. Sofia 
d iri  Constantinopol. Afară de aceste considera
ţiuni asupra evoluţiei capitelului byzantin, epoca 
aci fixată de noi se mai verifică şi prin fra
panta analogie a decoraţiunei impostei cu acea 

i l  Ch. Diehl, Manuel d 'Art byzantin, p. 162 - 1 64. 
2) Ch. Diehl, N\anuel d '  Art byzantin, p. 429. 3) Acelaş, op. cit., p. 1 39 . 

a i mpostei capitelulu i  dela Sf. Parasch iva (ac
tuala Eski O iamia) d in  Salonic, care, după Strzy
gowski şi Kondacoff 1), aparţin sec. al V sau cel 
mai târzi u  al VI- lea şi cu acea a capitelului  de 
la Sf. Dumitru 2), care aparţine în mod positiv 
sec. V-lea "). Aşa dar u ltima încercare de re
construire a ba i l icei nu depăşeşte sfârşitul sec. 
al V I .  După această dată alte forme de capitel 
iau fi inţă . . . . .  . 

Baptisteriul nu ne poate aduce n ici o lămu
rire asupra acestei catastrofe, d impotrivă, soarta 
l u i  f i ind legată de a bisericei, rămâne să fie ex
plicat tot prin consideraţi i le şi argumentele de 
mai sus. Căci baptisteri i le sânt cele mai greu 
de datat după sti l .  Găsim în aceaş vreme forme 
dreptunghiulare, rotunde, octogonale. patrate, în 
formă de treflă etc. Principiul lor, un basin 
central închis într'o clădire boltită cu o navă 
pentru serviciu şi cu mai multe n işi şi  nartexe 
pentru desbrăcat. 1 n cazu 1 nostru patru n işe ş i  
două nartexe. Că a fost boltit cu o cupolă ne-o pro
bează zidurile foarte groase ale patratu lui unde se 
cuprindea basinul, pe când cele ale nartexulu i  
acoperit în  fronton, ceva mai subţiri, au  fost 
boltite ci l indric sau poate chiar cu şarp;mtă a
parentă. Deci d in  forma planului  nu putem de
duce nimic asupra vremei când a fost construit. 
Oarecare presupuneri însă nu sânt inuti le : în 
starea în care se găseşte astăzi pare construit 
dintr'o dată şi  n'a îndurat în plan nici un fel 
de modificare. Apoi, dacă ţinem seamă de sol i 
d i tatea clăd irilor romane, nu putem adm ite a 
doua construire a basilicei de  cât tot graţie unor 
împrejurări vitrege care ar fi atins de sigur şi 
baptisteriul ,  aşa că ar fi necesitat o reconstruire 
care nu se putea să nu aducă modi ficări de con
strucţie şi întrebuinţare de material vechi .  

Aşa că mai probabil este ca baptisteriu 1 să 
fie în legătură cu a doua edificare a bisericei, 
adică în preajma sec. V-lea. Acestea sunt cele 
mai târzi i  manifestări artistice la Adamcl isi. O ra
ţie unor împrejurări violente, legătura d irectă a 
ţ inuturilor noastre cu arta byzantină a Metro
polei s'a i ntrerupt brusc, fără să putem bănu i  
la ce  rezultat ar f i  ajuns, dacă părţile dună
rene conţineau vitalitatea necesară unei variante 
artistice. 

Mai târziu, când l in iştea necesară manifestă
rilor de artă a revenit  iarăşi în regiunea dună
rei , Metropola nu mai avea prestigiul de altă
dată, iar contactul d i rect nu  mai era posibi l .  I n  
Moldova oraşele europene ş i  asiatice a l e  Ivlărei 

egre, în Muntenia Slavii dela Dunăre, mai ales 
Sârbi i ,  au îndeplin it serviciul de i ntermediari. 

SP. CEGANEANU. 
1\rcl)itect. 

1 )  Kondakoff, Voiaj în N\acedonia ( ruseşte) , p. I I I . 
2) Acelaş, p. 1 08. 
3) O. Tafral i ,  Sur la date de l 'eglise de Saint De

metre (estro.s din Revue Archeologique). 

http://patrimoniu.gov.ro



1 .  Vedere în regiunea Crainei sârbeşti. 

O B ISERICA A LU I RADUL-CEL-MF\RE I N  SERBIA 
LFI 

L O P U Ş N i f\  
--0--

In  p itoreasca regiune a Crainei 
sârbeşti , între văi le Moravei şi  a Ci
mocului ,  pe drumul dela Paracin la 
Zaiciar ş i  la  p oale le putern icei  masse 
a muntelui Rtan i ,  se găseşte ascunsă 
printre dealuri le bogat împădurite o 

fi ind  zidită la  1 50 1  de către Radul
cei-Mare,  domnul Ţării Româneşti, 
ş i  Goergb ina  Pâ rcă labul. 

In  ce împrejurări a fost ridicată 
această biserică,  nu se ştie. 

Faptul însă în s ine nu trebuie să ne 

2. Biserica din Lopuşnia, la poalele muntelui Rtani. 

mică b iserică,  astăzi în ruină ) . 

E Lopuşnia ,  care prezintă pentru 
no i ,  Români i ,  un deosibit interes, 

1 )  La 4 km de satul Krivivir, spre răsărit, urmând so
seaua, de acolo vre-un sfert de oră, pe jos, spre sud. 

mire : relaţi i le între cele două ţări ,  între 
voevozii noştri ş i  famil i i le foşti lor stă
pânitori a i  Serb ie i ,  sunt destul de cu
noscute. Cu un veac şi mai b ine  îna inte, 
Sârb i i  au fost - cu Sf. Nicodim --

http://patrimoniu.gov.ro
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3. Biserica din Lopuşnia, in exterior. 

cei  cari  au  introdus l a  no i  regule le 
v ieţei m ănăstireşti ş i  cari au r idicat 
pe  pământul românesc c lădiri după 
modul lor de a construi. .Acum, statul 
sârbesc s'a prăbuşit ş i  vedem pe pă
mântul lor  r idicându-se o b iserică prin 
îngrij ir i le unui  evlavios domn român 1) . 

Este de însemnat că regiunea 
Craina - e locuită în bună parte de 
Români. 

După o legendă c itată de Kanitz, 
această b iserică ar fi fost una  din 
ce le  n ouă  ridicate de către o căpe
tenie de l)oţi, pentru ispăşirea omo
rîre i unui episcop. 

Clă d i re a se găseşte într'o stare de 
ru ină  înaintată. Bolţile şi  o parte din 
z idur i  sunt surpate. Numai două ar
cur i  mari şi absida desp re m iazăzi 

1 )  In cartea sa despre Serbia (Das Kănigreicl) 
Serbi en und das Serbenvolk), Kanitz vorbeşte de 
această biserică şi o descrie in câteva rânduri. Cine 
era acest Radu, care a zidit-o, nu poate însă să 
ştie ,  căci - zice el, după ce a discutat cl)estia intr'o 
mare pagină - in acest timp in Ţara Românească 
{Wa lacl)ei) domnia Stefan-cel-Mare ! 

Buleti n u l  (omisiunii  Monumentelor Istorice. 

mai  sunt în p icioare, p recum şi o 
parte din bolta semic i l indrică a pri
mulu i  compartiment a l  naosului .  D in  
turla Pantocratorului a rămas cam a 
tre ia parte, însă fără bo ltă (fig. 3). 

Dărămăturile au format o movilă 
care a îngropat baza c lădir i i  ş i  pe  
care a crescut o vegetaţie îmbelşu
gată ; pomi i ,  rugii ,  mărăc in i i ,  burue
n i le formează ca un zid în j urul 
ei ; c a  un castel fermecat din poveşti ,  
p are că vrea să-şi apere tainele în 
contra oamenilor. 

Nu cred să ma i  dăinu iască mult 
timp această ruină interesantă , căc i  
mortarul ce leagă p ietrele  ş i-a p ier
dut col)eziunea şi de abia  atingând 
ziduri le se desp rind bucăţi întregi ,  
încât, fără scări sau fără scl)elă ,  este 
aproape imposibi l  a se urca pe ele. 

In aceste condiţiuni dific i le, nepu
tând întreprinde săpături le ,  necesare, 
n 'am p utut face releveul c lădir i i  cu 
toată exactitatea dorită. Planul a lăturat 

4. Biserica din Lopuşnia, in interior. 

24 
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(fig. 5) arată însă cu aproximaţie sufi
c ientă disposiţia biserici i ,  dar secţia 
transversală (fig . 6) trebue conside
rată mai mult ca scbematică. 

Avem un naos cu abside laterale, 
separat pr intr'un perete de pronaos. 
Ciudat e modul  cum sunt a l ip ite cele 
două încăperi d in dreapta şi  stânga 
absidei princ ipale - diaconicul  şi  
p roscomidia. 

O a ltă b iserică din aceiaş regiune 
- Petruşa - prezintă o dispoziţie 
aproape similară. Redau p lanul  ei  
după Kanitz (fig 7) .  

E l  nu  ne  dă însă n ici  o relaţie 
asupra datei sau asupra constructo
rului acestei c lătiiri. Ca şi  la Lopuşn ia ,  
z idăr ia este de tuf ca lcar  c iopl it cu 
îngrij i re. La Lopuşnia  însă găsim din 
când în când câte u n  rând de cără
midă. Unele din aceste cărămizi sunt 
de un format neobişnuit de mare, de 
32 129 7 şi  45 33 7.  Vor fi servit ş i  
de pardoseală. Sunt  de o excelentă 
ca l itate şi  prezintă aparenţa unor 

5 .  Planul bisericii din Lopuşnia. 

1 
TI 
1 · 
r 
1 :." ;L· 

1 
6. Biserica din Lopuşnia : secţie transversală. 

cărămizi romane. N'am putut găsi n i c i  
un semn de legiune ; au însă m ic i  
dungi  transversa le, cum se vede în  
figura a lăturată. 

Faţada este de p iatră aparentă , cio
p l ită cu îngrij ire,  mai  cu seamă la  
turlă,  unde nervurile a rcadelor - de 
secţiune rotun dă - sunt executate cu  
siguranţă şi  cu o oarecare eleganţă. 
A ltă cărămidă nu apare decât la o 
cornişă de mai multe rânduri de că
rămizi ,  unele pe  lat, a ltele aşezate 
p ieziş, ca dinţii de ferestrău ,  care în
conjoră baza turle i ,  - desemnând 
largi  arcaturi pe  cele patru laturi. 

O rnamentaţie sculptată este rară. 
In fiecare timpan al bazei turlei 

găsim câte o mică rozetă cu orna
mentaţie geometrică foarte simplă 
(fig . 8- 1 1 ) .  In  axa arcului sunt discuri 
ş i  mai  rudimentare. 

Pe o faţă găsim o piatră pătrată 
purtân d  nişte semne sau slove, pe 
cari nu  le-am putut desc ifra nici  de
calca ,  fi ind aşezată într'un loc inac
cesib i l  (fig. 1 2). 

In  absida principală ,  dealungul zi
dului ,  este o bancă semicirculară. Ab
sidele latera le (şi probabil ş i  cea prin
cipală) ,  po l igonale în exterior ,  au  un 
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soclu semicircular până  la vre-o 0.40 
m. sub fereastră. 

7. Planul bisericii din Petruşa, - după Kanitz. 

Uşele de 'intrare şi de comunicare 
între p ronaos şi naos au bo iandrugi 
de stejar ,  cari  susţin zidăria supe
rioară. Uni i  ma i  sunt la locul  lor. 
Alţ i i ,  p utreziţi , au dispărut, dar zidul  
devenit monol it, se ţ ine încă de la 
sine. 

Resturi de zugrăveli  mai  împodo
b esc pereţii i nteriori ; sunt însă foarte 
stricate (fig. 1 3). 

Pe cele două arcuri mari ră mase 
în fi inţă , medal ioane mic i ,  p rinse în 
rinsouri ,  a rată cl) ipuri de sfinţi ; alţi i 
înşi raţi în pa rtea inferioară a turlei 
se văd încă b ine. Pe pendentive sunt 
numai  rămăşiţe nedesluşite. Pe zidul 
desp re miază-noapte şi  p e  cel desp re 
apus a l  naosului  sunt zugrăviţi cti
torii . Un Domn cu o barbă scurtă , cu 
coroana pe  cap ,  ţine  b iser ica în mâ
ni le  lui. Numele lu i  nu  se mai citeşte. 
In fine ,  deasup ra uşei ce duce în p ro
naos se găseşte inscripţia ,  tot zugră
vită (fig .  1 4) ,  care sună astfel : 

t II3R'-"•HIH i f•'' " ''' 1 �.1. 1 1  I I '' C I H I I I f i i i H•'"' c i i ,, 1 1  
Cb.R{l b. W f i i H M\b. cT,w,, .\X•' cu [ cTII XI''''" CTII I''' 
•'PX".ifP•IPX"•l] H 'ltl,},TR'' P I �,, ilt i i-:,'MI C'h:c! l l c\•IT <l 1 1 a-a 
Kb. X" ii r,, "'"'''Kf ll iH I  1·1 Xpn'"'''"'"'" 'K  11 r,}, l l b. lw 

p,\,},S1Ib. E.NK'-",1,•1. 11 l',l, l lb.  &b.Cfl l  3f ,\\IHI "\'rp.-

RMX"HCKi.' H  1· 1  &flll- 1 1-: � 1  n[ b.p ] t-:b.Miib. iK$ 1 1,\ I I b.  fep

r H I I<l f l ll H  I H'tl,\\f l ltl  "if iJ•\\NI ,IX"tl J" ' EMC I I l.:O .  R b.  Nlâ· 

1S8. H I INI I- I C f  n p H  H rS,\\HIS "ifiJ•\\O H <IX"tl e nv,},wpS.  

T{ltl,l,'-"<\\b. H fl'-",l,KH I'IM\ p.lli<l &iK I -I fr<l K IH3<1 E.o

rNa H l'i.'Cm'iK,l,f Eri.' il�.<IPE 1· 1  'l f,.\. l iXb.·  &b. 1\·kf. 

,s8"i. i'{ltlrb. ci\ ln �S . er. lltl H H .  H. l l l l,l,KTH\\> 1 1 .  fj· 

f i i ·IXT<I. R. ee .\\fi\If. i�. '"'' �'' wxt .... Rp"i.l. KS. c\ r ib. .  
«Cu voia tatălui şi cu ajutorul fiului ş i  cu săvâr

şitul sfântului dul), acest (sfânt l)ram al sfântului ar

l)ierarl)) şi făcător de minuni Nicolae ziditu-1-au cel 

întru fjristos Dumnezeu bine credincios şi de fjris

tos iubitor şi Domn !o Radu! Voevod şi Domn a 
toată Ţara-Românească şi marele părcălab jupăn 

Gl)ergl)ina, în vremea egumenului ieromonal) Gl)e

lasie, in anul 7009 ( = 1 500/1) .  Şi s'a zugrăvit în vre

mea egumenului ieromonal) Teodor, cu osteneala şi 

cl)eltueala robului lui Dumnezeu cneazul Bogoia şi a 

doamnei sale Mara şi a fiilor săi, în anul 7019 ( " 1 510) 

crugul soarelui 19, al lunii 8, idicţiunea 13, epal)ta 
2, temelia 3, luna Octombrie 26 zile». 

("Craducţia ll.. Băleanu). 

După Kanitz, pe zidul de miază-zi, 
s 'ar p omeni  ajutorul dat de Petru 
M.uşat, Domnul  Moldovei ,  cneazului 
Lazar  la  Kosovo. Nu se mai p o ate 
în să recunoaşte această p i ctură. 

Cal itatea acestor frescuri este me-

8. Biserica din Lopuşnia. 

diocră,  mai cu seamă în comparaţie 
cu acele ce împ odobesc b iseric i le  
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sâ rbeşti d in vremea cneazului La-

9-1 1 .  Discuri de la turla bisericii din Lopuşnia. 

zar şi a fiului  său, despotul Ştefan ,  
( 1 380- 1 450). 

Putem oare găsi vre-o înrudi re intre 
această b iserică şi celelalte sârbeşti 
sau cu cele româneşti ? 

P lanu l  - abstracţie făcând de cu
rioasa dispoziţie a p roscomidiei  ş i  a 
diacon icului  - are o oare-care ase
mănare cu p lanul  b iserici lor sârbeşti 
d in epoca cneazului Lazar şi  a ur
maşi lor săi 1) . Nu p rezintă însă n ic i  
una  d in  caracterist ic i le lor  celela lte. 
Nu găsim la ungbiuri le  absidelor a
cele colonete care se termină prin 
mic i  cap itele şi  cari suportă arcbi
travele acoperite mai totdeauna cu 
cele mai bogate sculpturi. Nu vedem 
acele rozaşe ornamentate atât de ca
racteristice,  căci cercuri le ornate, 
despre cari  am vorbit, au o înfăţişare 
cu totul diferită şi  sunt aşezate cu 
totul într'alt fel .  

Nervuri le ,  cari incadrează feţele 
turlei ,  n'au n ic i  o asemănare cu colo
netele b iserici lor sârbeşti. Planuri le  
z idur i lor n u  sunt separate în p anouri ,  
pr in  mari arcade oarbe. Nu regăsim 
cornişele ob işnu ite de p iatră c iopl ită. 

I ntr'un cuvânt b iserica din Lopuş
n ia  nu se poate clasa printre bise
rici le c ic lu lu i  Lazariz i lor. 

Clădir i le cari au urmat această din 

1 )  G .  Balş, O vizită la câteva biserici din Serbia, 
- in care se găseşte bibliografia interesând arl)i
tectura vecl)e religioasă a Sârbilor 

urmă epocă de înflorire n 'au mai  avut 
un sti l  particular,  ci arată decadenţa 
arte i de a c lădi. Lopuşnia însă se deo
sibeşte ş i  de ele şi  pare a se prezinta 
ca un tip izolat. 

Nic i  cu ctitoria lu i  Radu! cel Mare 
din România ,  frumoasa b iserică a mă
năstiri i  Dealu l ,  nu prea se vede ase
mănare. Planul  Lopuşniei  e d iferit, 
deoseb indu-se mai  mult de cel a l  
Dealulu i ,  d e  cât de c e l  sârbesc. Nu 
regăsim arcaturi le de secţiune semi
c irculară - de origină armeană - care 
împodobesc, în două caturi , faţadele 
Dealului ,  nic i  nu  regăsim frumoasele 
sculpturi ale bazelor turle lor şi  a le  
cbenarelor ferestrelor. La Dea l  că
rămida n u  intră în decoraţie. 

Cu toate acestea, dacă nu se pot 
vedea legături lămurite între mănă
sti rea D ealu l  ş i  Lopuşnia ş i  nu se 
poate deriva una de alta,  tot există 

1 2. Biserica Lopuşnia : detaliu din baza turlei. 

oarecare puncte din apropriere. Este 
modul  de execuţie, lucrul p ietră rie i ,  
care este foarte îngrij it ş i  într'ade-
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văr făcut de mâna 
.A.semenea la Deal ,  

strucţie care din 
acest punct de ve
dere întrece cu mult 
tot ce se făcuse 
în veacuri le d in 
urmă în Serbia ş i  
în România. .A.
ceastă comunitate 
de frumoasă exe
cuţie la  două clă
diri ridicate de a
celaş ctito r în două 
ţări  deosebite, în
tr'o epocă când a
ceasta constitue o 
excepţie, ne  în
dreptăţeşte, până la 
un oarecare punct, 
de a vedea o în
rudire între ele. 

unui  
avem 

maestru . 
o con-

In rezumat s'ar putea face urmă
toarea ipoteză - o simplă ipoteză 

că Radu!  cel Mare,  
care tocmai  în a
cest an isprav1a 
mănăstirea Dealul ,  
a trimis pentru a 
clădi  b iserica lu i  
d in Serb ia  pe u
nu l  d intre meşteri i  
cari au  lucrat la 
ctitoria lu i  româ
nească , un  bun p ie
trar, dar sculptor 
deosebit n'a ma i  
pus  ; n ' a  socotit 
aceasta ca nece
sar, căc i ,  cu toată 
eleganţa proporţii
lor ei  ş i  buna exe
cutare a lucrului ,  
b iserica din Lo
puşnia nu este de 
cât o c lădire mo
destă. 

.A. r c a t u r i l e  în 
«budin», cari înca
drează feţele tur
le i ,  pot să fie puse 
lângă arcaturi le pe-

13. Biserica din Lopuşnia. Pereţii interiori cu resturi 
de zugrăveli. 

Interesul ei este 
de a fi una  d in  pu-

1 4. Inscripţia bisericii din Lopuşnia 

reţi lor de l a  Deal ,  cu care aduc puţin. 
Poate că descifrând p iatra cu slo

ve despre care am vorb it, s'ar găsi 
vre-o ind icaţie în această privinţă. 

ţ inele b iseric i ,  dacă facem abstrac
ţie de Sfântul Munte poate s ingura,  
care să fi fost c lădită dincolo de Du
năre de către un Domnito r român 1 ) . 

G. B.A.LŞ. 

1) In legătură cu această ctitorie românească peste Dunăre amintesc că Ia mănăstirea Cremicovski din 

Bulgaria o frescă - azi in Muzeul din Sofia-represintă doi dintre copiu lui Radu îngropaţi acolo (v. N. Iorga 

Jnscripfii din Bisericile României, voi. II (in Studii şi Documente, voi. XV) p. 80. 
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Biserica din Bălineşti. 

BISERICA LOGOFĂTULUI TĂUTU L 
D I N  

B A L I N E Ş T I  

-- 0--

B iserica d in  Băl ineşti (j udeţul Do
roboi)  este una din cele mai  i ntere
sante b iserici din Moldova ş i ,  pr in 
p articularităţi le  pe care le prezintă, 
ocupă un loc cu totul a parte în 
evoluţia artei monumentale d in  t impul 
lu i  Ştefan cel M are ş i  a urmaşi lor  săi. 

Planul b iserici i  n u  seamănă câtuşi 
de puţin cu tipuri le din secolul a l  
XV ş i  XVI, tot astfel n ic i  forma bol
ţ i lor, nici  d ispoziţia clopotniţei. In 
ceea-ce p riveşte însă materiale le în
trebu inţate precum ş i  elementele şi 
formele decorative a le faţadelor,  ele 
sunt aceleaşi ca la  celelalte b iserici 
din acea epocă. 

Planul  b iserici i  presintă p articula
ritatea ,  un ică în Moldova,  de a avea ,  
po l igonale pe  d in  afară, atât a ltarul 
cât şi  pronaosul .  Clopotniţa este a l i
p ită de b iserică în faţada dinspre 
miazăzi ş i  cbiar la uşa b iseric i i ,  for
mând un fel de pridvor bo ltit la  in
trare. Bo lţi le atât la naos cât şi 

la pronaos sunt c i l in drice «berceaux» 
ş i  întărite cu nervuri formând arcuri 
dublouri paralele între ele. llcest 
sistem de bo ltă derivă din cele me
dievale şi p resintă asemănare cu bol
ţ i le b iserici i  domneşti d in Rădăuţi. 

Interiorul se compune din pronaos 
ş i  n aos, despărţite prin un zid p l in ,  
cu o uşe de comunicaţie în  axul  lu i. 
llltarul are în i nterior forma semi
circulară obişnuită şi  este acoperit 
cu o boltă în formă de sfert de sferă. 
lltât n aosul cât şi  pronaosul au bol
ţ i le  lor  c i l indrice ,  împărţite în  câtg 
trei travee egale prin a rcuri dublouri ,  
căci se reazimă pe stâlp i  de p iatră 
angaj aţi în zid şi  decoraţi cu capi
tele şi  socluri  sculptate. I n  p artea din 
spre apus a bo lţei pronaosului se 
află menaj ată o descbidere, pe unde 
se poate pătrunde în pod ş i  la  ca
mera clopotelor ,  prin o scară de 
lemn. lllt acces la clopotniţă există 
prin o descbidere ce se vede în zidul  

http://patrimoniu.gov.ro



BISERICA LOGOFĂTULUI TĂUTUL D I  BĂLINEŞTI 201 

clopotniţei spre apus, desigur pr in o 
scară mobilă. Acesta este ş i  dispozi-

ţiunea clopotniţei dela biserica Po
păuţi din Botoşani ,  care nu este a c
cesibi lă decât pr in o scară mobi lă ,  

probabi l  spre a feri c lopotele de o 
comunicaţie di rectă cu exterioru l. 

Faţadele sunt decorate după nor
mele b iseri c i lor  lu i  Ştefan cel Mare. 
Soclul  puterni c  în p ia tră de dimen-

::i 
o u o o 

s ·s:: o o. o u 
·;;;. 
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Biserica din Bălineşti. Faţada de miazăzi şi clopotniţa (văzută în faţă\. Releveu! d-lui ari). TI). Ciocoiu. 
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siuni  mari este foarte p roeminent ş i  
cu faţa teşită. Muci) i i le  verticale a l e  

- 4-eoo-

în p iatră n eregulată ş i  parte în cără
midă. Cea mai mare parte a faţadelor 

Planul bisericii din Bălineşti.-Releveul d-lui ari). TI). Ciocoiu. 

Biserica din Bălineşti. Secţiune longitudinală.-Releveul d-l�i ari). TI)._ Ciocoiu. 

ziduri lor sunt de asemenea de p iatră 
c iopl ită, restul zidărie i  pare a fi parte 

Buletinul  Comisi u n i i  Monumentelor Istorice. 

este acoperită · cu tencuel i  foarte de
teriorate, cari -par a fi fost p i ctate p e  

25 
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toată suprafaţa lor, la o epocă oare 
care ; partea · superioară a faţadelor 
este de cărămidă,  formând două etage 
suprapuse de fi ride semicirculare : 
rândul i nferior de fi rizi mai  mari ,  cel 
superior  mai mic  şi  de două ori mai 
numeroase. 

Peste aceste fi ride să întinde de 
jur împrejurul b iserici i  mai multe 
rânduri de discuri smălţuite , colorate 

o capelă gotică. Este de observat că 
pe  această pictură toată faţada b iserici i 
pare zugrăvită, ceea ce a r  dovedi 
că p ictura e posterioară întemeieri i  
biseric i i  ş i  nu  contimporană cu ea : 
într'adevăr este inadmisibi l  ca  bogata 
arbitectură de p iatră de tal ie ,  de 
fi rizi de cărămidă şi  de tera cote smă l
ţuite, să fi fost dela început acope
rită cu zugrăveli .  

�------------------·--- ----- ------------�-------------------

Biserica din Bălineşti. Vedere spre altar. 

în mai  multe nuanţe şi la fel cu cele 
dela Popăuţi , Hârlău şi Sf. Nicolae 
domnesc din Doroboi .  Totul e înco
ronat cu o cornişă de p iatră ciopl ită. 

Acoperişu l ,  astăzi de ş indri lă ,  este 
deteriorat şi s lăbit. 

E greu de spus ce era acest aco
periş la început. Pictura votivă care 
a rată pe  ctitor cu b iserica în mână ,  în
făţişează un acoperiş ţuguiat şi  o si
luetă generală asemănându-se mult cu 

Sunt multe b iserici  vecbi din Mol
dova care au fost acoperite în între
gime pe din afară cu zugrăveală «al  
fresca>>. Dintr'însele,  sunt unele cari 
până astăzi au păstrat această po
doabă, mai mult sau mai puţin con
servată. Ast-fel sunt b iserici le din 
Râşca, Baia (a lu i  Petru Rareş), 
Voroneţ, Homar, Sf. G beorgbe din 
Suceava (până la  restaurarea ei) ş i  
altele. Un studiu mai  amănunţit al  

http://patrimoniu.gov.ro



206 BULETI UL  COMISIU1 I I  MONUMENTELOR ISTORICE 

cl)estiunei ar p utea fixa data când 
s 'au făcut aceste zugrăvel i  exterioare. 

In i nteriorul b iseri c i i  p i ctura este 
de asemenea d in  mai  multe epoci 

Mistra în Peloponez. Aceste p icturi  
din Mistra sunt din timpul  Paleo l o
gi lor,  una d in  epocele cele mai  str ă
lucite a le civi l isaţiunei  bizantine. 

Biserica din Bălineşti. Vedere spre intrare (detaliu). 

diferite. Unele sunt de o rară fru
museţe şi  pr in puritatea sti lu lu i ,  pr in  
e leganţa desenului  ş i  a tecl)nicei ,  
amintesc întru câtva p i cturile re
levate de D-nul  Gabrie l  Mi l let la 

Partea cea mai  caracteristică şi cea 
mai  bogată este însă clopotniţa b i 
seric i i ; ea  este mai  înaltă de cât 
corpul biseric i i  ş i  împărţită în două 
etaje pr intr'un brâu de p iatră ; este 
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pătrat<t jn plan şi se reazimă pe de o 

parte pe  zidul b iseric i i ,  iar  pe de 
altă parte pe doi stâ lp i  de piatră, 

puternic i ,  de  secţiune octogona lă ; 

arcuri ogivale de piatră ciop l ită ş i  
cu profi latura gotică transmit pre-
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siuni le superioare p e  cei doi  stâ lp i  
ş i  pe  zidul  b isericii ; aceste arcuri 

console în j os secţiunea p atrată trece 
la  secţiunea octogonală a stâ lp i lor  

Picturi din biserica d e  l a  Bălineşti. Boltă ş i  arcuri d e  boltă. 

se reazimă pe console de p iatră , cio
p l ite şi sculptate bogat ; dela aceste 

pr in  câte patru p iramide răsturnate 
la colţuri le stâlpului  şi  cari formează 
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un capitel. Aceeaş soluţiune o întâl
n im la  clopotniţa din Popăuţi , unde 
secţiunea în plan trece de asemenea 

dela octagon la  patrat, atât în jos 
spre soclu cât şi în sus spre camera 
c lopotelor. Pr idvoru l  format de clo-

potniţă la i ntrarea b iseric i i  este în
coronat cu o bo ltă cu nervuri de 
p iatră ciop l ită, decorate cu rozete tot 

de p iatră şi  rezămate pe frumoase 
console situate la  cele patru ungbiuri 
a le  bolţii .  
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Soclul  pr idvorului  este decorat pe 
tre i  feţe cu o balustradă de p iatră în 
b locuri  mari sculptate cu flori  în sti l 
gotic. I n  i nterior, pr iqvorul  are, pe 
două d in  feţele lu i ,  o b ancă de piatră. 

Partea superioară a clopotn iţei ,  
unde  se află clopotele,  e descl) isă 
prin trei  mari  ferestre ogivale  de 
p iatră, pe deasupra cărora trece un 

se afirmă nu numai  în tecl)n ica ş i  în 
formele sculpturale ale p ietrei ,  dar se 
înt inde cl) iar ş i  până la unele prin
c ip i i  de construcţ iune. 

Uşa biserici i  este curat gotică ,  de 
asemenea ferestrele geminate ale pro
naosului  cu ogivele lor înflorite, fe
restrele dreptungl) iulare ale naosului  
ş i  a ltarulu i ,  c l)enarul pisaniei ,  etc. 

Picturi din biserica de la Băiine�ti. 

brâu l arg de discuri de teracotă, în ... 
coronat cu o cornişă de p iatră. 

In genere toate formele şi p rofi le le  
de p iatră sunt gotice ş i  d in toate bi
ser ic i le d in Moldova, unde i nfluenţa 
gotică este atat de evidentă , poate 
că la Băl ineşti se arată mai pu
ternică ca  ori unde, pentru că aci ea  

B �letinul Comisiuni i  Monumentelor Istorice. 

Şi cu toate a cestea ,  c ine  ar putea 
spune că nu ne  aflăm în faţa unui  
monument cu caracter moldovenesc ? 
Elementele streine  departe de a pro
duce o notă discordantă, se armoni
zează cu concepţia generală a monu
mentulu i ,  care le as imi lează producand 
un itatea ce caracterizează un «Sti l:». 

ARH. N. GHIKA�BUDEŞTI. 
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1 .  Inscripţia bisericii din Bălineşti. 

I N SC R I PT I I L E  B I S E R I C I I  D I N  BA L I N EST I  . . 
-- 0--

Inscripţiile tăutu leşti ale bisericii din Bă
lineşti au fost publicate mai întâi, după decal
curile pictorului bucovinean Epominonda Bu
cevski, de Episcopul .Melcl)isedec în ale sale 

stricat, cum se relata de unii, s'a păstrat, 
de-alungul veacurilor, întreagă şi nealterată 
în slovele desemnate, poate cl)iar şi săpate, 
de mâna iscusită a pisarului  domnesc Dra-

2. Mormântul marelui Logofăt Ioan Tăutul. 

Notiţe istorice şi arcl)eologice (Bucureşti 1 885, 
pp . 292 - 5) , iar acum de curând, după citirea 
lor la faţa locului ,  de d. N. Iorga, în memo
riul Contribuţiuni la istoria Bisericii noastre, 
tipărit în A.nalele A.cademiei Române (ser. II, 
tom. XXXIV, mem. sec . ist. , p. 480 şi  urm.) . 

Dacă le mai dăm deci şi aci, în textul original 
slav şi  în traducere română, e numai spre 
a inlesni lectura şi înţelegerea reproducerilor 
fotografice ce publicăm mai jos. 

Mai întâi avem frumoasa inscripţie a bise
ricii (fig. 1 ), care, departe de a se fi şters şi 

gotă al Tăbltului ,  care, pentru aceasta, şi-a 
însemnat numele pe marginea din dreapta a 
pietrei, ce mărturiseşte : 

t H3&\.V11WÎ E.\\b. WL�J . H C1, l l�CWRWHI Î fi\\b. 

cH,\ • H c1,&pnWE I I Î fl\lb. C7T� AX" • l ltiH lwH Tnt<
TIS,Ib. il �rw<j;ETb. H,\ 4.1\ • 1·1 Cn3P,<I Cl.H XPMib. • 

&'b. � 1 •11-k " H:i\f &'b. CTb.l • lV�<I IMI I I Er� • <IPX'if
P•IPX<I H 4�,l,�T&\'pU,<I • 11 1· 1 1\lVilb.l &'b. ţ\ IHI • 
Eiii'1.'4CTI·I&,\r\' • 1·1 xcwiii�Eii &<lr\' • rcnp<1 • lw 
G=Te<j;,l l l <l E.N&I.',l,b.l • C I I <\ E\'rr\MM GN&�,l,b.l • 
11 c·b.&pnUI I i  c.l\ • &1\TIV • 133-.IIC�<I • Au.;mp i<l •§. 
Pe margine : AP<Ir�Tb. T <�STISM&Ii4 .  
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= CU VREREA TATĂLUI Ş I  CU AJUTORUL FIU
L U I  ŞI CU SĂVÂRŞIREA SFÂJ TULUI DUH, 

3.  Mormântul lu i  Petru, fiul Log. Tăutul. 

O M EAL 1 ION TĂ T L LOGOFĂT A ÎNCE
PUT ŞI A ZIDIT ACEST HRA 1 Î TRU UJ\IELE 
CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI OSTRU AR
H lERARHUL ŞI FĂCĂTORUL DE M I  NI N I� 
COLAE, Î ZILELE Bl E CREDINCIOSUL 1 ŞI 
DE HRISTOS l UB!TORULUl DOMN IO ŞTEFAN 
VOEVOD, FIUL LUI BOGDAN VOEVOD. - ŞI 
S'A SĂVÂRŞIT ÎN ANUL 7007 ( 1499), L NA 
DECEMVRIE 6 .  - Pe margine : DRAGOTĂ AL 
TĂUTULUI .  

Vine apoi un fragment, aproape jumătate 

(fig . 2), din piatra mormântală a ctitorului în� 
suş i ,  marele Logofăt Ioan Tăutul . - După !ee -

4. Mormântul lui Teodor, fiul Log. Tăutul. 

tura mai vec]Jie a lui Melc]Jisedec, d. N .  
Iorga completează astfel această inscripţie : 

1 Ţ G·t, J I  !CT I'P\\I I:>t. J l ,\ ! 1 ,\ lwu T.I�T�iltl IUJI I- 1 -

"'Ir�] ''-' I'IV<t> n·t� 1 ' ! 1 ,\ GTe<t>t� � t ,\ K N &\\1,..\ t.t • ume 

1·1 up·kcr,\Kl l  Cti'l lRNii:T 13.� 1  o\\ CI�,\ . . . ]. 
= ACESTA E TE MORMÂ TUL O MNEAL I 

ION TĂUTUL, M.ARELE LOGOFĂT AL DOM
NULUI ŞTEFA VOEVOD, CARE S'A PRESTĂ-
\ IT Î1 A TUL 7009 ( 1 501 ), LUNA LUI. . . . 

Anul morţii e greşit. Marele Logofăt Tăutul ,  
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cum se constată din documentele vremii, a 
tni it şi după 1 50 1 , - până la 15 1 1 . (GIJ. 
Gbibănescu, in Uricarul Codrescu XVIIJ, 

5. Mormântul Vasilicăi, fiica Log. Tăutul. 

pp. 447 - 8 şi lui .  M.arinescu, Bogdan III cel 
Orb ,  Bucureşti 1 91 O, tabla dac. dela sfârşit) . 
Lectura lui 1\t\e!ci)isedec, din causa defectuo
sităţii pietrei, a fost deci eronată. In loc de 
7009, mai întâi Hasdeu (Et!:jmologicum mag
num Romaniae III, c. 3056) apoi d. I .  Bogdan 
(la C. Giurescu, Capitulaţiile Moldovei cu 
Poarta Otomană, Bucureşti 1 908, p. 50 nota 
1 ) ,  au propus, prin emendarea cea mai fi-

rească, 70 19 ,  după care an Tăutul nu. mai 
apare în documente şi care se dă şi in Cronica 
lui Urecbie-probabil după sfârşitul pierdut 

6. Mormântul Magdei, fiica Log. Tăutul. 

al 1\nalelor bistriţene, dacă nu ci)iar, prin 
interpolare mai târzie, după piatra funerară 
insăşi-ca dată a morţii sale (Cronicele Ro
mâniei, ed. Kogălniceanu, I, p. 1 84) . 

După ctitor urmează în necropola dela Bă
l ineşti, patru copii ai săi : doi feciori-Petru 
şi Teodor-şi două fele-Vasilica şi M.agda. 
Iată epitafele lor in ordinea decedării. 

Al lui Petru (fig. 3). 
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Ţ ll,u r b.  lwr� T,r8r8,, IIC>ro<jiETb. 8Kp.rcH C"hH 

PpO&b. • CU8 CKOEI\-\8 flETpH • Hif<E H r r p-JicT,\IW CII\ 
-K:.b,_KJi.li ii�H W&HT'k1IH • K1\TO • 13& " 1\\C • CHI • K .  

= DOM UL ION TĂUTUL LOGOFĂT A ÎN
FRUMUSEŢAT ACEST MORMÂNT FIULU I SĂU 
PETRU, CARE S'/\ PRESTĂVIT LA VEŞ !CELE 
LĂCAŞURI I A UL 7002 ( = 1 494), LU A LUI 
SEPTEMVRIE 2. 

1\1 lui Teodor (fig. 4). 

Ţ IJ�� r �b.  lw11 T.r8rs,, M ro<j;t [Tb ] "  t' Kp.rcH c·Mr 
·I'\10&b. cr� S c&,,Et\IS Tnv,).opS • H {l\!  • r r  rr p -kcT,\Kii 

Cn"\ K"h K-Ji41 1NI \.\lJi HTkl\ 1 1  • K1\T'' • 13K • CHI  • KR.  

= DOM UL ION TĂUTUL LOG OFĂT A I t  -
fR MUSEŢAT ACEST lviO R!viÂNT FIUL l SĂU 
TEODOR, CARE S'A PRESTĂVIT LA VEŞ !CEL[ 
LĂCAŞ 'Rl IN ANUL 7002 ( = 1 494),  SEPTEJ\'1-
VR I E  22. 

1\1 Vasi licăi (fig .  5). 

t G'hl l  r·po r>b. ECTh r,.l&l\1 &if<'i..l\ c ,,ci,uH;,, 
,).'h4J H ThSTt'illl ''"''o<j; ET,\ • H if<E n p-kcTM!.I-1 c..l\ 

R1I-JiT • 13r • 1\\ C l �  CHI • I II • R'k41 1 t\,\ Hl l l ti.I\-JiTb. • 

�Cb.TRO p l l  H SKpM I I  !ro 1 11' 1 1  T·r,STS,, M ro<j;rTr,. 

ACEST NIORMÂ T ESTE AL ROABEI LU I 
DUlviNEZEU VASI LICA, FI ICA LUI TĂUTUL LO
GOFĂT, CARE S'A PRESTĂVIT l ANUL 7003 
(=1 495), LUNA LUI SEPTEMVR IE 1 8. �  VEŞN ICA 
El POMENIRE. � 1-A FĂCUT ŞI l-A 1!\ FRU!v\USE
ŢAT lOt TĂUTUL LOGOFĂT. 

1\1 .Magdei (fig. 6)-

Ţ G·b.u rpo&b. fCTb. p.l&-k liif<'iH • il!l.w,\H • ,).'1,4J I·I 
1 1,\u,r TbSTS'''' ,,oro<jiET,\ • Hif<E H n p ·kcT,\RH c..l\ 

l<'l\ K-Ji'W OH \VIiHT'k1\H • K1\TO • 1:. H I  • (?) CHI " K,\\. 

= ACEST MORMÂNT ESTE AL ROABEI LUI 
DUMNEZEU MAGDEI ,  FIICA DUMNEAL 1 
TĂUTUL LOGOFĂT, CARE S'A PRESTĂVIT LA 
VEŞNICELE LĂCAŞURI 1 ANUL 7008 (= 1 500), 

SEPTEMVRIE IN 29. 

Dintre aceşti patru copii ai Logofătului Tă
utul-morţi fiind pilrintele lor in viaţă-po
melnicul familiei, publicat, după un grafit, de 
d. Iorga (o .c. ,  p. 484), menţionează numai pe 
băeţi : «Pătraşco» şi << Toader». Fetele poartă 
alte nume : <<1\nesiia», <<.Mă rica» şi «Nasta
siia». Pe aceasta din urmă o găsim zugrăvită 
şi in portretul ctitoricesc din biserică, împre
ună cu tatăl ,  cu mama (in pomelnic Magda
lena) şi cu fraţii Pătraşco şi <<Ion», după cum 
se poate vedea din următoarea descriere pe 
care o dă d-1 Iorga in scrierea citată (p. 482) 
şi pe care o retipărim aci, spre a se referi 
la reproducerea dată la pagina 2 10. 

«Ioan Tăutul Logofătul («Ionil Tăutu!U Lo 
gofăth) e înfăţişat având pe cap o pălă rie 
umflată, fără margini, jos cu o margine stri
cată, şi lăsată pe ceafă. E aceeaş ca in ci)i
purile de boieri ctitori în - mănăstirile buco
vinene dela inceputul veacului  al XVI-lea. 
1\re mustaţa roşie, barba rasă, peste l)aina 
de brocard e un guler de blană. Lângă dânsul 
sunt fiii : "Pătraşco " şi " Ion � " - Soţia lui, cu 
o pălărie asemănătoare, poartă o l)aină verde, 
cu mâneci albe, peste una roşie, şi la gât un 
şirag de mărgărîta r. Fetiţa, Nastasia (sic) , 
are diademă şi mărgăritar la gât, căzând in  
lanţuri lungi». 

Cf. ş i  descrier�a lu i  N.  Filipescu - Dubău 
in Dicţionarul geografic al judeţul ui Doro
l)oiu (Bucureşti 1 891 , p. 14) precum şi acea 
dată de Al. Odobescu in raportul Rămăşite 
antice din judeţul Dorol)oiu ,  publ icat mai 
întâi in .Monitorul Oficial din 1 3  Iulie 1 871  
apoi, revăzut ş i  completat, in  a le  sale Scrieri 
l iterare şi istorice (li, pp. 2 1 7-8). - D upă 
acest portret al Log. Tăutul dela Bălineşti 
a intocmit G l). 1\saki, in ci)ip fantezist, cu 
<<veşminte mai  mul t  lucsoase decât autentice» , 
(Odobescu, 1. c.) , cromolitografia sa foarte 
răspândită pe vremuri in foi volante şi 
reprodusă şi in grupul istoric din Calen
darul pentru Românii din Principatele Da
n ubiene, din 1 856. 

Pe lângă aceşti copii ai Logofătului Tăutul, 
în b iserica dela Bălineşti mai dorm somnul 
de veci şi alţi membti ai famil iei. 

Astfel, mai întâi, sub o t0t aşa de frumos 
săpată şi ornamentată piatra ca cele reproduse 
mai sus, o .Marie, maică a lui Dragotă «Tău
tulovici» (fig. 7). 

Ţ �b.H rpo&b. S r-:p.rc r· r Ap,rroT� T·b.STt-1/\CIK H 'I "  

1\\TPH CKNH • K rrkrH U b.l IU p'iH • � l if<E H r rp·kc-r,r&H 

CA\ Kb. K'k'I I I EI\\ " 1-Vi.>�ITk.H,\\ • R1\T\\I • /:!3 • ,\\,\fi. Kr.  

- ACEST J\1\0RMĂNT L-A INFRUMUSETAT 
D RAGOTĂ TĂUTULOVICI MAICEI SALE CNEA
GHI  El J\1\ARIEI ,  CARE S'A PRESTĂVIT LA VE
Ş !CELE LĂCAŞURI IN ANUL 7007 ( - 1499), 
MARTIE 23. 

Acest Dragotă Tăutulovici era diac domnesc. 
Ca atare il găsim menţionat, tocmai in această 
vreme, in două documente din 1 497 (la 1. 
Bogdan, Documentele l ui Ştefan cel Mare, 

1) In inscripţie greşit : ••p·krn.dKH. 
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2 1 6  BULETI UL CO.vUS!UI II  MO, UME:'-ITELOR ISTORICE 

II, pp. 1 0!! şi 1 1 0) , ambele date in Vaslu i ,  
unde indeplinise aceiaş slujbă de diac , intre 
1 465 şi 1 472 (1. Bogdan, op. cit., I, p. 88 

7. Mormântul Mariei, maica lui Dragotă 
Tăutulovici. 

şi II, p .  246) un alt Tăutul, negreşit tatăl 
celui dintâi. - Filiaţiunea aceasta, ne ates� 
tată documentar, se impune prin succe� 
siunea de timp, de loc şi de ocupaţie a celor 
doi dieci domneşti şi prin faptul că Dragotă 
IŞI zicea «Tăutulovici», - deci al Tăutului. 

In ce raport de rudenie să fi fost acest 

Tăutul cu marele Logofăt al lu i  Ştefan�cel� 

8. Mormântul l\ngelinei, jupâneasa lui Drăgan 
Tăutul ( 161 7). 

Mare, nu ni se arată, după cât cunosc, in nici 
o mărturie. Imprejurarea insă că soţia lui .Ma� 
ria - o cneagbină-a fost inmormântată la 
Bălineşti, înainte încă de a sfârşi zidirea bi� 
sericii de aci şi alăturea cu copiii ctitoru
lui, ne indică un grad de rudenie foarte 
apropiat,-presupun cbiar frate. 
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INSCRIPŢi i LE BISERICI I Dl T BĂU EŞTI 2 1 7  

I n  acest caz, această Marie ,  maica a lui  
Dragotă, ar fi cumnata Logofătului Tăutul, iar 
acel Toader «Dragotovici», deci  fiu al lui  
Dragotă-al cărui mormânt de asemenea se 
găseşte în b iserică - i-ar fi un nepot de 
nepot. 

Inscripţia de pe mormântul acestuia e frag
mentată şi ştearsă (Bg. 9). După lectura d-lui 
Iorga, ea ar avea următorul cuprins : 

potul-Toader al lu i  Dragotă (Dragotovici) 
au îndeplinit funcţiunea de pisari domneşti ,  
Ş i  e firesc . Slovaci de  origină, cum îi arată 
numele - Românii din 1\rdeal numesc şi 
azi Tăuţi (ung. Toti)) pe compatriotii lor din 
Nordul Ungariei - ei vor fi ştiut destul 
de bine slavoneşte, ca să poată sluji, cu toată 
priceperea, ca logofeţi în cancelaria dom
nească. Intre ei Dragotă ni  se arată dea-

9 . .1\'\.ormantul lui Toader Dragotovici (Tautul) prisarul. 

1 0. Mormantul Mariei. fiica lui Mii)ai Tăutul ( 1634/5). 

[fG'b.l·l fC'rb. rp.-&b. Tc-,1,..\] Ep� AP•IrOTOIW • I I H
c,lptl " � liKf 1-1 n p-kC'r<I (IW CRI l.:b. &-k4 1 1 0H  W&H
T·kt\H Ktl'r'' 1 S . . .  J\\ C I �tl] . 

= ACESTA ESTE MORMÂ TUL LUI TOADER 
DRAGOTOVICI PISARUL, CARE S'A PRESTĂVIT 
LA VEŞ !CELE LĂCAŞURI IN ANUL 7 . . . LU 1A 
LUI . . . .  

Cum vedem deci, tustrei : tatăl-Tăutur, 
fiul Dragotă al Tăutului  (Tăutulovici) şi ne-

sebit de iscusit, ca scriitor. Cum am spus, 
el a desenat, poate cl)iar şi  săpat, frumoasa 
inscripţie a bisericii. Din perfecta asemănare 
a tăeturii ş i  formei slovelor, constatăm că tot 
el a desemnat şi  - poate - săpat inscripţia 
şi ornamentaţia pietrei puse pe mormântul 
maică-sa. De altfel ambele inscripţii sunt lu
crate aproape in acelaş timp. 

In sfârşit, reproducerile noastre dau mor-

http://patrimoniu.gov.ro



2 1 8  BULETINUL COMISIUNII  MONUMENTELOR iSTORICE: 

minte"Ie a · două femei din neamul Tăutuleş
tilor din sec. al XVII. lntâiul (fig. 8) al J\n
gel i11t2i, jupăneasa Logofătului Drăgan Tăutul ,  
din 1 6 1 7, al doilea (fig . 1 0) - sub o piatră 
«CU o foarte ciu-dată şi cpmplicată săpătură» 
(Iorga o. c., p. 483)-al M�riei, fiica lui Mil)ail 
Tăutul Logofătul din 1 654/5. 

' 
Iată aceste două morminte : 

tG'l.i f'jl-'& • Sl-:pdCH AP'l.f'tiH ThSTS M f'-'

<f; [I]T " Kll'kf'H I IH  CKNH if H f'EMI H H " fiKf nptCTtiKi 

c-k• K'l. K'k4H�H W&HT-k1IH "  K1IT-' 13pK1 " •\\ [d ]H " 1\. 

=ACEST MORMÂNT L-A INFRUMUSEŢAT DRĂ
OA TĂUTU LOGOFĂT CNEAOHINEI SALE AN
OELINEI,  CARE S'A PRESTĂVIT LA VEŞNICELE 
LĂCAŞURI IN ANUL 7 1 25 ( = 1 6 17) ,  MAIU 30. 

fG1.11 Kd1\lfH  rpW& H i H  C 'l.T K-'PH H WKpdCii  lldll 
ili\ HXdHt\ T1.STS 1\f'(t>T. A !. LJHpH CKNH iliLip'ii fiKf 

H n p-kCTdKH c·k K!. K'k 4 H !. H  W&HTIIIH " K1\Tl\l " 

13p1\\f' " 1\\CLI,tl . . . •  

=ACEASTĂ PIATRĂ DE MORMÂNT A F ĂCUT-0 
ŞI IN FRUMUSEŢA T-0 DUMNEALUI MIHAIL 
TĂUTUL LOOOFĂTtJL fi iCEI SALE MARIEI ,  
CARE S'A PRESTĂVIT LA VEŞNICELE LĂCA
ŞURI IN ANUL 7 1 43 ( = 1 634/5) lUNA LUI . . . 

Legătura dintre aceşti noi 'Căutuleşti, ai 
sec. XVII, şi cei vecl)i, ai epocii lui Stefan
cel-Mare, a dat-o d. Gl). Gl)ibănescu in Su
rete şi zvoade V, pp. 1 75-6. E i  sunt urmaşii 
direcţi ai acestora şi nu va fi fără interes 
a arăta aci că, întocmai ca şi dânşii, au in
ceput cariera ca uricari domneşti. Astfel, cel 
d'întâi menţionat mai sus, Drăgan 'Căutul ,  e 
scriitor de documente al Movileştilor, apoi 
Logofăt şi în urmă Părcâlab de l)otin (GI)i
bănescu, lspisoace şi Zapise V, pp. 53, 71 , 76, 
1 33, 1 67, 228 şi 11-�, p. 54 ; 1\celaş, Surete şi 
Zvoade Il,p. 315 şiV, p. 236)-'Cot ca uricar pare 
că începe şi Mil)ail 'Căutul ,  Logofătul de mai 
târziu (Iorga, Studii şi Documente V, p. 2 19  şi 

Documentele Bistriţei II, pp. 25, 50, 51 ) ,  tatăl 
Mariei înmormântată la Bălineşti şi al lui 
Pătrăşcan 'Căutuj , marele Vornic de Câm
pulung, care, pe la sfârşitul sec. al XVII , a 
jucat un oarecare rol politic (V. Iorga, Docu
mentele familiei Callimacl)i, tabla). 

Cu fiii acestui&-Ion, Vasile, Sandu şi 'Coader 
(Studii şi Docur]wnte V, pp. 229 şi 232) - şi 
cu urmaşii lor ipcepe decadenta şi împră
ştierea neamului ,  care se coboară la treapta 
simplilor mazili. Din aceştia s'au ridicat mai 
târziu, la  începutul sec. XIX, cei din urmă 
'Căutuleşti cu rol politic şi cultural mai re
marcabil în Mol�ova. Genealogia lor ar me
rita să fie întoc�ită. 

Pe seama tutq,ror acestor generaţii de co
borâtori din neamul marelui Logofăt al  l u i  
Stefan-cel-Mare rămase, în  cursul veacurilor, 
purtarea de grij� a bisericii din B1lineşti .  
care ni s 'a păstrat până astăzi nealterată în 
vecl)ia ei construcţie. 1\şa cel puţin constată 
cei ce au cercetat-o mai de aproape : Odo
bescu în Scrieri (II ,  pp . 2 15  - 20) , şi d. N. 
Iorga în Neamul Românesc (1 91 1 : art. Eri , 
azi şi mâine). 

Cum amăndoi _?ceşti scriitori remarcă, sin
gur aco.per_i�ul: ă ' fost refăcut ; el nu mai co
respunde c'a cel dat in reprezentarea votivă 
a bisericii din portretul ctitoricesc. Faptul îl 
cunoaştem azi sigur, din însemnarea preotului 
Iosif luca, păstrată în copia unui Letopişet 
făcută de dânsul , - insemnare dată la iveală 
de d. C.  Giurescu in scrierea deja citată : 
Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomană, p. 
52 şi nota 1 ,  şi in care se spune că refa
c.erea acoperişului se datoreşte Episcopului 
Calistru al Rădăuţilor şi Starostelui de Cer
năuţi Dimitrie Macri - "in zilele pr�a lumi
natului nostru Domn Io Mil)ai Racoviţă Vodă, 
vlto dela 1\dam 7229 ( - 1 721 )  msţa Mai 1 2 " .  

1\LEX LĂPED1\HI. 

RECTIFIC1\RE. - La articolul .Lămuriri asupra Buzeştilor" din fasc. 1 5  a acestui an, s a  strecurat un 
lapsus, in privinţa anului morţii lui Preda, care, după cum de altfel rezultă din docu-
mentarea textului inscripţiei, trebue să fie 1609 în loc de 16 10. V. D. 
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