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1 .  Vedere a Messembriei. 

RUINELE BIZANTINE DIN MESSEMBRlf\ 
--0--

Istoria arl)itecturi i  noastre reli
g ioase presintă încă multe puncte 
obscure, cari nu  prea par  a se desluşi 

ş i  cele din ţări le mai visitate de obi
ceiu ,  au fost adesea descrise ; am 
crezut însă că înafară de aceste cer-

2. Vedere a Messembriei. 

prin studi i le ,  ori cât de amănunţite , 
a le  monumentelor noastre pământene. 

Cl)estiunea or ig in i i  sti lur i lor noa
stre şi  a diferite lor  scl) imbări de o
rientaţie ce  par a fi suferit în evo
luţia lor, e încă foarte puţin lămurită. 
Trebue deci căutată şi în afară din 
ţară soluţia acestei probleme. 

Multe monumente, cele principale 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

cetări ,  e mai  de folos pentru noi  stu
dierea monumentelor mai  puţin cu
noscute ale ţări lor ce ne  sunt ime
diat vecine, pentru a vedea ce re
laţi i  pot există între e le  şi  a le  noastre. 

Dacă în Serb ia  sunt numeroase 
b iserici le şi  mănăstiri le de mare 
interes, în Bulgari?, din contra, clă
diri le rel igioase anterioare venirei 
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2 BULETI N  L COMIS IU I l  MONUMENTELOR I STORICE 

turci lor  sunt puţine ş i  în general 
fără mare importanţă. La Nicopoli  
se găseşte o biserică vecbie cu-

3. O vedere din Messembria. 

noscută sub numele de Mănăsti re : 
mai  avea, în 1 87 1 ,  cân d a văzut-o Ka
n itz, două turle mici pe pronaosul 
care acum e distrus. Studiul acestui 
monument ar putea fi interesant pen
tru o comparaţie cu biserica Dom
nească din Curtea_-de-Argeş. La 'Câr
nova sunt câte-va biserici de o arbi
tectură destul de simplă : Mitropol ia ,  
b iserica celor 40 mucenic i ,  b iserica 
Sf. Dumitru (fig .  4) .  Nici ca plan n ic i  
ca ar.b itectură nu par  a avea vre-o 
înrudire cu monumentele noastre ; ele 
ţin de b iserici le b izantine din seco lu l  
al  XIV -lea. Ornamentele de pământ 
ars smălţuit în formă de flor i ,  cruci u
l iţele sau guri le de trompetă joacă un 
rol  destul de importantîn ornamentaţia 
faţadelor. Vom vorb i  mai  în urmă în 
mod mai desvoltat despre acest gen 

de ornamente. lntr'un cuvânt arbitec
tura târnovei e din cele mai modeste 
ş i ,  faţă de vecl) imea acestui frumos 
oraş şi  de trecutul lui strălucit, ar
l)eologul b izantinist nu  poate de  cât 
să fie desilusionat în aşteptăril e  lui .  

Messembria însă, cu numeroasele 
e i  ruine,  atrage atenţia noastră într'un 
grad mult mai  înalt, ea  fi ind ,  p rintre 
cele rămase, locul  de căpetenie  pen
tru studiul care ne  interesează. Acolo 
avem p ri le ju l  să. admirăm rămăş iţe 
din cele mai frumoase ale epoci i  b i
zantine, superioare poate celor d in  
aceeaş vreme în Constantinopol  sau 
în Sfântul Munte, pentru că au rămas 
nescl)imbate, neatinse de mâna omu
lui  şi  pentru că ne  permit a vedea 

4 .  Vedere a bisericii Sf. Dumitru d in  Târnova. 

până în detal i i le  lor  principi i le con
structive şi  decorative. E interesant 
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RUI1 ELE BIZA1 TINE DIN MESSEMBRIA 3 

în acelaş grad ca ş i  Mistra şi în ge� 
nere oraşele moarte . 

.Asupra Messembriei găsim foarte 
puţin prin că rţi. Oraşul e adesea po� 
menit în istorie, dar din punctul de 
vedere al  interesuln i  arbeologic a 
fost puţin cercetat. Hommaire de Hell ,  
în călătoria lu i  în Orient 1) , i�a con� 
sacrat câte-v a rânduri precum şi două 
frumoase l ito grafi i ,  pe  cari le re� 
producem (fig .  5 şi 6). Kanitz 2) a 
făcut şi el o scurtă descripţie şi ci� 
tează monumentele cele mai de seamă. 
In  «Epopea bizantină» a lui Scblum
berger găsim o i lustraţie care rep re� 
sintă una din biserici le acestui oraş. 
In fine  fraţi i Scorni lov au publicat în 
«Sbornik»3) un articol , care se mărgi
neşte însă la o descripţie minuţioasă, 
fără a intra în critică sau a desvolta 
vre�o consideraţie ,  care ar putea să 
ne călăuzească în privinţa orig inelor, 
a influenţelor  sa·u a datelor monu� 
mentelor cercetate ; ceia ce face însă 
importanţa acestui studiu,  sunt nume� 
roasele p lanuri ,  în general exacte, 
care î l  însoţesc. 

* 

Frumoase le  şi călduroasele zi le de 
Iul ie în cari am întreprins această că
lătorie ne vor rămâne ca una din cele 
mai p lăcute amintiri a le  noastre. Din 
Varna,  unde nu am putut apuca va� 
poraşul ,  care face obişnuit cursa spre 
porturi le Rumel ie i ,  am plecat peste 
Balcanul estic (Emineb Balkan)  şi 
după o lungă călătorie printre pădu
ri le şi  locuri le cele ma i  părăsite, că
lătorie nu fără peripeţi i  emoţionante 
dar încântătoare, trecând mai  multe 

1) fjommaire de fjell, Voyage en Turquie et en 
Perse 1846-47-48, Paris 1859. 

2) F. Kanitz, La Buigarie danubienne et le Baikan, 
1882. 

3) Sbornik-ul Ministerului de Instrucţie bulgar, v .  
III, Sofia 1 890. 

şiruri de dealuri ş i  întrezărind din 
când în când a lbastra intindere a 
mări i ,  am aj uns la  poalele sudice a l e  
munţi lor. Printr'o câmpie întinsă şi 
mărginită spre mare de melancol ice 
dune de n isip, am atins în fine  ţinta 
călătoriei noastre. 

Pe o pen insulă sau mai bine  o insu lă ,  
căc i  e unită cu  ţărmul numai  printr'o 
îngustă l imbă de pământ (fig. 1 ) ,  m icul  
orăşel turcesc prezintă o înfăţişare 
aproape meridională,  cu străzile lu i  în
guste şi  întortocb iate, cu casele în bo
lovani de piatră (fig. 2) cu catul de sus 
în lemn şi  cu balcoane proeminente 
(fig.  3) îmbrăcate cu v iţă, cu acoperi
şuri j oase de olane ş i  cu grădini  în.
cbise cu împrej muiri de piatră. Lumina  
orbitoare a unei zi le sp lendide,  a lba
stru! neturburat al  apei un it cu alba
stru! cerului ,  intrerupt numai spre nord 
de puternicul masiv a l  Balcanului, 
care pare că se sfârşeşte în mare,  ş i  
spre apus de dunga albă a dunelor  
de nis ip ,  l iniştea orăşelu lu i  aproape 
pustiu, fac o adâncă imp resie de o
diQnă asupra călătorulu i  obişnuit cu  
viaţa sgomotoasă a oraşelor noastre: 
occidental izate. 

Posiţia Messembriei, de abia legată 
cu  continentul ,  a făcut ca din toate 
timpurile să fie o cetate de seamă; 
mai  a les în vremea Bizantin i lor  a 
fost unul  din aşezămintel e lor  cele 
mai  importa nte de pe ţărmurile Mă
rii  Negre şi  un punct de sprij in  a l  
flotei lor  . .Adesea căzută în mâin i le  
Bulgari lor şi  adesea reluată , a fost, 
în vremea Imperiului Latin de Răsă
rit, ş i  în stăpânirea Veneţien i lor. Sub 
j ugul Turci lor Messembria a căzut 
vre-o trei luni după Constantinopol .  
Dovezile importanţei acestui oraş în 
trecut sunt, o dată cu resturi le pu
ternici lor ziduri ce îl apărau într'o 
vreme, şi  însemnatele biserici ,  ce le 
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RUINELE BJZA TINE DIN MESSEMBRIA 5 

mai  multe în  ruma, răspândite pe  
toată suprafaţa lui .  

Se zice că ar fi fost p ână la 80 

1 / 
1 

adevărată legenda după care o în
semnată parte din oraş a dispărut în  
mare pe urma unu i  cutremur. 

6. Detalii de la biserica Sf. Ion J\liturgl)itos (după Hommaire de Hell). 

de biserici-actualmente sunt mult mai  
puţine rămase-şi acest mare număr 
s'ar  putea expl ica numai dacă ar fi 

Cei a ce face deosebitul i nteres a l  a
cestor clădiri este faptul că au rămas. 
neatinse-sau aproape-în tot cursu� 
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6 BULETINUL COMISI I I  MO IUMENTELOR I STORICE 

veacuri lor trecute de la clădirea lor : 
e un minunat pri lej de studiu a l  ar-

7. Planul Mitropoliei vecl)i. 

l)itecturi i  bizantine până în vremea 

şi  a lte elemente, aşa că nu se pot 
clasa printre t ipuri le  cunoscute, ci cu 
drept cuvâ nt le putem considera ca 
un tip aparte. 

Necunoştinţa datei construcţiuni i  
lor îngreunează , fi reşte, studiul  ş i  des
curcarea in�uenţelor ; totuşi se pot 
deosebi două trei curente, cari par  a 
se fi contopit a ici. N'avem p retenţia,  
bine înţeles, a da o soluţie defi
nitivă problemelor complexe ridi
cate printr'un studiu complet al  a
cestor monumente şi a determina 
precis ce loc ocupă_ ele în desvolta
rea arl)itecturii bizantine ; ne vom 
mulţumi a le  descrie în câte-va cu
vinte, adăogând şi  re�ecţiuni le  ime-

8. Vedere a Mitropoliei vecl)i. 

cucenm. Dar  mai au un interes 
special ,  şi anume că presintă un tip 
care trebue clasat ca ceva deosebit. 

.A.semănări sunt şi cu ceia ce se 
ma i  vede la  Târnova şi  în numeroase 
a lte oraşe bizantine din restul pe
ninsule i ,  dar afară de acestea presintă 

diate resultate din examinarea lor. 
P ublicăm fotografi i  ş i  p lanuri  4) , cari 

vor putea servi c a  documente ş i  ca 
bază pentru o ce rcetare ma i  a mă-

4 1  Din articolul d-lor Se  ornilov din Sbornik. Din 
parte-ne ne-am mulţumit să corectăm câte-va mici 
erori fără mare importanţă. 
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RUJ ELE BIZANTINE DIN MESSEMBRIA 7 

nunţită şi cari vor îndemna poate pe 
a l ţi i  l a  un studiu mai  complet ce 
l-ar merita pe  dep l in aceste foarte in
teresante monumente destinate să dis
pară.  Vom descrie acum pri�cipalele 
biserici ce au mai  rămas astăzi. 

Mitropolia Vt:!che - E o biserică care 
are forma basi l icală (fig. 7) din primele 
veacuri  după Cristos, cu tre i năvi şi  cu 
stâ lp i  dreptungl)iulari ,un iţi pr in arcuri 
în plin centru, pe două caturi. Bise
r ica n'a fost boltită , ş i  astăzi pe zi
durile ei  exterioare şi-au ridicat ve
cinii casele lor (fig .8). Deasupra arcului 
singurei abside să află un fronton 
triungl) iu lar  cu 3 ferestre 5); este de 
observat că arcul cel mare al absi-

1 0  � o • 2 j ... 

9. Planul Mitropoliei noi . 

..a-- �- -- :ff -

10. Vedere a Mitropoliei noi. 

dei este uşor frânt la creştetul lui .  
Se zice că biserica ar fi fost acea a 
Latin i lor  în vremea stăpânir i i  lor. 

Zidăria este de p iatră brută , în 

straturi groase, separate prin stra-

5) O disposiţie la fel se vede la Djumanin Dja
misi (Panagia in Adalia) citată de I). Rott (Klein
asiatiscl)e Denkmăler), care ar fi mai vecl)e ca se-

http://patrimoniu.gov.ro



8 BULETI UL COMIS IU Il MO UME TELOR ISTO RICE 

turi orizontale de cărămizi în mai 
multe rânduri ; arcurile sunt de ase
menea de cărămidă.  In această b iserică 
se găsia lespedea de piatră (acum 
transportată în b iserica .Anal ipsis) 
a unei prinţese Matryeisa Cantacuzino 
Paleologbina, decedată la  1 44 1 .  

Mitropolia nouă. - S e  compune şi  
ea din trei  năvi,  cea centrală mai  

vei  centrale (fig. 1 0) au o formă curbă 
şi ser:· dică ma"i sus de cât acoperişul ,  
ca I a  unele basi l ici  ş i  biserici romane 
(medievale) din Occident. In aceste 
frontoane se află câte trei ferestre 
în arc, alăturate . .A.ci forma basi l icală 
arată o tendinţă de transformare, care 
se manifestă în plan prin formarea 
în centrul b iserici i  a unui spaţiu mai  
l iber ,  obţinut prin subţierea punctelor 

11. Mitropolia nouă. Vedere spre absidă. 

ridicată ca celelalte ; separaţia nă
vilor e formată prin stâlp i  dreptun
gl)iulari ş i  prin două coloane aflate 
cam la partea centrală a b isericii .  
Sunt trei abside semi-circulare cu a
coperişuri semi-conice mai joase ca 
acel al corpului b isericii .  

Frontoanele de la extremităţi le  nă-

colul al VII-lea, însă a fost refăcută in  secolul al 
XII-lea ; ar fi servit şi Cruciaţilor, ale căror pajure 
se mai văd pe ziduri ; arcul cel mare al absidei este 
uşor ogival. 

de sprij in ,  care din dreptungl) iu lare 
devin coloane rotunde . .Această în
drumare duce progresiv la planul în 
cruce, unde o navă transversală tae 
nava centrală ,  formând, prin intersec
ţia lor ,  locul  unde să va ridica turla 
Pantocratorulu i. La Mistra sunt mai  
multe b iserici car i  se  aseamănă în plan 
cu aceasta. Cele trei abside (fig. 1 1 ) au 
sub cornişă câte un rând de mici  ar
caturi , susţinute prin console de p ia
tră, cari au forma unui mic scut şi 

http://patrimoniu.gov.ro



RUINELE BIZANT! E DIN MESSEMBRIA 9 

destul de rudimentare . .Arcaturi le de zate în lung şi  separate prin rânduri 

' ?  s o 1 t 3 --

1 2. Planul bisericii Sf. Ion. 

cărămidă au extradosul lor însemnat 

13 .  Biserica Sf. Ion. Vedere spre altar. 

prin două rânduri de cărămizi aşe-
Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

de ornamente de teracotă pe cari le 
vom descrie mai la vale. Zidăria e 
grosolană şi se compune tot din rân
durile obişnuite de p iatră şi  cărămidă 
alternate. 

Biserica Sf Ion.-.Are în plan (fig. 1 2) 
forma unui  dreptungl) iu şi se compune 
în principiu din două năvi perpendi
culare, la intersecţiunea cărora să ri
dică turla Pantocratorului. Forma cru
cii să distinge bine în faţadă (fig. 1 4) ,  
prin cele două braţe ale ei termin ate 
prin fronton în ungl)iu ; turla, relativ 
înaltă, este rotundă şi  are la  basa ei o 
serie de ferestre mici în pl in centru, 
din cari cele mai multe sunt zidite. 
.Alte patru arcuri în p l in  centru, dar 
înfundate, formează , la  partea supe
rioară a turlei ,  ca o cornişă, care poate 
să fi fost adăogată ulterior. Bolţ i le  
năvi lor  sunt toate ci l indrice. Ca I a  
b iserica precedentă, altarul şi  absidele 
sunt semi-ci l indre, cu acoperişuri se
parate, al ipite de zidul care termină,  
spre răsărit, corpul  ce lor tre i  năvi  (fig .  
1 3) . .Această biserică are un plan simi
lar  cu cel răspân dit la  .Mistra (Evan
gl)elistria : sfărşitul veacului a l  XIII-lea 
şi  începutul veacului al XIV -lea,  Peri
bleptos : a 2-a j umătate a veacului 
XIV -lea) ,  în cari coloanele dins p re 
apus ar fi înlocuite prin stâ lp i  ; dis
posiţia acoperişului seamănă de as e
menea. Zidăria e de piatră brută ; 
câte-va rămăşiţe de marmoră sculp
tată sunt prinse în massa ei .  Orna
mente nu sunt ; numai l a  arcurile de 
asupra intrării laterale ş i  la  ferestrele  
absidei ,  cărămizile formează, pr in a
ranjamentul lor ,  n işte modeste orna
mente ; însă, cu toată simpl icitatea ei ,  

· această biserică produce un efect 
foarte p itoresc, din causa proporţiei 

2 
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10 BULETI UL COMISIU I I  MO TUMENTELOR ISTORICE 

potrivite şi a coloritu lu i  ce 1-a că
pătat cu timpul zidăria de p iatră şi  

1 4. Biserica Sf. Ion. Vedere spre apus. 

cărămidă şi olanele înegrite. 
B isericile Sf. Ion JUiturgbitos, Pan-

JO S O ' 2.. J""" ' ' 

15. Planul bisericii Sf. Ion JUiturg]Jitos. 

tocrator, Sfinţii Mibai l  şi Gavri i l  ş i  

Sf .  Parascbiva formează un grup 
mai omogen, cel mai important ca 
i nteres arbitectural şi  ca frumuseţă. 
E le  par  a proveni din aceeaş inspi
raţiune. 

Biserica Sf Ion Aliturghitos.- E după 
p lanul  obişnuit a l  b isericii zisă Teo
tokos (fig. 1 5) ,  de altm intrelea unul  d in  
ce le  mai  răspândite ş i  pe care î l  găsim, 
afară de mici  diferenţe, l a  B iserica 
Domnească din Curtea-de-B.rgeş pre
cum şi la Biserica Domnească, din 
'Cârgovişte, dacă exceptăm pridvorul  
şi  bolţi le  pronaosului .  Este planul zis 
în cruce greacă, cu o turlă l a  inter
secţia celor două năvi principale şi 
cu câte o calotă sferică la  cele patru 
colţuri drintre braţele crucii . Aci m ai 
avem câte o calotă la  fie care ab
sidă ş i  o boltă crucieră la altar ; pe 
fie care faţadă l aterală e câte o uşă , 
care răspunde în axa transeptu lu i ; 
a ltă uşă de pe faţada dinspre miază
noapte răspunde în pronaosul b ise
rici i ,  care e bo ltit ci l indric, cu o ca
I otă sferică proptită între două arcuri. 
Actualmente cele patru coloane cari 
susţin turla Pantocratorului  au dis
părut şi  totuşi bolţile  se menţin încă 
în mare parte, afară de turlă, care a 
căzut ; în 1 872, când Kanitz a visitat 
.M.essembria,  aceste coloane erau încă 
în fi inţă ; el  ne spune că amintesc 
epoca romană, iar fraţii Scorni lov 
le  descriu ca coloane de marmură 
corintiane (poate capitelele ce să văd 
pe p lanşa din Hommaire de Hel l  re
produsă aci) .  Tot atunci mai erau în 
fi inţă şi  frescurile de pe pereţi i in
terior i ,  d in cari acum nu se mai  văd 
de cât rămăşiţe, cari  abia să pot dis
tinge. D acă interiorul nu presintă în 
definitiv nici un  interes· deosebit, ex
teriorul ne  arată din contră un tip 
de ornamentaţie cu totul neobişnuit 
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şi de o bogăţie rară (fig. 1 6} .- Stra
turi le  de p iatră ciopl ită alternează , 

ale arcadelor oarbe ş i  a le timpanu
ri lor (fig 1 7  şi  1 8} ,  ornamentaţie care 

16. Biserica Sf. Ion Ali1urgl)i1os_ Vedere generală. 

ca de obicei ,  cu cele de cărămidă,  
atât la  ziduri  cât şi la  arcade; ceia 

formează , cu aj utorul cărămizi lor  şi  
a marmorei lucrate în feldefel de îm-

17 .  Biserica Sf. Ion Aliturgl)itos. Vedere sPre absidă. 

ce ese, însă, din cele obişnuite, e 
o rnamentaţia suprafeţelor interioare 

podobiri ,  reţele ,  zigzaguri , damiere, 
împletituri ş i  altele, cari ajung la  o 
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adevărată " marqueterie " .  Nişe con
cave ş i  plate dau mai multă varie
tate faţadelor şi ,  prin j ocul de umbre 
ce-l produc, ajută mult la  frumuseţea 
c lădiri i  (fig. 19 şi 20) ; alte n işe mici 
au  arl)ivolte de piatră în  monolit ş i  de
corate cu festoane ; în altă parte că
rămizile formează o cruce ornamen
tată, a le cărei vârfuri sunt decorate 
cu flori de p iatră , cari  au un aspect 
cu totul oriental. Mici console,  fru-

poate preciza exact ; în faţada din
spre miază-zi se mai  vede o corn işă 
profi lată de piatră cioplită ; partea 
superioară a ziduri lor este foarte de
gradată ş i  unele părţi cari fuseseră 
ruinate s'au umplut ş i  completat cu 
zidărie informă,  astfel că nu se poate 
gl) ici  care este configuraţia zidărie i  
în acele părţi. In  fine extradosuri le 
arcuri lor sunt subl in iate prin rânduri 
de cărămizi pe  l at şi  p rin  mici orna-

18. Biserica Sf Ion Jl liturgl)itos. Vedere spre apus 

mos lucrate în piatră , susţin arcade 
succesiv de p iatră şi  de cărămidă,  al
ternat iv în p l in  centru ş i  în acoladă. 
Multe din aceste console, ca ş i  cl)e
i le arcuri lor mari ,  sunt frumos sculp
tate şi  represintă frunze sti l izate, ani
male l)eraldice, ca zgripţori ,  le i ,  vul
turi  ş i  alte. La abside cornişa se com
pune din două rânduri de mici  arcade 
suprapuse ; s'ar părea cl) iar că a exi
stat, la  partea superioară a zidului ,  
un  coronament, a cărui formă nu se 

mente de teracotă, a căror şiruri ur
mează l in i i le  p rincipale şi corn işele. 
.A.ceste ornamente, pe cari le-am văzut 
şi  la  Târnova, sunt de două feluri : 
unele sunt ca n işte farfurioare mic i  sau 
ca guri de trompete (fig. 2 1 ) : ele sunt 
smălţuite în verde ; altele au o formă 
de cruci ul iţă sau floare, sau mai b ine 
o cupă mică ,  a le cărei  mărgin i  sub
ţiate sunt uşor readuse spre centrul 
ei  în patru părţi : ele sunt fixate în 
zidărie prin o coadă relativ lungă ; 
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aceste cruciu l iţe nu sunt smălţu ite. 
Care poate fi origina acestei bo

gate podoabe? In toată epoca Paleo
logi lor s'a desvoltat gustul faţad�
lor  de cărămidă ornamentată prin 
jocul  însuşi a l  cărămizi lor aşezate în  
felurite moduri . La .Mistra sunt nu
meroase pi lde,  aşa : Sf. Parascl)i va , 
Sf. G 1) e o r g 1) e, Brontocl)ion, Sf. 
Sofia,  Evangl)elistria, câte-va case etc. 

ne arată aceleaşi faţade împodobite. 
Toate aceste caractere concordante 

ne permit a aşeza grupul de biserici 
din .Messembria, despre care ne  ocu
păm, în această epocă a Paleologi lo r. 
Există însă un monument care pare a 
se înrudi şi mai de aproape cu b iseri
cile în cl)estie şi ale cărui asemănări 
sunt şi mai  isbitoare : e palatul Heb
domon, numit azi 'Cekfur-Serai ,  de la 

19.  Biserica! Sf. Ion Aliturgi)itos. Detaliu din faţadă. 

(vezi G . .Millet) ; la Arta este Sf. Va
si le; în .Macedonia Sf. Sofia  şi  Sf. 
Clement din Ocl) rida,  Liubotin ( 1 337) 
(vezi Kondakof) , .Marko ( 1 341 ) ş i ,  în 
fine, în Serbia la  Ravaniţa ( 1 381 )  şi  
Kruşevaţ ( 1 377) ,  unde regăsim de 
altmintrelea, ca şi la  Peribleptos din 
.M istra, cruci ul iţele de pământ ars 6) . 
La Salonic : Sf. I l ie şi mai ales Sf. 
Apostol i  (începutul secolului XIV) 

6J La Kamenija şi Koroglas în Serbia se găsesc 
şi di�curi mici de piimcint smăljuit în formă de 
farfurioare. 

Constantinopol (fig 22). 
Aceeaş succesiune de straturi de 

p iatră îngrijit ciop l ită şi  de cărămidă ; 
aceleaşi arcuri duble constituite în 
acel aş mod; putem zice aceeaş îm
părţire a pl inuri lor  şi  a goluri lor ; în 
fine  şi aci t impanele sunt acoperite 
cu fel defel de motive, formate de 
marmoră şi  de cărămizi, între cari re
găsim unele din cele de la .Messem
b ria şi formând, ca şi  aco lo ,  un fe l  de 
"marqueterie " . .Mai mult ,  şi la  Tekfur
Serai extradosurile arbivoltelor sunt 
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însemnate prin aceleaşi teracote ca 
la Messembria (vezi G url itt , Salzen-

20. Biserica Sf. Ion 1\Jiturgl)itos. Detaliu din faţadă. 

berg). Tekfur-Serai ,  mult timp socotit 
ca palatul lui Constantin P orfiro
genetu l ,  pare,  după toate probabi l i
tăţi le ,  a fi fost r idicat de Mii)ai l  Pa
leologul  ( 1 26 1 - 1 282) (vezi Mil l ingen, 
citat în Bey l ie, L'i)abitation byzantine) ; 
Ci)o isy este de aceeaş părere. B ise
rica Sf. Ion Aliturgi) itos trebue deci 
să fi fost construită între sfârşitul 
seco lului  a l  XIII-lea şi  începutul se
colului  al XIV -lea. E regretabi l  că l ipsa 
aproape totală a picturi lor  nu ne  per
m ite a face o comparaţie în această 
di recţie. 

La caracterele de mai sus, cari ne arată 
înrudirea biseric i lor din Messembria 
cu monumentele bizantine din loca
l ităţi le  pomenite, se mai adaugă alte 
caractere, cari nu se prea găsesc aiu
rea în clădiri le de acelaş sti l : sunt 
aceste cornişe compuse din mici ar
cade pe console de piatră. Acest gen 

de cornişă este foarte rar în O rient 
şi  foarte comun în b isericile romane 
medievale din Occident. Trebue oare 
căutat aici  o influenţă occidentală ori 
alta? Este de notat că turnul  mănă
sti ri i  Sf. Bened ict din Galata ·(Con
stantinopol) (fig. 23) , care datează din 
secolu l  al XIV -lea,  are o co rnişă foarte 
asemuitoare cu acea a b isericii Pan
tocrator de la  Messembria ; de com
parat este şi  cornişa mosci)eii din 'Ce
girgi)e lângă Brusa, construită de 
Sultanul Murad I (vezi 'Cexier ,  Des
cription de l'Asie Mineure,  I ,  p. 1 9) 7). 
Mici le n işe în acolade festonate a
rată neîndoios o influenţă orientală 
(vezi la  Hommaire de Hell : D iarbeki r) 
precum şi ci)ipuri le de animale cari 
împodobesc consolele. Avem deci ,  în 
afară de stilu l  ornamental propriu 
ari) itecturi i  d in vremea Paleolog i lor, 
încă unul  sau două curente de în
râuriri ven ite din a lte direcţiun i  greu 
de precizat. 

Biserica Pantocratorului.-Are un plan 
care diferă sensibil de planur i le  obiş
nu ite (fig. 24): e tot in  «Cruce greacă>>, 
însă colţurile dintre braţele crucii sunt 
dreptungi) iuri  lungi ,  în loc de a fi pă
trate şi  boltite ci l indric, în loc de ca
late sferice. Acest caracter î l  găsim 
şi la  b iserici le din Serbia ,  unde însă 
în colţuri le  extreme ale acestor drept-

21 .  Decoraţii de teracotă la bis. Sf. Ion 1\Iiturg]Jitos. 

ungi)iuri  se ridică câte odată o mică 

11 1\celeaşi arcuri trilobate să găsesc şi la deco
raţia faţadelor şi la cornişa bisericii Trei-Ierarl)i din 
laşi; dar această biserică e zidită mult: mai în urmă, 
aşa că nu se poate stabili vre'o relaţie intre ele. 
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turlă. A.cest plan tras în lung îl întâ ln im 
ş i· la M.istra, ş i  e un caracter a l  secolului 
a l  XIV -lea. O cupolă  bo lteşte a ltarul 
ş i  alte două mici absidele. Pronaosul 

23. Turnul mănăstirii Sf. Benedict din Galata. 

este bo ltit e l iptic. O mică scară în 
grosimea zidului duce la etaj u l  supe
rior, care serveşte de clopotniţă , ca
racter occidental ce să găseşte ş i  l a  
.Mistra ; partea superioară a clopot
n iţei (fig. 27) este pătrată ca plan 
şi  avea o bo ltă probabi l  sferică, care 
acum este ruinată ; era răzămată 
pe un octogon compus din 4 trompe 
la colţurile pătratulu i  şi  patru ar
curi pe m ij locul laturi lor (fig. 28). 
Turla Pantocratoru lu i ,  care să men
ţine încă în parte, are opt ferestre 
în arc (fig. 25) ; la colţurile oc
togonului  ce î l  formează se mai  văd 
unele din capitelele de piatra ale colo
netelor  ce decorează aceste co lţuri; 
în interior pereţi i vertical i  a i  turlei 

p resintă de j urîmprejur nişe concave 
formând ca n işte coaste, întocmai ca 
la  turla B iseric i i  Domneşti din Curtea
de-Argeş ; în pandantivi să văd oale 
de resonanţă ca I a  Sf. Ion 1\.litur
gl) itos. Mai  toate caracterele descrise 
Ia  această din urmă b iserică se gă
sesc ş i  la b iserica Pantocratorului ,  a
fară numai de sculpturile în p iatră şi 
de decoraţia t impanelor arcadelor în  
«marqueterie>> de  marmoră şi  cără
midă .  Dacă împodobirea nu este aşa 
de bogată ca la  Sf. Ion 1\.liturgl)itos, 
în scl)imb composiţia şi  disposiţiu
ni le arl) itecton ice sunt mai  variate şi  
efectul general  este mult mai  p lăcut 
ocl)i lor . .Mai  bine păstrată ca ce le  
Ia lte, această b iserică are  o înfăţi
şare mai p itorească, cu Pantocrato
rul care domină toată composiţia ,  cu 
clopotn iţa r idicată pe pronaos, cu  
frontoanele semi-circulare dinspre 
miază-zi şi  miază-noapte, decorate cu 
câte o arcadă despărţită în trei părţi 

24. Planul bisericii Pantocratorului. 

prin două elegante colonete de p iatră 
cu cap itele (fig. 26) ; bolţi le de deasupra 
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a ltarului şi naosului sunt luminate prin  
ferestre în a rcuri cu penetraţiuni ,  
ceea ce dă la  aspect multă varietate. 
Faţa da dinspre altar (fig. 25} , în loc de 
a presenta, ca la  b iseric i le  descrise 

mic i ,  iar acoperişurile acestora al i
p ite într'o parte ş i  într'a lta de nava 
principală ; faţada posterioară capătă 
astfel o înfăţişare mai interesantă . 
.Această disposiţiune se întâ lneşte şi  

25. Biserica Pantocratorului. Vedere spre absidă. 

până acum, cele trei abside po l igonale 
sau semi-circulare, proeminente ş i  al i
p ite de zidul dinspre răsărit a l  corpului  
b iseric i i ,  p resintă absida altarului mai  
înaltă şi  făcând corp cu nava cen
trală a b iserici i ,  iar absidele laterale 
mai j oase, făcând corp cu năvile 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice 

la B iserica Domnească din Curtea-de
.A.rgeş şi  la b iserica din Bucovăţ. Cor
nişa e compusă din mici arcade pe 
console în p iatră , p roeminente ; sp re 
a ltar, sub cornişe, se află un alt rând 
de arcade, formând fi ride lungi ,  amin
tind,  ca proporţie, pe acele ale b iseri-

3 
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ci lor lui Stefan-cel-Mare. Aceste fi ride 
sunt tăiate, pe la  mi j locul înălţimei, 
prin un frumos b râu decorat în formă 
de grecă şi  compus din cărămizi. Un 
a lt brâu, sub aceste fir ide,  este com
pus din ornamente de teracotă , ca cele 
descrise la  b iserica Sf. Ion .A.litur
gi)itos, dispuse în trei şiruri ,  d in cari 
cel de la  mi j loc în formă de farfu
rioare rotunde, cel superior  şi  cel in
ferior  în formă de cruciul iţe ; sub 
acest brâu să află un şir de arcade 
semi-circulare de p iatră, iar deasupra 

turlă,  acum surpată, era susţinută ş i  
proptită pr in  patru a rcuri largi, cari 
sunt frumos motivate pe  faţadele la
terale, dând naştere la  o arcadă mare 
în p l in  centru, decorată prin trei fe
restre şi  încadrată într'un ari) ivolt 
proeminent, răzimat pe  console de 
piatră (fig. 29) ; principi i le decora
tive d in  exterior sunt tot aceleaşi ca 
la  Sf. Ion .A.liturgi) itos şi  la  Panto
crator,  însă mai simple ; proporţia 
generală e mai j oasă. Pe pronaosul 
b iserici i ,  care e boltit sferic, se afla 

26. Biserica Pantocratorului. Vedere spre miază noapte. 

lui ,  la absidele l aterale, un a!t ş i r  de 
a rcade alternativ în formă de tri lob 
şi  de acoladă. Cele patru coloane din 
i nteriorul  b isericii l ipsesc ; se zice 
că erau de marmoră.  

Biserica Sf Arhangheli Mihail şi Ga
vriil.-E construită pe un p lan ma i  sim
plu (fig. 30), fără coloane interioare ; 
ea presintă o soluţiune i n.teresantă a 
problemei anulăr i i  impingerii p ro
dusă prin greutatea turlei P antocra
torulu i ,  care aci a re un diametru mai  
mare ca la  celelalte b iserici ; această 

un turn clopotniţă, astăzi surpat ; 
o scară în grosimea zidului f du
cea sus. 

Biserica Sf Paraschiva (fig. 32 ş i  
33).-E mult ma i  modestă ş i  c a  plan ş i  
c a  decoraţie ,  c u  toate că e d e  ace
laş gen ca cele precedente. La M.istra 
găsim biserica  Sf. Ioan, care a re. 
un p lan foarte asemănător cu acesta. 

· Celelalte ruine din M.essembria 
sunt prea stricate sau prea sci) im
bate, ca o descripţie a lor  să aibă 
vre un interes mai  deoseb it. 
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In resumat, dacă facem abstracţie 
de Mitropolia vecl)ie ,  care pare a fi 
din primele secole ale creştinismului ,  
celelalte biserici din Messembria sunt 

27.  Biserica Pantocratorului. Vedere spre apus. 

probabi l  toate din vremea Paleolo
gi lor ; cea mai vecl)e e Sf. Ioan ,  cele
lalte sunt mai recente şi ,  fără a greşi 
mult, le putem atribui la  a doua j u
mătate a seco lulu i  al XIV -lea sau la  
cea dintăi jumătate a secolului a l  
XV-lea. 

Să fi fost o înrâurire a biseri-

ci lor messembriane asupra artei noa
stre rel igioeas? Nu se vede ; căci dacă 
un detal iu sau două se regăsesc şi la  
noi ,  n imic nu ne dovedeşte că e ve
nit de acolo. 

,· 

.... ......- .. , 
' 

. 

28. Planul clopotniţei, vedere a bolţilor şi profil de 
consolă de la bis. Sf. Ion A.liturgl)itos. 

Am văzut că unele din biseric i le  
descrise mai sus au, ca p lan ,  mare 
asemănare cu Biserica Domnească 
din Curtea-de-Argeş, a cărei clăd i re· 
nu are o dată certă ; aceasta din 
urmă este de sigur mai puţin bogată 
ca decoraţie ,  cu un plan mai primi
tiv ca tip,  dar cu aceleaşi pr incipi i  
de composiţiune şi  construcţiune  
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în p iatră a lternată cu cărămidă ; din 
aceeaş inspi raţie se trag ş i  b iserici le 

în disposiţiuni  variate. .A.ceeaş teb
nică o găsim şi  la  b iserici le lu i  Şte-

29. Biserica Sf. 1\rl)angl)eli. 

româneşti din secolul al XVI-lea şi  
cbiar al XVII-lea,  ca Bucovăţul ve-

30. Planul bisericii Sf. 1\rl)angl)eli. 

cbi u ,  Arnota, Călu iu l ,  cari întrebuin
ţează decoraţi i în cărămizi aparente 

fan-cel-Mare în Moldova : p iatră cio
pl ită , sculptată sau brută ,  cu cărămizi 
şi  teracote smălţuite. Teracote ş i  
smalţuri găsim ş i  în Muntenia l a  
b iserica Stelea d in  Tâ rgovişte, Go
leşti ,  Cobia ,  Sf. Vinere d in  'Câ rgo;
vişte, etc. 

Procedeele sunt aceleaşi ,  iar  for
mele de sigur variază după local i
tăţi şi după epoci .  

�31 .  Biserica Sf. 1\rl)angl)eli. Detaliu din faţadă. 

Credem însă că cestiunea trebue  
pusă mai  l a rg  : este evident că atât 

\ 
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b isericile messembriane cât şi monu-

' 0  .s: o l. J"" 

32. Planul bisericii Sf. Parascl)iva. 

mentele, pe cari le găsim în Mace-

şi cele din Asia M ică pana în  
Georgia,  Armenia ş i  Rusia, pentru 
a nu vorb i  de cât de cele din 
Orient, sunt manifestaţiuni artistice 
porn ite din acelaş sâmbure a l  civil i
zaţiuni i  b izantine, care a înco lţit în 
diferitele ţăr i  asupra cărora ş i-a în
tins înrâurirea. Toate aceste mani
festaţiuni au un caracter deosebit, 
după  ţara în care s'au produs, însă 
se poate uşor degaja fondul  comun 
a d u s  de civil izatia b izantină .  Ca 

' 

atare, aceste manifestaţiun i  ne  inte-
resează în cel mai înalt grad) că ci ele 
ne învaţă a cunoaşte mai bine prin
cipi i le cari  constitue pentru no i  ade
vărata tradiţie de artă , care a soli
citat gen iul nostru strămosesc, pu
nându-i temel ia pe care s'a desvol
tat în urmă. 

Am arătat cum monumentele din 
Messembria (precum, de altmintrelea,  
cele din Mistra) ne  învaţă a cunoaşte , 
mai  b ine ca ori  cari a lte, esenţa artei 
bizantine din ultima perioadă de în-

33. Biserica Sf. Parascl)iva. Faţada. 

donia,  la Muntel e�.A.tbos ori  în G recia,  
în Serb ia  şi la  noi  în România,  cât 

florire, tocmai epoca în care IŞI a 
întins înrâurirea şi la  noi ,  adică se-
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co lu l  XIV şi XV. Ele  ne lămuresc nu 
numai  asupra admirabilei  tel)nice a 
construcţiuni lor b izantine,  care e de
stul de bine cunoscută ş i  studiată, dar,  
lucru de un interes deosebit, ş i  asupra 
princip i i lor  estetice, asupra caracte
rului  formelor arl) itectonice şi a de
coraţiunei acestei arte, cari ne  sunt 
relativ puţin cunoscute, din ca usa mo
dificări lor ce au suferit puţinele mo
numente b izantine  ce s 'au păstrat până 
astăzi. 

E le  ne arată ce admirabi l  efect 
decorativ au ştiut să obţină B izan
tin i i  cu materiale relativ modeste : 
p iatră în  dimensiuni mic i ,  cărămizi 
şi teracotă smălţuită, adică tocmai 
mater i alele pe cari ş i  noi le  avem 
la d isposiţie şi  pe  cari le-au între-

bu inţat şi strămoşii noştr i ,  fie-care 
însă după tel)nica lui naturală ,  iară 
nu cum să obişnueşte astăzi la no i ,  
ascunse sub tencuel i ,  cari cată a imita 
formele arl)itectonice ale pietrei de 
tal ie din a lte ţări .  

Un mare învăţă mânt se degajează 
din studi i le  de mai  sus, care ar trebu i  
s ă  fie mereu viu înaintea minţei 
noastre, pentru a ne  servi ca pi ldă 
în drumul spre reintregirea tradiţi
unei noastre artistice-astăzi u itată
şi spre a putea fi bazaţi pe de o 
parte pe  tradiţiunea mumă şi pe  de 
a ltă parte pe  geniul nostru etni c  
propriu : să reclădim c u  temei p e  
baze sigure edific iul  artei noastre na
ţionale ,  astăzi înstră inată. 

G. BALŞ şi N. GHlKJ\-BUDEŞTI. 

34. Turla bisericii Pantocratorului. 
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CERCETARI ISTORICE 

C U  PRIVIRE L/1 

MESTERII BISERICILOR MOLDOVENE ' 

DIN SEC. XVI. 

Propunându-mi a trata acest subiect numai 
pe temeiu de mărturii speciale, trebue să 
arăt motivul pentru care incep cercetarea cu 
sec. XVI, eliminând din cadrul ei , cel puţin 
in titlu, epocile anterioare.-Motivul acesta e 
simplu : totala l ipsă de atari mărturii până la 
Alexandru cel Bun şi  extrema lor raritate 
de la acest Voivod incoace până la inceputul 
sec XVI. 

Intr'adevăr, pentru a doua jumătate a sec. 
XVI, nu posedăm absolut nici o ştire cu pri
vire la meşterii intăelor lăcaşuri bisericeşti 
ale lui  Bogdan-Vodă Descălecătorul şi ale ur
maşilor săi Muşatini ,  iar pentru intreg sec. 
XV abia dacă posedăm câteva asemenea 
ştiri: una de la Alexandru cel Bun însuşi, 
care ne dă, într'un document, numele meş
terului palon ce a lucrat la ctitoriile sale 1), 
trei din vremea lui  Ştefan cel Mare - nu
mele a trei meşteri din acei mulţi ce au tre
buit să l ucreze Ia bisericile şi mănăstirile cu 
care acest evlavios Domnitor a impodobit 
cuprinsul ţării sale: un zidar, Iol)annes Mu
rator, care veni de la Lemberg 2) , un ciopli
tor pietrar, Maistor Ianoş, care a săpat fru
moasele inscripţii de pe mormintele dom-

') Apud N. Iorga, Meşteşugul în pictură şi sculp
tură in trecutul românesc, in Istoria Românilor in 
cl:Jipuri şi icoane, ill (Bucureşti 1 906), p . 1 0. Cf., 
pentru întreaga cestiune, şi conferinţa Vecbiul meş
teşug de clădire al Românilor, tipărită in aceeaş 
publicaţie, v.  TI (Bucureşti 1 905). 

") La 1 479.- N. Iorga, Relaţiile comerciale ale Ţă
rilor noastre cu Lembergul, Bucureşti 1 900, p. 13. 

neşti de la Rădăuţi 3}, şi un arl)itect, Ioan 
Privana, care a zidit, la 1482, b iserica Sf. 
Nicolae din cetatea Cl)iliei 4). 

A.ceasta nu însemnează însă că dacă nu  
ştim cine, nu  ştim nici de  unde erau meş
terii vecl)ilor clădiri b isericeşti moldovene. 
A.fară de acesta djn urmă, care, prin excep
ţie, dat fiind aşezarea vecl)ei cetăţi , e un 
levantin 5}, ei  erau din Polonia. - Faptul 
reese din natura imprejurărilor istorice ce 
au condiţionat viaţa de Ia inceput a princi
patului moldovenesc. A.nume, desvoltarea 
politică, economică şi bisericească (in ce pri
veşte Catolicismul) în legătură de Polonia, 
ne indică că la zidirea intăelor lăcaşuri dom-

8) E. Kozak, Die Inscbriften aus der Bukowina, 
Wien 1 903, p. 102. 

4) Apud N. Iorga, Basarabia noastră, Vălenii de 
Munte 1912,  p. 26. 

Până târziu meşterii nu obişnuiau a-şi insemna 
numele pe lucrările lor. Aveau însă anumite semne 
- Steinmetzzeicl:Jen - pe care le săpau pe pietre 
şi cărămizi. Aceste semne designau atât pe lucrători 
personal, cât şi confrăţiile, corporaţiile, breslele cărora 
ei aparţineau. Un studiu întins asupra lor a publicat 
Fr. Rzil:Ja in Mitteilungen der k. k. Zentrai-Kommis
sion fi.ir l:Jistor. Denkmale din Viena pe 1881 şi 1883. 

Pentru bisericile moldovene din sec. XV şi XVI, 
Romstorfer a dat la iveală multe asemenea semne 
găsite pe la monumentele restaurate de dânsul în 
Bucovina şi cu ocazia săpăturilor făcute pentru 
desgroparea cetăţii Sucevii. Cf. articolele sale din 
Mitteilungen des k. k. Zentrai-Kommission pe 1895 
şi din Jal:Jrbucl:J des Bukowiner Lades-Museums 
pe acelaş an. Asemenea scrierea Das alte Fi.i.r
stenscl)loss in Suczawa, Cernowitz 1 902, tabla TI. 

5) N. Iorga. Basarabia noastră, 1. c. 
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neşti religioase din Moldova, meşterii poloni, 
special din Galiţia, ca cei mai bine cunoscuţi, 
au trebuit să fie în primul loc întrebuinţaţi 6) . 
De la ei vin elementele gotice ale vecl)ei 
arl)itecturi moldovene 7) .  

Intrebuinţarea meşterilor poloni, atestată 
documentar pentru vremea lui  Alexandru cel 
Bun, s'a continuat şi după acest Voivod până 
târziu, în tot timpul domniei lui Ştefan cel 
Mare, cl)iar şi după ce acesta stabileşte, prin 
primirea ca feud a Ciceului ( 1475), legături 
politice şi economice - mai intime cu Un
garia, ţara de unde, după Polonia, ne puteau 
veni meşterii de biserici. Deducem aceasta 
din faptul că în corespondenţa 8), destul de 
lntinsă, a marelui Domn cu cetăţile ardelene 
de la graniţă - Bistriţa, Braşovul şi Sibiiul
nu întâlnim cereri de meşteri zidari, cum 
întâlnim în corespondenţa din aceeaş vreme 
a Domnilor din Ţara Românească 9) şi cum 
vom întâlni mai târziu,  în sec. XVI , în acea 
a Domnilor din Moldova. 

Evident, aceasta nu va să zică, că atunci 
nu lucrau în Moldova şi meşteri de peste 
munţi (dovadă acel Maistor Ianoş, care pare 
a fi ardelean) , ci numai că nu începuse 
încă căutarea specială de zidari în Ungaria. 
Aceştia veniau tot de la Poloni-şi cum nu 
puteau fi atât de numeroşi cât să dovedească 
l ucrul mult ce era în acea vreme în ţară, e 
de admis, că, precum se întâmplă cl)iar mai 

") N. Iorga, Les elements originaux de I'ancienne 
civilisation roumaine, Jassy 1 91 1 , p. 1 5, şi studiile 
citate mai sus, in nota 1 .  

7 )  O verificare pe monumente, pentru timpurile veci)i, 
nu mai e cu putinţă, căci până la Ştefan cel Mare 
nu ni s'a păstrat nimic întreg sau netransformat din 
tot ceia ce s'a zidit in Moldova inainte. Singură 
biserica catolică din Baia a trăit mai mult. Descrie
rile ce avem despre ea (la A.. Lăpectatu, A.ntici)ităţile 
de la Baia, in acest Buletin, a. Il, p .  38 sq. şi, în 
trad. germană, in revista Die Karpati)en, a.  IV, No. 
1 şi 2) şi ruinele de azi vădesc însă o construcţie 
specific gotică. Cf. N. Gi)ika-Budeşti, tot in acest 
Buletin, a. II, p. 65 sq. 

8) Tipărită: cea latină şi germană (foarte puţină 
ungară) de d. N. Iorga in colecţia fjurmuzaki, voi. XV 
(până la 1 600) şi  XVI (sub presă), cea slavonă de 
d.  1. Bogdan în publicaţiile sale bine cunoscute, iar 
cea română de d. N. Iorga, in Documente româ
neşti din A.ri)ivele Bistriţei, 2 voi. (Bucureşti 1899) 
şi în Braşovul şi Românii, Bucureşti 1905 ( = voi. X 
din Studii şi Documente). 

9) l. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării 
Româneşti cu Ţara Ungurească şi cu A.rdealul în 
sec. XV şi XVI, voi. I (Bucureşti 1 905), pp. 1 77 (Ba
sarab cel Tânăr) şi 241 t Radul cel Mare \ .  

târziu, în sec. XVI şi XVII, cu meşterii ar
deleni 10) , ei erau mai ales conducători ai 
lucrărilor. 

Aşa dară, până la inceputul sec. XVI, con
structorii bisericilor moldovene erau în deo
sebi din Polonia 11). In prima jumătate a 
acestui secol se produce însă o scbimbare : 
meşterii de biserici încep a fi căutaţi în Ar
deal. Aceasta se datoreşte lui Petru-Vodă 
Rareş. Până la dânsul, cum am arătat, cores
pondenţa cu Bistriţa şi Braşovul nu cuprinde 
nici o mărturie in această privinţă. Trebue 
deci să admitem că şi biserica Sf. Gl)eorgl)e 
din Suceava, fosta catedrală mitropolitană a 
ţării, începută de Bogdan cel Orb şi termi
nată de Ştefăniţă-Vodă 12) ,  a fost construită 
tot cu meşteri din Polonia, de unde de altfel 
ctitorii au adus şi acea parte din materialul 
de construcţie ce nu se găsia sau nu se putea 
prepara în ţară-plumbul pentru învelit 13) . 

După aceste prealabile lămuriri, trecem la 
cercetarea mărturiilor ce cunoaştem cu pri
vire la întrebuinţarea meşterilor zidari arde
leni în Moldova în sec. XVI. 

Cel dintăi Voivod care se adresează Bis- { 
triţenilor pentru astfel de meşteri, e, cum 
am zis, Rareş. Intr'o scrisoare de la 10 Mai 
1 529, el roagă să i se trimeaţă un zidar pri
ceput, ca să lucreze la cetatea Neamţului ,  fă
găduind a-1 plăti bine şi a-1 lăsa să se în
toarcă acasă fără piedică 14). Din cuprinsul 
acestei scrisori se confirmă ceia ce s'a emis 
mai sus, cum că până atunci nu se prea cu- ..., 

noşteau zidarii de peste munţi în Moldova, 
căci altmintrelea Domnul n'ar fi putut declara 
vecinilor săi : aflăm de la supuşii noştri că 
Domniile voastre aţi avea mulţi meşteri zidari 
în cetăţile voastre 15). 

Bistriţenii au satisfăcut cererea. Meşterul 

'") N. Iorga, Documentele Bistriţei, I, p. 75 : Va
sile Lupul cere dela Bistriţeni doi meşteri pietrari 
şi doi olari (pentru acopereminte), «nu pentru alt lu
cru, ci numai să arate cestora meşteri ce sînt aicea». 

' ' ) Dacă corespondenţa Domnilor noştri din sec. 
XV cu Lembergul şi cu alte centre din Galiţia şi 
Podolia ni s 'ar fi păstrat, precum ni s'a păstrat acea 
cu centrele 

'
ardelene, am fi inregistrat astăzi negre 

şit o sumă de preţioase ştiri în această privinţă. 
") Pisania la Kozak, op. cit., p. 1 33. 
' �) Pentru Ştefăniţă, v. Columna lui Traian, a. 

1 870, No. 45 ; pentru Bogdan, Documente fjurmu
zaki, 11-3, p. 1 6. 

14) N. Iorga, Documente fjurmuzaki, XV, p. 31 7. 
' 5) ldem, ibidem, 1. c. 
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solicitat e, negreşit, acel pentru a cărui re
trimitere intervine Petru-Vodă, două luni mai 
apoi, la 1 Iulie 16) . Se vede dar că după ce 
se inţelesese cu Vodă, el s'a fost intors 
acasă, pedeoparte, să ducă, cum mărturi
seşte scrisoarea, provizii soţiei sale, pedealta 
să angajeze tovarăşi de lucru . Din cauza 
vrăşmăşiei ce provocase între Bistriţeni ce
darea către Rareş a cetăţii lor şi a Ungu
raşului, aceştia puseră însă la opreală pe 
meşter şi pe soţii săi. Pentru liberarea şi 
trimiterea lor intervine atunci, cu toată ener
gia, Domnul Moldovei, în aceeaş scrisoare 
în care poruncia supuşilor săi - subditi 
nostri - din Bistriţa să dee Unguraşul în 
stăpânirea Pârcălabilor dela Ciceu. Băgaţi de 
samă, le scria el, să nu aţâţaţi iarăşi mânia 
noastră 17) . Dacă, după aceasta, meşterii puşi 
la opreală vor fi fost liberaţi şi retrimişi in 
Moldova, nu avem nici o ştire. Nimic nu 
ne face însă a ne îndoi de aceasta . 

f Un alt meşter zidar cu care Rareş a avut 

\ afaceri, trebue să fie acel Adrian, pentru care 

,11\ el intervine la Sfatul bistriţean în 1 8  Ianuarie 
lL 1536, cerând să i se facă dreptate împotriva 

lui Toma Pielarul, «comansor civitatis nos-
tre bistriciensis» , care i-ar fi risipit o moş
tenire 18). Se pare deci că pe când acest 
Adrian lucra în Moldova, concetăţianul său 
pomenit, profitând de lipsa lui de acasă, i-a 
împrăştiat o avere de moştenire, ceiace aflând 
păgubaşul se plânse lui Petru-Vodă, stăpâ
nul Bistriţei, care interveni în favoarea lui . 

Aceste sunt singurele mărturii pe cari 
scrisorile domneşti moldoveneşti din ar]Ji
va Bistriţei le scot la iveală, pentru intăia 
domnie a lui Petru Rareş, în ce priveşte le
găturile lui cu meşterii zidari ardeleni. De 
aci încolo, până într'a doua domnie, nu mai 
avem nimic. Cu toate acestea, relaţii de 
asemenea natură între Voivodul moldovean 
şi Bistriţeni au trebuit să mai existe. Dacă 
însă nu avem mărturii documentare asupra 
lor, e pentru că Domnul  obişnuia a cores
punde şi direct cu meşterii, nu numai cu 
Sfatul orăşenesc, căruia se adresa, de obi
ceiu, in cazuri când era vorba d� inter
veniri sau urmăriri. 

Corespondenţa aceasta particulară nu ni s'a 
păstrat însă decât în parte. Astfel sunt cele din-

16) Idem, ibidem, p. 325 . 
1 7) Idem, ibidem, 1. c. 
18) Idem, ibidem, p. 371 . 

Buletinul (omisiunii 1'1\onumentelor Istorice. 

tăi scrisori din a doua domnie - una dela 22 
Aprilie 1 543 19) , alta dela 12 Fevruarie 1 545 20), 
amândouă adresate personaJ meşterilor, cărora 
li se reproşează faptul că zăbovesc cu venirea 
lor în Moldova. Aceştia erau deci cunoscuţi 
lui Rareş. Fuseseră, probabil , angajaţi pentru 
anumite lucrări ; survenind însă neînţelegeri, 
îl părăsiră. Aşa cel puţin arată făgăduelile 
de bun tratament şi asigurările pentru deplină 
plată, pe care Domnul le face ambilor meş
teri, numai să vină la dânsul - unul pentru 
a-i l ucra la cetatea Sorocii, celălalt pentru 
a-i face o biserică asemenea celei din Su
ceava, care e biserica Sf. Dumitru şi care 
se vădeşte astfel a fi fost construită, dacă 
nu c]Jiar de acelaş meşter, pe care acum îl 
c]Jema să-i clădească o altă asemenea bise
rică (după d. Iorga e vorba de biserica din 
Hârlău) , cel puţin după normele cunoscute 
acestuia, - deci tot de meşteri ardeleni 21 ) . 

Cătră sfărşitul domniei sale, Petru-Vodă 
intervine la Bistriţeni, des şi stăruitor, pentru 
un alt meşter zidar. Ai noştrii îi ziceau , de 
sigur, Ion Zidarul, Saşii îl c]Jemau l)ans Mau
rer, iar scrisorile latineşti îl numesc Io]Jan
nes Murator, Murarius, Cementarius şi La
picida 22). Acesta nu era însă ardelean, ci 
supus moldovean, din Suceava 23) , refugiat 
la Bistriţa,. în următoarele împrejurări : pri
mind dela Rareş, încă din întâia sa domnie, 
suma de 1 500 floreni tătăreşti spre a-i face 
o biserică de piatră, el construi greşit clă
direa, din care cauză aceasta se dărâmă. 
Domnul zidi o alta în alt loc, fără concursul 
meşterului, pe care îl ţinu dator cu suma 
de bani primită 24) . Neputând sau nevoind să 
se plătească, acesta, când cu expediţia lui 
Soliman cel Mare din 1538, se refugie la 
Bistriţa 25) . De aci îl reclama mereu şi stă
ruitor bătrânul Voivod, spre a-i construi bi
serica episcopiei din Roman sau o alta oare 

' 9) Idem, ibidem, p. 432. 
1") ldem, ibidem, p. 440. 
11 \ După semnele de pietrari găsite la această bi

serică, s'a constatat că lucrarea ei se datoreşte, ca 
şi acea a bisericii Sf. Gbeorgbe tot din Suceava, 
meşterilor din corporaţia germană de pietrari din 
întâia jumătate a sec. XVI . - Cf. articolele citate 
din Mitteilungen şi Jabrbucb. 

") Iorga, Documente fjurmuzaki, XV, pp. 447-8, 
455, 495, 497 şi 514. 

'') Idem, ibidem, p. 455. 
"') ldem, ibidem, p. 447. 
'5) ldem, ibidem, pp. 5 18-9. 

4 
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care, caci, cum zicea el în scrisoarea de la 
9 Fevruarie 1 546 26) , cu ajutorul lui  Dum
nezeu, a început a zidi multe biserici. In  
zadar însă : meşterul, pretextând teamă şi 
boală, nu  veni, cu toate că Rareş ţinea să 
asigure, atât pe el cât şi pe Bistriţeni, că-I 
ci)iamă, nu să lucreze însuşi, ci numai să " în
veţe " pe alţi - deci să conducă lucrarea 27). 

Din pricina refuzului lui Ion Zidarul de a 
se întoarce în Moldova, se născu un  îndelung 
proces, care, început de Petru-Vodă la 1 546 
înaintea Sfatului orăşenesc al Bistriţei şi sus
ţinut de lliaş-Vodă şi A.lexandru Lăpuşneanu 
înaintea Universităţii săseşti, se termină, zece 
ani în urmă, la 1 556, înaintea Impăratului 
Ferdinand I la Pojun. Fazele acestui proces, 
foarte interesante de altfel, nu pot fi expuse 
aci, întru cât ar constitui un prea greu 
balast pentru cestiunea ce ne preocupă. Le 
voiu expune deci într'un articol separat ce 
se va publica ca întregire la cercetarea de 
faţă. Tratarea aparte se impune de altmin
trelea şi prin caracterul particular al cestiu
nii ,  care, fără a pierde un moment terenu l  
informaţiei celei mai autentice, capătă, în  des
făşurarea ei, înfăţişarea unei povestiri ce 
trece peste interesul istoric obişnuit. 

Lăsând deci Ia o parte afacerea - cum 
i-am zice astăzi- lui  Ion Zidarul, revenim la 
meşterii de biserici ai lu i  Petru-Vodă Rareş. 
Incepând a clădi paralel mai multe sfinte lă
caşuri, negreşit el trebuia să aibă pe lângă 
sine un mare număr de zidari. Din ei însă 
nu cunoaştem, până acum, de cât prea 
puţini. A.stfel sunt cei trei meşteri pe cari 
Domnul îi ci)iamă, cu scrisoarea din 4 Mar
tie 1 546, dela Bistriţeni :  A.drian, George şi 
A.ndrei, cari primiseră bani dela magistrul 
Luca, fără a-şi fi împlinit, se vede, angaja-

/ mentele 28). Şi aceştia se întorseseră deci 
acasă în cursul lucrării. 

Cine era Luca, magistrul lor, ştim dintr'o 
scrisoare a lui lliaş-Vodă dela 2 A.prilie 
1 548 : fusese tocmit de Rareş a construi bi
serica episcopală din Roman 29), în locul lui 
Ion Zidarul ,  care, cu toate stăruinţele ce se 
puneau, refuza totuşi a veni în Moldova. 

26) Idem, ibidem, p. 447. 
21) ldem, ibidem, pp. 447-8. 
28) ldem, ibidem, pp. 447- 8. 
29) Idem, ibidem, p. 1!65. 

Prost tratat de Episcopul Macarie, vestitul 
cronicar, care, ca ispravnic al clădirii, nu-i 
dădea mâncare şi băutură suficientă, Luca, 
cu tovarăşii săi, la cari se vor mai fi adaos 
zidarii ceruţi, tot dela Bistriţeni ,  de Iliaş-Vodă 
la 1 8  Februarie 1 547 30) ,  părăsi lucrarea, în
torcându-se acasă. A.stfel zidirea bisericii se 
întrerupe acum a doua oară. Intâia oară fu 
în timpul lui Rareş, când cu stăruinţele pen
tru venirea lui Ion Zidarul. Intreruperile 
aceste se confirmă de altminteri şi prin 
mărturia cuprinsă în pisanina bisericii, cum 
că lucrarea a durat opt ani 31 ) , câtă vreme 
orice biserică în timpul acela se zidia cel 
mult în doi trei ani. 

Biserica episcopală din Roman fu termi
nată la 1 550, sub lliaş-Vodă, care, împreună 
cu maică-sa Doamna Elena, rămase să con
tinue şi să ducă la capăt locaşurile sfinte ale 
părintelu i  său. El scrise mai întâi lui Luca, 
personal 32) . Neputându-1 însă decide să-şi 
reia lucrul, se adresă Sfatului, la 2 A.prilie 
1 548, cu rugămintea de a i nterveni pe lângă 
meşter în favoarea sa, căci, asigură Dom
nul ,  îi va plăti după învoiala făcută cu Ra
r-eş, iar în ce priveşte tratamentul a luat dis
poziţiuni în măsură a-1 mulţumi, căci, în locul 
Vlădicăi, a numit ispravnic al bisericii pe 
unul din boerii săi, care-i va da, lui şi lu
crătorilor săi ,  mâncare şi băutură din destul, 
după pofta inimei lor 33) . E de crezut că după 
această intervenire, magistrul Luca şi-a re
luat lucrul, căci, nu mult în urmă, biserica 
fu terminată. 

A.şa dar biserica episcopală din Roman 
e clădită de meşteri saşi din Bistriţa. A.se
menea biserica Sf. Dumitru din Suceava 
(1 535). Dacă şi celelalte biserici ale lui Petru
Vodă Rareş şi ale Doamnei sale Elena - de 
la Probota, ( 1 530) , Hârlău, Baia ( 1532) , 
Moldoviţa (1532), T.-Frumos şi Botoşan i : 
Sf. Gi)eorgi)e ( 155 1 )  şi Uspenia (1 552)- au 
fost clădite de atari meşteri nu  putem 
şti. Corespondenţa oficială, păstrată, a Dom
nului  cu cetăţile ardelene nu ne dă ştiri. 
Poate corespondenţa sa privată, în parte 

so) Idem, ibidem, p. %0. 
81 ) M.elcl)isedec, Cronica Romanului, I. (Bucureşti 

1 871!), p. 183-1!. 
s•) Iorga, Documente Hurmuzaki, XV, p. %5. 
"") ldem, ibidem, 1 .  c. 

http://patrimoniu.gov.ro



MEŞTERI I  BISERICILOR MOLDOVENE OI  SEC. XVI 27 

pierdută, să fi cuprins ceva în această pri
vinţă. Cele două scrisori păstrate, întâmplă
tor, în ar]Jiva Bistriţei susţin presupunerea. 
Ori cum, e absolut cert, că Rareş a trebuit 
să aibă în serviciul său mult mai mulţi meş
teri zidari ardeleni, decât cei menţionaţi mai 
sus - cari vor fi lucrat - cel puţin ca con
ducători - pe la mai  toate fondaţiile sale 
religioase. 

'--
Petru-Vodă Rareş e deci cel dintăi Domn 

care caută şi aduce meşteri din Ardeal 
pentru bisericile, mănăstirile şi cetăţile sale. 
După dânsul ,  până la sfărşitul secolului XVI , 
doi sunt Domnii ce se mai disting în .Mol
dova prin monumentale fondaţii bisericeşti : 
Alexandru Lăpuşneanu cu Slatina şi Petru 
Sc]Jiopul cu Galata. -Ca şi precedesorul lor, 
ambii aduc meşteri din Ardeal. Iată mărtu
riile . .Mai întâi in ce p_:iveşte Slatina, splen
dida mănăstire, care întrecea in proporţii, în 
bogăţie şi frumuşeţe tot ce se zidise până 
atunci în .Moldova. 

Se cunosc inceputurile acestei mănăstiri. 
- Pornită la 1 553 34) şi continuată la 1 555, 
l cu toate că fu sfinţită Ia 1 557 35) ,  ea nu fu 

definitiv terminată de cât mult mai târziu ,  ·în 
a doua domnie a Ctitorului ,  după 1 564, an 
-n care Lăpuşneanu,  vom vedea, întreprinde 
u ltimele l ucrări la Slatina. Incă din primă
vara anului 1 560, acest Voivod scria Bistri
ţenilor, la 1 0  .Martie, că cu voia Celui de sus, 
doreşte să înnalţe câteva biserici de piatră, 
şi cum în .Moldova sunt zidari puţini şi greu 
de căpătat, roagă a i se trimite de la dânşii, 
având mare lipsă de astfel de meşteri 36) . li 
trebuiau pentru Slatina, unde se lucra intens. 
Zece zile mai apoi, Ia 20 .Martie 37) , el trimite 
un om al său Ia Bistriţa să cumpere anu
mite lucruri-câlţi şi altele-de care avea ne
voie la zidirea acestei mănăstiri. 

.Meşterii vor fi venit şi lucrurile trebui
toare i se vor fi adus, de sigur, căci, în luna 
viitoare, Ia 6 Aprilie, Domnul ,  după ce fă
cuse o intervenire anterioară prin curteanul 

84) Cronica lui  Eftimie, la I .  Bogdan, Vecl)ile cro
nice moldoveneşti până la Urecl)ia, Bucureşti 189 1 ,  
p. 221 . 

85) Cronica lui Urecl)ie, la M. Kogălniceanu, Cro
nicele României, Bucureşti 1 872, 1, 210. 

86) Iorga, Documente fjurmuzaki, XV, p, 556. 
37) Idem, ibidem, p. 556. 

său Cristofor, scrie vecinilor săi, cerându-le 
meşteri pentru o fântână şi pentru alte lu
crări de care are cea mai mare trebuinţă. 
Ruga să i se trimită 20 sau c]Jiar mai mulţi 
astfel de meşteri, pe care-i va mulţumi cu 
prisos, se adaugă, ca în toate scrisorile de 
acest fel 38) .  Cererea aceasta, în ce priveşte 
meşterii fântânari, Lăpuşneanu o repetă la 
13 .Mai acelaş an 39) . Era vorba desigur de 
o fântână tot pentru Slatina-acea pe care o 
comemora când-va inscripţia din 1 561 ce 
se găseşte astăzi, pusă bine 'nţeles mai târ
ziu, la casele egumeneşti ale mănăstirii 40). 

Tot pentru Slatina cere 1\Iexandru-Vodă 
de la Bistriţeni, la 2 Decemvrie 1 564, nişte 
meşteri ţiglari 41). Vă dăm de ştire, le scria eL 
că am zidit o mănăstire numită Slatina, pe care 
n'am făcut-o încă perfectă, după ]Jotărîrea 
noastră : quod nondum perfecte i uxta statu
tum nostrum confecimus. Căci am decis s'o 
acoperim cu ţigle, cum se obişnuesc în alte 
parţi: ut solent in aliis regionibus. Şi fiind că 
meşteri ţiglari lipsesc la noi, ştiind că Dom
niile voastre aveţi destui, vă rugăm să bine 
voiţi a ne trimite şi nouă astfel de meşteri. 
Apoi, după ce le dădea asigurările obişnuite 
pentru bună plată şi liberă întoarcere acasă, 
le arata că la târgui  Băii se găseşte lut foarte 
bun pentru fabricarea ţiglelor. 

Din această scrisoare, 'pe care am dat-o 
mai pe larg, rezultă că până atunci nu se 
obişnuia în .Moldova acoperemintele de ţigle, 
materialul indătinat pentru învelit fiind şin
dila şi, în cazuri excepţionale, pentru bise
rici însemnate, plumbul  şi arama. C]Jiar şi 
curţile domneşti din Suceava erau acoperite 
cu şindilă. Şi aceasta până târziu ,  la Îf).
ceputul sec. XVII 42) . 

Din potrivă, în ara Românească întrebuin
ţarea ol�r __i!!.u ţiglelor) e atestată, pe 

•s) Idem, ibidem, p. 557. 
8D) Idem, ibidem, 1. c. 
4") Iorga, Inscripţii din Bisericile României, 1 ,  p. 45. 
•t ) Iorga, Documente fjurmuzaki, XV, p. 610. 
•2} Iorga, Documentele Bistriţei, 1, p. 24 : se 

cere cuie de şindilă " să acoperim curţile Măriei 
Dumisale Domnu nostru în uraş la Suceavă". 

In legătură cu această cestiune e caracteristică 
mărturia arl)itectului Romstorfer, care a desgropat ve
cl)ia cetate a Sucevii, că în decursul întregei explo
rări n'a găsit de fel ţigle sau olane pentru acoperă
mânt, ci numai resturi _:de plumb şi aramă. 
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lângă şindilă şi plumb, încă din sec. XV : 
Basarab cel Tânăr cere dela Braşoveni doi 
meşteri, unul care să ştie să învălească cu \ cărămidă scobită (deci olane) ,  iar altul să-i 
facă o mănăstire de cărămidă cu piatră 43) . 

Din aceeaş scrisoare redată mai sus, con
statăm că materialele pentru zidirea biserici-
lor se căutau şi se pregătiau în ţară , afară 
de cele speciale, pe cari Domnii le aduceau 
mai înainte din Polonia 44) , iar acum le aduc 
din llrdeal. 1-\şa b ună oară am văzut că Lă
puşneanu aduce de la Bistriţa câlţi şi alte 
l ucruri necesare la zidărie. Tot de acolo a
duce el aramă pentru clopote 45) , iar de la 
Haţeg, din preajma munţilor apuseni ai Tran
silvaniei, lespezi de marmură pentru bise
rică-«.Marmelstain zu einer Kbiercben» 46). 
Erau , cred, pietrile destinate mormintelor 
domneşti de la Slatina. llstfel de pietre adu
sese, tot din Ardeal,  de la Sibiiu ,  unde ele 
se şi lucraseră, Petru Rareş 47). 

Intre ultimii meşteri pe cari Lăpuşneanu 
îi cere de la Bistriţeni ,  sunt acei pe care îi 
întrebuinţează Ia zidirea băii din Iaşi. E vorba 
de baia pe care o cunoşteam până aci nu
mai din mărturia lui Ioan Zamoyski de la 
1 595 48) şi care, ştim astăzi sigur, se dato
reşte lu i  Lăpuşneanu. In adevăr, acest Dom
nitor,  strămutând, in a doua sa domnie, 
capitala dela Suceava la Iaşi, simţi trebuinţa 
de a clădi şi aci o baie domnească, cum 
era şi se cbiema acea din vecbia capitală a 
ţării. Zidirea s'a făcut la 1 564 cu ajutorul 
meşterilor de Ia Bistriţa, pe care Domnul ii 
cere cu scrisoarea sa de la 19 .Mai 49) , curând 
deci după ce se întoarse din Constanti
nopol, de unde adusese cu sine un arbitect 
special în construire de băi orientale, zise 
turceşti. 

llceasta o ştim din o altă scrisoare, de 
la 1 O Iunie 1 564, adresată Bistriţenilor ca 

43) 1 .  Bogdan, Documente privitoare la relaţiile 
Ţării Româneşti etc., 1, p. 1 77. 

44) Pe lângă menţiunile de mai sus pentru Bogdan 
cel Orb şi Ştefăniţă, dăm şi pentru Lăpuşneanu una, 
la Iorga, Relaţiile cu Lembergul, p .  40. 

45) Iorga, Documente fjurmuzaki, XV, p. 559. 
<6) Idem, ibidem, p. 568. 
47) Iorga, Istoria Românilor în ci)ipuri şi icoane, 

TII, p. 38. 
•s) Hpud N. Iorga, Istoria armatei româneşti, Vălenii 

de Munte 1910, I, p. 397, No. 3. 
••) Iorga, Documente fjurmuzaki. XV, p. 599. 

lămurire la răspunsul pe care aceştia i-1 dă
duseră în cestiunea meşterilor ceruţi : că toţi, 
ca de obiceiu,  ar fi ocupaţi cu diferite lu
crări. Lăpuşneanu le arată că n'are trebu
inţă de un  meşter mare-cum se gândiau ei 
a-i trimite-ci de zidari comuni, meşteri obiş
nuiţi . «Nam magistrum primarium babemus», 
scria, în numele Domnului moldovean, diacul 
său Stefan din Deş 50) : era arhitectul pe care-I 
adusese din Constantinopol să- i facă o bae 
după modelul celor de acolo.-.AŞ'a o şi făcu. 
Cancelarul Poloniei Zamoyski relatează că 
era o clădire mare «asiatici operis» 51). 

Din cele arătate mai sus, se vede că Lă
puşneanu a întrebuinţat în măsură mai mare 
decât Rareş meşteri zidari ardeleni pentru 
l ucrările sale. E 

'
şi explicabil , dat fiind faptul 

că legăturile lu i  cu llrdealul, special cu Bis
triţa şi Braşovul,  sub raport economic, au  
fost mult mai intense 52). 

Cu privire la G a 1 a t a  lui Petru-Vodă 
Şcbiopul, scrisorile b istriţene ne dau numai 
o singură mărturie, suficientă însă pentru a 
cunoaşte că şi această mănăstire se dato
reşte, poate, tot meşterilor ardeleni. E o scri
soare dela 24 Iunie 1 577, în care Petru-Vodă 
arată Bistriţenilor că şi-a propus, spre lauda 
lui  D-zeu, să ridice o mănăstire. Cum însă 
noi - spune el - nu avem meşteri cari să ne 
mulţumească, vă rugăm să ne daţi câţiva 
zidari pricepuţi dela d-v, căci, pe lângă 
plată bună, le voiu da şi daruri: să fie vre-o 
1 5- 1 6  inşi, cbiar şi  mai mulţi. .Apoi, în post
scriptum, cerea să li se treacă numele în
tr'un izvod, pe care să-I trimeată Ia sine şi 
să pună pe unul din ei vătaf (gubernator) 
peste dânşii, căci vrea ca nimeni să le porun
cească în ţara sa 53). 

.Aceşti meşteri vor fi l ucrat la construc
ţia cea dintăi, a Galatii din vale, pe care 
Domnul o zidi la 1 578 şi care, se ştie, 
se surpă curând după zidire 54). Petru Şcbiopu l  
ridică atunci mănăstirea din nou, l a  1 584, 

sol Idem, ibidem, p.  600. 
51 ) Iorga, Istoria armatei, 1 .  c. - Cf. şi 1\. Lăpe

datu, Baia domnească din Târgovişte, în acest 
Buletin, ill, p. 89 sq., cu adausele d-lui N. Iorga 
din Neamul românesc literar, IT, p. 563. 

52) V. N. Iorga, Documentele Bistriţei, I, prefaţă 
53) Iorga, Documente fjurmuzaki, XV, p. 669. 
"') Cronica lui Ureci)ie. ed. Kogălniceanu, I, p. 236. 
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<le astă dată sus, pe deal, acolo unde ea 
străjueşte şi astăzi din spre apus vecbia ca
pitală a Moldovei. Dacă aceasta nouă zi
dire s'a l ucrat de meşteri aduşi din 1\rdeal, 
nu  putem şti, căci 'mărturiile pe cari cores
pondenţa Domnilor noştri cu cetăţile săseşti 
<iela graniţă ni le dau asupra meşterilor zi
dari ardeleni întrebuinţaţi în Moldova în sec. 
XVI, se opresc aci. 

1\ doua categorie de meşteri bisericeşti 
sunt zugrafii. 1\ceştia n u  ne puteau veni, ca 
cei dintăi, dela vecinii catolici din Polonia şi  
Ungaria, ci  ceva mai dedeparte -din Orien
tu l  bizantin grecesc al Ortodoxiei. Faptul e 
firesc şi nu cere dovezi. Din acest Orient au 
venit deci sau au trebuit să fie aduşi zu
grafii celor mai vecbi b iserici şi mănăstiri 
moldovene. Numele lor ne sunt necunoscute 
-şi probabil aşa ne vor rămâne pentru tot
deauna. Căci numai târziu de tot, Ia sfâr
şitul sec. XV sau începutul sec. XVI, un e
pitaf, cu data în parte distrusă 55), ne atestă 

· pe cel dintăi zugraf cunoscut până acum în 
1ara de peste Milcov: " Gbeorgbe zugraful din 
părţile Tricalei " ,  înmormântat în biserica 
domnească a lu i  Ştefan-cel-Mare din Hâr
Jău - poate deci zugraful acestuia. 

Din faptul că s'a îngropat la Hârlău, unde 

55) Iorga, Inscripţii din Bisericile Romăniei, I ,  p. 6. 

marele Domn zidise un palat, în care au 
rezidat şi urmaşii săi Bogdan, Ştefăniţă şi 
Rareş, reese că Gbeorgbe zugraful ,  ca meş
ter de calitate superioară, se bucura de 
cinste deosebită, căci pare a fi avut cbiar 
rang de boerie (Stolnic), dacă cumva intre
girea Iecturei din inscripţie e sigură. 

Tot în o astfel de situaţie deosebită întâlnim 
şi pe al doilea zugraf ce cunoaştem în Mol
dova, pe Toma Zugraful l ui Petru-Vodă Rareş, 
care, într'o mărturie dată Bistriţenilor la 6 
Mai 1 541 , îşi zice «Tbomas Zograpb de 
Cbocbavia, spectabilis et magnifici domini 
moldaviensis, Petri Wa!Jvode, familiaris» 56)'. 
Era deci curtean al Domnului ,  trăind pe lângă 
dânsul la Suceava. 

Cu această ultimă menţiune despre Toma 
Zugraful încbeiu presentele cercetări isto
rice cu privire la meşterii bisericilor mol
dovene din sec. XVI, - rămânând a le con
tinua, pentru secolu l  u rmător, după ce mai 
întăi, din scrutarea aceluiaş preţios şi bogat 
material istoric, publicat de d. N.  Iorga în 
colecţia I)urmuzaki, voiu da cercetări similare 
cu privire Ia meşterii de biserici, din Ţara 
Românească şi cu privire la provenienţa 
obiectelor de artă religioasă din amândouă 
Ţările Române în sec. XV şi XVI. 

1\LEX. LAPED.ATU 

56) Iorga, Documente Hurmuzaki, XV, p. 400. 
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1 .  Vedere generală a scl)itului Fedeleşcioiu. 

SCHITUL FEDELESCIOIU 

La un ceas de distanţă de Râm
n icu-Vâlci i ,  la capătul unui drum ce 
şerpueşte supt dealuri ,  pe marginea 

' 

cioare, scb itul Fedeleşciolu. Nicăiri 
n'au căzut încă zimtii  de cărămidă tare 

J 

şi casele domneşti păstrează încă toate 

2. Biserica scl)itulu;. 

cbiar a O ltului răsfăţat larg ,  fără 
p iedici  şi strânsuri de stâncă,  se ri
dică,  pe o înă lţime goală ,  într'un cu
prins de înnalte ziduri ,  încă în pi-

l in i i le lor, deosebindu-se, de-asupra 
p ivniţi lor  adânci ,  odaie de odaie � 
ba cbiar în mi j locul  unui  arc de zi
dărie ce stă să se frângă stema să-
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pată în p iatră a famil iei  Gl) ica stă
pâneşte încă adâncul (fig .  8) . 

Biserica e mică : p ridvor cu doi  
stâlp i  s lab împodobiţi ,  un singur turn 

TULUI OSTRU lS. HS. ŞI S'A . FĂCUTU CU 
TOATĂ CHELTUIALA A MĂRI I SALE RĂPOSA
TUL 1 DOM UL I 10 GRIGORIE GH ICA VOI

VOD - ÎN DOM TIA D PRE URMĂ ; ÎNCĂ 1 E

ISPRĂVINDU-ŞĂ ATU CA AU RĂMAS ASUPRA 

3. Portalul şi uşa bisericii. 

cu fereştele  arcuite. De-asupra uşi i  
de o foarte fină săpătură în lemn 
se ceteşte inscripţia în slove scoase 
tare în relief : 

ACASTA SFĂ TĂ ŞI D[U]MN(E]ZĂIASCĂ BI
SEARICA DINU TEMELIE S'A - ZIDIT - ŞI S'AU 
Î 1PODOBIT . CU ZUGRĂVEALA Î TRU CIN
STEA ŞI LAUDA SFI TEl PREAOBRAJENll DOM-

PREASF[l]NŢITULUI MITROPOLITULUI CHIR 
VARLAAMU ŞI S'AU N EVOITU D E  A - ISPRĂ

VITO ACEASTIA TOATE CĂTE SĂ VĂD - ,  CU 
TOATĂ PODOABA EI, ÎNTRU SLAVA LUI DUM-

EZEU, AJ\1\IN - ;  ÎNO ZILELE LUI 10 CONSTA! -
D1 0 BASARABU VOIVOD - ,  AVGUSTO 1 0  

ZIL[E] , A I l  D E  LA ADAM 721 0, D E  LA HS. 1 700 
l W C  ,13 [AM SCRIS E ] ATHA ASlE OT - J ( I IU].  
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De o lature şi alta uşa, având  jos  
obişnuita �oare larg descbisă, e îm-

Pe peretele  de intrare înlăuntru se 
văd încă,  din ferici re neîndreptate, 

4. Vedere exterioară a scl)itului. 

5. Rămăşiţele caselor domneşti. 

podobită cu săpături ce se desfă
şură fn lat, iar  sus ornamentele se 
mâ ntue în formă de capitel. 

cbipuri le " ctitorilo r  celor d'intă iu : 
Grigore Gbica H rocnOil'.l\1.\ Ero MApi:A , 
fi ica lor  Cărstina,  şi fi i Matei şi Şte-
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fan , d intre cari Matei era să urmeze 
neamul ,  fi ind tatăl lu i  Grigorie-Vodă 

cel de-al doilea ş i  a l  lui .Alexandru, 
care, Dragoman al  Porţii ş i  Domn 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

romănesc titular ,  fu pedepsit prin 
tăierea capului pentru încl)eierea pă-

\ 
::<: '-'l �.,).;.p.l• ...... '-

� 

ci i  din Belgrad cu Germani i ,  cari l-ar 
fi cumpărat. De cealaltă parte a uşi i  

5 
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apare acel Vlădică,  om al lu i  Gl) ica
Vodă, care, mutat dela Râmnic la  
Mitropol ie pr in  bunăvoinţa acestuia,  
isprăvi b iserica, dar nu ca arl) ipăs
tor a l  ţări i ,  ci ca mazil ,  înainte de 
a-şi găsi "locul de veşnică odil)nă l a  
Trivale lângă P iteşti , a ltă ctitorie a 
lui .  Cetim : "Varlaam M itropolit, căş-

7. Uşile împărăteşti dela tâmpla bisericii. 

tigătorul locului  acestuia  şi a l  doi lea 
ctitor". Urmează ,,llntim Mitropol it, 
Gl)enadie Arl) imandrit de Argeş şi 
Ioan Arl) imandrit de !)urez, Onisifor 
ispravnicul monal) " .  Pe frontispiciu 
se mai ceteşte : " Lupo poleitoru" şi  
" popa G rigorie ot Costeşti " ,  iar în 
fund, supt ferestuica a ltaru lu i ,  data 

8. Piatra cu stema familiei Gl)ica 

9. Panouri dela strana arl)ierească.  
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celei d'intăi zidir i  şi numele a rbitec
tului : " 1 686, Oprea meşter" 1}. 

O însemnare contemporană arată 
pe Varlaam ca inspirato r al "mari i  
ş i  drept-credinc ioasei ş i  b lagoces
tivei Doamne Mari a " .  Lucrul  începe 
Miercuri la  30 Iul ie  1 673, cu 90.000 
de bucăţi de cărămidă de J iblea,  câte 
o mie la 80 de bani  sau un leu .  
«Meşterul de zid» a fost Sto ica,  având 
cu el pe  Mar in  zidarul ,  doi  vărniceri 
ş i  săten i  din J iblea,  Rădăcineşti, Scă-

dură dramuri 1 88, altă scândură dra
muri 200, călcăiul  cu vergelele cu 
tot, dram uri 98 " ,  crucea, potirul ,  dis
cosus pe care e " semnat fjristos, mi
tutel " ,  " în mij loc cu savat" zveazda, 
l ingura, copia ,  cadelniţa, candela cu 
"zalele " .  Vlădica adaugă o cadel
niţă, o cruce, o " l iturgbie de Mase " .  
El  cumpără c u  bani i  Doamnei  Maria  
de la  o j upâneasă d in  Păuşeşti sălaşe 
de ţ igani Rudeni sau Rumâni .  Se 
încbină scbitului săracul sat Fede-

10. Paftale dela Fedeleşcioiu. 

uneşti , Dolofan i  pentru var. P iatra 
s'a adus dela .A.lbeşti şi a fost lucrată 
de Stoica vătaful de pietrari : vătăşei i  
aduc " buduri " şi  " cuiburi " de p iatră . 
" Meşteri i  de lemn " nu sunt numiţi. 

O Neacşa dă odoare : Evangbel ia 
ferecată cu argint ,  " trăgând o scân-

1) Pe o cazanie : blestem impotriva furilor întâm
plători ai cărţii «cumu au mai furatu alte înii vreme 
răzmiriţi dinii lăzăretii». J\poi pe o piatră de mor
mânt lângă zid afară : «Drept lâng ' aci astă piatră 
odil)neşte d·ocamdată Spiridon preotu Răsuceanu, 
nemerind aici sărmanul, frate bun fiind, să [să] ştie, 
cu d. Vei. Clucer Eftl)imie. Ioanicl)ie J\rl)imandrit Fe-

leşcioiul ,  luat dela moşn eni pe 1 5  
galbeni ,  Rudeni i ,  metobul episcopal  
din Râmnic ,  « C U  locul de sus de 
moara de bârtie>>, pământuri la Run
cul, la Ulmet, la P iua ,  la  Surp aţi , 
l a  Vigoeni  1 ) . 

N .  IORGJ\ 

deleşanu au scris, luna şi a nu : Mart 3 1 ,  838 leat, 
sfârşit 1-a apucat, în Joia cea Mare îngropat, în 
lat de 15 palme căutaţi : c'aci doarme. De-1 va duce 
la Cernica, piatra rămâne nemica. 

1) N. Iorga, Studii şi Documente, voi. V, pp. 
484-8. - «Cf. şi Istoria eparfliei Râmnicului Noul 
Severin, Bucureşti, 1906, pag. 58. 
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B I B L I O G R A F I E  

GABRIEL MILLET, PORTRAITS BYZANTINS, 

PARIS, HONORE CHAMPION, 19l l ,  7 PP., 4 MARE, CU O PLANŞE. D I N  REVUE DE L'ART CHRETIE ' ·  

Din partea d- lui Gabriel Millet am primit 
două exemplare din studiul d-sale «Portraits 
byzantins» , spre a le remite, unul  Comisiu
nii Monumentelor Istorice, celalt Academi!?i 
Române. 

Având deosebita plăcere de a fi în relaţii 
cu această distinsă persoană, cred că fac 
bine să arăt care este situaţiunea sa, înainte 
de a vă da o mică relaţiune despre studiul 
primit. 

Domnul Millel: este profesor de istoria 
creştinismului bizantin la Şcoala de Inalte 
Studii şi totodată director al micului muzeu 
bizantin creat de d-sa pe lângă aceeaş şcoală. 
Se bucură de o bună reputaţie în Franţa, 
ca savant care cunoaşte, poate mai bine de
cât oricare altul ,  monumentele creştine ale 
Orientului. Lucrările sale sunt deja numeroase. 
Ca membru al Şcoalei franceze din Atena, 
îndemnat de fostul ei director, d-1 Tb. Ha
molie, d-1 Millet s'a interesat şi a . studiat 
monumentele creştine, pe cari arbeologii din 
trecut le dispreţuiau ,  ba cbiar le şi dărâmau, 
spre a găsi sub ele urme de construcţiuni 
antice. 

In prima misiune d-sa a vizitat Constan
tinopolul şi, după ce a studiat monumentele 
de acolo, a trecut în Asia mică, mai ales la  
Trebizunda,  de unde a adus rezultate fru
moase. 

Din Asia mică, a trecut la muntele Atbos, 
pe care 1-a explorat în cbip amănunţit, a
ducând mii de fotografii şi estampaje de 
inscripţiuni. 

Aceste ilin urmă au format cbiar obiec
tul u nei monografii, scrisă în colaboraţie cu 
J. Pargoire şi L.  Petit, Recueil des inscrip
tions clm!tiennes du mont Athos (Paris 1 904, 
1 9 1  pp.), plus numeroase planşe (Biblio
tbeque des ecoles fran<;aises d'Atbenes et 

de Rome). Această culegere ne interesează 
şi pe noi, pentru că în ea găsim numeroase 
inscripţiuni referitoare la domnii noştri, ca 
Ştefan-cel-Mare, Neagoe Basarab, Radu! 
Mibnea, Scarlat Callimab,  etc. 

Dela muntele Atbos, d-1 Millet a trecut 
în Macedonia, vizitând oraşele de acolo, şi 
apoi a ajuns în Serbia vecbe şi în cea du
năreană, de unde a cules iarăşi un material 
preţios, încă nepublicat. 

In urmă a fost însărcinat de o societate 
l ocală să continue săpăturile începute la Pa
renzo, unde s'a explorat o basilică vecbe. 
Rezultatele acestei misiuni au fost foarte 
fructoase. In parte ele au şi fost publicate 
într'o revistă locală din Parenzo, dar se aş
teaptă cu nerăbdare de toţi monografia com
pletă, căci la Parenzo sunt, după cum se 
ştie, în afară de monumentele arbitectonice 
însemnate, mozaicuri de o frumuseţe neîn-
trecută. 

· 

Reputaţia d-lui Millet au stabilit-o lucră
rile sale despre monumentele bizantine din 
Grecia. Intr'o publicaţiune monumentală : Le 
monastere de Daphni (în Grecia centrală) 

' 

d-sa a studiat în cbip magistral acest lăcaş 
care datează din secolul al XI-lea. In ea gă
sim un model de cum trebue studiat un  mo
nument : arbitectura, mozaicurile, incinta, to
tul e tratat cu o minuţiozitate extremă, cu 
un simţ arbeologic rar, cu un ocbiu de ar
tist, luminat de o eruiliţie vastă 

Intr'o nouă misiune, acordată de Statul 
francez, d-1 Millet, însoţit de arbitecţi, dese
natori şi pictori, studiază amănunţit monu
mentele din Mistra (Sparta), vecbea capitală 
a principatului lui Villebardouin. Rezultatul 
acestei misiuni este de o mare însemnătate 
pentru istoria artei in Orient. In fine, pe 
lângă diferite articole publicate, în 19 1  O a 
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apărut un album de 1 52 planşe : Monuments 
byzantins de Mistra (Paris, Leroux) . In plan
şele acestea, fig u n:ază bisericile, zidurile 
etc, planurile lor, fragmentele sculpturale 
descoperite şi adunate de d-1 Millet Într'un 
muzeu local, frescurile, toate fotografiate de 
d-sa sau desenate de d-na Sopi)ie Millet, 
Eustaci)e, Jules Ronsin şi artistul grec Petru 
Rumpos. Textul încă nu a apărut şi este aş
teptat cu nerăbdare. 

II 

In studiul din urmă cu titlu l  «Portrai1s by
zantis» ce vă prezint, d-1 Millet arată că Bi
zantinii au continuat tradiţia i)elenistică a 
portretului ,  de oarece acesta a ocupat la ei 
un loc de frunte în viaţă , fiind venerat cu 
aceeaş pietate ca şi ci)ipul  unui sfânt : vea
curile, scrie d-sa, se scurg pe pământul Gre
ciei, formele se sci)imbă, dar sentimentele 
rămân. Peste tot, la cămin, in locurile pu
blice, împrejuru l  altarului ,  portreteie atră · 

geau privirile Bizantinilor şi le atingeau sen
sihilitatea lor. 

Autorul ne prezintă un asemenea portret 
dela începutul secolului al XV-lea, reprodus 
în aquarelă ,  dură frescurile dela Mistra 
(Brontocl)ion). 1 nsc:ripţia ce însoţeşte portre
tul, ne arată că ci)ipul zugrăvit reprezintă 
pe «fratele Impăratulu i ,  Ti)eodoret monai)ul», 
Prin u rmare este vorba de un personaglll 
însemnat, care s'a călugărit, ca şi Banul Barbu 
Craiovescu, ctitorul mănăstirii Bistriţa ol
teană dela noi. D .  Millet crede că persona
giul în ci)estiune, adică monai)ul Ti)eodoret, 
fratele Impăratului ,  este 'Ci)eodoret 1, Despo
tul Mistrei, fratele Impăratulu i  Manuel Pa
leologul şi care a m urit in 1407, in timpul 
unei l upte contra Latinitor. Interesant este 
de observat că, deşi nici un text nu atestă 
-că acest despot ar fi îmbrăcat rasa călugă
rească, totuşi el este zugrăvit in costum călu
găresc şi poartă ci)iar numele sci)imbat Ti)eo
doret, după uzul monai)ic, în loc de 'Ci)eo
dor, numele său ca mirean . 

D. Millet atribue această modă unei ma
nifestări cu totul platonice de umilinţă cre
ştinească, scriind : «I l  est donc possible que 
Ti)edore Paleologue se soit aussi borne a 
cette manifestation toute platonique d' i)umi
lite ci)retienne» (pag. 5) . Prin u rmare, 'Ci)eo
dor I, Despotul Mistrei, n'a fost călugăr ; el 
a avut dorinţa, şi pentru aceasta, fiind încă 

în viaţă, şi-a manifestat această dorinţă, co
mandându-şi portretul său funerar. 

Motivul zugrăvirii lui 'Ci)eodor I Paleolo
gul ,  Despotul Mistrei, ca monai), este dictat 
fără îndoială de un adânc sentiment religios, 
care se traduce printr'o inclinare a inaltei 
aristocraţii către umilinţa monai)ală şi care 
atunci se constată că domina, ca o modă, 
in intreg Orientu l creştin, atât la Bizantini 
cât' şi la Sârbi şi la Români. 

Şi într'adevăr, aruncând o privire compa
rativă asupra vieţii noastre religioase de a
tunci, constatăm că in epoca lui  Ti)eodor 1 
Paleologul, Despotu l Mistrei, mort în 1 407, 
cu vre o 40-50 de ani în urmă, a trăit la 
noi un Voevod cu numele de Vlad Călugă
rul ,  al cărui portret însă nu-l cunoaştem, 
iar mai târziu a domnit în Ţara Românească 
Radu-Paisie, zis şi Petru Voevod, ca re, pre
cum se vede, poartă două nume : unul mi
renesc, Petru , şi altul călugăresc Paisie (for
mat, după uzul monai)al, din numele de bo
tez Petru , păstrând iniţiala P, în Paisie). 

Acest Voevod, împreună cu fiul său, se 
află zugrăviţi ca Domn şi ctitori la bi
serica bolniţei mănăstirii Cozia din Vâlcea. 
Portretele lor sunt descrise de d. N. Iorga 
în Sate şi Mânăstiri, 1905, la pag. 304, 
astfel : «Ctitorii (adică Petru Vodă, zis şi 
Petru dela Argeş sau Radu Paisie, Domn 
până la 1 545, şi fiul său Marcu) ,  se văd în 
mâna stângă a naosului : Petru in i)aină 
verde de brocard de aur, blănită cu cacom, 
căzând peste o alta roşie cu flori de aur ; 
Marcu, şi el încoronat, în brocard albastru, 
tot aşa blănit, peste o i)aină dedesupt roşie». 

Mult mai interesantă ni se prezintă însă 
figu ra marelui Ban Barbu Craiovescu , zis ş i  
Pai)omie monai)ul ,  ctitorul mănăstirii Bis
triţa din judeţul Vâlcea, pentru că există mare 
apropiere intre manife::.tarea vieţii acestui 
mare boer român şi felul cum ne apare Ti)eo
dor I, Despotul Mistrei. 

Intre aceste două personagii, pe cari îi des
parte o epocă de 70-80 de ani ,  se poate 
face u rmătoarea apropiere : ca şi Ti)eodor I ,  
Despotul Mistrei, înrudit cu Impăratul din 
Bizanţ, Banul Barbu este cel dintâiu sfetnic 
al Domnului nostru şi înrudit cu el ; amândoi 
sunt ctitori la mă�ăstiri, şi atât unul  cât ş i  
celalt îmbracă rasa monai)ală către sfârşitul 
vieţii. 

Dar putem încă stabili istoriceşte o legă-
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tură mai evidentă între manifestarea vieţii 
marelui Ban Barbu Craiovescu şi moda reli
gioasă creştino-bizantină, pe care o ilustrează 
portretul lui Tryeodor I, dela Mistra. Şi anume, 
după relaţiunea lui Ioan Comnen, medicul lui 
Brâncoveanu,  care vizită muntel e Rtbos la 
1 701 , la mănăstirea Xenofon din Sfântul 
Munte se află pictaţi Banul Barbu, Danciul 
Vornicul, Pârvu şi Radu (R se vedea Pros
cbinitarion de Ioan Comnen, tipărit la Snagov, 
1 701 ,  in limba greacă ; traducere latină in 
Montfaucon, Palaeograpryia graeca,· Paris 
1708, pag. 494). 

Tot Banul Barbu, însă cu rangul de Lo
gofăt, se află trecut ca ctitor al mănăstirii 
Pantocrator din muntele Rtbos (Comnen,Pros
cl)initarion, ediţia Mantfaucon, pag. 481 ) .  

Zidind mănăstirea Bistriţa din Vâlcea, acest 
mare boier, care a fost ctitor şi la Sfântul 
Munte, a pus de i s'a zugrăvit portretul şi 
aici, la Bistriţa, unde ni se păstrează în copie 
modernă , după restaurarea bisericii din se
colul trecut. 

Portretul se vede în interiorul bisericii, la 
stânga, unde se citeşte şi inscripţia : "Barbu 
Craiovescu, întâiul fondator al acestei mănăs
tiri, 1 498" .  După descrierea regretatulu i  coleg 
Tocilescu, el «este reprezentat în baină îm
blănită , cu anteriu şi b râu ; are o barbă albă 
şi  ţine mâinele la piept» . Mai jos, în fund, 
se reprezintă mănăstirea Bistriţa. La dreapta 
se află portretul lui «Barbu Dimitrie Ştir
beiu, principele Domnitor, 1 855» (Tocilescu, 
Raporturi asupra câtorva, mănăstiri, scl)ituri 
şi b iserici din ţară, Bucureşti 1 887, pag . 44) 

Tot la această mănăstire se mai păstrează 
încă : 1 )  în copie modernă «Un tablou pe 
pânză», reprezentând plecarea lui  Barbu Cra
iovescu la mănăstire, ca să se călugărească ; 
se vede mai întâiu biserica şi casele cele 
vecl)i înconjurate de ziduri cu creneluri . Mai 
sus este 1\rnota, mai jos scl)itul Păpuşa. Barbu, 
cu barba albă, îmbrăcat în costumul timpu
lui, ţine capul aplecat pe mâna dreaptă, iar 
mâna stânga o ţine la urecl)e, în semn de 
adio pentru cele lumeşti ; după dânsul vine 
un tânăr cu dulama îmblănită, în poziţiune 
precatorie, urmat de o ceată de alte 1 8  per
soane, toate în dulame roşii cu blană-întreaga 

familie a Craioveştilor. Pe pânză se citeşte : 
"această muşama s'au scos după cea ve
cbie prin osârdia Sfinţiei sale Părintele Cl)yr 
Gbeorgbe Zugrav ot Cozia. 1830. Octom. 
25" (Tocilescu, op. cit . , pag. 44) . 

· 

O reproducere după acest tablou se află 
in Eraldica Română de Ştefan Grecianu a
nexa la pag. XXXI. 

11) In Colecţiile (omisiunii Monumente
lor Istorice, provenind dela Bistriţa, se află 
iarăşi o icoană, înfăţişând pe Banul Barbu, 
însă copil, prezentând lanţurile robiei sfân
tului Procopie. 

Toate aceste portrete şi tablouri, adică 
portretul dela m-rea Xenofon din Sfântul 
Munte, portretul dela m-rea Bistriţa din 
Vâlcea, precum şi pânza cu plecarea Ba
nului Barbu la mănăstire, ca şi icoana ce 
ni-l înfăţişează încă de mic înclinat spre cele 
sfinte, dovedesc pe deplin că Banul Barbu 
este tipul cel mai desăvârşit al boerului 
român, înclinat spre monabism, deci un  re
prezentant de frunte al modei creştino-bi
zantine la noi, şi, adăugăm încă, cel dintăi, 
ca dată, de vreme ce acest mare boier a 
trăit la începutul primelor noastre legături 
cu Sfântul Munte. El i lustrează dar o epocă 
în viaţa noastră religioasă, prin pătrunderea 
curentului bizantin. 

Intrebarea este dacă Vlad Călugărul , Radu 
Paisie şi Banul Barbu-Pal)omie monal)ul  au 
fost în realitate călugări, ori numai au 
dorit să fie, şi s'au manifestat aşa, în mod 
platonic, cum crede d-1 Millet despre Tbeo
doret monabul dela Mistra. Cbestiunea fiind 
interesantă pentru istoria vieţii noastre reli
gioase, adânc influenţată de moda bizantină 
şi sârbească, ar trebui  cercetată mai amă
nunţit şi de alţii. 

Prin prezenta comunicare am dorit să re
levez însămnătatea studiilor d-lui Gabriel 
Millet asupra artei creştine din Orient, care 
şi pe noi ne interesează în prima linie şi cu 
atât mai  mult cu cât d- 1  Millet se ocupă dela 
o vreme încoace de monumentele noastre. 

Şi sunt convins că trebue a se aduce mul
ţumiri acestui savant bizantinist, pentru tri
miterea acestui mic, dar atât de important şi 
luminos studiu. 

ION KJ\LINDERU. 
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R A P O R T G E N E R A L 
CU PRIVIRE Lll. LUCRARILE 

C O JV\ I S I U N I I  JV\ O N U JV\ E N TE LO R  ISTO R I C E  
IN 

1 9 1 1  
--0 --

In conformitate cu  art. 1 6  din regulamen
tul legii pentru conservarea şi restaurarea 
monumentelor istorice, avem onoare a Vă 
înainta următorul raport general cu privire 
la l ucrările (omisiunii noastre în 1 9 1 1 .  

Incepem c u  lucrările de restaurare şi con
servare, cari sunt de două categorii : lu
crări veci)i, de restaurare, in continuare, şi 
lucrări noi, parte de restaurare, cele mai 
multe însă de conservare, începute şi, aceste 
din urmă, efectuate cl)iar în campania anu
lui trecut. 

In prima categorie intră lucrările dela bi
serica Stavropoleos din Bucureşti, m-rea 
Hurezi, biserica Albă din Baia, m-rea Căl
dăroşani, biserica Sf. G l)eorgi)e din Boto
şani, biserica fostului scl)it Mamu din Vâlcea, 
Biserica Domnească din Târgovişte şi bise
rica din Vădeni-Gorj. Tot în grupul acestora 
ar fi să însemnăm biserica Golia din Iaşi 
biserica Bucur din Capitală şi m-rea Co
mana din Vlaşca. Cu regret însă trebue să 
arătăm că lucrările pentru restaurarea acestor 
din urmă monumente au fost întrerupte anul 
trecut, - la cele două dintăi din cauza lipsei 
de fonduri, iar la cel din urmă din causă că 
fondul promis de Ministerul de Justiţie şi de 
Judeţ, în vederea căruia s'au şi făcut cerce
tările şi studiile necesare, nu s'a mai dat. 

In cat�::goria a doua intră, ca lucrări noi 

de restaurare, Biserica Domnească din Curtea 
de Argeş, m-rea Cetăţuia de lângă Iaşi, fosta 
catedrală mitropolitană din Târgovişte (ce
dată acum doi ani de serviciul D-lui Le
comte serviciului nostru de monumente), bi
serica din Popeşti-Vlaşca şi biserica mică a 
m-rei din Sinaia - la care însă s'au exa
minat şi aprobat numai planurile de restau
rare, lucrarea rămânând a se executa de 
Eforia Spitalelor Civile, căreia aparţine. 

Lucrări , mai mult sau mai puţin însemnate 
de conservare şi întreţinere, s'au efectuat, 
dincoace de Milcov, la biserica fostului scl)it 
Crasna din Gorj , la biserica Stelea din Târgo
vişte, la ruina Sân-Nicoară din Curtea de 
Argeş şi la biserica Radu-Vodă din Capi
tală, iar, dincolo de Milcov, la m-rele Sla
tina, Neamţu şi Secu, la bisericile Frumoasa 
şi Galata de lângă Iaşi şi la bisericile Barnov
ski, Sf. Sa va şi Mitropolia vecl)e din acest oraş. 

Iată acum, după rapoartele domnilor arl)i
tecţi diriginţi ai acestor l ucrări, cele ce s'au 
executat la fiecare biserică în parte. 

La biserica Stavropoleos.- S'a lucrat mai 
m ult la atenansele clădite în preajma bise
ricii. Pictura a rămas să se facă în anul cu
rent. Cu  această lucrare, restaurarea bise
ricii Stavropoleos va fi încl)eiată. 

La m-rea Hurezi. - 1 .  S'a transformat 
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fostul local al spitalului, alipit mănăstirii , 
aşa fel ca să se prezinte în armonie cu  
clădirile mănăstirii '?i ca încăperile să  poată 
fi util izate pentru ateliere de ţesătorie şi 
pentru camere de oaspeţi. Lucrarea s'a ter
minat din roşu . In timpul iernii s'a pregătit 
tâmplăria şi pietrăria necesară campaniei anu
lui  curent. 2. S'a terminat restaurarea cl)iliilor 
din incinta mănăstirii, dărămându-se cele dela 
răsărit (clădite în timpuri mai noi' , spre a se 
descl)ide poarta cea vecl)e, care ducea la 
Bolniţă. 3. S'a completat şi refăcut zidul de 
împrejmuire al bisericii de la Botniţă şi s'a 
reparat Foişorul de alături. 4. S'a restaurat, 
în exterior, scl)itul Sf. Apostoli, completân
du-se şi reparându-se, şi aci, ca şi la scl)itul 
din vale, al Sf. Stefan,  zidul de împrej
muire. 5. S'au făcut, în fine, l ucrări de gos
podărie, s'a început amenajarea cl)iliilor 
de lângă poarta de jos a primei incinte, s'au 
executat lucrări de terasament la curtea din 
lăuntru şi multe reparaţii la întreg complec
sul mănăstirii, după cum se poate vedea 
din memoriul anexat acestui raport. 

La biserica Albă din Baia. - S'a terminat 
mobilierul l ucrat la Şcoala superioară de 
Arte şi Meserii din Capitală, după planurile 
şi desemnurile d-lui Arl)itect şef al monu
mentelor, examinate şi aprobate la timpul  
său de Comisiune. Icoanele dela tâmplă s'au 
pictat de d .  A. G .  Verona. S'a lucrat apoi, 
în  cursul iernii, la proiectul clopotniţei şi al  
casei de pază ce se va construi ,  odată cu 
imprejmuirea biserici i ,  in cursul anului cu
rent. Pentru aceste din urmă l ucrări s'a de
stinat suma de 25.000 lei . 

La m-rea Căldăroşani.-S'a terminat com
plet restau rarea corpului de cl)ilii dela Nord 
şi s'a început, după acelaş plan, restaurarea 
corpului  de cl)ilii dela Sud, care a rămas a 
se termina în anul corent. S'a executat şi 
aşezat în lăuntru bisericii mobilierul-tâmpla 
şi stranele. Ce priveşte clădirea dela răsărit, 
cu trapeza, a rămas nerenovată : ea se va 
conserva pe cât se poate aşa cum se găseşte, 
făcându-i-se, bine înţeles, reparaţiile necesare. 
Astfel , anul acesta, restaurarea bisericii şi 
mănăstirii Căldăroşani va fi un fapt implinit. 

La biserica Sf. Gl)eorgl)e din Botoşani. -
S'a terminat complet restau rarea în exterior, 
restabilindu-se forma din început a bisericii, 
după cum se poate vedea, în amănunţime, 

din memoriul d-lui  Arl)itect şef al monu
mentelor, anexat la sfârşitul acestui raport. 

La biserica fostului  scl)it Mamu. - S'a re
făcut acoperişul ,  pe şarpanta nouă, învălin
du-se cu aramă, şi s'a restaurat biserica în 
exterior. s·a completat şi reparat apoi zidul 
de imprejmuire, descl)izându-se o poartă 
nouă. Au mai rămas astfel lucrările interioare. 
Detalii se dau în memoriul anexat la sfârşit. 

La b iserica Domnească din Târgovişte.
S'a l ucrat şi aşezat o uşe de stejar într'un 
portal nou de piatră, ambele sculptate după 
modelul celor dela Hurezi .  

La  biserica din Vădeni-Gorj. - S'a exe
cutat u ltima lucrare - uşa de stejar şi por
talu l  de piatră, sculptate în stilul epocii brân
coveneşti. Inscripţia comemorativă de restau
rare s'a aşezat deasupra uşii de · intrare, iar 
pisania cea vecl)ie în zidul bisericii ,  de a 
dreapta. 

La Biserica Domnească din Curtea-de
Argeş, - S'a consolidat corpul bisericii şi 
turla prin legături de fier, cari menţin în
treaga clădire. S'au reparat radical arcurile 
principale ale bisericii şi părţile stricate ale 
turlei. S 'a refăcut frontonul din faţada dela 
Apus. S'a executat şarpanta nouă la înveli
toare, acoperindu-se cu aramă, dând bise
ricii mai multă unitate, prin studiul ei mai 
raţional In  fine s'au restaurat cornişele,  fa
ţadele, etc. Lucrările de consolidare şi re
staurare s'au executat după calculele şi pla
nurile d-lui Arl). Gr. Cerkez, membru al Co
misii. In  timpul lucrării s'a găsit sub înve
litoarea vecl)ie mai multe indicii, cari dau 
loc la diferite l)ipoteze ce s'ar putea face cu  
privire la  forma primitivă a bisericii . Nepu
tându-se, în starea actuală a cunoştinţelor, 
să se verifice şi rezolve aceste l)ipoteze, d-nii 
arl)itecţi directori ai lucrării-Gr. Cerkez şi 
N. Gl)ika-s'au mărginit a menţine pe cât cu 
putinţă formele aşa cum se găsiau înainte 
de lucrări ,  suprimând numai ceia ce au făcea 
parte integrantă din clădirea primordială, 
precum turlele mici de tinic.l)ea şi pridvoa
rele dela intrare. Spre a lăsa câmp descl)is 
cercetărilor ce vor trebui  să se mai facă asupra 
sti lului acestei biserici, s'a consemnat într'un 
memoriu detaliat toate constatările şi  obser
vaţiile făcute în cursul lucrărilor, memoriu 
ce se va publica la timpul său in B uletinu l  
(omisiunii noastre. 
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L a  m-rea Cetăţuia-laşi . - S'au restau
rat cl)iliile de lângă sala gotică , s'au cu
răţit cu totul ruinele şi pivniţele, s'a dărâmat 
o casă vecl)ie a egumenilor greci şi s'au zidit 
temeliile şi parterul clădirii noi dela cl)iliile 
monal)ilor, s'au făcut nivelări de terenuri şi 
şanţul din jurul mănăstirii, s'au studiat, în 
sfârşit, detallile de construcţie ale clădirii celei 
noi şi proiectul de restaurare a sălei gotice 
Despre toate acestea se raportează mai pe 
larg în memoriul anexat la sfârşit. 

La fosta .Mitropolie din Târgovişte.- S'a 
întocmit proiectul pieţii ce se descl)ide în 
faţa bisericii şi s'a lucrat proiectul clopot
niţei noi ce urmează a se ridica în locul 
celei vecl)i, în legătură cu împrejmuirea. 

La biserica din Popeşti-Vlaşca. - S'a fă
cut acoperiş de olane pe şarpantă nouă, s'a 
reclădit clopotnita de pe pronaos ,  s'a re
staurat cornişa şi s'au făcut ferestre noi, ră
mâind, pentru anul curent, să se tencuească 
pereţii exteriori dela corpul  bisPricii şi să 
se aşeze noua uşe de la intr�re. Amănunte 
în memoriul din anexe. 

La biserica mică a m-rii din Sinaia, apar
ţinătoare Eforiei Spitalelor Civile, Comisiunea 
nu a avut decât să cerceteze planurile de 
restaurare trimise ei, potrivit legii, spre apro
bare. Planurile aceste, examinate mai întâi 
de Biuroul tel)nic al Comisiuni i ,  au şi fost 
aprobate, cu anumite restricţii ce s'au comu
nicat Eforiei, spre a fi ţinute în seamă la 
executarea lucrării. De asemenea s'a aprobat 
restaurarea picturii, cu condiţie ca pictorul 
restaurator, păr. V. Damian, să nu modi
fice şi să nu înoiască absolut nimic din fres
curile existente, fără numai să restaureze 
părţile distruse şi să cureţe locurile acope
rite de fum şi praf. 

Trecând la lucrările de conservare, în
semnăm : 

La scl)itul Crasna, în Gorj, s'a acoperit 
b iserica şi clopotniţa şi s'a amenajat, repa
rându-se, din vecl)ile cl)i l i i ,  patru camere 
pentru vizitatori. - La b iserica Stelea din 
Târgovişte : reparaţii provizorii la acoperă
mânt. - La ruina Sân-Nicoară din Curtea
de-Argeş : lucrări urgente de consolidare. 
La b is. Radu-Vodă din Capitală : s'a tencuit, 
în interior, turla Pantocratorului şi s'a făcut 
o uşe nouă la altar. - La m-rile Slatina, 
Neamţu şi Secu : l ucrări de întreţinere ş i  

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

conservare, la cea dintăi ,  sub privigl)erea 
Ş12fului de regie al Domeniului Coroanei Mă
lini, la cele două din urmă sub privigl)erea 
părinţilor egumeni respectivi. - La bisericile 
Frumoasa şi Galata de lângă Iaşi : s'a refă
cut acoperişurile din nou, cu tablă plum
buită. - La bis. Barnovski din Iaşi : s'a făcut 
învelitoarea clopotniţei şi s'au executat mici 
lucrări la întreţinere. - In sfârşit, la bis. Sf. 
Sava şi .Mitropolia vecl)e din aceiaş loca
litate : lucrări de întreţinere ş i  ferestre noi 
în fier. 

Aceste sunt, Domnule .Ministru , lucrările 
de restaurare şi conservare efectuate sub 
auspiciile Comisiunii de către Serviciul mo
numentelor în 1 9 1 1 .  

I n  afară de ele, atât Comisiunea cât şi 
Serviciul ei, au avut a se ocupa şi de alte 
cestiuni privitoare la îngrijirea monumente
lor noastre. Astfel s'a dat în studiu cestiunea 
restarării b isericii Logofătului Tăutul din Bă
l ineşti, a b isericii Sf. Ion din Vaslui, şi a 
fostului scl)it Dobruşa din Vâlcea. S'au cerce
tat apoi toate cererile, foarte numeroase , pri
mite pentru lucrări de întreţinere şi conser
vare la diferite biserici şi mănăstiri ale ţării 
declarate monumente istorice, cereri, cari , 
însă, cu regret trebue să constatăm, au ră
mas, în cea mai mare parte a lor, nesatis
făcute, din cauza l ipsei de mijloace. 

Ce priveşte cestiunea săpăturilor de la ce
tatea Neamţu, din cauza unor împrejurări 
neprevăzute, a rămas să se rezolve din nou 
in anul acesta, iar ce priveşte cestiunea îm
prejmuirii castrului roman dela T.-Severin ,  
solicitată cu stăruinţă de d .  Primar al  acestui 
oraş, Comisiunea a aprobat propunerile d-lui 
Director al .Muzeulu i  naţional , care, ca de
legat al  Comisiunii, a cercetat lucrurile la 
faţa locului, stabilind exproprierile necesare 
de făcut în lăuntru castrului şi determinând 
teritoriul de împrejmuit, după cum se poate 
vedea din raportul respectiv al d- lu i  Prof. 
V. Pârvan, ce se va publica in Buletinul  
Comisiunii. 

Colecţiile Comisiunii s'au îmbogăţit în de
cursul anului trecut cu o frumoasă serie de 
muluri reprezentând piese sculpturale dela 
Văcăreşti şi 1\ntim, lucrare executată sub 
direcţia d-lui Prof. sculptor C. Bălăcescu, 
care lucrează pe baza unui program al Ca
misiunii. După acest program d-sa a exe-

ti 
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cutat în anul trecut muluri numai la monu
mentele din Capitală, rămânând ca anul acesta 
să treacă şi la cele din ţară. Dintre b iseri
cile indicate în Bucureşti (Mitropolia, Mil)ai
Vodă, Cotroceni, Colţea, 1\ntim, Stavropo
leos şi Văcăreşti) , s'a l ucrat, cum am zis, 
n umai la Văcăreşti, 1\ntim şi Colţea. Ceia 
ce s'a extras dela aceasta din urmă (un por
tal) s'a trimes la Expoziţia din Roma. iar 
piesele ce s'au extras dela Văcăreşti şi  Rl!tim 
(portaluri , coloane, capitele, inscripţii, steme, 
ci)enare de ferestre, etc.) s'au depozitat pro
vizoriu la 1\dm. Casei Bisericii, rămânând 
să se aranjeze şi expună apoi la Palatul 
Artelor, unde urmează a se intocmi un mic 
muzeu de> muluri al Comisiunii. 

B ursierii pentru pictura bisericească au 
trecut din Italia, unde au lucrat la Venezia, 
Ravenna şi Roma, la Sf. Munte, unde au 
rămas până la începutul anului curent. Ei 
au  urmat în această privinţă intinerariul indi-

Bucureşti, Ianuarie 1912. 

PREŞEDINTE, ION KJ\LINDERU. 

cat din capul locului de Comisiune, lucrând 
după un plan dat tot de dânsa. Lucrările tri
mise mai ales copii de mozaicuri şi picturi bi
zantine, sunt dovada serioasei activităţi a ti
nerilor noştri bursieri, cari, cu mergerea 
lor în Sicilia, vor înci)eia programul de 
studii, rămâind ca în urmă, la întoarcerea 
lor în ţară, să fie întrebuinţaţi la lucrările 
Comisiunii . 

In sfârşit, ce priveşte publicaţiile, B uletinu l  
a continuat să  apară în  aceleaşi condiţiuni 
ca şi în trecut, cu concursul însă a noi co
laboratori, iar 1\dm. Casei Bisericii a dat la 
iveală, sub auspiciile Comisiunii, albumul ,  
pus la cale acum doi ani ,  • Odoarele dela 
Neamţu şi Secu» . 

Cu acestea, inci)eind cele ce aveam a Vă 
raporta cu  privire la l ucrările Comisiunii Mo
numentelor Istorice în 1 9 1 1 ,  Vă rugăm, Dom
nule Ministru, să b inevoiţi a primi încredin
ţarea inaltei noastre stime. 

Secretar, .HLEX. LRPED.HTU. 
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MEMORIU 

1\SQPRJ\ LUCRARILOR DE RESTJ\URJ\RE 1\ BISERICTI SF. GHEORGHE DIN BOTOŞJ\Nl 

Când s'a l)otărît restaurarea acestui vecl)iu mo
nument, întemeiat de Doamna Elena lui Petru Rareş 
în anul 1551 , el se găsia în stare atât de jalnică în
cât cu greu se putea întrevede adevărata lui struc
tură din timpul întemeierii. 

Corpul bisericii era supra-înălţat cu o zidărie 
de vre-o doi metri, decorată cu mici arcaturi 
ogivale în tencuială, întinzându-se de jur împre
jurul bisericii, şi încoronată cu o cornişă din les
pezi de piatră brută, acoperită cu un profil tencuit, 
totul fără nici un caracter şi amintind formele ex
tremei decadenţe a goticului austriac dela începutul 
secolului al XIX-lea, care a lăsat in ţara noastră 
atâtea urme de tristă memorie. 

Acoperişul bisericii, din cauza acestei supra-înălţări 
a zid :Jrilor din faţade, ascundea amândouă basele 
poligonale stelate ale turlei. 

I n  faţa uşii bisericii şi făcând corp cu ea, se ridica 
o clopotniţă pătrată, înaltă şi masivă, clădită la 1 81 7, 
probabil odată cu «restaurarea• ce s'a făcut atunci 
acestei biserici. Tot din acea epocă era şi :veşmân
tarul ce să găsia alipit la sudul altarului şi presinta 
forma unui cub acoperit cu o învelitoare formând 
spre sud un fronton triungl)iular. 

Iltât clopotniţa cât şi turla bisericii erau acoperite 
cu învelitori bulbucate. Tot exteriorul era tencuit în 
mod inform. Ferestrele dela pronaos,altar şi sân uri erau 
lărgite prin spargerea zidului, iar cl)enarele de piatră 
lipseau. Basele stelate ale tur lei, ascunse sub acoperiş, 
erau atât de deteriorate,încât nu mai aveau formă. Con
traforţii mici dela turlă erau ruinaţi. Soclul bisericii, 
era îngropat in pământ cu aproape un metru, iar 
brâul de piatră nu mai exista, pietrăria dela uşa bi
sericei era în parte ruinată. 

Cercetările ce s'au făcut au dovedit întâi că mai 
toată zidărh bisericii este de piatră brută ; sub ten
cuială în unele părţi erau cărărillzi cari completau 
pietrele căzute ; părţile superioare ale bisericii, firi
deie, erau de cărămizi probabil aparente la origină, 
însă deteriorate mai târziu şi tencuite dill această 
cauză în urmă. La soclu, contraforţi, ferestre etc. 
s'a găsit piatră cioplită de dimensiuni mai mari, însă 
în mare parte deteriorată . 

In dărâmarea clopotniţei s'a găsit în interiorul zi
dăriilor pietre vecl)i cioplite, cari s'au constatat că 
sunt cl)enarele ferestrelor vecl)i dela altar şi sânuri. 
ce s'au putut astfel reconstitui exact. Ferestrele 

pronaosu'ui cari erau astupate, s'au găsit de asemenea: 
cea dela apus era desfigurată şi în parte, ascunsă; 
cea dela miază-zi era cu totul zidită, din care cauză 
se descl)isese alta alături. 

După ce s a dărâmat clopotniţa şi veşmântarul, 
cari nu făceau parte din vecl)ea biserică s·a început 
desfacerea cornişei şi a zidăriei supra-înălţate a 
corpului bisericii, din cari s'�•1 scos lespezi mari de 
piatră brută, cari în urmă s au ciopl it, pentru a se 
face cu ele trotuarul din jurul bisericii. 

Spre a nu se expune biserica şi bolţile la ploi, s'a 
proptit acoperişul vecl)iu şi s ·a lucratzidăria şi cornişn 
nouă la adăpostul lui. 

In acel�ş timp s'a făcut de jurîmprejuru! bisericii 
o săpătură, care a elat la iveală nivelul primitiv al 
pământului care se înăqase cu timpul. Soclul bise
ricii, foartP deteriorat, s'a completat cu piatră tare 
din Bucovina, iar la colţuri cu piatră de talie in 
blocuri mai mari, apoi s'a aşezat deasupra so
clului un brâu profilat ilin piatră tare din cariera de 
la Piatra-N. 

Zidăria pereţilor din faţade, care era foart nere
gulată şi stricată, s'a îndreptat peste tot, dărâmân
du-se părţile deteriorat< şi umpluturile făcute in 
urmă şi completându-se cu piatră zidită cu ciment 
.Mucl)ile verticale a1e colţurilor faţadelor şi ale con 
traforţilor s'au îmbrăcat cu pietre cioplite, formând 
colţare alternate succesiv intr'o parte şi într'alta, 
după modelul bisericilor din timpul lui Ştefan cel .Mare 

Toată zidăria de cărămidă aparentă, firidele şi fila
rele verticale s'au făcut din cărămidă de Ciurea ; inte 
riorul firidelor s'au tencuit cu mortar cu praf de piatră. 
Ferestrele dela altar şi sânuri s'au reconstituit după 
modelul pietrelor ce s'au găsit in dărămăturile clo
potniţei, iar ferestrele mari originale de la pronaos 
s'au corectat şi completat spre a se obţine o formă 
pe cât s·a putut de regulată. Tot asemenea şi pietrele 
dela cl)enarul uşii bisericii au trebuit să se inlocuiască 
in parte, iară restul să se corecteze, cioplindu-se şi 
cârpindu-se, spre a se obţine profile cât mai geome
trice. I\ceste lucrări de piatră cioplită s ·au făcut cu 
piatră din Bucovina. Cornişa bisericii s'a făcut după 
tipul obişnuit, din cărămizi aparente,aşezate în dinţi de 
ferestreu, de oarece nu s'a găsit ruei un indiciu despre 
forma primitivă a acestei cornişe. 

Toată zidăria de la partea supPrioară a corpului bi
sericii precum şi aceea care ţine şarpanta, a trebuit a se 
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reface din nou, apoi şarpanta de la acoperiş cu straşină 
de lemn cu console vopsite cu carbolineum. Acoperi
şului i s·a dat pantă mică ·a corpul bisericii, spre a se 
lăsa degajată basa turlei şi s·a invălit cu olane din 
fabrica Gorj din Târgu-Jiu, aşezate pe astereală şi 
ruberoid. Basele turlei s'au refăcut amândouă resti
tuindu-se formele primitive şi acoperindu-se cu o Iane. 
Turla s'a imbrăcat toată cu cărămidă aparentă. după 
formele găsite sub tencuială, şi s'a completat cu o 
cornişă la fel cu cea de la corpul b isericii . Două 
din cele patru ferestre de la turlă s·au refăcut din 
nou şi celelalte s au completat şi corectat, iar in
teriorul firidelor s ·a tencuit ca şi celelalte. Sub fe-

II. 

restrele turlei s·a aşezat un brâu de piatră. care 
înconjoară turla la locul unde structura zidăriei şi 
alte turle similare ne-au arătat că fusese mai mainte. 
Contraforţii turlei s ·au refăcut cu totul împreună c u  
copertinele lor d e  piatră. Acoperişul turlei s·a făcut 
poligonal, ca şi per2ţii turlei, iară forma s·a ales înaltă, 
spre a se accentua caracterul general al bisericilcÎr 
din Moldova, care se deosibesc prin proporţiuni mai 
înalte şi prin predominarea liniilor verticale. 

In sfârşit, s'a aşezat cruci noi cu extremităţile în 
treflă şi cu paftale poleite, după exemplul cru
cilor vecl)i de biserici foarte răspândite in Mol
dova. 

J\ rl)itect N. GHIKJ\-BUDEŞTI. 

MEMORIU 

1\SUPRJ\ LUCRARILOR DE RESTJ\URJ\RE EXECUTJ\TE LJ\ MĂ.NĂ.STIREJ\ HUREZI IN 1 9 1 1  

1.  La clopotniţă. 
S'a prescl)imbat acoperişul cu olane noi, înlo

cuindu-se olanele stricate şi legându-se cu mortar 
de var alb la anumite intervale şirurile orizon
tale şi verticale, pentru o mai mare stabilitate. 

2. La stăreţie. 
a) S'a desfundat tavanul din camera zisă a pre

oţilor», dela extremitatea răsăriteană, lăsându-se apa · 
rentă bolta cea vecl)e, a cărei tencuială s a  reparat ; 
s·a făcut din nou duşumeaua şi o sobă. 

b) Sub această cameră, la parter, in încăperile din 
rândul pivniţelor unde se afla o magazie s a ame
najat bucătăria stareţii, cu o intrare separată şi cu 
o cămară ; vecl)ea bucătărie, alipită de zidul din 
fundul cnţii, s a dărâmat. 

3. La cl)iliile nordice. 
a) S'a făcut reparaţii la uşi, ferestre, sobe, făcân

du-se cl)iar din nou pe unde a trebuit. 
b) S'a făcut o poartă de intrare la încăperea cea 

mare dela parter din spre capătul răsăritean. 
4 La cl)iliile estice. 
a) S'a făcut reparaţiuni la uşi, ferestre, sobe, fă

cându-se din nou pe unde au fost de trebuinţă. 
b) S'a amenajat în cl)ilii încăperile de jos din 

partea stângă, refăcându-se temeliile, tavanele, so
bele, bucătăria, duşumelele şi tâmplăria. 

5. La cl)iliile sudice . 
S'a amenajat în cl)ilii incăperea de jos din partea 

dreaptă, refăcându-se tencuiala, tavanul, duşumelele, 
soba, de asemenea locul gol de sub scara ce duce la 
clopotniţă s'a amenajat în cămară pentru această cl)ilie. 

6. La cl)iliile răsăritene. 
Aceste cl)ilii, construite in spre altar şi alipite la  

zidul ce incl)ide curtea, sunt făcute cu mult in  urmă 
( 1842), deci, potrivit avizului (omisiunii, s'au dâră
mat în parte, urmând ca restul să se dărâme în vara 
viitoare. Zidul s'a reparat, asemenea şi tencuiala, iar 
vecl)ea poartă de trecere ce era astupată s'a des
fundat făcându-se o poartă nouă de stejar în stilul 
celor vecl)i. 

7. La Bolniţă. 
a) S a aliniat şi plantat cu brazi aleea ce duce 

la poarta bisericii de la Bolniţă. 

b) S'a restaurat poa. ta de trecere in grădina Bol
niţei, reparându-se şi a iniindu-se zidul înconjurător, 
ce era in parte dărâmat 

c) S'a subzidit zidurile din pivniţă ale Foişorului, 
ameninţate să se d"irâme prin surpurea malurilor de 
sub temelie. In acest scop s a  umplut groapa gl)e
ţăriei, s'a nivelat şi s'a incl)is intrarea cu o poartă de 
stejar. 

Tot aci s'a facut şi o mică alee de comunicaţie 
cu curtea, prin ajutorul unei scări de piatră brută, 
care s'a refăcut dinpreună cu parapetul său. 

d) Prin cimitirul Bolniţei s a trasat de asemenea o 
alee ce leagă drumul Foişorului cu portiţa din zidul 
de afară, reparat şi el, şi în care s'a practicat o des
cl)ziătură boltită, înlesnind trecerea spre poteca ce 
duce la scl)itul Sf Apostoli 

e) In juru Boltniţei s a  făcut un trotuar de bolo
vani şi şanţuri de scurgere a apelor din ploi, inde
părtându-se astfel apa dela zidurile Bolniţei. 

8. La scl)itul S-ţii Apostoli. 
a) S'au reparat şi s au rezidit zidurile încon-jură

toare ale curţii, făcându-se o poartă de zidărie cu 
arc deasupra şi încl)izându-se cu o portiţă din 
lemn de stejar. 

b) S'a refăcut acoperişul cu şarpante nouă, atât 
la scl)it cât şi la turlă, şi s'a învelit cu şindrilă îm· 
bibată cu carbolineum. 

c) S'au reparat tencuehle şi s au văruit, refăcân
du-se şi soclul, iar la turlă s'au aşezat ferestrele cele 
noi din lemn de stejar, prevăzute patru din ele cu o 
despărţitură în formă de jaluzele pentru ventilaţie. 
Ferestrele celelalte sunt şi ele lucrate, urmând a se 
aşeza in vara viitoare. 

d) In jurul scl)itulul s'a făcut un trotuar de bolo
vani şi s'a nivelat curtea, inlesnindu-se scurgerea 
apelor. 

e) S'au descoperit zidurile cl)iliilor dărâmate 
precum şi zidurile stăreţiei , curăţindu-se curtea 
de pământul depus şi molozul provenit din dără · 

mături. 
f) S'a dărâma t pridvoraşul din faţă, care ameninţa 

să cază, fiind crăpat şi slăbit, s·a pregătit toată pie
trăria lui, astfel ca în campania viitoare să se poată 
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reface, întocmai după cum a fost. O parte din arcul 
zugrăvit se păstrează in biserică, spre a se lua pen
tru muzeu sau spre a se avea la îndemână pentru 
a servi la zugrăvirea pridvorului nou. 

g) Poarta şi parte din zidurile înconjurătoare s'au 
acoperit cu olane, urmând ca în vara viitoare să se 
completeze acoperirea in acelaş fel şi la restul zi
durilor. 

9. La sci)itul Sf. Ştefan. 
a) S'au reparat şi rezidit zidurile înconjurătoare, 

încl)izându-se complet curtea sci)itului, iar Ia in
trare s 'a lăsat loc de poartă, care s 'a inci)is cu 
o poartă de lemn de stejar cu zăbrele. 

b) S a  reparat soclul sci)itului cu mortar de var 
alb şi s'a tencuit aspru. 

10. La aripa de vest (Spitalul). 
s ·au făcut transformările prevăzute în proiectul 

aprobat, terminându-se lucrările de zidărie şi aco
perişul învelit cu olane. 

Astfel, parterul din grădină s a  amenajat în încă
peri ce vor servi de bucătărie cămări, camere de 
servitori, pivniţă şi magazie, precum şi o galerie de 
trecere dela scara principală in grădină. 

Etajul 1 s'a �menajat în încăperi pentru locuit, 
având şi o sală mare ce va putea servi pentru ate
liere de ţesătorie. 

Etajul Il s'a amenajat in încăperi de locuit, având 
şi o sală mare, cu acces intr'o galerie descl)isă, spri
jinită pe stâlpi de piatră. 

Tot aci, scara de serviciu se continuă în sus până 
în pod, unde, printr'o galerie, ajungem în foişorul 
sprijinit în parte pe zidurile din pod iar pe două 
laturi având o galerie descl)isă' pe coloane de piatră. 

Etajele sunt legate între ele prin scara princi
pală şi prin cea de serviciu. Intrarea principală s a  
amenajat prin colţul dinspre clopotniţă, lângă zidul 
din afară al mănăstirii, la acelaş nivel cu intrarea 
în mănăstire. 

Ferestrele şi  o uşe exterioară s'au incadrat in 
rame de piatră la fel cu cele dela biserică, iar colo
nadele galeriei şi  foişorului la fel cu cele dela gale
riile ci)iliilor. 

Vara viitoare se vor continua şi completa teme
liile şi celelalte lucrări interioare. 

1 1 .  Aducerea apei. 
Pentru aceasta s'au urmărit vecl)ile conducte de 

olane, care ne-au condus la un rezervoriu de apă de 
formă lunguiaţă, adânc de un metru şi lat de 0.60. 
Ceva mai jos de acest rezervor s'a făcut un mare 
rezervor de 27 m c. din beton boltit deasupra şi 
adăpostit de o casă prevăzută cu capace şi poartă 
de fu, precum şi ventilaţie. 

ln acest rezervoriu se adună apele din rezer
voriul cel vecl)iu şi din altul făcut mai la vale şi 
adâncit până la stratul de pietriş unde se află apă 
in abondenţă. 

Aceste două resurse alimenteaşă rezervoriul mare, 
iar de aci, prin ţevi de fer asfaltat, pe o lungime de 
470 m. ,  se aduce apă in mănăstire la două robinete: 
unul în colţul sud-vestic al curţii, iar altul la vecl)ea 
fântână brâncovenească, ce se va restaura in vara 
următoare. Apa e bună, limpede şi rece şi are pre
siune destul de mare, diferenţa de nivel fiind de 

aproape 30 metri. Cu oarecare completări aduse 
surselor şi rezervoriului se va putea avea apă sufi
cientă şi in timpurile de secetă din lunile Iulie şi 
August, şi astfel se va putea distribui apa prin bu
câtării, camere, etc. 

12 .  La cl)iliile din vale. 
S'au făcut amenajări şi reparaţiuni, spre a servi de 

cl)ilii, vecl)ei căprării şi magazii din colţ, pentru 
parte din maicile care locuiau in cl)iliile dela spatele 
altarului. 

Tot aci s'a inceput unele lucrări de restaurare. 
Astfel prin dărâmarea tencuelelor s'a putut vedea 
vecl)ea structură a zidurilor şi forma originală a 
golurilor. 'Coate acestea au servit la alcătuirea pro 
iectului de restaurare a acestor cl)ilii, astfel ca 
să se afle in armonie cu celelalte părţi ale mănăstirii. 

Deasupra porţii dela intrare s'a găsit, sub tencuială, 
o icoană în fresc, în parte stricată prin ciocănitu
rile celor ce au aplicat această tencuială peste icoana 
de toată frumuseţea. Cu oarecare greutate se va mai 
putea restabili şi această icoană, când va veni timpul 
restaurării zugrăvelilor din întreaga mănăstire şi 
din cele două scl)ituri vecine. 

Aci este locul să amintesc şi despre cercetările 
făcute asupra tâmpleior dela aceste două scl)i
turi, cum şi asupra aceleia dela scl)itul Sfântul Ioan, 
din care nu ne-a rămas decât o ruină la depărtare 
de 2 ore in sus de mănăstire, pe apa Romanului. 

Tâmpla dela acest scl)it se află in bună stare şi 
aproape nescl)imbată la biserica din Romanii-de-sus, 
unde am văzut-o pusă la locul ei. 

Tâmpla dela scl)itul Sf. Ştefan am găsit-o în 
satul Râmeşti, aşezată în biserică la locul ei, însă 
completată, tăiată, cârpită pentru a fi adaptată di
mensiunilor acestei biserici. Mai sunt aci rămă
şiţe din vecl)ea tâmplă, părţi admirabil sculptate 
şi aurite, cum şi parte din scaunul episcopal sau 
ci)iar domnesc. Această tâmplă fiind prea îm
bucătăţită ar fi poate greu de restaurat şi adus la 
locul ei in scl)it ; mai degrabă s'ar putea aduna 
toate resturile despărţite de trupul ei, pentruca, cu 
ceea ce se află în tâmplă, să servească de model 
pentru o tâmplă din nou, după cea vecl)e, spre a se 
impodobi scl)itul aşa cum a fost odinioară. 

Tâmpla dela sci)itul Sf. Apostoli se află in bi
serica din Bogdăneşti, un sat la trei kilometri depăr
tare mai la vale de mănăstirea Hurez. 

Această tâmplâ se păstrează bine şi s ar putea 
aduce la locul ei în scl)it, făcându-se o altă tâmplă 
pentru biserica din Bogdăneşti. 

Toate aceste tâmp:e au fost luate in regulă pen
tru folosul bisericilor despre care am vorbit, adică 
cu încuviinţarea autorităţilor superioare bisericeşti. 
Se vede că pe acea vreme se pierduse credinţa, că 
va veni o zi când mănăstirile şi scl)iturile lăsate in 
părăsire vor fi cercetate şi ocrotite cu evlavie, ca 
nişte sfinte moaşte ale trecutului nostru. 

Către sfârşitul campaniei, în luna Octombrie, s'au 
strâns in ordine toate materialele rămase ori apro
vizionate în urmă, s au inventariat şi, prin proces
v erbal s'au dat în primire Jandarmerii locale. 

1\rl)ilect ION D. TRJ\)1\NESCU 
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III. 

MEMORIU 

ASUPRA LUCRARILOR DE RESTAURARE EXECUTATE IN 191 1 LA MANASTIREA CETAŢUIA-ll\ŞI 

La �a latul Duca-Vodă (corpul de clădiri cu 
aşa zisa sală gotică). 

S'a dărâmat casa egumenească din faţa sălii go
tice. Această clădire pe lângă că era în mare ruină, 
nu prezenta nici o importanţă istorică şi arl)itectonică, 
fiind zidită în urmă de călugării greci. Ea strica tot 
aspectul sălei gotice, cătră care era alipită, neavând 
nici o legătură arl)itectonică cu restul clădirilor zi
dite pe timpul lui Duc·a-Vodă. 

Din toate încăperile acestei clădiri s·a păstrat una 
sin urâ, aceea alipită lângă zidul exterior al mănă
stirii, amenajându-se provizoriu ca trapeză, pănă la 
terminarea cl)iliilor nouă, ce s'au început în vara 
aceasta. 

Piatra provenită din dărâmarea casei egumeneşti 
s'a aşezat în figuri, întrebuinţindu-se, în urmă, ca 
material la clădirea chiliilor noui. 

s ·a reparat învelitoarea de ţiglă pe întreaga clă
dire fixăndu-se ţiglele dislocate şi înlocuindu-se 
cele stricate cu altele. 

S a săpat în jurul clădirii terenul ce astupa a
proape în întregime unele intrări şi ferestre dela 
pivniţi, scoţându-se cu acest prilej şi  molozul din
lăuntru. 

S'au amenajat două scări provizorii la intrările 
exterioare. 

s ·au reparat pe dinăuntru toate încăperile ce de
pind de sala gotică, făcându-li-se diferite lucrări de 
reparaţiuni şi amenajări ca : repararea tuturor bol
ţilor, facerea tencuelelor din nou, spoirea cu var, 
duşumele prin odăi, pardoseli de cărămidă prin săli ; 
s'au pus uşi de brad ;n interior, de stejar în exterior, 
precum şi ferestre duble cu tocul şi cercevelele ex
terioare de stejar. 

S'a pus sobe de teracotă prin odăi, dându-li-se 
fumurile în coşuri ce s·au tăiat în grosimea ziduri
lor şi adaptându-le olane în interior. 

In fine s'au mai făcut alte mai mici reparaţiuni şi 
îmbunătăţiri acestor încăperi, pentru a putea fi lo
cuite. 

Către sfârşitul lunei Noembrie, toate aceste repa
raţiuni şi amenajări au fost terminate. Stăreţia, care 
până acuma ocupa o parte din locuinţa domnească, 
s·a putut muta aci, in acest corp de clădire ; iar lo
cuinţa domnească a rămas locuită numai de călu
gări pănă ce se vor termina cl)iliile cele nouă. 

Pentru paza grajdului de lemn, improvizat in afara 
mănăstirii, s'a amenajat in bastionul sud-estic o ca
meră de păzitor. 

Zidul de piatră ce susţinea platform!i din jurul 
bisericii - lucrare recentă - s·a dărâmat, urmând 
ca diferinţa de nivel să se completeze cu un taluz 
de pământ. 

Către sfârşitul toamnei s·a început şi facerea unui 
şanţ împrejmuitor al întregii proprietăţi a mănăstirii. 

La cl)iliile nouă. 
In partea nord-vestică a mănăstirii ca pendant 

stărăţii actuale (locuinţa domnească), s'au început tot 

în campania anului curent cl)iliile nouă. Proectul s'a 
studiat în serviciul de arl)itectură al Comisiunei Mo
numentelor Istorice. El conţine douăzeci cl)ilii gru
pate două câte două, cu câte o mică intrare şi un 
mic depozit comun, o bucătărie cu o mică cameră 
alăturea, o trapeză, pridvoare şi comodităţi. Distri
buţia lor este in două caturi şi anume : zece cl)ilii 
şi bucătărie in catul de jos, iar restul cl)iliilor şi 
trapeza in catul de sus. 

La această clădire, după cum s·a spus mai sus, 
s'a întrebuinţat piatră provenită din dărâmarea ca
selor �gumeneşti precum şi dela zidul de susţinere 
al platformei din jurul bisericii. 

Inainte de a se incepe să păturile, s·a nivelat tere
nul ce pre intă o pantă destul de mare, iar după 
trasarea planului s'au inceput săpăturile fundaţiilor, 
cari in unele locuri au ajuns până la doi metri şi 
ceva adâncime. 

Zidăria fundaţiilor s·a făcut din piatră brută cu 
mortar de var l)idraulic 

Deasupra acestor fundaţiuni, la suprafaţa terenulu i ,  
s 'a  aşternut un strat izolator de  asfalt peste care 
s'a inceput zidăria parterului. 

In parter, zidurLe exterioare s·au făcut după ar
l)itectura faţadeior studiate şi in conformitate cu 
clădirile existente, parte cu piatră cioplită parte 
cu piatră brută, iar in interior s'au căptuşit cu că
rămidă. 

Zidurile interioare au fost făcute toate in cără
midă. 

Cărămida e de bună calitate, din fabrica Socola. 
Timpul fiind inaintat, pela mijlocul lunei Noembrie, 

lucrările au incetat, după care s'a acoperit cu pae 
şi scânduri toate zidurile, rămănând ca la anul viitor 
să se continue restul clădirii. 

Odată terminată descrierea amănunţită a lucrărilor 
efectuate,rămâne să arătăm şi dificultăţile intimpinate 
in cursul executării lor. 

1. Şoseaua nouă, executată de Ministerul Lucră
rilor Publice pentru inlesnirea comunicaţiei m:'lnăs
tirii cu exteriorul, terminându-se abia prin Noembrie, 
transportarea materialelor a trebuit să se facă tot 
pe drumul vecl)iu, cu pante prea repezi, şi deci cu 
destul de mare greutate. 

2. Nisipul se găseşte numai cu mare anevoe prin 
imprejurimi, şi acela de o calitate inferioară. 

3. In fine o altă dificultate mare in efectuarea lu
crărilor s'a întâmpinat prin lipsa de apă. Ne-am 
servit de apă adusă cu sacaua dela diferite fântâni 
din vale, ceiace a atras o m'1rire simţitoare a pre
ţului zidăriei. 

Pentru înlăturarea acestui mare inconvenient s'au 
făcut sondaje in di ,·erse puncte din aproprierea mă
năstirii, dar fără rezultate fericite ; abia s'a putut 
capta. într'o fântână mai în vale. vre-o două is
voare, obţinând numai o mică cantitate de apă şi 
care, nefiind potabilă, nu se poate întrebuinţa decât 
pentru adaparea vitelor. 
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Acum se studiază aducerea apei din conducta 
comunei Iaşi, dar şi această soluţie prezintă di
ficultăţi, nivelul mănăstirii Cetăţuia fiind cu vre-o 

IV. 

doi metri mai înalt decât nivelul rezervorului de 
distribuţie al oraşului, situat pe dealul Copoului. 

J\rl)itect G. G .  LUPU 

MEM.ORJU 

1\SUPRJ\ LUCRAR ILOR DE RESTJ\URJ\RE EXECUTJ\TE IN  1911 LJ\ BISERICJ\ FOSTEI MJ\NJ\ST!Rl 
MJ\MU (VALCEJ\). 

Lucrările executate în această campanie se pot 
rezuma astfel : 

1 .  s·a completat acoperişul cu tablă de aramă la 
corpul mare al bisericii, învelindu-se şi sânurile şi 
altarul, precum şi turnul scării ce duce la clopot
niţa. La altar s'a aşezat crucea cu baza ei. 

2. S au reparat tencuelile exterioare pe toată în
tinderea bisericii, iar soclul s'a tencuit din nou din
preună cu profilul. 

De jurîmprejur s a  făcut un pavagiu de cără
midă de 1 m. lăţime. 

Tot cu cărămidă s'a pardosit şi pridvorul de la 
intrarea bisericii. Pereţii s'au văruit. 

3. S'a lucrat şi s'a aşezat la Jocul lor uşa de la 
intrare şi ferestrele din lemn de stejar. Ramele de 
piatră ale ferestrelor s'au spălat cu soluţie de sodă 
caustică, curăţindu-se de stratul de vopsea ce aco
peria piatra. La aceste rame s-a reparat şi s-a vop
sit cu negru gratiile de fer. 

4. In interior s'a făcut sc]Jela pentru zugrăvirea 
turlei şi  cu această ocazie s'a spălat cu o soluţie 
slabă de natrium o parte din pictura în uleiu de la 
să.nul bisericii şi s'a descoperit sub ulei vec]Jea zu
grăveală al fresca, care este de la fondarea bisericii 
(1696). Această descoperire a sugestionat ideea de 

V. 

a se spăla întreaga pictură şi a se zugrăvi turla 
in stilul găsit. Pridvorul s'ar putea şi el zugrăvi 
tot în stilul vec]Jiu, iar icoana de !)ram spălată de 
uleiul de de-asupra şi restaurată. 

5.  Zidul înconjurător al curţii s a  completat în
c]Jizăndu-se peste tot. 

Depozitul de dărămături depus peste ruinele din 
faţa biserici i  s·a ridicat, astfel ca să se pue în evi
denţă aceste ruine De asemenea şi urmele de ziduri 
ale cl)iliilor de la spatele altarului. 

Curtea s'a curăţit şi nivelat, dăndu-i-se o pantă 
de scurgere în spre răpa apei Mamului. 

6. Gangul de intrare şi poarta mare s ·a reparat, 
împreună cu bolţile tavanului şi s'a văruit. 

Dându-se tencuiala jos, s'a descoperit un gang 
b oltit, prin care mai înainte vreme se făcea trece
rea din încăperile stăreţiei in curtea bisericii. 

Cu această ocazie s'a putut constata valoarea 
corpului de case ce înc]Jide curtea spre miază-zi şi 
care se ruinează din ce în ce, din cauza părăsirii şi a 
acoperişului de şindrilă spart şi putrezit peste tot. 

De asemenea şi cele două ceardace, care acum 
sunt înc]Jise. s'ar putea desc]Jide, aşa cum au fost 
la inceput. 

J\rl)itect I O N  D.  'CRRJJ\NESCU 

MEMORIU 

RSUPRR LUCRARILOR DE RESTJ\URJ\RE 1\ BISERICTI DIN COMUNA POPEŞTI (VLJ\ŞCR) 
EXECUTJ\TE IN 1911. 

Aceste lucrări se pot rezuma in două părţi prin
cipale, şi anume : sc]Jimbarea acoperişului biserici i  şi 
zidirea turnului clopotnitei in locul celui de lemn, 
dimpreună cu intrarea in clopotniţă. 

1 .  Pentru sc]Jimbarea acoperişului, a fost necesar 
a se dărâma zidăria adăogatâ de jurîmprejur dea
supra vecl)ei cornişe restabilind astfel nivelul ade
vărat al acestei cornişe. 

S a  restaurat apoi cornişa, peste care s a aşezat 
cosoroaba de jur imprejur şi, peste ea, consolele 
orizontale făcute din stejarul vec]Jiu ce s'a găsit bun în 
vecl)iul acoperiş de şindrilă. 

Streaşina s'a căptuşit cu scânduri de stejar şi de 
brad, făţuite şi lămbuite iar acoperişul s'a î:1Velit cu 
olane aduse dela Giurgiu. La marginea stieaşinei s'a 
bătut o scândură dinţată decorativă. 

2 Turla clopotniţei s a făcut din nou de zi
dărie peste cele patru arcuri din biserică. Are o bază 
pătrată apoi o retragere acoperită cu olane şi mai 
sus se ridică corpul patrat al turlei, avănd in fie 

care faţă câte o fereastră desc]Jisă cu arc la partea 
de sus. Straşina s'a tratat ca şi cea dela biserică 
de asemenea şi acoperişul s a  învelit cu olane. 

Intrarea în clopotniţă s'a făcut in acelaş fel, dân
du-i-se forma poligonală pe care a avut-o dela în
ceput. 

Atât clopotniţa cât şi intraiea s au tencuit şi vă
ruit, având aspectul definitiv ca şi acoperişul bi
seri cii. 

3. Crucile cele vecl}i s'au reparat, vopsit şi aurit 
şi s'au fixat la locul lor în popi de stejar, prin pu
ternice legături de fier şi armme crucea clopotniţei 
şi cea dela altar, iar una din cruci ce era la fron 
tonul dărâmat s'a depus n colecţiile (omisiuni i .  

Bazele crucilor s'au făcut din tablă de zinc ş i  s'au 
arămit, spre a se armoniza cu acoperişul de olane. 

1!. Pentru funcţionarea sobei din biserică s'a ame
najat în grosimea zidului sudic un coş scos şi în 
afară pe acoperiş din zidărie şi tencuit şi invelit 
cu olane. 
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5. Uşa şi ferestrele s'au făcut potrivite cu golu
rile existente, din lemn de stejar, urmând a se aşeza 
la loc in vara anului 1912, când se vor continua şi 
celelalte lucrări ramase neterminate din cauza tim
pului prea avansat. 

La ferestre se vor adapta şi gratiile de fer aflate 
la ferestrele veci)i, iar deasupra uşei se va fixa 
pisania aflată in biserică. 

6. Pridvorul de lemn din faţa bisericii s'a des-

fiinţat, fiind făcut in urmă şi in rele condiţiuni de 
prezentare. 

Lucrările aci arătate s'au executat in intervalul 
dela 18 Iunie până la 4 Noembrie, când s'au făcut 
ultimele plăţi in această campanie. 

In tot timpul lucrului biserica a funcţionat con
tinuu, adunând sărbătorile şi duminicile pe credin
cioşii satului, cari vedeau cu bucurie preinoirea ve
ci)ei şi frumoasei lor biserici. 

Jl.rl)itect ION O .  TRll.Jl\.NESCU 
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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului 

1 .  Cu începere dela Ianuarie 1908 se va publica 
sub direcţiunea Comisiunii Monumentelor Istorice şi 
în editura Administraţiei Casei Bisericii - o revistă pe
riodică numită Buletinul Com·isitmii Monmnentelo1· 
Istorice: 

2.  Acest Buletin va apare trimestrial şi va cuprinde: 
a) O parte ştiinţifică, în care se vor publica tot felul 

de monografii, studii, lucrări, comunicări şi materia
Juri de natură istorică, arhitectonică şi artistică, pri
vitoare d irect şi numai la monumentele noastre istorice ; 

b) O parte oficială, în care se vor publ ica rapoartele 
anuale ale Comisiunii, referatele arhi tecţilor însărcinaţi 
cu conducerea şi executarea lucrărilor de conservare 
-şi restaurare, precum şi eventualele circulări, informa
ţiuni şi deciziuni ale Ministerului şi ale Comisiunii. 

3. Buletinul apare sub direcţia membrilor Comisiu
nii ,  cari, împreună cu administratorul Casei Bisericii, 
alcătuesc comitetul de redacţie. El e pus sub îngrijirea 
secretarului Comisiunii, care e îndatorat să pregătească 
.şi să procure materialul necesar, să-I aducă l a  cunoş
tinţa comitetului de redacţie şi să supravegheze tipă
rirea lui. 

4. Pentru ca publicaţiunea să se prezinte cât mai 
sistematică şi cât mai folositoare, se stabileşte umlă
torul program cu privire !a felul lucrărilor ce va trebui 
să cuprindă Buletinul ; 

a) Monografii istorice, arhitectonice şi artistice asupra 

monumentelor noastre, monografii ce vor fi i lustrate 
şi documentate cu reproduceri necesare de fotografi i ,  

· desemnuri, acuarele etc. 
b) Releveuri dela cele mai însemnate şi caracteristice, 

din punct de vedere arhitectonic, monumente istorice. 
c) Studii şi lucrări unitare, asemenea ilustrate şi docu

mentate, bunăoară : asupra inscripţiunilor din epoca 
lui Ştefan

-
-cel Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu, Con

stantin Brâncoveanu etc., asupra artei decorative, în 
sculptură şi pictură, întrebuinţată în bisericile şi mă
năstirile noastre în anumite epoci, asupra p01iretelor 
murale de ctitori : Domni, Doamne, Arhierei, Boeri, 
Jupânese etc., asupra picturii bisericeşti ,  asupra cos
tumelor etc. 

d) Materia! uri : scurte fragmente, comunicări, însem
nări şi note de interes deosebit privitoare la monu
mentele noastre istorice ; 

e) Note bibl iografice şi critice asupra publicaţiunilor 
şi periodicelor de specialitate ; 

{J In sfârşit, suplimente artistice, în culori, cari s..'i 
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete 
murale, Qe picturi, de ornamentaţiuni etc. 

In cadrul lucrărilor înşirate mai sus se cuprind şi 
acele privitoare !a monumentele istorice din afară e 
Regat, întru cât aceste vor fi de origină românească 
înălţate de Voevozii noştri sau în leg:ttură directă cu 
"trecutul nostru. 

==-=-:===== 

Redacţia : Ia Administratia Casei B�sericii, Bucu reşti. 

- Biroul Comisiunii Monumentelor Istorice -

ABONANlENTUL ÎN ŢARA ŞI STRAINATAT'f: 

PRf[UL A PATRU FASCJCOLE PLUS PORTUL 

Bulet inul se găseşte de  vânzare la l ibrări i le 

ALCALAY, NAŢIONALA, SFETEA şi SOCEC, 

pnn can se fac abonamente şi  se pot procura colecţi i complete d in  
an i i  precedenţi (afară de  anul 1 ,  1 908). 
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BISERICA SF. G H EORGH E  DIN BOTOSANI 
' 

--0--

1 .  Istoric. cum că din timpuri depărtate până l a  
Biserica Sf. G l)eorgl)e din Boto- începutul sec. trecut, acest târg făcea 

şan i  e ctitorie a D oamnei  Elena a parte d in  apanagiul  Doamnelor Moi-
lu i  P etru-Vodă Rareş. E a  fu zidită dovei ,  de unde şi numele ce-l ma i  
puţin mai  îna intea une i  a doua bi- purta de târg al Doamnei. 
seriei pe  care a- 1\.şezându - se 
ceastă Doamnă deci ,  după moar-
o ridică tot în  tea lu i  Rareş, la  
Botoşani  - bi- «C u r t e  a dom-
seri ca Uspeniei  nească:» din Bo-
sau a 1\.dormiri i toşani - men-
Maici i  Domnu- ţionată în docu-
Jui. Faptul că a- mente până că-
·ceastă evlavioa- tre sfârşitul sec. 
să ctitoră - care XVII - unde şi 
însă , după cron i- lu i  Petru-Vodă îi 
carul  contimpo- plăcuse a şedea, 
ran Eftimie ,  nu E 1 e n a Doamna 
era tocmai cu vi- începu a zidi ,  d in 
oasă în gânduri prisosul ven itu-
şi fapte , căci în- rilor sale, cele 
demna. pe  Şte- două biserici ,  pe  
fan - Vodă,  fiu l  care le  termină 
său, a prigoni şi în t impul dom-
tăi a  pe  boeri i  ţă- niei fiu lu i  să u al  
ri i  - înnă lţă , în doi lea,  Ştefan-
acelaş târg, una  Vodă Rareş : Sf. 
după alta, două 1 .  Bis. Sf. Gi)eorgl)e-Botoşani. G b e o r  g b e la  
biserici ,  se  ex- Altarul ş i  faţada dela nord cu clopotniţa, înainte de restaurare - 1 55 1 , Uspenia l a  
pl ică ,  după d. Iorga,  pr in împrejurarea 1 552. Inscripţia acestei d in  urmă e pre-
că P etru-Vodă Rareş fu, poate, acela ci să - la 15 1\ugust b iserica era is-
ca re dărui ma i  întă i soţie i  sale ve- prăvită şi, desigur, târnosită. Cu Sf. 
n itui târgului Botoşani.  Căci ştiut este Gl)eorgl)e lucrul nu e aşa de sigur. 

Buletinul (omisiunii  Monumentelor lstori('e 7 

http://patrimoniu.gov.ro



50 BULETI UL COMISIUNII  MONUME TELOR ISTORICE 

2.  Bis. Sf. Gi)eorgi)e-Botoşani. 
- 1\Jtarul şi  faţada dela sud, inainte de restaurare -

Căci inscripţia acestei b iserici , care,  
după modul cum e redactată ,  cred că 
e pusă ulterior, după moartea s i ln ică 
a Doamnei  Elena,  dă,  ca an a l  zidirei ,  
7049 (=1 54 1 ) ,  în loc de 7059 (=1 55 1 ). 
Iată această inscripţie, dată şi în re
p rodu cere la pagina 54 : 

6MHt\ Ăfcr iOTOKHtl l'lliK,<\d llfTPtl KNKO ,\ 
I IOKOH Htlr C!.3;\t\ C!.H XPM\ K!. H l\1-f>: CTPO Kfi\H

KOt\\ 4 H H Ktl fnvp P"itl K!. E.oT;KWtiHOX Tp!.P!.1 K!. 

),� IH  PII H i  lw 0Tf<J;tn1 .K<:�fKO,<\t\1 H C!.Kp!. U I H C  R 

i\TO 13,\\_c., t\\ C l l,LI WXTO &p itl. 

= ELENA LUI  DESPOT, DOAMNA RĂPOSA
TULUI PETRU VOEVOD, A ZIDIT ACEST HRAJ\1 
ÎNTRU NUMELE SFÂ TULUI MARELUI M UCE-
1 IC GHEORG H I E  Î TÂRGUL BOTOŞA ILOR, 
Î ZILELE DOM ULUI 10 ŞTEFAN VOEVOD ; 
ŞI S'A SAVÂRŞIT ÎN ANUL 7049 ( = 1541) ,  LUNA 
LUI OCTOMVRIE. 

Ce fel de meşteri vor fi l ucrat la  
b iseric i le  Doamnei Elena nu  cunoa
ştem. Ştim însă că atât P etru Rareş 

cât şi  fiu l  său I l i e-Vodă s'au sluj it 
mult, pentru construcţi i l e  lor  rel igi
oase, cu meşteri saşi d in  Ardeal .  Se 
poate dar ca ş i  Elena Doamna să fi 
adus atari meşteri ,  cari constru iau 
după dat ina moldovenească - iuxta 
consuetudinem nostram, se spune lă
murit într'una din scrisori le vremi i ,  p rin  
care se  cer  meşteri zidari de la  Bistri
ţeni - adică cum construise Ştefan
cel-Mare, între a ltele cl) iar  aci în 
apropiere, la  Păpăuţi, b iserica Sf. Ni
colae,  cu care Sf. Gl)eorgl)e - şi 
negreş it şi  Uspenia - în forma sa pri
mordială a re multă asemănare. 

B iseric i le  Doamnei  lui P etru-Vodă 
Rareş fură zidite în vremuri neaşe
zate, turburi  . . .  Puţin timp după sfâr
şitul Uspenie i ,  Ştefan-Vodă fu asa
sinat şi  Elena Doamna însăşi sugru
mată. E expl icabi l  deci de ce ele au 
rămas nezugrăvite, biserici a lbe,  cum 

3. Bis. Sf. Gi)eorgi)e-Botoşani. 
- Vederea dela No. 1 ,  in timpul lucrărilor -
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4 .  Bis. Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani. 
- Vederea dela No. 2, in timpul lucrărilor -

se numiau îndeobşte î n  Moldova -
ca bis . .A.lbă a lu i  Ştefan-cel-Mare 
din Baia ,  vecl) ia bis . .A.lbă din Iaşi ,  
în locul  căreia s 'a zidit mai târziu 
Mitropol ia ,  bis . .A.lbă din Botoşani ,  
care era cl) iar  Uspenia  ş. a. 

Ca b iserici de mir, Sf. Gl)eorgl)e şi 
Uspenia rămaseră în grij a oraşului .  
Soarta lor ,  se pare,  fu mai  bună decât 
acea a b isericii lui Ştefan-cel-Mare din 
Păpăuţi i  învecinaţi. Căci, pe  când a
ceasta ,  înainte de a fi fost înzestrată· 
ş i  prefăcută l a  1 751  în mănăstire de 
Constantin-Vodă Racoviţă, a junsese 
aproape de ruinare, b iserici le Doam
nei Elena se p ăstrau în bună stare. 
Cel p uţin nu avem mărturi i  care să 
ni le a rate a ltfel .  E le  erau bine între
ţinute de târgoveţi , cari le creară 
anumite venituri. .A.stfel ,  pe  lângă ve
n itul mari lor  i armaroace dela Sf. I l ie  

ş i  Sf. Maria ce se ţ ineau în  Botoşani ,  
Uspenia mai avea venitul vătăj ie i  de 
arabagi i ,  iar Sf. G l)eorgl)e venitul pe
ceţii târgu lu i. Iată în ce consta aceasta. 

Pecetea târgului ,  care se ţinea de 
şo ltuz şi  p ârgari şi  trebu ia  să figu
reze pe actele emanate dela aceştia ,  
se  punea numai  în scl) imbul  unei  taxe, 
în bani sau în natură . .A.ceastă taxă 
constituia  venitul peceţ : i ,  care, se 
vede, era destinat pentru anumite tre
buinţe ale târgului  . .A.şa, pe la 1 780, 
veaitul peceţi i oraşului Botoşan i  se 
destin ă  biseric i i  Sf. G l)eorgl)e ,  ceia 
ce aduse scl) imbarea l)erbulu i  : pău
nul  de până aci  fu înlocuit cu cl) ipul  
războin ic  a l  Sf. G l)eorgl)e, sdrob ind 
capul  balaurului .  Pe  câmpul peceţi i ,  
îna intea sfântului călare,  se puse ima
ginea unei b iseric i ,  încl)ipuind,  de si
gur,  ctito ria Doamnei  Elena. Inscripţia 
nouă a peceţi i fu următoarea : PECETO 

TĂRGULUI BOTOŞANI ,  Af!EROSIT!Ă) LA SfETI 

5. Bis. Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani. 
- Faţada dela nord, in curs de restaurare -
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G H EORGHI ,  t s7o . .Această pecete, rep ro
dusă de d. Iorga în Studi i  şi Docu-

dela deregătorii târgulu i ,  în scbim
bul  unei  taxe, care, după un act de 

6.  Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani. 
- Faţada dela nord, după restaurare -

mente, voi. V, pag. 260-anexă ,  se pu-· ·  

nea ,  cum am: zis, p e  actele emanate 
mai:tâ rziu ,f·din anula t 827,  era o oca 
def .ceară ,  preţuită în ban i. 
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Cum am văzut ma i  sus, b iserici le 
Uspenia şi  Sf. Gbeorgbe avură a-

au  suferit în  decursul t impului. Astfel 
e le  fură «înnoite», restaurate, l a  1 724-5 

7. Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Sotoşani. 
- Faţa dela sud, după restaurare 

proape aceeaş soartă. Aceasta şi în 
privinţa adauselor  şi  prefaceri lor ce 

de Miba i-Vodă Racoviţă. P entru Us
penia  l ucrul e atestat de o inscripţie,  

http://patrimoniu.gov.ro



54 BULETI UL COMISIU T I J  MO UME TELOR ISTORICE 

iar  pentru Sf. G})eorg})e de pomelni
cul b iserici i ,  care pune în rândul cti
tori lor pe : Ioan Mi})ai  Racoviţă Voe
vod cu Anna Doamna şi  fi i i  lor : Cons
tantin ,  Ioan ,  Ştefan, Mi})ai ,  1\nastasia, 
Ruxanda, Catrina şi  i arăşi Ruxanda. 

La începutul sec. XIX, prin îngrij i-

gust 15 la Uspenia ,  «prin s i l inţa epi
tropi lor  ş i  a preoţilor sluj itori», ş i  în 
1 8 1 9  Iulie 30 la Sf. G})eorg })e. Ur
mătoarea inscripţie mărturiseşte l u
cru astfel : 

ACASTĂ CLOPOTNIŢĂ S'AU FĂCUT CU 

CHELTUIALĂ A B ISERICI J  Ş I  CU AJUTORC 

8. Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani. 
- Portalul uşei de intrare şi pisania -

rea Ep itropie i  târgului ,  o organ izaţie 
munic ipa lă  ce precedă,  la  Botoşani ,  
pe aceia ce o dădu târguri lor  noastre 
Regulamentul organic ,  ambele b iserici 
fură din nou  reparate. Cu acest pri
lej l i  se adause mari le c lopotn iţe zi
d ite în dreptul intrări lor :  în 1 8 1 9  Au-

CREŞTINILOR, PRIN SILINŢA Sfl[N]Ţll SALE PĂ

RINTELUI ICONOM ILIE Ş I  A EPITROPILOR ; 

- 1 8 1 9  I ULI 30. 

In sfârşit, l a  1 864, s'a reparat pen
tru u ltima  oară b iserica, refăcându
i-se acoperemântul şi  adăugându-i-se, 
probabi l ,  ş i  veşmântarul din partea 
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de miază-zi a a ltarului .  Iată şi  in-

scripţia acestei ultime reparaţi uni : 

ACASTĂ CLOPO fl IŢĂ, ADĂUGIRE LA ZĂ-

,__ _________ l__ ________________ _ 1 
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DIRE BISĂRICI,  PRECUM ŞI ACOPERĂMĂNTUL, 
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S'AU FĂCUT CU CHELTUIALA BISĂRICI, ÎN 

VREME EPITROPILOR DIMITRI CRĂSTE, PRE[N] 

OSTINELILE INTREBUINŢATE OI SĂRGUITO-

RIUL ACE�TUI Sf. LĂCAŞ, SFINŢIE SA ICO

NOMU ALECSANDRU URZICĂ, LA ANUL 1 864 , 

AVGUST 1 6  1). 
ALEX. LĂPEDATU. 

1 1 . Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani. 
- Faţada dela nord, restaurată -

1) Pentru redactart!a acestui istoric, s'au folosit ur
mătoarele scrieri : 1 .  Cronica lui Eftim ie, ed 1. Bog
dan, în Vecl)ile cronice moldoveneşti până la Qre
cl)ia, Bucureşti 1891 ; 2. Notiţă istorică despre oraşul 
Botoşani, de 1\J. Papadopol-Callimacl), în 1\nr lele 
1\cademiei Române, ser. II, tom. IX, 1 887 ; 3. N 
Iorga, Inscripţii Botoşănene, Bucureşti 1905 (din Ins-

cripţii din Bisericile României, voi. Il ; 4. 1\celaş, 
Documente relative la Botoşani şi note la ele, în 
Studii şi Documente, voi. V, Bucureşti 1 903 ; 5. 1\
celaş Un oraş românesc : Botoşanii, în Istoria Ro
mânilor în cl)ipuri şi icoane, voi. II. Bucureşti 1 905 ; 
6 1\celaş, Documente Hurmuzaki, voi. XV ; 7. "CI). 
Codrescu, Documente, în Uricarul voi. II. 
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2. Descriere. 
Biserica Sf. G})eorg})e din Botoşani 

se poate considera ca un  tip foarte 
răspândit la bisericile de stil moldo
venesc din secolul  al  XVI-lea. Ea  pre-

Iaşi ,  Precista din Bacău,  însă fără 
cărămizile şi teracotele smălţuite ale 
acestora şi cu p ietrăria ciop lită lucrată 
mai simplu. Prototipul tuturora acestor 
biserici este Sf. Ioan din Siret. 

12 .  Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani. 
- Secţiune prin axa longitudinală -

zintă aceleaşi caractere ca bisericile 
din timpul lui Ştefan-cel-Mare, însă 
cu materiale şi mij loace mai simple. 
Se aseamănă cu b is. Păpăuţi, Sf. 
Nicolae din Doro})oi ,  Sf. G })eorg})e 
din fjârlău, Sf. Nicolae Domnesc din 

Buletinul Comisiunii .Monumentelor Istorice. 

Ele constau, în  l ini i  generale ,  din 
un naos, cu planul în formă de treflă 
(cu altar şi sânuri semi-rotunde în in
terior şi  poligonale în exterior) ; p este 
naos se ridică turla unică,  p e  cunos
cutul sistem de bolţi, care constă din 

8 
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p atru arcuri diagonale ,  răzimate pe 
cl)ei le celor patru a rcuri ce se ra
zimă pe co lţurile naosului .  Se ştie 
că acest sistem de construcţiune este 

' 

In exterior caracterele acestor bi
seric i  sunt : proporţia potrivită între 
massa cubică a pronaosului ş i  naosul 
înă lţat p rin  suprapunerea turlei  ; înăl-

13. Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani. 
- Vedere din faţă -

exclusiv moldovenesc. 
P ro naosul este patrat, mai  larg ca 

naosul ş i  acoperit cu  o calotă sfer ică ; 
aceste b iserici n'au p ri dvor ;  câte odată 
el li s'a adăogat în u rmă. 

ţimea relativ mare a corpului  b isericii 
pănă la  cornişe ; bogata decoraţie a 
faţadelor,  obţinută prin cărămizi câte 
odată smălţuite şi discuri de teracotă 
colorată. Faţadele a ltaru lu i ,  a le  sânu-
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ri lor ş i  ale turlei sunt decorate în în
tregime până la  soclu cu firide, arca
turi de diferite forme ş i  fi lare verti
cale pe mucbi le pol igoanelor . .Aceasta 
în opoziţie cu faţadele pronaosului ,  
unde decoraţia se mărgineşte de obi
ceiu la  partea superioară .  Ferestrele 
altarulu i  ş i  ale sânuri lor  sunt mici  şi  
dreptungbiulare,  acele ale pronaosului  
d in  contră mari  ş i  ogivale, câte odată 
decorate cu bogate rozace gotice. 

Turla pol igonală ,  în genere lumi
n ată prin patru ferestre mici  la  partea 
ei inferioară şi cu patru contraforţi 
pe diagonală .  Bazele turlei sunt corn-

puse din două părţi suprapuse, cea 
de j os patrată,. cea de sus pol igonală 
şi  stelată ; altădată amândouă stelate. 
.Aceste biserici au câte odată patru 
contraforţi exteriori , aşezaţi într·o 
parte şi  alta a sânurilor,  altă dată nu
mai  doi la altar şi  unul  mic sub fe 
reastra altarulu i ,  în axul b isericii .  

Cu toate că aceste biserici au ca
ractere comune atât de accentuate, 
totuşi diferenţele dintre ele sunt multe : 
fiecare îşi are aspectul e i  particular, 
forme şi  dispoz iţiuni variate, cari toate 
ne arată cu ce măestrie ştiau meşteri i  
de atunci  să mânuească arta lor 1) .  

N. GfjiKl\-BUDEŞTI 

, 

1) Pentru l ucrările de restaurare, a se vedea me· anexă la Raportul general cu privire la lucrările 
m oriul publicat în acest Buletin, fasc precedent, ca Comisiunii M.onumentelor Istorice în 191 1 .  
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In satul Măldăreşti d in judeţul Vâlcea se 
află o biserică şi două eule, cari, prin felu l  
alcătuirii lor ,  au m:.Jlte asemănă r i  între ele, 
fiind făcute de aceeaşi ctitori şi de urmaşii 
lor aproape în aceeaş epocă ; căci, după 
cum vom vedea, biserica şi cula cea mică 
s'au zidit către finele secolului al XVIII-lea, 
iar cula cea mare către începutul secolului  
al XIX-lea. 

Prin elementele lor arl)itectonice şi  de
corative şi prin plăsmuirea fundamentală 
a lor, atât biserica cât şi cuiele presintă un 
deosebit interes din punctul de vedere al 
desvoltării artei noastre din acea vreme. -
Pe lângă aceasta, grija ce au avut fonda
torii lor de a le întări ca pe nişte fortăreţe, 
ne arată starea de nesigura·nţă şi prădăciune 
cauzată de frământările l umii în timpurile 
când ele au fost zidite. 

Pentru aceste · consideraţiuni şi pentru a 
putea înlesni cercetarea lor din toate punc
tele de vedere, ne-am propus de a ne 
apropia de fie-care din ele şi a le consacra 
lucrarea de faţă, care, pornită mai mult din
tr'un spirit de curiositate artistică,  ar putea, 
la trebuinţă, să fie folosită de cei ce şi-ar 
propune să studieze mai de aproape cestiu
nea cuielor la noi şi de pe aiurea. 

Lăsând de-oparte soseaua ce trece prin 
satul Măldăreşti şi, cum vii dinspre târgui 
Horez, apucând la stânga pe drumul mai în
gust ce se ridică pe un piept de deal, in 
scurt timp ajungi la o răspântie ce se în
tinde mai pe toată spinarea dealului .  

In partea stângă a răspântiei se vede, ri
dicându-se, pe de-asupra copacilor, acoperişul 
înegrit al uneia din eule, anume al aceleia 
mai nouă, zisă Măldărescu ; ceva mai nainte, 

pe dreapta, aşezată pe povârnişul ce se 
lasă spre apa Luncavăţului, se arată a doua 
culă , cea mai vecl)ie. zisă G recianu ; iar 
in fund, la capătul răspântiei, se înalţă bi
serica satului, o biserică mică, cu  pridvor 
descl)is, cu două turle, învelite, ca şi bise
rica, cu acoperişuri de şindrilă, joase, întinse 
şi cu streşini largi. 

Intrăm în pridvorul bisericii - un pridvor 
sprijinit pe stâlpi de zidărie, zugrăviţi, ca şi 
pereţii. încă în b ună tradiţiune, şi ne oprim 
dinaintea uşei de intrare. încadrată în ramă 
de piatră. 

Această ramă este impodobită cu bogate 
sculpturi ce represintă ramuri, flori şi frunze, 
înconjurând uşa de jurîmprejur : la partea 
de sus este cioplită cu litere cl)irilice pisania, 
care are următorul cuprins : 

fCU AJ UTORIUL SFI TEl TROIŢI, ZIOIT -S'AU ACIASTĂ 

SFÂNTĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ BISERICĂ, UNDE SE PRĂZ

NUEŞTE H RAMUL SFĂ TULUI ARHANGHEL M I HAIL ŞI 

A SFÂNTU LU I  A RH I REU ICOLAE ŞI SFÂNTUL MARELE 

MUCENIC G H EORGHE. ŞI S'AU ZIDIT DIN TEMELIE CU 

TOATĂ C H ELTUIALA DUMNEALUI J U PAN G HEORGH E  

SĂJ"! CONSTANDit MĂLDĂRESCU, CE L-AU CHEMAT PĂ 

CĂLUGĂRIE CLIMENT I DUMNEAEI J U PĂNIŢA EGO EVA 

ŞI CU AJ UTORIUL CE AU LĂSAT DUMNEALUI J U PĂN 

RADU BRAT I J U PĂN BARBU BRAT I J UPĂ ION BRAT, 

CA SĂ LE FIE DUMNEALOR ŞI COCO ! LOR ŞI MOŞILOR 

ŞI A TOT NEAMU L  POMENI RE ÎN VIAC. ŞI ACEST DUM

NEZEESC LUCRU S'AU Ît CEPUT Î ZILELE PREA LU

M I NATULUI DOMN ION ALEXANDRU IPSILANT VOIVOD 

CU BLAGOSLOVENIA PREA SF!t ŢIE! SALE C H I R  C H I R  

CHESAR I E  ! EPISCOP RĂMNICULUI,  FI I  D IZPRĂVNICEL 

DUMNEALUI J UPĂN ZAMF I R  MĂLDĂRESCU, I DE LA 

HRISTOS 1791 ( = 7299) .  

Din cuprinsul acestei inscripţiuni se vede 
lămurit cine au fost ctitorii şi în te timp s'a 
zidit biserica. Ea · ne servă astfel de călăuză 
pentru cercetar?a celor două eule. 
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Trecând de aci la cula Greceanu nu 
găsim nici o insemnare pe ziduri, pe piatră 
sau pe lemn, care să ne mărturisească timpul  
când ea s 'a  zidit ; aflăm insă aci, pe lângă 
elementele organice, ari)itectonice şi deco
rative ale culei, preţioasele desluşiri ale stă
pânitorilor de azi ai culei, urmaşi buni ai 
veci)ilor Măldăreşti, cei ce au zidit b iserica. 

·. 

Trecând de aci la cula Măldărescu aflăm 
că este mai nouă de cât cealaltă şi anume 
zidită in anul 1 823, fapt care se confirmă 
atât prin alcătuirea ei, fiind mai mul t  o 
casă de locuit de cât o casă de apărare, 
cât şi prin insemnarea ce se păstrează pe un 
perete al salei din etaju l  al doilea, unde se 
vede tencuit cu cifre in relief anul 1 823. 

1 
1 1  
11  

1 .  Biserica din M.ăldăreşti. 

Astfel aflăm că act, m această culă, au trăit 
jupân Gi)eorgi)e Măldărescu şi cu jupâniţa 
sa Eva, zidindu-şi şi pentru ei un  adăpost, 
după ce mai întăi au zidit biserica, - in cât 
se poate spune că această culă este contim
porană cu biserica, care, după cum am văzut, 
s'a zidit in anul 1 79 1 , către sfârşitul veacului 
aJ xvm. 

Aşa dar această culă s'a zidit după 33 
ani dela facerea primei eule, la inceputul 
veacului al XIX. 

Pentru inţelegerea mai bună a acestor trei 
lucrări, de o netăgăduită valoare artistică 
din punctul de vedere al artei trecutului nostru, 
vom cerceta cu deamăruntul pe fiecare dintre 
ele, incepând cu cea mai veci)ie, cu biserica. 
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2. Gşa şi inscripţia bisericii din Măldăreşti. 

http://patrimoniu.gov.ro



BISERICA ŞI CULELE DIN MĂLDĂREŞTI 63 

1. 
B I S E R I C A.  

După cum se poate vedea 
biserica are un plan corect, 
simplă şi fără sânuri : 

./ 

din releveu, 
de o formă 

3. Planul bisericii din Măldăreşti. 

Pridvorul este sprij init de zece stâlpi ro
tunzi de zidărie, având baze şi capitele tot 
de zidărie ; zidul despărţitor dintre naos şi 
pronaos este şi el sprijinit de doi stâlpi ro
tunzi de zidărie şi alţi doi pilastri alăturaţi 
de pereţi. 

Pe din afară biserica este bogat decorată 
cu un b râu lat ce o încinge de jurîmprejur, 
ridicându-se, la pridvor, deasupra arcurilor. 

Acest brâu este compus d intr'o fâşie cu
prinsă sus şi jos între două şiruri de cără
mizi aşezate pe mucbe, producân un fru
mos joc de umbre şi lumini prin ieşiturile şi 
adânciturile lor zugrăvite cu colori vii. 

Sub acest brâu.  aşezat mai sus de jumă
tatea înălţimii şi anume la linia de naştere 
a bolţilor, câmpul zidului este lăsat sim
plu, nedecorat de cât de ciubucul soclu
lui, iar deasupra lui, până la ciubucul de 
sub streaşină, câmpul faţadei este împărţit 
de jurîmprejur în firide rotunjite la partea 
superioară şi încadrate de un ciubuc semi
rotund. Aceste firide se micşorează în înăl
ţime în dreptul pridvorului ,  prin ridicătura 
brâului în această parte. Ele sunt decorate 
cu zugrăveli de sfinţi de o factură infe
rioară, care totuşi, prin culoritul lor cum şi 
al  stâlpilor pridvorului, produc un plăcut 
efect în raport cu culoarea albă a zidului. 

In rândul acestor firide se mai văd şi pa
tru ferestre de piatră ajurată, aşezate câte 
două în pereţii lungi ai bisericii. 

Firidele ce cad în faţada principală se în
trerup aproape de colţuri, spre a face loc la  
trei medalioane circulare, în care sunt zu
grăvite icoanele sfinţilor Gbeorgbe, Nicolae 
şi Sf. Arcbangbeli. 

Deasupra acoperişului de şindrilă se ridică 
cele două turle, dintre care cea din faţă ser
veşte de clopotniţă, iar cealaltă de turla Pan
tocratorului. Ambele sunt bine proporţionate 
şi sprijinite pe baze pătrate, învelite şi ele 
tot cu şindrilă ca şi turlele. 

Turla clopotniţei are o formă exagonală, 
iar aceia a Pantocratorului o formă octo
gonală. O particularitate a acestor două turle 
este aceia că trecerea de la aceste forme 
poligonale la baza pătrată se face la am
bele prin mijlocirea a două baze circulare 
cari circumscriu poligoanele turlelor. Feţele 
turlelor sunt decorate, ca şi biserica, prin fi
ride rotunjite la partea superioară, câte una 
în fiecare faţă, inconjurate de ciubuce semi
rotunde. In fiecare faţă este câte o fereastră 
îngustă, iar la clopotniţă ferestrele sunt des
cbise, spre a se înlesni sunetul clopotelor 

Crucile din vârful turlelor sunt vecbi şi 
sunt înfipte în baze de piatră în formă de 
gbem, fixate şi ele prin drugi de fer in bol-
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ţile turlelor. Streaşinele mari şi întinse ale 
b isericii şi turlelor dau o notă particulară 
de linişte , apărând zidurile şi zugrăveala ce 
se adăposteşte sub ele. 

Ciubucul de zidărie de deasupra ferestre
lor bisericii ne spune că aceste la inceput 
au fost mai înguste, iar mai târziu ,  reparân
du-se, s'au mai lărgit . 

Intrând in interiorul bisericii ne oprim un  
moment în  pridvorul ce l  boltit şi împodobit 
cu zugrăveli. 

Din plan se văd bolţile interesante ce-l 
acoperă : astfel, in sens transversal, se văd 
două arcuri dublouri, cari in interiorul lor 
susţin o cupolă mică, mărginită de alte două 
arcuri dublouri mai m ici ; iar în cele două 
părţi laterale se sprijină două bolţi cu  mucl)ii 
ce se pierd în pereţii laterali ai pridvorului. 

Tot aci, spre peretele din spre intrare, act
mirăm o frumoasă uşe de stejar (vezi i lus
traţia dela pag. 62) , împodobită cu  bogate 
împletituri şi cioplituri şi încadrată intr'o ramă 
de piatră care aminteşte pe aceea dela intrarea 
în biserica mănăstirii l)urez. 

La partea de sus a acestei rame desci
frăm cu uşurinţă pisania mai sus amintită, 
în care se vede Ieatul bisericii 1 791 , cum 
şi ctitorii săi : dumnealui jupăn Gl)eorgl)e 
săn Constandin Măldărescu şi dumneaei ju
păniţa ego Eva. Restul peretelui este zugrăvit 
cu scene tipice ce reprezintă !adu! şi Raiul. 

Intrând în interior găsim in pronaos, la 
stânga, o uşe joasă, scobită în zid, ce dă 
acces la un tunel jos şi ingust, scobit în 
grosimea zidului, pentru a ascunde scara ce 
duce la clopotniţă. 

Pronaosul e acoperit de o boltă cilindrică 
zugrăvită ,  iar pe jos este, ca şi restul bi
sericii, pardosit cu lespezi de piatră. Pe 
peretele apusean sunt zugrăviţi, în stânga 
uşii, ctitorii «Gl)eorgl)iţă Măldărescu jupănul 
cel mare, ctitorul» şi copiii Niculae şi Ion, 
Zamfir Măldărescu şi soţia lu i  jupăniţa Ca
tinca cu copiii ; iar în dreapta uşei «Soţia ego 
Eva» şi nevestele l ui Ion şi Radu Brat. Pe 
peretele sudic sunt zugrăviţi călugării cari 
au slujit aci, iar pe peretele nordic jupăn 
Barbu Brat şi jupăn Ioan Brat. Naosul are 
forma pătrată, iar deasupra lui  se înalţă turla 
Pantoc ratorului, luminată de cele opt ferestre 
arătate şi în faţadă. 

Diametru! turlei este micşorat faţă de lăr
gimea dintre cele patru arcuri principale, 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

prin mijlocirea a patru arcuri ce se spnJma 
pe cele principale, dând interiorului o plă� 
cută înfăţişare de cutezanţă. Atât pereţii tur
lei cât şi ai naosului şi altarului  sunt zugră
viţi cu sfinţi şi scene religioase. 

Zugrăveala interioară este vecl)e şi de o 
factură mai bună de cât cea de afară, pre
făcută mai târziu. 

Tâmpla şi jeţul arl)ieresc sunt împodobite 
cu bogate sculpturi formate din flori şi  îm� 
pletituri bizantine. 

Culoritul încl)is al zugrăvelii , luminat de 
l umina stinsă ce pătrunde de afară prin fe� 
restrele cele înguste, dau interiorului un far� 
mec deosebit de vecl)ime şi misticism ce 
ne umple sufletul de o profundă pietate. 

In preajma bisericii se află cimitirul cel 
vecl)iu,  în care se găsesc, prin mulţimea de 
cruci de lemn şi de piatră, două cruci mai 
mari : una s'a ridicat pe locul unde se afla 
pristolu l  scl)itului  ce se găsia la facerea 
acestei biserici, iar alta mai nouă este aşe� 
zată Ia mormântul unuia din neamu l  Mă!� 
dăreştilor, după cum ne spune inscripţia 
aproape ştearsă de pe ea. 

Zidul vecl)iu,  care încl)ide curtea bisericii 
şi  cimitirul acum părăsit, cum şi poarta de 
Ia intrare, completează pitorescul acestei bi� 
sericuţe, care, prin ansamblul ei original şi 
arl)aic, ne îndeamnă s'o preţuim ca pe o 
lucrare de bun gust. 

IL 

'COLA. CER VECHIE 

Este aşezată peste drum de cula Măldă� 
rescului (cea nouă) şi mai la vale, pe coasta 
povârnişului ce se lasă spre apa Luncavă
ţului ; abia se gl)iceşte prin frunzişul copa
cilor această bătrână culă, azi în stăpânirea 
familiei Greceanu. 

Cum intrăm în curtea ei, o şi vedem ridi� 
cându-şi spinarea spre noi şi, pentru ca s'o 
putem vedea în faţă, trebue s'o ocolim, 
coborînd curtea spre miazăzi. Dar acest 
ocol făcut cu nerăbdare e indeajuns des
păgubit prin înfăţişarea neaşteptată a culei . 

Faţă cu masivitatea celeilalte, aci încercăm 
impresiuni noui : căci , dacă zidurile pline 
ale colţurilor mărginaşe, străpunse de goluri 

. înguste, ne întăreşte credinţa că ne aflăm 

9 
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în faţa unei case de apărare, apoi gingăşia 
celor două cerdace de la mijloc ne spune 
lămurit că avem dinaintea noastră o lucrare 
de artă de bună tradiţie, care s'a păstrat 
până acum fără prefaceri păgubitoare. 

Singur acoperişul pare că a suferit scl)im-

zintă, ciubucăriile de sub streaşină dau im-
. presiunea că această parte trebue să fi fost 

continuată în sus (vezi vederea laterală) şi 
deci cu mult mai înaltă . Dar cum nici o 
mărturie a acelor vremuri de nestatornicie 
nu este care să ne întărească în bănuiala 

5. Cula cea vecl)ie. 
Fatada principală. 

bări mai mari, caCI, aşa improvizat cum se 
prezintă, mai cu seamă partea de la spate, 
pare că a fost făcut, cum s'a putut, în urma 
vre unui foc sau a unor vremuri de părăsire. 

Zidăria corpului de la spate pare că şi ea 
a suferit scl)imbări, căci, după cum se pre-

noastră, ne mulţumim să gustăm farmecul 
zidurilor rămase în picioare, aşa cum se gă
sesc, şi rând pe rând să cercetăm cele trei 
rânduri de încăperi ale cu lei, începând cu 
pivniţa. 

A.ci pătrundem prin poarta cea mare şi 
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grea ce se descl)ide în două canate fixate 
în puternice ţâţâni de fer în pragul de jos 
şi  în grinda de sus. 

Poarta este făcută din drugi de lemn ce 
se încrucişează, lăsând între ele ocl)iuri pă
trate descl)ise. La stânga intrării (vezi planul 
pivniţei) se află o încăpere ce serveşte de 
magazie, fiind luminată de două ferestruici 
înguste în afară şi mai largi în interior. 

In fund sunt două încăperi ce servesc de 

ale tavanului şi la zidurile puternice pe cari 
se sprijină cula. Eşiţi afară din această tai
niţă ştiutoare de multe taine din trecut şi 
păstrătoare a multor bunătăţi gospodăreşti, 
ne îndreptăm cu grăbire spre intrarea în 
culă, în faţada vestică a corpului din faţă. 

Pentru că terenul este în pantă trebue să 
urcăm trei trepte de piatră, neregulat lucrate 
şi aşezate, spre a ajunge la uşa de intrare, 
lucrată din gros din lemn de brad. 

6. Cula cea vecl)ie. 
Faţada principală 

pivniţă, despărţite între ele cu un zid gros 
prevăzut cu o uşe. Pivnita e luminată de 
şease ferestruici mai largi decât cele de la 
magazie ; una din ele, cea din faţadă, este 
încl)isă printr'o lespede de piatră lucrată cu 
cioplituri în  formă de frunze şi ruji, stră
punse până dincolo, pentru aerisire. 

A.ceastă fereastră (vezi pag. 7 1 )  este şi o 
podoabă a casei, prin meşteşugul cu care 
e l ucrată. Semi întunericul de aci, răcoarea 
umedă ce domneşte, ne grăbesc paşii spre 
eşire, după ce mai privim la grinzile groase 

In rând cu această uşe, pe acelaş perete, 
se mai vede o uşe mai scundă, care dă în 
ascunzătoarea de sub scară . 

Inainte de a descl)ide uşa culei, privirea 
ne este atrasă de o găurice mică pătrată, 
practicată în grosimea zidului din dreapta 
(vezi planul parterului) ; ni se spune că această 
descl)idere răspunde înnăuntru, lărgindu-se 
din ce în ce, şi că pe timpuri de apărare servia 
pentru introducerea ţevei de puşcă spre paza 
intră rei. 

Impresia că ne găsim într'o m ică fortă-
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reaţă o avem aşa dar de cum pătrundem 
în această culă, în care, la fie-care pas ce 
facem în cuprinsul ei, aflăm şi auzim o mul
ţime de mărturii ale unor vremuri de de
mult. Suim repede treptele scării de lemn 
ce duce la primul foişor şi de pe odil)na 
scării privim afară printr'o fereastră îngustă 
care se micşorează şi mai mult spre exterior. 

Zidul gros de aproape un metru şi dis
poziţia acestei ferestre ca aceia a apărătoarei 
dela intrare ne face să ne gândim iarăşi la 
întrebuinţarea războinică a acestei ferestre. 

ferestre înfundate şi o firidă ; iar pe peretele 
dinspre nord vedem urmele unei uşi şi ea 
astupată : avem impresiunea că ne aflăm 
într'o fostă cameră cu acces direct afară, dar 
care acum, prin forţa împrejurărilor, serveşte 
mai mult de magazie. 

Prin uşa din peretele răsăritean pătrundem 
într'o încăpere ceva mai mică, care însă dela 
început ne atrage prin bolţile tavanului ei . 

Este o mare boltă cu patru f�ţe, întretăiată 
la baza ei de alte bolţi circulare mai mici, 
aşezate curmeziş pe feţele bolţei mari, pro-

7. Cula cea vecl)ie. 
Faţada laterală. 

In axa ei, pe peretele opus, se vede o 
descl)izătură mărginită în părţile laterale de 
două semi-coloane angajate în grosimea zi
dului ,  având deasupra un arc. Pătrundem 
în încăperea de alături ; aci, pe peretele 
nordic, vedem o uşe prin care intrăm într'o 
încăpere mare, care acum este fără tavan. 
De sigur că vreun incendiu a distrus această 
parte, care este acoperită, cum s'a putut, 
printr'o poiată în prelungirea pantei acope
rişului  dela corpul principal , lăsând să se 
vadă în această încăpere lemnăria acope
rişului şi şindrila. 

Pe peretele apusean vedem urmele a două 

ducând un minunat efect prin întretăerile lor 
în formă de Junete. Pe doi din pereţii ală
turaţi se află câte două ferestre aproape 
pătrate şi o firidă pe peretele nordic. 

A.ceastă cameră şi cea alăturată, fiind des
tul de încăpătoare, par a fi fost odăile de 
locuit ale stăpânului casei şi familiei sale. 
A.mândouă sunt văruite cu alb, ceiace le dă 
un aer familiar. Ne reintoarcem iarăşi în cer
dacul cel mic, din care, prin uşa de miază
noapte, pătrundem într'o odăiţă mică de o 
înfăţişare foarte ciudată. Ea este luminată de 
trei ferestre cu ocl)iuri mici şi înguste, prin 
cari se luminează slab pereţii prăfuiţi cum 
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şi bolţile tavanului. 1\ceste bolţi sunt la fel 
cu cele din camera cea mare descrisă mai 
sus, iar în colţul nord-estic se vede o gură 
pătrată, de marginea căreia stă rezimată o 
scară de lemn, aşezată aproape în poziţie 
verticală. 

In dreptul acestei scări, pe peretele apropiat, 
este o sobă îngropată pe jumătate în gro 
simea zidului .  Prin neîngrijirea din cuprinsul 
ei, această cameră pare a fi întrebuinţată 

-----==== 

(vezi detaliu! ,  pag. 7 1 )  cu vatră şi cu  coş 
larg pentru fum, în formă de cotlon. 

1\flăm că suntem în ascunzătoarea culei r 
1\ci se refugiau ai casei, femeile, copiii şi se 
ascundeau obiectele de preţ, pe când bărbaţii 
se luptau pe jos In foişoare până ce izbutiau 
să îndepărteze pe prădători. 

Cu respiraţia oprită ne aşezăm pe patut 
de scânduri şi pe vatră şi ca purtaţi de: 
vraja unor puteri nevăzute, ascultăm în 

, l· ., 

8. Cula cea vecl)ie. 
Faţada laterală 

numai arare on, Jar misteru l  ce p luteşte In 
aerul ei încl)is, se măreşte cu atât mai mult 
cu cât privim spre gura bolţilor de sus : ce-o 
fi acolo ? Stăpâniţi parcă de o teamă neîn
ţeleasă, urcăm cu mu ltă greutate scara cea 
repede, căţărându-ne pe beţele cioplite ro
tund şi aşezate destul de rar în cl)ip de 
trepte. Iacă-ne sus : aci ne găsim într'o ca
meră mică, îngustă şi întunecoasă, căci l umina 
zilei abia se strecoară înăuntru prin cele trei 
ocl)iuri de ferestruici p itulate sub streaşină. 

Lângă peretele mic găsim un pat (vezi 
planul etajului ) ,  iar pe peretele mare un cămin 

taină cum se deapănă domol l egenda acestor 
ziduri vecl)i : 

«Către sfârşitul veacul ui al 1 8-lea trăiau 
prin aceste locuri neamul M.ăldăreştilor. Cel 
mai de seamă era dumnealui . j upân Gl)eorgl)e 
sân Constandin M.ăldărescu şi dumneaei i u
pâniţa Eva, soţia lui ,  cari, cu ajutorul dum
nealor Radu, Barbu şi Ion Brat, rubedenii 
de ale dumnealor, au pus de au ridicat 
biserica din sat ce se vede şi azi. 

«Apoi, după ce au ridicat casa Domnului ,  
s 'au gândit să-şi ridice şi lor o casă, spre 
a le fi de adăpost, lor şi u rmaşilor lor, şi 
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aşa au pus de au zidit această culă. 1\ci 
au trăit ei multă vreme in l inişte, până când 
j upân G l)eorgl)e, ajuns la adânci bătrâneţe, 
încl)ise ocl)ii. Jupâniţa Eva, rămasă singură, 

9. Cula cea vecl)ie. 
Planul pivniţei, parterului şi etajului. 

a mai trăit până la al nouozecilea an, mer� 
gându-i numele pentru milosteniile ce făp� 
tuia, dar mai ales pentru bogăţiile ce avea, 
când, într'o zi, îi sosi şi ei ceasul  cel de pe 

urmă. In ziua aceea, pe inserate, se pregă� 
tia de ploae, iar nori negri-vineţi alergau 
văzdul)urile, tunând şi fulgerând. Jupâniţa 
se retrase de grabă în etacul  ei, aprinse 
lumânarea dela Paşti şi ingenucl)ind în faţa 
icoanei se ruga ; când, deodată, aude glasuri 
de oameni streini in curte. Se înoptase 
bine, când i se păr'u că cineva loveşte in 
uşe. Zăvoarele erau puse şi uşile încuiate ; 
totuşi frica o cuprinse când auzi cum tâl� 
l)arii loviau cu putere în uşe. 1\tunci strigă 
ajutor .. . dar nimeni n'o mai auzia din causa 
vijeliei şi a ploaiei ce se pornise ca un 
potop ! 

«1\uzi cum uşa căzu sub loviturile tâll)a� 
rilor. . .  1\tunci fugi în camera de alături şi 
pe uşa din dos eşi afară în curte, abia pu� 
tând să fugă spre grădina din vale. Dar 
soarta nu  iartă, căci, la scăpărarea unui  
fulger, un tâll)ar o vede, o fugăreşte, o prinde 
şi o aduce la tovarăşii lui de pradă. Bătrâna 
încremenise cu degetele incleştate pe l umâ
narea dela Paşti, cu care fugise afară ... Tâl
l)a : ii o târîră în casă .. . Dar când aprinseră 
lumânarea şi când îi cerură cl)eile dela lada 
cu bani şi o văzură ţeapănă şi învineţită 
de gl)iara morţei, se speriară atât de groaz� 
nic, încât o scăpară din mâini şi ca nişte 
năluci fugiră în noapte ... >> 

Infioraţi de cele ce auzim, părăsim în tă� 
cere această misterioasă ascunzătoare, spre 
a ne coborî pe povârnişul repede al scă� 
rii, pentru a ajunge iarăşi în primul cerdac. 
Setoşi de aer şi l umină, urcăm şi aci o scă� 
riţă de stejar : la capătul ei găsim o odil)nă 
de unde suim încă 12 trepte de stejar şi 
ajungem la foişorul de sus, la sagnaşiu ! 

De aci se desfăşoară înainte, spre mia� 
zăzi şi răsărit, frumoasa privelişte a văii 
Luncavăţul ui, mărginită de dealuri ce se pierd 
în depărtare spre valea Oltului .  Păduri de 
fagi şi mestecini îmbracă aceste dealuri şi se 
coboară in vale până la  malurile apei ; iar 
toamna frunzişul lor se aprinde de un cu� 
Iorit viu galben-roşiatic, care, prin aspectul 
său feeric, ne poartă gândirea în poezia vre� 
murilor apuse. 

Colţuri din aceste păduri umbroase ascund 
ici şi colo drumul ce se întinde pe malul 
apei, pierzându-se în depărtare ca o dungă 
albicioasă alături de argintiul sclipitor al 
apei. 

Pe acest drum se strecurau  odinioară 
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cetele de l)aiduci prădalnici, punând ocl)ii 
pe cei ce aveau de atacat în timpul nopţii ; 
dar mişcările lor erau la timp văzute de 
strejerii cari stau de pază in foişor. 1\tunci 
ei dau alarma şi fiecare slujitor trecea la 
postul său şi dimpreună cu stăpânii apărau ,  
cu preţul vieţii, familia ş i  avutul lor. 

1\ci, in această încăpere pătrată, descl)isă 
în spre răsărit şi miazăzi, câte scene mişcă
toare trebue să se fi petrecut ! 

Parapetul pe care se sprijină stâlpii cer
dacului este străpuns de cinci găuri largi 
înnăuntru şi înguste în afară, ca şi cele ale 
cerdacului  de jos. Prin ele atacau pe duş
man, fiind apăraţi de parapete. Tot aci găsim 
şi un pat lung cât peretele cerdacului şi 
destu l de lat, care ne spune că dacă în 
timpuri grele acest cerdac precum şi cel de 
jos erau locuri de adăpostire a celor refu
giaţi înnăuntru ,  apoi în timpuri d� linişte 
tot aci, în încăperea lui  primitoare, plină de 
lumină şi de aer, îşi petreceau timpul liber 
stăpânii cu familiile lor în zilele călduroase 
de vară şi serile sub farmecul  lunei şi al 
cerului instelat. 

Stăpâniţi inca de vraja acelor vremuri de 
mult apuse, părăsim cerdacul cel ştiutor de 
multe bune şi rele, spre a ne cobori pe 
aceeaş scară şi scăriţă pentru a eşi în curte. 

Contrastul plăcut dintre covorul verde al 
ierbii şi albul prăfuit al pereţilor ne dau pri
leju l  să admirăm bogăţia exteriorulu i  acestui 
cuib de vultu ri, o bogăţie de profile, de mo
tive arl)itectonice, armonizate de o mână 
măiastră într'o proporţie iscusită. Şi ca o 
completare a acestui mic monument, ne 
place să restaurăm cu gândul turnul ce se 
inalţă in partea truncl)iată din spate, un  turn 
având la capătul de sus un foişor descl)is 
de toate părţile pe stâlpi şi arcade la fel cu 
cele din cele două cerdace, sub o streaşină 
largă de şindrilă de gorun. Iar acum Ia ple
care, un gând şi o părere de rău pare că ne 
stăpâneşte pe toţi : părerea de rău că această 
preţioasă culă este lăsată în părăsire şi an de 
an se tot ruinează, până când într'o zi, moşte 
nitorii ei, gândindu-se s'o folosească pentru 
trebuinţele casnice, vor repara-o şi trans
forma-o, şi cula se va perde pentru totdeauna ; 
gândul că Statul ,  dacă ar trece-o în patri
moniu l  său, ca pe u n  monument de artă 
naţională, ar putea-o salva, conservând-o şi  
restaurând-o în părţile căzute. 

III. 

CULA CEA NOUĂ 

Văzută pe din afară, această culă se arată 
impunătoare prin masivitatea zidurilor ei. In 
sensul înălţimei, ea este împărţită în trei părţi, 

1 0. Cula cea vecl)ie. 
Piatră sculptată dela fereastra pivniţei. 

1 i 
{ 
1 

<!li 

1 1  Cula cea vecl)ie. 
Căminul din ascunzătoare. 

bine desluşite prin încingerea de jurîmpre-
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jur  a ciubucului dela soclu ,  care separă în
căperile de jos de acelea ale primului cat, 
iar cele două caturi sunt despărţite printr-o 
fâşie lată ce împresoară cula numai de trei 
părţi. 

.Această fâşie ia naştere din scobiturile 
informe dreptungl)iulare, rotunjite la colţuri, 
cari împodobesc faţadele de trei părţi, faţada 
dinapoi fiind simplă. 

Rândul de jos al soclului ,  înalt de doi metri, 
este găurit numai în dreptul uşii principale. 
El are cinci ferestruici înguste, cari lumi-

fi l)otărît mai mult de trebuinţele interiorului , 
căci, în exterior, ele cad cum se întâmplă, 
fără de nici o

. 
regulă faţă de despărţitu

rile faţadei. 
Cele patru colţuri ale culei sunt rotunjite 

în formă de sferturi de coloană, mărginite în 
ambele părţi de fâşiile verticale ce încon
joară părţile scobite ale faţadei, arătându-se 
la colţuri ca nişte stălpi laţi şi subţiri. 

Rândul al treilea de camere se arată şi mai 
uşor de cât cel de jos, căci ,  afară de cele 
şapte ferestre ce l uminează camerile şi sala , 

12 Cula cea nouă. 
Faţada principală. 

nează încăperile de jos. .Aceste ferestruici, 
prin dispoziţia lor, par mai mult nişte me
tereze, prin descl)izăturile cărora se apărau 
cei dinăunte pe vremuri grele. 

Uşa dela intrare se descl)ide in două părţi. 
Ea este l ucrată din blăni groase de gorun , 
gl)intuite cu piroane de fer şi , pentru mai 
multă siguranţă, este sprijinită la partea din 
năuntru pe un drug gros de lemn, care, la 
trebu inţă, se trage din gaura de zid în care 
e ascuns şi se vâră cu un căpătâi în zidul 
opus al uşii, formând astfel o piedică pu
ternică ce stă de-a curmezişul uşii 

Rândul al doilea de camere se arată mai 
puţin masiv de cât soclul ,  căci pereţii săi sunt 
găuriţi de opt ferestre, al căror loc pare a 

se mai văd, in  faţada principală şi parte din 
faţadele laterale, nouă goluri rămase libere 
intre cei doisprezece stâlpi ai cerdacului .  

1\ceste goluri desigur că la început au fost 
descl)ise, iar mai în urmă s'au încl)is cu fe
restre, aşa după cum se vede azi. 

Şi aci, ca şi la rândul al doilea, colţurile 
mari sunt rotunjite prin aceleaşi sferturi de 
coloane, iar pilastrii alăturaţi se continuă în 
sus până sub cornişe, înconjurând apoi arca
deie cerdacului. 

.Aceste arcade (vezi faţada principală) sunt 
formate fie-care din câte trei arcuri de opo
trivă de mari, ce parcă se reazimă cu  păr
ţile lor joase pe lemnul de gorun ce leagă ca
petele stâlpilor. 
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Parapetul de sub aceşti stâlpi este împo
dobit cu şase scobituri lungueţe şi rotunjite 
la capete, însă în aşa fel aşezate că nu co
respund nici cu axele stâlpilor nici cu îm
părţeala scobiturilor de la rândul al doilea. 

Peste cornişa de sus se reazimă coso
roaba de stejar ce sprijină căpriorii înegriţi 
ai streaşinei. .Acoperişul de şindrilă este şi 
el înegrit de vremuri şi rotunjit la colţuri, 

m 
ijlg 

de jos în sus, prin înmulţirea golurilor dela 
părţile superioare, face ca masivele de zi
dărie ce se suprapun să se uşureze din ce 
în ce, iar prin aceasta înfăţişarea generală 
a culei să producă impresiunea că ne aflăm 
în faţa unui b loc bine ecl)ilibrat, · ca şi 
cum cula ar fi plâsmuită dintr'o singură 
bucată, aşezată la locul ei pe o temelie 
neclintită, apoi cioplită de o mână meşteră . 

13. Cula cea nouă. 
Faţada principală. 

iar mucl)iile sunt puţin aduse după lemnăria 
cioplită a podului . 

.Această mlădiere a liniilor lu i  ii dă mai 
mult înfăţişarea unui înveliş din vre-o pătură 
groasă ce cade moale peste lemnăria nere
gulată a acoperişului. 

In faţada posterioară se vede o işitură pe 
toată înălţimea celor trei caturi, învelită tot 
cu şindrilă şi care este ocupată de como
dităţi. 

Descreşterea treptată a zidăriei, începând 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

In interior cula prezintă caracterul unei 
case de apărare, în care s ' ăpânul ei poate 
avea şi confortul unei case de locuit. 

.Astfel ,  la rândul de jos (vezi planul) , 
găsim o pivniţă destul de încăpătoare, o ma
gazie şi locul ocupat de scara ce duce la 
camerile de sus.  

Pivniţa este luminată şi aerisită de cinci 
ferestruici lungueţe şi înguste, mai strâmte 
în afară şi mai largi în interior. 

Prin felu l  lor, ·aceste ferestruici parcă ar 

10 
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fi putut servi Şl m cazuri de apărare. 
Tavanul pivniţei este căptuşit cu blăni 

groase de gorun, aşezate pe grinzi puternice 
tot de gorun ; acestea, la rândul lor, sunt 
sprijinite pe la mijloc de o grindă mare şi 
groasă, sub care stă infipt un  stâlp gros de 
gorun. 

Peste această împletitură de grinzi se rea� 
zimă zidurile interioare dela camerile de sus. 
Pentru moment acest sistem de susţinere se 
ţine încă bine ; însă, cu timpul, grinzile din 
pivniţă, putrezindu-se la capetele înfipte în 
ziduri, s'ar putea produce o slăbire în în� 

Ca să putem intra în magazia din stânga 
trebue să coborîm patru trepte pe o adân
cime de 90 c. m. 

Această încăpere este luminată şi aerisită 
cu o ferăstruică la fel cu cele dela pivniţă, 
iar pe peretele răsăritean are o firidă. 

A.semenea două firide găsim şi în încă
perea dela intrare : aci se mai vede o gaură 
în peretele din afară, şi anume în piciorul 
din dreapta uşii - cum se intră, - care, prin 
felul  său ciudat de a fi, ne duce cu mintea 
în vremurile îndepărtate, când această casă 
servia şi de fortăreaţă. 

1 4. Cula cea nouă. 
Faţada laterală. 

treaga casă, bine înţeles dacă nu se vor lua 
serioase măsuri de sprijinire a zidurilor sus� 
ţinute de acest tavan de lemn. 

La stâlpul ce sprijină grinda cea mare se 
poate vedea un început de putrezire, în cât 
ar trebui înlocuit dimpreună şi  cu celelalte 
grinzi, îndoite sub greutăţile de sus, printr'o 
serie de arcuri sau bolţi susţinătoare. 

De altfel în întreaga culă se simte lipsa 
de arcuri şi bolţi - afară de arcurile cerda
cului - ceia ce este un indiciu că în timpul 
zidirii ei, se pierduse oarecum bunele tra� 
diţiuni în arta clădirilor. 

Intr'adevăr, prin această gaură, în formă de 
truncl)iu de con, cu partea largă în interior, 
ni se spune că se introducea ţeava puştii, 
spre a lovi la cap pe cel ce cuteza să se 
apropie de uşe cu gândul duşman de a o 
forţa să se descl)idă. 

Sub impresiunea copleşitoare a celor au� 
zite şi gândite, urcăm bucuros suişul repede 
al celor 1 1!  trepte, la capătul căruia găsim o 
odil)nă : aci cotim la stânga şi ne aflăm 
într'o săliţă îngustă, din care apoi dăm într'o 
altă sală aşezată în curmeziş. 

Pereţii sunt albi ca zăpada şi peste tot 
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locul domneşte o curăţenie ce ne înveseleşte 
şi ne redă toată liniştea, spre a putea vedea 
frumuseţea ce se desfăşoară in juru l  nostru 
pe tavanuri, pe pereţi, prin ungi)ere. 

Ni se pare că ne aflăm intr'o casă din 
poveşti, ascunsă undeva intr'o pădure înde
părtată, in care stăpânul  ei, un înţelept căr
turar, retras de sgomotul lumii, îşi deapănă 
zilele, inconjurat de l ucruri ce-i sunt dragi 
şi fără de cari nu poate trăi. 

Astfel: pe tavan u ri sunt spânzurate tot felu l  

a cărei formă (vezi figura Ia pag. Tl)  ne 
atrage prin înfăţişarea ei  bătrânească. 

Ferestrele sunt lărgite in interior şi înca
drate cu ornamente in relief (vezi detaliu!, 
Ia pag. 78) văruite cu alb, al căror caracter 
decorativ ne duce cu gândul Ia vreo influenţă 
a artei din apus. 

De  aci intrăm in «etacul» din dreapta, cel 
primitor şi vesel prin curăţenia l ui şi  prin lu
mina ce pătrunde din belşug prin cele două 
ferestre. In fundul sălii, la stânga, găsim o 

15. Cuia cea nouă. 
Faţada laterală. 

de candele de argint şi căldăruşi de aramă, 
din cari atârnă flori ;-pe pereţi sunt înşirate 
farfurii lucrate de ţărani, icoane veci)i adu
nate de pe la bătrânii satelor, prosoape, 
cruci, sfeşnice cumpărate de prin bâlciuri 
îndepărtate ; pe jos şi pe scaune sunt în
tinse într'o neregulă plăcută tot felu l  de 
scoarţe, lăvicere şi covoare veci)i. 

Intrând în odaia cea mare din stânga găsim 
acelaş cult pentru arta strămoşilor noştri. 
1\ci mai găsim şi câte-va l ucruri mai noi 
p recum şi o preţioasă bibliotecă. 

In colţul din spre uşe se găseşte o sobă 

altă săliţă, la al căreia capăt se află comodi
tăţile, deasupra celor de jos. 

Ne reintoarcem iarăşi pe sala din mijloc, 
unde găsim scara ce ne duce la catul al 
doilea, Ia «Cerdac». 

1\ci ne găsim intr'o încăpere lungă de 
doisprezece metri şi largă de trei. 

Pe peretele cel mare din afară se înşiră 
şase stâlpi de zidărie, rotunzi, cari, dim
preună cu cele două extremităţi - şi ele 
rotunjite in formă de jumătăţi de coloană -
sprijină cele şapte arcuri, compuse fiecare 
din câte trei arcuri semirotunde. 
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16. Cula cea nouă. 
Planul parterului, etajului 1 şi etajului Il. 

La cele două capete ale cerdacului se văd 
alte două arcuri, la fel cu cele dintăi, spri
jinite pe capetele zidurilor, rotunjite ca şi 
cele dela cerdac în formă de jumătăţi de co
loană. 

Prin desd)izătura acestor nouă arcade, pri
virea alunecă afară şi se pierde în depărtare 
pe întinsul neasemănatei panorame ce se des
făşoară. 

Astfel, spre răsărit şi miazănoapte privirea 
se opreşte pe munţii Buila şi Clăbucetul, a 
căror vârfuri albastre se pierd în cenuşiul 
şi vânătul norilor. Pe coasta Builei, într'o 
aşezătură, stă de veacuri mănăstirea Arnota, 
care adăposteşte mormântul Voevodului Ma
tei Basarab , iar la poalele Clăbucetului, în
tr'un luminiş înconjurat de păduri de fagi , 
mesteceni şi zăvoiul de anini din vale, stră
luceşte, de o neasemănată frumuseţe, mănă
stirea Hurezi ,  ctitoria Voevodului Brânco
veanu. Scl)iturile Sf. Apostoli şi Sf. Ştefan 
ale acestei mănăstiri stau şi ele ascunse prin 
pădurile de primprejur. 

Dela Clăbucet privirea urmăreşte mereu 
ondulaţia coamelor acestor şiruri de munţi 
şi se Iasă spre apus, unde se opreşte pe si
lueta azurie a Parângului din Gorj. In spre 
miazăzi se arată priveliştea văei Luncavă
ţului, mărginită de munţi şi dealuri până ce 
se pierde în depărtare spre valea Oltului. 

Sub impresiunea acestor frumoase vederi, 
s'ar părea că cerdacul în care ne aflăm ar 
fi avut o destinaţie de linişte şi desfătare, 
însă când ne întoarcem privirea innăuntru 
şi vedem zidurile cele groase şi obloanele 
puternice ce stau gata să acopere gura 
scării, un gând din potrivă ne cuprinde şi  
încet-încet ne dăm seama că, dacă in tim
puri bune, de linişte şi muncă, acest cerdac 
era loc de odil)nă şi mulţumire, pe vre
muri de nesiguranţă şi prădăciune, tot aci, 
in acest cerdac, se adunau pentru luptă cei 
ce-şi apărau, cu preţul vieţii, avutul şi fami
liile lor. 

Pentru aceste vremuri grele erau făcute 
ferăstruicile cele inguste dela pivniţă, pre
cum şi zăvorul cel gros şi gaura de puşcă 
dela uşa intrării. Pentru vremurile bune însă, 
stăpânu l  casei a avut grije să-şi înfrumuse
ţeze tavanu l  acestui cerdac şi ferestrele cu 
frumoase podoabe în formă de ciubuce şi 
flori, cari se mai văd şi astăzi în bună stare. 

Tavanul este despărţit in trei câmpuri 
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dreptungl)iulare, rotunjite la colţuri !Şi având 
fiecare la mijloc câte un motiv decorativ. 
1\stfel motivul central are la mijloc o rozetă 
înconjurată de un cerc. In axa l ungă sunt 

CAl'JiNI!k· DÎH · O Mi A - !> � ·  S��· 

Pe peretele din stânga al sălei !Şi în apro� 
piere de colţul din spre cerdac găsim înscris, 
cum am spus, cu cifre in relief (vezi de� 
taliu l ,  pag. 76) făcute din tencuială, văruit 
la fel cu peretele, leatul « 1 827». 

i l  1 1 

1 7. Cula cea nouă. 
Cămin uri. 

ornamente dispuse în ciubuce !Şi flori, iar 
în cea scurtă sunt două figu ri decorative, ce 

In odaia din stânga gasim o sobă de colţ 
cu  patru stâlpi (vezi detaliu!) şi un corp cen-

18. Culea cea nouă. 
Decoraţiuni pe tavanul cerdacului şi al cămării. 

represintă doi ca1m cu  gurile căscate şi cu 
cozile lungi îndoite pe spate. 

Despărţiturile dela capete sunt formate 
dintr'un motiv central de ciubuce şi flori 
înconjurat de un cl)enar eliptic, care şi el, 
la rândul lui ,  e înconjurat de un alt cl)enar, 
colţurat şi cu îndoituri, având la vârfuri câte 
un mănuncl)iu de flori stilizate. 

Din cerdac dăm intr'o sală ce ne conduce 
în fund la stânga la săliţa comodităţilor, pre� 
cum şi la odaia din stânga şi la cele două 
încăperi din dreapta. 

tral cu ornamente in formă de cruci. �1\ceastă 
sobă, prin originalitatea ei, pare a fi destul 
de vecl)ie, mai cu seamă că meşterii sobari 
din localitate acum lucrează sobele în altfel, 
iar la sobele de felul acesteia le zic că sunt 
«bătrâneşti». 

Intre «etacul» şi «cămara» din dreapta sălii 
găsim iarăşi o sobă «bătrânească» , fiind într'o 
parte «Oarbă» , iar in cealaltă având gura de 
încărcare. (V ezi detal i  ul). 

Deosebirea de forme şi înfrumuseţare la 
aceste două sobe şi a aceleia din odaia mare 
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de jos, sunt o dovadă de dibăcia meşterilor 
sobari din acea vreme. 

Pe tavanul «Cămării» găsim o ornamen
taţie formată dintr'un disc eliptic, înconjurând 
o figură ce represintă un copil cu picioarele 
în formă de cozi de peşte, iar deasupra ca
pului o floare cu trei ramuri în ci)ip de co
roană. La capetele lungi ale elipsei se află 
două ornamente circulare, formate din ciu
buce şi foi dispuse în acelaş sens. 

turtea acestei eule este înci)isă de jur 
împrejur  cu un zid de bolovani, legaţi cu 
var alb , şi  nu este desci)isă de cât în dreptul 

porţilor mari de la intrare şi a portiţelor din 
spre grădinele din faţa şi din dosul culei. 

Muşci)iul gros s'a aşezat peste pietrele 1 
înegrite de timp ale zidului, iar curtea s'a 
îmbrăcat cu veştmântul verde al ierbii, cres
cută deasă şi tunsă mărunt, întocmai ca ţe
sătura unui ci)mm de toată frumuseţea. 

In mijlocul acestui colorit viu împreunat 
cu albastru! senin a l  cerului, se înalţă voi
nică, liniştită, cula, ale cărei ziduri albe, 
strălucind cu putere sub văpaia de lumină 
a soarelui, ne spune parcă o poveste de 
demult. 

ION D. TRA.JllNESCU. 

19. Culea cea nouă. 
Decoraţiuni in jurul ferestrelor din camera 

mare. 
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VEDERI DIN BUCUREŞTI 
--0--

In " Buletinul Monumentelor Istorice" ,  anul 
IV, fasc. 13 ,  am reprodus nişte stampe vecl)i 
ale mănăstirii Curţii de 1\rgeş din albumul lui  
Robert 1\inslie 1) . De rândul acesta dăm alte 
două, înfăţişând, una o Vedere din apropi
erea Bucureştilor, cealaltă Palatul din Bu
cureşti. Deşi prima ediţie a albumului lui  
1\inslie e din 1 801 , j udecând însă după o 
citaţie pe care o întâlnim în legenda ce în
soţeşte «Palatul din Bucureşti», colecţiunea 
poate să fi fost începută cu mult mai înainte, 
căci aci e vorba de călătorul Wil liam l)un
ter, care a vizitat Bucureştii în 1 792. 

G ravura aceasta din urmă a fost repro
dusă şi de G. I. Ionnescu-Gion în «Istoria 
Bucureştilor» (Bucureşti 1 899, pag. 302). 
Dacă o mai dăm şi noi încă odată, e pentru 
că regretatul autor, necunoscând nici legenda 
gravurii, nici albumul din care a fost extrasă, 
nu ne-a putut informa în deajuns. 2). 

Iată în traducere cuprinsul legendelor (cu 
textul în englezeşte şi franţuzeşte) : 

«O vedere din apropierea Bucureştilor.
Bucureşti, capitala Valal)iei, este un târg 
mare, foarte populat, aşezat pe malurile râului 
Dâmboviţa, cam la  40 mile ·1) la miază noapte 

1 )  V. în articolul pomenit diferitele ediţii din al
bumul lui 1\inslie. 

2) 1\ceastă gravură. cu dimensiunile 25x32 cm., 
e redusă în scrierea lui Gion la 10x15 cm. Dânsul 
afirmă că gravura reprezintă : .Dâmboviţa, Curtea 
1\rsă şi Morile lui M.ii)ai Vodă" ,  apoi adaoge în 
nota 3 următoarea explicaţie : .Gravura este dela 
începutul secolului nostru şi e singura care ne arată 
un palat al Domnilor dela Bucureşti " 

3 )  E vorba de sigur de o milă engleză care are 

de D unăre. EI cuprinde un mare număr de 
biserici greceşti şi mai multe mănăstiri, din 
cari multe au clopote (!). Casele acestui oraş 
sunt de o construcţie particulară şi in mai m uite 
locuri au o înfăţişare pipernicită şi sărăcă
cioasă, iind în mare parte sub pământ şi 
acoperite cu paie şi scoarţă de copaci : cele 
mai bi.iiie sunt zidite din piatră şi acoperite 
cu şindrilă. Uliţile sunt ca nişte poduri lungi, 
fiind pardosite în toată lărgimea lor cu  scân
duri lungi de 30 - 40 picioare 4) pe 1 0 - 1 2  
degete grosime ") şi pe o mare întindere 
a oraşului, pe mai multe mile 6) . Patriarl)ul 
Ierusalimului locueşte în acest oraş într'un 
mare l)an, în care sunt foarte multe apar
tamente şi prăvălii pentru negustori. Renta 
acordată Patriarl)ului de Domnitorul Valal)iei, 
pentru sfântul mormânt dela Ierusalim, se 
ridică - zice-se - la 20 de pungi pe an 7). In 
acest loc sunt câteva tipografii, din cari au 
ieşit mai  multe cărţi religioase pentru întări
rea credinţei locuitoriJor ţeri i ,  cari sunt foarte 
inculţi şi superstiţioşi . Cei mai săraci primesc 
învăţătura gratuit ; în acest scop, sunt nişte 
cruci de lemn sau de piatră ridicate la dru
mul mare, din cari pe mai multe sunt săpate 
inscripţii scoase din rugăciunile lor şi din 

1 609 m.: cifra dată aci corespunde prin urmare cu 
distanţa dintre Bucureşti şi Giurgiu. 

4) Un picior englez face 0.30 m.  ; deci lungimea 
acestor blăni varia între 9-12 m. 

5) Un deget are 0.025 m., ceiace face o grosime 
de 25 - 30 cm. 

6) V. nota 3. 
7)  Valoarea unei pungi e de 500 piastri = 1 1 0  

lei noi ; prin urmare 20 d e  pungi ar face 2.200 1 .  n 
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cele zece porunci şi unele împodobite cu 
nişte măsgălituri mizerabile, înfăţişând pe 
Isus Hristos, pe Fecioara .Maria sau pe cei 
1 2  .Apostoli, pentru cari trecătorii au o mare 
veneraţiune. Câteva din aceste obiecte de 
devoţiune sunt reprezentate în vederea luată 
din împrejurimile oraşului descris aci. Con
strucţia circulară în ruină se crede a fi fost 
ridicată în amintirea vreunui Domnitor al  
ţerii ,  dar nu i se poate fixa epoca. Cele trei 
săgeţi deasupra bisericii ce se vede la stân
ga înseamnă Treimea ; cea mai mare este în 
cinstea lui Dumnezeu -: 'Catăl, cea din mijloc 
înfăţişează pe Fiul şi cea m ai mică pe 
Sfântul D ul).» 

«Palatul din Bucureşti». - La descripţia 
generală a Bucureştilor.. . . s

'
e pot adaoge 

următoarele observaţii : Plimbările publice 
pe malurile micului râu Dâmboviţa 1) sunt 
foarte plăcute şi foarte căutate seara, din 
cauza răcoarei şi a frumoasei lor situaţii. 
.Aerul oraşului este cu toate acestea nesă
nătos şi apa de calitate rea. O parte însem
nată din oraş este aşezată pe dealul care 
stăpâneşte toate împrejurimile. Casele sunt 
în deobşte clădite şi rânduite ca la Turci, 
mai ales ale boierilor şi ale oamenilor bogaţi. 
Foarte rar se văd geamuri la ferestre ; ele 

1) In text e :  Embrowitz. 
2) V. nota 6 din articolul amintit mai sus. 
3) Nu cunoaştem decât un rezumat al acestei 

interesante călătorii, publicat in : Taschen-Biblio

teck, partea 1, voi. 3, editată de Joacl)im fjeinricl) 
Jăck. Iată in întregime titlul călătoriei, rezumate de 

se înlocuesc cu băşici de porc. Odăile lo
cuite de femei n 'au altfel de ferestre, Valal)ii, 
ca şi Turcii, ţinând ascunse femeile, cât mai 
m ult, de ocl)ii străinilor. 

Principii sau Voevozii, în deobşte, ţin o 
curte pompoasă în acest oraş, dar palatul 
(care este descris de Cl)isl)ull  2) ca o fru
moasă şi plăcută clădire de piatră) arzând, 
Principele actual a fost nevoit să-şi stabi
lească reşedinţa într'o mănăstire şi să tră
ească mai retras. «.Am fost introduşi - zice 
«fjunter 3) - la curtea Principelui 4) . .Alteţa 
«Sa şedea pe o sofa, într'un costum bogat 
«grecesc, având în dreapta pe cei doi fii ai 
«săi, iar în stânga pe episcopi şi pe boieri, 
«fiecare după rangul lor. Se observa multă 
«Ceremonie. Principele îşi sorbia cafeaua şi 
«fuma dintr'un ciubuc de cireş lung de vreo 
«6 picioare 5) cu o lulea elegantă şi cu 
«extremitatea cealaltă de cl)il)libar. Fiecare îi 
«arăta cea mai plecată condescendenţă, şi ori 
«de câte ori descl)idea gura, o tăcere adâncă 
«domnia în sală.» 

«Vederea alăturată înfăţişează reşedinţa 
actuală a Voevodului. Clădirea, vastă şi ne
regulată, este aşezată pe o înălţime în apro
pierea râului şi domină aşa de bine şesui 
din apropiere.» 

O. LUGOŞIJ\NU 

Micl)ael Fiedler : William fjunter's Esq., Re·isen chwch 

F1·ankreich , d·ie Tii1•key wul Unga1-n bis lVien in 

dem ja/we 1792. 
4) Domnitor al Valal)iei atunci eră Mil)ail Suţu. 
5) Lungimea ciubucului ar fi de 1 .80 m. 
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Era de felul său din Suceava, unde-şi 
avea starea, aparţinând, cred, vecl)ei colonii 
germane din fosta capitală a Moldovei şi fu 
însărcinat de Petru-V odă Rareş a-i face, pen
tru suma de 1 500 fi. tătăreşti («l)eydnyscl)» 

= păgâneşti, tătăreşti) o biserică de piatră ; 
greşind însă construcţia, b iserica se nărui, 
iar Domnul fu nevoit să zidească o alta în 
alt loc. 

Faptul ni-l relatează Rareş însuşi într'o 
scrisoare din 9 Fevrut;�rie 1546 către Bistri
ţeni, în care nu ni se spune însă de ce a
nume biserică e vorba. Totuşi ştim aceasta 
dela fiul  şi urmaşul său, dela Ilie-Vodă, 
care arată Bistriţenilor, la 1 3  Ianuarie 1 549, 
că suma de bani primită de Ioan Zidarul dela 
părintele său-opt-spre-zece mii aspri ( = 1 500 
fl. tătăreşti ?) bani gata - era pentru clădi
rea unei biserici din Suceava, care nu poate 
fi alta decât Sf. D umitru, zidită la 1 535. Deci 
ştirea dată de Bistriţeni, cum că biserica nă
ruită ar fi acea a lui Rareş dela Roman, 
trebue privită ca o confuzie, provenită din 
faptul că Ioan Zidarul era reclamat, cum 
vom vedea îndată, special pentru zidirea a
cestei din urmă biserici. 

Reconstruind, cu alţi meşteri, biserica Sf. 
Dumitru din Suceava, Petru-Vodă ţinu pe 
Ioan Zidarul dator să-i facă, la  timp venit, 
pentru banii primiţi , o altă biserică. Intre 
acestea însă, expediţia lui Soliman Magni
ficul sili pe Domn a-şi părăsi ţara şi a se 
refugia în Ciceu. Cu dânsul se traseră în 
.Ardeal şi alţi locuitori ai Moldovei. Intre ei 
şi Ioan Zidarul din Suceava, care, ca ger
man, cum am presupus că era, obţinu per
misiunea a se aşeza în cetatea Bistriţei, 
unde-şi cumpără casă şi trăi cu bună pace 
până la întoarcerea în domnie a lu i  Petru 
Vodă, în care timp trecu o singură dată 

în Moldova, pentru aranjarea oare căror 
afaceri. Un document ne indică cl)iar locul 
unde se găsia în Bistriţa casa lui  Ioan Zi
daru l : între Martin Warga şi Luca Monaar. 

Cu revenirea lui Rareş la tronul Moldovei 
se descl)ide afacerea, ca să-i zicem aşa, a 
lui  Ioan Zidarul. Incepând construirea mai 
multor biserici, între cari , la 1 542, şi a b i
sericii episcopale din Roman, Domnul simte 
trebuinţa vecl)iului său constructor. I se a
dresează deci personal, în mai multe rân
duri, scriindu-i şi poftindu-1, cu vorbe blânde 
şi promisiuni, să vină în Moldova, spre a-i 
zidi o biserică. 

Ioan Zidaru l ,  pretextând boală şi teamă, 
nu veni. .Atunci Domnul se adresează Sfa
tului orăşenesc al Bistriţei, la 9 Fevruarie 
1 546, relatându-i cele petrecute - toc
meala pentru zidirea bisericii, construirea 
greşită, năruirea şi reclădirea ei - �i ru
gându-1 să intervină pe lângă fostul său su
pus ca să-I înduplece a veni la sine, căci, 
cu ajutorul lui Dumnezeu , spunea el, a în
ceput a zidi mai multe biserici : are deci tre
buinţă de meşterul său . Şi fiindcă acesta 
pretextase boală, le scria că nu va l ucra în
suşi, ci numai va învăţa, va conduce pe alţii. 
Ce priveşte teama, să n'aibă nici una, căci 
va avea milă şi îndurare dela dânsul. Iar 
dacă totuşi, cu toate aceste promisiuni şi 
asigurări, nu-l vor îndupleca să vină în Mol
dova, Rareş ruga pe vecinii săi să-i pună 
zi de plată a datoriei de 1 500 fi., căci nu 
vrea să-i lase banii pe degeaba. 

Ioan Zidarul nu dădu ascultare acestei 
stăruitoare intervenţii, făcută prin mijlocirea 
Sfatului. Petru-Vodă se adresă atunci din 
nou vecinilor săi, la 1 1  .Aprilie 1 546, ară
tându-le că de oarece stăruinţele făcute şi 
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asigurările date din parte-i supusului său -
noster subditus - au fost zadarnice, îi roagă 
încă odată - " ad radicem cordis nostri " 
să pună toată silinţa a-1 face să vină la sine, 
căci are mare nevoie de dânsul pentru con
struirea bisericii din târgui Romanului . Nu 
să lucreze însuşi - se repeta iarăşi - ci 
să înveţe pe alţii, căci ai voştri ( adecă zi
darii ardeleni ce erau în serviciul Domnu
lu i ) nu  ştiu construi după datina noastră : 
"quia vestrates non noverunt iuxtc>. consue
tudinem nostram edificare». Pe credinţa sa, 
a fiilor, episcopilor şi boerilor săi , asigura 
Rareş, meşterul va fi tratat b ine, plătit 
cinstit şi lăsat să se întoarcă în pace acasă, 
în Bistriţa. 

Dar nici acestor asigurări, pe cari le va fi 
făcut şi verbal trimisul Domnului, Pârcălabul 
Cotnarilor, Grigorie Rosenberger, Ioan Zi
darul nu dădu ascultare : el stărui în refuzul 
său, invocând aceleaşi motive - boala şi 
teama. Faţă cu acest statornic refuz, Petru
Vodă trimise la Bistriţa pe Matei Vameşul 
de Suceava, dela care Ioan Zidarul primise 
o parte din banii datoraţi, să caute pe debitor 
şi, dacă el nu va vrea să vină nici acum, 
să-I urmărească pentru plata datoriei. 

Strâmtorat astfel şi ne mai având încotro, 
căci motivele sale se vădiră a fi deşerte, 
promise, în faţa întregului Sfat, că va pleca 
în Moldova, dacă nu va putea călare, atunci 
cu o trăsură ce tocmai în acel timp se tri
mitea lui Petru-Vodă prin Braşov. Dar nu 
se ţ inu de cuvânt. Căci într'o bună zi  apăru 
înaintea Sfatului, arătând că nu pentru zi
direa unei biserici îl ci)iamă la sine Domnul 
Moldovei, ci pentru ca să-i arăte neşte co
mori aJe unor boeri, pe cari însuşi (Ioan Zi
darul?) le-a ascuns şi pentru cari voeşte a-1 
înci)ide şi tortura, în caz când nu le-ar mai 
putea găsi şi arăta. 

Văzând că totul e în zadar, că sub ruct 
un ci)ip Ioan Zidarul nu voeşte a se întoarce 
în ţară, Petru-Vodă trimise pe omul său de 
încredere, pe Matei Vameşul Sucevei, la Bis
triţa, ca să-i scoată datoria pe calea legH. 
Acum însă Ion Zidarul nega ci)iar a fi dator 
lui Rareş, zicând că dacă biserica făcută de 
el s'a surpat, aceasta nu s'a întâmplat din 
cauza negligenţei lui, c i  din vina Voivodului. 
Bistriţenii, potrivit datinei lor, îi dădură ju
rământ, lu i  ş i  soţiei sale, fixându-le zi de 
înfăţişare înaintea Sfatului. 

Luând cunoştinţă de această i)otărîre a 
vecinilor săi, Petru-Vodă le scrise îndată, 
contestându-le dreptul de a judeca pe meşter 
ca pe un supus al lor şi  arătându-le că nu 
poate primi jurământul şi nu permite trimi
sului său să se prezinte în acest scop în
aintea lor. - «Ne-au crezut împăraţii şi regii 
şi acum jurământul aceluia să fie mai tare 
decât cuvântul nostru !» - esclamă Domnul 
la sfârşitul scrisorii sale. 

Faţă cu acest veto ce Rareş punea jură
mântului prin care Ioan Zidarul credea că se 
va putea sustrage de la plata datoriei, acesta 
caută să scape cel puţin de urmărire. După 
ce încercă, fără să izbutească, a-şi vinde 
casa din Bistriţa, el părăsi pe ascuns cetatea, 
unde trăi opt ani de zile, r.ăutându-şi adăpost 
la Sibiiu. lncunoştinţat de această, Rareş 
ceru Bistriţenilor, la 2 Iulie 1 546, să-i asigure 
plata datoriei, 1500 fi. «nostre terre usuales», 
prin punerea sub sequestru a casei şi a 
celorlalte lucruri ce el mai avea în oraşul lor. 

Aci stătea afacerea lu i  Ioan Zidarul la 
moartea lu i  Rareş, care nu sfârşi însă fără a 
fi aranjat cestiunea zidirii bisericii episco
pale din Roman. Lucrul îl cunoaştem de la 
Ilie-Vodă , care ne relatează că răposatul său 
părinte angajase în acest scop un meşter 
zidar din Bistriţa, anume Luca. Dar şi acesta, 
cum am arătat în articolul  din fasc. prece
dent al Buletinului, trebui  să părăsească lu
crarea de la Roman. Cauza era răul trata
ment la care fusese supus de episcopul Ma
carie, cronicarul. De la Bistriţa, unde se în
torsese, il reci) ema Ilie-Vodă la 2 Aprilie 
1 548, prin scrisoarea din care am luat ştirea 
de mai sus, asigurându-1 că nu-şi va mai 
primi tainul de la Vlădica, ci  de la un boier 
al său , pe care îl va face ispravnic şi care le 
va da, lui şi tovarăşilor de l ucru, mâncare 
şi băutură din belşug, după pofta inimei lor. 
Luca nu pare însă a se fi lăsat ademenit, 
deocamdată cel puţin, de aceste asigurări : 
Bălţat Vistiernicelu l ,  trimisul Domnului, se 
intoarse fără de meşterul aşteptat, care, mai 
târziu, către sfârşitul anului ,  era reclamat 
Bistriţenilor că ar fi l uat mai mulţi bani de 
cât s'ar fi cuvenit. Din faptul că el nu se 
constată a fi fost urmărit pentru această da
torie, ca Ioan Zidarul, am dedus că, in cele 
din u rmă, şi-a reluat probabil lucrarea de la 
Roman sau vre-o alta oarecare in loc. 
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Să revenim însă la datornicul lui Petru 
Rareş. Indată după moartea Voivodului, la 
1 Noemvrie 1 546, Ilie-Vodă scrie Bistriţe
nilor că in mijlocul lor se află un datornic 
asupra căruia părintele său pusese secl)estru 
pe casă şi celelalte bunuri. Cere deci ca acest 
sequestru al lui Ioan Zidarul să rămână ne
scl)imbat, nestrămutat, căci la dimpotrivă 
oamenii lor, ai Bistriţei , cu afaceri în Mol
dova, vor suferi represalii din parte-i. 

Cererea era j ustificată. Căci nu peste mult, 
Ilie-Vodă fu informat că datornicul său, care 
ştim că fugise şi se adăpostise în Sibiiu, şi-ar 
fi vândut casa. EI scrise atunci B istriţenilor, 
la 27 Fevruarie 1 547, că bine ştiu ei pentru 
ce s'a pus sequestru pe casa şi bunurile 
meşterului : să se despăgubească de da
torie, pe care i-ar părea rău să fie nevoit să 
o scoată acum altfel - prin represalii. 

Afacerea rămase în acest stadiu până la 
sfârşitul anului viitor. Căci abia la 1 9  Oc
tomvrie 1548, IHe-Vodă cere, pentru u ltima 
oară , judeţului Bistriţei să-i trimeată suma 
de bani datorită de Ioan Zidarul .  Cum însă 
cererea nu i se satisfăcu, Domnul scrise la 
20 Decemvrie următor Sfatului să stee intru 
ajutor trimisului său, lu i  Petru Uşărel , spre 
a vinde cât mai bine şi mai cu preţ casa 
Zidarului ,  pe care o obţinuse pentru datoria 
de 1 500 fi. către părintele său. 

Vânzarea se făcu : casa fu cumpărată, după 
cum se spune în scrisoarea Voivodului  mol
dovean de la 13 Ianuarie 1 549, cu suma de 
260 fi. de b istriţeanu l  Paul Budaker, căruia i se 
trimise împuternicire de stăpânire ca pentru o 
proprietate a sa, cu drept de moştenire pentru 
urmaşi . . .  'Cotodată Ilie-Vodă scrise şi lui  Mar
tinuzzi, omnipotentul tezaurar al Ardealului, 
făcându-i cunoscută vânzarea şi rugându-1 să 
libereze cumpărătorului act de proprietate. 
Martinuzzi cere aceasta, la rândul său, de la  
Bistriţeni, l a  3 Fevruarie 1 549. In sfârşit, tri
misul Domnului, Petru Uşărel, dă înaintea 
întregului Sfat, la 1 O Fevruarie, adeverinţă, 
întărită cu pecete şi adeverită cu martori, de 
primirea banilor daţi de Pau l  Budaker pentrn 
casa lui  Ioan Zidarul ,  încl)eindu-se astfel con
tract de vânzare în regulă. 

Cu aceşti bani nu se acoperia însă da
toria. Totuşi I lie-Vodă, ne mai având ce pre
tinde deocamdată dela debitorul său, încl)ise 
afacerea, care se redescl)ide numai cu ve-

nirea lui Alexandru Lăpuşneanu pe tronul 
Moldovei. Şi anume iată cum : găsind în re
g istreleVistieriei înscrisă datoria lui IoanZida
rul de 360 fi .  ungureşti ( = 1 500 fi. tătăreşti ?) 
şi văzând că din aceşti bani s'au primit numai 
260, preţul vânzării casei, el reclamă dela 
B istriţeni, ca un moştenit0r legitim - legitimus 
successor - restul de 100 fi. 

Bistriţenii deferiră pricina Sibienilor, în 
mijlocul cărora trăia acum de câţiva ani Ioan 
Zidarul, relatându-le fidel întreaga afacere la 
1 2  August 1 553. Ei inştiinţară de aceasta, 
negreşit, şi pe Lăpuşneanu ,  care avusese 
grije de altfel a-şi trimite din vreme un om 
al său la Sibiiu, spre a urmări datoria lu i  
Ioan Zidarul - pe un anume Vărzarul, pe 
care îl recomandă Bistriţenilor cu scrisoarea 
sa dela 1 6  Iulie 1 553. 

Trimisul Domnului moldovean la Sibiiu 
nu isprăvi însă nimic. Căci, cl)emat fiind în
naintea Universităţii săseşti, Ioan Zidarul con
testă a mai fi dator. Cerând jurământ pentru 
aceasta, reprezentantul lu i  Lăpuşneanu nu  
primi, motivând, ca  odinioară Matei Va
meşul lu i  Petru Rareş, că dacă împăraţii şi 
principii dau credinţă stăpânului său, cu atât 
mai mult trebue să-i dee Sibienii. Nesatisfă
cuţi, j udecătorii saşi ce rură dovezi mai sigure 
şi mai mulţumitoare. EI  le  prezentă atunci 
mărturia B istriţenilor. Dar nici aceasta nu fu 
recunoscută suficientă. Astfel , având în ve
dere şi unele declaraţii pe cari reprezentantul 
Domnului Moldovei le făcuse pe cale parti
culară unora şi altora dintre Sibieni, - că 
nu poate dovedi datoria, că stăpânul său nu 
ţine Ia ea ,  că numai îndemnat de B istriţeni 
a reclamat-o, etc.- Universitatea dă câştig de 
cauza lui  Ioan Zidarul ,  neţinându-1 dator 
pentru suta de fi . reclamată. 

Afacerea nu se isprăvi însă aci. Cam în 
acelaş timp cu acţiunea lu i  Lăpuşneanu, 
Ioan Zidarul reclamă Sibienilor împotriva 
Bistriţenilor, că aceştia au îngăduit să i se 
vândă casa , fără a se fi dovedit datoria 
pretinsă de Domnii Moldovei, datorie pe 
care el o contestase, gata fiind a întări a
ceasta, conform legii, cu jurământul ce i s'a dat. 

Spre susţinerea acestei afirmări Ioan Zi
darul înfăţişează Sibienilor, la j udecată, două 
mărturii, obţinute prin mijlocirea Aiudenilor 
(3 Iunie 1 555) şi Braşovenilor (25 Octomvrie 
1 555), dela foştii săi vecini din Bistriţa, 
Cl)ristannus Aurifaber şi loannes Auner, pre-
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cum că , în adevăr, el era gata a�şi sus� 
ţine cauza cu jurământ, dar Petru� Vodă Ra� 
reş nu primi. Aşa fiind, zicea dânsul către 
Universitatea săsească, pe nedrept Bistriţenii 
!�au declarat dator şi i-au vândut casa. 
Cerea în consecinţă să i se restituească pre� 
ţul cu care el cumpărase acea casă, 340 fi . 

La judecată, care se conexă cu afacerea 
celor 1 00 fi. reclamanţi de .Alexandru Lă
puşneanu, Bistriţenii fură reprezentati prin 
concetăţenii lor lacobus Wrescl)er şi Caspar 
Pellio. Aceştia prezentară scrisorile lui Petru 
Rareş şi ale lui Ilie� Vodă cu privire la afa� 
cere, arătând că nu ei, ci Domnul Moldovei 
a vândut casa lui Ioan Zidarul, din pricina 
că acesta se obligase in cele din urmă a 
merge în Moldova - recunoscuse deci in� 
direct datoria -, dar nu se ţinuse de cuvânt. 
Mai mult încă : fugi pe ascuns din mij locul 
lor, adăpostindu-se la Sibiiu. 

Universitatea judecă că fără cale au pro� 
cedat Bistriţenii, cari, nemulţumiţi , cerură să 
se transmită afacerea judecăţii supreme 
Impăratului. In acest scop se înaintă pe de 
o parte Curţii împărăteşti cercetarea şi l)o� 
tărîrea Universităţii săseşti de la 1 6  Decem� 
vrie 1 555, iar pe de altă parte se delegă 
cetăţenii din Sigi:Jişoara Mii:Jail Roman şi 
George Kezler să meargă la Bistriţa, spre 

Notă. Pentru a nu fi citat prea des, in note subli
niare, documentele pe baza cărora s'a intocmit expu
nerea de faţă, am crezut că e mai bine să le dau aci o 
singură dată, cu arătarea că toate sunt publicate de d. 
N. Iorga in col. fjurmuzaki, voi. XV. - lată-le dar, 
in ordine cronologică : 1 )  Scrisorile lui Petru Rareş 
către Bistriţeni din 9 Fevruarie 1546 (p. 447), 1 1  Aprilie 
1546 (p. 448) , 2 Iulie 1546 (p. 453) şi 1 6  Septemvrie 1546 
( p. 454) . Observ că aceasta din urmă scrisoare, datată 
după moartea lui Rareş (cf. p. cit , nota 2) ,  trebue 
pusă intre aceea de la 1 1  Aprilie şi aceea de la 2 
Iulie. - 2) Scrisoarea Reginei Izabela către Bistriţeni 
din 5 Ianuarie 1547 (p. 456). - 3) Scrisorile lui llie� 
Vodă către aceiaşi din 1 Noemvrie 1546 (p. 455), 
28 Fevruarie 1547 (p.  460), 2 Aprilie 1548 (p. 465), 

a face o nouă investigaţie în cl)estia vân� 
zării casei lui Ioan Zidarul .  

Această investigaţie, la care pârîtul, deşi 
aşteptat, nu se înfăţişe, şi care nu dete alte 
rezultate de cât cele cunoscute, se făcu la 31  
Decemvrie 1555 ş i  fu  înaintată direct Impă
ratului. Irnpreună cu actul Universităţii mai 
sus menţionat, formă baza de cercetări şi 
de judecată a consiliului împărătesc, care l)o
tărî, la 1 9  Martie 1556, prin senten ţa dată 
la Pressburg, că dacă Ioan Zidarul voeşte 
a- şi răscumpăra casa de la Paul Budaker, că
ruia i-o vânduse Ilie� Vodă, po3te să o facă. 

l\şa se încl)eie această afacere, care, înce� 
pută la Curtea lui Rareş din Suceava la 1 536, 
sfârşi, cum văzurăm, două-zeci de ani mai 
apoi la curtea Impăratului Ferdinand din Po� 
jun. - Cercetând subiectul la început din cu� 
riozitate, am văzut în urmă că nu e lipsit 
de interes şi că expunerea lui e necesară 
cl)iar pentru întregirea cercetări lor istorice 
ce am publicat în fasc. precedent al Buleti� 
nului : înainte deci de a continua aceste cer� 
cetări pentru meşterii bisericilor din Ţara
Românească în sec. XIV - XVI, am so
cotit că se impune publicarea mai întăi a 
acestor câteva rânduri asupra afacerii lui  
Ioan Zidarul lui Petru-Vodă Rareş. 

ALEX. LĂPEDATU 

19 Octomvrie 1548 (p. 469), 20 Decemvrie 1548 (p. 470) 
şi 13 Ianuarie 1549 (p 4 71 l. - 4). Scrisoarea lui Marti� 
nuzzi către Bistriţeni din 3 Fevruarie 1549 (p. 471). 
- 5) Cl)itanţa lui Petru Gşărel dată lui Paul B uda� 
ker la 10 Fevruarie 1549 (p. 472).- 6) .  Scrisoarea lui 
Alexandru Lăpuşneanu către Bistriţeni din 16 Iulie 
1553 (p. 496). - 1 ! Rapor:ul Bistriţeniior către Sibieni 
din 12 August 1553 (p. 496) . - 8).  Mărturia ruudenilor 
din 3 Iunie 1555 t p. 513).-9). Mărturia Braşovenilor din 
25 Octomvrie 1555 (p 514). - 10). Judecata Universi
tăţii săseşti de la 1 6  Decemvrie 1555 (p. 515). · -

1 1 '· Cercetarea de la Bistriţa a delegaţilor sigl)işoreni 
din 31 Decemvrie 1555 (p. 51 1) - 13). Judecata şi 
l)otărirea Impăratului Ferdinand II de la 19 Martie 
1556 t PP· 520 - 1 ) . 
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--o--

La adresa No. 30753 din 22 Nov. 1 9 1 1 ,  
prin care, potrivit încl)eierii Comisiunii Mo
numentelor Istorice de la 8 Nov. a. c., mă 
delegaţi ca, împreună cu d.  primar al ora
şului T.-Severin, să stabilesc cum va trebui 
făcută imprejmuirea ce a devenit absolut 
indispensabilă pentru apărarea castrului ro
man de acolo de totala distrugere, am onoare 
a răspunde cele ce urmează : 

Miercuri 30 Novembrie, am plecat la Seve
rin, prevenind pe d. primar al oraşului să 
binevoiască a-şi rezerva toată ziua de Joi 
pentru cercetarea la faţa locului ce avem 
împreună a face. 

joi 1 Decembrie, împreună cu d. pri
mar şi cu d. inginer al comunei, am mers la 
castru şi, după ce am examinat tot terenul 
înconjurător, am l)otărît, de comun acord, o 
liberare prin expropriere nu numai a însuşi 
castruluL ci a tuturor porţiunilor înconjură- · 

toare din oraşul antic, ale cărui urme sunt 
încă perfect vizibile de jur împrejurul cas
trului. Pe de altă parte, in vederea câştigă
rii unui loc potrivit pentru depunerea pă
mântului ce se va scoate la viitoarele să
pături arcl)eologice, astfel ca ruinele antice 
să poată fi complet liberate de pământul 
prepus, am întins linia de înconjurare a te
ritoriului istoric până la râpa foarte adâncă 
ce se întinde la sudestul castrului. In sfârşit, 
în vederea salvării ruinelor antice de forti
ficaţii ori clădiri, cari se întind de la col
ţurile castrului şi până cl)iar în albia Du
nării, am l)otărît ca la  S. E. de zidul  antic 
însemnat în planul castrului ca ducând de 
la Turnul de colţ S. E . direct Ia Dunăre, să 

se tragă linia de împrejmuire tot până in 
albia fluviului. 

In cl)ipul acesta şi pe motivele mai sus 
expuse, am l)otărit încl)iderea şi apărarea 
unui teritoriu istoric de c. 6 l)ectare, urmând 
pe planul actual al oraşului următoarea li
nie (vezi planul) : 

Incepând de Ia punctul unde râpa numită 
" ogaşul abatoriului vecl)iu u se uneşte cu al
bia Dunării, se va tăia printr'un şanţ, spre a 
se impiedica circulaţia pe el, drumul ce trece 
pe lângă Dunăre, peste zidul antic însemnat 
în planul castrului cu No. 54. l\poi, ime
diat dincoace de l inia ferată, să se înceapă 
gardul împrejmuitor, mergând tot înainte 
spre Nord pe marginea "ogaşului" până in 
dreptul străzii Decebal, iar de aci inainte 
direct spre Vest, atât cât permit clădirile ri
dicate pe Str. Decebal şi Str. Destinului 
până Ia un punct din Str. Decebal, de unde 
printr'o diagonală tăindu-se Str. Destinului 
se ajunge la  mijlocul spaţiului clădit, incl)is 
Ia N. şi Ia S. de Str. l\urelian şi Decebal. 
De la acest punct se ia, expropriindu-se tot 
ce este in stânga liniei, spre castru, direc
ţia paralelă cu cele două strade până la 
colţul pieţei Gl)ica şi Str. Independenţei. De 
la acest colţ se apucă spre Sud pe laturea 
estică a străzei Independenţei şi tăindu-se 
in diagonală Str. Sever, se merge mai departe 
pe laturea vestică a Str. Independenţei până 
aproape de malul abrupt al colinei ; de aci 
se ia încă un teren cu clădiri antice mai 
spre Vest şi apoi printr'o l inie spre S. se 
ajunge iarăşi drept la Dunăre. 

Cât priveşte noul bulevard indicat in "Pla-
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nul regulator al oraşului T.-Sever in" ca tre
când de-adreptul peste castru , am luat înţe
legere, ca el să se sfârşească intr'o prome
nadă cu parc la punctul de intersecţie a 
străzei Sever cu str. Independenţei , cruţân
du-se astfel ruinele. 

Trec acum la partea materială a cl)es
tiunii. 

Cl)eltuelile totale pentru imprejmuire şi 
exproprieri nu vor fi, după calculele fă
cute de d. Primar dr. Gruescu, decât de c. 

20.000 lei . In adevăr mai toate locurile vi
rane vor putea fi reluate fără altă formali
tate în posesiunea comunei, date fiind anume 
condiţii puse cumpărătorilor şi cari nu au 
fost îndeplinite. 

.Având dară .in vedere cl)eltuelile relativ 
modeste cu cari s'ar putea salva una dintre 
cele mai preţioase rămăşiţe ale culturii ro
mane la Dunăre, imi iau voia, Domnule Mi
nistru, de a recomanda binevoitoarei D-stre 
atenţiuni cele mai sus expuse. 

V. Pi\RVJ\N 
Membru In Comisiunea Monumentelor Istorice . 

l i  
i '  
1 

/ li 
! l/! 
; ''i 
1 il 1 It 
1 

Castrul roman dela Turnu-Severin, cu teritoriul înconjurător ce urmează 
a fi expropriat. 

, 
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CETATEA ŞI SCHITUL NEGRU-VO DA 

Rl\PORT ADRESl\T COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 1\SUPRl\ 1\NTICI)ITRŢILOR DIN COMUNA 
CETĂŢENI. JUDEŢUL MUSCEL 

--0 �-� 

Cetatea şi sci)itul zise ale lu i  Negru-Vodă 
se află în comuna Cetăţenii din Vale, judeţul 

Rucăr-Dragoslave-Câmpulung-Măţău la Ce
tatea lui Negru-Vodă. 

1 .  Colţul Bisericii. 
Stânci indicând natura terenului pe care se află cetatea şi biserica lui Negru-Vodă. 

Muscel, pe stânga râului Dâmboviţa, la 25 km. 
spre sud-est de Câmpulung şi  numai la 
4-5 km. de i)otarul judeţului Dâmboviţa. 

Se află pe albia râului Dâmboviţa, străbă
tută de străveci)iul drum al Braşovului-Ru
căr-Târgovişte-Brăila şi l a  intersecţia acestui 
mare drum cu drumul lateral ce trecea dela 

Buletinul Comisiunii .Monumentelor lstorice. 

Se ridică prin urmare, această cetate, la o 
importantă poziţie, favorizată strategic de 
natura terenului ,  care determină şi regularea 
drumurilor acestora. 

Ca poziţie strategică, nicăieri , pe toată întin
derea văii Dâmboviţii , nu se prezintă o alta 
mai favorabilă. Dacă treci din valea ei largă 

12 
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aşa cum se prezintă în regiunea delu
roasă a judeţului Dâmboviţa, numai la 4 km. 

natural, unde colţii ce se ridică sunt paveze 
naturale în contra oricărui atac, nu era ne-

2. Biserica lui Negru-Vodă. 
Zidită in!r'o::_ stâncă din�cetate. B 

departe de l)otarul judeţului, valea începe să 
se strâmtoreze din ce în ce, deabia făcân
du-şi loc prin gâtui strâmt şi stâncile goale 
lipsite de orice vegetaţie, ce se ridic pe toată 
faţa munţilor, ca nişte turnuri fantastice de cetăţi 
şi castele părăsite (vezi fig. 1 ,  6).-Prăvăliri de 
mase enorme, stâncoase, în cl)iar apa Dâmbo
viţii, transformă, pe o întindere de câteva sute 
de metri, această vale intr'o adevărată câmpie 
a lui Deucalion. Drumul, astăzi destul de 
bun,  era, nu mai departe de;anul 1 890, aşa 
de greu , în cât nu putea fi străbătu( de cât 
călare, după ce se� trecea de patru ori prin 
vadul Dâmboviţii foarte periculos prin repe
ziciunea apelor. Căruţele deabia îşi făceau loc 
printre stâncile căzute; astăzi cl)iar se văd vă
gaşurile roatelor lor prin piatră şi sgârietura 
osiilor pe pereţii strâmtorilor prin care tre
ceau. Pe un astfel de drum a trecut Regele 
Carol prin 1870, când a contribuit şi la ridi
carea bisericii satului. 

Pe această poziţie, aşa de bine organizată 

voie de o ridicare de cetate ca cele din ţările 
occidentale. 

Ca toate cetăţile Românilor şi această ce
tate era o cetate naturală. Din înălţimile de 
200-300 m., la cari se urcă colţii, numai 
câteva sute de oameni pot opri armate în
tregi, prin prăvăliri de pietre, a căror putere 
de distrugere creşte pe măsură ce se rosto
golesc din ondulaţie în ondulaţie a terenului. 
Numai, sus de tot, la spatele Colţului Bise
ricii (vezi fig. 1 ) , pe o poienuţă înconjurată 
de toate părţile de prăpăstii drepte ca pere
tele, s'a format prin ziduri de piatră - azi 
distruse - un patrulater neregulat, cari 
desemnau o incintă în jurul câtorva cămă
ruţe şi a bisericii-paraclis scobită în stâncă. 
Zidurile acestui patrulater (lungi de ca. 70 
m.) spre valea Dâmboviţii erau duble. 

Care e vecl)imea bisericii şi cetăţii, şi cum 
trebuesc identificate ? 

Colţul Bisericii (fig. 1 ) ,  ca şi colţii cei-
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!alţi şi peşterile de aci, au servit de sigur 
omului trăitor în caverne, atras spre înci)i
nare, în aceste locuri, de măreţia spectaco
lului. O peşteră mică, a�ătoare lângă acea 
în care se a�ă scobită biserica lui Negru
Vodă, prăvălită însă pe j umătate, în o 
depărtată epocă geologică, păstrează încă 
striile săpate în gangul de piatră ce ducea la  
o mică încăpere, tăiată în piatră, în care trăia 
omul preistoric. Enorma piatră căţărată pe 
vârful Colţului Bisericii aminteşte de acele 
pierres branlantes, din timpurile druidice. 

Trecând în timpurile istorice, aceste locuri 
sunt legate de primele noastre încercări de 
a ne organiza ca stat independent ; ele ne 
amintesc de poziţii identice, organizate pentru 
apărare de Basarab Voevod-domnitorul dela 
1\rgeş,-şi sunt legate de amintirea lui Nicolae 
1\lexandru Basarab, fiul  acestui Basarab, care 
locui mai mult la Câmpulung, unde fu in
mormântat (în 1364) , care e zugrăvit ca ctitor 
la mănastirea Câmpulung şi în scl)itul de 

rici ne va da, deci, foarte importante lămu
riri pentru cel mai veci)iu trecut al nostru. 

Biserica e tăiată în stâncă (fig. 2), are 
12 ,08 m. X 3,80 m. şi se împarte într'un 
pronaos cu o scobitură, în peretele nordic, 
numit, de tradiţie, altarul păpistăşesc al so
ţiei Lui Negru- Vodă (fig. 4). Un zid desparte 
pronaosul de naos.-Se mai compune dintr'un 
naos, în care, ca în cele mai veci)i biserici, sunt 
zugrăviţi ctitorii în dreapta uşii de intrare. 
Legendele, destul de stricate, lasă a se ceti 
destul de bine deasupra voevodului celui 
bătrân, cu b�rba albă, din dreapta uşii : {NI 
H � 1 1<�ME f1Mii,lM1.l,pS E. N&CA, iar deasupra celui 
de alături - care nu poate fi  privit decât ca 
un restaurator, după poziţia ce i-o designă 
această scenă iconografică : lcM1 p,,.l.s H E rpS 

E. N &<:'.l, (fig. 5) .  Se mai compune dintr' un 
altar separat de naos printr'o tâmplă de zid 
cu trei porţi (fig. 3). 

Pictura este retuşată. S'a trecut cu pen
sula peste cea vecl)ie. Urme foarte frumoase 

3. Tâmpla altarului românesc din interiorul bisericii lui Negru-Vodă. 

piatră din această cetate, a 1 ui Negru-Vodă. 
Studi'?rea mai de aproape a acestei bise-

din veci)ia pictură se mai văd încă jos în 
dreapta tâmplei (fig. 3). 
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Existenţa in pronaos, locul unde stau fe� 
meile, a unui altar papistăşesc, cum îl de-' ' 

signă tradiţia ; existenţa unui portret mural 
în dreapta uşii de intrare, locul de onoare 
al fondatorilor,-designat a fi a lui Niculae , 
Alexandru Voevod, a cărui a doua soţie se 1 

ştie că a fost catolica Clara, ne arată că fon- · : 
dator al sci)itului şi cetăţii a fost fiul lui Basa- ' ·  

rab Vodă, .1\lexandru, şi ne desluşeşte confu- .. 

zi unile tradiţiei, care atribue fondarea sci)itului ' 

lui  Negru- Vodă (Radu Vodă) , urmaşul dintr' a , 
doua generaţie al lui  Alexandru, pe care' 

· 

pictorul 1-a pus bine Ia locul rezervat restau- •' 

In privinţa cetăţii ,  afară de zidurile de care 
am vorbit, nu se află nicio urmă de vre-o 
cetate in sensul celei teutonice dela Căpă
ţâneni. Un singur zid, însă, in albia Dâm
boviţii ,  spre locul unde incepe să se strâm
teze locul, bara întreagă vale a Dâmboviţii 
şi la nevoie, tot in scop de apărare, ser
via de stăvilar, pentru umflarea apelor şi 
revărsarea lor in momentul prezentării tru
pelor vrăjmaşe in faţa zidului, pentru a le 
înneca. Acest zid a fost dărâmat prin 1 890, 
cu ocazia facerii actualului drum ; urmele 
se cunosc in maluri. Diferite alte stânci fpro-

4. Altarul papistăşesc din pronaosul bisericii lui Negru-Vodă. 

ratarilor, după Nicolae Alexandru, iar nu la 
locul de onoare rezervat fondatorilor, în 
dreptul uşii de intrare. 

Concordanţa aceasta a cercetărilor ari)eo
Iogice cu cele documentare-istorice va fi 
foarte importantă pentru determinarea epocii 
altor clădiri datând din primele timpuri ale 
statului nostru. 

Important este faptul că o mică poiană din 
apropierea sci)itului se numeşte : la divan ; 
nişte colţi din faţa cetăţii se numesc Colţii 
Doamnei (fig. 6) ; munţii înconjurători cu 
pădurile spre est : marginea domnească. 

pice pentru observare se numesc : la foişoare. 
Această cetate nu poate fi de cât vestita 

Cetate a Dâmboviţii ; ea e menţionată în do
cumente ca loc de vamă între Târgovişte şi 
Rucăr. Pe această intindere de drum nu mai 
e nici o altă cetate. In satul apropiat Stoe
neştii, unde s'a retras Mii)ai Viteazul,  pe tim
pul lui Sinan, nu  se văd de cât nişte retran
şamente pe malul Brăgeştilor şi peste Colţul 
Bufniţii, in plaiul Bădenilor, cari nu au însă 
poziţia strategică a cetăţii acesteia. 

In legătură cu aceasta, foarte important 
este şi faptul că locuitorii şi satul se numesc 
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Cetăţeni. Am crezut, la început. că e un 
nume modern, format odată cu curentul de 

s'au întronat cuvinte ca cetăţean (citoyen) 
odată cu introducerea la noi a frazeologiei 

5. Ctitorii sc]Jituiui Negru-Vodă : !o Radu! Negru Voevod şi Niculae Alexandru Voevod. 

6. Colţii Doamnei. 

l iberalism ce a trecut asupra ţării noastre, când politice. Din documentele studiate am dedus 
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însă că e vecbiu. Tradiţia cbiar aminteşte de 6 
moşi ce păziau vecinătăţile : Badea, Miloş, 
Stoian şi Cotea. Un urmaş al acestora, un 
căpitan, Iuzbaşa Neagoe, este moşul de tul
pină al Cetăţenilor de azi. 

Ca concluzii, am onoare de a cere decla
rarea de monument istoric a pitorescului şi 
patriarbalului scbit, de care se leagă cele mai 
vecbi amintiri ale trecutului nostru. 

Anexez, odată cu aceasta, frânturi şi re
sturi de arme, ce am găsit în sumarele cer-

cetări ce am făcut, rugându-vă, d-le Preşe
dinte, ca prin colecţiunile Corn. Mon. Istorice, 
să se ia măsuri de adunare a întregului ma
terial ce ese la  iveală. Este destul a spune 
că în fiecare an se găsesc arme preţioase. 
In faţa zidului de pe Dâmboviţa s'au găsit 
coifuri, zale, spade, cu ocazia facerii şoselii ; 
in Cetăţenii din deal s'a găsit un mormânt 
de piatră şi o întreagă armură medievală,  
cari au dispărut spre cea mai mare pagubă 
a trecutului nostru naţional. 

VIRG. DRAGI)ICEJ\NU. 

P. S. Această cetate a fost vizitată şi descrisă in timpurile vecbi de Bongars, Paul de Alep şi 
Sulzer. 
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I. 

Cât a costat zidirea bisericii Sf. 

Spiridon din Iaşi ? 

In biblioteca 1\cademiei Române, într'un 
grup de documente cumpărate dela anticarul 
Kuppermann din Iaşi, am dat cândva peste 
însemnarea ce se publică mai jos, referi
toare la zidirea bisericii Sf. Spiridon din fosta 
capitală a Moldovei, in care se arată cu 
amăruntul «toate ci)eltuelile» ce s'au făcut, 
intre 1 752-56, cu zidirea acestei cunoscute 
biserici ieşene.-Şi fiindcă însemnările de felul 
acesteia sunt foarte rari, am crezut că e bine 
să o comunic în această publicaţie : 

Toate ci)eltuelile ce s'au făcut la toată zi
dire b isericii lui Sfet[i] Spiridon, afară den 
zugrăfire catapetezmii i de aur şi de ci)el
tuiala catapetezmii . 

Ce au dat dum[nealui] Şet[rarul] Vas[i] laci)e 
Cozma : 

Lei ban[i] -- , --
3968 , 40 - la intăiul an, Jet 1 752 ; 
1 35 1  , - la al doile an, Jet 1 753 ; 
2035 , - al treile an, Jet 1 754 ; 
1 550 , - - al 4 an, Jet 1 755 ; 
1 1 84 , 30 - al 5 an, Jet 1 756. 

1 0088 ' 70. 

250 -
200 -

65 -
40 -
40 -

595. 

Tij la anul dintăi ce s'au cum
părat locurile bisericii : 
casa lui  Carp ; 
casa dum[nealui] Vornicului Rusăt ; 
casa Savii Ciauşului ; 
casa Popii lui  Toader ; 
casa Ungurului. 

Iar amăndoao somile fac = 

1 0683 lei, 70 ban[i] . 

200 -
1 50 -
40 -

20 

Tij s'au ci)eltuit : 
pentru şindile ; 
săpatul catapetezmii i lemnul ; 
varul cel albu, prin măna dum-

[nealui] Hatman ; 
la incepere zidirii, fiind de faţ(ă] 

Mitropolitul. 
------...-
1 1093 , 70 ban[i l · 

Scădem cele ce au dat ceialalţi creştini : 
Lei ban[i] - . --

480 - din b rasla Neguţitorilor din de-
setină ; 

1 00 - de la Hagi Ci)iriac ; 
1 00 - de la Pascal Zăraf ; 
250 - de la Pălădeşti ; 
150 - de la Păşcanul ; 
1 00 - de la Costaci)i. 

1 180 fac. Şi rămăne somă curată = 

9913 lei, 70 ban[i] , care ban[i] înpărţindu-i 
trii ctitori, vine in parte fieşte
cărue căte 3304 lei 63 ban[i]. 

* 

Din soma din colo, care căt au dat : 
Lei 

-- , 
2568 

ban[i] 

- dum[nealuiLHat[manul], însă : 
2 1 78 -- bani gata ; 

1 50 - la catapeteazmă ; 
200 - la locul Vornicului ; 
40 - la varul cel albu. 

2568. 
3595 , 40 - dum[nealui] Jit[nicerul] Bosie, 

însă : 
3085 , 40 - bani gata, 

250 - casa Ducăi, 
40 - casa Popii, 

220 - şindilă. 
3595 , 40 fac. : 

3750 , 30 - ban[i] gata in toţ[i] anii în
preună şi veşmintele şi argin
turi şi lucruri şi alte ci)eltuele, 
pe cum arată foaia j upănului 

....".,,....,....,.....-___,_
1\nastase Lipscanul. 

99 13  , 70 fac. 

II. 

1\. L. 

Inscriptiile de la Biserica Sf. Nicolae 

Domnesc din Curtea-de-Argeş 

Pe un clopot : 
ACEST CLOPOT0 !ASTE AL S(FI )TI BESERECJ DOM

' EŞTI DIN ORAŞ ARGES, H RAM SF. NICOLAE, UNDE SĂ 

AFLĂ ŞI SF. MOAŞTE ALE MUCENIŢJ FILOTHIEI ,  ŞI CARE 

BESERICĂ !ASTE ZIDITĂ DE RĂPOSATUL0 ÎNTRU FERI· 

CIRE I O  R.ADUL VOD NEGRU, ÎNTÂIU DOMNU AL ŢĂRII, 
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CARELE AU STĂTUT LA LEAT 6798 (1290 !)Şl  SĂ VEDE CĂ ŞI 

ACEST CLOPOT0 SĂfl FĂCUT ; ŞI  A STĂTUT PÂJ Ă LA 

LEAT 1788, CÂND AU AVUT RĂZBOI PORTA OTOMANI

CASCĂ CU CEA CHESAR!CEASCĂ, ŞI S-AU SFĂRÂMAT RE

CH! (LE) DE OSTAŞI ; PAR (SIC) ACUM LA LEAT 1812, ÎN 

ZILELE STĂPÂNIR(El] MARELUI ÎNPĂRAT A TOAT.X. RUSIA 

ALEXAl'IDRU PAVLOV!Cl, S-AU PREFĂCUT DE PREA OS

F!NŢIA SA ÎNTÂI EPISCUP AL ARGEŞ! CH!RO IOSIF, MAl 

ADĂOOÂNDU ŞI MATER(IE), PRIN P U RTAREA DE ORIJ E 

A MEA! A ZMERIT ARHI MAND. THEODOSIE, NASTAVNIC 

SF. MĂNĂST!Rl COZANCI (?) ; O EORO \'\'OLF M EST. OT 

SIBIU.  

Pe un mormânt in dreapta pronaosului : 

Lipsit fără vreme de a soarelui lumină, a mea 
inimă geme şi sufletul suspină, gândind la fii, la 
soţul ce in lume am lăsat, cu maieu mea i::a bună, -
in neagră lăcuin(ă. Rugăm noi inprwnă inalta pro
videnţă să adaoge zile ce mie m�-u luat. Elenca 
Brăti<;nca, ce au adormit la leat 1845 Mai 10, in 
vârstă dea ani. 24. 

Pe altul : 

Născută Tigveancă, apoi Brătiancă, prin lege am 
fost oarecând soţie celui iubitului cinstit soţie 
Dincăi Brăti�nu, fostul Cluceri mare, şi am vieţuit 
cât au voit Dumnezeu, intru armonie foarte liniştită, 
şi iară când acela au găsit cu cale ne-au chemat pă 
amândoi, dearândul, cu milostivirea ne-au aşezat, in
traceastă casă, subt această piatră, loc dumnezeescu. 
Şi cerem ertare dela fiecare suflet creştinesc. Anas
tasiea Brătieanca, ce au adormit la leat /839, No
embrie 21. 

Pe altul : 

Trudit in lume, muncit in slujbe politiceşti, muncit 
in casă, slăbitu de trude [griji câmpăneşti], [cinci
zeci şi şase de ani] cu munca i-am vieţuit, şi alte 
osteneli doborât. După moarte, mi-am aflat odihna 
la Dumnezeu eu Brătieanul biv ve! Clucer mare, in 
lowl cel sub a.:'astă piatră, chiar ca in cer ; şi al 
meu suflet fie in Domnul prewm in cer. Constandin 
ce au adormit leat 1844. Feb. /6. 

Sunt mormintele părinţilor şi bunicii băr
batului de stat Ion C. Brătianu. 

1\lte două pietre de morminte innalte : 
unul pe care se află reprezintat un perso
nagiu culcat pe pat mortuar,-depus azi in 
Muzeul naţional de anticl)ităţi, pe una din 
laturile căruia se a�ă semnătura maestrului 
sculptor Gherghe (iar nu prestavise cum s-a 
citit) şi altul rămas in biserică, tot inalt şi tim
brat numai cu o cruce, reprezintă după tradiţie 
mormintele lui Negru-Vodă şi al Doamnei 
sale. Evlavioasele femei puneau până in tim
purile când biserica era incă descl)isă lumâ
nări la un frumos sfeşnic lucrat oriental, pentru 
pomenirea acestor Voevozi intemeetori ai Bi
sericii, cari nu sunt de cât Radu Vodă, tatăl 
lui Mircea cel Bătrân, şi soţia sa (după cum 
a dovedit-o în mod strălucit studiile D-lui 
Prof. D . Onciul, care a demonstrat cum s-a 
făcut identificarea lui Negru-Vodă cu Radu! 
Vodă) , intemeetorii b isericii Sf. Nicolae. 

VIRG. DRĂGfjiCEA.NU 

Errata . In articolul meu publicat în fascicolul precedent al Buletinului s'au strecurat două scăpări din 
vedere; pe cari mă grăbesc a le semnala aci : a) Meşterul lui Radul-cel-Mare, despre care se aminteşte la nota 
9, p. 24, era un meşter special pentru ferestre, nu un zidar propriu zis, b) Frasa din rând 19-21 ,  dela pag. 28, 
col. 1 : .astfel de pietre adusese, tot din 1\rdeal, dela Sibiiu, unde ele se şi lucraseră, Petru Rareş", tre
buie cetită : . astfel de pietre se adusese, tot din 1\rdeal, dela Sibiiu, unde ele se şi lucraseră, pentru mor
mântui lui Petru Rareş. Le comandase, de sigur, Doamna Cl)iajna a lui Mircea Ciobanul •. V. Documente 
J)urmuzaki, pub. de N. Iorga , voi. XI, pag . 861 ,  1\ .  L. 
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V O D J Ţ A  
--0--

I S T O R I E Ş I  D E S C R I E R E  

Umi l itele ziduri ruinate ce se înalţă 
astăzi ,  în apropierea l)otarului  ţări i ,  
dinspre Banat, l a  vre-o 2 klm. l a  nord 
de Vârciorova, p e  apşoara ce i-a dat 
ş i  numele,  sunt singurele mărturi i  ce 
au  m ai rămas din mănăstirea Vodiţa, 
r idicată de Vladislav-Vodă Basarab, 
prin preajma anului  1 370. 

lnălţarea ei  însemnează : punerea 
temel i i lor  cele i  mai  vecl) i  c lădir i  mă
năstireşti ce avem în  ţară ,  servind ca 
b ază de desfăşurare pentru întreaga 
evoluţie ulterioară a arl) itecturi i  noa
stre b isericeşti 1 ) ; punerea bazelor 
v ieţei mănăst ireşti după regule le  b ise
r ic i i  orientale ,  stabi l ite de Sf. Vasile ; 
câştigarea pentru totdeauna a popo
rului  nostru pentru cultura b izantină ,  
cum şi fix area definitivă a graniţei de 
vest a ţări i ,  atât de nesigură în urma 
competiţ iuni lor imperiului  româna
bulgar, mai  întâiu,  ş i  apoi ,  a le regatu
lu i  unguresc, asupra pământulu i  Se
verinulu i ,  pe  care fu r idicată această 
mânăsti re. 

Cercetarea, dar, a competiţ iuni lor 
po litice ş i  culturale asupra teritoriu
lui Severinulu i ,  pe  care se ridică mâ
năstirea V odiţa, va forma cl) iar  isto
ricul întemeeri i ,  desvoltări i  ş i  ruinei e i. 

In umbra castelului  b izantin 2) de l a  
Severin ,  r idicat pe  ruinele vecl) i i  Dro
b etae, se desvoltase, l a  începutul v ieţ i i  
noastre istorice, o organizaţie pol i
t ică 3) , o terra 4) ,  o ţară sau pământ a l  
Severinului ,  a cărei întindere a va
riat şi  a căre i  amintire, de ş i  ex
trop iată , trăia încă în  cursul veacu-

Buletinul Comisiunii M.onumentelor Istorice. 

l u i  a l  XVIII-lea. - Un raport austriac, 
d in 1 7 1 8-30, făcând descrierea tur
nulu i ,  ce există ş i  azi, zis al lu i  Sever, 
(numit atunci  a l  lui Severin) , ne spune 
că : " locul  în care e l  se află se nu
meşte încă [de locuitori) Câmpul Se
verinului" 5). - P e  l a  mi j locul  veaculu i  
a l  XVII-lea,  acest Câmp al Severinu
lui 6) sau Pământ al Severinului ?) se 
întindea : spre est, până în râul To
poln iţa ; spre vest, până în vadul Cla
dovi i ; la nord, până aproape de satul 
Cril)ală ( la nord de Bresniţa) . şi era 
stăpânit, ca ocină ,  de Parascl) iva Pa
l)arniceasa ş i  j upăneasa Caplea,  stră
nepoata Banului  P reda din Ciutu
roaia 8). - Şi ori cum s-au numit stă
pânir i le stră ine ,  ce au  dăinuit asupra 
Severinulu i ,  fie banatul unguresc, fie 
sangiacatu/9) turcesc, înfi inţai după 
1 524, în t impul căruia se turcizase cu 
desăvârşire ş i  oraşul medi eval 10) , ce 
exista încă prin mij locul  veacului al 
XVII-lea , -- totuşi nu s-a p ierdut nici o 
dată noţiunea de ţară a ·severinului ,  
conservată cu atât mai  b ine ,  cu cât 
coborîm mai  în jos  pe scara timpului .  

In pl in sangiacat turcesc, în 1 598, 
se şti a  că dacă treci D unărea, în Ţara 
Românească, pe  l a  Podul  lu i  Traian, 
trebue să treci «alfa Terra di Severi ni» 1 1 ) .  

Cele mai  vecl) i  ştiri ce le  avem 
asupra Severinului ,  cl) iar atunc i  când 
Bani  ungureşti ocârmuesc acolo,  po
menesc tot de o Terra Ceurini 12), Terra 
Zemra 13), Terra Zeuren 14) ; de abia 
după 1 264 15 ) se întrebu inţează şi  nu
mirea de Banat. - Cetatea Severinu
lui , cl) iar ,  e menţionată de cronicarii 

1 3  
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unguri  ca aflându-se tot în Ţara Se
verinului 16). 

1\ceastă Ţară, obiect de competi
ţiune între imperiul  româna-bulgar ş i  
regatul ungar, f u  cucerită, în cursul 
luptei de la Vidin asupra Bulgari lor ,  
pr in 1 230, de către regele 1\ndrei a l  
II-lea ,  care o încorporă Ungariei ,  pu
nând-o sub administraţia unui Ban. 
Cel  dintâi Ban de Severin se crede 17) 
a fi fost Luca 18) , din 1 233. 

Intinzându-se până în Olt, la  această 
epocă,  şi coprinzând organizaţi i  p ol i
tice româneşti ca : Cl)enezatul Voevo
dului  Litl)on ,  Cl)enezatul lui Ion şi 
Farcaş 19) ş i  o mare mulţime de oa
meni ,  " mu ltitudo gentium "  20) , începu 
să fie organizată, în acelaş fel ,  cum se 
proceda în evul mediu cu margrafia
tele de l a  l)otarele îndepărtate. P e  
lângă Banul  c u  soldaţii să i ,  călugări i  
aveau să îndepl inească opera de con
vertire, de cultură ş i  de consol idare  
a acestui recent Banat de Severin. 

Papa trimise pe  călugări i  p redica
tari din Ungaria, cu dreptul de a ab
solvi păcatele,  în cazul de g reşel i  
mici ,  de a b inecuvânta antimisele al
tarelor templelor ,  c imitir i le ,  ş i  l)ainele 
ep iscop ale 21) ;  dreptul de a împărţi 
d iocesele ce se vor  înfi inţa, cum ş i  de 
a a l ip i  acest ţinut vre unui  episcopat, 
fiind  dat însuşi regelui apostol ic ,  Bela 
a l  IV-lea, care î l  p retindea tot astfel ,  
cum îl avusese şi  Sf. Ştefan,  întemee
torul regatulu i  ungar 22) . 

Invazia Tătari lor din 1 24 1  deter
mină pe Bela a l  IV -lea să cl)eme p e  
Cavaleri i  Ioaniţi pentru consol idarea 
stăpânir i i  sale asupra acestei graniţe 
nesigure, aşezată " l a  loc  foarte sus
pect, la l)otarele Cumani lor  şi Bulga
ri lor" 23) , cărora el  le  dărui ,  cu o parte 
l im itrofă din Ungaria ,  în condiţiuni  
b ine l)otărîte 24) , " întreaga Ţară a Se
verin u lui " . - Cu aceasta încetă Ba
natul Severin ului ,  în care nu mai  găsim 
Bani până în 1 260. 

D ar speranţele mari ce se puneau în 
reuşita acestui ordin ,  se spulberară 
tot din cauza competiţiuni lor  Bulgari
lor ,  cari sub Constantin 1\san a l  II-lea ,  

în 1 260, " devastară vrăjmăşeşte Ba
natul  Severin u lu i " 25) , punând capăt 
stăpânir i i  ordinului. 

Reînfi inţat din nou,  după izgonirea 
Ioaniţi lor ,  prin numirea ca Ban, a m a
g istrulu i  Laurenţiu ,  care singur lup
tase contra Bulgari lor ş i  restab il ise 
Banatul " ad pristinum bonum statu m " ,  
- acesţ Banat dăinui  până î n  1 29 1 ,  cu 
toate revendicări le războinice ale Bul
gari lor ,  dintre 1 260- 1 270 26) ş i ,  poate, 
cl) iar  ale Români lor ,  cari ,  sub Litl)on 
Vodă şi  · fratele său Bărbat, încep să  
r idice vele ităţi de un ificare a mic i lor  
stâpâniri teritoriale româneşti de până 
acuma 27). 

Slăbiciunea ultimi lor  1\ rpazi ,  urmată 
de stingerea dinastiei  lor, ş i  luptele ce 
urmară în Transilvania cu ocazia in
stalăr i i  nou i i  d inasti i  de 1\njou 28) , sunt 
pri lej u ri minunate pentru voevozii ro
mâni ,  ca  să încerce realizarea acelor ,  
veleităţi. In timpul acestor încurcături 
( 1 290- 1 30 1 ) 29) ,  Banatul unguresc de 
Severin fu cucerit de Basarab-Vodă 30) , 
pentru care p lăti , l a  început, regulat 
censul cuvenit Coroanei 31) ,  pe  care 
apoi  îl refuză. 

D in  1 29 1  şi până la moartea sa (cu 
excepţia unui efemer Ban unguresc, în 
1 335 32) , el  deţinu ,  ca independent, Ba
natul Severinulu i ,  fără de nic iun folos 
pentru prosperarea cultu lu i  cato l ic ,  
instalat odată aci ,  cu toate laude le  ce 
i l e  aducea Papa pentru distrugerea 
necredinţei 33) . 

Dar  sub fiu l  său, Nicolae 1\lexandru 
Basarab, încep, încă din 1 342, să rea
pară Bani i  de Severin , ceeace arată 
că Banatul fusese reînfi inţat 34). " P ose
siunea" Severin u lu i ,  cl) iar ,  se afla în 
stăpânire particulară ,  fi ind un p roces 
pentru ea ,  între un Dominic ,  fiu l  l u i  
Ion ,  şi  Laurenţiu Hem 35) . 

In ultimi i  an i ,  însă, a i  domniei  lu i  
Nicolae 1\lexandru Basarab, stăpâ
nirea ungurească a Banatulu i  -
constatat, apoi ,  în titulatura fiu lu i  
său Vladislav-Vodă - fu turbu
rată. Din p rovocarea la  războ i  a 
regelui Ludovic,  din 1 365, ştim că 
" Vladislav fiul  ( lui  1\lexandru) . . .  ş i-a 
erigiat un titlu fictiv, spre u ltra-
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giul  suveranului ,  dela care trebue să 
depindă insignele sale " 36) . Care e acel 
titlu ,  n i-l arată un act de vamă, încbeiat 
cu Braşoveni i ,  în 20 lan. 1 368, în care 
vedem cum Vladislav-Vodă,  împăcat 
cu Regele Ludovic,  încă din 1 366 37) 
p e  care acum î l  numeşte " natural is do
minus noster generosus" 38) - se in
titula  din graţia lui Dumnezeu şi  a ma.
j estăţi i regeşti : " Voivoda Transalpinus, 
Banus de Zeurini" . 

.Acest Banat românesc, primit ca 
feud din partea regelui unguresc, se 
întindea numai până l a  O rşova, partea 
ungurească a fostulu i  Banat unguresc 
(comitatul Caraşulu i ,  d istrictul I lyed,  
etc.) fi i nd  al ip ită acum Banatului Bul
gariei, care fusese înfi inţat ca o com
pensaţie în locul  celui  cedat ca feud 
Domnului Ţări i  Româneşti , în urma 
luptei ,  din 1 365, de la  Vi din ,  întâmplată 
după moartea Ţarului  Alexan dru 39) . 

Recunoaşterea de către Unguri a 
Banatulu i  românesc de Severin, aduse, 
însă, încetarea, pentru totdeauna, a 
influenţei catol ice în Banat. 

In zadar Papa Urban al V -lea,  în 
1 370, în demnă pe Vladislav să se în
toarcă dela eresie,  în zadar, mai  târziu ,  
în 1 379, Urban al  VI-le� lua  măsuri de 
ridicare de mănăs�i ri , în "părţi le .. . . 
lu i  Basarab " ,  în zadar cbiar insta la
rea unui Episcop catol ic ,  acolo l a  Se
verin,  constatat în 1 382 lj()) . 

Ortodoxismul p rinsese putern ice ră
dăcini  aci, mulţumită Popi i  Nicodim, 
un învăţat călugăr sârb,  mij locitorul 
restabi l ir i i  i erarb iei sârbeşti cu cea e
cumenică dela Constantinopole (ruptă 
de Ţarul Duşan),  bun orator ş i  cu o 
adevărată natură de aposto l ,  care îşi 
puse mântuirea sufletească în înălţare 
de mănăstiri pr in băuri le şi  stânci le 
munţi lor  ţăr i i  noastre 41 ). 

Mulţumită acestui sfânt, Vladislav 
Basarab, pentru a-şi consol ida stăpâ
nirea, înfi inţă o Mitropol ie  a Seve
rinului sau a Ungrovlabiei de lângă 
Severin 42) , cum ş i  începu zidirea mă
năstiri i  de care ne ocupăm : Vodiţa. 

D fn br isovul 43) , fără dată , de înte
meere a mănăsti r i i ,  ştim că ea fu ridi-

cată şi zugrăvită, în cinstea bramului  
Sf. Antonie, cu cbeltuia la Domnului  şi  
cu truda lui  Nicodim ş i  a fraţi lor  săi  
de călugărie. Recunoscută de Domn ca 
autonomă (samovlastie) 44) , în ceea ce 
pr iveşte administrarea ei , după regu
le le  stabi l ite de Sf. Nicodim, ast-fel ca 
n ici Domnul ,  n ici arb ierei i  să nu se 
amestece în alegerea stareţului  e i ,  ea 
fu dotată cu moşii ş i  privi legiuri : spre 
răsărit de Vodiţa, i se dărui satul J i
dovştiţa, aflător ş i  azi ,pe râul  cu ace
l aş nume, slobod de ori  ce dare şi 
servitute domnească sau ostăşească ; 
apoi  din satul Costina,  de p e  Topol
niţa (azi dispărut), căblăritul .  Spre 
apus de Vodiţa, i se da apa Vodiţa 
m are (astăzi Babna) ,  pe  amândouă la
turi le ,  cu nuci i  ş i  cu l ivezi le ,  până în 
vatra satu lu i  Babna, situat la  nord
vest de V odiţa. La sud i se da Du
nărea de la  Cataracte până la Or
şova, cu vâltoarea din m ij loc ş i  cu ve
n itul domnesc din opt vârşii . Ca pri
vi legi i  i se da : 1 000 de perperi din 
casa domnească , l a  fie care praznic  
a l  mână  stiri i ; 300 de perperi pentru 
săraci ; 1 2  burdufi de brânză. Pe lângă 
acestea se mai  dăruiau ş i  obiecte de 
cult, cari menţionate în actul de fon
dare, ne arată patriarbal itatea epoci i : 
tetraevangbel ie ferecată cu arg int au
rit, cădelniţă de argint, sfinte vase de 
argint, odăj di i  de mătase, perdele de 
damasc, patrafir ş i  rucaviţe de fir. 

Stăpânirea acestei fâşii de pământ, 
pe maluri le Vodiţi i ,  Babni i  şi Dunări i ,  

· de către mănăstirea Vodiţa, va  în
semna de aci înnainte încorporarea 
defin itiv ă la Ţara Românească a pă
mântului  aflat până aci în l it igiu.  De 
aci înnainte, nu se mai  găsesc Bani  
ungureşti , n ic i  cbiar pentru teritori i l e  
ungureşti , cari fuseseră încorporate la  
efemerul Banat bulgar. De  aci  înna
inte, botarul rămâne l a  Orşova, unde, 
în  1 373, se făcea o severă suprave
gbere asupra săruri lor  ce s-ar fi adus 
din Ţara Românească , cât şi asupra 
botarelor  4� , ş i  de unde p orni Regele 
Ludovic a l  Ungariei  u n  războ i  de re
cuperare a feudulu i  Severinulu i ,  prin-
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tre 1 374- 1 37646) - terminat cu înfrân
gerea ş i  izgonirea sa, deşi în cursul 
războiu lu i  ap are un  efemer Ban ungu
resc, în 1 376 4"). Cel ce îngrij i a  acum 
de graniţă era  castelanul  de la  Orşova. 

E probabil  că aceste gânduri de re
cuperare nu părăsiră pe  Ludovic până 
l a  moartea sa, în 1 382; cu toate acestea 
Radul-Vodă (Negru) - care, împreună 
cu soţia sa Cal in icbia ,  confirma vecbia 
donaţie a Vodiţei ş i  adăoga o moară 
la Bistriţa , din j os de Severin - îşi 
avea Banul  său aci, pe  Lucaci 48) , care 
ş i  el făcu o donaţie mănăstir i i. Exi-

care ş i  Dunărea dela Cataracte până 
la Orşova) , î i adăogă 40 de ţ igani  50) . 

Pretenţiuni le  Unguri lor asupra Ba
natu lui de Severin nu încetară nici în 
t impul domniei lu i  Mircea cel  B ătrân ; 
totuşi e i  nu  mai  stăpânesc n imic d in  
ţ inutul românesc a l  Banatulu i ,  pentru 
care Mircea poartă, d in  1 387, titlu l  de 
" Banatului de Severin Domn " 51). Ti
tluri le de Bani  ungureşti de Severin ,  
ce se întâlnesc în această epocă ,  până 
în anul 1 395, anul  încbeerii  tractatu
lu i  de al ianţă dintre Regele Sigismund 
ş i  Mircea-Vodă contra Turci lor,  nu 

1 .  Vodiţa. 
Vedere generală de pe valea Vodiţei, cu urmele lmprejmuirii şi ruinele bisericii. 

stenţa acestui Ban,  pus de cbiar 
Domnul Ţări i  Româneşti , indică ab
soluta suveranitate a Voevodulu i  ro
mân asupra pământulu i  stăpânit până 
aci ca feud. 

Totuşi, pentru a pune capăt acelor 
gânduri  de recuperare, Dan Vodă, fiul  
lu i  Radu, profitând de luptele din Un
garia, după moartea lui Ludovic ş i  ră
mânerea ca regină a ficei sale Maria, 
împinse o armată de invazie până în 
ţinuturi le castru lu i  Mebadia 49) ,  ş i  în
tăr ind,  în 3 O ct. 1 385, toată vecbia 
stăpân ire a mănăstiri i Vo diţa (între 

pot fi p rivite de cât ca n işte titluri ficti
ve, pentru a valorifica pretenţiuni le  un
gureşti asupra Banatului ,  pentru recu
perarea căruia, desigur, Sigismund 
face şi armistiţiu! din 1 388, cu regele 
Polonie i  52) , în care se vorbeşte de un 
proiect de războiu contra Valacbiei .  
Pentru aceste titluri , nejustificate prin
tr'o stăpân ire rea lă ,  în vecbiu l  Banat 
de Severin, încep acum să apară ş i  
termeni impropri i  ca Vaivoda sau  Reg
num Zeurinensis 53) , i ndicând situaţii 
neclare. De fapt stăpânirea lor ajunge 
numai până l a  Orşova 54) . 
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Neînţelegeri le d intre Mircea ş i  Si
g ismund ,  aţâţate ş i  de a l ia nţa ce o face 
M ircea, în 1 0  Decl). 1 389 (p e care 
o confirmă în 1 39 1 )  cu Poloni i ,  nu 
luară sfârşit decât faţă de primej di a  
c e  o prezi ntă pentru amândoi  vrăj
maşul comun : Turci i .  

Pierzând lupta dela .Argeş în contra 
Turcilor,  M ircea se refugiază în .Ar
deal ,  unde încl)ee cu Sigismund trac
tatul de a l ianţă contra Turci lo r, din 7 
Martie 1 395. Ca o consecinţă a a
cestei a l ianţe, de aci  înnainte, nu  se 
mai întâlnesc Bani  ungureşti de Se-

tăi său Radu, îşi are un  boer Ban 
ac i ,  pe  Radul 57). 

I n  această situaţie, mănăstirea Vo
diţa nu putea decât să prospereze. 
M ircea î i  întăreşte, în 1 387 58) , Iunie ,  
toate vecl)i le posesiuni ,  în acelaş fel  
cum făcuse ş i  Dan-Vodă fratele său ; 
iar  Ştefan,  Despotul Sârbie i ,  î i  întă
reşte atât e i  cât ş i  Tismanei - zidită de  
curând ş i  aflată sub conducerea ace
lu iaş Popă Nicodim - toate vecl) i le  
metoaşe din Serbia ,  «ajunse l a  o de
săvârşită uitare ş i  părăsire " 59}. 

După moartea lu i  Mircea cel Bă-

2. Vodiţa. 
Ruinele bisericii, vedere dinspre sud-est. 

verin,  în locul  cărora ,  actele ungureşti 
pun formula " l)onore B anatus Zeurin i  
vacante " 55). 

Banatul se afla ,  deci ,  de fapt ş i  de 
drept sub mâna lu i  Mircea, care ,  în 
menţionatul tractat de a l ianţă , se înti
tulează Banus de Zewrini56) (nu însă 
din graţia regelu i ,  cu  care tratează de 
la  egal la egal) .  

Neputinţa Regelui de a reconstitui 
feudul ,  cum şi  grij a lu i  de a fi în bun i  
termeni  cu M ircea, expl ică  acea for
mulă ,  adoptată în documentele ungu
reşti , pentru banatul  vacant, pe  tot 
t impul cât trăi Mircea , care, ca ş i  ta-

trân ş i  a fiului său Mil)ai l-care ş i  el 
se întitulează Ban de Severin 60) şi  îşi 
are ş i  B anul  său, acolo,  în persoana  
acelui aş  Radu  d in timpul tată lu i  său 61) 
- după moartea acestui sprij init a l  
Unguri lor ,  în lupta pentru domnie,  ce 
o avea cu fratele său Dan,  cel ajutat 
de Turci ,  stăpânirea  Unguri lor  ce nu  
trecea de O rşova, în 14 19  62) , găsi un 
puternic factor de propagandă pentru 
restabi l irea vecl) iu lui  feu d  în că lugări i  
d in  mănăstiri le Vodiţa ş i  T ismana. 

Inţelegerea între călugări şi Sigis
mund se făcuse încă din 1 4 1 8  Iul ie 1 4, 
când Sigismund,  pentru cuvântul că 
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" i - a  pus pe aceşti călugări sub mâna 
sa"  63) (smo uz e l i  pod t't nas(t ruky) -
după obiceiul  feudal - le dedea de
p l ină voie să meargă ori unde,  pe apă 
ş i  pe  uscat, prin regatul ungar, nebân
tuiţi de nimeni. 

Intr' alt i)risov 64) , dat d in  O radia
Mare, în 1 4 1 9, el ridica orice nor de 
bănuia lă  ce ar  fi putut deştepta, în 
p rivinţa credinţei noastre, stăpân irea 
papistăşească a Unguri lor. Regele ga
ranta prin  Popa .A.gatl)on (egumenul  
mânăstir i lor Vodiţa ş i  Tismana, după 
moartea lui  Nicodim, în 26 Deci). 1 405) 
" tutulor  celorce trăesc în Ţara Ung ro
" vlai)ie i ,  care este basarabească . . . .  
" ca mânăstiri le lor  şi toate b iserici le ,  
" şi călugări i ,  şi popii ,  ş i  toţi oameni i  
" cari trăesc în acea ţară ,  să-şi ţ ie  
" legea lor  ş i  să trăiască în credinţa 
" lor,  iar nouă drept să ne slujească, 
" de aceia am dat credinţa mea " .  

La 28 Oct. 1 4 1 9, Sigismund, care se 
afla  în capul oştilor  sale l a  Porţi le de 
Fier 65) , după ce cucerise Severinu l ,  ce 
fusese luat de Turci 66} , trecea l a  Vo
diţa (na Vodicai)tl ) ,  căreia î i  confirmă 
toate posesiuni le cele veci) i  ş i  î i  
adăoga a ltele noi ,  făcând  p ri n  aceasta 
un  act de  depl ină suzeranitate. 

In două acte înci)eiate, la Vodiţa, 
i nfeudarea se făcea oficia l : Regele îşi 
lua angaj amentul " să-i  p roteje ş i  pă
zească " ,  iar călugării să facă slujbe ş i  
să- i  fie de credinţă : " sto i i) ii smo imi  
oyzel i  da i i) ti pazymo i i)ranimo za 
n iii)u slyzuby i p ravy very " 67). 

In  pr imul  act 68) se întări a pactul cel 
veci) iu ,  în privinţa respectări i  rel igie i ,  
ş i  fn mod general toate l)otarele, satele ,  
v i i le ,  mori le ,  nuc i i  şi l ivezi le ,  taxele de 
b âlciuri  ş i  taxele de trecere, scutir i le de 
vamă,  p e  apă ş i  pe  uscat, pentru călu
gări ,  oameni  ş i  dobitoacele lor, pen
tru orice vor  vinde ş i  cumpăra ; se 
mai dă vârş i i le  ş i  vultoarea de pe 
D unăre, cum le  au avut ş i  până acum, 
ş i  se specijicau, ca nume de posesii a le 
călugări lor numai, " tot venitul ce e l a  
"Bistriţa, şi  deasemene p e  or iunde cât 
" au sate, i)otare, l ivezi şi mori  ş i  în 
" Severin ( i  vî Severiny) " .  

.A.ceastă deoseb ită specificare, ce se 

fă cea pentru singurele aceste două 
posesii : Bistriţa şi Severin, dintre mul
tele celelalte p osesii a le celor două 
mânăstiri ,  Vodiţa şi T ismana, ne arată 
rolul ce se dete călugări lor români în 
acest din nou  reconstituit feud. 

La Bistriţa, situată pe Dunăre ,  în jos  
de Severin ,  călugări i  nu  posedau, con
form tutulor  actelor  lor de p osesie ce 
ne sunt cunoscute, de cât o moară , ce 
le  fusese dăruită de Doamna Cali
n ici) i a  a lui Radu-Vodă (Negru) 69} , iar  
în Severin n u  posedau nimic. 

B istriţa ş i  Severinu l ,  singuri le men
ţionate în acest i)risov de confirmare, 
nu  pot fi de cât posesiuni adaose de 
S ig ismund ,  care căută, astfel ,  să re
constituiască feudul Severinulu i ,  p e  
seama ci)iar a călugări lor români ,  
după ce toate încercările anterioare ,  
făc ute de regi i  Unguri lor ,  dedeseră 
greş. 

Intr' a l  doi lea 70) i)risov, complimen
tar,  se specificau anume satel e  ş i  i)o
tarele mânăstiri lor, după a căror po
ziţie putem judeca ş i  întinderea re
constituitului  feud : " satele  numite mă
năstireşti delângă mânăstirea Sf..A.nto
nie cel  de la Vodiţa " ,  J idovştiţa, Şuşiţa 
(situat l a  nord de J idovştiţa), P reacle
cevţi , Râul J idovştiţa, Jarcovăţul ( la 
nord de Severin) ,  I l l)ovăţul (Iloviţa de 
azi) ş i  Bai)na; apoi  celela lte sate apar
ţinând Tismanei ,  pe  care le  vom cita 
numai în treacăt, ca : Vadul Cumani lor  
(Calafat) " în  ţinutul de pe  Dunăre " cu  
alte sate şi balta B istreţ ; în ţ inutul ] ale
şului  (Gorj ului )  adăoga Ploştina (pe 
stânga Motrului ) ,  cu satele  apropiate : 
Leurda, Cereşev, etc.; i se mai  da bi
ruri le de trecere dela Bistriţa, cum şi 
toate satele ş i  l)otarele ce vor fi în 
Bistriţa ş i  Severin ,  cari sunt menţio
nate i arăşi deosebit ; cum şi toate stă
pânir i le din ţara sârbească. 

Totuşi de o reînfi inţare a veci)iulu i  
Banat de Severin nu  poate fi vorb a . 
S-a restabi l it  numai  feudul, odată cu 
cucerirea castrulu i  Severin ,  fără însă 
a se mai  restab i l i  şi tit lul ,  care nu  mai  
apare n ic i  în actel e  ungureşti ,  n ic i  în 
cele româneşti ; - ba ci) iar ş i  a cest 
feud fu lăsat tot în stăpânirea Dom-
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n i  lor  1ăr i i ,  fără a mai  fi menţionat vre
o dată în titluri le lor, întru cât burgul 
Severin ului ,  care ar  fi îndreptăţit t itu
l atura, se află acum în mâinele Ungu
rilo r. De aceea n ici boeri Bani de Se
verin nu  se mai  întâlnesc de acum în
nainte la  curtea Domni lor  români .  

Trecerea lui  Dan-Vodă de partea 
Unguri lor 71), după omorîrea lui Mi
l)a i l, - cu care Sigismund încl)eie cl)iar 
un tradat defensional 72) , ş i  l uptele a
mânduror  contra Turci lor, cari sprij i
nesc pe Radu P raznaglava, sunt ex
p licarea acestei condescendenţe, faţă 
de Dan,  a Regelu i ,  care lăsă Banatul 
vacant până la moartea Voevodului ro
mân. In adevăr, ca ş i  în 1 4 1 9, acelaş 
castelan de Orşova, S igismun d  de Lo
soncl) ,  se afla mai mare, prin 1 420, 
spre această margine 73), iar  în 1 424, 
Comitele Temişan, Pippo,  îngrij i a  de 
restaurarea castrului Severin 74) , iar  
nu  Banul ,  a cărei funcţiune e trecută, 
în actele ungureşti , ca vacantă, pe tot 
timpul domniei  lui Dan-Vodă,  până 
în 1 430 75). 

Stăpân pe întreg teritoriul  până la 
Orşova, Dan Vodă învoia pe  Târgo
vişteni ,  să nu  dea vamă ş i  să umble 
"pe l a  Severin ş i  prin toate târguri le  
până l a  Bră i la "  76) , ş i  tot  e l ,  în 1 424 
1\ug. 5, întăria toate privi legi i le Vo
diţi i ,  cele vecl)i ,  cu Dunărea până 
l a  Orşova, adăogând ş i  un  sat nou,  
Podeni i  (pe râul  Bal)na) şi Varovnicul 
(azi dispărut) 77). 

Severinul ,  însă, ca posesie, nu mai  e 
c itat între posesiuni le  mănăstiri i  Vo
diţa ; castru l ,  ca şi ţ inutul Severin ului ,  
una din cl)ei le Dunări i  spre Ungaria, 
fură reţinute de Regele S igismund, 
pentru luptele sale cu Turcii .  

S igismund, 
·
care, în 1 426, după în

frângeri le  suferite de Dan-Vodă de 
l a  Turci, se gândia că ar  fi foarte 
n emerit să dea Teutoni lor  numai " pa
za ş i  apărarea locuri lor de frontieră .... 
până la Poarta de Fier"  sau " anumite 
cetăţi între Ungaria, Serbia şi Vala
cl) ia  .... d in cauza apărăre i  contra Tur
ci lor"  78), dete, în 1 430, după moartea 
lui Dan Vodă, Perceptoru lu i  casei Teu
ton ilor, Nicolae de Redwitz, cl) iar  

burgul Severin ului ,  cu titlu l  de Ban 79). 
Cu înfi inţarea titlului  de Bani  de 

Severin,  pentru apărarea ş i  adminis
trarea burgului Severin şi a ţinutului  
ad iacent din Ungaria ,  se p ierdea no
ţiunea vecl)e a Banatului de Severin. 

Dar,  Teutoni i  nu se pot menţin e  faţă 
de pul)oiu l  turcesc, ce invadează ţara, 
în t impul domniei lui Alexandru 1\ldea,  
care nu încetează, în timpul domniei 
sale,  de a se plânge Braşoveni lor, că 
" Turci i  i-au luat ţara " 8(>) .  Cl) iar  Vlad 
Dracul ,  sprij in itul Unguri lor ,  spre a 
complace Turci lor, conduse un  atac 
contra Severinulu i ,  în 1 432 81) ,  ceace 
aduse izgonirea Teutoni lor de a ci .  De 
a ceia, încă din 1 43 1 , reîntâln im,  în  ac
tele ungureşti ,  formula "honore bana
tus vacante " ; i ar  în  1 433, stăpânirea 
lu i  S igismund nu  trecea de Orşova, 
după cum rezultă din relaţiunea ce o 
face Papi i  Eugeniu relat iv l a  scl) isma
tici i  cari se află sub stăpânirea sa 82) . 

Impreju rări le de l a  D un ăre se restabi
l esc, însă, în favoarea Ungurilor, o dată 
cu izbânda lu i  Vlad D racul (sprij in itul  
lu i  Sigismund) asupra lu i  1\ldea 83) , 
când,_ î n  1 436, se restabi leşte ş i  Ba
natul  în  persoana lui Franko de Ta
lovacz 84) , apărătorul castele lor de 
K rass6, Kewe,  Belgrad ; dar o s igu
ranţă depl ină nu  se poate dobândi de 
cât după 9 Mai  1 439, când,  Banatul 
Severinu lu i  (vacant în Martie 1 438 85) , 
trecea în vrednic i le  mâin i  a le Români
lor  Corv in i  de Hunyady,  cari ,  sub Sigis
mund, E l isabeta, 1\lbrecl)t, ş i  în t impul 
încu rcături lor survenite în Ungaria ,  în 
timpul interegnului ,  sunt de fapt apă
rători i  creşt inătăţi i  spre graniţele du
nărene 86) , până în 1 456, anul morţei ul
timului d in fraţ i i  Corvini ,  Ion cel  mare. 

Sub tutel a  Corvini lor, Vlad D racul , 
ca şi Dan,  stăpâneşte întreaga ţară 
până la Orşova, întărin d  în 1 439, 2 
J\ugust87) , mănăstiri lor Tismana ş i  Vo
diţa, vecl) i le  p osesiuni ,  între car i  şi 
Dunărea dela Cataracte până la O r
şova. Posesia Severinului ,  însă, nu  se 
m ai citează în actele mănăstiri i ; în 
1 439, 1 7  Octombrie, cl)iar, se constată 
un Ep iscop catol ic, la Severin, Be
nedict, care trebuia  să îngri jească ş i  
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de refacerea episcopatelor de Siret şi 
de Bacău 88}. 

O restabi l ire a vecl) iu lu i  feud în 
sensul ac�lei încercate de S igismund, 

pe  seama călugărilor Vodiţei ,  se face 
în 20 Septembrie 1 444 89) , de către Ion,  

cel mai  mare dintre fraţi i Corvin i ,  care, 
după moartea fratelu i  său 90} , întâm-
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plată prin 1 441 , rămas singur Ban 
de Severin ,  ridicat l a  demnitatea de 
Comite de Temişoara şi Voevod tran
silvan, întăria lui Gberasim,  egumenul 
de l a  Vodiţa şi  Tismana,  toate vecbile 
posesii ,  cum le  avusese şi  în cărţi le 
" sfânt răposatului impăratSigismund ". 
Infeudarea se făcea dela Orşova, unde 
se a dunară oşti le  Regelui Vladislav, 
pentru a porni în lupta nenorocită 
dela Varna,- după formele obişnuite. 
Călugări i  erau puşi sub mâna lu i  Ion 
Corvin ( ibl1 sîmî jaa  ouzelll podl1 
svojo roukou) ,  pentru a fi apăraţi de 

Aug.) lu i  Ion Corvinul ,  după care an,  
b urgul Severinului  reintră , după ane
voioase lupte, în mâna Coroanei ,  fiind  
cuprins până  aci ,  în averea particulară 
a moştenitorilor lu il)unyady93). In  acest 
răstimp Severinul ,  specificat ca unul  
d in locurile cu cari  Turci i  pot face 
negoţ, e menţionat în autorizaţia de 
armistiţiu dintre Turci şi  Unguri din 
1 449 94) , cum şi ( castrul) în  tractatul 
de pace din 1 503 dintre Vladislav 
şi Bajazet 95). 

Moartea lu i  Ion Corvin aduse com
p lecta dezinteresare pentru această 

4 .  Vodiţa. 
Ruinele imprejmuirii, cu un contrafort : vedere dinspre sud est. 

orcine şi protej aţi; călugării ,  în scbimb, 
aveau să facă slujbe  şi  să fie de cre
dinţă. Li se promitea pentru aceasta 
şi  p ăstrarea credinţei . Şi  acum, li se 
întăria călugări lor, în mod special, " ve
n itul dela B istriţa, de asemenea şi pre
tutindenea cât au  sate . . . . l ivezi ş i  mori ,  
şi l a  Severin şi  la B istriţa " .  

D upă alegerea lu i  Corvin în 1 446, 91) 
ca guvernator al Ungariei ,  ţ inând lo
cul lu i  Vladislav, minorul  fiu a l  Re
gelui .A.lbrecbt, se a lese ca Ban de Se
verin M.ibai de Ciorna, a cărei b ănie  
dură până în 1 45692) , anul  morţii ( la 1 1  

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

cbeie a Ungariei : Severinul .  Turci i  fac 
tot mai  nesigură posesia Severinului ,  
până când, asediindu-1 ,  în 1 52 1 ,  e l  fu 
cucerit de Bal ibeg în 1 524 96) şi trans
format In paşalâc. Nesiguranţa de 
aci se ogl indeşte şi în confuzia ter
meni lor p entru vecbiul Banat de 
Severin. De un Ban de Severin nu 
se mai vorbeşte decât după 1 479 97) ; 
în 1 480 se vorbeşte de două districte 
severinene 98) ; Comitele temişan era 
Ban,  pe vremea lui Vlad Călugă
rul 99) ; după 1 50 1  era un  comitat al 
Severin ului  pus sub un  Ban 100) ; în 

14 
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1 524 era un căpitan de Severin 101) ; 
în  1 538 era un  comitat a l  Severinului. 

Stăpânirea românească ţinea,  to-

. LH.f:NJ)A • 

fS .  B l�f R  I Cil · 

K-
C - C H I LI I LE. 

strângea oşti le contra lu i  Ţepeluş 
lângă Severin 103}. 

I n  ceeace priveşte Vodiţa, ea duse 

5. Vod.iţa. 
Scl)iţa planului de situaţie. 

tuşi ,  tot până în vecbi le  botare : Radul 
cel  F rumos stăpânia toate vaduri le,  
dela S everin 

102} . Vlad Călugăru l  îşi 

o v iaţă de decădere, străl ucirea re
fugi indu-se în cealaltă mănăstire, Tis
mana. 
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In 1 458, când încă se deosebiau stă
pânir i le104) sale de a le  Tismanei ,ea  încă 
exista ca mănăstire cu averea deo
sebită. - Dar în 1 49 1 ,  3 Sept., fu 
despuiată de satul Bal)na,  confirmat 
atunci mănăstir i i  Tismana 105) , iar  în 
1 493 Iunie,  aproape era desfi inţată, 
întru cât marginea de apus a moşi i lor 
e i ,  dinspre l)otarul ţări i ,  s i l iştele Bab
nei ,  cu apa Vodiţa-.Mare ( = Bal)na) ,  
ce aparţineau Vodiţei ,  acum sunt con
firmate tot Tismanei 106) . Prin 1 532-35 
toate străvecl) i le  moşi i  a le  Vodiţei 
aparţineau Tismanei 107) . 

J\şa se punea capăt, formal , Banatu
lu i  de Severin ,  oricât, acum, în urmă,  
e l  nu  mai  corespundea concepţie i  ve
ci) ei organizări medievale. 

De  acum, Unguri i  înfi inţară un  nou 
Banat, a l  Caransebeşului ; Români i  re
înfi inţară ş i  ei Banatul, numit acum al 
Craiovei ,  unde fu m utat la începu
tu l  veacului  a l  XVI-lea,  p e  seama 
b oeri lor  Craioveşti, descendenţi d in  
vecl)i i  Basarabi. Ep iscopia cl) iar  a 
Severinului  reînviă l a  Râmnicul
Noul-Severin. In această totală trans
formare, Vo diţa nu  ma i  putea dă i
nu i ; cu  toate că ş i  Unguri i  ş i  Turcii 
cătau să fie în graţia călugărilor ce
lor două mănăstiri  înfrăţite, cu toate 
că Vlad Călugărul ,  în  1 49 1 ,  întărea ş i  
" ceace au întocmit Turci i  ş i  Un
guri i "  108) , teritoriul  p e  care se afla era 
p rea agitat de luptele dimpreju r  pentru 
a fi prielnic unei  vieţi monastireşti. 

In j urul  ziduri lor părăsite, a le  mă
n ăstir i i ,  ce dusese o viaţă mănăstirea
scă de mai  b ine de 1 20 de ani ,  Veterani ,  
p e  l a  finele veacului  a l  XVII-lea,  în 
l uptele  sale cu Turci i ,  făcea şanţur i  
de apărare în j urul ei, mănăstirea ser
v indu-i de b lock-l)aus 109). Se văd ş i  
azi ,  ca vestij i i  a le  acestei transfor
mări ,  găuri în ungl)iuri le  c lădire i ,  atât 
de m ari cât poate încape o ţeavă de 
puşcă. Se dărăma atunci  tot  ceace 
mai  rămăsese în p ic ioare d in  ziduri le 
înco nj urătoare ; iar  gl) iu le le  de tun fă
ceau spărturile l argi, în ziduri l e  de ră
sărit ş i  de m iazăzi ,  cele mai expuse 
din mănăstirea Vodiţa, care stă ş i  azi 

în  p ic ioare, ca o mărturie a v icisitudi
n elor  prin care a trecut pământul pe 
care e clădită , în curs de 542 de ani ! 

* 
* * 

.Mănăstirea Vodiţa e cea mai  vecl)e 
c lădire mănăstirească, ortodoxă,  ce 
n i  s-a p ăstrat, ş i  în acelaş timp ş i  cea 
ma i  rudimentară, ogl indind patriarl)a
l itatea epoci i  în care fu înă lţată. 

Ridicată pe un p latou ce se îna lţă vreo 
opt m etri înălţime, în coasta unei râpe 
păduroase, d'asupra apşoarei Vodiţa, 
şi la poalele unei peşteri ,  în care s'a 
început, întâia  oară, slăvirea l u i  Dum
nezeu, - ea încl)ide, prin ziduri le sale 
n eregulate, ce urmau sinuosităţile  vă i i ,  
o inc intă de vre-o 60 metri lungime, 
p e  30 l ăţime. Ziduri le înprejmuitoare, 
însă,  nu se întindeau decât dealungul 
văi i ,  d in partea opusă, râpa dealului  
fi ind  un  obstacol natural. Z iduri le dela 
poarta de i ntrare erau duble ,  lăsând 
loc în faţa i ntrărei (K) ,  p e  care, desi
gur se ridica ş i  c lopotn iţa une i  p rime 
i nci nte (P). Cl) i l i i le  (C)  se ridicau,  dea
lungul  zidului ,  în inc inta de a doua (F) , 
în  m ij locul  căreia se r idica ş i  b iserica. 

B iserica prezintă cea ma i  s implă 
formă : un  dreptungl) iu fără absidă, 
cu mic i  ferestre în naos ş i  altar, cari 
au  grăbit ruina  ziduri lor  în dreptul go
luri lor lor. Demarcate prin zidărie erau 
numai  un  pri dvor încl) is ,  ce poate fi 
considerat şi ca p ronaos ( 1  m,60 X4m,40) , 
ş i  naosul (4m,40X 6m,25) , care era m ai 
mult l at decât lung.-0 tâmplă de lemn 
desigur că va fi despărţit m icul a ltar de 
restul b isericii . P ronaosul este bo ltit în 
berceau (semi ci l indric) ,  î n  d irecţia lun
gim e i  (E - V); pridvoru l  nu  se ştie cum 
era boltit ; nu este exclus ca, după 
arl) itectura sârbească , să fi avut, ca 
b iserici le occidentale, un  turn-clo
p otniţă deasupra. Ca apareiaj s-a 
întrebuinţat tot ce s-a avut l a  în
demână : bolovani din valea Vo
diţi i ,  p i etre de taille din c lădi ri ro
mane,  puţină cărămidă, fabricată p e  
l oc  (Om,30XOm, 1 7XOm,06) , c u m  ş i  va
rul  ce se extrage din belşug ş i  azi în 
m unţi i  de acolo. 

D in  modul  cu  totul ruinat, cum se 
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p rezintă zidurile rămase, se pare că 
s-a întrebuinţat sistemul  blocajului 
pentru zidărie : între doi păreţi s-a 
turnat, pe o grosime de 1 m,20 (spre 
p ridvor) sau om,go (pentru rest) be
ton ş i  bol ovani. B locuri le romane 
s-au întrebuinţat numai  l a  temel ie. Pa
ramentele exterioare erau tot de bolo
vani ,  ş i  numai din 50 cm. în  50 cm., 
era câte un rând de cărămizi, dar şi 
acestea puse fără nici  o simetrie. 
Singurul ornament exterior îl forma, 
un  strat de pietre, sub acoperiş, care, 
tăiate în  biseau şi puţin eşinde înafară, 
formau un  fel de ciubuc ju rîmprejur. 
De  asemenea se mai  întrebuinţa că-

' )  Mai veci)ie încă e Sf.  Nicoară din Curtea de 
1\rgeş, dar acea e catolică, nu ortodoxă. Din acelaş 
timp cu Sf. Nicoară e şi Biserica lui Negru-Vodă, 
Muscel. Asupra ei, vezi Virg. Drăgi)iceanu, Cetatea şi 
Schitul Negru- Vodă, în Buletinul Corn. M.on. Istorice, 
an. V, 89-94. 

2) Asupra lui vezi : V. Pârvan, Contribuţii epigra
ftce la istoria Creştinismului în Dacia-Romană, Bu
cureşti 191 1 ,  190-191 .  

3 )  D. Onciul, Titlul lui Mircea cel Bătrân şi  pose
siunile lui, Convorbiri Literare, XXXVI, 45. 

4) N. Iorga, Geschichte des rumănischen Volkes, 
Goti)a 1 905, 1, 135. 

') Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Ro
mânilor, X,. 639 -40. 

') Demetrescu, Istoria Severinului, Severin 1883, 
1 00 - 1 04. 

') Ibid. - Se intinde •din gura Topolniţei, apa în 
sus, până în Tresenie, şi până in Crii)ală, şi până în 
vodul Cladoei:.. 

') lbid. 
') Hurmuzaki, ibid., II,, 521 .  
10) M.artini Zeilleri, Beschreibung des Kănigreichs 

Ungarn und darzu gehăriger Landen Stădte und 
Vornehmster Oerter, Ulm 1 664, 407 : «eine Stadt an 
der Tl)onau . . .  ins gemein Sevverin, Sevvrin genant, 
ist jeszt tilrkisci)». 

11) Hurmuzaki, ibid., XII, 347. 
12) Hurmuzaki, ibid., 1,. 153-134 
13) Hurmuzaki, ibid., !" 1 75. 
") Hurmuzaki, ibid. , 1,, 183. 
15) Hurmuzaki, ibid., 11 , 315. 
") După Onciul, studiul citat, 48. 
") Totuşi F. Griselini, în Geschichte des Temes

warer Banats, Wien, 1780, bazat pe Timon, /mago 
novae Hungariae, pune înfiinţarea Banatului încă din 
1209, când, Regele «den ganzen Strici) Landes davon 
absondert, der sic!) von Czerna bis an die 1\luta 
i)erabziei)t, und dessen Regierung, unter den Titei 

rămida pentru arcuirea porţii în par
tea sa superioară. 

In cea ce priveşte scl)eletul zi dări ei, 
s-a întrebuinţat, ca în toată arl)itectura 
bizantină ,  bârne de lemn,  în lungul  
şi deacurmezişul corpului  ziduri lor,. 
din 50 în  50 cm., pentru a da depl ină 
sol iditate zidurilor, până ce se vor 
aşeza materia lele. 

In totul ,  Vodiţa face impresia unei  
c lădiri patriarl)ale ,  ceeace nu  e de mi
rare pentru patriarl)ale le împrejurări , 
dela începutul statului  nostru ,  în care 
ea luă fi inţă. Ea trebue considerată 
ca terminus ab quo în evoluţia ar
l) itecturii n oastre bisericeşti. 

VIRG. DRAG.I)ICEA.NU. 

des Severiner Bannats, einem Dominic von Bassan, 
ersten Anfili)rer seiner Truppen anvertraute,._ 

18) Onciul, studiul citat, 39 ; Pesty, A Szărenyi bdn
sag es Szăreny varmegye tărtenete, Budapesta 1878, 1, 
unde se dă lista Banilor. 

") Vezi actul de danie al lui Bela IV către Ioaniţi. 
Hurmuzaki, ibid., 1,, 249-253. 

20) Hurmuzaki, ibid . . 11 , 153-154, 183. 
") Hurmuzaki, ibid., 1" 154, 153, 152 -154 
") Hurmuzaki, ibid. , 1, , 1 75, 183. 
") Hurmuzaki, ibid., 1,, 261 . 
24) Hurmuzaki, ibid. , 1, , 249-253. 
") Vezi Onciul, loc citat, 42 ; Hurmuzaki, ibid., 

1,, 31 7. 
") Onciul, loc citat, 42. 
27) Hurmuzaki, ibid., 1, ,  454-456. 
") Iorga, loc citat. I, 145. 
2') Onciul, loc citat, 49. 
30) E vorba de .:quedam confinia regni nostri, que 

in terra transalpina per B9.sarab, filium Ti)ocomery 
scismaticum in nostrum et sacre corone non modi
cum derogamen detinebantur» Hurmuzaki, ibid. , I, 
625, cum şi cronicele citate de Onciul, loc. citat, 738,. 
care vorbesc lămurit. 

31) Chronicon pictum, citat de Onciul, studiul citat,49. 
") Hurmuzaki, ibid., 1., 634. 
") Hurmuzaki, ibid., 1., 600 -601 . 
") Hurmuzaki, ibid., 1., 673. 
35) Hurmuzaki, ibid., 1,, 63. 
") Hurmuzaki, ibid., 1,, 93. 
'') Onciul, studiul citat, 51 .  
38) Hurmuzaki, ibid., l" 144-145. 
") N. Iorga, Lupta pentru stăpânirea Vidinului în 

1365-1369, in Convorbiri Literare, XXXIV, 962-999. 
Onciul, studiul citat, 51,  52 ; Onciul, Originele Prin
c ipatelor române, Bucureşti 1899, 55-56. 

'0) Pentru acestea vezi : Hurmuzaki, ibid., 1, 159 ; 
Hurmuzaki, ibid., 1,, 268 ; Hurmuzaki, ibid., 1,, 276. 

4 1) Asupra lui : H. Ruvarac, Pop Nicodim, der erste-
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Klăster Griinder in der Walachei. S. 1\. aus 1\rcl)iv 
fiir slaviscl)e Pl)ilologie. XI Band. 

4') 1\supra titlului Mitropolitului, Onciul, Originele 
Principatelor, 1 96. 

43) Venelin LI, Vlaho-bolgarskija ili dako-slavjanskija 
gramaty, Petersburg 1840. 

") Vezi asupra cuvântului l)risovul lui Mircea, 
citat la No. 58. 

4') Hurmuzaki, ibid., 1, , 213; erau opriţi de a pă
trunde in regat Hurmuzaki, ibid., Iz, 276. 

46) Pe larg vezi : Onciul, studiul citat, în Con
vorbiri Literare, XXXVII, 22. Hurmuzaki, ibid., 1,, 
248-9. 

") Hurmuzaki, ibid., Iz, 235-6. 
48) Hasdeu, Arhiva Istorică a României, 11, 19-2 1 ;  

Iorga, Geschichte, I, 279. 
49) Hurmuzaki, ibid., 1, . 331-2. 
50) 1\. Ştefulescu Mânăstirea Tismana, Bucureşti 

1909, 169. 
" ) Hasdeu, Arhiva Istorică, III, 1 92.  
") Hurmuzaki, ibid. , 1 , ,  309. 
03) Hurmuzaki, ibid., 1,, 308. 
") Ştefan de Losoncl), care se distinsese ca Ban 

in luptele din timpul Reginei Maria, e menţionat că 
ajutase coroana prin luarea castelelor ce se întin
deau până la Orşova. Hurmuzaki, ibid., 1,, 304. 

55) Hurmuzaki, ibid., 1,. 366, 377-8, 386, 401 , 417,  
429, 438, 495. 

5 6) Hurmuzaki, ibid., 1,, 359. 
") Venelin(J, op. citat, 18-20; Miletic şi 1\gura, Daco

Romănite i tehnata slavensca pismenosh't, Sofia 
1893, 1 19. 

") Vezi nota No. 5 1 .  
'") Hasdeu, Arhiva istorică a României, 1 ,  1 7, 18. 
60) Vezi Onciul, studiul citat, Convorbiri, XXXVII, 

293. 
6 1) Miletic şi 1\gura, op. citat, 1 2 1 ,  122. 
") Hurmuzaki, ibid., 1,, 508- 1 1 :  Sigismund de Lo

soncl), castelan la această margine până la Orşova, 
avea atribuţiunea Banului ce lipsea. 

") VenelinC1, op. citat, 36-37. 
") Venelinu, ibid., 49-50. 1\supra rectificării, în 1 419, 

a anului acestui document, vezi Onciul, studiul citat, 
Convorbiri Literare, XXXVII, 225 (note). 

65) Onciul, studiul citat, Convorbiri Literare XXXVII, 
224. 

") Un act din 1420 pomeneşte de o luptă avută 
«Sub castra Zeuriniensi contra sevissimos Turcos:o. 
Hurmuzaki, 1, 5 1 1 -2. 

") VenelinC1 ,  ibid., 54. 
68) Ibid. 
") Menţiunea se face posterior, de Mircea, în 

l)risovul din 1387. Hasdeu, Arhiva istorică, III, 
191-93. 

70) VenelinC1 ,  ibid, 54-9. 
") Iorga, Geschichte, 1, 307. 
'') Hurmuzaki, ibid., I", 534. 
") Hurmuzaki, ibid., 1,, 51 1 -12 .  
74) Hurmuzaki, ibid., I, 531-2. 

") Hurmuzaki, ibid., 1,, 531-2 ; iar pentru 1430 
Hurmuzaki, ibid., 1,, 373 

") 1. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile 
Tărei-Româneşti cu Braşovul şi Tara ungurească, 
Bucureşti, 1905, 29. 

") Hasdeu, Arhiva Istorică, I, 1 9, 20. 
'") Hurmuzaki, ibid., 1 , .  539, 553. 
") Hurmuzaki, ibid., 1 , .  564; Iorga, Geschichte, I, 307. 
'0) Bogdan, op. citat, 40, 44, 51 . 
8 1 ) Onciul, Convorbiri, XXXVII, 226. 
") Hurmuzaki, ibid., 1,, 573, 579. 1\ldea se adresă 

unui şpan de Temişoara ce se află spre această mar
gine, in locul Banului absent. Bogdan, ibid., 51 

'") Iorga, Geschichte, 1, 308. 
'') Hurmuzaki, ibid., J,, 608 ; Iorga. ibid., 31 7. 
"') Hurmuzaki, ibid., l, , 646 ; deasemenea 652, 649, 

pentru posesii aflate în castrul Mil)ald. 
") Hurmuzaki, ibid., I,, 664-5, 648, 657-8, 651 ; 

Iorga, Geschichte, I ,  317.  
") Ştefulescu, op. citat, 182 .  
") Hurmuzaki, ibid., 1 , .  660. 
8 9) Luna lipseşte în pergamentul copiat de Ştefu

lescu, op citat, 1 79-188 ; luna Octomvrie propusă de 
el nu e acceptabilă : Hunyady jurase ca între 4-5 
Sept. să fie la Orşova. Hurmuzaki, ibid., I,, 696. 

90) Hurmuzaki, ibid., I, ,  678, 681 (pentru moartea 
celuilalt Ion ) 

") Hurmuzaki, ibid. , 1, . 725 
") Hurmuzaki, ibid. , II,, 89. 
") Hurmuzaki, ibid" I,, 760. 
") Hurmuzaki, ibid , I,, 760. 
"') Hurmuzaki, ibid., IIJ ' 20-21 .  
"') Hurmuzaki, ibid., II,, 478. 
") Hurmuzaki, ibid., II,, 259. 
") Hurmuzaki, ibid. , II,, 148. 
") Hurmuzaki, ibid., II,, 286. 
100) Hurmuzaki, ibid., II,, 451 ,  581 ; Hurmuzaki, 

ibid., Il,, 377, Ban al Castrului de Severin. 
101 ) Căpitan al părţilor Severinene. Hurmuzaki, 

ibid., II,. 477, care era şi căpitan de Temişoara. Hur
muzaki, ibid. , Il,, 489. 

10') M.iletic şi 1\gura, op. citat, 124-5 ; Bogdan, 
op. citat, 216. 

103) Bogdan, op. citat, 181 .  
101) Hrisovul lui Vlad Ţepeş, in Venelinu, op. citat, 

9-12. 
105) Hrisovul lui Vlad Călugărul, Venelinu, ibid. , 

129-30 şi cel din 1493, Ştefulescu, op. citat, 1 98-9. 
1 0') Ştefulescu, ibid., 200-201 .  
107) Ştefulescu, ibid., 214. 
1 08) Venelinu, ibid., 129-30. 
10') Hurmuzaki, ibid., IXP 629. 

PS. Mă simt dator a mulţumi D-lui 1\rl)itect 1. 
D. Trajanescu, pentru bunăvoinţa ce a avut de a 
face desemnul după croquiul luat de mine. 

- 1\cest studiu, în liniile generale, a fost comu
nicat mai întâiu in Cor.gresul 1\sociaţiunii Române 
pentru înaintarea ştiinţelor, ţinut la Târgovişte. 
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ICOANELE LUI BARNOVSKI.VODĂ DELA MOSCVA 
ŞI 

ZUGRAFII TREI ERARHILOR DIN IASI ' 
--o--

In memoriul «Contribuţii la relaţiile Bise
ricii româneşti cu Rusia in veacul XVII», 
publicat de curând in «Analele Academiei 
Române» - tom. XXXVI, mem. sec. ist., 
No. 21 - d. dr. Silviu Dragomir, profesor 
la seminarul Andreian din Sibiiu ,  care a fă
cut studii  teologice şi cercetări istorice la 
Moscva, consacră un interesant capitol -
al 3-lea - activităţii iconografilor şi zugra
filor ruşi in Moldova. 

Preţioasele documente - scrisori ale lui  
Miron Barnovski şi Vasile Lupul cătră Ţarul 
Mil)ail Feodorovici al Rusiei, păstrate in 
actele «moldo-valal)e» din Arl)ivul prin
cipal al Ministerului de Externe din Moscva 
- din cari autorul şi-a luat datele cu privire 
la această cestiune, merită a fi cercetate şi 
analizate aci în deosebi. Aceasta pentru că, 
faţă cu puţinătatea mărturiilor scrise asupra 
trecutulu i  nostru artistic, aceste documente 
nu numai că sunt deosebit de importantissime, 
ci sunt, putem zice, până acum cel puţin, 
unice în felul lor. Aşa fiind, deşi ele sunt 
tipărite şi comentate cu destulă largeţă 
intr'o publicaţie la îndemâna tuturor, totuşi, 
dat fiind caracterul special al acestui Buletin , 
credem că nu vom face lucru fără de folos, 
cercetându-le şi analizându-le aci din nou -

nu, măcar pentru cetitorii noştri , cari, prin in
deletnicirile lor speciale, ar putea rămâne, 
fie cl)iar şi temporar, străini de astfel de pre
ţioase noutăţi in domeniul trecutu lui nostru 
cultural-artistic. 

Inainte însă de a face această cercetare şi 
analiză, e necesar a reproduce mai jos - spre 
orientare - ceia ce zice - după scriitorii ruşi, 

in special după cunoscutul istoriograf şi bi
zantinist A. I. Uspenskij - d. dr. D. despre 
iconografia rusească din secolu l  XVII : 

«Pe atunci, ce-i drept, Rusia moscovită nu 
se distingea printr'o cultură mai înaltă reli
gioasă şi ştienţifică şi prin urmare nu dispunea 
de un prisos de puteri culturale, care să-1 fi 
putut împărţi cu celelalte biserici răsăritene. 
Dar adâncul simţ religios al Ruşilor a izbutit 
să creeze o iscusită şcoală de iconografie 
bisericească, a cărei epocă de înflorire cade 
tocmai in veacul XVII. Ţarii ruseşti, în larga 
lor dărnicie pentru bună starea şi  podoaba 
bisericilor ortodoxe, înţelegând de cu vreme 
rostul iconografiei bisericeşti, au adunat la 
curtea lor din Moscva pe cei mai buni zu
grafi şi iconografi. Dintre aceştia se alegeau 
aşa numiţii iconograji Împărăteşti, cari erau 
împărţiţi în două categorii : în iconografi cu 
dotaţie cari primiau regulat leafă de la Ţar 
şi în iconografi cari primiau proviziune nu
mai când erau aplicaţi Ia lucru. Pictura lor, 
care se mai vede şi astăzi în multe biserici 
din Moscva, se caracterizează prin o largă 
libertate a invenţiunii, prin eleganţa formelor, 
prin variaţiunea culorilor luminoase şi prin 
înclinarea artiştilor spre compoziţii simbolice 
şi istorice». 

Aşa fiind, era firesc ca Domnii  Moldovei, 
faţă cu decadenta artelor religioase in Orien
tul grecesc, să caute acum aci meşteri iscusiţi 
de icoane şi zugrafi aleşi de b iserici. 

După documentele publicate de d. dr. D. , 
Miron Barnovski e cel dintâiu care trimite 
la Moscva o deputaţie, în frunte cu Varlaam 
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arl)imandritul, viitorul vestit mitropolit, ca să 
tocmească lucrarea a două mari icoane de 
l)ram pentru cele două mănăstiri ce el ridi
case în ţară, în afară de Dragomirna, anume 
pentru Hangul şi pentru Bârnova. 

Căci, zicea piosul Domnitor, în scrisoa
rea sa dela 9 Decemvrie 1 628, cătră Ţarul 
Mil)ail : «Urmând părinţilor noştri dede
mult. . . . luptători ai adevăratei ortodoxii, 
cari, în semnul dreptei lor credinţe în Hristos, 
au umplut toată ţara Moldovei cu prea fru
moase mănăstiri şi cu cinstite l)ramuri mări
toare de Dumnezeu .... am zidit cinstita mă
năstire numită Dragomirna şi în ea am clădit 
biserică de piatră în numele sfintei şi de viaţă 
făcătoarei Treimi. Pe urmă, încă alte două 
mănăstiri de piatră am zidit din temelie : una în 
numele Adormirei prea sfintei, cinstitei şi 
prea bine cuvântatei Fecioare Maria (Hangul) , 
iar cealaltă în numele sfântului marelui mu
cenic Gl)eorgl)ie ş i  a lui  Ioan cel Nou,  care 
zace în ţara noastră a Moldovei (Bârnova). 
Apoi, văzând noi credinţa ortodoxă împo
dobită pretutindeni cu prea frumoase icoane 
din împărăţia ta .... am îndrăznit şi am trimis 
la bine iubitoarea ta împărăţie pentru cinstitele 
şi prea frumoasele icoane, ca să împlineşti 
osârdia şi dorinţa noastră ... . » . 

Cu această rugăminte, Varlaam, plecat din 
Suceava în Decemvrie 1 628, ajunse, în Martie 
viitor, la Moscva, unde, după ce văzu faţa 
Ţarului şi obţinu învoirea lui pentru lucrarea 
icoanelor dorite, tocmi un pictor anume Na
zarie, care să facă cele două icoane mari, de 
l)ram, una reprezentând pe sfinţii mucenici 
Gl)eorgl)ie şi Ioan cel Nou, cu martiriul lor 
împrejur, alta pe sfinţii mucenici Procopie şi 
Mercurie, deasemenea cu «j itiile» lor îm
prejur. 

Pentru supravegl)erea şi terminarea lucrului, 
Varlaam trebui să râmână Ia Moscva până 
Ia sfârşitul anului, căci abia la 29 Decem
vrie 1 629 îl vedem plecând spre casă, şi 
atunci.... fără de icoane. Aceasta nu pentru 
că ele n'ar fi fost gata, ci pentru că se ivi o 
neînţelegere, în privinţa modului cum au fost 
l ucrate, între pictor şi arl)imandrit pedeoparte 
şi Filaret Nicl)itici, patriarl)ul Moscvei, pe de 
altăparte. Anume, înaltul prelat, cerând să exa
mineze icoanele, găsi că ele n'ar fi fost tocmai 
cuviincios, adică după tipic, lucrate. Cl)emă 
deci pe Nazarie la dânsul şi-1 întrebă că după 
ce model a făcut pe mucenici şezând pe scaun. 

Pictorul răspunse că după o icoană a sfântului 
Dumitru de la Tesalonicl)i, pe care Varlaam o 
văzu, plăcându-i foarte mult, în catedrala prea 
curatei Fecioare şi Născătoare de D-zeu din 
Moscva. Faţă cu această declaraţie, patri
arl)ul se învoi a se libera icoanele trimisului 
moldovean. Acesta însă plecă -din ce motive 
nu se ştie --fără a le lua cu sine, deşi le plă
tise. Astfel icoanele lui Barnovski rămaseră 
deocamdată în sama pictorului Nazarie, care 
le depuse în Cremlin, în l)ramul mănăstirii 
Sf. Sergl)ie. 

Aci stătură nereclamate până la venirea 
în domnie a lui Vasile-Vodă Lupul, care, 
în Fevruarie 1 636, trimise o solie în Rusia, 
în frunte cu boerii săi Paladie şi Petru, ca 
să aducă icoanele acasă. Două luni în urmă, 
această solie era la Moscva şi vedea faţa 
Ţarului, predându-i scrisoarea Domnului Mol
dovei, în care, expunându-se cestiunea i
coanelor lui Barnovski-Vodă după cum o 
cunoaştem, se intervenia pentru cedarea lor. 
Intervenţia rămase însă fără rezultatul dorit. 
Căci Ţarul , puindu-se pe punctul de vedere 
al patriarl)ului Nicl)itici, refuză trimiterea lor, 
ceea ce comunică lui Vasile-Vodă în scri
soarea ce-i trimise prin solii săi Ia 8 Iunie 
1 636 : «Şi noi, marele Domn, am dispus a 
se spune solilor tăi, că icoanele acelea au 
fost pictate in vremea când au fost in ţara 
noastră, la Moscva, arl)imandritul Varlaam . . .  
Şi nu au fost trimise, fiind că au fost pictate 
la îndrumarea arl)imandritului, nu după cum 
se cuvine, de aceia nici nu au fost date a
tunci... Iar acum, la porunca noastră, I i  s'a 
spus solilor tăi, că icoanele nu se pot trimite 
cu ei, fiind pictate necuviincios .. . . » 

Fireşte că în u rma unui astfel de răspuns, 
icoanele nu s'au mai putut cere. Ele au ră
mas şi mai departe la Moscva, unde, cine 
ştie, dacă nu se vor mai fi găsind şi astăzi şi 
unde, poate, vre-unul din tinerii noştri teo
logi ce studiază sau călătoresc pe acolo, 
va avea norocul să le descopere cândva. 

Dar dacă in afacerea relatată mai sus, in
tervenţia lui Vasile-Vodă rămase fără rezul
tatul dorit, în o alta, care-I privia mai de 
aproape şi pentru care, negreşit, punea un 
interes cu mult mai mare, intervenţia lui pe 
lângă Ţarul Moscvei fu incoronată de suc
ces : e vorba de zugrăvirea bisericii Trei 
Erarl)i din Iaşi. 
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Se ştie că zidirea acestei strălucite fon
daţii religioase a Moldovei fu terminată, cu 
tot rostul - ziduri, cl)ilii, trapeză ş i  clopot
niţă-în 1\prilie 1 638, iar sfinţirea ei se făcu,  
cu  mare pompă, un an mai apoi, în Mai 1 639. 
1\şa cel puţin ne atestă cele două inscripţii 
comemorative contimporane. Cine ar fi putut 
crede deci că la această din urmă dată, Trei 
Erarl)ii nu erau încă gata - cu pereţii ne
zugrăviţi şi cu icoanele catapitezmii nelu� 
crate ? Evident, nimeni. Şi cu toate acestea 
aşa era. Se repeta deci la Iaşi cazu l  mi
nunatei ctitorii a lui Neagoe-Vodă dela Curtea 
de 1\rgeş, care fu sfinţită cu nouă ani în
nainte ( 15 1 7) de a se fi terminat ·complet 
zugrăvirea ei ( 1526). Ne-o arată clar do
cumentele ,  atât de preţioase sub acest ra
port, publicate de d. dr. D . 

Intr'adevăr, din o scrisoare a lu i  Vasile
Vodă, adresată, la 1 3  Septemvrie 1 638, lu i  
Feodor Feodorovici Lil)acev, secretarul Bi
rou lui Ambasadorilor din Moscva, unde se 
primiau prealabil soliile sosite la Ţar, vedem 
că Domnul Moldovei, care, cum am arătat, 
numai de curând terminase zidirea Trei Erar
l)ilor, îşi avea meşteri ai săi în Rusia, ca să 
facă «catapiteasma şi răstignirea după obi
ceiul  nostru bisericesc» şi ruga pe corespon
dentul său să mijlocească pe lângă Impăratul 
Ruşilor a i se trimite nişte «pictori buni şi 
iscusiţi» , căci «În ţara noastră - se spunea 
fără înconjur  - nu se află de aceştia». Şi 
te mai rugăm - zicea în sfârşit Lupul lui  
Lil)acev - să îndrepţi pe acest sol al  nostru 
· - pe Isaia Eustatievici Cămăraşul ,  care fu
sese trimis cu scrisoarea -· în toate l u
crurile pentru care l-am trimis acolo, şi 
pe meşterii noştri de mai nainte în ce lucru 
şi trebuinţă ce vor avea la marele Ţar Mi
l)ail Feodorovici, iar noi vom ţinea neuitat 
în minte binefacerile şi ajutorul măriei tale .... 
şi se va aminti numele domniei tale în această 
mitropolie a noastră nou zidită» 1 ) . 

' ) .A.ci e nevoie de o scurtă lămurire : Cu cobo
rirea capitalei de la Suceava la laşi , cu Domnia 
nu se strămută şi Mitropolia, ci numai reşedinţa 
Mitropolitului. care trebuia să fie pe lângă Domn. 
.A.şa se face, că secule intregi noua capitală nu 
avu o biserică mitropolitană proprie. ci diferite lo
caşuri sfinte ale Iaşilor serviră pe rând ca atare. 
Mai întâiu Sf. Nicolae Domnesc al lui Ştefan cel 
Mare, iar când aceasta se strică, pe la mijlocul se
colului XVII, Golia, Trei Erari)ii şi altele. Evident. 
Vasile Lupul va fi voit să facă din noua sa biserică 

Era vorba deci : pe de oparte de pictarea 
icoanelor pentru tâmpla Trei Erarl)ilor prin 
meşteri trimişi din Moldova să l ucreze la 
Moscva, pe de altă parte de zugrăvirea bise
ricii cu pictori trimişi din Rusia să l ucreze 
la Iaşi. 

Lucrarea cea dintâiu merse destul de re
pede. In vara anului următor, Lupul spera 
cl)iar ca ea să fie terminată, drept ce scria 
Ţarului ,  la 1 2  Iulie 1 639, prin trimisul său 
Sava Ivanov: «pentru aceşti oameni ai noştri, 
cari săvârşesc acest lucru bisericesc (pictarea 
icoanelor tâmplei), când se mântue lucrul să 
poată veni îndărăt aici la noi .  căci prin })arul 
l ui Dumnezeu biserica-i gata, aşteptăm nu
mai s'o împodobim cu podoabele ce se fac 
în împărăţia ta ortodoxă prea luminată». 

Intervenţia nu era prea timpurie, căci în 
toamnă icoanele catepitesmei -- cel p uţin o 
parte din ele - erau deja la laşi, astfel că, 
la 29 Decemvrie 1 639, Vasile-Vodă putea 
anunţa Ţarulu i  Mil)ail că «lucrul sfintelor 
icoane, la  porunca Stăpânirei tale, s 'a făcut 
desăvârşit şi frumos». Şi adauga apoi : «lăudat 
va fi şi numele lmpărăţiei tale în toată vremea 
de tot clirul sfintei biserici, cât va sta pă
mântul acesta ... » . 

Rămânea acum zugrăvirea bisericii, pentru 
care, cum am văzut, Domnul Moldovei soli
citase, cu un an mai nainte, l u  1 3  Septemvrie 
1 638, prin mijlocirea lu i  Lil)acev, de la Ţarul 
pictori buni şi iscusiţi. Din ce pricină nu se 
ştie, pictorii aceştia nu se trimiseră şi nici 
nu  se anunţaseră. 1\stfel Lupul se văzu ne
voit a se adresa din nou Ţarului ,  trimiţând, 
la începutul anului  1 641 , o solie mai nume
roasă, compusă din Eustratie Mitnin, călu
gărul Silvestru şi doi boeri moldoveni, cu 
meşterul zugraf al Domnului, cu Micolai ,
solie care avea de scop a cere pictori pentru 
biserica Trei Erarl)ilor. 

In Mai, pe când această solie se găsia la 
Moscva, Vasile-Vodă scria Ţaru lu i : «Şi iarăşi 

catedrală mitropolitană statornică, dar călugării greci 
ce rămaseră in urmă-i dispuseră, se vede, altfel. Căci 
Biserica 1\lbă a Doamnei 1\nastasia a lui Duca-Voda, 
zidită la 1 682, servi, în tot cursul sec. XVIll, ca bi
serică mitropolitană, până ce, cu instrăinarea Su
cevii, se văzu necesitatea zidirii unei catedrale mi
tropolitane proprii. Iacob Slamati II rezidi Mitropolia 
veci)ie ( 1802), iar Veniamin Costaci)e incepu zidirea 
Mitropoliei noi (1834), care însă, remânând în pă
răsire, se reincepu, după noi planuri, in zilele no�ţstre. 
- E actuala catedrală mitropolitană de la Iaşi. 
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ne rugăm de prea luminata şi marea ta Im
părăţie pentru nişte meşteri pictori, şi dorim 
să te înduri spre rugarea noastră, să ne îm
podobeşti sfânta biserică, ce am înălţat-o în 
numele celor trei erarl)i şi învăţători ai !u
rnei, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi 
Ioan Gură de A.ur, ca să se preamărească 
numele Imparăţiei tale în toate aceste părţi 
pravoslavnice .... Dar foarte ne rugăm şi ce
rem de la lmpărăţia ta, să trimiţi nişte pic
tori aici la noi de la lmpărăţia ta pravoslav
nică. Şi noi pentru toate vom face plată bună 
meşterilor şi cu mare credinţă mă voiu îngriji 
pentru ei, când se vor întoarce îndărăt, voiu 
trimite eu oamenii mei ... şi vor avea drumul 
în bună smerenie . . .  Foarte ne rugăm .. .  Ţarule 
şi mare Domn, nu lăsa rugăciunea noastră 
n eîmplinită .. . » . 

Călduroasa şi stăruitoarea cerere era deja 
satisfăcută, când scrisoarea aceasta ajunse 
în mâinile Ţarului ; căci pictorii fuseseră tri
mişi odată cu întoarcerea sotiei motdovene 
de care am vorbit, ceea ce Impăratul anunţa 
Domnului Moldovei într'o scrisoare cu data 
de 1 8  Mai 1 641 , astfel : «Şi pentru cari lu
cruri ne-ai scris nouă, marelui Domn, pentru 
aceia am dat întru toate îngăduirea noastră 
împărătească ... Şi ţi-am trimis ţie, Domnului 
Vasilie . . .  , conform scrisorii şi rugării tale, 
pentru pictarea pereţilor, doi pictori, pe Si
dor Pospeev şi pe Iacov Gavrilov. Iar lucru
rile voastre, din Moscva, cari nu au eşit 
încă din lucru - e vorba de restul icoa
nelor de la catapeteasmă - pentru acelea 
a rămas în Moscva călugărul vostru Sil
vestru. Şi cum vor fi gata lucrurile acelea, 
vom porunci noi, marele Domn, a-1 slobozi 
cu totul la voi, fără a-1 reţinea. Iar tu pe 
pictorii noştri Sidor şi Iacov, cari au fost 
trimişi acum de tine, să-i slobozi la noi, fără 
de a-i reţinea, cum vor isprăvi la voi». 

Intr'adevăr, pe la  inceputul lui  Iul ie, pic
torii trimişi se găsiau în Iaşi. Faptul se cu
noaşte din scrisoarea de răspuns pe care 
Vasile Lupul o adresă Ţarului Mil)ail la 10  
Iulie. «Şi pictorii de  pereţi pentru zugrăvirea 
sfintei biserici -- scria Domnul Moldovei 
Sidor şi Iacov, au sosit aci la noi, şi când 
vor isprăvi, avem să le dăm toată plata şi 
ii vom trimite până la graniţa pravoslav
nicei tale împărăţii, şi in viaţa noastră pu
rurea vom mulţumi Impărăţiei tale». 

A.stfel dar, in vara anului 1 64 1 , se incep 
Buletinul Comisiuni i  Monumentelor Istorice. 

lucrarea de zugrăvire a Trei Erarl)ilor cu 
cei doi pictori moscoviţi numiţi mai sus. 
A.mbii erau, negreşit, iscusiţi meşteri. Despre 
cel dintâiu, despre Sidor Pospeev, d. dr. D., 
ne spune cl)iar - după Dicţionarul lui Uspen
skij : Iconografi şi zugrafi împărăteşti in vea
cul XVII, Moscva 19 10  - că «e cunoscut 
ca unul din cei mai buni pictori de atunci. 
La 1 642-3 - deci, cum vom vedea, după ce 
s'a întors de la laşi - a luat oarte la pic
tarea celei dintăi biserici din Moscva, a 
soborului Uspeniei. Intre toţi pictorii din 
Moscva, el  e pus in locul al doilea şi, in
tre alte lucrări, a mai zugrăvit şi pereţii de 
la A.rcl)angelski Sobor». Tovarăşul său, Iacov 
Gavrilov, e mai puţin cunoscut. De sigur 
însă era şi el pictor de merit. De altfel ace
sta n'a avut parte să ducă lucrarea de la 
Iaşi la capăt, căci muri cl)iar in capitala 
Moldovei, în toamnă. Lupul trimise atunci 
la Ţar pe un anume Mil)ail Ivanov, ca să-I 
roage a-i trimite un alt pictor in loc. 

Pe la  inceputul lui Decemvrie solul Dom
nului Moldovei era la Moscva, iar pe la 
inceputul lu i  Ianuarie 1 642 el pleca spre 
casă in tovărăşia nu a unuia, ci a doi noi 
pictori, cu o scrisoare a Ţarului cătră Stă
pânul său, in care pravoslavnicul lmpărat 
scria : «Şi ne-ai scris nouă, marelui Domn, 
să-ţi trimitem pentru pictura pereţilor bise
riceşti incă un pictor, cu acelaş fugar (in 
înţeles, cred, de curier) al tău Mil)ail. Şi noi 
am miluit pe fugarul tău , pe Mil)ail . . . Şi 
am dispus a-1 slobozi la tine, fără a-1 reţinea. 
Şi cu el deodată am trimis, adăogând la pic
torii noştri de mai inainte, Sidor şi Iacov, 
doi pictori, pe Deico Iacovliev şi  pe Pronca 
Micl)itin>> .  

In Fevruarie 1 642, deci, când, de bună 
sa mă, aceşti doi noi pictori vor fi sosit în Iaşi, 
ei putură începe l ucru, sub conducerea ace
l uiaş mai vecl)iu şi mai mare meşter Sidor 
Pospeev. Tustrei lucrară până pe la în
ceputul lu i  A.ugust, când, terminând zugră
virea bisericii, Vasile-Vodă îi trimise, po
trivit angajamentului, acasă cu omul său 
Mil)ail Ivanov. 

A.stfel, la 1 7  A.ugust, acesta, împreună cu 
cei trei pictori şi cu Timuşca, fiul decedatului 
Iacov Gavrilov, erau la graniţa împărăţiei 
ruseşti, la Putivlia, localitate in care toţi solii 
străini ce veniau la  Moscva trebuiau să 
facă popas de control. 

15 
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Iată dar cui se datoreşte pictura Trei 
Erarl)ilor - acea pictură minunată în «aur şi 
!azur», pe care ne-o descrie, fragmentar, în 
cuvinte pline de admiraţie, Paul de A.lep, în 
Călătoriile Patriarl)ului Macarie al llntiol)iei, 
şi din care noi azi, după zidirea din nou a 
b isericii lui  Vasile Lupul, nu mai posedăm 
nimic, de cât doar - şi aceasta numai în 
copie - portretul mural al familiei ctito
rului, care s'a reprodus şi în noua b iserică 
şi de care, evident, acum ,  când ştim cui se 
datoreşte, nu ne mai putem îndoi că nu re
prezintă cât se poate de fidel figura piosuJui 
şi bogatului Voivod şi a familiei sale. 

Faţă cu importanţa ştirilor pe cari scriso
rile mai sus analizate ni le dau cu privire 
la momentul cel mai de seamă din viaţa 
artistică a Moldovei, trebue să ne gândirn 
cu nespus regret la faptul că vitrigitatea vre
milor trecute a fost aşa de mare, cât a îm-

piedicat formarea şi păstrarea de arl)ive ale 
cancelariilor noastre domneşti, cu cari am 
pierdut o bogată comoară de ştiri asupra 
trecutului nostru, nu numai politic şi  cultu
ral, ci şi artistic. Scrisorile domneşti din ar
l)ivele transilvane şi  documentele de curând 
publicate de d. dr. D. , fac deplină dovadă 
despre aceasta. Ce ar fi fost dar dacă am fi 
posedat azi întreaga corespondenţă a Dom
nilor noştri cu stăpânitorii şi centrele mari 
ale ţărilor vecine - din suta XIV până 'ntr'a 
XVII. Evident o bună parte din istoria arte
lor religioase în Ţările Române s'ar fi reo
glindit în ea şi cercetările în această direcţie 
ar fi fost mult mai Jesnicioase şi fructuoase. 
S'au nimicit însă cu toatele - din m ultul de 
odinioară trebue să ne mulţumim cu puţinul 
de azi. De aceea trebuie să fim fericiţi 
când în acest puţin, cercetătorii dau peste 
ştiri şi lămuriri ca acele despre icoanele lui  
Barnovski-Vodă şi zugrafii Trei Erarl)ilor. 

1\. L. 
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INFAŢlŞÂND 

VEDERI DIN T ARA.ROMÂNEASCĂ ' 
--0--

Prezentăm de rândul  acesta alte două ve
deri, şi cele din urmă, din albumul lui RQ
bert Ainslie 1) , înfăţişând, una,· Vedere de pe 
Olt, şi cealaltă, Piteştii . 

Ca şi celelalte stampe, şi acestea, sunt în
soţite de legendele lor, pe cari le repro
ducem în traducere : 

«Vedere de pe Olt în Valahia.-Ţinutul 
Valai)iei este de o întindere mare, dar cu
prinde puţine oraşe însemnate şi este înde
obşte rău cultivat. Turcii îi zic Carabogdana, 
ceeace înseamnă pământul grâului negru 2) , 
pe care-I produce din belşug . Părţile din
spre apus sunt foarte m untoase şi au aspec
tele cele mai măreţe şi cele mai romantice. 
In râuri se găseşte o mare cantitate de nisip 
de aur şi se crede că ele ar oferi mult aur, 
dacă ar fi bine exploatate. 

«Vederea de aci e de pe Olt (pag. 1 1 6) .  
Acest râu izvoreşte din apropierea Cicului, 
oraş neînsemnat din partea de miază-noapte 
a Transilvaniei ; după mai multe ocoluri prin 
munţii Valal)iei şi după ce a străbătut un 
oraş cu numele său (?) 3) , se varsă în Du
năre, intre Vidin şi Nicopole. 

«Prin tratatul dela Pojarevaţ 4) , din 1 71 8, 
Oltul a devenit unul din l)otarele dintre te
ritoriul turcesc şi cel austriac, dela intrarea 
în Valal)ia până la vărsarea sa în Dunăre. 
Prin tratatele u lterioare s'au făcut oarecari 
mici modificări cu privire la l imitele acestor 
două împărăţii. 

1 ) V. acest Buletin, IV, 13 şi V, 18. 
2) In text «la terre du froment noir». 
3) E o confuzie a autorului. Trebue să se înţe

leagă Oltenia. 
4) Passarowitz. 

«Grupa de figuri dinaintea desemnului e 
alcătuită din Ţigani, cari oferă călătorilor 
spre vânzare nisip de aur. 

<<Una din îndeletnicirile de căpetenie ale 
acestor fiinţe ciudate, cari se găsesc în cete 
numeroase prin ţinuturile turceşti *) ,este s trân
gerea nisipului de aur de prin râurile acestei 
provincii, din care pricină se numesc spă
lători de aur. Instrumentul necesar la această 
operaţiune consistă dintr'o scândură oarecare, 
provăzută in toate părţile cu margini de lemn ; 
se aşterne un petec de stofă de lână, şi scu
turând nisipul de aur cu apă cu tot, grăun
ţele mici de aur rămân lipite de bucata de 
stofă, de pe care se alege cu uşurinţă. In 
partea de dincolo a râului  sunt locuinţele 
acestor oameni, în timpul când sunt astfel 
ocupaţi ; coliba de alături este locuinţa unui 
comisar, trimis ca să- i supravegl)eze, căci 
jumătate din aurul găsit se percepe ca zestre 
pentru principesa Valal)iei, iar cealaltă ju
mătate rămâne in stăpânirea celui ce-a găsit-o. 

*) <<Ţiganii sunt foarte numeroşi în Siria, 
unde trec drept mal)ometani. Trăesc în cor
turi şi uneori in bordee sub pământ. Ei au 
o reputaţiune cu mult mai bună decât nea
murile lor din Ungaria sau Ţiganii din Anglia, 
pe cari unii ii socotesc ca fiind de baştină 
din aceeaş seminţie» . - Pocock 5) . 

5) Pococke (Ricl)ard) - cu ortografia riguroasă a 
numelui - ( 1 704 - 1 765). 1\ tipărit călătoriile sale în 
Levant sub titlul : A description of the East and 
some others countries (Descrierea răsăritului şi a 
altor ţări), Londra 1 743-45, în 3 voi. (Nouvelle bio
graphie generale depuis les temps les plus recules 
jusqu'ii nos jours, publiee par Firmin Didot Freres, 
XL, Paris 1862). 
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«Piteştii în Valahia. - Piteştii sunt un 
oraş puţin insemnat, aşezat admirabil într'un 

ţinut pitoresc şi roditor, care oferă o ne
mărginită varietate de privelişti frumoase. EI 

este aşezat pe drumul Sibiiului spre Bucu
reşti, cam la 10 poşte nemţeşti sau 1 20 mile 

englezeşti 6) spre NE de Bucureşti şi cam 

6) 1 93,080 km. 

http://patrimoniu.gov.ro
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in centrul ţerii Valabiei. Argeşul ,  izvorînd 

din munţii cari despart această provincie de 
Transilvania, şerpueşte pe la poalele ora-

şului şi adaoge mult la frumuseţea poziţiunii 

sale. Râul acesta, după ce se uneşte cu Dâm
boviţa, se varsă în Dunăre cam peste drum 

http://patrimoniu.gov.ro
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de Turtucaia, în Bulgaria. O călătoare de 
seamă, Margrava d'Anspacl) 7) , dă urmă
toarele amănunte în privinţa scenelor pito
reşti din partea locului : 

«Nu mă voiu apuca să descriu frumuse
• ţile măreţe ale acestor munţi, acoperiţi în 
«Unele locuri de păduri, în altele perpendi
«Culari, şi de pe cari diferite accidente sau 
«furtuni au răsturnat copaci mari, cari au 
«Încl)is drumul rău lui . Nu-ţi poţi incl)ipui 
«ceva mai sălbatec şi mai pitoresc ca unele 
«din locurile pe unde am trecut ; dar fru
«museţea scenelor răsplătia cu greu neplă
«cerea drumurilor rele. Ţara aceasta poate 
«fi numită cu drept cuvânt un giuvaer rău 
«lucrat : ce n'ar putea fi ea în mânile unui 
« popor de gust şi deştept». 

«Cu toate că provincia aceasta e roditoare 
şi produce din belşug grâne, fructe şi un  

7) Elisabeta-Berkeley, margrava d'Jlnspaci), mai 
cunoscută sub numele de Lady Elisabeta Craven, 
1 750- 1828. In 1 787 a călătorit prin Crimea, Turcia 
şi Rusia. Scrierea sa : journey through the Crimee ta 
Constantinople ( Călătoria la Constantinopole prin 

vin plăcut, ea nu e prea populată şi înfă
ţişează pentru călător un tablou plin de ne
l inişte şi de mizerie ; locuinţele sunt nişte 
colibe sau bordeie , făcute din lemne şi pă·· 
mânt, cu descl)izături pe coperiş, pe unde iese 
fumul .  Ea plăteşte Porţii, potrivit stipulaţiu
nilor, o sumă de 320 pungi (cam 32.000 !.) 8) ;  
se crede însă că prin împilări şi prin rapa
citatea guvernului şi a agenţilor săi se scoate 
o sumă de trei ori mai mare. Scriitoarea po
menită mai sus zice că această împilare si
leşte adeseori pe locuitori să fugă în m unţi , 
ca să-şi caute acolo un adăpost ; cel p uţin 
acolo sunt scăpaţi de cruzimile pe cari le 
încearcă din partea unui guvern despotic. 

«Gravura înfăţişează marginea oraşului cu 
o biserică grecească şi o mănăstire pe o 
ridicătură l a  mâna dreaptă, ale cărei maluri 
sunt udate de Argeş». 

O. LUGOŞillNU. 

Crimea) este foarte cunoscută şi conţine observaţi 
preţioase (Firmin Didot Freres, Ibidem, II, Paris 1 855) . 

8) Valoarea de aci, in livre (franci), e aproxima
tivă. Jlr trebui 34.200 1., dacă o pungă are 500 de 

piastri sau 1 10 franci. 
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III. 

Ă doua campanie de săpături la 

Cetatea "Ulmetum" 

- Relaţie oficială -

Campania de săpături arcl)eologice a Mu
zeului Naţional de Anticl)ităţi a avut anul 
acesta drept obiectiv desvelirea întregului 
zid de apărare al cetăţii în exterior-partea 
rămasă nedesvelită anul trecut - şi în inte
rior, cum şi executarea lucrărilor preliminarii 
pentru cercetarea interiorului cetăţii. 

Obiectivul acesta a fost în întregime atins. 
In exterior s'au scos la iveală : partea a 

doua din frontul de SV al cetăţii cum şi în
tregul front SE, în lungime totală de 1 80 m., 
descoperindu-se trei turnuri dreptungl)iulare 
(unul cu dimensiunile 1 0.78X 1 3. 15X10.87 m. ,  
altul  cu 7.60 X 1 3.35X 7.80 m.  şi altul cu 
8.70 X 1 2.22 X 9.00) şi unul rotund de colţ 
(Ungl) . u l  de Est al cetăţii cu o circumfe
rinţă de 37.40 m.). In interior s'a săpat zidul 
pe toată lungimea lui ,  degajându-se cu totul 
cele două porţi principale descoperite încă 
din anul trecut şi descoperindu-se alte patru 
porţi secundare, mai mici, mai simple şi ne
apărate prin turnuri. Deşi destul de înguste 
(c. 2.50 m.) şi aceste portiţe au fost strâmtate 
într'o epocă târzie cu blocuri mari de piatră 
ca şi porţile cele mari. Acestea la rândul lor 
sunt prevăzute în interior cu un fel de contra
forţi masivi de o soliditate remarcabilă, din 
beton şi placaj greu de piatră regulat tăiată, 
în mare parte monumente funerare ori vo
tive, din cari câteva, deşi aşezate foarte in
comod pentru cercetare, au putut fi totuşi 
studiate fără a strica zidul. Spaţiul dintre 
aceşti contraforţi, în suprafaţă de c. 1 4  m. p. , 
este pardosit cu lespezi mari de piatră. 

Zidul de apărare al  cetăţii pe dinăuntru 
nu este placat ca pe dinafară cu pietre re
gulat tăiate, ci prelucrat numai din beton, 

potrivit aşa fel ca să dea o suprafaţă dreaptă 
destul de regulată. Este susţinut şi aici pe 
un soclu ,  care împreună cu cel din exterior 
dă temeliei o grosime de circa 3.20 m. 

Pe fiecare curtină (afară de prima curtină 
a laturei NV şi de prima a lat. SE) se află 
câte un rând de scări pentru accesul părţii 
superioare a zidului ; aceste scări sunt duble, 
formate din blocuri mari de piatră regulat 
tăiate şi lăţimea lor (de c. 1 m.) este scăzută 
din însăşi grosimea zidului. 

S'au mai desgropat în întregime şi trei 
turnuri (cele două turnuri ale porţii SV şi 
un turn patrulater de pe laturea SE) , con
statându-se şi aici acelaş fel de tratare a zi
dului în interior, în opus incertum cu soclu 
de grosime variabilă. 

In acelaş timp s'au făcut primii paşi pentru 
cercetarea interiorului cetăţii, pe de oparte 
desgolind strat de strat două sectoare adia
cente zidului în suprafaţă de circa 700 m. p., 
iar pe de alta pornind dela portiţa SE spre 
mijlocul cetăţii printr'o tranşee largă. Prin 
mij locul acesta s'a constatat că în interiorul 
cetăţii construcţiile erau - cel puţin în ulti
mele timpuri - în marea lor majoritate, cu 
totul primitive, din piatră neregulată prinsă 
cu pământ, afară de rari excepţii. 

S'au descoperit în dărâmături şi în zid în
trebuinţate ca material de zidărie o serie de 
inscripţii şi de fragmente de inscripţii pe 
piatră şi pe lut ars, de cea mai mare în
semnătate, atât pentru istoria cetăţii cât şi 
pentru împrejurările sociale ale regiunii în 
anticl)itate, cum şi o mare cantitate de frag
mente ceramice, neobicinuit de variate atât 
ca formă cât şi ca ornamentaţie. 

Rezultatele complete ale acestor săpături 
vor fi cu de-amănuntul expuse în comuni
carea pe care d. profesor V. Pârvan, Direc
torul Muzeului Naţional, o va prezenta anul 
acesta Academiei Române. 

http://patrimoniu.gov.ro
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IV. 

Descoperiri nouă în Scythia Minor 

- Relaţie oficială -

l\lături de cercetările cetăţii, şi în legătură 
cu acestea, s'a întreprins anul acesta şi ex
plorarea din punct de vedere arcl)eologic a 
împrejurimilor pe o rază de circa 30 km., 
coprinzându-se întreaga Dobroge de mijloc, 
dela Dunăre până la mare. S'a cercetat în 
mod amănunţit un castru de pământ situat 
în imediata apropiere a cetăţii Ulmetum, cam 
la 3 km. spre NE. E o suprafaţă dreptun
gl)iulară de aproape 31/2 l)ectare împrejmuită 
de un  val de pământ care se păstrează 
destu l  de bine pe toată întinderea, lăsând să 
se vază atât intrările lagărulu i ,  cât şi sis
temu l  de apărare exterioară al acestora. 

Mai sumar s'au cercetat cetăţile de piatră 
dela Caral)arman şi Caranasuf (Histria) şi 
dela Calacl)ioi (Capidava) , Hârsova (Car
sium) şi Hasarlâc (Cius?) ,  luându-se măsuri 
şi adunându-se fragmentele ceramice ce s'au 
p utut găsi la suprafaţă, pentru comparaţie 
cu cele dela Ulmetum. 

O deosebită atenţie s'a dat căutării monu
mentelor izolate, epigrafice şi sculpturale, des
coperindu-se astfel cl)iar în satul Panteli
monul de sus, două fragmente epigrafice, 
unul latin şi altul grec, cum şi câteva monete. 
In satul Râmnicul de sus, servind ca temelie 
sub colţul unui mare l)ambar boeresc, s'a 
găsit un altar de piatră, a cărei inscripţie 
din nefericire a fost cu totul stricată, iar în 
satul de alături, Râmnicul de jos, cl)iar în 
împrejmuirea de piatră a unui locuitor, s'a 
aflat un mare monument funerar al unui  
beneficiarius, scos dintr'o movilă, pe care 
Direcţia Muzeului a săpat-o. 

O descoperire de preţ s'a făcut in dreptul 
satulu i  Şeremet, în masivul pietros care for
mează malul drept al pârâulu i  Casimcea. In 
acest masiv se descl)ide un fel de amfiteatru 
natural încununat de stânci mari şi aşezate 
parcă de o mână capricioasă. Stâncile cari 
mărginesc de o parte şi de alta arcul amfi
teatrului poartă câte o inscripţie grecească 
indicând amândouă l)otarele unor vecl)i aşe
zări din epoca greco-romană. 

Dacă la toate acestea mai adăogăm şi 
mulţimea nenumărată a movilelor, ce stau 
împrăştiate - ai crede la prima vedere la  
voia întâmplării ,  - dar cu un rost d in ce 
în ce mai precis când le studiezi mai de 

aproape - s'a strâns anul  acesta un mate
rial arcl)eologic destul de însemnat pentru 
cunoaşterea mai în amănunte a vieţii antice 
in partea de mijloc a Dobrogei. 

Insfârşit la Constanţa, s'au descoperit cu 
prileju l  săpăturilor din port şi din oraş o 
sumă de monumente importante pentru istoria 
oraşului antic în epoca creştină. 

1\supra tuturor acestor descoperiri nouă 
în Scytl)ia Minor va face d. prof. Pârvan, 
Directorul Muzeului Naţional, o comunicare 
amănunţită 1\cademiei Române. 

V. 

N ecropola şi altarul votiv dela 

Serdaru (Şendreni), judetul Covurlui 

Incă din anul 1 907, cu ocazia unor escur
siuni la valu l  roman din judeţu l  Covurlui ,  
am observat l a  intrarea satului  Serdaru cio
buri de olărie foarte vecl)e, asvârlite pe ici 
şi colo. Interesându-mă mai târziu de pro
venienţa lor, am aflat că pe locul actualei 
fabrici pentru industria cânepei, dela intrarea 
satulu i  Serdaru, s'ar fi aflat, cu ocazia săpă
turilor pentru facerea basinului şi temeliei 
clădirii, oale de diferite forme, în cari se 
găsia cenuşă amestecată cu pământ. Nepu
tând controla îndeajuns cele spuse, m'am 
m ulţumit cu strângerea câtorva resturi mai 
deosebite. 

De atunci şi până în anul trecut n'am mai 
putut culege nici o altă lămurire mai precisă. 

In toamna anului 1 9 1 1 ,  săpându-se un loc 
al d-lui C. Tofan, situat alături de fabrică, 
în partea de apus, s'a dat iar peste ase
menea vase ; dar, ca şi rândul trecut, ele au 
fost sparte la scoaterea lor, unele fiind pu
trezite, altele din neglijenţă, iar altele din 
credinţa că sunt hani într'însele. Ceva mai 
târziu s'a descoperit în capătul despre NV. 
al locului şi  o piatră cu inscripţiune. 

1\flând de acestea, m'am pus în contact cu 
cei  ce săpau, cum şi cu d-1 Tofan, proprie
tarul locului ,  rugându-i să-mi înlesnească 
cercetările. In urma acestora, am putut obţine 
un vas mai mic, aproape întreg, precum şi 
fragmente din altele mai mari, cari erau cu 
totul sdrobite şi fărâmate de presiunea pă
mântu lui. 

1\ceste vase erau pline cu cenuşă ameste
cată cu oase mici calcinate şi cu pământ, 
arătând o ardere necompletă şi nesiste
matică. 
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După spusa locuitorilor, din fericire aceiaşi 
cari au lucrat şi la fabrică , acelaş conţinut 
îl aveau toate vasele găsite de ei. Intr'unul 
singur  s'a aflat un inel grosolan, azi pierdut. 

Vasele găsite de mine erau aşezate direct 

urnele mortuare. Deşi Jocul pe care s'au 
găsit are o întindere de peste 5 bectare, 
totuşi ele erau mai numeroase pe locul d�Iui 
Tofan, situat pe costişa micului deal ce se 
sfârşeşte în Siret, acolo unde s'a găsit şi 

1\ltarul votiv aflat pe locul d-lui C. Tofan dela Serdaru. 

pe pământ, mmte împrejurul lor, unele aco� 
perite cu un căpăcel. 

Din toate acestea, m'am putut convinge 

1 .  

11. 

2. 

piatra cu inscripţiune. (Vezi fotografia locului 
d-lui C. Tofan precum şi o parte din fa
brică). Numărul urnelor aflate încă din 1 907 

3. 

5. 

Vase şi fragmente de vase vec]Ji (urne mortuare) găsite pe locul necropolei dela Serdaru. 

că pe locul d-lui Tofan, ca şi pe locul fa
bricei, ambele împreună aşezate in partea 
de NE a satului Serdaru (Şendreni) a fost 
un cimitir antic, iar vasele nu sunt decât 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

ar trece, după spusa lucrătorilor, peste o mie. 
După aceste urne, ca şi din cioburile cu

lese, avem a face cu o olărie foarte vecbe, 
in stil primitiv, cu mici ornamente geome� 

1 6  
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trice, asemănătoare mai mult cu olăria pre
romană decât cu cea romană (fig. 4 şi 5). 
Fabricarea lor, cred locală, e foarte înapoiată. 
Lucrate cu mâna, cu forme neregulate (fig. 
2 şi 3) , rău arse, din pământ neomogen, rău 
ales, cu petricele şi nisip, ele n'au putut re
zista umezelit, presiunii şi rădăcinilor plan-

Altarul votiv (desemn) de la Serdaru. 

telor mai mari şi s'au stricat. De aceia cele 
mai multe erau sfărâmate la găsirea lor. 

Din cele observate de mine, precum şi 
din arătările lucrătorilor, aceste urne erau 
de diferite mărimi şi forme : unele de câţiva 
centimetri, altele înalte de 30-40 cm.; unele 
lungi, supţiri, cu gâtui înalt, altele largi, cu 
forma de b utoiaş, cum e exemplarul obţinut, 
a cărei înălţime şi diametru e de 10 cm. 
(fig . 1 ) .  

Locuitorii şi bătrânii satului  spun c ă  oale 
de acestea s'au mai găsit şi ceva mai la 
apus de sat, pe malul stâng al Siretului, 
surpat de apele mari ale răului. Toate insă 
s'au stricat, cum s'au stricat şi urnele acestui 
cimitir destul de mare. 

La capătul despre NV al acestei necropole 
s'a găsit şi piatra cu inscripţie. O piatră de 
calcar, cu patru feţe, aproape egale, late de 
45 cm., inalte de 95 cm. Baza, ceva mai lată, 
e prevăzută în dreptul feţei scrise cu două 
rânduri de cl)enare săpate înăuntru. Capătul 
de sus al acestei pietre, ce se termina în 
formă de piramidă, e sfărâmat. Din cauza 
aceasta, din primul rând al inscripţiei nu  
s'au păstrat de  cât 2-3 urme. (Dau aici un  
desemn ce-am luat-o la faţa locului). 

Literile sunt mari, de 5 %  cm. ; distanţa 
între rânduri de 4 cm. Inscripţia e urmă
toarea : 

1//1!1//!llt/1 
V I C T O R !  

1/I///V!!!lVL!A 

:'NS QVl ET 

RVNDAClO 
Q Q 

EX VOTO PO 
SVIT L D EX D E  OR 

Ea poate uşor fi reconstituită : 

[HERCVLI] VICTOR! L. 1\ L[IVSJ 

IVL!A IVS QVI ET RVNDACIO 

Q[VIN]Q[ENNALISJ EX VOTO POSVIT 

L[OCVS] D [ATUS] EX DE[CRETO] OR[DIN IS]. 

Altarul acesta , pus de un Quinquenal din 
ordinul sfatului unei colonii legal constituite, 
ne arată existenţa unei aşezări stabile, care 
pare mai probabil să fie cea de lângă satul 
Barboşi, decât vre-o alta, situată între aceasta 
şi valul  roman, depărtat cu vre-o 6 km. spre 
apus. E prima inscripţie, din câte cunosc, 
care atestă existenţa elementului civil în a
ceastă parte a Daciei. 

Deosebirea dintre epoca monumentului şi 
a urnelor mortuare găsite mă face să cred 
că piatra a fost adusă cu ocazia vre-unei 
l)otărnicii, de cât că a fost pusă din capul 
locului lângă acea necropolă. 

N. VELICI)I 
Profesor. 

A.DA.OS 

Comunicarea şi observările d · lui V. sânt 
de completat cu următoarele fapte. 

Staţia daco-romană dela Şendreni (în le
gătură cu castrul roman dela Gl)ertina) face 
parte din complexul de aşezări analoage si
tuate dealungul drumului roman, care, venind 
din Dobrogea pela Garvan-Bisericuţa şi tre
când dincoace la Barboşi, mergea in sus pe 
malul stâng al Siretu lui pănă la Poiana (la 
Nord de Nicoreşti) , de unde trecând Siretul 
se ridica pe Trotuş şi apoi pe Oituz pănă 
la pasul Oituzului ,  l a  Breţc, unde se unea 
cu drumul  roman ce venea pe valea Oltului  
dela A.pulum. Pe acest drum roman care 
lega direct Dacia transcarpatină cu Moesia 
scytl)ică, afară de lagărele principale de pază, 
aşezate la Breţc, la Poiana şi Ia Gl)ertina, 
mai cunoaştem pănă acum următoarele aşe
zări preromane : la Piscu, la Pecl)ea, la ră
sărit de Cosmeşti, la Domneşti şi, toate trei 
la un loc, la confluenţa Tazlăului cu Tro-
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tuşu l ,  lângă Bârsăneşti, lângă Brătila şi lângă 
Râpe le. 

Drumul acesta roman era apărat în re
giunea dela răsăritul Siretu lui de un mare 
val de pământ care începând din dreptul 
1\djudului trecea pe la Nord de Poiana şi 
Nicoreşti , pe la Corod, Băleni şi Folteşti, iar 
de aici, peste Prut se îndrepta spre Răsărit 
cam pe graniţa nordică a foastelor j udeţe ro
mâneşti Bolgrad şi lsmail 1 ) . 

Pe cân"d însă , centru l  rural depe lângă 
castrul dela Poiana şi celelalte aşezări dela 
Nord ţin de cultura primitivă dacă ori de 
in�uenţele daco- romane venind din provincia 
Dacia, castrul dela Gl)ertina, cu urmele dela 
Şendreni ,  ţine strâns de organizaţia politic
mil itară şi culurală a Moesiei inferioare. -
ln adevăr garnizoana care staţiona în castrul 
de lângă Barboşi era trimisă aici din dreapta 
Dunării : avem constatate trupe din leg. 1 Ita
l ica, din leg. V Macedonica şi din col). Il 
Mattiacorum : ultimele două corpuri au lu
crat cl)iar la  ridicarea cetăţii, fabricând că
rămizile necesare clădirilor. Cel mai vecl)iu 
monument găsit pănă acum la Barboşi e din 
vremea împăratului Traian, şi dintru început 
aşezarea ţine de Moesia inferior, precum 
arată pomenirea la  Barboşi a guvernatorului 
P. Calpurnius Macer, care a condus acea 
provincie între anii 1 1 2-1 13. 

Inscripţia dela Şendreni , comunicată mai 
sus de d. V., ne era cunoscută încă mai 
dinainte şi Muzeul Naţional a trimis la faţa 
locului, în primăvara trecută, pe un d. asis
tent, care să facă cercetările de cuviinţă în 
privinţa descoperirei. Fotografia alăturată, fă
când parte din colecţia Muzeului ,  comple
tează astfel în cl)ip fericit materialul ilustra
tiv trimis de d. V. 

lnsemnătatea inscripţiei (care a fost bine 
cetită de d. V.) constă în următorul fapt. 
D intre diferitele territoria, comune rurale cu 
o organizaţie quasi-municipală, cari au existat 
în stânga Dunării, nu aveam documentat pănă 
acum decât pe cel din Sucidava (Celeiu ,  în 
Romanaţi) : territorium Sucidavense, ai cărui 
curiales restaurează templul zeiţei Nemesis 
din cetatea Sucidava. lnscripţja dela Şen-

1) A.supra tuturor celor de mai sus mă opresc mai 
de aproape, documentănd in amănunte diferitele a
firmări, in comunicarea ce o pregătesc încă mai de 
mult pentru A. cade mia Română : " Castrul dela Poiana 
şi drumul roman prin Moldova de jos". 

dreni ne face cunoscut un al doilea territo
rium, care tot prin l)otărîrea curialilor, ex 
decreto ordinis, reprezentati efectiv de ma
gistratul suprem al teritoriului : de quinquen-

Inscripţia (fotografie) de la Serdaru. 

nalis (cf. quinquennalis territorii Capidaven
sis, la Capidava-Ulmetum) ,  - încl)ină un 
altar lu i  Hercules Victor (atribut neobicinuit : 
de obiceiu Hercules invictus sau Hercules 
(et !) Victoria [Augusta]), - foarte probabil 
cu prileju l  biruinţelor romane împotriva bar
barilor nordici, câştigate sub Marcus 1\urelius 
(duetul literelor inscripţiei noastre indică 
destul de sigur această epocă). 

ln ce priveşte existenţa populaţiei civile 
la Barboşi, ea e atestată şi prin alte inscripţii 
atât în ce priveşte elementul roman cât şi 
cel grec. 

Dacă acum capitala respectivulu i  territo
rium s'a numit Dinogetia ori Polonda e o 
cl)estiune asupra căreia nu  e locul de a in
sista aici . 

Numele encl)oric Rundacio e de asemeni 
pănă acum nedocumentat. Cunoaştem nu
mai un Ulpius Dacio(-nis) în Salonae. 

Deocamdată atât. In studiul mai sus anun
ţat despre " Castrul dela Poiana şi drumul  
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roman prin Moldova de jos" voiu reveni 
mai de aproape şi asupra antici)ităţilor de 
la Barboşi şi Şendreni. 

V. P.ÂRVAN. 

VI. 
Observatiuni asupra sfeşnicului 

de la  Vieroş 

Un studiu comparativ al materialului ar
tistic de la noi ne-ar oferi multe surprize. 
A.m găsi obiecte de întrebuinţare religioasă 
şi domestică care au fost introduse ime
diat cu apariţia lor in industria apuseană. 

Covoarele genoveze din colecţia Muzeului 
Naţional , aduse de Neagoe Voevod, aproa
pe odată cu apariţia lor in Italia, nu fac 
de cât să confirme această presupunere. 

Muzeul Naţional mai posedă un obiect, în 
imediată inrudire. cu arta renaşterii italiene : 
este un  sfeşnic de lemn, care a fost al bi
sericii de la mănăstirea Vieroşul. 

Nu are nici o dată pe el, şi esemplare care 
se apropie de acesta mai sunt şi aiurea. 
Muzeul Etnografic, biserica mănăstirii Verbila, 
biserica Bucur şi altele poate posedă esem
plare deacestf el. Din câte cunosc eu însă, cel 
de la Vieroş este cel mai apropiat, prin pro
filatură şi ornamentaţie, de sfeşnicele de bronz 
din epoca renaşterii. 

In " sala bronzurilor" dela Muzeul Naţional 
din Florenţa se află esemplare de o asemă
nare uimitoare 1) . De alt-fel artiştii italieni 
au dat o desvoltare şi mai mare acestor 
obiecte rituale, isbutind să obţie cu ele o 
impresie monumentală 2) . 

Esemplarul de la Vieroş presintă însă par� 
ticularităţi care . de o cam dată nu se pot 
esplica. La candelabrele italiene baza era 
formată dintr'un trunci)iu de piramidă, spri� 
jinit în cele trei puncte inferioare pe câte un  
picior de  leu, iar punctele superioare cores
punzătoare decorate cu câte un cap de berbec. 
Feţele erau ocupate de eci.isoane, cu embleme 
princiare. Baza celui de la Vieroş păstrează 
aceeaş formă geometrică, însă o decorează 
cu vulturi cu două capete, aşezaţi pe mu� 
ci)iile piramidei. Capetele lor se resfrâng fie-

1) No. 5259 din colecţia făcută de Neue P[Joto
grap[Jisc[Je Gesellsc[Jaft. 1\. G. Berlin-Steglitz. 

2) Corrado Ricci : Italie du Nord (Colectia cl\rs 
Una species milleoo), pag. 104 :  Candelabru! basilicei 
St. Anton din Padova de Andrea Briosco (Ricci). 
(1 470 - 1532 ): Candelabru! făcut de Fontana pentru 
Certosa din Pavia : Italia monumentale, pag. 38, ed. 
Bonomi, Milano. 

Sfeşnicul de la Vieroş (Muzeul Naţional). 

care pe câte o faţă a piramidei, unde se în� 
tâlnesc, spre a susţine coroana domnească, 
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cu cel al pajurei de pe colţul vecin. Colţu
rile superioare ale piramidei între gâturile 
pajurei sunt decorate cu câte un cap de leu, 
rudimentar indicat. Profilatura distinsă şi ar
monia ce rezultă din proporţionarea amă
nuntelor între ele, ne întăresc în convingerea 
că acest obiect de artă este rezultatul unei 
imitaţii. Căci nu se poate ca un artist care 
alcătueşte un tot artistic aşa de fericit şi de 
savailt, să nu poată indica ca lumea o foae de 
acantă sau o frunză oare-care. Şi apoi, între 
două genuri asemănătoare, a�ătoare unul  la 
noi şi cel-l'alt în Italia, de sigur că nu la 
noi  ar fi cel original. 

Neavând o colecţie completă de fotografii 
ca să putem stabili gradul de vecl)ime al fie
căruia, nu putem precisa rostul suportulu i  
de Ia  sfeşnicele noastre. Vulturii, cari înlo
cuiesc celelalte ornamentaţi i ,  au fost în
trebu inţaţi prima dată Ia noi, din cauza 
situaţiei sociale a celor ce dăruiau acele 
sfeşnice, sau i-am importat, ca element deco
rativ, deja stilizaţi, din ţerile care îi aveau 
în marca lor şi cu care noi ne găseam în 
legături apropiate ? (Serbia şi .Austria). 

Lucrul acesta are o deosebită importanţă, 
căci ne lămureşte dacă aveam legături directe 
cu lumea renaşterii italiene sau aceste forme ne 
veniau prin a lţii. Din esemplarele pe care le 
cunosc eu, acesta de la Vieroş mi se pare cel 
mai vecl)iu, atât din causa asemănării sale sti
listice cu cele ale renaşterii cât şi din causa 
esecuţiei îngrijite a profilaturei, ceea ce dove
deşte că a avut înainte-i un esemplar bun. 
Cele de mai târziu, inferioare, prin profilatură 
şi esecuţie, introduc în bază modificări radi
cale : sau decorează colţurile cu îngeri tra
taţi în cariatide (bis. Bucur) sau suportul este 
format de trei picioare întoarse în afară, spre 
a-i da o bază suficientă de sprijin 1). Cu vre
mea profilatura se şterge din ce în ce, până 
ajunge iarăş la forma vecl)e: un baston inelat 
prins între două talere-cel inferior îl men
ţine vertical, iar de cel superior se prind lu
mânările (Tismana). 

După cum vedem , o colecţiune raţională 
de fotografii ne poate da lămuriri nepreţuite, 
fără de care nu se poate alcătui nici cel puţin 
mici monografii, cu atât mai mult o istorie 
a artelor româneşti . 

SP. CEGANEANU 

1) Mănăstirea Verbila . Vezi Buletinul Societăţii 
1\rl)itecţilor Români, No. 1 ,  p. 5-6 

VII. 

Despre schitul Hotărani 

Situaţi unea geografică a acestui scl)it, aşezat într'o 
localitate preistorică, alături de necropolea coloniei 
Romula.-Proximitatea lui de "Balta Judeţului" de pe 
moşia fostă a boerilor Fărcăşani.-Judecia lui Farcaş 
din 1 247 la Fărcaşe, Hotărani şi Reşca.-Note şi în
dreptări în lectura pisaniei şi în lista ctitorilor zu
grăviţi în biserică : Fărcăşanu. Fălcoianu, Cantacu
zino, Brâncoveanu. 

I. Situaţiunea, descrierea, pisania. Mănăsti
rea Hotărani sau Otărani, cum i se mai zice 
în pisanie, se află in satul cu acelaş nume 
din judeţul Romănaţ, nu  departe de lunea 
Oltu lui . Dupre pisanie, s'a înălţat între anii 
1 587- 1 588, fiind prenoită între anii 1 707- 1 708, 
de când datează şi pictura murală. Din întreaga 
aşezare mănăstirească de odinioară, ni se pă
strează până astăzi, în bună stare, biserica 
ascunsă după mucl)ia unui deluşor, cu zidul 
vecl)iu în părăsire, ce ocolea cl)iliile cu totul 
distruse. Mai sus de biserică , în mijlocul unei 
porumbişte, se vede de departe clopotniţa, în 
forma unui turn înalt, fără acoperiş, pustie 
şi stingl)eră, ca şi când ar plânge singură 
ruinele din împrejurimi. La câţiva paşi de 
clopotniţă, trece drumul roman ce vine dela 
Islaz, de lângă Dunăre, mergând spre munte 
şi străbătând în Hotărani o staţiune preisto
rică, cu măguri de diferite mărimi, printre cari 
s'a întins o dată necropolea vecl)ei colonii Ro
mula, capitala Daciei Maluensis ; iar la câteva 
sute de metri de scl)it, se văd ruinele cetăţii 
dela Reşca, numită impropriu Cetatea .Antinei 
sau .Antina, cunoscuta acropole a Romulei. 
In sfârşit, ceva mai departe de biserică, în 
pădurea din marginea satului către Olt, se 
vede o poiană, căreia i se zicea în vecl)ile 
l)otărnicii "Balta Judeţului " ,  iar acum în graiul 
sătenilor " Balta Judelui " .  

.Aceasta este, î n  câteva cuvinte, situaţiunea 
geografică a scl)itului dela Hotărani, faţă de 
rămăşiţele istorice ce-l înconjoară şi-i dau 
un farmec de profundă sanctitate. Nicăeri, 
într'adevăr, aiurea, sufletul nostru românesc 
şi creştin nu s'ar putea adânci mai mult în 
contemplaţiunea sfântă a unor vremi apuse, 
de cât aici la Hotărani, unde omenirea de 
odinioară, trecută la altă vieaţă, trăeşte şi 
astăzi sub ocl)ii noştri, tocmai prin semnele 
morţii ş i  ale pietăţii ,  adică prin morminte. 
Căci, aici vezi măguri cu rămăşiţi preisto
rice, dincolo movile cu sarcofage din epoca 

http://patrimoniu.gov.ro



126 BULETINUL COMISIUNII  MONUMENTELOR ISTORICE 

daca-romană, iar la câţi-va paşi, tot în acelaş 
Joc, morminte creştineşti de astăzi. Şi cum 
ai stat de le-ai socotit vârsta şi rostul lor 
unic încl)inat morţii, numai de cât ai şi de
pănat în minte firul a trei vieţi omeneşti scurse 
în mii de ani împrejurul aceluiaş petec de loc, 
unde, şi bogat şi sărac, şi bun şi rău şi-au 
găsit odil)na veşr. ică. Nicăeri, cu alte cuvinte, 
nu găsim ca la Hotărani reprezentate, prin 
semnele morţii, cele trei mari vârste prin 
cari a trecut poporul român, adică vârsta 
preistorică, vârsta daca-romană şi vârsta 
românească de astăzi. 

1\cest sfânt locaş, cu toate că vine în apro
piere de ruinele romane, a scăpat totuş din 
vederea cercetătorilor noştri, aşa încât despre 
existenţa lu i  nu avem decât o notiţă culeasă 
de vre-un preot sau dascăl local , înaintată 
lu i  V. 1\. Urecl)ia, pe când era Director la 
Ministerul Cultelor, iar din arl)iva Ministe
rului împărtăşită de Urecl)ia lu i  1\Jexandru 
Odobescu, care a publicat-o, se înţelege cu 
multe greşeli, în 1\nalele Societăţii 1\cademice 
Române din 1878, de unde apoi s'a reprodus 
şi de alţii, spre a se răspândi şi mai mult 
greşelile, pe cari ne credem datori a le în
drepta aici. Iată întâiu cum sună pisania : 

Aciastă sfăntă şi dumnezeiască bisearică 
ce să chiamă Otărani (G'>T�p.nn1), hramul So
borul Ingerilon't, din temelia ei fost făcut(ă) 
dejupan Mitrea Vornic ijupaniţa e(go) Neaga 
la cursul anilor 7096. Trecând multă vreame 
şi stricăndu-să, îndemnatu-s-au, cu ajutor lui 
Dumnezeu, jupan Matei Fălcoianu biv ve! 
Căpttan sin Gheorghie Vornicu de au dres-o 
şi au Înfrumuseţat-o cu zugrăveal(ă) şi au fă
cut clopotnita şi slomnul, ca să-i  fie vecinică 
pomenire, În zilele prea luminatului Domm't 
Costandin B(asarab) B(răncoveanul) Voe
vod�t. Văleatu 7216 ( � 1 707-1708). 

Indreptare. 1\l. Odobescu, dupre copia 
oficială comunicată de V. 1\. Urecl)ia, a pu
blicat pentru întâia oară la  1 878 această 
pisanie cu următoarea descifrare nesigură, 
care se vede că n'are nici un sens : " · · · ·  au 
dres' o si au infrumusetiat'o cu zugrăveală 
si au făcutu altele asemenea unu omu (?) ca 
să-i fie de vecinica pomenire» (1\nalele So
cietăţii 1\cademice Române, s. 1 ,  tom. X, 
secţ. II, p. 1 96). 

Enigmaticul «omu» din ac eastă lectu ră 
este «Slomnul» din cetirea noastră de mai 

sus. Despre înţelesul tel)nic al acestui cu
vânt, vezi nota d-lui 1\1. Lăpedatu din acest 
Buletin, anul I, pag. 56. 

Greşala relaţiunei oficiale publicată de 
Odobescu n'a fost îndreptată, ci numai oco
lită de Const. 1. Locusteanu, în Dicţionarul 
geografic al judeţului Romanaţi, 1 889, pu
nând puncte în locul cuvântului curios din 
1\nalele Societăţii 1\cademice Române, adică 
dând numai cuvintele : . . . <<au dres'o şi au în
frumuseţat'o cu zugrăveală şi.. . ca să-i fie 
de vecinică pomenire . . . » (p. 1 1 6) .  

Dupre acest dicţionar parţial al judeţului  
Romănaţ, pisania s 'a reprodus tot aşa, cu 
ocolirea greşelii, în  Marele Dicţionar geo
grafic al României, la cuvântul Hotărani. Se 
înţelege că peste tot trebue îndreptată. 

IL Pictura murală. Ctitorii, începând dela 
stânga spre dreapta, pe peretele dinspre 
miazăzi : j upan Radu Stolnic Fărcăşanu, ju
pan Şărban Cantacuzino vei Vornic, jupa
niţa ego 1\ndreiana, Io. Costandin B(asarab) 
B(răncoveanu) Voevod i gospodja ego Maria; 
pe peretele dinspre apus : jupaniţa ego (a 
următorului) Neaga, jupan Mitrea biv vei 
Vornic (ţinând biserica cu) jupan Matei Făl 
coianu biv vei Căpitan sîn Gl)eorgl)ie Vornic, 
jupaniţa ego Stanca, jupaniţa ego Maria (cu 
3 copii fără nume între Matei, Stanca şi 
Maria) ; pe peretele dinspre miazănoapte : 
j upaniţa ego (a următorului) Caplea, j upan 
Gl)eorgl)ie Vornic Fălcoianu, jupaniţa Des
pina, jupaniţa Preda, jupaniţa Stanca, jupan 
Barbu». 

<<Pomelnicul ctitorilor» din 31 Ianuarie 
1 7 1 4  ( = 7222) repetă în parte aceleaşi nume 
de mai sus : <<Şărban, Castan din, Radu, Maria, 
Mitrea, Matei, Barbu, 1\na, Costandin, Cap lea, 
1\ndriana, Neaga, Stanca, Maria , Gl)eorgl)ie, 
Despina, Preda, Stana şi tot neamul  lor» . 

Indreptare. 1\1. Odobescu dupre aceeaş 
relaţiune oficială comunicată de V. 1\. Ure
cl)ia şi citată mai sus, dă o listă a ctito
rilor zugrăviţi în biserică, dela început con
fuză, greşită şi incompletă, reproducând : 
<<Ctitorii zugrăviţi în biserica dela Hotărani, 
la fereastra despre miazăzi : 

jupanu Radu Stolniculu Falcoianu 1 jupanu Sierbanu 
velu Vornicu Cantacuzino. lw 

jupaniti'a ego Andreiana 1 Constantinu Ba-
sarabu V. V jupa

etc. niti'a ego Maria. 

Prin u rmare, primul ctitor, Radu Fărcă-
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şanu a fost greşit citit şi rău înlocuit prin 
Radu Stolnicul Fălcoianu ,  care mo n'a exi
stat ; apoi în mod confuz i s'a alăturat ace
stuia ca soţie jupaniţa A.ndreiana, care este 
soţia lu i  Şerban Cantacuzino. 

Greşala, provenită din nesiguranta desci
frării, şi confuzia în ordinea ctitorilor se 
repetă din nenorocire şi în Dicţionarul lu i  
Locusteanu ca şi în Marele Dicţionar geo
grafic al României, la cuvântu l I)otărani, co
piindu-se, dupre informaţia primită de Odo
bescu, cuvintele şi mai deadreptul «ctitorii... 
la fereastra despre miazăzi : j upân Radu, 
Stolnicul Fălcoianu : j upâniţa ego A.ndreiana ; 
jupân Şerban Cantacuzino ; hv Const. Ba
sarab Vv., jupâniţa ego Maria» , etc. 

Note despre căţiva dintre ctitori. 

1 .  Boerii Fărcăşani. «Balta judeţului». Radu 
Fărcăşanu, necunoscutul ctitor de până acum 
al mănăstirii I)otărani, este unul  dintre boerii 
slujitori ai lui Matei Basarab, căzuţi sub 
mare greşală, neputând da seama banilor 
strânşi pentru Vistieria ţerii, şi aşa osândiţi 
de obşteasca adunare a ţerii (Clerul şi boerii 
din Divan) la 1 652. (Vezi cartea de j ude
cată în Magazinul Istoric pentru Dacia, 1, 
p. 1 26, reprodusă şi comentată de A.. Papiu 
llarian, în discursul său Responsabilitatea 
ministerială, Bucureşti 1 866, p. 7). In cartea 
de judecată se spune că din mila Domnului ,  
ca să nu-şi păteze su�etul cu moartea lor, nu 
l i  s 'a tăiat capetele acelor boeri ,  dar a lăsat 
cu blestem Matei Vodă să nu- i  mai boerească 
şi nici să-i mai miluiască nici un Domn. 

Greşala unui om nu ne opreşte însă de 
a-i cerceta meritele de mai nainte ale lui ,  
şi  cu atât mai mult ale neamului său ; apoi, 
în cazul nostru, nu putem şti până la  ce 
punct nu a in�uenţat şi pasiunea politică în 
darea }Jotărîrii judecătoreşti din 1 652 . 

Faptul că Radu din Fărcaşe căpătase în
crederea lui Matei Vodă, fiind orânduit de 
acesta al doilea Vistier, ne dovedeşte că el 
nu era om de rând ; iar actele de moşii ni- l  
arată că era boer cu stare în părţile locului. 

Un popa Stoica din Fărcaşe, probabil  îna
intaş înrudit cu acest boer, s'a distins pe 
vremea lu i  Mi}Jai Viteazu, şi numele lu i  se 
cântă şi astăzi în poezia populară, ca un 
erou legendar. 

Mai m ult nu putem şti până acum, dupre 
documente, despre boerii Fărcăşani înainte 
de Mil)aiu Viteazu, dar toponimia ne vine 

într'ajutor ca să recunoaştem obârşia acestei 
familii înainte de înfiinţarea Principatelor, 
în persoana acelui judeţ sau cneaz Farcaş, 
despre care ne aminteşte diploma regelu i  
Bela al IV -lea d in  anul 1 247, în  care se 
vorbeşte de cneazatele lui Ioan şi Farcaş 
de lângă Olt. (Doc. Hurmuzac}Ji, I, 1 ,  p. 250) . 
Intr'adevăr, pe moşia Statului din apropierea 
mănăstirii I)otărani, care odinioară a fost, 
dupre documente, a boerilor Fărcăşeni, se 
a�ă, după cum am arătat mai sus, până 
astăzi o livadie, odată însă baltă, cu denu
mirea semnificativă de «Balta Judeţului», 
iar mai jos de I)otărani .  vin satele vec}J i ,  
Fărcaşele, de alungul drumului  roman, pe 
când spre nord de I)otărani, peste ruinele 
dela Reşca, moşia a fost odată tot a boerilor 
Fărcăşani, dupre documente. Ei bine, după 
toate probabilităţi le,  aici, şi nu în altă parte, 
împrejurul  sc}Jitu lu i  dela Hotărani, trebue  
aşezată judecia lu i  Farcaş din 1 247, fiindcă 
din diploma lu i  Bela IV se vede că ea ve
nea lângă Olt, şi nu departe de pescăria 
dela Celei, menţionată în aceeaş diplomă, 
adică tocmai cum se găsesc Hotăranii şi 
Farcaşele de astăzi faţă de Celeiu, fiind l e
gate c}Jiar prin drumul  roman încă din cele 
mai vec}Ji timpuri. 

Astfel cred că-şi are explicarea istorică 
«Balta Judeţului» de pe moşia Fărcăşanilor 
din vecinătatea I)otăranilor. Iată şi un docu
ment, care atestă proprietatea boerilor Făr
căşani în părţile locului, mărturisind totde
odată suferinţele prin care a trecut mănă
stirea Hotăranilor. 

1 719 1== 7227} Iunie 15. Zapisul lui Gher
vasie, egumenul Hotăranilor (din Condica 
Episcopiei Râmnic, No. 3, mss. 2083 din Bi
blioteca A cademiei Române, f. 468). 

«Adecă eu Glzervasie igumen, Înpreună cu 
toţi călugării ot sfănta mănăstire Hotărani 
ot sud Romondţi, care iaste /zramul sfinţilor 
Arhangheli, dat-am zapisul nostru la măna 
dumnealui Matei Logofăt sin Pârvul Logo
făt Fărcăşanul, ca să fie de bună credinţă, 
precum să să ştie că întămplăndu-să de au 
venit intr-această parte de pământ catane, 
au venit şi Turci şi Tătari de au rabit ţara 
şi au ars case şi biserici, pe la toţi, prădănd 
tot, s-au întămplat de au venit şi la sfănta 
mănăstire şi au arsu tot pănă În pămănt, şi 
au luat şi alte bucate, ce au avut ale sfintei 
mănăstiri de au rămas numai pietrile arse. 
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Deci noi ne avănd de ce ne apuca, am mersu 
la Sfinţia Sa părintele Mitrofan Mitropolitul 
şi i-am spus toată întămplarea şi scăpătarea 
sfintei mănăstiri, şi Sfinţiia Sa ne-au învăţat 
să căutăm o moşioară mai mică, să o dăm 
schimbu pe dobitoace, ca să mai prindem 
rodu de dobitoace la sfănta mănăstire. Şi am 
spus că avem o funie de moşie ce-i zicu 
Sărata, însă a treia parte din Murgeni, care 
au fost dată de moşii lui Matei Logofăt 
Fărcăşanul sfintei mănăstiri, şi Sfinţiia Sa 
ne-au volnicit ca să o vindem, scriind şi carte 
la dumnealui Matei Logofătul, pohtindu-1 ca 
să ia şi să o dea dobitoace pe preţul ei. Deci 
şi noi viind cu cartea Sfinţii Sale la dum
nealui Matei Logofăt, Întăiu am tras moşiiă 
pe dupe cum au fost trasă şi mai 
nainte, şi făcăndu-să masă s-au făcut peste 
tot stânjeni şi i-mn preţuit cu dumnea
lui stânjeni po bani : , care fac peste tot 
taleri . Şi pentru aceşti bani ne-au dat 
dumnealui 4 iape cu mânzi za taleri 40, 
i un armăsar, 2 cai jugani za taleri 35 ; oi 
mânzări za taleri , 15 noatini za taleri 
o măgăreaţă za taleri . care facu peste 
tot taleri . Şi mi�au dat dumnealui aceaste 
dobitoace, ce scriu mai sus, toate în mâinile 
mele, şi eu încă i-am dat această moşie ce 
iaste mai sus zisă să o stăpănească dum
nealui şi coconii dumnealui, căţi Dumnezeu 
îi va dărui, în veacu neclintitu. 

Sămnăm şi semnele şi trăsurile aceştii moşii 
dupe cartea a 12 boeri ce ne-au ales încă 
din viiaţa dumnealui răposatului Radu biv 
ve! Stolnic Fărcăşanul : din moşia Dobroslo
veanului, du peste Tezluiu, s-au tras pe mu
chia dealului pin selişte, din piatra Fărcaşa
nilor pănă în moşia Fălcoianilor s-au făcut 
stănjeni 200 ; şi iar pe drumul Caracalului, 
din hotarul Fălcoianilor pănă în hotarul Făl
coenilor, stănjeni 268 ; şi iar pe grindu pe 
muchea dealului, din piatra Fărcăşanilor până 
în hotarul Fălcoenilor, stănjeni 400 ; şi iar 
pe Drumul cel mare de piatră, din hotarul 
Fărcăşanilor pănă în hotarul Fălcoenilor, stăn
jeni 340 ; şi iar pe muchea dealului pe lângă 
pădure stânjeni 340, şi drept peste pădure 
până în Oltişoru dupe baltă ; şi iar la trăi 
s-au tras pin silişte. S-aa făcut stănjeni 
şi iar pe lăngă baltă s-au tras şi s-au făcut 
stănjeni etc. 

2. Şerban Cantacuzino. In «Genealogia 
Cantacuzinilor» de Banul Mil)ai Cantacuzino, 

edjt. Iorga, 1 902, pag. 109 - 1 10, unde se 
scrie despre «Fiii Spătarului Drăgl)ici Can� 
tacuzino», se arată că unul dintre aceşti fii 
ai Spătarului  Drăgici, anume Şerban, «s'a 
însurat întâiu cu Maria, care era fata Dvor
nicului Gl)enciu Rusti i dela Valal)ia, cu care 
a născut numai o fată, şi a m urit mică, 
pruncă ; după care, murind şi numita Maria, 
s'a insurat Şerban al doilea rând cu 1\n
dreiana, fata Fălcoianului ,  cu care n'a născut 
nici un copil . 

«Numitul Şerban, în vremea lui  Costandin 
Brâncoveanu Voevod, a fost Mare Dvornic 
şi om prea straşnic şi cu minte. Cât a trăit 
el, nimenea n'a îndrăznit să puie zavistie in� 
tre Brâncoveanu şi intre Cantacuzini, fiindcă 
şi uncl)ii lui ,  Constandin Stolnicul şi Mil)ai 
Spătaru l ,  nu ieşia din cuvintele lui .  Iară după 
ce a murit el, la anul ,  curând după aceasta, 
a intrat vrajba intre Brâncoveanu şi intre 
Cantacuzini....» etc. 

3. Despre boerii Fălcoeni, vezi Octav 
George Lecca, Genealogia a 100 de case 
din Ţara�Românească şi Moldova, Bucureşti 
1 91 1 ,  seria I, p. 33. 

AL. T. DUMITRESCU. 

VIII. 

Constatări şi ipoteze asupra con

structiei bisericii Tismana. 

Pentru restabilirea formelor vecl)i ale bi
sericii mănăstirii Tismana avem, ca material 
documentar, două imagini murale, un desemn 
representând forma bisericii inainte de repa� 
raţia arcl)itecţilor Scl)latter, Olein şi Beniş 1) 
(1 855) şi forma actuală a bisericii. 

Imaginile murale, la noi, până acuma, n'au 
fost studiate comparativ cu monumentele, spre 
a şti până la ce punct pot fi crezute. Unele 
redau cu multă fidelitate forma vecl)e a bi
sericii (Stavropoleos) , altele dau doar lămuriri 
parţiale (Bolniţa de la Cozia) 2), iar unele nu  
au de  loc aface cu monumentul representat 
(Plumbuita). Când nu s'a mai păstrat nimic 
din formele vecl)i ale monumentului ,  spre a 
putea fi verificată esactitatea picturii , aceasta 
trebue cu multă prudenţă pusă la contribuţie. 

La Tismana, diversele reparaţiuni au di� 

1) Ştefulescu. Mănăstirea Tismana (ed. II), pag. 
72, 82, 1 82 

') După care însă se poate face o perfectă re · 
sta urare. 
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strus elementele decorative primitive, aşa că, 
la prima vedere, ar părea că n'a mai rămas 
nimic din lăcaşul lu i  Nicodim . Insă dacă de
coraţiunea a dispărut, a rămas ceea ce for
mează stilu l  unei clădiri, construcţia. 

Construcţia rămasă verifică perfect de bine 
epoca de clădire, aşa că am puteau-o cu
noaşte cu o mică aproximaţie fără cbiar 
să ştim aceasta din istorie. Pentru lămuri
rea acestor forme este nevoe de o sumară 
expunere a arbitecturii sârbeşti, represen
tată de Nicodim la noi. 

acesta au obţinut şi în faţadă o micşorare 
a reliefului  bolţei care acoperă braţele ori
zontale ale crucii pe care se proectează bolta 
sferică a absidelor şi care se termină în baza 
patrată a cupolei. Acest plan nou presen
tând inconveniente din cauza năvilor laterale, 
cari erau, acuma, prea mici, acestea au fost 
suprimate cu totul, aj ungând ast-fel la trefla 
simplă. In faţadă însă continuă câtă-va vreme 
să reamintească bolţile braţelor crucii prin 
arcuri scoase in grosimea arcurilor dublouri, 
pe distanţa rămasă între l inia lor exterioară 

Biserica mănăstirii Tismana. 

In Serbia s'a generalizat cu vremea pla
nul cu trei abside. Absidele însă s'au alipit 
planului  tipic bizantin cu trei năvi. Tipu l  re
zultat din această combinaţie presintă incon
venientul că dă, perpendicular pe axa prin
cipală, in faţadă, un front prea mare. Sârbii 
au observat că această neplăcere estetică le 
vine de la braţele prea desvoltate ale crucii 
şi le-au redus cât mai mult posibil. Atunci, 
in locul patratului ce cădea in ungbiurile 
exterioare ale crucii (bas-cot(�s), au obţinut 
dreptungbiuri foarte prelungite. Cu cbipul 

j3uletinul Comisiunii Monum2ntelor Istorice 

şi linia de retragere a bazei cupolei (Kreu
sevat, 1 380). Acelaş sistem il avem şi la m-rea 
Tismana (vezi fig.), unde se păstrează încă 
acest arc de cerc, coronat de un fronton. 
Această particularitate nu o găsim mai târziu. 
Se păstrează însă, ca o reminiscenţă incon
ştientă, obiceiul de a incadra învelitoarea 
absidelor într'un arc, care cade mai sus de 
cât arcul dublau şi care nu mai are rostul, 
ca la bisericile veclzi, de a termina bolta bra
ţelor absidei. (Obiceiu care se păstrează şi 
pe vremea lu i  Brâncoveanu). 

17 
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Deci forma aceasta este caracteristică sfâr
şitului secolului  XIV şi primilor ani ai seco
lului  XV. 

Proporţiunea joasă a cupolelor şi aşezarea 
lor pe o bază înaltă nu fac decât să con
firme această epocă. 

.Aşa dar, la o viitoare restaurare, n'ar fi de 
făcut de cât o minuţioasă cercetare a ele
mentelor decorative. Multe din ele trebue să 
fi lăsat urme sub tencuială. 

Un punct în discuţie ar fi galeria care în
conjura naosul şi se termina la sânuri. Fost-a 
ea in forma primitivă a bisericii sau a fost 
adăogată mai târziu ? 

.Arl)itectul Scl)latter raportează Ministe
rului Cultelor la 1855 că porticul a fost des
fiinţat, ca nefăcând parte din forma primitivă 
a bisericii. Poate că avea dreptate, însă ce 
vecl)ime avea acel adaos ? Imaginile murale 
îl menţionează ; însă acestea puteau fi făcute 
mai târziu. Pictorul primei imagini nu era con
temporan cu personagiile reprezentate, căci 
Radu Negru şi fiul său Mircea Vodă sunt ară
taţi ca persoane de aceeaş vârstă şi cu acelaş 
tip. Deci pictura nu poate face dovadă �ă por
ticul acesta ar fi dela ctitorii de fondaţiune. 
.Acelaş portic însă se găseşte şi pe imaginea 
care este însoţită de personagii dela 1 564, 
tratate mai realistic de cât primrle. (Ne
delcu Bălăceanu). Scopul practic al acestui 
portic este să mărească naosul bisericii fără 
a se depărta prea mult de coră . Pare că la 
noi s'a simţit m�i întâiu această nevoe şi mai 
ales în această epocă de renaştere religioasă. 
La bisericile anterioare sârbeşti şi cl)iar la ale 
noastre (Ravanitza, Studeniţa, Cozia , Snago
vul), naosul nu depăşia lăţimea corei, iar când se · 

simţia nevoe de mai mult spaţiu se clădia un 
pronaos in prelungirea naosului .  La Tismana şi 
la BăJteni , care are urme de biserică vecl)e 
(finele sec. XIV), găsim acest nou sistem. Nu 
avem toate bisericile intermediare, ca să pu
tem urmări mai de aproape evoluţia acestei 
forme, însă la biserica episcopală dela Curtea 
de .Argeş găsim forma perfect evaluată, adică 
zidurile exterioare ale galeriei formează si
lueta bisericii, iar naosul este reamintit prin 
cele douăsprezece coloane cari susţin cupola 
din faţă. Cl)iar uşa dintre naos şi coră este 
simulată printr'un cl)enar de piatră prins între 
coloanele din mijloc. Dacă la 1 5 1 7 , data clă
dirii bisericii episcopale dela Argeş, evoluţia 
era aproape complectată, am putea presu-

pune că porticul dela Tismana este anterior 
acestei date 1) . Poate că s'a făcut imediat după 
moartea lu i  Nicodim 2), căci mormântul ace
stuia se ara în partea din dreapta a porti
eului. Numai aşa se şi explică cum este redată 
în ambele reprezentări pictate cu aceeaş formă . 
.Aşa că acel portic, prin vecl)imea lui  şi mai 
ales prin faptul că era un reper al evoluţiei 
arl)itecturei noastre bisericeşti, ar fi trebuit 
respectat 3). 

SP. GEGĂNEANU. 

IX . 

Portretele ctitoriceşti dela Sf. Nicolae 

Domnesc din Iaşi 

E cunoscută trista soartă a bisericii Sf. 
Nicolae Domnesc din Iaşi. Rezidită din te
melie în deceniul trecut, ea a dispărut fără 
să se fi făcut, după cum s'ar fi cuvenit, vre-o 
lucrare mai detaliată asupra ei ori măcar 
să se fi publicat documente necesare -
planşe, desemnuri, fotografii etc. - pentru 
studiul ei. 

In afară de relaţiunea păr. Melcl)isedec, 
zelosul cercetător al monumentelor noastre 
străbune (Notiţe istorice, Bucureşti 1 885, p . 
250 sq.), de succinta descriere a d-lui N. Ga
brilescu, arl)itectul -ajutor al restauratorului 
Lecomte (Convorbiri Literare, XX, 968 sq.) 
şi de notele istorice publicate de subsemnatul 
in scrierea tipărită cu prilej ul sfinţirei bise
ricii (Câteva cuvinte asupra bisericilor Sf. 
Nicolae Domnesc şi Trei Erarl)i din Iaşi, 
Bucureşti 1 904), nu mai e nimic osebit unde 
să se îndrepteze cercetările celor ce ar d.ori 
să studieze azi acest străvecl)iu monument 
dispărut. 

.Aşa stând lucrurile, nădăjduim că facem un 
bun serviciu unor astfel de cercetători, dân
du-le aci, în reproducere, portretele murale 
ale vecl)ilor ctitori ai Sf. Nicolae-Domnesc 
din Iaşi, poate şi ca îndemn pentru alţii, cari 
se găsesc în măsură a publica documente mai 
preţioase - planuri şi fotografii - in legă
tură cu acest monument. 

' )  Vezi asupra acestei cl)estiuni : Sp. Popescu, 
Consideraţiuni asupra bisericii Bălteni, in Revista 
pentru Istorie, Arl)eologie şi Filologie, anul 1908. 

') 1 406  (după fjasdeu 1410) .  
') Poate că Scl)latter n'a distrus şi  temeliele, aşa 

că, făcându-se săpâturi, s·ar putea afla dacă a fost 
adăogat sau nu. 
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Portretele acestea - al lui  Ştefan cel  Mare, 
al Doamnei sale Evdoc!)ia şi al fiului  său 

Bogdan-Vodă, fiul lui Ştefan-cel-Mare. 

Bogdan - se păstrează, în copii , la Muzeul 
Naţional de Anticl)ităţi şi la Academia Ro� 
mână. Copiarea lor a fost provocată de dis
cuţia urmată în sânul  acestei din urmă in
stituţiuni pe la 1881 -82, asupra autenticităţii 
portretului  lu i  Ştefan cel Mare din Evan
g!)eliarul de la Homor (Analele Academiei 
Române, ser. II, tom. IV, desbateri, pp. 1 5-1 7, 
1 8-24, 28-31 , 32-56 şi 58-65). Cu acest 
prilej, s'a atras luarea aminte asupra lor, 
întru cât, se zicea, portretul Domnului ctitor 
de la Sf. Nicolae din Iaşi e cel mai ase� 
muitor cu noul portret descoperit de păr. 
Melc!)isedec în Bucovina. Astfel s'a cerut şi 
s'a obţinut copiarea poliretelor mai sus ară� 
tate, cari au fost, măcar în cl)ipul acesta, 
salvate şi păstrate pentru posteritate. 

Cum am zis, portretele reprezintă pe Şte
fan, pe fiul său Bogdan şi pe Evdocl)ia 
Doamna. Faptul că aceasta din urmă apare 
în locul mumei lu i  Bogdan, Maria Doamna, 
pe când ea nici nu mai era în viaţă, a fost in
terpretat în sensul că portretele s'ar fi făcut 
abia cu ocazia restaurării şi repictării bise� 
ricii, în a doua jumătate a sec. XVII, sub 
Antonie-Vodă Ruset şi Duca-Vodă cel Bă
trân, când uşor se putea face confuzia cu 
numele Doamnelor lui  Ştefan. 

Presupunerea e admisibilă, cu o deose
bire însă - portretele nu s'au făcut cu acest 
prilej ,  mai întâiu, ci ele s'au refăcut atunci 
după vecl)ile portrete murale, în caracterul 
bizantin al epocii, existente din inceput în 
biserică. Faptu l 1-a susţinut şi pictorul bu-

Evdocl)ia Doamna. 

covinean Epaminonda Bacevski, delegat pe 
vremuri de Academie a examina aceste por-
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trete din punct de vedere tel)nic. Evident 
deci , ele reprezintă ,  în copii de pela 1 676-79, 
vecl)ile portrete ctitoriceşti ale Sf. Nicolae 
Domnesc din Iaşi. 

Ce priveşte confuzia cu numele Doamne-

Ştefan-cel-Mare. 

lor lu i  Ştefan, Evdocl)ia în loc de Maria,  
ea poate fi datorită, cum s'a spus,  faptu lui  
că,  i nscripţiile vecl)i fiind şterse şi la refa
cere ne mai cunoscându-se îndeajuns rela
ţiile familiare ale marelui Voevod, s'a putut 

uşor face confuzie, punându-se numele Ev
docl)iei pentru al Mariei . Poate fi însă şi 
altfel - portretul să reprezinte cu adevărat 
pe Evdocl)ia. In acest caz explicarea ar fi 
următoarea : Ştefan, construind mai întăiu 
biserica din lemn , pe vremea când trăia cu 
Doamna Evdocl)ia, a pus să se facă por
ti·etul său cu al acesteia - ca ctitori ; reclă
dind apoi, la 1 493, biserica în piatră, din 
sentiment de pietate, a dispus să se păstreze 
portretul răposatei sale soţii şi să se facă 
alăture şi al fiu lu i  său Bogdan. 

Ori cum ar fi, l ucrul în sine nu prezintă 
importanţă mai mare decât acea de a fi re
levat. Căci interesul principal al portretelor 
stă în faptul că ne dă un cl)ip al lui Ştefan, 
care , cl)iar aşa cum e, alterat prin prefaceri 
posterioare, a servit la confirmarea auten
ticităţii portretului  marelui Domn din Evan
gl)eliarul de la Homor, azi atât de răspândit şi 
de bine cunoscut, şi pentru că ne dă un  
portret a l  l u i  Bogdan-Vodă, care e ,  pare
mi-se, unicul până acum. 

In colecţiile Muzeului Naţional de 1\nti
cl)ităţi se mai găsesc copiile portretelor mu
rale ale familiilor Domnilor restauratori a i  
bisericii Sf. Nicolae Domnesc - Duca-Vodă 
şi 1\ntonie Ruset. Sunt caracteristice pentru 
cunoaşterea costumelor epocii, aşa de alte
rate şi deteriorate însă prin refaceri şi distru
gere, cât am socotit că nu e, deocamdată cel 
puţin, necesară şi reproducerea lor. 

1\. L. 

· X. 

Biserica Domnească din Genele

Mari, Vâlcea 

Incă din vremuri depărtate, plaiurile Ocne
lor-Mari, prin bogăţiile lor salifere, a atras 
mila Domnilor Ţării-Româneşti asupra mo
destu lui  târguleţ. 

Pe lângă alte mile domneşti şi-a avut, ast
fel, şi Ocnele-Mari, o Biserică Domnească. Pe 
vremea lui Brâncoveanu exista o foarte rui
nată biserică, ai cărei fondatori erau Ale
xandru-Vodă şi Mil)nea-Vodă, fiii l u i  Radu
Vodă Mil)nea, care se numia Biserica Dom
nească. Din cauza ruinii, Brâncoveanu mută 
mila domnească dela acea biserică la actuala, 
ridicată în frumos stil cantacuzinesc şi destul 
de mare, de J upan Statie Vistierul Ocnei. 
t· Un clopot din 1 608, cu o foarte nedescifra
bilă inscripţie şi poate şi altul, din 1 667, pe care 
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scrie : IOHANNES SCADT ME fU OlT, A NO 

DOM!Nl l 667. GLORIA IN EXCELSIJS, fură aduse, 
dela acea veci)ie biserică , la cea nouă. 

.Motivele cari îndeamnară pe Brâncoveanu 
la strămutarea Bisericii Domneşti se văd în 
i)risovul, ce-l dete, în 1 708, popilor Stan, 
Sandu şi Ci)ira, " de la biserica făcută de 
" Statie, fost al doilea Vistier, de Ia  oraşul 
"Ocnele-.Mari, ca să fie casele lor şi toate 
" ce vor avea în pace de către toţi Cămăraşii, 

" de la vei-Ocnă, şi stricându-se biserica 
"aceas ta domnească, am mutat Domniea 
"mea mila bisericii aceasta, ce scrie mai 
" sus  . . .  şi i-am iertat, cum au fost iertaţi şi 
" de alţi răposaţi Domni . . . .  şi-am văzut 
" Domniea mea toate cărţile Domnilor ce-au 
"fost mai dinainte de milă . . .  a l ui .Alexandru 
"Vodă sin Radului Vodă, şi a .Mii)nii Vodă, 
" fiul l ui Radu Vodă, şi a lu i  Leon Vodă, 
" Grigorie Vodă şi a răposatului  unci)iu lui  

Biserica Domnească din Ocnele Mari. 

" ce vor fi acolo la Ocnă şi de către toate 
" slugile domnii mele şi de către toate slu
" gile boereşti . . .  de birul i)araciu lu i ,  de dij
" mărit, vinăriciu ,  oerit, de dijmile ce sunt 
"preste an, de zai)erele, de care de oaste, 
" de satararele, ce sunt pe silişte, de cămi
" nărit, de podvoadă, de mertice de conace, 
" de cai de olac . . . de nimeni val sau bân-
"tuială să n-aibă . . .  , pentru că, fiind aceşti 
"preoţi de la Biserica Domnească, din oraş 

" Domniii mele, Şerban Voevod . . .  (de aceea 
" le dă) şi mertic de sare de la vei-Ocnă 
"pre an bolovani de sare 200 (azi, 1 00 bo
" lovani = 7600 kgr. = 684 lei) . . .  bolovani 
" mari buni . . .  " 

Din pisania bisericii aflăm istoricul fon
dării ei de JupanuJ Statie : 

f In numele tatălui şi cu ajutorul fiului 
şi cu săvârşirea sfântului duh, un Dumnezeu 
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adevărat şi milostiv, care au bine-voit şi au 
luminat gândul marelui boer d-lui jupan 
Statie, (de au zidit) cu toată cheltuiala Dum
nealui, Întru cinstea şi lauda marelui mucenic 
Glzeorghie, purtător de biruinţă ; iar turla 
s-au făcut cu clzeltuiala Visterii. Şi au mi/uit 
cu mertic de sare, precum arată hristoavele 
Domnilor ţării, şi au mi/uit şi cu casele care 
şade Cămăraşii, Însă locul şi pivniţa au fost 
dăruite de Radu Vistieru Ocnaru ,· deci cu 
chiriea ce să ea şi cu merticul dă sare să 
se chivernisească sf. casă. lnsă fiind şi altă 
biserică domnească şi Învechindu-se, s-au 
surpat, care fericitul Constandin Basarab-

melia au pus-o la leatul 7185 ( = 1677); iar 
cu zugrăveala la leat 7226 ( = 1 718).  

Pe o piatră de mormânt se citeşte : 

t SUPT
" 

ACASTĂ PIATRĂ SĂ ODIHNEŞTE 

OSTENIT
-

TR PULO COCONEI ECATERINA, 

SOŢIIA DUM !ALU! COCONULUI VASALACHE 

ARMAŞU OT ORAŞ OCNA, LEAT 1 8 1 5, SĂP

TEVRIE 1 9. 

Biserica al cărei pridvor e adăogat po
sterior fondaţiunii lu i  Statie, nu  mai păstrează 
ca interior nimic, nici ca zugrăveli, n ici ca 
mobilier, din cauza reparaţiunilor neprice-

Biserica Domnească din Ocne1e-Mari 

Voivod au socotit-o şi au numit-o a fi aceasta 
Biserică Domnească, precum adeverează şi 
hrisovul Mării Sale şi ale altor Domni. Mai 
preurmă, deci, mutându-se acel boer dintr'a
ceeaş lume şi neputând ca să zugrăvească bise
rica, au rămas ; iar acum, când au fost mai 
preurmă, fiind Cămăraş, aci Vei-Ocnă, D-lui 
jupan Duca de la Sinope şi cu jupan Statie 
de la Cernavodă, i-au Îndemnat Dumnezeu şi 
au cheltuit de au zugrăvit biserica şi o/ta
riul, iar tinda cu cheltuiala bisericii, deci să 
fie pomenire veşnică domnilor şi tutulor celor 
ce vor fi ajutat, cu mult cu puţin. lnsă te-

Pute ce se fac şi acum fără nici un studiu 
arl)eologic prealabil. 

VlRG. DRA.GIJ1CEA.NU. 

XI. 

Diferite inscriptii de biserici şi 

monastiri 

Biserica Ţeica, lângă Genele-Mari, Vâlcea. 

A CASTĂ SF. şr D( MNEJZEJASCĂ MÂNĂSTI R.E, CE SĂ 
NUN\EŞTE TEI CA, U DE SE PR.ĂZNUEŞTE DOI SFI NŢI 
SLĂVI Ţ I ,  ŞI Al L l HS. MAR.! M( )C(E)1 I C I ,  G H EO R.G H I E, 

P R.TĂTOR. DE B I R.  I NŢĂ ŞI D\MITR.IE,  IZVORÂTOR. DE 

M I R. ,  !ASTE ZI DITĂ D I N  TEMELI E ŞI i N F R U M USEŢATĂ, 
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CU TOATE CEAL(E) DENPREJ U R  CASE ŞI NĂMEST J J  ÎN
GRĂD!TĂ, PREC M SĂ VEADE, CU TOATĂ C H ELT U I A LA 

D UJ'•INEAL 1 J PAN M J HALCEA LITTI::. RATI, E FENDI,  <11"
( F IU)  RĂPOSA TU L U I  Î1 T R U  HS. ,  H ERE!  LOG. BOJ ESCUL, 

CAREL(E) ŞI C H I R I L  M01 A H ,  PE CĂL G Ă RIE,  PENTRU 
VEAŞNICA POMENI R E  A D MNEAL 1 ŞI A T T U LOR 

PRAVOSLAVNI C J LOR CREŞT I N I ,  PE VREM•IEA ÎNPĂR.X:p l 
LUI CAROL AL ŞEASELEA. LA A 1 L DE LA Z I D I R E  7235 

ŞI  DE LA HS. 1726, D EC H EMVR I E  26. 

Pe un pomelnic : 

D-zeu m-au adus din străinătatea ţări
grădenească şi m-au mi/uit de toate nevoile 
şi necazurile, la câte am fost Încăput precum 
la toţi locuitorii noştri cunoscute. Aflat-am 
aici, în partea patriei mele, Genele-Mari, 
deasupra, o bisericuce ce se numeşte Ţeica, 
care a fost făcută de wz ereu, monah Dio
nisie, grec dela Ianina, şi de Lambrie cămă
raşul Owelor . . .  carele din zilele lui Duca-
Vodă . . .  s-au fost înstreinat în părţile Ţării 
aceştia . . .  având rude pe un Hristofor iero-
monah . . .  căci mulţi din locuitorii ţării aceia 
au scăpat În ţara aceasta, fiind creştină
tate . . .  (ei) au făcut beserică de nuele, după 
cum s-au putut pe acea vreame . . .  (eu) am 
ridicat biserica din temelie. Milzalcea Log. 
1778. 

Pomelnicul Episcopi/ar : 
Damaschin, Inoclzentie, Clement. 
Pomelnicul Impăraţilor şi Domnilor : 
Petra Alexievici, Duca Constantin Vodă, 

Ştefan Vodă, Carolus, Elisabetlza. 
Probabil că acest e·vlavios Efendi Mil)alcea 

era un prins de războiu. 
Ctitori : jupan Dumitraclze Cămăraş, jupan 

Pana Sin Dumnealui, jupan Mifzalcea Log. 
care au zidit această biserică. 

Biserica Adormirea, Genele-Mari, Vâlcea. 

Pe o cruce fe-recată : 
HcK\'IR,\ ct-Ii K'jl'b.CTb. C P\'1•\\tH I •IX'" l ' ep,,c i ,\\"k 

R pS I I I OA"''Wt-. &A-!iT\'1 1<1X4. (Adică : A ferecat 
această cruce Eromonal) Gl)erasim din Cru
şedol, 1 690). 

Inscripţie : 
ACE TU ANVON ! ASTE FĂCUT, Dli TEMELIA L U I ,  Dl 1 

BUN GÂNDU L  DUM 1 EA L U I  CONSTANDJN F J OT L IS 
PRAV1 IC,  ŞI A J U PÂNEAS I I  DUM. CASANDRA ŞI A COCO

N! LOR D MNEALOR SCARLAT, PANDELE, ENACHE,  SMA
RANDA, Î1 ZILELE L U M I NATU L U I  DOMNU 10 COSTAN

D• 0 NICOLAE VOEVOD, OSTENITOR FI IND LA TOT

LUCR L, PĂTR LOG., SNÂ S J MA CU PEŢ, LEAT 7254, 

!AR DE LA HS. 1746. 

Biserica Sf. Ion Botezătorul, Genele-Mari, 
Vâlcea. 

Inscripţie : 
CU VREREA ŞI AJ TORUL F J J U L  1 ŞI CU SĂVÂRŞI REA 

SF(Â)NTUL I D H, AM I N.ZI DIT-AM ACEASTĂ SFÂNTĂ 
BESEARICĂ, ÎNTRU CINSTEA ŞI POMENI R EA A H RAMU

L 1 NAŞTER I I  SFÂ 'T 'L · 1  ION PREDTECJ, ÎN Z ILELE 
PRţ: L U M I NATUL U J  DOMN ION ALEXANDRU MOR ZI  

VOEVOD, CU BLAGOSLOVEN i ţ:  PREA SFINŢI I -SALE, PĂ
R l l  T E L U l  C H I R  NECTAR I E, EPISCOPUL I RĂMNJC L 1 ,  

CU OSTENEALA ROB I LO R  L U I  D M N EZE , POP I I  Cii  ERA, 

POPA RADU, DI N(U) LUP; ŞI A AJ TAT ŞI  DUMNEALOR 
I L I E  NEDELCU, G H EO RG H I E, CA Î N  VEAC . SĂ SE PO

NIENEASCĂ LA AN L DELA ADAM 7302. IAR DELA HS. 1793. 

O biserică a lui Radu- Vodă (Negru) 
Zghiabul, Vâlcea. 

Inscripţie : 

Intru slava sfintei troiţe făcutu-s-au acest 
sf(ân)t schit din vechime, în zilele Radul(ui) 
Negru Voivod, de lemn, hram Vovedenia Maicii 
Domnului, leat 1310 (!). Şi al doilr;_ s-au fă
cut de Mat/zei logofăt, în zilele Matei Vod(ă) 
B(a)s(arab), let 1640. Jar acum stricându-se 
era să s(e) mai pustir;_scă, neavând nici un 
venit ; iar acum s-au îndemnat, din mila lui 
Dumnezeu, Sf. Popa Ioan Andronescu ot Ca
cova i Sf. . . . ot Clzr;_i şi am zidit din temelie, 
înfrumuseţând-o cu zugrăveli, după cum să 
vede, i cu moşie, acastă sf. biserică Zghia
bul. Iară Sf. Părintele Tlzimoftei eromonah, 
i Daniel eromonah, ot Cacova, au făcut ca
sele, i varul, i piatra, i moşie, după cum să 
văd, în zilele bunului Domn Grigorie Ghica 
V. V. ; ep(iscop) Neofit, fiind. Şi iar să se ştie 
că acest sf(â)nt schit, din vechime n-au fost 
închinat nicăieri, fără numai la mila domnii, 
ca să-! mai miluiască, lăsăm şi noi ; r;_ră aşa 
să se urmeze, iară de se va ridica vre-un ti
căit . . .  casă facă (em)batichi, Dumnezeu pre 
acela să nu-l iarte. Şi ce-şi va agonisi dela 
schit să se c/zieltuiască iarăşi în schit. Şi s-a 
săvârşit la leat 7335, 1827, Mai 8. 

Pomelnic : 

1300 (!) Radu Voevod Negru, Mihai Voe
vod, Dan Voevod, Mircea Voevod, Leon 
Voevod, Neagu Voevod, [Moisie Voevod ?} 
Matei Voevod, Costandin Voevod. 

Episcopi : Theofil, Ignatie Ilarion, Antim, 
Damaschin, Climent, Parthenie. 

VIRG. DRAGHlCEANU. 
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Raport ministerial şi decret regal 

pentru declararea ca monument istoric a schitului Negru-vodă 

din Cetăteni-Muscel 

CAROL 1. 
Prin grafia lui Dumnezeu şi vointa Nafională 

Rege al României 
La toţi de faţă şi viitori sănătate. 

Asupra Raportului Ministrului Nostru Secretar de 
Stat Ad-Jnterim la Departamentul Cultelor şi Instruc
ţiunii cu No. 1 9393, 

Văzând avizul (omisiunii Monumentelor Istorice 
de la 16 Iunie a. c. ,  

Pe temeiul art. 3 şi 4 din legea pentru conser
varea şi restaurarea monumentelor publice, 

Am decretat şi decretăm : 

Art. l. Se declară monument istoric sci)itul 
Negru-Vodă din Ceţăţeni-Muscel şi se va 
inscrie in inventarul general al monumente
lor istorice din România. 

Art. II. Ministrul Nostru Secretar de Stat 
1\d-Interim la Departamentul Cultelor şi In
strucţiunii este însărcinat cu aducerea la in
deplinire a dispoziţiunilor prezentului Decret. 

Dat in Castelu l  Peleş, în 23 Iulie 1 9 1 2. 

Ministrul 
Cultelor şi Instrucţiunii 

1\d-Itnerim 
(ss.) E. R. Pangrati. 

CAROL. 

II. 

Sire, 

.Având in vedere avisul Comisiunii Monu
mentelor Istorice, consemnat in procesul
verbal al şedinţii din 16 Iunie 1 9 1 2, prin care 
opinează in sensul declarării ca monument 
istoric a sci)itulu i  Negru-Vodă din comuna 
Cetăţeni-Muscel, pentru importanţa sa ari)eo
logică, am onoarea a ruga respectuos pe 
Majestatea Voastră să binevoiască a semna 
alăturatul Decret, prin care sci)itul Negru
Vodă din comuna Cetăţeni-Muscel se de
clară monument istoric, inscriindu-se in in
ventariul general a l  monumentelor istorice 
din România. 

1\dministrator 
(ss.) Dr. Boroianu. 

Sunt, cu cel mai profund respect, 
Si re 

al Majestăţei Voastre, 
prea plecat şi prea supus servitor 

Ministrul 
Cultelor şi Instrucţiunii 

1\d-Interim 

(ss.) E. R. Pangrati. 

Publicat în Monitorul oficial, No. 1 01 din 5/18 August 1912. 

RECTIFICARE. - Ilustraţia dată în fasc. penultim al Buletinului, la p. 34, nu reprezintă piatra sterrtei fa · 
miliei Gl)ica de Ia casele domneşti de la Fedeleşcioiu, cum greşit ni s 'a indicat de fo

tograf, ci  o poală de icoală de la acest scl)it. 
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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului 

1.  Cu începere dela I anuarie 1908 se va publica
sub direcţiunea Comisiunii Monumentelor Istorice şi 
în editura Administraţiei Casei Bisericii - o revistă pe
riodică numită Buletinul Comisiunii Monumentelm· 

Isto1·ice. 

2. Acest Buletin va apare trimestrial şi va cuprinde: 
a) O parte ştiinţifică, în care se vor publica tot felul 

<ie monografii, studii, lucrări, comunicări şi materia
Juri de natură istorică, arhitectonică şi artistică, pri
vitoare direct şi numai la monumentele noastre istorice ; 

b) 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 Ministerului şi ale Comisiunii. 

3. Buletinul apare sub direcţia membrilor Comisiu
nii, cari, împreună cu administratorul Casei Bisericii, 
alcătuesc comitetul de redacţie. El e pus sub îngrijirea 
secretarului Comi5iunii, care e îndatorat să pregătească 
şi să procure materialul necesar, să-1 aducă la cunoş
tinţa comitetului de redacţie şi să supravegheze tipă
rirea lui. 

4. Pentru ca publicaţiunea să se prezinte cât mai 
sistematică şi mai folositoare, se stabileşte următorul 
program cu privire la felul lucrărilor ce va trebui să 
.cuprindă Buletinul : 

a) Monografii istorice, arhitectonice şi artistice asupra 

monumentelor noastre, monografii ce vor fi ilustrate 
şi documentate cu reproduceri necesare de fotografii, 
desemnuri, acuarele etc. 

b) Releveuri dela cele mai însemnate şi caracteristice, 
din punct de vedere arhitectonic, monumente istorice. 

c) Studii şi lucrări unitare, asemenea ilustrate şi docu
mentate, bunăoară : asupra inscripţiunilor din epoca 

lui Ştefan-cel Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu, Con
stantin Brâncoveanu etc., asupra artei decorative, în 
sculptură şi pictură, întrebuinţată în bisericile şi mă
năstirile noastre în .anumite epoci, asupra portretelor 
murale de ctitori : Domni, Doamne, Arhierei, Boeri, 

jupânese etc., asupra picturii bisericeşti, asupra cos
tumelor etc. 

d) Materialuri : scurte fragmente, comunicări, însem
nări şi note de interes deosebit privitoare la monu
mentele noastre istorice; 

e) Note bibliografice şi critice asupra publicaţiunilor 
şi periodicelor de specialitate ; 

{J In sfârşit, suplimente artistice, în culori, cari să 
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete 
murale, de picturi, de ornamentaţiuni 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. 

Redactia : la Administratia Casei Bisericii, Bucureşti. 
- Biroul Comisiunii Monumentelor Istorice -

A_BONAf1fNTUL iN ŢARA ŞI STRAINATATf: 

PRfTUL A PATRU FASCICOLE PLUS PORTUL. 

B uletinul se  găseşte de  vânzare la  p rincipalele 

LIBRARII DIN BUCUREŞTI 

pri n  cari se fac abonamente şi se pot procura colecţi i complete d i n  
a n i i  precedenţi (afară de anul 1 908). 
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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului 

1 .  Cu începere dela Ianuarie 1908 se va publica 
sub direcţiunea Comisiunii Monumentelor Istorice şi 
în editura Administraţiei Casei Bisericii -·· O revistă pe
riodică numită Bttletinul Comisitmii Monumentelm· 
Jstm·ice. 
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înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete 
murale, de picturi, de ornamentaţiuni 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 Administraţia Casei Bisericii, Bucureşti. 

- Biroul Comisiunii Monumentelor Istorice -
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!. Consideraţiuni generale. - II. Câteva date istorice. 
III. Epoca lui Constantin-Vodă Basarab şi a Domnilor următori : 1654-1689. 

JV. Epoca lui Brâncoveanu şi a Domnilor următori până la 1 719. 
V. Epoca lui Nicolae Mavrocordat : 1 719- 1 730. 

VI. Epoca fanariotă şi contemporană. 
VII. lncheere. 

1. 

J\şezată p e  culmea dealului  cunos
cut sub numele de -«dealul  m itropo
l i e i»,  cu clopotnita ei scundă ce se ri
dică spre răsă rit din şirul de cl)i l i i  
î n  parte ruinate, cu grupul  de  case 
vecl)i ş i  noi din spre apus cari com
pun palatul m itropolitan ş i  din cari ră
sar, spre miazăzi , paraclisul ş i  vecl)ea 
clopotniţă , cu b iserica cea mare, ale 
cărei p atru turle caracteristice sunt 
învel ite cu acoperişuri j o ase de plumb, 
lăsându-se molatec peste arcuri le din 
faţă ş i  peste cupole ,-Mitropol ia, dim
preună cu dealul  cel umbrit de trei 
părţi de o pădurice de copaci secu
lar i ,  a lcâtueşte o grupare de un p i
toresc fără perecl)e, care mai  b ine  
de  două sute cincizeci de ani  s'a în
rădăcinat adânc în m intea şi sufletele 
generaţii lor  trecute, dând,  în acelaş 
t imp, oraşului  o s i luetă particulară ş i  
o fisionomie p roprie. 

Noi ,  Bucureşten i i  de azi, aproape 
Buletinu l  Comisiuni i  Monumentelor Istorice. 

că nu ne  putem încl)ipui Capitala fără 
această podoabă  firească ş i  arţistică 
a ei , care, ca o adevărată acropolă , 
a n oastră,  predomină oraşul d in  în
nă lţ imea sa ş i  farmecă privirea prin 
înfăţişarea e i  bătrânească, evocând 
poezia vremi lor apuse. 

De sus, de pe spinarea dealului ,  se 
desfăşură de j urîmprejur acea nea
semănată panoramă a oraşului ,  care 
se întinde în depărtare, până ce se to
p eşte în verdele-albăstriu a l  câmpiei .  
Ziua, în văpaia soarelui , strălucesc a
coperişuri le celor peste o sută de bi
serici a le  oraşului ,  cum şi ziduri le no i  
ş i  vecl)i  a le  clădir i lor ,  apar s i luetele 
celor mai  înalte e difici i .  Seara, l a  a
prinsul lumânări lor,se văd l i cărind ne
numărate lumini ,  ca  n işte ste le p icate 
din ceruri. Iar mai  târziu, în puterea 
nopţi i ,  oraşul se aprinde de o fosfo
rescenţă gălbue-roşiatică,  ce  se înalţă 
în sus, luminând văzdul)ul ,  în timp 

1 8  
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BULETINUL COMIS!UNI I  MONUMENTELOR ISTORICE 

ce sgomotul oraşului se 
aude,  surd. şt confuz, ca 
mugetul unei mări agi
tate . . . . 

Azi, numai partea din 
spre răsărit, miazănoapte 
şi  apus a dealu lu i  apar
ţin Mitropol ie i ,  pe când 
partea din spre miazăzi 
este ocupată de palatul 
Camerei şi de câteva pro
prietăţi particulare, o di
n ioară făcând şi  ele parte 
tot din trupul  Mitropol iei .  

Căci un act din am!l 
1 668 ne arată că pe acea 
vreme vatra Mitropol ie i  
era : «Din j os de piatra de 
lângă co lţu l ga rdu lui  mă
năstiri i  lu i  Pană (Sf. Eca
terina) , pe  cale în sus, pe 
lângă nuci ,  până la capul 
podului  [de]  la  poarta 
Predei Vorn icul (Brânco
veanu) ,  şi pe gârlă în sus, 
până la piatra de la  capul  
podului Turcu lu i ,  ş i  de 
acolo ,  pe u l iţă în sus ,  până 
în piatra din ul iţă drept 
Mitropol ie ,  ş i  de acolo ,  
pe lâ ngă crucea Doamnei 
Mircioaia ,  pe cale în sus, 
până în piatra drept Ca
l ici i ,  ş i  de acolo, pe cale ,  
până sub deal ,  în gura 
văei ,  şi de acolo,  pe  lângă 
puţul Calici lor,  în jos, pe 
lângă lac,  pe sub deal ,  
până în drumul Giurgiului ,  
la  stâlpul de piatră a l  1\r
meanului ,  în capul Troia
nului ,  lângă l)eleşteul  lu i  
Şerba n-Vodă,  şi de acolo ,  
pe drum în jos ,  spre oraş, 
până în piatra drept că-
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ram 1zl (Cărămidari) , şi de acolo până 
în p iatra drept crucea lui  Leon-Vo dă, 

Dacă încercăm să recunoaştem azi 
botarele  arătate în acest act, putem, 

2.  Planul bisericii catedrale. 

şi de acolo,  curmeziş, până în piatra 
din colţul gardului mănăstiri i  lui 

în mod sumar, să stabi l im : că vecbea 
vatră a Mitropol ie i  începea de la  bi-

3 .  Vederea bisericii catedrale. 

Pană (Vistierul)  şi pana la poarta 
Predei Vornicul ( Brâncoveanu )» 1). 

serica Sf. Ecaterina,  o lua pe  calea 
Şerban-Vodă până la podul  peste 

http://patrimoniu.gov.ro
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5. Vedere spre altarul bisericii. 

6. Fereastră de piatră ajurată dela pivniţă. 

Dâmboviţa, apoi ,  pe lângă malul  drept 
a l  apei,  până la şoseaua Cotroceni ,  
iar  de ac i ,  pe sub dealu l  Cotroceni
lor, până în calea lu i  Şerban-Vodă,  
pe la  Fi laret, se întindea până la 
biserica Sf. Ecaterina. 

7. Biserica catedrală văzută de sub bolta clopotniţei. 
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Cum vedem, acum două sute patru 
zeci şi  patru de ani vatra Mitropo
liei era destul de întinsă ; cu vremea 
însă ,  ea s'a tot micşorat, până ce,  în 
timpul nostru, a rămas numai cu o 

Il 

,,,  

credem că e necesar să lămurim mai  
întâ iu prin câteva date istorice înce
putul ş i  urmă ri le Mitropol ie i  Ungro
Vlabie i  până în zi le le  noastre. 

Ea a fost înfi inţată în timpul dom-

t1<�.· 
- � .-� 

. ,  

8. Planul - parterul - palatului mitropolitan şi  paradisului : zidurile pline sunt cele veci)i ; 
celelalte adăogate în urmă. 

parte a dealului  pe  care se găseşte, 
după cum s'a arătat mai sus. 

I I .  
Pentru ca aşezarea M itropol ie i  l a  

Bucu reşti să  fie ma i  b ine  înţeleasă , 

n ie i  lu i  Nicolae Alexandru-Vodă Ba
sarab ( 1 340- 1 364} , care, dorind să 
a ibă o mitropol ie  românească, a cerut 
dela patriarbul din Constantinopol  
să-i trimeată un  mitropol iF}. 

Patriarbul Cal ist I încuviinţă, în 
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anul  1 359 luna .Mai ,  ca Hiacint, epis
copul  Vitzinei  (.Mă c inul de azi) 3) , să 

sfinţi măreaţa mănăstire de la  Argeş, 
mitropol it fi ind  pe  atunci  '.Macarie. 

9. Secţie prin palat, paraclis şi pivniţe, cu vederea -paradisului fără turlă. 

se strămute cu reşedinţa la Curtea de 
Argeş, unde Domnul r id icase ,  în a
cest scop, o biserică trainică ,  cu mai 
multe cupole ,  pe  ziduri groase de 
p iatră , cu două rânduri de  stâ lp i  
în i nter ior, cari  o împarte în trei 
nave longitudinale 4) . 

Neagoe - Vodă Basarab ( 1 5 1 2 -
1 52 1 ) ,  mutându-şi reşedinţa de l a  Cur-

Această mutare s'a făcut cu mare 
alaiu b isericesc şi cu straşnic legământ,  
anume ca : «de acum nic i  odată in 
veci să nu  mai fie .Mitropol ie)a_Argeş, 
ci să fie mănăstire ş i  a rry imandrie ; 
iar  l a  Târgovişte să fie:Mitropol ie  stă
tătoare, cum s'a aşezat. Ş i  se făcură 
aceste l ucruri cu mare opreală şi  ble
stem,  ca să nu se mai  clă tească n ic i  

10. Secţie prin foişor, pivniţe ş i  palat, c u  vederea 
paradisului fără turlă. 

1 1 .  Fereastră de piatră &urată 
dela pivniţa mare.; 

tea de A rgeş la Târgovişte, mută şi  
.Mitropo lia ad la  anul 1 5 1 7 ,  după ce 

să se� mute în veci ,  nic i  de patr  iarb , 
n ic i  de m itropol it, nic i  de domn,  n ic i  
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de boeri , n iCI odată» 5}. 
Aceste toate se aşez ară -zice bri

sovul - când fu cursul ani lor  7025 
( 1 5 1 7) luna lu i  August 1 7 , în zi le le cre
dinciosului Domn Io Neagoe Voevod. 

-- · - - -

u 1 

mitropol it egumenul Teodosie de l a  
mănăstirea Curţii de Argeş. 

Cu mult înainte de facerea Mitropo
l ie i  de azi ,  domn itorii ţării aveau obi
ceiul de a sta o parte din an în Bu-

'= "-
€ 

' � 

1! -
� 

-=-
� _ .. 

� �  "' 

\ 

• .8 . 1 r�� 
1 ---

12. Planul pivniţelor şi suprasolului, sub paraclis şi sub construcţiile noi. 

_ Această «opreală» nu ţ inu însă decât 
1 5 1  ani ,  căci la 1 668 - pe timpul 
domniei  lu i  Radu-Vodă Leon ( 1 664 -
1 669) , - Mitropol ia  se mută defin itiv 
din Târgovişte la  Bucureşti ,  fi ind a les 

cureşti ş i  anume la Curtea domnească , 
unde se afla şi b iserica domnească 
zisă şi  Curtea vecbe, z id ită de Mircea 
Ciobanul 6} , în anul 1 558, ca mitro
pol ie sluj ind  b iserica lui  Nedelcu Bă-
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ăceanu, Sf. Gbeorgl)e  vecb iu ,  fi ind  jurată cu întărituri de  lemn. Mai na inte 

13. Vederea interioară a foişorului de la paraclis. 

:ea mai mare şi cea mai  apropiată de 
osta Curte domnească a Capital e i  7). 

era foarte învecbită, dar cel din urmă 
Domn, Matei-Vodă,  a dărâmat- o şi  a 

14. Vederea din curte a palatului : in stânga partea vecl)e, 
in dreapta partea nouă. 

Despre această curte, Paul  de Alep ne 
pune,  că «era o c lădire mare ,  încon-

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

rez idit-o cu totul din nou . .Acest edi
ficiu e u imitor de elegant, cu un as-

1 9  
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pect încântător şi mult mai  frumos ş i  
vesel de cât curtea din Târgovişte. 
B iserica are l)ramul l\.dormiri i  mai
cii  Domnului ; în ea  - scrie diaconul 
călător - am săvărş it o agl) iasmă>> 8) . 

l\. ceastă curte a Mirceşti lor ,  înte
meetori i  biserici i  domneşti ,  trebue să 
fi fost pe locul  unde e acum piaţa 
Sf. l\.nton sau a Flori lor. 

Până l a  terminarea şi tărnosirea 

D ealul  cu vi i le  de unde se ţine vină
riciul domnesc ; toată partea de la 
Obi leşti, câtă se va alege de pest tot 
l)otarul ; o moşie la  Băleni ,  toată par
tea cât au cumpărat Co nsta ndin-Vodă, 
ori cât se va alege, de peste tot l)o
tarul ; toată partea de la Crasan i  de  
pe Pasărea. l\.poi  moş ia  Cucueţi , Bră
n iştari , moşia Frăţeşti , moşia la  satul 
Scl) ia i  ot sud Slam Râmnic ,  moşia 

15 .  Vedere a paradisului, cu foişorul ş i  vec[Jea clopotniţă, după o fotografie dinainte de  1 850. 

actualei  catedrale 9) a mai  sluj it ca 
m itropol ie  şi  b iserica Radu-Vodă 10) . 

Pentru întreţinerea cl)eltuel i lor fun
daţ iuni i  sale ,  Constantin-Vodă Şer
ban a dăruit mănăsti ri i  o mulţime de 
sate şi moş i i ,  şi anume : tot locul  
dimprejurul  Mitropol ie i ; Frăsinetul
de-j os din spre M.ostişte ,  toată ocina 
precum este aleasă, l)otărîtă ş i  împie
trită , din câmp, din pădure, din apă 
şi  de pretutindenell ,  cu  tot venitul ; 

la  Runcu sud I lfov, moşia Saloeşti ; o 
moşie la  satul P eşteni i  despre Pasărea 
şi  a ltele în număr de patru spre zece. 
l\.ceste sunt proprietăţi le date de Con
stantin-Vodă Basarab mănăstir i i  sale ,  
înainte cl) iar  de a fi gata din roşu 1 1 ) . 

le urmă şi a lţi vo ivozi şi boeri au 
dăruit moşii  şi averi pentru această mă
năstire, aşa ca în anul 1 787 Mitropol ia 
Ţări i-Româneşti avea peste o sută 
două zeci şi două de moşi i  1 2) . 
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Mitropol ia  se compune dintr'un an
samblu de clădiri făcute în diferite 
epoci  de la începutul e i  ş i  până în 
zi le le  noastre. 

.Astfel, cercetând inscripţi i le ,  exa
minând clădir i le şi consultân d  scrie
ri le referitoare la ea, se pot stabi l i ,  
pentru urmări rea fazelor prin care a 
trecut acest monument istoric de la 
întemerea lui  ş i  până în timpul nostru , 
mai  multe epoci .  

III. 

Se pare că prima gri j e  ce avu 
Constantin-Vodă Basarab îndată ce 
luă domnia Ţări i  Româneşti fu să 
zidească o mănăstire mare, cu multe 
turnuri ,  împodobită şi  b ine înzestrată , 
căci cl) iar  în anul 1 655, d impreună 
cu soţia sa doamna Băl aşa,  începu lu
c rarea b iserici i ,  numind ispravnic i  pe 
Radu!  Logofătul  d in  vecl)ea  fami l ie  a 
Dudeşt l lor  şi pe Gl)eorgl)e  Sufariul 
din Tâ rgovişte 13) . 

Lucrări le mergeau încet ,  căci cl)el
tuel i le  erau mari . .Astfel ,  cu toată râvna 
pusă, Domnul nu izbuti să-şi vadă mă
năstirea gata, căci după o scurtă dom
nie de p atru ani, în Martie 1 658, el 
fu scos din scaun şi înlocuit cu · 
.Mi l)nea-Vo dă III ( 1 658 - 1 659) . 

In  acest răstimp,  prin anul 1 657, vi
zitează Bucureşti i ,  pentru prima oară ,  
Patriarl)ul  Macarie a l  .A.ntiol) ie i ,  în
soţit de diaconul să u Paul de .A.lep . 

.Acesta ne-a lăsat preţioase po
vestiri despre starea lucrări lor Mitro
p ol ie i  din acea vreme : «La urmă 
merserăm la marginea oraşului ,  pe un 
deal  înalt, ce domneşte cu vederea 
oraşul dimprejur . .Acolo actualul  Beiu 
era ocupat cu c lădirea unei  mari mă
năstiri , cu o biserica măreaţă şi stră
lucită , semănând pe dinăuntru cu cea 
de la  Curtea-de-Argeş, numai că a-

ceasta este de  cărămidă ŞI m t indă 
are 1 2  stâ lp i ,  fiecare dintr'o bucată 
rotundă de p iatră , ca să formeze nu
mărul  celor 12 aposto l i .  Pe  de-asu
pra are patru mari cupole  ş i  pe din 
afară o ti ndă largă. 

16 .  Coloane şi  arcadă de la foişorul paraclisului.J 

«E acoperită cu p lumb de o greu
tate ce  se zice că trece peste 40 mi i  
de oca  . .Am făcut în ea o agl) iasmă 
ş i  prea sf. sa a stropit-o ,  după obi
ceiu,  căci nu este încă terminată : deci 
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rămăsese netârnosită. Ea este încl)i
nată lu i  Constantin ,  care e şi  numele 

stareţi ia 15) erau doar începute şi  lă
sate neisprăvite, iar când veni la  

1 7. Bază d e  coloană d e  l a  foişorul paraclisului. 

fondatorulu i ,  şi E lenei» 14). 
Aşa dar, la  finele domniei  lu i  Con

stantin Basarab, biserica, c l) i l i i le  şi  

domnie Mil)nea II I ,  acesta , îndemnat 
fi ind de mitropol itul Ştefan 1, «pro
fită de un moment de l in işte în-

http://patrimoniu.gov.ro



MITROPOLIA DIN BUCUREŞTI 1 49 

nainte de a fi destituit şi târnoseşte 
b iserica în anul  1 658, în Dumineca 

cum Domnii  îşi scl)imbau reşedinţa. 
Lui Mil)nea III î i urmă în domnie 

18 .  Planul clopotniţei brâncovene�ti, cu  cl) iliile alăturate 

tuturor Sfinţi lor,  faţă fi ind  mitro po
l itul ţări i ,  ep iscopi i  Râmnicului şi  Bu
zăului ,  toţi egumeni i  mari lor mănăstiri 
bucureştene  ş i  munteneşti ş i  patriar
l)u l  Macarie al Antiol) i e i» 16) . 

SRnţirea mănăstiri i lu i  Const. Ba
sarab se făcu cu mare alaiu : «Toţi Bu
cureşteni i  erau pe col ina mănăstiri i ,  
când  Patriarl)u l  veni în procesiune 
cu moaştele sfinte del a mănăstirea lui  
Pană Vistierul  (Sf. Ecaterina) ş i ,  fă
când ocolul  nouei  biserici ,  cu rugă
ciuni şi  căntăr i ,  intră în biserică>>. 
Şi după ce descrie slujba târnosi rei ,  
Paul de Alep încl)ee astfe l : «In tim
pul  cănd târnosirea se petrecea înă
untru, afară , pe  col ină ,  era mare ve
sel ie  şi  mare petrecere. Ostaşi i  domniei 
se veseliau împreună cu poporul  Bu
cureşti lor, căci un nou lăcaş se ridica 
Domnului  în oraşul lu i  Bucur» 17) . 

In  această vreme b iserica era încă 
nezugrăvită 18) ; ea avea însă toate 
orânduel i le mănăsti reşti ,  adică un 
egumen,  grec de neam, cu numele Ni
cl) ifor, cum şi un oarecare număr de 
călugări ; iar  Mitropol ia era când la 
Târgovişte când în Bucureşti 19) , după 

Gl) e orgl)e  Gl) ica ( 1 659- 1 660) , apoi  
Grigore G l) ica ( 1 660- 1 664). In acest 

1 9. Vederea clopotniţei din spre curte. 

răstimp de cinci an i  nu avem nic i  o 
ştire ,  dacă lucrări le s'au continuat 
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sau nu mai departe. D esigur însă că e
gumenul Nicbifor, cu veniturile moşii
lor  dăru ite Mitropoliei  de către ctito-

la domnie Radu Leon ( 1 664- 1 669) , bi
serica e zugrăvită, apoi rânduită să 
fie Mitropol ia ţării ,  după cum singur 

20. Vedere exterioară a clopotniţei. 

rul ei Constantin Basarab 20) , va fi urmat 
mai departe cu completarea lucrări lor 
pe  la  cbil i i  şi stăreţie ,  căci ,  venind 

spune, atât de frumos, într'un b risov 
din anul 1 668, Iunie în 8 zi le : «Apu
cat-am domnia mea, cu toată voia şi  
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dintru tot gân dul domniei  mele ,  de o mea ctitor acestei sf. Mitropol i i ,  pen-

2 1 .  Pisania clopotniţei 

am zugrăvit şi o am înfrumuseţat cu tru vecin ica pomen ire a domnie i  mele  

22. Vederea actuală a foişorului, paraclisului ş i  vecl)ei clopotniţe . 

toată podoaba, cum se cade sfintelor 
biserici ,  ca să mă cl)em şi domnia 

şi a răposaţi lor părinţi ai domnie i  mele,  
să ne  fie pomană în veci. După ace i a . 
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văzând domnia mea această sfântă 
M itropol ie ,  cum se cuvine a fi o sfântă 

D-zeu, pări nte le nostru kir Teodosie 
mitropolitul ş i  cu cinstiţii ş i  p rea cu-

23. Detaliu d in  faţada paraclisului. 

Mitropol ie ,  socotit-am domnia mea ,  
di mpreună cu  cinstitul ş i  iubitorul de 

v ioşi i  episcopi i  Serafim de Râmnic 
şi  Grigorie dela Buzău,  şi  cu egumeni i  
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de pe la sfintele lavre, ş i  cu toţi cin
stiţi( dregători a i  domniei  mele ,  de am 

24. Ramă de piatră; dela ferestra paraclisului. 

tocmit domnia mea şi o am aşezat ca 
să fie sfântă Mitropol ie ,  cum este şi  
cea din Târgovişte:» 21 ) . 

.Aşa dar în anul  1 668 Radu-Vodă 
Leon l)otărăşte ca mănăstirea lui Con
stantin Şerban Basarab să devină Mi
tropol ie  a ţări i ,  avân d  de mitropol it 
p e  ci)ir Teodosie A.rgeşeanul. 

In timpul domniei  sale s'a c lădit deci 
palatul  m itropolitan ,  dimpreună cu în
căperi le alăturate, cum ş i  veci)iu l  pa
raclis ,  cu i)ramul sf. G i)eorgi)e 22) . 

a) Biserica. 
După cum se vede din p lanul  de 

ansamblu (fig.  1 ) ,  b iserica se află în 
m ij locul  unei curţi lungueţe, înci)isă 
de j u rîmprej ur de clădiri  . .Astfel ,  spre 
răsă rit şi miazănoapte sunt ci) i l i i le ,  
spre m iazăzi o parte din ci) i l i i  ş i  stă
reţia veci)e ,  iar  spre apus palatul mi
tropol itan, cu paraclisul şi  veci)ea clo
potn iţă. Tot în acest plan se vede dru
mul  ce duce din oraş la Mitropol ie ,  
cum şi u l icioara (aleea) din dos, ce 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

duce spre drumul Fi laretului ; de ase
menea configuraţia topografică a dea
lu lu i  pe  p latoul căruia se află curtea 
Mitropol iei .  

In  cuprinsul acestu i studiu vom 
arăta prefaceri le pr in  care a trecut 
acest monument istoric . 

.Astfel ,  examinând planul  b iserici i  
(fig. 2) , vedem că Paul  de .A.lep avea 
dreptate să o asemene cu biserica de 
l a  Curtea de .Argeş, căci ,  ş i  aci  ca şi  la  
.Argeş,  forma p lanului  se aseamănă,  
cu s ingura deoseb ire a pri dvorului de 
la  intrare; iar cele patru turle se rea
zimă la fel ş i  anume : turla pantocra
torului ,  care e cea mai mare, se rea
zimă pe ziduri le  altarulu i ,  sânuri lor 
şi  navei pr incipale ,  turla din mi j loc 
se sprij ină pe cei do isprezece stâ lp i  
de p iatră , ş i  ce le  două tur le  mici se 
sprij ină pe arcurile dublouri şi  pe  
ziduri le dinspre pr idvor. 

Construcţia arcuri lor şi bolţ i lor ,  a-

25. Ramă de piatră dela altă fereastră a paraclisului . 

parţine ,  ca tei)n ică,  bunelor tradiţiuni  
a le  ari) itecturi i noastre bisericeşti. 

20 
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Cu t impul însă , i s'a adus câteva 
prefaceri ,  cari au transformat-o aşa 
după cum se vede în ziua de azi. 
Astfel , la pridvorul cel mare s'au mai 
adăogat alte trei pr idvoraşe : unul 
mai mare la  intrarea principală ,  alte 
două mai mic i  la i ntrări le laterale. 

Aceasta o ştim d intr'o inscripţie 

In această inscripţie nu se pome
neşte n imic  de cele trei pridvo
raşe ; totuşi se poate deduce că e le  
au fost făcute în acest timp,  atât din 
cauză că inscripţia se află pe  unul  
din e le ,  cât ş i  din cauza sti lului  lor  
caracteristic epoci i  (fig. 3). 

Mai târziu ,  in vremea domniei  lu i  

26. Vederea parad isului din spre altar. 

zugrăvită pe frontisp ic iu l  pr idvora
şului  principal : 

«lnvăl itu-s'au aceasta b iserică den 
nou ,  tencuindu-se afară peste tot, in
frumuseţăndu-se ş i  în lăuntru cu icoa
ne ş i  a ltele ce se văd,  de prea sfin
ţitul mitropolit cbir Dosifte i ,  în a doa 
domnie a măriei sale Io  Alexandru 
Moruz Vvd,  Iu l ie  28, 7307 ( 1 799)» 23) . 

Alex. Gb ica Voevod ( 1 834- 1 842) , mi
tropo lit fi ind  G rigorie ,  în t imp de cinci  
an i ,  s'au făcut reparaţiuni importante, 
după cum rezultă din iscripţia zugră
vită , ce se află înăuntru, pe pere
tele din dreptul cafasului : « Această 
sfăntă şi dumnezeiască b iserică s'a 
început din temel ie  la leatu 1 656, de 
răposatul Domn Constantin Şerban 
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Basarab Voivod, şi săvărş ind-o numai 

de  roşu,  s'a scos din domnie. Apoi 
la  leatu 1 665, orănduin du-se Domn 

Radu Leon Voivod ,  după ce a înfru-

museţat-o cu toate cele trebu incioase, 
cu sfat de  obşte au aşezat-o a fi scaun 
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al M itropol ie i  ţărei ,  aflăndu-se atunci 
m itropolit Teodosie. Iar la leatu 1 834, 
răposatul mitropol it Grigorie ,  văzăn-

pe care g răb indu-1 sfă rşitul v ieţii ,  d in  
porunca prea înă lţatulu i  nostru Domn 
Alexandru Gl)ica Voivod, dăndu-se 

28. Ctitorii paradisului. 

du-o cu totul învecl)ită , povăţuit de 
râvnă ,  a început toată prenoi rea e i : 
învel itoarea cu p lumb, zugrăvitul ,  par
doseala şi  celelalte, înlăuntru şi afară ; 

ocărmuirea sfintei Mitropol i i  sub în
g rij irea prea sfinţiţ i lor episcopi  Neofit 
Râmnic, I larion Arg-eş, Cl) esarie Bu
zău,  prin îngrij irea măriei  sale ş i  o-
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sărdia acestora a luat săvărşire toată 
prenoirea şi  înfrumuseţarea,  ( la anul )  
1 839 .Apri l ie 1» 24) . 

In acest grup de lucrări intră aşa 
dar : învelitoarea cu p lumb,  reparaţia 
zugrăvel i i ,  lărgirea ferestrelor  şi  fa
cerea ramelor de marmură ,  cari se 
văd azi, pardoseala ,  cum ş i  vest
mântarul ,  care se vede şi în repro-

cam în mi j locul b iseric i i ,  între stâlpi .  
Mitropol itul Iosif, în p rima sa pă
storie ( 1 886 - 1 893) , a strămutat acest 
cafas mai în spre uşe. 

Probabi l  că cu ocazia acestei stră
mutări ,  s'au mutat şi cele două co
loane  (din cele douăsprezece) d inspre 
răsărit şi s'au aşezat în spre uşe, 
pentru susţinerea cafasulu i ,  aşa după 

29. Inscripţia zugrăvită deasupra uşei paraclisului, in  interior. 

ducerea acuarelei p ictorului Carol 
Szatl)mary dela 1 866 (fig. 4). 

Tot în această reproducere se vede 
că pridvorul  cel mare era încl)is cu 
geamlîc. Desigur că această lucrare 
s'a executat în acest timp. 

1�ai târziu,  pe  timpul păstoriei mi
tropolitului  Nifon ( 1 850- 1 875) 25) , fi ind  
min istru al  Cultelor G eneral Cl)r. Tel l ,  
s'a făcut cafasul corului ,  aşezâ ndu-se 

cum se poate vedea azi . 
.Această operaţi une a fost, desigur, 

destul de p rimejdioasă , căci, prin ea ,  
se suprimau doi suporţi ai tur le i  din 
mij loc,  ră mânând toată greutatea pe  
arcul lăsat singur. 

.Aceşti doi  stâ lpi  corespundeau zidu
lu i  despărţitor dintre locul  femei lor 
şi  al  bărbaţi lor  şi aveau inco nvenien
tul de a împiedeca accesul mulţimei 
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în b iserică în caz de aglomeraţie, Ia  
solemnităţi bunăoară,  ceea ce, cre
dem, a motivat mutarea lor. 

In a doua păstorie a mitropol itu
lu i  Iosif Gbeorgbian,  în anul  1 904 26) , 
s'a învelit b iserica cu tablă de a
ramă, iar turle le  au rămas tot cu 
plumb. Tot în acest timp s'au făcut 

printr'un brâu de piatră ce o încinge 
cam p e  la mi j loc ,  în două câmpuri ,  
din care cel de sus cu panouri încon
jurate de ciubuce întoarse în arc la  
partea de sus, iar  cel de j os cu pa
nouri dreptungbiulare (fig. 5). 

Corn işa de sus s'a scbimbat, p ro
babi l  cu ocazia reparaţiuni lor din 

30. Uşa de  intrare in paraclis. 

sgbiaburi şi burlane de aramă la bi
serică ,�cum ş i  vitrouri la  ferestre. 

Imb răcarea coloanelor  de piatră 
cu decoraţii de stuc, cum şi a v e
cbi lor cap itele rşi baze de piatr ă ,  
s'a făcut p robabil  tot în acest timp,  
dându-se astfel interiorului aspectul  
ce-l  are în z i le le, . n oastre. 

Pe din afară, biserica e despărţită , 

urmă ; a lte modificări a le  lucrări lor  
de zidărie nu se vor mai  putea cu
noaşte, de cât doar cu pr i leju l  unor 
eventuale lucrări de restaurare. 

Faptul că ctitorul acestei biserici 
a luat drumul pribegie i  îna inte de a-şi 
vedea opera desăvârşită, expl ică l ipsa 
unei  pisanii  ciop l ite în p iatră , după 
cum se vede la toate ctitori i le  dom-
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eşti ,  de-asupra uşei principale ,  în ca
rată în ramă de marmură, bogat 

n iţei ,  o p iatră aj urată , scu lptată cu 
îngrij i re (fig. 6) , care, prin felul lu-

31 .  Tâmpla paraclisului. 

culptată , reprezintân d  fo i ,  ramuri şi 
or i  sti l izate cu măestrie. 

In partea din dos a pa latului  mi
ropol itan ,  am găsit, la  fereastra p iv-

crulu i  său, aminteşte ramele de mar
mură mai  sus pomenite. 

Se vede că aci , la fereastră ,  a fost 
aşezată întâmplător, căci ,  după felul 

http://patrimoniu.gov.ro



1 60 B U LEi! UL C0.\1IS! Ut ll MONUME TELOR ISTORICE 

ornamentaţiei ,  pare să fi avut o p o
ziţie vertica lă ,  iar  nu una culcată 
cum o cere astăzi .  

aşezată la  loc în acele vremuri de 
nestatornicie. 

Se mai  p oate admite că este un frag-

.32 Detaliu de la tâmpla paraclisului. 

Probab i l  va fi fost un fragment 
din rama uşi i  principale de la  b ise
rică , rămasă neisprăvită şi deci  re-

ment din vre-o p iatră mormântală ,  
aşa după cum se vede la unul  d in 
mormintele  ce se găsesc în inte-
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rioru l  M itropol ie i  din Târgovişte. 
Pentru completa cunoaştere a bi

seric i i ,  pe  lângă vederi le date ,  dăm 
aci şi  una din spre a ltar (fig. 7). 

b) Palatul mitropolitan. 
Dacă examinăm planul  p ivniţelor 

(fig. 8) , vedem că forma palatului este 
dreptungl)iulară, cu mici  i eşituri. 

Coborînd pe scara de sub foişorul 
de la  intrare, aj ungem, la  o adâncime 

tot cu o boltă ci l indrică,  înaltă de 5 
metri (fig. 1 0). - Tot l a  această înăl
ţime se află ş i  bolta c i l indrică ce a
copere locul scărei ,  iar  de-asupra 
o dil)nei  de j os se vede un pod  de  
grinzi groase de stej ar, care servia 
pentru păstrarea poamelor. 

In p ivniţa mare se văd tălp i le  groa
se de stej ar ,  pe cari steteau buti i le  
mari ,  cum şi rafturi le pentru buti i le  
mai mici .  In grosimea zidulu i  sunt 

33. Detaliu dela tâmpla paraclisului. 

de 4 metri , l a  o odi l)nă ,  de unde,  la 
dreapta, se intră în pivniţa mare,  iar 
în faţă în cămara p ivniţei .  

P ivniţa mare este formată din două 
bolţi c i l indrice,  sprij in ite de câte dou� 
arcuri doblouri la  a treia parte, avâ n d  
o înălţime de 6 metri ş i  o lungime 
de 18 m etri (fig. 9) .  

Ea este una din acele mari pivniţe, 
cari se întâ lnesc numai l a  vecl) i le  pa
late domneşti. Cămara este şi  ea bo ltită 

Buletinul Comisiunii lt\onumentelor Istorice. 

scobite fi ride pentru aprinsul lumâ
nări lor. Lumina pătrunde înăuntru 
prin ferestre de p iatră ajurate, cari 
răspund în faţadă la  soclu (fig. 1 1 ). 

La intrarea de sus se vede o poartă 
in două părţi, semirotundă,  formată 
din drugi pătraţi ,  încrucişaţi , lăsând 
între e i  ocl)iuri  pătrate , c iop l ite la  mu
ci) ii ş i  dând o înfăţişare de vecl)i
me. In tocul acestei porţi ,  la partea d e  
sus, s e  vede o gaură rotunj ită , pe  unde 
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se ridică palatul ,  i ar 
deasupra trapezei pa
raclisul. 

34. Detaliu dela tâmpla paradisului. 

Intrarea în palat se 
făcea printr'o scară a
lăturată de perete (fig. 
1 2) ,  dând în foişorul 
din stânga. Deasupra 
bo lţei de la  intrarea 
în p ivniţă era i ntra
rea principală ,  din care, 
în dreapta ş i  în fund, 
se i ntra în palat, iar 
în stânga în paraclis, 
suind câte-va trepte. 
Cercetândbo lţi le în pod, 
constatăm că bolta foi
şorului de la  intrare şi  
a unei  camere pătrate 

se introduceau otgoa
ne le  de coborît ş i  r idi
cat b ut i i le. 

Ceva  mai  sus de ni
velul superior a l  bolţi
lor de la p ivniţă, sunt 
bolţ i le de sub paraclis, 
unde acum se află tra
peza călugări lor. Este 
o mare boltă ci l indrică, 
cu penetraţiuni circu
lare, . transversale ,  for
mând lunete. Spaţiul ce 
rămâne l iber dincolo de 
ziduri le p ivn iţei mari ,  
compun ma i  multe în
că p er i  ce servesc de 
magazii sau pivn iţe mai 
m i c i. Parte din ele sunt 
bo ltite, iar  parte sunt 
tavanite. Aci, luminatul, 
d in ca uza coridoarelor 
late ra le ,  adăogate mai 
în urm ă ,  se face foarte 
rău .  

Deasupra pivniţelor 35. Detaliu dela tâmpia;paraclisului .  
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din dreapta sunt la  fel, 
adică bo lţi sferice pe 
trompe şi  pendantivi 
(fig 1 3). Bolta camerei e 
spartă şi tavan ită ; cea a 
foişorului se ţ ine însă 
b ine. Bolţile să lei  mari 
şi vestibul u lui  sunt bolţi 
«de cloître» cu Junete, 
iar a celor tre i camere 
din fund sunt bo lţi ccde 
cloître» simple. 

La capătul vestibu
lu lu i ,  bo lta de z idărie 
cât şi acea a unei camere 
a lăturate este înlocuită 
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36. Detaliu dela tâmpla paraclisului. 

Această spărtură în 
boltă s 'a  făcut, probabi l ,  
când s'a dărâmat turla 
paradisului .  La bolta 
sale i  de recepţie ,  se 
vede încă o reparaţie 
posterioară,  anume în 
locul unde se împre
ună părţi le opuse a le 
celor două bo lţi (fig.  
1 2) ,  ce se rezimau pe 
peretele despărţitor al 
celor două camere. 

A cest perete fu dărâ
mat în 1 904 27) de către 
m itropol itul Iosif, ca din 
două camere să se faca_ 
una singură ma i  m are. 
Cele două mic i  cori
doare din spate sunt 
boltite ci l indric .  Tot în 
pod se mai  vede şi 
un zid vecbiu tencu it, 
având o cornişe for
mată din că rămizi ro
tunj ite din tipar după 
moda vecbe. 

Acest zid a rămas în 
37 .  Uşile împărăteşti dela tâmpla paraclisului. interior, iar şarpanta se 

cu boltă pe şipci ,  făcută în urmă. reazimă pe un zid nou exterior. 
f 
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P e  pereţii paradisului se văd de 
asemenea urmele vecl)iului  acoperiş. 
P robabi l  că p lanul  în ansamblul său 
a suferit modificări  în sensul lungim ei 
ş i  al lăţimei ,  însă toate acestea nu  
se vor putea preciza de cât cu ocazia 
unor eventuale lucrări de restaurare. 

Aripa cea vecl)e  a palatului  (fig. 1 4) 
în exterior se prezintă simplă,  deşi 
e modificată : atât vecl)ea cornişe, cât 

cele trei arcuri ,  sunt de p iatră , iar co
loanele de sus au o proporţie destul 
de bună (fig. 1 6) .  Factura sculpturi lor  
este mult  apropiată de acea din epoca 
brâncovenească (fig .  1 7) .  

Arcuri le frânte în ungl) iu drept, ca
racteristice epocei lui Mavrocordat, 
sunt făcute, p robab i l ,  în această epocă,  
peste vecl)i le coloane de p iată ră
mase la locul  lor ,  iar  bolta pe trompe 

38. Detaliu (prasnicele) dela tâmpla paraclisului. 

şi decoraţia pereţi lor  nu se vor putea 
preciza de cât după raderea ten
cuel i i  actuale. 

c) Foişorul dela intrarea in palat. 
La început a fost descl) is (fig. 1 5) ,  

căci geamlîcul de azi s'a aşezat p e  
timpul mitropol itului Cal in ic Miclescu, 
l a  1 885, când s'a făcut şi geamlîcul  
dela intrarea actuală 28) . 

Ce i  do i  stâlp i ,  pe cari se sprij ină 

s'a făcut l a  fel cu aceea a camerei pă
trate d in ar ipa dreaptă a pa latu lu i  
ce lu i  vecl) iu .  

d)  Paraclisul. 
Aşa cum n i- l  înfăţişază · i lustraţi a 

(fig .  4) dinainte de 1 866, paracl isul  
avea o turlă deasupra naosului .  

La început avea numai l)ramul sf. 
G l)eorgl)e, iar mai  târziu în timpul dom
niei  lu i  Nicolae Mavrocordat,  când fu 
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restaurat de către mitropol itul Dani i l  
( 1 720- 1 732) , i se adăogă ,  pe lângă 

.Aşa dar, în t impul  lu i  Nicolae .M.a
vrocordat, paracl isul exista cu  bramul 

39. Crucea cea mare de  la  tâmpla paradisului. 

patronul  vecbiu sf. Gbeorgbe,  ca al  
doi lea patron ,  pe  profetul Dan ii l  29) . 

sf. Gbeorgbe. De altfel modul  de 
construcţie a l  c lădir i i ,  asemănător 
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cu al palatulu i ,  arată că paraclisul a 
fost făcut în aceeaş vreme. 

e) Clopotnita veclze. 
Era deasupra porţii dela intrarea 

din spre apus (fig .  22). Suirea la  clo
pote se făcea pe  lângă perete l e  din 

IV. 

In această epocă s'a zidit clopot
niţa actuală dela intrarea principală 
în curtea .Mitropol ie i ,  cum şi parte 
din cbi l i i le  alăturate. 

P lanul  clopotniţei (fig.  1 8) este 

40. lconiţa de la partea de sus a tâmplei paraclisului. 

spre apus al paradisului ,  unde se a�ă 
actuala scară de lemn . .Mai  târziu a 
suferit modificări ,  pe cari  l e  vom a
răta mai  jos ,  la  epoca lu i  .Mavrocordat. 

Astfel era întocmit vecbiul  palat 
mitropolitan până la  epoca brânco
venească.  

aporape identic cu al  c lopotniţelo r 
dela cele la lte ctitori i  brâncoveneşti ,  
adică pe  o formă pătrată , care circum
scrie o cupolă sferică pe pendantiv i ,  
deasupra căreia sunt clopotele. 

Pe  din afară (fig. 1 9) ,  clopotniţa are 
o proporţie relativ j oasă , care dă 
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însă impresie de  robustitate , ş i  o de
coraţie compusă din ciubuce semici-

41 . Mitropolitul Danii l  (portret in  paraclis) . 

l indrice, alăturate câte două şi încbi
zând între e le  panouri rotunj ite la  
partea superioară .  

In vederea exterioară dată mai  sus 
Wg. 20) , se observă, în partea dreaptă, 
zidul de legătură cu vecbile cbi l i i ,  azi 
dărâmate, din cari n'a mai rămas de 
cât urmele temel i i lor  pe pământ. 

Ciubucul de sub streaşină a fost 
prefăcut, desigur cu  ocazia reparaţie i  
acoperişului .  In faţada din curte, dea
supra arculu i  dela intrare, se vede, în
fiptă în zid, pisania ,  săpată în piatră 

(fig .  2 1 )  şi înconjurată de o ramă com
pusă din foi şi  frunze frumos c iopl ite 
şi alcătuite. 

Această pisanie ne spune,  în p lă
cutul graiu a l  vremilor brăncoveneşti , 
că : «această clopotn iţă den temelia 
e i  zidită şi  rădicată iaste de luminatul 
şi înalţatul blagocestivul Domn Io  Co
sta ndin Brăncoveanul B asarab Voe
vod, la  anul  de la  naşterea spăsito
rului Hs. 1 698, mţa Septevrie 24 de 
zi le ,  cănd şi  al  noaulea an a l  oblă
duirei şi stăpăn irei sale era>>. 

V. 

a) Restaurarea paraclisului. 
Pe timpul păstoriei mitropol itu lu i  

42. Jeţul ari)ieresc din paraclis. 

Dani i l  s'au întreprins asupra paracl i-
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sulu i  lucrări de restaurare destul de 
importante, cari ,  după cum vom ve
dea,  au  făcut din paraclis cel mai  
a rtist ic co l ţ  d in  palatul m itropol itan. 

După cum s'a văzut mai sus, pe  tim
pul acestor restaurări ,  adică înainte 
de anul  1 850, paraclisul avea turlă. 
Mai târziu ,  probabi l  în urma vre-

43. Jeţul ari)ieresc elin paraclis . 

.Astfel ,  pe  din afară, s 'a refăcut în
treaga decoraţie  a tencuel i lor şi  c iubu
căr ie i  (fig. 23) , cum ş i  ram ele de p iatră 
sculptate de la ferestre (fig. 24 şi  25). 

unui  cutremur,  turla crăpându-se, s'a 
simţit nevoia de a o dărâma, aşa că 
astăzi paraclisul se prezintă fără a
cest element arl)itectonic (fig. 26). 
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Cbiar baza pătrată a turlei s'a dă� 
râmat,  spre a se putea înveli cu aco� 
perişul j os din zi le ie noastre. 

In i nterior se vede locul  turlei în
cbis într'un tavan improvizat. 

De  altfel ,  pe perete le apusean se 
văd zugrăviţi ctitori i  restaurări i ,  ţi
nând în mână paracl isul ,  care pe  acea 
vreme avea încă tur lă (fig.  27 ş i  28). 

De  asupra uşei ,  tot în interior, se 
vede (fig. 29) zugrăvită o inscripţie în 
versuri greceşti 30) , alcătuită de către 
poetul D. G. Notara. In această 
inscripţie se spune  că «Nico-
lae Vodă . . .  a întemeiat a ceastă 
b iserică . . .  şi că lu crările a� 
cestea s'au învrednicit de 
sfânta supravegbere a lu i  
Dani i l  arbiereul  . . . în anul  
de la  naşterea D omnulu i  
1 723», adică după trei ani  
de l a  începutul păstoriei sa le. 

In  acest timp s'a făcut şi  
frumoasa uşe de la  i ntrare, 
cu  rama de p iatră (fig .  30) 
c iopl ită cu măestrie ; de 
asemenea ş i  uşa de lemn,  
de o bogată compoziţie ar
tistică şi dibace execuţie,  
(aceeaş fig. ş i  44). 

Minunata catapeteasmă, 

lor  şi  dibăcia lucrului  (a se vedea 
fig. 32 şi  u rmătoarele până la 40). 

Cu ocazia restaurării de care fu 
vorba, s'a refăcut şi  p ictura, după 
cele mai bune tradiţi i  a le artei b izan
tine,  atât ca ornamentaţie 32) , cât şi  
ca icoane de sfinţi (fig. 45 ş i  46). 

R eproducem aci şi  portretul m itro
politu lu i  Dani i l  (fig .  41 ) ,  cel ce s'a 
ostenit de aproape cu  desăvârşirea 
a cestei minunate lucrări . 

Merită toată luarea aminte şi  mo� 

de o concepţie şi  execuţie 44. Detaliu de  sculptură de  la  uşa paradisului. 

de maestru, reprezentând 
cuvintele Mântuitoru lu i : «Eu sunt 
buciumul  şi voi  viţele», este făcută 
şi ea  în acest timp 31 ) . «Buciumul:>> ,  
adică rădăcina viţi i ,  este aci repre
zentat (fig. 33) prin Abrabam cul
cat şi  din sânul său ieşind cele la lte 
seminţii .  

Dar dacă ansamblul  acestei tămple 
stăpâneşte privirea prin proporţia e i  
desăvârşită, tot astfel deta l i i le  diferite
lor părţi ale e i  desmiardă ocbiul  prin 
bogăţia formelor, v igoarea rel iefuri� 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

bi l ieru l  acestui paracl is : astfel j eţul 
mitropol itan (fig. 42, 43 şi 53) , din care 
reese aceeaş delicateţă a fo rmelor ş i  
execuţie i ; de asemenea câteva icoane ,  
îmbrăcate în argint şi  aur  (fig. 45 şi  46) , 
cum şi câteva vecbi şi preţioase o� 
doare păstrate cu sfinţenie  într'o vi
trină din paracl is (fig. 49). Se înţelege 
că atât icoanele cât şi  odoarele sunt 
dăruite ori făcute şi mai  în urmă, după 
restaurare, până în zi lele noastre. 

Pe peretele exterior din spre apus,  

http://patrimoniu.gov.ro



1 70 BULl::TJNUL COMiSIUNil MONUMENTi:::LOR ISTORICE 

se vede un grup de trei icoane înca
drate:în cl)enare formate d in  foi ş i  
flor i  l ucrate d in  tencuială (fig. 52). 

Prin desele văruiri  a le  p eretelu i ,  
fonnele acestor ornamentaţii s'au ro
tunj it ; ele se pot afla însă, răzând 
uşor straturi le suprapuse. 

b) Restaura!ea foişorului de la intrare. 
După cum s'a a rătat m a i  sus, I a  acest 

c) Transformarea vechei clopotniţe in 
foişor. 

In t impul acestor  lucrări ,  existând 
clopotniţa brâncovenească, r idicată, 
după cum am văzut, în anul 1 698, 
nu  s'a mai simţit nevoe de  vecl)ea 
clopotn iţă , ce era deasupra porţei  
din dos,  aşa că ,  după cum se vede 
şi  l a  fosta mănăstire Văcăreşti, dea
supra intrări i  s 'a făcut şi  aci un  foi-

45. Icoana Mântuitorului, 1mbrăcată in argint, d in  paraclis. 

foişor s-au menţinut vecl) i le  coloane,  
scl)imbându-se doar arcuri le ş i  bo lta 
pe  trompe,  la  fel cu vecl)ea b oltă din 
camera p atrată a palatului .  

Geamlîcul d intre stâ lp i ,  cum ş i  scara 
de  lemn acoperită i arăşi cu u n  geam
lîc de  rău gust ,  sunt făcute în t im
puri  recente ş i  vor trebui cu  totul 
înlăturate cu ocazia unor eventua le  
h��rări de restaurare a le  .Mitropol ie i .  

şor descl)is ,  pe  stâlp i  de  cărămidă. 
.Acest foişor cu  t impul s 'a încl)is, 

ridicându-se zid între stâlp i i  săi  şi 
amenajând câteva ferestre, pentru 
ca aceste încăperi  să servească până 
în t impul  de faţă c a  loca l  pentru 
Consistor iu l  eparl) ial .  

VI. 

In epoca de nesfârşite frământăr1 
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a Fanarioţi lor ,  este greu  de stabi l it 
ordinea lucrări lor ce s'au executat l a  
M itropol ia  d i n  Bucureşti , cu  atât ma i  
mult cu  cât dispăruse şi  vecl) iu l  dar  
bunu l  obiceiu a l  bătrân i lor  de a 
comemora prin inscripţiun i  ceeace 
fiecare făcea sau adăoga. 

Totuşi ,  prin tradiţie s'a perpetuat 
până la noi unele nume legate de anu
m ite l ucrări făcute, aşa că ,  în mod  

2 .  I n  t impul  păstorie i  marelui m itro
pol it Grigorie şi  a locotenenţei ce lor  
trei episcopi ,  Râmniculu i, J\rgeşu lu i  
şi  Buzău lu i  ( 1 823 - 1 840) : 

a) învelitoarea cu  plumb la turlele 
b iserici i  ; 

b) zugrăvitul biserici i  ; 
c) p ardoseal a ; 
d) lărgirea ferestrelor  şi ramele de  

marmură sculptată ; 

46. Icoana .Maicii Domnului, îmbrăcată in argint, din paraclis. 

sumar, se pot stabi l i  u rmătoarele 
l ucrări  ce  s 'au făcut l a  M itropol ie ,  
după epoca lu i  Nicolae-Vodă Mavro
cordat până în , zilele noastre. 

1 .  In t impul păstoriei  m itropolitulu i  
D ositei Fi l it is ( 1 793- 1 8 1 0) : 

a) s'a învel it ' biserica cu aramă ; 
b) s'au făcut cele trei p ridvoare ; 
c) s'a încl) is cu geamlîc p ri dvorul  

cel mare. 

e) vestmântarul .  
3. In t impul păstorie i  mitropol itului  

Nifon ( 1 850 - 1 875) : 
a) cafasul corului  la  b iserică ; 
b) aripa nouă a palatu lu i  dimpreună 

cu  scara ş i  geamlîcul  e i ; 
c) galeria cu geamlîc ce duce în dos. 
4. In  t impul păstoriei m itropol itului  

Cal inic Miclescu ( 1 875 - 1 886) : 
a) b alconul  spre grădină la  palat ; 
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b) cl) ioşcul din grădină ; 
c) geamlîcul foişorulu i de lângă pa-

47. Monumentul mitropol tului Teodosie. 

racl is şi al scărei de lemn ce duce la 
paracl is ; 

d) acoperişul paradisului  cu  tablă ; 
e) încl) iderea deasupra porţi i ,  spre 

a servi de local  Consistoriulu i ;  
!) mărirea cl) i l i i lor  dela poartă,  con

struindu-se încă un etaj . 
g) amenajarea localu lu i  D ivanulu i  

ad-l)oc sau Adunări i  obşteşti , care 
încă din vecl) ime făcea p arte din cu
prinsul mănăsti rii . 

5. In t impul păstoriei  m itropol itului  
Iosif  Gl) eorgl) ian ( 1 886- 1 906) : 

a) m utarea cafasului spre uşă la  bi
serica catedra lă ; 

b) mutarea a două coloane din cele 
două spre zece sub cafas ; 

c) învel itoarea din nou a biserici i  
cu aramă, când s'au făcut sgl)iaburi şi  
burlane tot de aramă şi  vitrouri la 
ferestre ; 

d) Transformarea sălei de recepţie 
la pa lat, fă când din două camere ală
turate una singură,  cu  care ocazie s'a 
făcut ş i  decoraţia acestei săli .  

Pentru completarea descrieri i  ace
stu i  însemn at monument istoric ,  cre
dem necesar a aminti şi despre cele 
câteva p ietre comemorative ori fune
rare, strâns legate de trecutul vecl)e i  
noa:;tre Mitropo' i i .  

48. lnscripţia mon. mitropolitului Teodosie. 

Astfel este pi atra cu inscripţie (fig 
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47 ş i  48) de l a  mormântul vestitului  
mitropolit Teodosie,  mort în 1 708, 

nera lu lu i  .M ibai l .Miloradovici (fig. 50) , 
o am inti re a şederi i  l u i  în Ţara Ro-

't:l. V eCI)! 6auare rue Sf. M1tropol!i. 

pe t impul domniei  lu i  Consta ntin
V 0dă Brâncoveanu. 

.A.poi� o cruce comemorativă a ge-

mânească ,· ca comandant al  trupelor 
ruseşti de  ocupaţie,  în anul  1 809 . 

.Mare însemnătate are şi crucea 
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din vale ,  din faţa intrării (fig. 5 1 ) , a era rădicată de Preda biv ve! Vornic 
cărei inscripţie, pentru importanţa e i ,  
o dăm şi ac 1  în întregime : 

«Această cruce ia stă rădicată fn slava 
Domnului Hs. de Constandin Brănco
veanul Basarab, feciorul luminatului 
Domn !o Costandin Basarab Voevod, 

L 50. Crucea generalului Miloradovici. 

in locul altei cruci ce era de lemn, care 

51. Crucea lui Papa Postelnicul Brâncoveanul. 

Brâncoveanul fn pomenire pentru fiul 
său Papa Postelnicul, părintele mai sus 
pomenitului Domn, că intr' acestaş loc au 
oerit, fn zilele lui Constandin-Vodă 
Şerban, ce au fost Domn fn urma lui 
Matei-Vodă, când s'au rădicat dără
ba '1ţii as�zpra Domnului şi a boiarilor 
ţării, la leat 7163 (1655),· şi stricăndu-se 
crucea de lemn, s'au rădicat aciastă de 
p ·atră, fn Iulie 20, leat 7221 (1 713)» 33) . 

Dec i ,  în t impul când s'a început 
lucrul Mitropol ie i ,  s' a întâmplat tra-
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gîcul  eveniment istoric commemorat 
prin această inscripţie. 

VII. 

Cercetând cu luare aminte fiecare 
amănunt a l  acestu i monument - sau 
privindu-1 din depărtare aşa cum se 
înalţă e l  măreţ pe culmea dealulu i  
făcând trup cu e l ,  sau răsfo ind fi l e le  
îngălben ite a le  cărţ i lor cari pomenesc 
despre el, ori si labis ind pisani i le  zu
g răvite şi c iopl ite în piatră sau mar
mură, ori stând de vorbă cu bătrâni i  
o raşului ,  înălbiţi de grij i le  v ieţi i  ş i  
gâ rboviţi de povara ani lor ,  ori şi 
pe cei tineri întrebându-i despre «Mi
tropol ie», toţi ş i  toate, într'un gând,  

într'un glas,  spun cercetătoru lu i  a
celaş lucru : 

că aşa au pomenit Mitropolia din 
moşi strămoşi ; 

că multe sfaturi înţelepte s'au pus 
la ca le  între ziduri le e i ; 

că mare a fost credinţa fericiţi lor  
ctitori ş i  multe fapte mari  au izvorît 
dintr'însa ; 

că la soarele acestei credinţe au  
răsărit ş i  au  crescut toate frumoasele 
meşteşuguri ,  de ne cuprinde mirarea 
văzându-le născocir i le ; 

că,  prin urmare, trebue să se păs
treze şi  de aci înainte, ca să spună ş i  
ce lor  ce vor veni  după noi ,  aceeaş po
veste tradiţ ională ce ne leagă cu  tre
cutu l ,  iar vremurile să o poarte tot mai  
departe spre nesfârşitul veacuri l o r. 

ION D. TRA.JA.NESCU. 

. . ) 
-� , 1], - CELOR· .3 -ICONE· 

Ş2. Decoraţie de stuc în jurul icoanelor exterioar2]ale paraclisului, 
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N O T E  

' )  După preotul Marin Dumitrescu, Istoricul a 40 
de biserici din România, p. 10. 

2)  Preotul G. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungro
Vlal)iei, Bucureşti 1 907, p. 1 6. 

') G. M. Ionescu, Istoria Mitropoliei Ungro-Vlal)iei, 
p .  46 : lat. = Vicina, bizantin = Bitzini, turc. = Me
cin, rom. = Măcin. 

4) Biserica sf. Nicolae Domnesc de azi. - Cf. N. lorga, 
Istoria Românilor pentru poporul românesc, p. 48. 

5) Pr. G. Gibescu, op. cit., p .  21 - 22. 
') N.  Io�ga, Inscripţii din bisericile României, 1, 

p. 261 . 
') Pr. G. Gibescu, op. cit., p. 23. 
') Călătoriile Patriarl)ului Macarie de 1\ntiocl)ia in 

Ţările Romane 1 653- 1 658, trad. de Emilia Cioran, 
Bucureşti 1 900, p. 206. 

') Pr. G. Gibescu, op. cit., p. 22. 
'0-") G. M. Ionescu, op. cit., pp. 160 161 . 
") Pr G. Gibescu, op cit., p. 29. 
1 3 )  G. Ionnescu-Gion, Istoria Bucureştilor, p. 1 40. 
") Călătoriile Patriarl)ului Macarie (1653 - 1 658) 

trad. cit. , p. 207. 
") Fiind vorba de o mănăstire, se inţelege că, odată 

cu biserica, s'a început şi cl)iliile ş i  stareţia. 

") Gion, op. cit., p. 1 42. 
") Idem, ibid., p. 1 43 - după Călătoriile Pa-

triarl)ului Macarie. 
18) G. M. Ionescu, op. cit., p .  160. 
'") La Sf. Gl)eorgl)e vecl)iu sau la Radu-Vodă. 
'0) G. M.. Ionescu, op. cit., p, 160 - 161 .  
2 1 )  Idem, ibidem, p.  161 -162. 
") Pr. G.  Gibescu, op. cit. ,  p.  77. 
23) Iorga, Inscripţii, 1, p 239. 
") Pr. G. Gibescu, op. cit., pp. 3 1 -32. 
15) Idem, ibidem, p. 31 nota 2. 
") Pr. G. Gibescu, op. cit., p. 49. 
" )  Jdem, ibidem, p. 49. 
") ldem, ibidem , p. 49. 
") Gl)enadie Enăceanu. Condica sfântă, p. 120, 

după Pr. G. Gibescu, op. cit . ,  p. 77. 
30) Iorga, Inscripţii, I ,  p. 242. 
") Pr. Gibescu, op. cit. p. 77, după Genadie Enă

ceanu, Condica sfântă. 
" )  Reproduceri de picturi din paraclis precum şi 

cl)enarul uşii de la intrare s'au dat în acest Buletin, 
a, 1, fasc. 3, la articolul pictorului Baltl)azar : Fres
curile Paradisului mitropolitan din Bucureşti. 

") N. Iorga, Inscripţii, 1, p. 245. 

53. Speteaza jeţului arl)ieresc d"n paraclis. 
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CERCETARI ISTORICE 
CU PRlVlRE LR 

MEŞTERII BISERICILOR DIN ŢARA-ROMÂNEASCĂ 
IN SEC. XV ŞI XVI 

--0--

Mai întâiu câteva consideraţiuni prealabile. 
E ştiut anume că primele cl)inovii de că lu
gări în Ţara Românească se datoresc sârbului 
Nicodim ,  a cărui înrâurire nu se manifestă 
numai spiritual , în organizarea vieţii mona
stice, ci şi material , în zidirea celor mai 
vecl)i biserici şi mănăstiri ale noastre de 
peste Olt - Vodiţa şi Tismana. 

Hrisovul de fondaţie al Vodiţei lu i  Vla
dislav I spune lămurit că zidirea şi zugră
virea acestei străvecl)i mănăstiri s'a făcut 
«CU cl)eltuiala şi dăruirea» Domnului şi cu 
«munca lui cl)ir Nicodim şi a fraţi lor (căl u
gărilor) lui» 1). Şi dacă o asemenea mărturie 
precisă nu avem şi pentru cealaltă mănăstire 
nicodemiană, pentru Tismana, nu e însă ni
mic în scl)imb, care să ne facă a admite că 
această fondaţie b isericească , începută de 
Radu I şi terminată de fiul  său Dan I ,  nu 
s'a făcut cu «munca» aceloraşi meşteri sau 
a altora veniţi din Ţaratul sârbesc a l  Ne
maniazilor. Aceasta cu atât mai vârtos, cu 
cât cercetările speciale dovedesc până la evi
denţă caracterul sârbesc a l  construcţiei 2) . 

Numele meşterilor Tismanii nu-l  cunoaştem 
şi, de sigur, nu-l vom cunoaşte niciodată. 
Documentele nu ni-l  dau, iar singurul iz
vor, care, în afară de ele, ne-ar fi putut 
da eventual aşa ceva, s'a mistuit probabil 
odată cu prefacerea, î:1 secolul  XVI, sub Radu
Vodă Paisie, a mănăstirii : inscripţia, în al 

') Reeditat de .Al. Ştefulescu, in Mănăstirea Tis
mana, ed. 3-a, Bucureşti 1899, p. 48. 

'J Sp. Cegăneanu, Constatări şi ipoteze asupra 
construcţiei bisericii Tismana, în acest Buletin, fasc. 
precedent, p. 128 sq . 

Buletinul (omisiunii 11'\onumentelor Istorice. 

cărei text ar fi putut exista menţiunea meşte
rului  sau meşterilor ce au construit-o din 
început, cum aceasta se arată ulterior în 
inscripţiile altor monumente din sec. XV şi 
XVI, ca bunăoară la Bistriţa Craioveştilor 
şi la biserica dela Bolniţa Coziei. 

Tot aşa stau lucrurile cu Cozia. Docu
mentele şi inscripţiile nu ne descopăr nici 
numele nici măcar originea meşterilor ce au 
lucrat ctitoria lui Mircea cel Bătrân . In scl)imb 
însă , specialiştii au putut urmări şi constata 
şi la această mănăstire, cl)iar aşa cum se gă
seşte ea azi, trecută prin două prefaceri, 
una în sec. XVI, sub Radu-Vodă Paisie, alta 
în sec. XVII, sub Constantin Brâncoveanu ,  
evidente influenţe ş i  elemente, arl)itectonice 
şi decorative, serba-bizantine 3) . Şi, în l ipsă 
de alte mărturii scrise, precise şi directe, 
aceste constatări sunt suficiente, spre a înve
dera influenţa sub care s'au zidit în sec. XIV 
cele mai vecl)i biserici şi mănăstiri ale ţării 
de peste Olt - acea serba-bizantină 4) . 

Nu tot sub această influenţă s'au zidit însă, 
în acelaş secol ,  bisericile şi mănăstirile noastre 
de dincoace de O lt, din părţile argeşene şi 
câmpulungene, din cari azi numai două mai 
sunt în fiinţă : Biserica Domnească din Curtea 
de Argeş şi biserica , de mult ruinată, a Sân
tului Nicoară, din aceeaş localitate. Ambele 
vădesc alte influenţe - cea dintâiu greco-

3 J  G. Balş, O vizită la câteva biserici din Serbia, 
Bucureşti 1 91 1 ,  pp. 41 - 3. 

4 1  In privinţa aceasta, articolul d-lui Sp Popescu, 
Contribuţiuni la studiul istoriei artei la Români, in Re
vista p. istorie, arl)eologie şi filologie, voi. X (1 909). 

23 
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bizantină, cea de a doua apusean-catolică. 
Faptul ne e atestat de arl)i tectura numite

lor clădiri şi de natura împrejurărilor istorice 
ce le-au condiţionat. Intr'adevăr, Biserica 
Domnească, zidită fiind drept catedrală a nou 
înfiinţatei .Mitropolii a Ung ro-Vlal)iei, sub 
Alexandru I Basarab sau, mai probabil ,  sub 
Radu I ,  a trebuit să fie l ucrată de meşteri 
aduşi sau cl)emaţi din Orientul grecesc, de 
unde venia Mitropolitul însuşi, ceeace explică 
arl)itectura ei greco-bizantină 5) , iar Sân-Ni
coară, ca biserică de reşedinţă a Episcopiei 
catolice de Argeş 6) , înfiinţată pentru vecl)i le 
colonii transalpine de «papistaşi» saşi şi un
guri, a trebuit să fie lucrată de meşteri aduşi 
sau cl)emaţi de peste munţi, de unde venia 
Episcopul  însuşi, ceeace explică arl)itectura 
ei apuseană : un Kircl)enburg ') ,  de care se 
gi'isesc încă atâtea şi azi la Saşii din Tran
silvania 8). 

De altfel lucrarea acestor «papistaşi», saşi 
şi unguri, de peste munţi sau cl)iar din ţară 
dela noi, unde îi găsim încă din cele mai 
veci)i timpuri de organizare a statului ,  nu 
s 'a  restrâns numai la operele lor - între cari 
acel străvecl)iu şi de mult dispărut «Cioaşter» 
de la C.-Lung, fondat poate cl)iar pe vremea 
expansiunii dincoace de munţi a Cavalerilor 
Teutoni din ţara Bârsei ( 12 1 1 -1225) -, ci 
desigur s'a întins şi Ia operele noastre, ale 
pământenilor, deşi mărturii în această pri
vinţă· nu avem nici în scrise, nici în resturi, 
cari au dispărut cu toatele. 

Una singură ne-a rămas : piatra mor
mântală a lu i  Radu I, de la Biserica Domnească 
din Curtea de Argeş, azi la .Muzeul Na
ţional din Capitală, pe care, după prac-

5) Constatare a tuturor celor ce au studiat in spe
cial sau au cercetat numai incidental acest monument. 
O bibliografie a cestiunii e deci superfluă. 

') C. 1\uner, in Revista Catolică, I ( 1 912), p.  407. 
- Mai recent tratează cestiunea înfiinţării (la 1 381 ,  
sub Radu I) ş i  duratei acestei episcopii răposatul dr. 
Bunea, in scrierea sa postumă : Incercare de istoria 
Românilor până la 1 382, Bucureşti 1 912,  p.  191  sq. 

Unii atribue bisericii Sân Nicoară o vecl)ime cu 
mult mai mare, plecând însă de la consideraţii cari, 
istoriceşte, nu se pot susţine. 

') Ideea a fost emisă de d. Iorga şi se înte
meiază pe prezenţa turnului mare şi puternic din 
faţa mieei bisericuţe. Cf. Istoria Românilor in cl)ipuri 
şi icoane, Il, p. 8. 

') Reproduse toate în 1\lbumul Sigerius, Sieben
b i.irgiscl)-săcl)siscl)e Kircl)enburgen, Hermannstadt 
1 909. 

tica admisă în biserica catolică, s'a cioplit 
cl)ipul - statul, cum zice Şincai 8) - Voi
vodului .  Cl)ipul acesta, mai ales în partea 
inferioară, s'a deteriorat mult, iar inscripţia 
dimprejur s'a distrus cu totul 9). Caracterul 
catolic al pietrei funerare e însă evident, 
iar �oarea de crin - emblemă a l\ngevi
nilor domnitori in Ungaria şi suzerani ai 
Domnilor din Ţara Românească - care apare 
şi pe monetele lu i  Radu I 1 0) ,  ne indică 
destul de limpede pentru cine s·a făcut şi de 
cine s'a lucrat acest acoperemânt de mor
mânt, azi un preţios rest monumental al tre
cutului  nostru. Negreşit el a fost l ucrat de 
un meşter special, care nu putea fi decât 
un catolic de peste munţi sau din ţară. Iar 
dacă acesta este, cum a emis d. Virg. Dră
gl)iceanu 1 1 ) ,  Gl)ergl)e, al cărui nume se vede 
săpat pe piatră (căci s'ar putea ca această 
însemnare să fie posterioară) , atunci am 
avea într'însul pe cel mai vecl)iu nume de 
meşter pentru lucrări bisericeşti din intreg 
sec. XIV, care, după formă (Gl)ergl)e = Ger
gel!:J) ,  e unguresc. 

Cu aceste consideraţiuni, trecem la sec. 
XV, obiect al cercetărilor de faţă, arătând 
de la început că n ici mărturiile istorice ale 
acestui secol nu scot la iveală nume noi de 
meşteri, printre acei destul de mulţi ce au 
trebuit să l ucreze în acest timp la numeroa
sele biserici şi mănăstiri înălţate in ţară, din 
cari însă n'au ajuns până la noi ,  fie cl)iar 
şi refăcute, de cât prea puţine. De bună 
samă, meşterii aceştia vor f i  venit pe ace
leaşi căi ca şi in secolul trecut : din Serbia 
pentru părţile olteneşti, din Orientul grecesc 
şi din Ardeal pentru Ţara Românească pro
priu zisă . Negreşit însă că, pe lângă ei, vor 
fi lucrat destui alţii ş i  din ai noştri, cari se 
vor fi format în ţară , - pământeni. 

8 )  «Radu-Vodă . . .  au făcut :şi biserică, in care a, după 
moartea lui ,  s'au ingropat. Şi i-au făcut şi statul de 
piatră, adică cl)ipul lui, care iaste in slona acei bi
searici». Şincai, Cronica Românilor, ed. 2-a, 1, p 394. 

'J Cf. Catalogul Muzeului Naţional din Bucureşti 
(ed. prescurtată), Bucureşti 1 906, p.  36, No. 416.- Re
producerea cea mai reuşită s'a dat in 1\nalele 1\ca
demiei Române, tom. XXXI, mem. sec. ist., anexă la 
studiul «Negru-Vodă şi epoca lui», de dr. 1\t. M. 
Marienescu. 

' 0 )  D. 1\. Sturdza, în Etymologicum magnum Ro
maniae, lll, col. 2443 -4, tab. 1\, la articolul ban. 

u) In acest Buletin, fasc. 18, p. 96. 
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Cu privire la meşterii c)Jemaţi şi aduşi 
din Ardeal - in afară de acel «Hanăs mai� 
storu l», menţionat in cunoscuta inscripţie de 
pe clopotul lui Mircea cel Bătrân de la Cod� 
meana din 14 12 12) -avem oare-cari mărturii 
în corespondenţa Domnilor noştri cu Bra� 
şovul şi Sibiiu l ,  nu însă atât de numeroase 
pe cât ne�am fi aşteptat să găsim,  dat fiind 
intensitatea relaţiunilor economice, culturale 
şi politice ale ţărilor noastre cu Voivodaru l 
de peste munţi al Regatului unguresc, ceeace 
explică până la un punct, tocmai presupune� 
rea făcută mai sus, anume că meşterii de bi� 
seriei veniau încă - fireşte în măsura în care 
cei pământeni mai îngăduiau - în primu l  loc 
din celelalte două părţi şi numai în al doilea 
loc din Ardeal şi, pe aci, din Apus. 

1\stfel, cea dintâiu cerere de meşteri arde� 
leni vine de la Vlad-Vodă Ţepeş, care, într'o 
scrisoare către Braşoveni din 25 

·
Mai 1 458, 

roagă să i se trimeată câţiva meşteri - arti
fices 13) . Ce fel , nu se spune. Pot deci prea 
bine să nu fie zidari sau pietrari, mai ales că 
vedem în urmă, cum Domnii noştri cer dela 
Ardeleni fel de fel de meşteri - rotari, ar
gintari, ferestrari, ceasornicari , mangunari, 
etc. 14) . Cu toate acestea cred că Ţepeş cerea 
meşteri pietrari sau zidari, dar nu pentru bi� 
seriei sau mănăstiri , clădiri de cari acest Domn 
n'a prea făcut - Snagovul ce i s'a atribuit e 
atestat, ca fondaţie, pe vremea lu i  Mircea cel 
Bătrân încă - ci pentru lucrul cetăţilor ce el 
ridica în prima sa domnie la Bucureşti (cetatea 
Dâmboviţii de jos) şi la G )Jerg)Jiţa (Cetatea 
Nouă � Novograd) 15) , de unde de altminteri 
e dată şi scrisoarea de care ne ocupăm. 

Tot dela Vlad-Vodă, în a doua sa dom� 

") Cf. Iorga, Istoria în cl)ipuri şi icoane, III ,  p. 10. 
13) Iorga, Documente Hurmuzaki, XV, p. 49 � 1 .  

Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Ro
măneşti cu Braşovul ş i  Ţara Ungurească, Bucureşti 
1905, '· p. 319. 

'") De aceşti meşteri, în ce priveşte lucrările de 
artă bisericească, mă voiu ocupa special în cer
cetările ce vor urma acestora : Despre provenienţa 
obiectelor noastre de artă bisericească. 

"! AJtădată � Buletinul (omisiunii Monumentelor 
Istorice, III, p. 1 79 � am arătat motivele pe cari îmi în� 
temeiez părerea că cetatea Dâmboviţii de jos, dela 
Bucureşti, se datoreşte lui Vlad-Ţepeş. - Ce priveşte 
acum cetatea de la Gl)ergl)iţa, singur faptul că, nefjjnd 
menţionată în documente înainte de Ţepeş, ci nu
mai după aceia, şi atunci ca Cetatea Nouă (Novum 
Castrum, Novograd), indică că şi ea se datoreşte tot 
acestui Voivod. 

nie, atunci când vine în ţară cu Voivodul 
Ardea lu lui ,  Şt. Bat)Jory , să alunge pe Laiot, 
la 1476, Braşovenii primesc cereri de meş� 
teri pentru Ţara Românească. De rândul 
acesta însă cererea nu  vine direct de la 
Domn, ci de la Cristian, pârcălabul Târgo� 
viştii, care, după ce comunică bunilor săi 
vecini, vestea biruinţei, cu luarea Bucureşti� 
lor, le cere doi meşteri dulg)Jeri (carpenta� 
rios, în sensul de c)Jarpentiers : nota d- lu i  
Iorga) cu trei ajutoare, spre a l ucra desigur 
la casa din Târgovişte, despre care e vorba 
în scrisoare 16) . 

Cel dintâiu Domn care cere dela Bra
şoveni expres meşteri pentru biserici e Ba
sarab cel Tânăr : in o scrisoare, nedatată, el 
solicită de la aceştia «doi zidari buni : unu l  
care să ştie să învălească cu cărămidă sco� 
bîtă (olane) , iar <dtul să-mi facă o mănăstire 
din cărămida şi cu piatră» 17). Despre ce a� 
nume mănăstire e vorba, nu putem şti, căci 
nu cunoaştem nici o biserică sau mănăstire 
de sigură origine dela Basarab Mlad, - dacă 
nu cumva ar putea fi biserica din Târgşor, azi 
complet ru inată 18} , zidită din rânduri de piatră 
alternânde cu cărămidă. 

Vlad� Vodă Călugărul, urmaşul lui Basarab 
Mlad, care a zidit Glavociocul, refăcut sub 
Brâncoveanu, şi Babele, sc)Jit dispărut azi , 
întrebuinţa şi el meşteri din Braşov. Se vede 
aceasta din o scrisoare a lui ,  prin care re� 
proşează Braşovenilor că meşterul ce i-a 
trimis, întorcându-se să cumpere cele tre� 
buitore meşteşugului său , a fost împiedicat 
de la aceasta de tovară�ii săi din Braşov. 
Se roagă deci «Să-i facă ispravă : când va 
veni să-şi cumpere cele ce-i sunt de nevoie, 
să fie slobod şi să nu-l bântuiască nimeni» 1 9) . 

Şi aci, ca şi mai sus, nu  se arată ce fel de 
meşter era acest braşovean. Poate deci să 
nu fi fost zidar. Cum însă ceilalţi meşteri în� 
trebuinţaţi de Domnii noştri lucrau mai ales 
acasă la  dânşii, înclin a crede că e vorba 
tot de un meşter special pentru clădiri .  

Un alt meşter despre care e vorba în timpul 

") Iorga, Doc. Hurmuzaki, XV, p. 95 = !. Bogdan, 
Documentele Braşovului, 1, p. 358. 

1 7 )  Bogdan, ibidem, 1, p. 1 77. 
18) Asupra ei, N. Iorga, Târgşorul, în Convorbiri 

Literare, XXXIX, p. 985 sq. - Retipărit în Ţara Ro� 
mânilor 1 ,  România 1 ,  judeţul Pral)ova, Vălenii de 
Munte 1 91 0, p. 82 sq. 

") Bogdan, Documentele Braşovului, !, p .  209. 
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lu i  Vlad Călugăru l ,  e un sibiian, cl)emat să 
vadă cum este aşezat candelabru! de la Cozia, 
în vederea reparării lu i ,  desigur. Cu acest 
meşter Domnul Ţării Româneşti cere Sibiie
nilor să mij locească o înţelegere prin tri
misul său Cl)irca, comunicându-i preţul lu
crării 20) . E vorba deci de un meşter argintar, 
de cari se întâlnesc de aci înainte din ce în ce 
mai des. Pare dar că, pentru zidari şi pietrari, 
altele erau şi acum locurile de unde mai ales 
ei erau aduşi sau cl)emaţi. Căci, cbiar şi în 
timpul lui Radu! cel Mare, care, de sigur, avu 
mult de lucru cu Dealul şi cu Govora sa, nu 
întâlnim cereri de astfel de meşteri din Ar
deal ,  decât a unui singur sticlar, cl)emat de 
la  Braşov să aşeze ferestre la biserici 2 1 ) , aşa 
dar tot un meşter special , pentru lucrări ac
cesorii. 

Cestiunea dar : cine şi de unde erau me
şterii de biserici din Ţara Românească în sec. 
XV, nu poate fi lămurită mulţumitor cu aceste 
puţine izvoare scrise , ci tot numai cu aju
torul constatărilor speciale ale cercetătorilor 
asupra naturei arl)îtectonice şi artistice a res
pectivelor monumente.-Sub acest raport însă 
părerile nu s'au fixat, ci au rămas împărţite, 
unii admiţând - - bunăoară pentru monumen
tul cel mai de seamă al epocii : Dealu l  -
influenţe răsăritene de altă provenienţă decât 
greceşti, alţii influenţe apusene, dalmatine 
şi italiene, ale Renaşterii 22) . 

Cu aceste am ajuns însă în sec. XVI, al 
marilor construcţii bisericeşti : Curtea de Ar
geş şi Mitropolia din Târgovişte ale lui  
Neagoe Basarab, Bistriţa fraţilor Craioveşti, 
Tismana, Cozia (refacere) şi Mitropolia din 
Târgovişte (completare) ale lui Radu-Vodă 
Paisie. Ne-am aştepta deci ca în acest timp 
să întâlnim numele a sumedenie de me
şteri. Totuşi nu e aşa. Căci mărturiile scrise 
ce posedăm cu privire la astfel de meşteri 
sunt tot restrânse, foarte restrânse cl)iar, 
suficiente însă pentru a aduce oarecare lu
mină asupra acelor ce au lucrat la  monu
mentele acelei vremi. 

Aşa, bună oară ,  din vecl)ia pisanie a mă-

20) Bogdan, Docu:r.entele Braşovului, 1, p 339 = 
Iorga, Doc. Hurmuzaki, XV, p. 1 33. 

" ) Bogdan, ibidem, 1, p. 241 .  
") Pentru cele dintăi, G .  Balş, op. cit., p .  43 ; 

pentru cele din urmă, N. Iorga, Istoria Românilor în 
cbi_puri şi icoane, Il, p. 28, şi III, p. 30. 

năstirii Bistriţa, azi mistuită, dar păstrată 
din fericire în copie, în dosarul reparaţiilor 
făcute la  acea mănăstire în 1846, se vede 
că între meşterii ce au lucrat la ctitoria fra
ţilor Craioveşti, au fost şi oarecari «Dobro
mir, Dumitru şi Cl)irtop» 23) - tot nume 
slava-greceşti, obişnuite la noi, ca şi la  ve
cinii noştri de peste Dunăre. Ei pot fi deci 
sau pământeni sau veniţi din Serbia, conti
nuând, în acest caz, dealungul sec. XV, opera 
primilor meşt12ri sârbi veniţi la noi în sec. 
prE-cedent. Cum lnsă, in acest timp ,  arl)itec
tura bisericească sârbeoscii e, faţă de a noa
stră, care se găseşte in cea mai deplină înflo
rire, în decadenţă , e de presupus că meşterii 
mai sus numiţi de la Bistriţa sunt pământeni, 
formaţi în ţară , de cât veniţi din Serbia. 

Un alt meşter al Bistriţei a fost acel Mane, 
al cărui nume răposatul Tocilescu 1-a găsit 
însemnat pe un fragment din cl)enarul uşei 
de la  vecl)ia biserică a mănăstirii 2�) . Fru
moasa sculptură în piatră a acestui cl)enar, 
păstrat, prin îngrijirea lu i  Odobescu ,  în co
lecţia de acuarele a pictorului Trenk 2�) ,  vă
deşte că e vorba de un meşter pietrar de
osebit de iscusit. După arătarea d- l ui Sp. Ce
găneanu, el a trebuit să lucreze şi la celelalte 
monumente ale timpului- la Dealu l ,  la Mi
tropolia din Târgovişte şi la mănăstirea Curţii 
de Argeş. 

Aşa fiind, cu drept cuvânt d-sa 1-a iden
tificat cu legendarul Manea (în forma lite
rară a lui 1\lecsandri : Manole) al lui Neagoe
Vodă 26) . Aceasta negreşit cu mai mult temeiu 
de adevăr, decât a făcut Odobescu iden
tificând pe marele meşter al legendei arge
şene cu iscusitul meşter al lui Brâncoveanu ,  
vestitul vătaf de  zidari Manea, a cărui desă
vârşită măestrie a dat prilej poporului, scrie 
regretatul arl)eolog, ca «prin o localizare con
fuză şi îndrăzneaţă» să făurească frumoasa 
legendă a Mănăstirii de Argeş, venită, cu toate 
elementele ei constitutive, din Orient, unde s'a 
dovedit a fi mult răspândită 2 7) . 

") Iorga, Inscripţii din Bisericile României, Il (voi. 
XV din Studii şi Documente), p. 81 . 

") Raporturi etc . ,  în 1\nalele AcademiEi Române, 
tom. Vlll, sec. 1. p. 1 93 

25) Reprodusă in acest Buletin, a. III, p. 45, la ar
ticolul d- lui Sp. Cegăneanu : Ceva cu privire la 
Meşterul Manole. 

20) Articolul citat în nota precedentă. 
") Odobescu, Scrieri literare şi istorice, ediţia 

Socec, Il, p .  509 sq. , 
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Trecând acum la fondaţiile bisericeşti ale 
lui Neagoe Basarab, constatăm că singurii 
meşteri pietrari, menţionaţi în izvoarele scrise, 
pe cari acest Domn îi cl)iamă din Ardeal 
in Ţara Românească, sunt acei despre cari 
e vorba în scrisoarea sa adresată Sibiienilor 
la 13 Octomvrie 1 5 1 9  28) . Şi cum Ia această 
dată zidirea mănăstirii de la Curtea de Argeş 
- faţă de sti lu l  căreia cercetătorii specialişti 
de asemenea nu s'au fixat încă - era termi
nată , e de presupus că pietrarii sibiieni fură 
cl)emaţi pentru biserica mitropolitană din 
Târgovişte, pe care Neagoe-Vodă, cum ştim ,  
nu apucă a o termina. 

Totuşi cunoaştem şi numele a doi meşteri , 
în legătură cu lucrările de la Curtea de Argeş. 

Primu l  e Dobromir Zugraful - d. Iorga. 
presupune a fi acelaş cu cel ce a l ucrat la Bi
striţa 29) - pe care-I pomeneşte pisania pentru 
terminarea picturii şi care se vede a fi lu
crat o mare parte a acestei picturi, ca să fi 
meritat speciala menţiune ce i s'a făcut, ală
turi cu Domnul ctitor, în inscripţia comemo
rativă a faimoasei biserici 3 0) . 

1\1 doilea e acel Veit sau Vitus, despre care 
s'a mai scris 31) , pomenit în socotelile Bra
şovulu i  la 1 6  Decembre 1 522 şi 23 Ianuarie 
1 523 32) , cl)emat fiind de Radu de la Afu
maţi să potrivească (proportionare) şi să zu
grăvească (effigiare) biserica dela Argeş. 

Dacă acest Vitus «pictor et sculptor», cum 
îl numesc socoteli le citate, a lucrat la b iserica 
lu i  Neagoe-Vodă şi, in acest caz, ce anume, 
rămâne să se cerceteze. - Ceiace se poate 
spune deocamdată asupră-i, e că pare a fi fost 
un artist de samă al timpului � întru cât era 
un fiu al Veit Stoss, celebrul sculptor în lemn 
(Scl)nitzer) , care, în a doua jumătate a sec. 
XV, la Ni.irnberg şi Cracovia , a i lustrat, prin 
operele sale, renaşterea artistică germană, 
formând o întreagă şcoală de ucenici - între 
cari cl)iar proprii săi fii - cari au răspândit 
şi  valorificat arta sa în toată Germania, Po
lonia şi Ungaria 33) . 

Intr'adevăr, din o recentă lucrare asupra 

20) Iorga, Doc. Hurmuzaki, XV, p. 240. 
") Istoria Românilor în cl)ipuri şi icoane, !li, p. 33 

şi Inscripţii, Il, p. 81 .  
30) Reprodusă în facsimil ş i  publicată de Gr. To

cilescu, în Curtea-de-Argeş, Bucureşti 1886, p. 44- 5. 
31) fjasdeu, Etymologicum, Il, col. 1592 -- 3. 
32) Quellen zur Gescl)icl)te der Stadt Kronstadt, 1, 

pp. 460 şi 505. � Doc. Hurmuzaki, Il, par. 3, p. 447. 

marelu i  artist 34), pe care a binevoit a mi-o 
semnala d-1 Al. T. D umitrescu ,  secretarul 
biroului Societăţii istorice române, a�ăm că 
dintre numeroşii copii ai l u i  Veit Stoss nu
mai doi - WiJ!ibald şi Andreas - s'au aşe
zat în Ni.irnberg, pe când ceilalţi au locuit 
prin alte părţi , şi anume : Matl)ias în Pilsen, 
Florian în Gorl itz, apoi în Aussig pe Elba, 
Stanislau în Cracovia, Veit, Jol)ann, şi, mai 
târziu, Martin, în diferite orăşele ale Tran
silvaniei. Sebastian şi Adrian au dus o viaţă 
rătăcitoare, iar ultimul, Andreas, călugăr car
melit, alungat fiind din Ni.irnberg, sfârşi viaţa 
sa neliniştită la Bamberg, ca capelan al Epis
copului de acolo şi provincial al ordinului 
Carmeliţi lor din Germania şi Ungaria 3;,) . 

Aşa dar tocmai în timpul acesta, întâiul 
sfert al sec. XVI, trei din fiii lui  Stoss se 
găsiau în Transilvania, iar dintre ei Veit sau 
Vitus, adecă cel ce purta nume!e tatălui ,  se a�a 
cl)iar la Braşov, căci negreşit el e sculp
torul şi pictorul cl)emat de Radu de la  Afu
maţi în Ţara Românească la 1 522-23 pentru 
lucrările dela Curtea de Argeş. 

Faţă de puţinătatea ştirilor ce posedăm cu 
privire la meşterii de biserici din această 
epocă de în�orire a vecl)ilor noastre arte 
religioase, menţiunea acestui artist, în legă
tură cu mănăstirea Curţii de Argeş, e o 
foarte preţioasă contribuţie pe seama cer
cetărilor de faţă. 

Un alt zugraf, acesta al epoci i imediat ur
mătoare, ar putea fi Pl)ilippus Pictor - Filip 
Zugraful - din Sibiiu ,  care a îngrij it tipă
rirea Catel)ismului  românesc de la 1 544 36) 
şi care , din aceasta, se vede a fi cunoscut bine 
limba românească. Faptul se atestă de altfel şi 
prin desele lui călătorii şi misiuni , de ordin 
politic cl)iar, ce făcu şi avu în Ţara Româ
nească 37) . Aşa fiind, cu drept cuvânt pre
supune d. Iorga, că acest Filip Pictorul a 
putut să efectueze lucrări şi în Ţara Româ
nească 38) . Şi aceasta cu atât mai vârtos, cu 
cât, cum ştim, suntem tocmai în epoca con
strucţiilor bisericeşti ale lui Radu-Vodă Paisie, 

33-34) M. Lossnitzer, Die Frul)werke des Veit Stoss 
und il)re Beziel)ung<>n zur oberdeutscl)en Kunst des 
funfzel)nten !al)rl)underts (lnaugural-Dissertation), 
Halle a. d. Saale 1912 .  

")  ldem, ibidem, p.  19 .  
") Bianu-Hodoş, Bibliografia românească vecl)ie, 

!, p. 21 sq. 
") Iorga, Doc. Hurmuzaki, XV, tabla, la nume. 
38) ldem, Istoria în cl)ipuri şi icoane, III, p. 32. 
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despre care pisania fostei catedrale mitro
politane de la Târgovişte ne atestă nu numai 
că a terminat biserica acoperind-o cu plumb, 
ci şi  că a zugrăvit-o 39). 

Tot dintr'o pisanie, acea a bisericii de la 
Bolniţa Coziei 40) , cunoaştem câteva nume 
-· trei - de ale meşterilor sus amintitu lu i  
Domn.  Şi  anume. Mai întâiu Maxim-nume 
sârbesc - «maistorul care am fost învăţător», 
ari)itectul clădirii deci , ce va fi fost între
buinţat nu numai pentru clădirea cea nouă 
a Domnului său - frumoasa bisericuţă a 
Coziei - ci şi pentru lucrările sale de «re
staurare» - biserica cea mare a acestei 
mănăsti ri şi biserica Tismanii, cari, poate, 
prin îngrijirea acestui «maistor» şi-au păstrat 
elementele vecl)ei lor construcţii de caracter 
sârbesc 41 ) . Ceilalţi doi meşteri menţionaţi în 
pisanie, sunt : David şi fiu l  său Vladislav, 
amândoi săpători în piatră. Lor deci se da
toresc lucrările de sculptură ale bisericuţii de 
la Bolniţa Coziei. 

Iată dar cum, ci)iar şi acum ,  două secole 
după zidirea celor dintâi biserici şi mănăstiri 
din Ţara Românească, izvoarele sunt tot aşa 
de laconice, în ce priveşte arătarea meşte
rilor ce au lucrat in acest îndelung răstimp 
la numeroasele lăcaşuri sfinte ale strămoşilor 
noştri, ca şi la început. 

Din cele cercetate reese însă că meşterii 
din Ardeal sunt ilin ce în ce mai des amintiţi 
şi întrebuinţaţi. Aceasta desigur şi ca rezultat 
al  înrâuririi de cultură pe care Moldova în
cepe a o exercita în acest timp asupra Ţării 
Româneşti <l2). Căci ştim, din precedentele cer
cetări, cum că în sec. XVI meşterii ardeleni 
erau în deosebi căutaţi şi preţuiţi peste Milcov 
şi ca zidari (constructori) şi ca pietrari (sculp
tori). De la  ei vin sculpturile de caracter 
gotic şi multe din pietrele mormântale dom
neşti, începând cu acele puse de Ştefan cel 
Mare pe mormântul strămoşilor săi la Ră
dăuţi, săpate de un «maistor Ianoş» până 
la acea pusă pe mormântul lui Petru-Vodă 
Rareş, comandată de fie-sa Cl)iajna la nişte 
Saşi din Tălmaciu ,  lângă Sibiiu 43) . 

Mai mult încă. Sunt Domni cari caută şi 

39) .Musceleanu, Calendarul antic pe a. 1875, p. 53. 
'0) Iorga, Inscripţii, 1, p. 1 74. 
" )  Balş, op. cit., p. 34, şi Sp. Cegăneanu, acest 

Buletin, fasc. 19 ,  p. 1 29. 
") Iorga, Istoria în cl)ipuri şi icoane, Il, pp. 32 - 3. 
") 1\cest Bule tin, fasc. 17 ,  pp. 23 şi 28. 

cer meşteri de biserici - pietrari şi pictori 
- mult mai departe in Apus. Astfel Ale
xandru Lăpuşneanu trimite, la 1 560, pe un 
Ioan Nyro Sihiianul ş i  pe un  Toma Moldo
vanul tocmai la  Veneţia ca, ducând daruri 
bogate din parte-i, să ceară meşteri (pie
trari) şi pictori pentru construirea şi înfru
museţarea bisericilor sale, ceia ce Dogele 
vestitei republici, în scrisoarea de răspuns 
ce dădu trimişilor Domnului moldovean, pro
mite a satisface cu plăcere şi grabă 44) . 

Tot din Apus, din Polonia poate, trebue 
să fi fost şi pictorii pe cari Despot-Vodă, 
după cu prinderea tronului moldovenesc , «i-au 
pus de au zugrăvit pe pereţi (la Suceava) , 
la ul iţa ce se cl)iamă uliţa tătărească, răz
boiul l u i  cu lUexandru-Vodă (Lăpuşneanu) : 
ci)ipurile Hatmanilor, Căpitanilor, osebit de 
ale Domnilor, cu mare meşteşug scrise, care 
zugrăveală şi scrisoare cu vremea au căzut 
şi s'au şters». Şi negreşit tot meşteri străini 
vor fi fost şi acei ce construiseră, fără să 
fi terminat însă , marea biserică «papistă
şească» a acelueaş Domn la Cotnari, «bise
rică naltă de şase stânjeni în păreţi», scrie 
acelaş cronicar 45 ) . 

La fel stă lucrul in Ţara Românească. D. 
Iorga a arătat că şi aci ,  cele mai alese 
din inscripţiile de morminte şi pisanii din 
sec. XV şi începutul sec. XVI, nu pot fi 
decât opera meşterilor din Ardeal, ba cl)iar 
şi mai de departe, a meşterilor reguzani şi 
veneţieni din şcoala directă a Renaşterii 46) . 
Cl)iar dacă n'ar fi in toate cazurile astfel; 
un lucru e sigur - că mormintele noastre, 
ca modă şi ca formă, atât în Moldova cât şi 
in Ţara Românească, sunt luate din Polonia 
şi Ungaria. Şi negreşit că dacă credinţa 
ortodoxă ar fi îngăduit «ci:Jipuri cioplite» in 
biserică, cele mai multe din aceste morminte 
ne-ar fi înfăţişat, în locul ornamentaţiei geo
metrice sau vegetale din mij locul lor, fi
gurile voivozilor, boerilor, poate cl)iar ale mi
tropoliţilor mai de seamă ce ele acopăr, in
tocmai ca şi în Apus. 

.. ) Pub. de C. Esarcu în Revista p. istorie, ar
l)eologie, şi filologie, voi. I I ,  p. 141 .  - Despre alte 
deputaţiuni ale Domnilor noştri la Veneţia în sec. 
XV şi XVI, Doc. Hurmuzaki VIII. 

") Nic. Costin, la Kogălniceanu, Cronicele Ro
mâniei, 1, pp. 436 şi 440. 

") Iorga, Istoria în cl)ipuri şi icoane, Il, pp. 28 - 30, 
şi III, pp. 29- 30 şi 33. 
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De altfel posedăm ceva in această privinţă. 
Lucrul fiind făcut însă prin tolerare, se pre
zintă de tot sfii ci os - sunt cunoscutele pietre 
mormântale ce acopăr mormintele lui  Radu 
de la Afumaţi la Argeş 47} , lui Albu Golescu la 
Vieroş 48) şi lu i  Stroe Buzescu la  Stăneşti 49) . 

D. Iorga a relevat frapa_nta asemănare, ca 
execuţie, a acestor morminte cu acele ale 
Bii.rger-ilor din marea biserica săsească a 
Sibiiu lui  5 0) . Evident, şi unele şi altele, sunt 
opera aceloraş meşteri ardeleni, cari trebue 
sl'i fi fost destul de numeroşi şi în ţările 
noastre. 

Pe lângă aceştia, cum s'a arătat mai sus, 
erau însă şi alţii mai depărtaţi, cari, când îm
prejurările le îngăduiau ,  dedeau lucrări cu ca
racter specific apusean. Un exemplu de astfel 
de l ucrări, e aşa zisa «statuă a Spătarului din 
sec. XVI» , de la Muzeul Naţional 5 1) , găsită 
în comuna Mamu (Vâlcea), care nu este alt
ceva decât o piatră de mormânt, pe faţa 
căreia e săpat, in relief foarte pronunţat şi 
cu mu lt meşteşug, ci)ipu l ,  statul unui mare 
Spătar mort la 1 597, iar de j urîmprejur 
inscripţia funerară, în greceşte şi slavo
neşte, aceasta din urmă în slove de forma 
literilor. E o piatră mormantală care nu se 
deosibeşte întru nimic, ca factură ,  de pietrele 
mormântale medievale şi post-medievale ce 
le vedem prin veci)ile catedrale şi prin mu
zeele din centrul ş i  apusul  Europei. 

") Reprodusă in mai multe locuri. Cea mai reu
şită e însă cea dată acum de curând, de Jaffe, în 
foliul său, Die biscl)oflicl)e Klosterkircl)e zn Curtea 
de Argeş, Berlin 1 91 1 ,  pl. 23. 

'") Nu ştiu să se fi reprodus undeva. De altfel 
piatra e rău stricată. 

Aşa dar, în tot decursu l sec. XVI, o sumă de 
meşteri de peste m unţi şi din Apus au trebuit 
să lucreze în Ţara Românească, fără ca totuşi 
să putem şti decât prea puţin, cine şi de unde 
au fost, pentru că ei nu obişnuiau să-şi în
semne lucrările lor şi pentru că nici Domnii 
şi n ici boerii nu ţineau să-i amintească in ac
tele şi inscripţiile lor comemorative. Astfel 
nu ştim cine au fost meşterii lui  Mircea Cio
banul pentru Curtea Veci)e din Bucureşti, 
ai l u i  Pătraşcu cel Bun pentru biserica Sf. 
Parasci)iva din R.-Vâlcii, ai lu i  Petru Cercei 
pentru biserica şi palatul domnesc din Târgo
vişte, ai Buzeştilor pentru Călui, ai lu i  Mii)ai
Vodă pentru biserica ce-i poartă numele în 
Bucureşti, şi aşa mai departe. 

lnci)eiem deci, constatând că mărturiile scrise 
cu privire la m eşterii de biserici pentru Ţara 
Românească in sec. XV şi XVI sunt mult 
mai restrânse ca pentru Moldova. Se scbimbă 
însă lucrul , când e vorba de meşterii de 
obiecte de artă bisericească, cari sunt cu mult 
mai bine cunoscuţi. Vom vedea aceasta atunci 
când ne vom ocupa în special de ei -
după ce vom termina prezentele cercetări, 
pe cari le mai prelungim pentru întreg sec. 
XVII, până la epoca fanariotă, atât pentru 
Moldova cât şi pentru Ţara Românească, şi 
cu cari vom intra într'un mediu de date mai 
bogat şi mai interesant. 

ALEX. LAPEDATU . 

.. ) Reprodusă în Analele Academiei Române, tom. 
XXXII, mem. ist., p. 847, în studiul d-lui General 
Năsturel, Luptele de la Ogretin şi Teişani. 

'") Istoria în cl)ipuri şi icoane, lll, pp. 39- 40. 
" )  Catalogul Muzeului Naţional din Bucureşti, p. 

1 5, cap. B, No. 5. 
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XII. 

DifePite inscriptii de biserici şi 
mănăstiri.  

Biserica lui Dobromir Banul, Runcu , Vâlcea. 

Inscripţie : 

Intru cinstea sfântului slă vit mare muce
nic Georgie, fost-au această sf. bisearică de 
marele Ban ii Dobromini, i de jupaniţa ego 
Vitae, de sânt trecuţi peste * * * de ani, căria 
surpându-i-să boltele şi învălişul de tot şi pe 
alăturea încă şi zidu, i tâmpla şi primezul 
tinzii, s-au crăpat rău, în câtu au stătut 
pustie peste zece ani ; iar acum prin îndem
narea părintelui Arhimandrit�"� Dorothei, igu
menul Hurezanu, (Ş?)etrar Theodori, cu Zam
fira soţi� sa, i cu ajutoriul a tuţi creştinii, 
prin epistat Kyir Hris[tea ?] o au prenoit, 
după cum să veade, cu ferestri, acoperin
du-să cu şindrilă de gorun bătută, cu ţinte 
de fier, cu tavan de scânduri de bradh carea, 
cu blagosloveni� prea osjinţii sale părinte
lui Kyr Neofit, Episcopuhl, Râmnicului, s-au 
şi târnositu acum la anul 1830, stăpânind 
prea blagocestiv Impărat Nicolae Pavlovici, 
a toată Rusia. 

Pe o cruce spre Cetăţuia, Râmnic. 

Inscripţie : 
t CU VREAREA TATULUI ŞI CU AJ 'TOR! L FII  ULUI ŞI  

CU SĂVÂRŞIREA SFANT L 1 DUH, RÂDICAT -S-AU A

CASTĂ SFANTÂ I D E  VIAŢ[Ă) FĂCATOARE CRUCE, 

Î NTRU LAUDA SFÂNTUL I ŞI DE CODE ( � MIN NI)  FĂ-

CĂ TOR, NICOLAE, ÎN Z I LELE BUNUL U I  CREŞTI�\ 10 DUCA 
VOEVOD, CU TOATĂ USERDIA ŞI  CU N EVOINŢA PREA 

SFÂNŢITUL 1 PARI NTE CHYR STAN (sic ŞTEFAN) AR

H I EPISCOP AL R. .Î.MNICULUI NOU SEVER I N  '"�" ( LUNA) 

MAl 20, LEAT 7173 ( 1665). 

Biserica din Călimăneşti, Vâlcea. 

t CU AJ UTORI  L SFINTEI TROIŢE, DIN TEMEL I E  S-A 
Z I D I T  ACASTĂ SF(Â)NT(Ă) B I SEARICĂ Î NTRU CINSTEA 
S F I N Ţ I LOR VOIVOZI OŞT I LOR C E R EŞTI ,  N\ I HA I L  1 GA
VRIL ,  D IN OSTENEALA PĂRINTELUI C H I R  SERA F I M , EG U 
lv\EN L OT SE(Â)NTA MĂNĂSTI R E  KOZIJ,', Î N  Z I LE L E  L 1 
ŞTEI=AN CANTACUZINO VOEVOD, Al t\<1. SEPT. 7220 (sic !). 

Mănăstirea Turnul, Argeş. 

D I N  M I LA ŞI DAR UL L U I  D U M N EZEU PĂRINTELUI ŞI  

AL F I U L U I  ŞI  AL D U H U L U I  SF(..Î.)NT , S-A RADICAT ŞI 
S-AU Î NĂLTAT ACEST SFĂNT L.Ă.CAŞ ÎNTR CI NSTEA ŞI  
LA DA ADUCER I I  Î N  BISEARIC� PREA SFINTEI ŞI  PREA 
SLĂVITEI STĂPĂNEI 1 OASTR E  ŞI DE DUMN EZEU t AS

CATOAREI  MARiţ:, CU N EVOINŢA Ş I  C TOATĂ CHEL 
TU IALA PĂRINTELUI CH I R  VARLAM, M ITROPOLITUL 

ŢĂR I I  RUN\ĂNEŞTI, ÎN ZILELE LUI  I01 O CA VOEVOD, 

'"�'' 1 U L(l E) .  K,,·kr 7164 (= 1676). 
Ctitorii zugrăviţi : Var/am Mitropolitul şi 

jane Lipţcanul. 

Mănăstirea Stănişoara, Argeş. 

C . VREAREA TATĂL U I  ŞI AJ UTORIUL F I I ULUI  ŞI D -
H (U L  1 )  SFĂNTU, S-AU ZIDIT ACASTA SV(Ă,NTĂ B ESEA
RICĂ CU TOATĂ C H E LTU IALA BOIARINILOR G H EOR

G H I E, VEL CLIOCEAR ZA A R I E ,  r1.- ANG H E L  DE ...  Ct;

I 'ET(!). SĂN PĂTR U  OT PITEŞTI, F I I N D  ISPRAVN IC ŞL . .  

I G U MEN G H ENAD I E  A RFIMANDRIT KOZ I I ,  ÎN ZI LELE 
P R EA L M INAT U L U I  D(O)MNU [CONSTAN T I N  MAVRO

CORDAT) VOD Ă], 

K'h •II�J AUG . 2. ,.-J;T 7255 [ � 1747). 

VIRG. DRĂGHJCEANU. 

RECTIFICARE. - Săgeata NS. din scl)iţa de plan a mănăstirii Vodiţa trebue îndreptată ca indicând vest
estul, intru cât biserica mănăstirii Vodiţa nu a avut orientarea normală, cu altarul la est. 
ci spre sud vest. V. D. 
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In conformitate cu art. 1 6  din regulamentul 
legii pentru conservarea şi restaurarea mo
numentelor, avem onoare a vă înainta ur
mătorul raport general cu privire la lucrările 
Comisiunii noastre în 1 912.  

Incepem prin a vă arăta lucrările de res
taurare, conservare şi întreţinere, efectuate 
în anul trecut din fondurile ce s'au pus la 
disposiţiunea Comisiunii în acest scop, şi 
anume : 50.000 lei pentru lucrările de la Hu
rezi, 40.000 le i  pentru cele dela Căldif.ruşani, 
25.000 lei pentru cele dela Bisenca 1\lbă din 
Baia şi 200.000 lei, ca fond general, pentru 
toate celelalte : dela Stavropoleos din Capitală, 
Mamu din Vâlcea, Biserica Domnească din 
Curtea-de-1\rgeş, Mitropolia din Târgovişte, 
Cetăţuia de lângă Iaşi, Golia din Iaşi, Sf. Ni
colae Domnesc tot de acolo, Popeşti din 
Vlaşca, Bucur din Capitală, Brâncovenii din 
Olt, Sf. Ioan din Vaslui, Precista din Bacău, 
Curtea-Vecl)e din Capitală, Paraclisul Epis
copiei din Râmnicul-Vâlcea, Topolniţa din 
Mel)edinţi, Văcăreşti de lângă Bucureşti, 
Mănăstirea Neamţul , Barnovscl)i din laşi, 
Tismana din Gorj, Cotnari din Iaşi, Banu 
din Buzău, Stelea din Târgovişte. 

Pe lângă aceste biserici şi mănăstiri , la 
care s'au executat lucrări din fondul general 
de restaurări al anului trecut, s'au rezervat, 
din acelaş fond, după avizul Comisiunii ,  
anumite sume pentru construirea caselor ce 
vor servi ca muzee locale la 1\.dam-Ciissi şi 
la Ulmetum in Dobrogea şi pentru conti-

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

nuarea lucrării de reproducere în gl)ips a 
vecl)ilor noastre sculpturi pentru colecţii le 
Comisiunii. 

Simpla enumerare de mai sus e suficientă, 
credem , domnule ministru, a vă arăta că 
mijloacele puse la disposiţia Comisiunii pen
tru lucrările de conservare şi restaurare a 
monumentelor noastre istorice sunt mult prea 
mici faţă de necesităţile pe cari le reclamă 
buna lor păstrare şi îngrijire. Intr'adevăr, 
aceste necesităţi sunt aşa de mari şi aşa de 
multe, în cât, în potriva bunului principiu 
călăuzitor de a se face cât mai puţine lu
crări, pentru a putea fi cât mai bine exe
cutate, Comisiunea s'a văzut nevoită a-şi 
împărţi fondul general aşa fel ,  cât lucrări 
mari de restaurări, cari aşteaptă de atâta 
vreme a fi încl)eiate, să nu poată fi termi
nate, din causa lipsei de mijloace, cari, cum 
am zis ,  au trebuit divizate şi date în zece, 
douăzeci alte părţi, und.e nevoile urgente nu 
mai  puteau îngădui o amânare. 

Astfel e cazul bisericii Stavropoleos, unde 
-lucrările de construcţie fiind de mult gata
nu mai rămânea de făcut de cât restaurarea 
picturii . Ei bine, deşi această lucrare reclamă 
numai 25.000 lei, nu s'a putut angaja anul 
acesta întreagă, din causă că Comisiunea n'a 
putut repartiza din fondurile ei mai mult de 
cât 1 0.000 lei pentru ea. Cu această sumă 
s'a început lucrarea, care s'a încredinţat pă
rintelui pictor Damian. Ea merge destul de 

24 
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bine şi e de sperat că se va termina încă 
în cursul anului viitor, dacă bine 'nţeles se 
vor pune la disposiţie mijloace. Lucrarea se 
execută alfresco şi alsecuo, restaurându-se 
numai locurile cu desăvârşire stricate şi men
ţinându-se pretutindeni unde se păstrează 
încă în starea lor cea vecl)e. 

In afară de restaurarea picturii, nu mai 
sunt, pentru completa terminare a lucrărilor 
dela Stavropoleos, de cât mici lucrări de 
detaliu, cari, acum, după moartea m ult re
gretatului arl)itect Mincu, se vor face sub 
direcţia serviciului tel)nic al Comisiunii, cu 
ajutorul tânărului arl)itect Zagoriţ, care a 
lucrat cu răposatul Mincu şi a fost reco
mandat de dânsul în acest scop, ca unul 
ce cunoaşte nu numai spiritul lucrării, ci şi 
intenţiile maestrului restaurator. 

Tot în legătură cu lucrările dela Stavro
poleos, Comisiunea a mai avut a se ocupa 
cu alte două cestiuni : 1 )  cererea Băncei de 
Credit de a i se permite amenajarea unei " fa
ţade în spre biserică la marea clădire vecină 
dela răsărit, cer_ere care a fost respinsă, întru 
cât, prin aprobarea ei, s'ar fi impietat asupra 
monumentului ; 2) intervenirea pe lângă Di
recţia Paştelor ca la întocmirea planurilor 
construcţiei ce se ridică în partea de sud a 
bisericii, să se ceară · şi : avizul Comisiunii, 
în scop de a obţine ca această clădire să 
formeze un cadru armonios pentru monu
ment. 

La mănăstirea Hurezi. - Pentru lucrările 
de restaurare dela această mănăstire, pe 
lângă creditul special de 50.000 Iei, Comi
siunea a mai destinat 10.000 lei din fondul 
său general, pentru a se putea începe şi lu
crările de restaurare la biserică, cari au fost 
lăsate la urma celorlalte. In acest scop s'a 
construit împrejurul bisericii scl)elăria nece
sară lucrărilor, cari s'au şi început" prin fa
cerea straşinei (de stejar) şi şarpantei (de 
lemn) dela turla cea mare. 

S'au continuat apoi lucrările de transfor
mare dela localul fostului Spital, văruindu-se 
în exterior peste tot, iar în interior, în parter 
şi etaj, făcându-se scara principală de stejar, 
aşezându-se şi vopsindu-se complet tâmplăria 
şi terminându-se şi scara de serviciu.- S'a 
restaurat vecl)ea fântână din epoca lui Brân
coveanu, acoperindu-se cu olane şi cioplin
du-se din nou doi stâlpi. S'a terminat res
taurarea scl)itului Sf. Apostoli, refăcându-se 

pridvorul dela miazăzi. S'au construit, în 
sfârşit, un rând de magazii pentru maice 
şi s'au aprovizionat diferite materiale pentru 
terminarea 1 ucrărilor. 

La mănăstirea Căldăruşani. - S'a restaurat 
aripa dreaptă a localului mănăstirii, după mo
delul celei dela stânga, şi partea din fund
trapeza şi bucătăria. S'a lucrat apoi tâmpla 
şi pictura icoanelor. In sfârşit s'a terminat zu
grăvirea bisericii precum şi alte lucrări refe
ritoare la mobilier şi la obiectele de cult ale 
bisericii. Cu ultimele lucrări de construcţie 
şi de zugrăvire în exterior a bisericii, ce se 
vor efectua în campania viitoare, restaurarea 
Căldăruşanilor va fi terminată. 

La Biserica Albă din Baia. - Pentru ter
minarea lucrărilor de la această biserică s'a 
acordat încă acum un an un credit de lei 
25.000, pentru clopotniţă, împrejmuire, lo
cuinţa îngrijitorului şi terminarea micilor lu
crări ce au mai rămas de făcut în interiorul 
bisericii. Zidăria celor dintâi s'a făcut după 
planuri aprobate de Comisiune. Din causa 
timpului, ele n'au putut fi însă terminate. La 
biserică s'a amenajat peste tot interioru l ,  
pentru a se putea aşeza mobilierul (lucrat 
Ia Scoala de meserii) şi tâmpla (pictată de 
d-1 Verona) , a- căror recepţie s'a şi făcut. 

Nu ·mai rămâne deci decât a se termina 
construcţiile din afară - clopdtniţa şi îm
prejmui�ea - pentru ca restaurarea acestui 
monument, începută la 1 906, să fie terminată 
şi biserica redată cultului. 

La biserica fostei mănâstiri Mamu. - Aci 
s'au făcut numai lucrări de pictură : restau
rarea vecl)ei picturi interioare, ce s'a găsit 
sub o pătură de pictur·ă mai nouă în ulei, 
care s'a îndepărtat, spre a se spăla şi res
taura, cu toată grija ,  cea vecl)e. S'a făcut 
apoi, din nou, în sti lul bisericii şi tot în 
frescă, pictura turlei pantocratorului, recon
struită în anul trecut. 

La Curtea Domnească din Argeş. - S'au 
făcut nivelări în curtea bisericii şi s'a lucrat 
trotuarul din jurul clădirii , din piatră de 
lavă, cu bordură, aşezată pe un strat de beton 
cu ciment, adânc până la nivelul  inferior al  
temeliei zidurilor, adică mai mult de un 
metru. S'a reparat zidul împrejmuitor din spre 
stradă şi s'a refăcut, în spre nord, pe ve
cl)ile-i temelii. Astfel lucrarea de restaurare 
a construcţiei fiind terminată, s'a început re .. 
staurarea picturii, la care lucrează acelaş 
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tânăr pictor, care a restaurat picturile dela 
biserica · fostei mănăstiri Mamu. 

La Mitropolia din Târgovişte. - Pentru 
continuarea lucrărilor de restaurare ale a
cestui monument, făcute sub direcţia d-lui 
Lecomte de Noiiy şi cedate (omisiunii, s'a 
acordat un credit special de 50.000 lei, la 
care s'au mai adăogat 1 9.000 lei din fondul 
general de restaurări. 

După proectele întocmite şi aprobate anul 
trecut, s'au început lucrările pentru construi
rea împrejmuirii şi a clopotniţei. Imprej
muirea s'a făcut de zid în spre piaţa obo
rului, de stâlpi de piatră, cărămidă şi grilaj 
în spre stradă. C lopotnita s'a aşezat în di
recţia bisericii şi s'a făcut în aceeaş arl)i
tectură - de piatră şi cărămidă aparentă- ca 
şi aceasta. Din causa relei calităţi a varului 
întrebuinţat, a timpului foarte ploios şi a ne 
împlinirei unor ordine date, după cum a 
constatat o comisie tel)nică, partea supe
rioară a clopotniţei s'a prăbuşit, aducând cu 
sine dezagregarea întregei construcţii. Res
ponsabilitatea fiind a antrepri:morului, clo
potnita se va rezidi, pe cl)eltuiala sa, în 
campania viitoare, înlocuindu-se la zidire 
varul prin ciment. 

Ambele lucrări deci - imprejmuirea şi 
clopotnita - vor fi, după încredinţările ce 
ni s'au dat, terminate în toamna viitoare. 
Până atunci credem că vom putea face şi 
recomandări cu privire la pictura catedralei, 
pentru care s'a acordat un credit de 20.000 
lei. Lucrarea sperăm să se facă în cele mai 
bune condiţiuni de către cei doi tineri piC
tori, pe cari Comisiunea i-a avut ca bur
sieri in străinătate timp de trei ani pentru 
studiul picturei bizantine. 

In sfârşit, toate pietrele sculptate, din cari 
unele foarte bogate, provenind dela vecl)ea 
Mitropolie, cari au stat până acuma sub 
cerul l iber, expuse stricăciunii, s'au strâns 
şi s'au aşezat cu rânduială într'una din ma
gaziile din curte. 

La mănăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi. -

Pentru continuarea lucrărilor de restaurare 
la acest monument, s'a destinat suma de 
30,000 lei din fondul general al  l ucrărilor. 

S'a terminat noua clădire a cl)iliilor înce
pute anul trecut, iar la clădirea vecl)e a sălii 
gotice, la care se făcuse reparaţiuni inte
rioare pentru încăperile anexe, s'a construit 
un nou acoperiş, refăcându-se, pentru a-

ceasta, părţile superioare ale zidăriei şi cor
nişele, spre a se putea aşeza şarpanta nouă, 
care s'a acoperit cu ruberoid şi olane din 
fabrica Socolii. S'au construit apoi cele două 
scări de acces - una principală, lângă foi
şorul de peste intrarea in pivniţă, alta în fund, 
la a doua intrare. S'au restaurat în fine cele 
două foişoare cu stâlpii de piatră. 

La biserica Goli a din Iaşi. - După o între
rupere de câţiva ani din ca usa lipsei de fonduri, 
l ucrările de restaurare dela această biserică 
s'au reinceput anul acesta, însă cu mijloace 
foarte restrânse - abia 10.000 lei, din fondul 
general al  lucrărilor, din cari s'a făcut ceia 
ce era mai urgent. S'a reparat acoperişul, 
şi anume partea de sus, dintre baza turlelor, 
acoperindu-se cu tablă de aramă prinsă cu 
agrafe şi şuruburi tot de alamă înnecate în 
plumb. S'a lucrat apoi, în timpul ernii, la 
cioplirea pietrelor necesare pentru restau
rarea cornişei bisericii, care va trebui înlo
cuită , fiind prea stricată. 

In legătură cu lucrările de restaurare de 
la Golia, mai arătăm că Comisiunea a inter
venit pe lângă Primăria oraşului Iaşi să 
păstreze şi să îngrijească fosta Casă a apelor 
de lângă turnul bisericii, ca o rămăşiţă mo
numentală. Totodată a cedat, în înţelegere 
cu Mitr.opolia Moldovei, încăperile din eta
giul turnului pentru Muzeul ·naţional etno
grafic retrospectiv din localitate. 

La biserica Sj. Nicolae Domnesc din Iaşi. -

S'a făcut .o reparaţie provizorie la calorifer, 
în vederea unei noui instalaţiuni, care se va 
face în anul viitor ; şi s 'a luat în cercetare 
proectul de amenajare a pieţii din faţa bi
sericii şi împrejmuirea locului, în înţelegere 
cu Primăria şi cu ari)itectul diriginte al lu
crărilor Palatului administrativ din Iaşi. 

La biserica din Popeşti- Vlaşca . -S'au ter
minat lucrările de conservare începute în anul 
trecut şi anume : s'au tencuit faţadele, s'a re
văzut acoperişul de o la ne, care, biserica fiind 
foarte expusă, a suferit din causa vântului 
ş i  a ploilor, aşezându-se sub olane un strat 
de ruberoid şi fixându-se olanele cu cuie în 
părţile mai expuse. In interior s'a pardosit cu 
cărămizi, s'a reparat şi vopsit stranele şi s'au 
făcut şi alte lucrări mai mici. S'au refăcut apoi 
u lucile împrejmuirii şi s'au făcut porţile dela 
intrare. Toate aceste l ucrări cu 4.500 lei. 

La biserica Bucur din Capitală. - S'a făcut 
zidul de împrejmuire dinspre nord, în urma 
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unui aranjament al liniei de l)otar cu vecinul 
din această parte şi s'a întocmit planul pentru 
restul împrejmuirii. Pentru terminarea lucră
rilor a mai rămas să se execute pictura inte
rioară şi mobilierul b isericii, pentru care un 
pios enoriaş, d-1 Trandafirescu, a promis a 
face danie bisericii sumele necesare. 

La biserica din Brâncoveni. -·- O lucrare 
nouă de restaurare începută anul acesta este 
la b iserica din Brâncoveni , pentru care s'a 
oferit a suporta jumătate din cl)eltueli pro
prietarul locului, d-1 C.  Brâncoveanu. 

S'au făcut cercetări, spre a se găsi arl)itectura 
vecl)e a bisericii, care s'a dovedit însă că fu
sese aproape în întregime refăcută la 1837,după 
cutremurul cel mare, când s'a scl)imbat şi 
forma primitivă a pridvorului, care se întin
dea pe toată lărgimea bisericii, cum au ară
tat săpăturile făcute la vecl)ile temelii. S'a 
restaurat turla pantocratorului, care era de 
lemn, refăcându-se în cărămidă pe plan de
cagonal, în forma şi proporţia turlei dela 
Hurezi, cu care a fost contemporană. Aco
perişul turlei şi al bisericii s'au construit din 
olane aşezate pe ruberoid şi şarpanta nouă. 
S'au reparat apoi crăpăturile şi părţile dete
riorate ale bisericii, s'a refăcut bolta pro
nausului şi s'a scos afară cei patru stâlpi de 
piatră, cari erau înainte la pridvor şi cari 
fuseseră aşezaţi în interiorul bisericii, spre 
a susţine arcul cel mare ce desparte naosul 
de pronaus,-disposiţie ce nu este în carac
terul epocii şi nu se găseşte nicăeri în arl)itec
tura noastră. Stâlpii de cari vorbim vor fi aşe
zaţi la Jocul lor primitiv în arca deie pridvorului. 
Restaurarea se va continua în anul curent. 

La biserica Sf. Ioan din Vaslui.-S'au făcut 
cercetări în vederea restaurării b isericii, dân
du-se jos tencuiala exterioară, spre a se putea 
urmări indiciile ce prezintă zidăria sub ra
portul vecl)ei sale arl)itecturi. Acum se lu
crează la proectul de restaurare, care se va 
incepe în campania anului viitor. Pentru 
această l ucrare s'a acordat, din fondul ge
neral, o primă sumă de lei 1 5.000. 

La biserica Precista din Bacău.�- Şi aci 
s· au făcut lucrări antemergătoare restaurării, 
aşezându-se scl)ele şi dându-se tencuiala jos, 
spre a se vedea forma vecl)ei arl)iţecturi a 
clădirii. Şi, în adevăr, s'au găsit firidele vecl)i, 
soclul  profilat, etc. S'a constatat însă că turla 
e din altă epocă de cât biserica, posterioară. 
Asemenea clopotniţa şi pridvorul. Pe baza 

acestor cercetări şi constatări se lucrează 
acum la proectul de restaurare. 

La biserica Curtea Veche din Capitală.
Şi aci s'au făcut cercetări pentru urmărirea 
vecl)ei forme arl)itectonice a bisericii, în ve
derea întocmirii proectului de restaurare. In 
acest scop s 'au construit scl)ele şi s 'au dat 
jos tencuelile, găsindu-se zidăria construc
ţiei vecl)i, din secolul  al 1 6-lea, cu firi de şi 
apareiaJ de cărămidă. S'au făcut apoi săpă
turi, cari au scos la iveală, în curtea bise
ricii, temeliile unei mici biserici mai vecl)i, 
situată spre nord, către strada Carol. Proec
tul de restaurare e în lucrare. 

La paraclisul Episcopie/ din Râmnicul 
Vâlcea. - S'au aşezat scl)ele de jurîmpreju
rul bisericii şi s'au aprovizionat materiale de 
lucru pentru anul viitor. 

La schitul Topolniţa din Mehedinţi.- S'au 
terminat lucrările de conservare, începute 
anul trecut, adică : acoperişul ,  tencuiala ex
terioară, tâmplăria, stranele, pardoseala in
terioară, învelişul clopotniţei cu şindilă, repa
rarea locuinţei îngrijitorului, a zidului împrej
muitor şi, în fine, curăţirea şi nivelarea curţii. 

La biserica dela Văcăreşti.- S'au mai fă
cut şi anul acesta diferite lucrări de conser
vare în interior şi s'a reparat pardoseala de 
lespezi, cu beton de ciment. 

La mănăstirea Neamţul, Ia biserica Bar
novski din laşi şi la  mănăstirea Tismana s'au 
făcut mici lucrări de întreţinere de către sta
riţii şi parol)ii respectivi. 

La biserica din Cotnari s'a dat ajutor pentru 
acoperirea cu sindilă, iar la biserica Banu din 
Buzău, pentru facerea unei case parol)iale şi 
a unei cancelarii. - Asemenea s'a cumpărat 
pentru biserica Stelea din Târgovişte un loc 
vecin, pe care începuse a se construi o clădire, 
ce ar fi fost în desavantajiul  monumentului. 

In sfârşit, din acelaş fond general de lei 
200.000, acordat anul trecut pentru lucrările 
Comisiunii, s'au mai dat ajutoare pentru con
struirea caselor ce vor servi ca muzee lo
cale Ia Adam-Clissi (3200 lei) şi la Ulme
tuin (3000 lei) în Dobrogea. - Asemenea 
1 0.000 lei pentru continuarea lucrării de re
producere în gl)ips a vecl)ilor noastre sculp
turi pentru colecţiile plastice ale Comisiunii. 

Acestea sunt, domnule ministru, lucrările de 
restaurare, conservare şi întreţinere efectuate 
în 1 912 .  Pe lângă ·ele însă, Comisiunea 
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a fost solicitată şi pentru altele, pe cari, cu 
regret trebue să constatăm şi de această 
dată, a fost in imposibilitate a le satisface, 
din ca usa lipsei de mij loace şi de personal.
Astfel s'au cerut l ucrări de conservare la  
biserica Negru-Vodă din Câmpu-Lung, la bi
serica Antim din Capitală, la biserica lui Şte
fan cel Mare din Borzeşti, la biserica din 
Cornăţel-Dâmboviţa, la b iserica Sf. Gl)eorgl)e 
din Câmpu-Lung, la fosta mănăstire J itianu 
de lângă Craiova, la biserica Sf. Gl)eorgl)e 
din Hârlău şi la biserica din Balaci-Ilfov. 

Cu privire la clasări şi declasări de monu
mente, s'a clasat, prin decretul regal No. 
1 9393, străvecl)ea bisericuţă a scl)itului  lui  
Negru-Vodă dela Cetăţeni (Muscel) şi s 'a de
clasat biserica din Baia de Aramă (Mel)edinţi). 
S'au primit apoi cereri pentru clasare, cari se 
găsesc in cercetare, din partea bisericilor dela 
Băsceni (Buzău) şi Drăgăneşti (Pral)ova). 

In sfârşit, Comisiunea a mai avut a se 
ocupa de felurite alte cl)estiuni în legătură 
cu conservarea monumentelor, dintre cari 
insemnăm aci : a recomandat a se aproba in 
principiu restaurarea mănăstirilor Cozia şi 
Tismana şi săpături sistematice la Cetatea 
Neamţului ; a examinat proectele de restau
rare a bisericii fostului scl)it Dobruşa, întoc
mite după rugămintea epitropiei acestei bise
rici ; a autorizat restaurarea picturii dela bi
serica cea mică a mănăstirii Sinaia, proprie
tatea Eforiei Spitalelor ; a oprit dărâmarea 
Bisericii cu Sfinţi din Capitală ; a făcut re
cepţia l ucrărilor dela Biserica Domnească din 
Ocnele-Mari ; a cerut construirea unei pod
molid cu plantaţii pentru apărarea mănăstirii 
G ura Motrului de apele Motrului, cari rod 
terenul şi ameninţă cu surparea localul mă
năstirii ; a luat măsuri ca noile construcţii 
pentru Şcoala militară dela mănăstirea Dealu
lui să nu atingă clădirile declarate monumente 
istorice ; a cerut să se facă interveniri prin 
autorităţile şcolare şi administrative pentru 
respectarea disposiţiunilor legii pentru des
coperirea obiectelor vecl)i ; a dat, prin Ad
ministraţia Casei Bisericii, o circulară către 
îngrijitorii bisericilor şi mănăstirilor declarate 
monumente istorice pentru buna conservare 
a picturilor vecl)i ; a recomandat, în fine, să 
se expropieze nişte mici clădiri de lângă bi
serica Trei Erarl)i din Iaşi, pentru degajarea 
terenului împrejmuitor acestui monument. 

Trecând acum la serviciul Comisiunii, 
avem onoare a vă raporta că acest serviciu ,  
după cum s 'a  intocmit treptat treptat anii 
trecuţi, se compune azi din trei secţiuni : 
Biuroul l ucrărilor de cancelarie şi publica
ţiunilor, Secretariatul ,  cu un secretar-şef, 
un secretar-ajutor şi un scriitor ; B iuroul 
tel)nic, de pregătire şi conducere a l ucrări
lor de întreţinere, conservare şi restaurare, 
cu un arl)itect-şef, doi . arl)itecţi-ajutori şi 
un desenator-contabil ; colecţiile Comisiunii 
cu doi conservatori - unul pentru colec
ţiile iconografice, fotografice etc. dela Casa 
Bisericii, altul pentru colecţiile plastice dela 
Palatul 1\rtelor. 

Cu privire lu colecţiile Comisiunii, pentru 
cele dintâi, iconografice, inaugurate în 1909, 
D-1 V. Drăgl)iceanu, conservatorul lor, a ti
părit un catalog, care dă, pe lângă un in
ventar sigur şi complet al  lor, descrieri şi 
aprecieri de m ult folos celor ce le vor studia  
mai  de  aproape cum ş i  frumoase reproduceri 
în fototipie şi triconomie de pe cele m ai 
preţioase icoane şi obiecte ale colecţiei. 

Celelalte colecţii, plastice, depositate până 
în anul curent provizor la Casa Bisericii, 
au fost transportate şi aranjate la Palatul 
Artelor dela Filaret, in marele l)all central ,  
care s 'a cedat Comisiunei în acest scop. In
bogăţite prin noui şi frumoase reproduceri 
de vecl)i sculpturi, făcute la Hurezi, Bistriţa 
şi Arnota, - aceste colecţii sunt azi atât de 
numeroase în cât pot alcătui un început de 
m uzău plastic, pe care sperăm să-I putem 
inaugura şi descl)ide publicului in anul vii
tor, când urmează a se pune în l ucrare un  
catalog ş i  pentru aceste colecţii. 

Cei doi tineri pictori b ursieri ai Comisiunii 
pentru studiul picturii bizantine bisericeşti, 
cari au l ucrat cea mai mare parte a anului 
trecut la Sf. Munte, reîntorcându-se în ţară, 
au fost trimişi să studieze, în comparare, în 
cursul vacanţiei mari, pictura noastră bise
ricească, iar în toamnă ambii au plecat la 
Palermo,  în Sicilia, spre a-şi îndeplini astfel 
programul dat la început. La Aprilie viitor, 
expirăndu-le bursele, ei vor veni in ţară 
unde vor fi, pe cât posibi l ,  întrebuinţaţi pen
tru restaurarea vecl)i1or noastre picturi, lu
crând pe lângă Comisiune. 

Intâia lor lucrare credem că va fi la "Mi
tropolia din Târgovişte, pentru care s'a şi 
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afectat deja un prim credit necesar. In locul 
lor,  Comisiunea va recomanda alţi doi tineri 
pictori dintre absolvenţii Şcoalei noastre de 
Arte-Frumoase, cu aplicare pentru pictura 
bisericească, spre fi trimişi să-şi continue 
studiile şi să se perfecţioneze în străinătate. 
Astfel, cu timpul, vom avea în ţară o întreagă 
pleiadă de tineri specialişti în l ucrări pentru 
pictura bisericească. 

Ajunşi Ia sfârşitul acestui raport, vă mai 

Bucureşti, 31 Decenzvrie 1912. 

PREŞEDINTE, ION KALINDERU. 

comunicăm, domnule ministru, că · Comisiu
nea, prin membrii săi delegaţi şi persoanele 
din serviciul ei, a făcut în anul trecut mai 
multe vizite pentru a vedea starea lucrărilor 
mai importante de restaurare şi modul lor de 
executare. Constatările şi recomandările fă
cute cu prileju l  acestor vizite s'au înaintat Ia 
timp Ministerului. 

Primiţi, vă rugăm, domnule ministru, în
credinţarea înaltei noastre consideraţiuni. 

Secretar, 1\LEX. LAPEDATU. 

http://patrimoniu.gov.ro



A N E X E  

CUVÂNT.ĂRI ROSTITE Ll\ COMISIUNE IN 1912  

--0--

. I 

Şedinţa dela 9 Iunie, sub presidenţia d-lui 
C. C. Arian, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii. 

1. Cuvântarea d-lui Ion Kalinderu. 

Salutăm , domnule ministru, cu bucurie 
prezenţa d-voastră. 

Bunăvoinţa ce aţi avut de a veni azi la 
şedinţă ne dă o dovadă mai mult că veţi 
purta şi pe viitor tot interesul lucrărilor Ca
misiunii Monumentelor Istorice. Ci)ezăşie des
pre aceasta mai stă şi cultul viu ce aveţi 
pentru trecutul nostru. 

Cu firea dv. de artist, restaurarea veci)ilor 
şi scumpelor noastre monumente - mai toate 
lăcaşuri divine - nu va putea decât să ia un 
nou avânt, spre folosul netăgăduit al patriei, 
căci în cunoaşterea trecutului şi în munca fără 
preget constă izvorul înflorirei viitoare. 

Cu cât aceste monumente vor fi mai nu
meroase şi mai bine păstrate, în toate păr
ţile ţării , cu atât ele vor sădi mai adânc 
în inimile generaţiilor viitoare iubirea de 
Dumnezeu, dragostea de neam şi dorul de 
înălţare naţională. 
. Cât pentru noi, membri Comisiunii, vom 
munci şi de aci înainte cu toată râvna ; per
sonal ,  lucrările Comisiunii mă atrag ci)iar mai 
mult decât oricari altele. Natural însă, că roa
dele străduinţelor noastre vor atârna în prima 
linie de mijloacele băneşti ce ni se vor pune 
la disposiţie. 

Ar mai fi apoi necesară o lărgire a atri
buţiunilor Comisiunii, cari au rămas aceleaşi 
ca la înfiinţarea ei. Iar până la împlinirea 
acestei trebuinţe şi, după cum avem o bi
bliotecă, credem că ar fi bine să se înfiinţeze 
pe lângă Comisiune şi o ari)ivă, în care să 
se păstreze actele şi documentele privitoare 
la restaurarea tuturor mănăstirilor şi biseri
cilor din ţară. Astăzi unele se găsesc răs
leţite pe la alte autorităţi, cum sunt cele pri
vitoare la Curtea de Argeş, deşi interesul 
este să fie toate la un loc, la Comisiune, 
pentru a se putea păstra o uniformitate în 
lucrări, mai cu seamă că acestea au crescut 
mult. Temerile, cari au putut exista altădată, 
au dispărut şi, afară de aceea, nu e nici o� 
disposiţie de lege, care să facă vr'o dero
gaţiune. 

In aceste sentimente, cari sunt ale noastre 

ale tuturor, vă zic, domnule ministru, b ine 
aţi venit ! 

2. Răspunsul d-lui C. C. f\rion. 

Voiu căuta să merit atâta bunavoinţă. De
votamentul meu către binele public îl voiu 
lua, d-le preşedinte, dela dv. şi dela mem
bri Comisiunii, cari, sacrificând interesele 
materiale, s'au devotat unei opere de mare 
însemnătate. 

Istoria trecutului este ci)ezăşia viitorului. 
Descoperind şi punând tot mai în evidenţă 
trecutul ,  întemeiem viitorul. Din bisericile, 
din ruinele, din mormintele, pe cari le îngrijiţi 
şi le daţi la lumină, răsare gloria şi senti
mentul artistic ,  care n'a l ipsit în trecutul nos
tru. Misiunea dv. e m.are şi frumoasă ! 

Sunt fericit deci, că vă pot aduce, d-le 
preşedinte, ca ministru şi, în acelaş timp, ca 
veci)iu prieten, omagiul meu. Permiteţi-mi 
să spun, cu această ocazie, că vă sunt prie
ten de când eram copil. Şi nu fără emoţiune 
îmi aduc aminte de via prietenie care a exis
tat între dv. şi părintele meu. 

Termin, recunoscând că crerlitele Comi
siunii trebuesc mărite şi promit tot con
cursul pentru a întări opera utilă şi fecundă 
a Comisiunii. 

II 

Şedinţa dela 1 Decemvrie, sub presidenţia 
d-lui C. G. Dissescu, ministrul Cultelor 

şi Instrucţiunii. 

1. Cuvântarea d-lui Ion Kalinderu. 

Domnule Ministru, 

Sunt fericit să vă pot saluta aci ! Această 
bucurie o împărtăşim cu toţii şi vă mulţumim 
călduros pentru bunăvoinţa ce aţi avut de a 
veni în mijlocul nostru. Prezenţa d-voastră 
ne e cu atât mai preţioasă, cu cât ştim că 
totdeauna aţi purtat un deosebit interes tre
cutului nostru naţional şi că sunteţi unul din
tre puţinii geloşi ai conservării monumen
telor noastre istorice. Inclinarea aceasta; atât 
de rară şi lăudabilă a spiritului d-voastră ,  
pentru păstrarea cu sfinţenie a rămăşiţelor 
trecutului nostru, ne-o explicăm, d-le mi
nistru, întâiu prin împrejurarea fericită că sun
teţi născut pe valea Oltului, în partea ţării 
cea mai bogată în amintiri şi monumente 
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istorice, unde vă petreceţi şi acum o parte 
din viaţă. Ne-o explicăm, al doilea, prin în
deletnicirea intelectuală şi profesională, care 
v'a făcut ca, cercetând originile vecl)iului 
drept românesc, să pătrundeţi şi în tezaurul 
trecutului bizantin, de care viaţa religioasă 
la Români a fost influenţată într 'un mod atăt 
de binefăcător. Iar dovada cea mai recentă 
despre grija d-v. pentru păstrarea lăcaşurilor 
dumnezeeşti, am avut-o în scrisoarea ce aţi 
binevoit a-mi adresa astă-vară, şi, în urma 
ei, nu e decât îndreptăţită nădejdea ce a năs
cut în sufletele noastre că pe viitor se va 
putea l ucra şi mai mult pentru împlinirea mi
siunei. Zic aceasta, pentru că, dacă până a
cuma nu s'a putut face atâta cât am fi voit sau 
cât s'a aşteptat dela noi, causa n'a fost nu
mai lipsa de mijloace materiale. Predecesorii 
d-voastră, însufleţiţi şi dânşii de toată dra
gostea pentru trecutul nostru naţional, ne-au 
dat tot concursul în marginile posibilităţii şi 
ale împrejurărilor timpului în care a urmat. 
1\stăzi însemnătatea monumentelor istorice, 
fiind cu mult mai apreciată, sperăm că şi fon
durile ce veţi binevoi a pune la disposiţie, 
vor fi mai mari. Mănăstirile mai cu osebire, 
de mult nu mai sunt privite numai ca loc pen
tru încl)inare, ci şi ca lăcaşuri în cari s'a lu
crat cu vrednicie pentru conştiinţa şi cultura 
naţională. Prin felu l  zidirii lor, prin împodo
birea lor cu minunate săpături, cu ciubuce 
împletite deasupra uşilor, iar pe dinăuntru cu 
frumoase icoane, cu odăjdii de stofe scumpe 
şi grele, cu bogate cruci şi alte obiecte de o 
execuţie perfectă, vecl)ile mănăstiri şi bise
rici ne amintesc totodată epocile de înflorire 
estetică şi ne stau drept pildă ale energiei 
şi concentrării sufleteşti către cele sfinte. 1\u 
fost, din nenorocire, prea puţine aceste epoci, 
cum puţine au fost şi cele de viaţă naţio
nală puternică, dar cu atât mai mult trebue 
să împiedecăm pierderea comorilor ce ne-au 
rămas şi să le păstrăm cu sfinţenie. 1\stăzi, 
aceste monumente atât de scumpe, nu sunt 
vizitate numai de cercetătorii setoşi de a 
scoate şi oglindi, din ruinele sau din făp
tuirea şi împodobirea lor, trecutul nostru ! 
1\rtiştii se inspiră din frumuseţea lor pentru 
înălţarea artei naţionale, iar tineretul şi bă
trânii cu inima caldă, cari le  vizitează, se 
înflăcărează în dragostea de neam şi prind 
nădejdi nouă în viitorul ţării. 

După legea, în baza căreia există, Comisiu
nea Monumentelor Istorice nu e cl)emată să 
dea de cât avize. Pentru vremea când a fost 
înfiinţată, adică acum 20 de ani, aceasta în
semna un pas înainte, domnule ministru ; de 
atunci însă multe s'au scl)imbat şi credem 
că o lărgire a atribuţiunilor Comisiunii e ne
cesară. Cu voia d-voastră, adaog cl)iar că 

se impune, căci multe biserici se restaurau 
ştirbindu-se caracterul construcţiunii şi zu
grăvelelor ! Mai ales pictura a avut mult de 
suferit, de oarece oricât a evoluat această 
artă, rezultă din tot ce ne-a rămas, că stilul 
bizantin a fost singurul care a prins rădă
cini la noi, ca şi la vecinii de aceiaşi cre
dinţă. 1\cest stil e o comoară şi artistică şi 
religioasă, iar ca să rămână veşnic cu me
nirea sa, trebue să-şi păstreze puritatea şi 
să nu mai cadă în scl)imbări regretabile, ca 
cele făptuite de unii pictori, cari dorind să 
impună caracterul lor, s'au grăbit a o înlocui 
prin zugrăveli după moda occidentală. 

Comisiunea, pentru a preveni această por
nire, a trimis încă acum câţiva ani doi tineri 
în străinătate pentru studiul artei bizantine. 
E necesar ca aceste burse să fie menţinute, 
iar numărul arl)itecţilor în serviciul  Comi
siunii MonumQntelor Istorice sporit şi puşi 
sub conducerea unui vrednic specialist ca 
d. Gl)ica-Budeşti ; toate lucrările de restau
rare ar trebui, apoi, concentrate într'un singur 
biurou sau serviciu ,  cu personal ales ş i  con
dus de Comisiune, al cărei număr de membri 
poate fi inm ulţit pentru numeroase cuvinte. 

In sfârşit, ar trebui să se dea Comisiunii 
o organizare care să-i permită o suprave
gl)ere riguroasă, atât cu privire Ia construcţii 
cât şi la pictură. Făcându-se aceasta, se .va 
da un nou �mpuls cunoaşterii Istoriei şi se va 
îmbogăţi izvorul nostru de viaţă naţională. 

2. Răspunsul d-lui C. G. Dissescu. 

Cuvintele d-lui Kalinderu m'au atins ! Tot 
ce s'a spus de d-sa va face parte din pro
gramul meu şi pe care ţin să-I execut. Măr
turisesc că totdeauna am avut o dragoste 
pasionată pentru tot ce e trecutul ţării. Vă 
încredinţez că vin aci cu cea mai mare 
râvnă de a activa lucrările Comisiunii Monu
mentelor Istorice şi sunt adânc impresionat 
că aci e o lucrare ce depăşeşte cu mu lt 
cadrul biurocratic. Vă rog, domnule Kalin
deru, să-mi daţi o copie după discursul 
d-voastră, unde sunt atinse toate punctele 
şi vederile Comisiunii şi cari toate vor fi 
aprobate de mirle. Cu toate că s'a l)otărît 
că în afară de limitele bugetare să nu se 
facă noui creaţiuni, totuşi voiu face să se 
prevadă în buget toate punctele privitoare 
Ia organizarea serviciului tel)nic. Constat cu 
bucurie şi cu satisfacţie că cu toţii suntem 
pătrunşi de acelaşi spirit în conducerea lu
crărilor. Vă mulţumesc, domnule Kalinderu, 
cu emoţie, şi dorinţa mea este să trăiesc cu 
d-voastră luând parte totdeauna Ia lucrările 
acestei Comisiuni, cl)iar şi când nu voiu mai 
fi ministru. 
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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului 

1.  Cu începere dela Ianuarie 1908 se va publica 
sub direcţiunea Comisiunii Monumentelor Istorice şi 
în editura Ad istraţiei Casei Bisericii ---' o revistă pe
riodică numită.,.-.i.'uletinul Comisiunii Monumentelm· 

Istm·ice. 

2. Acest Buletin va apare trimestrial şi va cuprinde: 
a) O parte ştiinţifică, în care se vor publica toţ felul 

de monografii, studii, lucrări, comunicări şi materia
Juri de natură istorică, arh.itectonică şi artistică, pri
vitoare direct şi numai la monumentele noastre istorice ; 

b) 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 Ministerului şi ale Comisiunii. 

3. Buletinul apare sub direcţia membrilor Comisiu
nii, cari, împreună cu administratorul Casei Bisericii, 
alcătuesc comitetul de redacţie. El e pus sub îngrijirea 
secretarului Comisiunii, care e îndatorat să pregătească 
şi să procure materialul necesar, să-I aducă la cunoş
tinţa comitetului de redacţie şi să supravegheze tipă
rirea lui. 

4. Pentru ca publicaţiunea să se prezinte cât mai 
sistematică şi mai folositoare, se stabileşte următorul 
program cu privire la felul lucrărilor ce va trebui să 
cuprindă Buletinul : 

a) Monografii istorice, arhitectonice şi artistice asupra 

monumentelor noastre, monografii ce vor fi ilustrate 
şi documentate cu reproduceri necesare de fotografii, 
desemnuri, acuarele etc. 

b) Releveuri dela cele mai însemnate şi caracteristice, 
din punct de vedere arhitectonic, monumente istorice. 

c) Studii şi lucrări uni tare, asemenea ilustrate şi docu
mentate, bunăoară : asupra inscripţiunilor din epoca 
lui Ştefan-cel Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu, Con
stantin Brâncoveanu etc., asupra artei decorative, în 
sculptură şi pictură, întrebuinţată în bisericile şi mă
năstirile noastre în anumite epoci, asupra portretelor 
murale de ctitori : Domni, Doamne, Arhierei, Boeri, 
Jupânese etc., asupra picturii bisericeşti, asupra cos
tumelor etc. 

d) Materialuri : scurte fragmente, comunicări, însem
nări şi note de interes deosebit privitoare la monu
mentele noastre istorice; 

e) Note bibliografice şi critice asupra publicaţiunilor 
şi periodicelor de specialitate ; 

f) In sfârşit, suplimente artistice, în culori, cari să 
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete 
murale, de picturi, de ornamentaţiuni 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 Administraţia Casei Bisericii, Bucureşti. 

- Biroul Comisiunii Monumentelor Istorice -

ABOI'IAN�NTUL•il'f ŢARA ŞI STRAINĂTAT�: 
PRqUL A PATRU FASC/COLE PLUS PORTUL. 

B uletinu l  se găseşte d e  vânzare l a  pr incipalele 

LIBRARII DIN BUCUREŞTI 

pnn can se fac abonamente şi se pot procura colecţi i complete d in  
an i i  precedenţi (afară de anul 1 908). 
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