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FUNDATIUNI RELIGIOASE ROMÂNESTI ÎN GALITIA . , " 

-- 0-- de P. P. PANAITESCU. 

Voevozii munteni si moldoveni au jucat , 
multă  vreme rolul de protectori ai orto-
doxiei �i în afară de granitele strîmte ale , , 

tări lor lor: La Muntele Athos, în Serbia, , 
Bulgaria, în Ardeal şi în " Rusia "' polonă 

numele Domnilor si boierilor români se re-, 
găsesc în pisani le mănăstirilor şi bisericilor 
si în pomelnicele ctitoresti , si nu odată chipul , , , 
lor împodobeşte peretele unuia din aceste 
locasuri sfinte. , 

BISERICA ADORMIREA DIN LEMBERG. 

La Lemberg, centrul comercial care avea 
atâtea legături cu Moldova, biserica prin
cipală a Rutentlor (azi unită) poartă  numele 
de " biserica moldovenească" sau stauropigia 
(biserică autonomă) Adormirea Maicii Dom
nului . Biserica aceasta mare, care domină 
orasul cu turnul ei în stil de Renastere, nu , , 
mai aminteşte decât cu numele ei pe cele 
din Moldova vecină. Se presintă ca un a
mestec de influente diferite, si un istoric de , , 
artă polon a spus cu drept cuvânt : " A  clă
dit-o un Italian si are urme ale Renasterii , , 
italiene, precum si ale barocului , si totusi 
pe lângă aceasta

' 
are forme bizantine, as� , 

că impresia generală înfătisează caracterul , , 
acestui oras la granita a două civilisatii" I " , . 

Dar forma actuală a fost precedată de alta,  mai 
apropiată  de artă  moldovenească. Vechea 
biseri că ruteană din Lemberg, probabil de 
lemn, arsese la 1 527, cu ocasia unui in
cendiu, care distrusese şi o mare parte  din 
oraş 2. Domnul Moldovei Alexandru Lăpuş
neanu reclădi cu cheltuiala lui biserica, de 
astă dată  în piatră:3 .  La 1 559, clădirea era ter-

1 M. SOkolowski, Arta bisericească la Ruteni si În 
Bucovina (in limba pOlonă), in Kwartalnik History�zny, 
Lemberg, \II, 1889, p. 62 1 .  

• Szaraniewicz, Biserica stauropir:riei din Lemberr:r (in 
limba ruteană), in Vremmenik (Lemberg), 1 875, p. 13;. 

S P. cor espondenţa lui cu Stauropigia, Hurmuzaki, Do
cumente, Supl. II', pp. 205-216, 220,  24 2, 249, 251-2:'7. 
BulctinHI Comisiunii .�fo)1Hment.elo}· {."torire. 

minată ,  anul următor i se c:dăugi o capelă 
(Sf. Iunie) şi în 1 565-1 566 se făcu acope
rişul de plumb şi zugrăveala 1. Chipul bise
ricii clădite de Lăpuşneanu ni s'a păstrat 
destul de grosolan în stampila stavropigiei 
(fig. 1 şi 2). E o biserică cu trei turle termi
nat e  în cupole, un brâu sculptat supt aco-

Fig. 1 .  Vechiul sigiliu al .Frăţiei orţodoxe" din Lemberg, 
cu chipul bisericii, (după Szaraniewicz). 

periş j contraforturi susţin păreţii , întrarea este 
laterală, în general un tip de biserică mol
dovenească din veacul al XVI-lea. Pisania 

La 6 August 1561 (din Snyat in) Arsenie, episcop de Lem
berg, anunţa ortodoxilor din acel oraş că la rugămintea lui 
Domnul Moldovei a răspuns prin scrisoarea lui făgăduind aju
tor pentru clădirea biserUi. Trimite serisoarea pentru a 
fi citită la Lemberg, şi pe omul său la Domnul Moldovei 
(Milkowicz, Monumenta conjraternitatis stauropigianae 
Leopoliensis, Lemberg 1895, 1, p. 39). 

I Szaraniewicz, Ediţie jubiiiară a documentelor Stau
ropigiei (în l imba ruteană), Lemberg 1886, p.  9. 
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2 BULETINUL emIl lUNII  MON ME lTELOR ISTORICE 

veche, care a dispărut azi ,  - o copi e e păs ...... 
trată în arhivele bisericii - ,  sună întocmai 
ca pisanii le slavone ale mănăstiri lor moldo ...... 
venesti : , 

H3KOt\UI'jEI\\K H'TlJ,d H nocwkWEHiEt\\K C"Uld H co
KEPWEHiEI\\K CKI.\Tdl'O AO�'Xd, lii\dI"O'lEC1'HKhJH H Xp'jc
TOt\IOGHRhJH h\' 'fll\f!:!dllAEPK 1l0EROAd KI.'>Ki'fI� 
I\\Ht\OCTIIO 1"0CnOAHHK 3EI\\t\H I\\Ot\AdKCKOH, C"IHK 
1l01'AMld ROEROAhJ, KO>KAE/\"kRK 0AK RCfI'O CGOfl"O 
CfPAlJ,d H 0AK KCfl"O nl.'i\\hJIUI\fH'jl.\ �ld'ldTb. H c03Ad 
CEH Xpd/\\K RO Ci\dKO\{ H XKdt\Or 1"0cnoAor 1I<l1I10l\\0\{ 
HCO�'CK Xpi'Cnl01( H OI(CnEHilO npf'lHCThJH fl"O I\\d
TfpH, fH>Kf fCTK Xlldl\\K RKC/ldRII O.\\K I"PLlA"k H,I"
ROg"k, RO 3ApdK'jf H 3d Ao-�'IUH Cfli'k H 1"0CnO>KH CKOEH 
PO!;}LlHAhJ H 4dAiH HX'K 1i01'ALlHK H J1ETPK H TWMI IIK 

H efoAopd KIIE>KHd GK t\"kTO ry,i/; H,O, , 3lb 1. 

Fig. 2, Detaliu din sigiliul .Frăţiei" din Lemberg 
(Szaraniewicz). 

Cu voia Tatălui si aJ'utorul Fiului si să ...... U , J 

vârsirea Sfântului Duh, ' bine ...... credinciosul si , , 
de Hristos iubitorul 10 Alexandru V oevod, 
din mila lui Dumnezeu. Domn al ţării MoI ...... 
dovei , fiul lui Bogdan Voevod, binevoind 
din t oată inima 9i din tot gândul a început 
si a clădit acest hram întru slava si lauda , ' 
Domnului Nostru Isus Hristos si a Adormirli , 
Preacuratei lui Maice, al cării hram este 
în slăvitul oraş Uov (Ilivov) pentru sănă ...... 
tat ea şi pentru suf letul său şi al Doamnei 
sale Roxandra ,şi al copiilor lor, Bogdan şi 
Petru si Ioan si Domnita T eodora, în anul , , , 
1 559, 7067," 

O descriere a acestei biserici d'intăiu o 
I lbid. 

numeşte " elegantă şi sumptoasă" şi pome ...... 
neşte ornamente de gips şi de al abastru 1. 

C lădirea lui Lăpuşneanu nu avu noroc : 
la 1 57 1  un nou incendiu o distruge în 
mare parte j reparaţii sumare permit să mai 
fie folosită pănă va putea fi reclădită în 
întregime 2. Astfel în această biserică aproape 
ruinată fură îngropate rămăşiţele Domnului 
moldovean Ioan Potcoavă, tăiat de Poloni 
la Lemberg în 1 577�. 

oua biserică, care urma să fie una din 
cele mai monumentale clădiri ale orasului , 
Lemberg, fu începută,  iară�i cu ajutor moI ...... 
dovenesc, în anul 1591 : lucrarea, adesea 
întreruptă, ţinu treizeci şi opt de ani (pănă 
la 1 629t 

Petru ...... Vodă Şchiopul intervenise la re ...... 
gele Poloniei ca să permită ridi carea acestui 
semeţ templu ortodox în centrul Lember ...... 
gului "j boierii lui ,  Luca Stroici şi Ieremia 
Movilă, se declarau gata să ajute pe core ...... 
ligionarii lor din oraşul vecin fi. Incă la 1 590 
în toamnă, Stauropigia se adresează Mi ...... 
tropolitului Moldovei Gheorghe Movilă, 
rugându ...... l să dea sprijinul său instituţii lor 
pravoslavnice ce voiau a întemeia : biserica, 
şcoala, tipografia, spitalul pentru văduve 
si orfanî. Patriarhul Ieremia al Constanti ...... , 
nopolului , care căIătorise în Galiţia, sfătui e 
pe Mitropolitul Moldovei să ajute Stauro� 
pigia, iar pe Ruteni să i se adreseze lui', 

Curând însă Domnul blând si pasnic Petru , , 
Şchiopul fu înlocuit cu "tiranul " Aron ...... 
Vodă. Acesta se pretindea însă fiu al lui 
Alexandru Lăpusneanu, ctitorul bisericii , si , , 
în această calitate i se ceru să continue 
opera părintelui său. La 1 8  Mart 1 592 
Frăţia ortodoxă din Lemberg îi scrie o scri ...... 

I Szaraniewicz, articolul citat in Vremennik, 1 875, p. 137. 
2 Szaraniewicz. Ediţia ;ubiliară, pp. 9-10. 
8 B. Ianusz, Urme istorice moldoveneşti la Lemberg 

(poloneşte), În revista Wiadomnesci konsenvatorskie, Lem
b erg 1924, pp. 6 1-2. 

• Szaraniewicz. Ediţia jubiliară, p. 1 2. 
5 H urmuzaki, DQcumente, Suplement I II ,  pp. 315 , 3 17. 
6 lbid., p. 3 19. 
7 Szaraniewicz ,  o. C., anexe, nr. 87 (8 Octomb re 1590). 

Scrisoarea nu e reprodusă Între documentele publicate de 
1. Bogdan, in H urmuzaki, l. c. 

http://patrimoniu.gov.ro



FU::\D.-\ŢI Xl RELlGlOA E ROMANEŞTI IN GALIŢIA 3 

soare entusiastă, plină de urări de lungă 
Domnie, amintindu-i, fireşte, în primul rând, 
de " sfânt răposatul părintele Măriei Tale, mare 
binefăcător al multor crestini " .  " Toti cari , , 
aveau nevoie alergau la dânsul ca nişte 
copii la tatăl lor cel milostiv" ; ; , mai ales 
noi si înaintasii nostri am avut de la dânsul , " 
mare ajutor si biserica Uspenia din orasul , , 
nostru a fost clădită aproape numai cu 
cheltuiala lui". Dau deci laudă lui Dum
nezeu că "a ridicat din nou slava lui 
Alexandru-Vodă, binefăcătorul nostru, în 
persoana Ta, aşezând în Scaun pe Măria 
Ta, fiul său" . I se cerea în special lui 
Aron-Vodă să intervie ca doi negustori 
greci din laşi să-şi plătească datoriile 
către F răţie, care se ridicau la peste 1 .250 
de zloţi (galbeni)  1. Nu ştim ce va fi făcut 
"fiul lui Alexandru-Vodă" pentru biserica 
din Lemberg, dar în curând se ivi din 
două părţi sprijin puternic, fără de care 
nici cum n'ar fi izbutit � Stauropigia să 
ducă la îndeplinire [măreţele ei.: planuri .  

De o parte M ovileştii din Moldova, 
darnici sprijinitori ai ortodoxiei , de alta 
Constantin Corniact (Corneades); negus
tor bogat din Creta. Acesta, care '�fusese 
în servi ciul lui Alexandru Lăpuşneanu, 
trecuse în Polonia în epoca lui Despot
Vodă, se căsătorise cu o nobilă polonă, 
căpătase indigenat şi nobilitare, devenise 
unul dintre cei mai bogaţi oameni din 
Lemberg. Regele Poloniei îi acorda tot 
felul de privilegii , Ieremia Movilă îl felicită, 
" ca un prieten" , de ziua lui 1; la 1603 
muri în vârstă de optzeci si sase de ani , si , , , 
fu îngropat în " biserica moldovenească" , 
la a cării clădire contribuise atât de mulf . 

\ lbid., anexa 89. Lipseşte de asemenea l a  J. Bogdan, 
1. c .  

I Scrisoare inedită, ms. 4 1 2  al AC2dl mici Polone, foI. 30 
(160u) .  

, Biografia lui pe inscripţ ia de pe portretul lu i  in  bi� erica 
moldovenească reprodusă de 1. Bianu. Relaţie asupra că
lătoriei În Galiţia, Analele Acad. Rom.,  VII I ,  1 8· 6, p. 36 
şi N. Iorga, Note polone (Academia Română, Anale, seria 
III, t. II, 1924), p. 9. Cf. şi Szaraniewicz, o. c., p. 10 şi Akta 
Grodzkie i Ziemskie, X, pp. 1 10, 137-8, 1 40, 1 44. 

Adevăraţi ctitori ai "bisericii moldove
nesti" fură Movilestii; Domnia lui leremia-, , 
Vodă ( 1 595- 1 606) şi a lui Simion ( 1 606-
1 607), precum şi a lui Constantin M ovilă 
( 1 607 - 16 1 1 ) , aduseră Frăţiei ortodoxe din 
Lemberg (asociatie de mireni si de clerici , , 

Fig. 3. Portretul lui Constantin Corniact, În "Biseri::a 
moldovenască" din Lemberg (după Szaraniewicz). 

ruteni , cari administrau biserica de la sfâr
şitul veacului al XVI-lea) miile de galbeni cu 
care izbuti să ridice biserica ce se vede 
azi în Lemberg. Alături de Domn şi de fa
milia lui , principalii boieri , ca Luca Stroici , 
Isac Balica si Nistor Ureche, contribuiră , 

http://patrimoniu.gov.ro



4 BULETl TUL CO.\Il SIU TII �IO:\UMENTELOrr lSTORrCE 

după puteri la ajutorarea acestei opere or
todoxe t. 

Agentii Frătiei erau necontenit la lasi. In , , , 
1 603 erau acolo în această calitate Procop 
Fedorovici şi pictorul-zugrav F ilip Fedoro
vici, care fusese însărcinat cu pictarea bi
sericii. Veniau cu însărcinarea de a expune 
lui Ieremia Movilă felul cum înţelegea Fră
tia să lucreze, si ca să ceară ajutor în bani 2. , , 
Un alt agent al Frăţiei, Paul Mihailovici, 
e trimis în Moldova supt Simion-Vodă j 

Flg. 4. Biserica moldovenească din Lemberg ( starea 
actuală) (Szaraniewicz). 

Doamna Marghita îl expediază la starostele 
de C ernăuti ca să-i dea bani din vânzarea , 
boilor domnesti himisi la granita polonă. , , , 
Agentul se plângea Frăţiei : " Doamna i-a 

1 Pentru legaturile Movileştilor şi boierilor lor cu Frăţia 
ruteană, ef. H urmuzaki, Documente, Supliment II', pp. 457-
9, 461 , 479, 5 23 şi urm., 537 şi urm., 634 şi urm.; ibid., 112, 
pp. 27 şi urm. 40-1 , 283-4 , 341-30 1 ,  356-367. În 16 12  Nestor 
Ureche se înscrie ca membru al Frăţiei. Inscrierea lui la 
Petruszewicz, Letopiseţul ruteuno-galiţian, Lemberg 1 874, 
1, p. 46. 

• Szaraniewicz, Ediţia jubiliară, nf . 1 00,  din :7 April 
1603. 

scris starostelui să mă lase să plec imediat , 
8i,  de nu va vinde boii, să-mi dea din banii , 
lui. El spune că bani nu are, şi eu trebuie 
să plec la Iaşi pe jos, căci nu am cai" 1. 

Chiar Poloni cari erau în serviciul Domnului 
Moldovei sluJiau drept agenţi pentru Frăţie 
şi interveniau pentru trimiterea ajutoarelor, 
ca un Germanowski, cămăras al lui C ons-, 
tantin Movilă. Acesta scria din C ameniţa 
Frăţiei că nu a putut să plece în Moldova, 
căci a rămas în orasul acesta de graniţă , 
din causa bolii lui Nestor Ureche, care 
probabil se îngrijia acolo. Doamna Elisa
veta se afla atunci la mosiile ei din Polonia, , 
Paniewa si Ustia, si Germanowski îi cO ...... , , 
municase că Frăţia se roagă pentru sănă-
tatea fiului ei şi intervenia ca să se trimită 
bani, sperând că Doamna va vinde porcii 
ei din Ustia în acest scop înainte de a se 
întoarce la lasi la Domn �. , 

In acelasi timp Frătia trimetea la lasi doi 
soli. ai ei �u câte o �crisoare adresată fie
cărui boier mai de frunte, cerând ajutor 3. 

C ând Doamna Elisaveta pribeagă se re
fugiază în Polonia şi trece prin Lemberg, 
Frătia îi dă ei si fiului ei Bogdan un splen-, , 
did banchet în semn de recunoştinţă ( 1 6 1 3) " .  
Fiicele ei , căsătorite cu magnaţi poloni (cei 
mai multi Ruteni ortodocsi), continuară ă , , 

I Ibid., nf . 106. 
2 Ibid., nr. III (9 Iulie fără an, c. 1 609-1612). 
3 Jbid., nr. 1 08. Scrisoare către lsac Balica. Nr .  109 către 

Iurie, Marele Logofăt. La sfârşitul scrisorii este o listă a 
boierilor cărora trebuia să li se adreseze solii: Pan Urechi, 
anume Nestor, Mare Vornic, Chiriţă, anume Dimitrie Paleolog, 
Postelnic Mare, Petraşco Vornic Mare, Isac Balica Hatman, 
Constantin Bâcioc Mare Păharnic 121 Febr. 1 6\0). Nu ştiu 
cine este • Mitropolitul Sucevei" Ioan Semolas, care tri
mite patru scrisori greceşti Frăţiei din Lemberg (4 Iulie, 20 
Sept .  1599, 20 Maiu , 8 Iunie 1 603), promiţând ajutor din 
pa�tea Domnului Muldovei şi a lui: acest Mitropolit nu este 
cunoscut între Mitropoliţii Moldovei: cel puţin în Istoria 
Bisericii Române de N. Iorga nu e pomenit (primele două 
scrisori la Milkowicz, o. c., I l ,  pp. 822, 825 , cele două din 
urmă la Swincicki, Catalogul Museului institutului Sta
vropighiei din Lemberg, în limba ruteană, Lemberg, 190 , 
pp. 109, 1 12. 

• Zubricki, Cronica Stauropigiei din Lemherg (ruseşte, 
În jurnalul Ministeriu/ui de Instrucţie Publică, St.-Peters
burg, 1 849 [02]) , p. 133 .  Cf. şi Szaraniewicz, Ediţia jubi
Iară, p. 14, nota 1 ,  extras din socotelile Frăţiei. 

http://patrimoniu.gov.ro



FUNDAŢIUKI RELIGIOASE HOMAKEŞTI IN GALIŢIA 5 

sprIJIne Stauropigia din Lemberg : în special 
Ana, care fu căsătorită de mai multe ori 
în Polonia. La 1 630" binevoieşte" să se în
scrie ca membră a Fră�iei si dăruieste bise-" . 

ricii o Evanghelie slavonă a părinţilor ei j la 
1 65 1 ,  când era căsătorită cu Marele Hatman 
Stanislav Potocki, ea intervine la rege ca 
să întărească privilegiile bisericii 1. 

La alungarea Movileştilor din 
Scaunul Moldovei biserica mol
dovenească nu era încă terminată. 
Din Moldova ajutoarele se făceau 
acum mai rare j afară de Radu 
Mihnea, care trimise ceva bani�, 
ceilalţi Domni ai vremii nu mai 
avură grijă să continue această 
operă. Numai Domnia lui Miron 
Barnovschi ( 1 626-1 629), care-si , 
zicea Movile, permise Frăţiei să 
termine biserica. Abia urcat în 
Scaun, el se grăbeşte să scrie or
todocşilor din Lemberg că, " după 
Pilda înaintasilor nostri din neamul , , 
nostru " ,  Ieremia si Simion-Vodă , , 

ajutoare din partea lui (300 de galbeni) !'. E 
lxobabil că acesti boieri exercitau si un fel de , , 
control asupra clădirii bisericii. Şi după mazi-
lirea lui, Miron Barnovschi, retras pe moşia 
sa din Polonia, Ustia, continuă să se inte
reseze de biserica Adormirea. Cu această 
ocasie în registrele de socoteli ale Frăţiei 
se menţionează cu indignare scoaterea din 

o va lua sub protecţia lui. La 
cererea Domnului Stauropigia tri
mite la Iaşi pe agentul ei Luchian 
Vasilievici, ca să iea înţelegere 
cu dânsul, şi îndată darurile încep 
să curgă: un transport de salitră, 
care fu vândut cu 4.746 galbeni, 
apoi în anii următori câte două 
şi trei mii de galbeni 3. La 1629 
Miron-Vodă trimite la Lemberg 
cu daruri pe cămăraşul�său Teo
dor, si după dânsul sosi si Dimitrie , , 
Marele Logofăt, care aduse si el 

Fig. 5 .  Biserica moldovenească din Lemherg. Intrarea Capelei 
lui Balaban (Szaraniewicz). 

, 

1 A. S. Petruszewicz, Letopiseţul compilat ruteano-ga
tiţian (în l imba ruteană) , I ,  Lemberg 1 874, pp. 39, 14 1 - 142 
şi 1 84; Szaraniewicz, Patriarhatele răsăritene faţă de Bi
serica ruteană În Polonia ( in limba polonă) ,  in Rozprawy 
(Analele Academiei din Cracovia), secţia istorică Craco
via, X, 1 879, p.  79, nota. În scrisoarea ei, pome�este de 
mormântul .surorii ei" , care se află În biserică. 

. 

, Zubrirki, o. c., p. 1 39. 
3 Zubricki, o. c., pp. 139 şi urm. si H urmuzaki Docu

mente, Suplement IJ2 , pp. 536, 586, 602. Cf. şi şcris�area lui 
Luchian Vasilievici din 9 I unie 1 627 cu aceleaşi promisiuni 

scaun a Domnului protector de către " ne
credinciosul T ar turcesc " şi "prin răutatea 
si viclenia unor Greci si lăcomia lor ne-, , 
săturată şi diabolică, întocmai ca a Busur
manilor" .  Din causa lor " binefăcătorul bi-

din partea D,)m nului; Krylowski, Ar/ziv iujno-zapadnoi 
Rossii, XI, p. 89. Cf. şi Szaraniewicz, Ediţia jubilară, p. 
1 2, nr. 63 şi p. 15. Extrase din registrul de socotel i  al Frăţiei. 

• Sz araniewicz, o. c., p. 12, notele 3 şi 6. 
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seri cii noastre a fost silit să plece din Mol
dova la Ustia în anul 1 629, luna Iunie" 1, 

Biserica era atunci gata ; Domnul exilat tri
mitea moaşte pentru altar, odăjdii, obiecte 
de argint 2, El cemse ca sfinţirea bisericii 
să se amâne până când îşi va relua domnia, 
ceia ce socotia ca un fapt apropiat il, In 
Decembre 1 630 Mitropolitul ortodox din 
Lemberg, Ieremia Tissarowski, îl visitează la 
Ustia si se stabileste ca sfintirea să nu mai , , , 

fie amânată : ea e fixată pentru Ianuarie ur
mător, Cu ocasia acestei visite se aduce 
Domnului din partea Frăţiei un " Octoih " 
tipărit în tipografia Frăţiei, care-i fusese de
dicat 4, Sfintirea "bisericii moldovenesti" avu , , 
loc în adevăr la data fixată, Miron-Vodă 
fiind represintat prin arhim.andritul său, care 
veni de la Ustia cu mai mulţi boieri şi slugi, 
aducând ca dar o cmce veche de lemn 
sculptat, împodobită cu pietre scumpe, pre
cum si feloane si un covor persan ", Petru , , 
Movilă si fratele său Moise-Vodă erau , 
Personal de fată la sfintirea bisericii 6, La 21  , , 
Decembre 1632 Barnovschi anunţa Frăţiei 
din Ustia că pleacă să iea domnia Mol
dovei si că, de-i va ajuta Dumnezeu, va , 
dărui multe milostenii bisericii 7, Aceasta e 
ultima scrisoare a iui Barnovschi către Frătie : , 

se curioaste sfârsitul tragic al acestei călă-, , 
torii .la Constantinopol. 

Domnii următori, în special Vasile Lupu, 
conti)luară să ajute din când în când Frăţia 
şi l:ftserica ei 8, Pe lângă Domni găsim şi 
numerosi boieri si negustori din tările noas-" , 

tre în legături cu Frăţia în această epocă, 
Astfel e " Mano Grecul, cetăţean din Ţara-

I Ibid. 
Z Ibid. 
• Zub ricki , o. C., p. 142, 
• Scrisoarea lui Tissarowski din Ustia, 29 Decembre 1630 ; 

Szaraniewicz, o. c., anexe, 1 13. CI. pentru Octoih, P. p, Pa
naitescu, L'influence de l'oeuvre de Pierre Mogi/a, Paris, 
1926, p. 40. 

• Zubricki, o. c., p. 1 43. 
6 Petruszewicz, Letopiseţul ruteano-galiţian, 1, p, 67, 
7 Ibid. 
8 Zub ricki, o. c., p. 1 62; P. P. Panaitescu, o. c., Anexa 

a I I-a. Hurmuzaki, Documente, Supliment II', p. 1. 

Românească" , îngropat în biserică, " în grop
niţele noi" ,  la 6 Ianuarie 1 622 ; mdele lui 
dăduseră zece galbeni pentru rugăciuni 1, 

La 1 666 Eustafie Zaremba, " locuitor din 
Lemberg, originar din oraşul Târgovişte" ,  
dămieşte Stauropigiei o Liturghie pe  per
gament scrisă la Dragomirna 2, 

In pome1nicul Frătiei, scris la sfârsitul vea-, , 
cului al XVII-lea, găsim pe Iacob Hale
pinschi, boier al lui Stefan-Vodă Petriceicu, • , 
care luă mai târziu în căsătorie pe văduva 
acestui Domn, precum şi pe fiii lui, Iacob 
si Ioan, si mai multi membri ai familiei , , , 
Turcul (Tur cu leţ) : Constantin Turcul roh
mistru, staros:e de Cernigov (1726), Vasile 
Turcul, staroste de Cernigov, Iliaş Turcul, 
polcovnic, Ioachim Grigore Turcul, stolnic 
de Cernigov (aceştia la 1 737) 3, 

Biserica terminată se înălta acum la Lem-, . 
berg, dominând orasul, si numele Domnilor , , 
Moldovei stătea gravat în pi?tră în pisanie : 
"r.lC"O C&-k1'J\I.JH rocnOAtlpl'. &N&OAti '\\OI\AtI&CKiH 

Mipo .. l'. tifP""'&CKiH "lorH"" CO&fPIUHTfi\l. U.fPK&H. 

r.lC"O C&-kTi\I.J'" A&OHU.tI &N&OAl'. '\\OI\AtI&CKI>IX'l'. 

ntl,\\f1'l'. JfPfi\\fH H GH.\\ fOll tl "'\Ol'Hl\l'. KTH1'0pfH 

U.EPK&H, " 

"Prea-luminatul Domn al Moldovei Miron 
Barnovschi Moghilă, săvârşitorul bisericii. 

Prea-luminată amintire a celor doj Voe
vozi ai Moldovei, Ieremia si Simion Mo-, 
ghilă, ctitori ai bisericii " ,  

Inscripţia mare slavonă a lui Barnovschi, 
din 1 629, închină biserica lui Hristos si-l , 

roagă să mântuiască pe c·itori şi pe oa-
meni " de necredintă" ". , 

La 1 671 , cu ocasia unei reparaţii radi
cale, biserica primeşte o nouă inscripţie, de 
astă dată în limba greacă, amintind pe 

I Registrul citat la Szaraniewicz, o. c" p. 17, n. 1 .  
2 Petruszewicz, Letopiseţul compilat ruteano-galiţian, 

1, p. 1 47, 
3 Ibid., 1, pp. 1 48, 250-2, 259. Precum se ştie, la 1685- 1 693, 

trupul lui Gheorghe Duca-Vodă se odihni provisoriu la b i
serica Adormirea, Hurmuzaki, Supliment II', p. 232. 

• 1. Bianu, Relaţie asupra călătoriei în Galiţia la 1885, 
Analele Acad. Rom., II, VIII, 1 886, p. 36 textul slavon şi 
traducerea ; textul slavon şi la Szaraniewicz, o, c., p. 4, 
şi Iorga, Note p% ne, p, 1 1 .  
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Alexie Balaban, negustor originar din Ia
nina, care suportase cheltuielile 1. 

Biserica, în forma pe care o are de atunci, 
nu mai samănă cu bisericile moldovenesti, , 
ca acea veche a lui Lăpusneanu. Arhitectii , , 
fuseseră, de astă dată, trei Italieni, iar pic
torul un Rus 2. 

Multe amintiri se leagă însă de ctitorii 
moldoveni ai bisericii. La 1 837 un oarecare 
N estorovici, sacristan, porunceşte ca pietrele 
mari de marmoră cu inscripţii să fie scoase 
din zid şi sparte în bucăţi pentru a servi 
la pardosirea bisericii. Mormintele conţineau 

><X.,----------

meroase obiecte bisericeşti provenite din 
ţările noastre j astfel e crucea lui Barnovschi, 
pe care o dăruise la sfinţirea bisericii. E de 
lemn de chiparos sculptată în stil baroc oc
cidental. Sculpturile, extrem de mici, afară 
de ornament ele în spirală, represintă pati
mile lui Hristos. Scenele au perspectivă, 
multă viată : se afirmă că această cruce ar , 
fi demnă de comparat cu cele mai bune 
lucrări similare din Occident 1. La 1 658 
Frătia cumpără mai multe sfesnice moldo-, , 
veneşti, care proveniau din averea lui Iere
mia Movilă, în valoare de 2.400 de zloti, , 

Fig. 6. Biserica moldovenească din Lemberg. Inscripţia lui Miron Barnovschi (Szaraniewicz), 

poate rămăşiţe �'româneşti, de pildă acea 
"soră" a Anei Potocki Movilă pe care a
ceasta o pomeneşte ca fiind îngropată acoloJ• 
Unul din aceste fragmente a fost regăsit 
şi poartă însemnarea : "Maria 16 [ . . . .. . J", 
o cruce si literele" Mo", în care s'a căutat , 
monograma Movileşt1lor /'. 

In tesaurul Stauropigiei se păstrează nu-

1 Iorga, 1. C. 
2 Zubricki, o. c., p. 143 .  
• Cf . mai sus. Că  această soră ar  f i  E lisaveta soţia lui 

Miron Barnovschi, nu există nicio dovadă ( ef .  însă Szara
niewicz, o. C., p. 1 3 ,  n. 3). 

• Szaraniewicz, Adunare din pietrele mormântale ale 
bisericii Stauropigiei din Lemberg (in limba ruteană), în 
Vremennik, 1890. p. 187. 

din mostenirea rămasă dela Maria Potocki , 
Moghnă, moartă atunci 2. 

Tot în tesaurul Stauroigiei se mai află 
o cruce, făcută de Mitropolitul Moldovei 
Teofan, "răposat la Sf. Munte " (Teofan a 
fost Mitropolit între 1 56 1  si 1 572 si 1 578 si , , , 
1 587) şi înfrumuseţată de Vintilă Marele Clu-
cer si jupăneasa lui Chera din Tara-Româ-, , 
nească ( 1 600)3. De asemenea se găseşte acolo 

I lanusz, o. C., pp. 57-8; SOkolowski, o. c., în Kwartalnik 
Historyczny, I II ,  1889, p. 639, dfirmă că este o cruce "de 
gen athonit", însă în acelaşi timp cu caracter de Renaştere"(?) .  

2 Ianusz, o .  C., p .  59. 
3 Svencicki, Catalogul Museului Stauropigiei din Lem

berg (în limba ruteană), Lemberg 1908, p.  212. 
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şi o Evanghelie slavonă (21 7  pp. iniţiale si 
ornamente roşii), scrisă de popa Ivan ot 

.-

Stăneşti supt " Voevodul Moldovei Iliaş" 
(Rares) 1. , 

. - -- - l'vX,.  

(I\:!!I I �:I:.'h . J. 

Fig. 7. Biserica moldovenească din Lemberg. Inscripţ'a lui Ieremia şi Simion Movilă (Szaraniewicz). 

BISERICA SF. ONUFRIE (BASlLITANl). 

Cealaltă biserică veche ortodoxă (azi u
nită) din Lemberg este Sf. Onufrie. Inte
meierea ei nu este în legătură cu binefa
cerile Domnilor moldoveni, dar biserica avu 

". 

Fig. 8. Biserica Sf. Onufrie din Lemberg (foto Podlacha). 

multe legături mai târziu cu ţara ve
cină. La 1 564 Stefan Tomsa, Domnul Mol-, , 
dovei decapitat la Lemberg, la cererea 
Turcilor, fu îngropat aici, căci corpul lui 

nu s'ar fi putut odihni în cealaltă biserică 
ortodoxă a orasului, care era ctitoria Dom-, 
nului duşman, Alexandru Lăpuşneanu. in 
testamentul său, scris în ajunul executiei, 

nenorocitul Domn cere să fie îngropat 
în acea biserică (hramul era atunci Sf. 
Maria), donându-i 300 de florini de aur, 
iar lui " Prasmo" , popă ortodox de acolo, 
îi dăruieşte haina lui ( "  vestis sua ada
masci rubei " ). Asemenea şi cei doi 
boieri, "Ioan Motoc, vătaful lasilor" ,  si , " 
"Petru Spancioc, Vornic" ,  cari fură 
executati împreună cu Domnul lor si , , 
îngropaţi alături de dânsul, lasă şi ei 
daruri pentru biserică 2. Astăzi aceste 
morminte moldoveneşti nu se mai gă
sesc. Biserica a' fost total restaurată la 
1 883 cu un gust foarte îndoielnic, şi 
nimic n'a rămas din vechea clădire. 
Pietrele de mormânt au fost scoase si , 

I Ianusz, o. C., p .' 55. Ianusz ceteşte şi datele "de la 1550 
la 1558",  ceia ce nu se potriveşte cu Domnia lui Ilie-Vodă. 

, Testamentul din 5 Maiu 1564, Akta Grodzkie i Zems
kie, 1, pp. 38-41 ,  apoi in Hurmuzaki, Documente, Supl . 11', 
pp. 238-41. 
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sparte în bucăţi 1. Avem însă ştiri că pană 
la restaurarea aceasta recentă mormântul 
lui Stefan T omsa se mai putea vedea în , , 
cuprinsul bisericii. La 1 824 a fost deschis 
şi s'au găsit oase îmbrăcate în " ada
masc" (stofă de damasc), catifea brodată si , 
nasturi de aur. O descriere a bisericii din 
1 854 pomeneşte piatra de mormânt cu capul 
de zimbru sculptat la mijloc şi inscripţia 
slavonă în jur, foarte ştearsă 2. 

Şi alte morminte moldoveneşti se regăsesc 
în aceiaşi biserică j în zidul exterior capelei din 
dreapta navei este încă azi mormântul Ome
lianei, (1) fiica lui Iancu-Vodă Sasul, căsătorită 
cu Albert Ponetowski, moartă la 1 598 :i. Dar 
fiica Domnului tăiat la Lemberg nu se odihni 
în pace în mormântul ei. La 1 652 Frăţia 
Stauropighiei admite, " la rugămintea exce
lentului cetăţean moldovean Loboză", să 

fie îngropat corpul fratelui său Alexandru 
la Sf. Onufrie, " în mormântul fiicei lui Iancul, 
Domnul Moldovei, sotia lui Ponetowski" 1. , , 

Tot la Sf. Onufrie, în pridvor, se putea 
vedea înainte de restau�are încă un mor
mânt moldovenesc : al sotiei Marelui Visti-, 
ernic Nicoară Prăjescu. Acest boier al 
Movileştilor avea de sigur multe legături cu 
Lembergu1. La 1 6 1 0, probabil cu ocasia 
îngropării soţiei sale, el donează bisericii o 
Evanghelie slavă tipărită la Wilno ( 1600) , 
îmbrăcată . cu catifea şi plăci de argint. 
Poartă in·scripţia "KOIUTO.\\K CflOHA\& CnpdKHI\y. H 
H,I..\/I'\Y. (r'O .\\HI\OC1''' HIIKOP" flHC1'EpHHKY. 3E.\\I\H 

1\\0I\A/lKCKOH, pOKI( 1610�. Cu cheltuiala sa a 
îmbrăcat-o şi a dărut-o Graţia Sa, pan 
Nicoară Vistiernicul Ţerii Moldovei, anul 
1610 

BISERICA SF. PARASCHIVA. 
Biserica Sf. Paraschiva din Lemberg este 

o biserică ortodoxă (azi unită) mai nouă 
decât celelalte de care a fost vorba până 
acum. Fusese fundată la 1 607 ca mănăs
tire de călugăriţe cu hramul Vovidenia. 
Constantin Corniact ajutase cu bani la clă
direa ei (la 1 603) 4. La 1644 Vasile Lupu 
restaurează biserica si-i dă hramul Sf. Pa-, 
raschiva j se face atunci o clădire elegantă 
de piatră cioplită. Printr'un hrisov al său 
din Iasi, 29 Octombre 1646, Domnul , 
Moldovei donează mănăstirii si o mosie , , 
lângă Lemberg, pe care o cumpărase de la 
Ioan Scorodinski. In pomelnic V asile-Vodă 
e trecut ca "binefăcător si fundator al mă-, 
năstirii noastre" ". 

1 lanusz, o. c., p. 60. 
, Ibid. 
• Iorga, Note Polone, p. 1 0, şi lanusz, o. c., p. 6 1 ,  care 

citeşte "Helena� în loc de Omeliana. Citesc EL NAE.  
Despre mormântul lui Iancu Sasul în biserica Bernardinilor 
din L emberg, P. P. Panaitescu, Sfârşitul lui Iancu- Vodă 
Sasul, Revista Istorică, X, 1 924, p. 173. 

• Petruszewicz, Sbornicul istoric al Galiţiei, 1 ,  Lem
berg 1853, nr. 18, p. 28. 

5 Ibid., p. 42 şi Letopiseţul ruteano-galiţian, 1, pp. 
317-8, 510. Cf . şi T. Burada, Rămăşiţe româneşti În 
Galiţia, Buletinul societăţii de geografie, 1897, p. 12 1 .  

BHletin'ltl C01nisiunii MO'i1umentelor lsto'rice. 

Inscripţia slavonă în versuri (cu latinisme 
şi polonisme), aşezată supt herbul Moldovei, 
sună, comentând elementele herbului : 

C(O]MIU,f, 1\\(-kc,1\]u," H KOP':>H/I, 
cu,wmpl((A\], n/lM[IU] \V&PNI/I, 
1'11<1&/1 K K-k(H]U,H H 3&-k[3]Ao� 
H.:>ml(�(m] KCt: I<lCHO[CI1I") mKO�. 

XP/I(.\\] <fH] C(O]iH[p]lLI(fH] p"[KI(], flXillA, fIEr. 
1 5  3, şi iniţialele Jo. B. B. Ii. in. r. 3. M. (Io 
Vasil� Voevod bojiiu milostiiu gospodar 
zemli moldavscoi). 

Soarele, spada şi coroana, sceptrul, pa
loşul apărare, capul [de bour] Încoronat, 
şi stelele, toate Înseamnă strălucirea Ta. 
Hramul acesta s'a terminat în anul 1644, 
August /5. 

Ceia ce face admiratia tuturor în această , 
biserică este catapeteasma în stil vădit mol� 
dovenesc, lucrată în lemn sculptat cu or-

1 Petruszewicz, Supliment la letopiseţul ruteano-gali
ţian (în limba rute"nă), Lemberg 189 1 , p. 332. 

, Petruszewicz, Letopiseţul ruteano-galiţian, 1, p. 40. 
8 Inscripţia a mai fost publicată de trei ori: Petruszewicz, 

Letopiseţul ruteano-galiţian, l. pp. 507-8; Ianus z, o. c., 
p. 63; Iorga, Note polone, p. 6. Niciuna din aceste trei lec
turi, care diferă intre ele, nu este perfect exactă. 

2 

http://patrimoniu.gov.ro



'10 BULETINUL CO.\'IlSI NIl ilIONmfENTELOR ISTORICE 

------------------------------�� 

Fi;.; 9. Biserica Sfânta Paraschiva, Lemberg (fato Podlacha). 
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namente de struguri şi foi de viţă. Partea 
superioară cu ornamente în spirală în stil 
baroc este probabil posterioară : nu are în 

Fig. 1 0. Inscripţia lui Vasile Lupu la biserica Sf. Paraschiva, 
Lemberg (I3nusz). 

nICIUn cas legătură organică cu restul. Pic� 
tura catapetesmei este de asemenea în stil 

bizantin, în special cele două registre de ...... 
asupra şi dedesuptul Apostolilor, represin ...... 
tând scene din viata Mântuitorului. In fi ...... , 

Fig. 1 1 .  Stema Moldovei pe parapetul corului la biserica 
Sf. Paraschiva, Lemberg (Podlacha). 

gurile Apostolilor însă, în tratarea draperii
lor, se simte mâna unui pictor occidental 1. 

De sigur că la această operă de artă au 
lucrat artişti cari colaboraseră la împodobirea 
mănăstirii Trei Ierarhi din Iasi 2. , 

BISERICI SI MÂNĂSTIRI ' I GALITIA SI IN RUSIA POLONĂ. , , 1 

.Legăturile Domnilor moldoveni cu Lem� 
bergul sânt în genere mai cunoscute, şi 
binefacerile lor către Iăcasurile ortodoxe de 1 

, Toate fotografiile de la biserica Sf. Paraschiva reproduse 
în presentul articol provin de la Institutul de istoria artei 
polone şi a Europei Orientale de la Universitatea din 
Lemberg. Pentru obţinerea lor sântem recunoscători d-Iui 
profesor Podlacha, directorul numitului institut. 

• Iorga, o. c., p. 7. Se mai află în Lemberg si o a patra 
biserică ortodoxă, ctitorle românească dar vechimea ei nu , 
e prea mare. La 1 787, când toate bisericile rute ne trecuseră 

acolo au mai fost relevate. Ceia ce se stie 1 
mai putin e că toată Galitia ortodoxă si , " 
toată Rusia polonă (care cuprinde şi U-
la Unire, se înfiinţează acolo o casă de rugăciune ortodoxă 
de către bOieri refugiaţi din Moldova, negustori greci, sârbi 
şi ruşi in casele închiriate dela contesa Potocka. S'au adus 
acolo tâmplele şi odoarele schitului Maniava (Schitul Mare). 
Slujba se facea în româneşte. La 1 897 se clădeşte în locul 
casei de rugăciuni capela română Sf. Gheorghe ( T. Burada, 
Biserica ortodoxă română cu hramul SI. Gheorghe din 
Lemberg, în Evenimentul, laşi, X, 1 902, 1 0- 1 4  Februar). Cf. 
şi C. Bobulescu, Lăutarii noştri, pp. 45-6, nota. 
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craina şi Volhinia) sânt pline de biserici ai 
căror ctitori sânt Domni si boieri moldoveni. , 

Uniev. La Uniev (lângă Przemysl), unde 
se tipăriră mai târziu Psalmii versificaţî ai 
Mitropolituluî Dosoftei, pomelnicul mănăs� 
tîrii cuprinde : "Milostivul Domn' V oevod 
al Moldovei Petru Voevod si boierii lui, , 
anul 1 593, supt arhimandritul Isaia Balaban, 

. pan Andrei Hatmanul cel Mare al ţerii Mol
dovei, pan Gavrilaşco Logofăt al doilea 
(,\\fHWEI'''' Mro4>fTd) al ţării Moldovei, pan 
Ghenghea Vornicul ţării Moldovei supt 
Domnul Barnovschi, 1 629. Gavril Motoc Lo� , 
gofătul ţerii Moldovei a cumpărat un A
postol tipărit la Uov la anul 1 573 şi l-a 
dăruit mănăstirii Uniev, unde el însu si zace , 
îngropat 1 " .  Petru Şchiopul, în timpul exilului 
său, a trecut deci pe acolo cu boierii săi, 
si alături de acestia se întâlnesc în aceiasi " , 
ctitorie si alti boieri din vremea lui Miron , , 
Barnovschi : mormântul unuia din ei se află 
poate şi azi acolo. 

Fundatii ale Jlrlovilestilor. Precum Petru , , 
Şchiopul, în vremea exilului său, avea răgaz 
să se ocupe de mănăstirile ortodoxe ale 
Galitiei, astfel si Doamna Elisaveta, văduvă , , 

şi exilată, dă din Ustia, la 25 August 1 6 1 3, 
un hrisov pentru "mănăstirea noastră Za
dovschi" , aşezată pe moşia ei, Zadovsca (lângă 
Ustia), prin care dăruieşte " desetina " ce 
i � e cuvine ei de la prisaca supusului ei, 
Andrei Koliedka. Doamna se intitulează : 
"din mila h:i Dumnezeu Voevodină şi gos
podarină a ţerii Moldovei" ,  şi, " la porunca 
Graţiei Sale Doamnei" ,  Ioan Vitolt Logofăt 
atârnă pecetea 2. 

Fetele lui Ieremia-Vodă, măritate toate 
cu nobili poloni, mai toţi de neam rutean, 
ortodocsi, fură marile binefăcătoare ale Bi-, . -
sericii ortodoxe din Galiţia, în special Ana 
Potocki, care ajunse Voevodină a Cracoviei 3. 

I Petruszewicz, Letopiseţul ruteano-galiţian, 1, p. 27, 
2 Ibid., 1, p. 48. 
3 Hrisovul Anei Potocki, .cneaghină moldoveană", pentru 

mânăstirea Krechowski, căreia ii donează satul Gorayczyzna, 
cu drept de a clădi biserică, ibid., 1, p. 128. Cf. şi Iorga, 
Studii şi Documente, XI, p. 1 12, nota 3. 

De asemenea Irina (Raina sau Chiajna), altă 
fiică a lui Ieremia-Vodă, căsătorită cu Mihai, 
Wiszniewiecki, sprijină mânăstirea Hustinschi, 
în Wolh':nia, dându-i voie să clădească pe 
moşiile ei două mănăstiri filiale 1. Impreună 
cu cumnatul ei, Samuil Korecki (care ţinea 
în căsătorie pe sora ei, Ecaterina), ea pa
tronează tipărirea " Evangheliei cu Invăţături" 
dela Rahmanov în 1 6 1 9 2• Altă soră a lor, 
Maria, căsătorită cu Ştefan Potocki, repară 
mănăstirea ortodoxă din Bucz:l.cz si-i dă , 
danie 4.000 de galbeni 3. Mormintele fiicelor 
lui Ieremia-Vodă se vor fi găsind şi azi în 
Polonia şi Ucraina. La Czartorysk în Vol
hinia este îngropată Ana, soţia lui Andrei 
Leszczinski, Palatin de Belz : era fiica lui 
Samuel Korecki, ginerele lui Ieremia-Vodă. 
Inscripţia de pe mormânt o numeşte : mag
norum Lithuaniae ducum paterna sUrpe, 
de materna principum Moldaviae proles. 
Samuelis Korecij, Turcarum terroris, jilia. 
Ea moare la douăzeci si unul de ani în 1 639 4. , 
In catedrala din Wi1no este îngropată altă 
nepoată a lui Ieremia-Vodă, Ecaterina, fiica 
Mariei Movilă si a lui Stefan Potocki, prima , , 
sotie a lui Ianusz Radziwill ". , 

Maria Radziwill. Fiica lui Vasile Lupu, 
sotia a doua a ambitiosului aventurier Ianusz , , 
Radziwill, fu de asemenea o protectoare a 
ortodoxiei. La 1652 soţul, după cererea ei, 
reclădeşte la Kejdani lângă Wilno vechea 
biserică de lemn a sloboziei rusesti si dă , , 
leafă pentru doi ieromonahi şi G0i servitori : 
o închină mănăstirii Sf. Duh din Wi1no, 
dar nu apucă înaintea morţii să desăvâr- . 
şească în piatră clădirea 6. In testamentul ei, 

I Petruszewicz, Suplement la letopiseţul ruteano-gali
ţian, pp. 84-5. Hrisoavele din 1 619, Ianuar. 

• Swiancicki, Inceputurile tipografiei în Ucraina (in 
limb a ruteană), Lemb erg 1924, p. 33, T raducătorul Ciril 
Sţaurowiecki, închină la 1646 .Perla pretfoasă" ( culegere 
religioasă În limba ruteană) lui Samuel Korecki (ibid.). 

8 Szaraniewicz, Patriarhatele răsăritene laţă de Bise
rica ruteană (poloneşte), II, p. 78. 

• Starowolski, Monumenta Sarmatorum, Cracovia 1 655, 
p. 325. 

$ Inscripţia Iorga, Note pOlone, p. 2 şi Starowolski, 
o. c., p. 225, 

• Petr"szewicz, Letopiseţul ruteano-galiţian, Suplement, 
p. 331 .  
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Maria (moarEi la 1662) lăsase uriaşa sumă 
de apro 3ţ:e şase sute de mii de galbeni 
diferitelor mănăstiri ortodoxe, precum şi 

atacat de Boguslav Radziwill, tutorele şi mai 
apoi soţul fiicei Mariei, Ana-Maria (a
ceasta din urmă trecu la catolicism si muri , 

Fil. 1 2. Catapeteasma bisericii Sf. Paraschiva (foto Podlacha). 

icoane scumpe si obiecte de argint Frătiei , , ortodoxe din Wilno. Mănăstirii Zahludov 
îi lasă 1 50.000 de galbeni. Testamentul fu 

foarte tânără la 1 667). Procesul, urmat si , 
de fiica lui Boguslav, se încheie abia la 
1 690 : Frătia din Wilno primeste 30 de mii , , 

http://patrimoniu.gov.ro
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de zloţi, iar mănăstirea Zahludov suma ce-i 
fusese dată prin testament 1 .  

a danie a Mitropolitului Anasfasie 
Crimca. Intre obiectele păstrate în Museul 

Frăţiei din Lemberg e un Tetravanghel 
cu miniaturi, scris 'la 1 6 1 5  de Teofil, că-

1 Ib id. , p. 36 1 .  Pentru mormântul Mariei Radziwill la 
Sluck, Iorga, Note polone, p. 5. 

lugăr dela V oroneţ, şi pictat la 1 6 1 7  de 
Ştefan de la Suceava, din porunca Mitropo
litului Moldovei Anastasie Crimca. Acesta 
îl făcuse special pentru mănăstirea Krechow 

din Galiţia, întemeiată la 1 6 1 3. Una din 
miniaturi înfăţişează pe Topo1nicki, egumenul 
mănăstirii, îngenunchiat. Alte miniaturi re
presintă pe evanghelişti şi scen,? din mi-

http://patrimoniu.gov.ro
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nunile lui Hristos. Istoricul polon M. So
kolowski, care descrie acest manuscris, so
coate că miniaturile sânt lucrate naiv si , 

că scenele se repetă cu mici variaţii. Ob-

astfel probabil să ar<lte că n;ar'e ' încredere 1. 

Ctiloriile lui Şlejan- Vodă Pelriceicu. 
Ştefan Petriceicu, care trecu în tabăra po-
10nă în lupta de la Hotin ( 1 673), trăi multă 

Fig. 1 4. Catapeteasma bisericii Sf. Paraschiva. Detaliu (foto Podlacha). 

servă că, în scena mersului pe apă, Sf. 
Petru, chemat pe apă de Hristos, s'a des
brăcat de tot ca să nu-si ude hainele vrând , ' 

vreme retras în Polonia, la moşia Mokoniow, 

1 M. Sokolowski, în Kwartalnik historyczny, ii i ,  1883, 
pp. 629-30. 
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pe care i-o dăduse Sobieski, în Il ţara Prze
mysl" 1. Numele lui este trecut ca al unui fun
. dator şi ctitor în pomelnicele mai multor bi
serici şi mănăstiri din Galiţia. Astfel pomelni-

numele său si al unor boieri moldoveni : II Ste-, , 
fan Petriceicu, Domn al Moldovei, Iacob Ha-
lepinschi, staroste de Z wolin, soţia lui Maria, 
Gheorghe Barbovschi, soţia lui Xenia, copiii 

Fig. 1 5. Catapeteasma l'isericii Sf. Paraschiva. Detaliu (foto PodJacha). 

eul mănăstirii Ugornicki (în Pocuţia) cuprinde 

1 losefowicz, Cronica oraşului Lemberg (poloneşte), 
Lemberg, 1 854, p. 426. 

lor Elena şi Ecaterina, Constantin Turcul 
si Andrei, Dziokeria, Miron, Velicico (nu-, 
mele celor doi fraţi Costin), Maria Mur-

http://patrimoniu.gov.ro



FUNDAŢIUNI RELIGIOASE ROMANEŞTl IN GALIŢIA 1 7  

gulova (Murguleţ) , locuind în satul Va
nevici, ierodiaconul Atanasie Volcinschi, 
clisiarhul Mitropoliei Sucevei, Vasile Cupra 
(Capră 1) din ţara Moldovei, locuind în 
satul Septici , Savin Medelnicerul din Mol� 
dova si sotia lui Rubina �i copilul lor Di-" , 
mitrie, la anul 1 683 " .  Aceasta era probabil 
la acea dată Curtea Domnului pribeag. 
La 721 8  ( 1 709), Decembre 9, se adaugă 
în pomelnic şi " Decliul Spătar din ţara 
Moldovei, soţia lui Roxanda, copiii lor 
Mihail si Ioan" \ , 

Dar si în orasul Stanislau (Stanisla-, , 
wow), în pomelnicul bisericii târgului, 
Invierea lui Hristos, este pomenit ace
lasi Stefan Petriceicu , iară� i  împreună 

, , , 
cu Curtea lui : 

" Pomenească-se robii lui Dumnezeu, 
Graţia Sa Petru Petriceicu (sic !) Voe
vodul tării M oldovei, si Gratia Sa , " 
Doamna Maria Catargiu şi părinţii lor. 
Pomeneşte, Doamne, sufletele răposa
tilor robilor tăi, părintii si fratii lor : , " , 

tan în ţara Moldovei.. . ,  Turcul, Turculenco, 
Vasilia, Anastasia, Isac, Ana" 1 .  

In sfârşit în satul Socola, judeţul Socola, 
pe tabloul ctitoresc se vedea zugrăvit pe 
zid în mărime naturală chipul aceluiasi Ste-, , 
fan Petriceicu , cu coroană în cap, sabie şi 
sceptru în mână şi herbul, represintând un 

Teodor, Ilie, Maria, Ioana, Vasile, Di- Fig. 6. Catapeteasma bi$ericii S F. Paraschi va. Ornament 
stilisat (fato PoQlacha ). mitrie, Alexandra, Afier (sic ?), Gheor

ghie, Caterina, Antimia, Evdochia. Pome
neşte, Doamne, pe robul tău Savin Vei Me
delnicer al Moldovei, soţia lui Agafia, co
piii lor Gheorghie, Saf ta, anul 7 193 ( 1 684), 
Septemvrie 1 . . .  Pan Drăguţescul, ruda lui, 
chir Eustratie Papaluţă, Ioan Isăcescu, căpi-

leu pe fond albastru 2. Stefan Petriceicu , 
muri în exil, nu se ştie- exact la ce dată, 
şi unde e îngropat. Soţia lui se recăsătQri 
cu Iacob Halepinschi, iar după . moartea ei 
averea trecu la familia T urculeţ, r}.1dele lor 3. 

SCHITUL MARE (MANIA V A) 

Biserica ortodoxă ruteană în Galitia re-, 

sistase mai multe secole de-a rândul încer
cărilor de catolicisare patronate de regii şi 
de nobilimea Poloniei. După ce însă Chievul, 
centrul ortodoxiei din Polonia, căzu în 
mân:ile Ruşilor ( 1 654), resistenţa ortodocşi
lor din Galitia slăbi tot mai mult. La sfârsi-, , 
tul veacului al XVII-lea şi în primii ani ai vea-
cului următor toate comunitătile lor trecură 
la Unirea cu Roma, în frunt� cu episcopul 

1 Petruszewicz, Letopiseţul ruteano-galiţian, 1 ,  pp 206-
207, şi I I ,  p. 54. 
B111etin1tl Cum isiunii  M01i'll1nentelor IstOJ"irc 

şi cu Stavropigia din Lemberg. Ultimul r.e
fugiu al ortodoxiei în veacul al XVIII-lea a 

1 Ibid., 1, pp. 334-5. 
.
, Ib id. , I p. 334, nota 1 .  
3 Alte danii româneşti se pomenesc· ş i  a iurea în Galiţia. 

La biserica satului Rozdol este un clopot turnat la Lemberg 
la 1633 cu inscripţia greacă : aOUAO� "toii 81;ou Ba(!YlALo� 

J-lila� �6p'/"ljxo� MOAaO�Aax(a� (Petruszewicz, o. c., 1, p. 7 1 ). 
La Przemysl, in Biblioteca episcopiei ortodoxe (unite), se afla 
un nSlujebnic" tipărit la Bucureşti la 1680 de Şerban-Vodă ; 
Petruszewicz, Catalogul manuscriselor şi cărţilor cirilice 
la exposiţia Stauropigiei ( ruteneşte), Lemberg 1 888, p. 
17. Pentru dania lui Constantin Basarab Câmul la mă
năstirea Lavrovsca în 1681 ,  S. Zotta, în Revista Istorică, 
XII, 1 926, p. 2 13  şi urm. 

3 
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fost mănăstirea Schitul Mare în Pocuţia 1 

(numită şi Maniava, după pârăul cu acest 
nume, pe care e aşezată). Această ultimă 
cetate pravoslavnică nu s'a putut menţinea 
decât cu ajutor românesc, aşa că până la 
sfârsitul existentei sale în Galitia ortodoxia , , , 
s'a sprijinit pe ţările noastre. Până şi nu-
mele acestui schit este cunoscut în Galiţia 
în forma românească "Schitul Mare" 2. Fu
sese întemeiat de un călugăr rutean Iov, la 
1 61 2 :  viaţa lui, scrisă de ucenicii lui ;l, po
meneşte adesea de legături cu Moldova. 

Iov ceruse ajutor de la Doamna Elisaveta 
Moghilă, pe care o visitase la Ustia, şi căl
case chiar pe pământul Moldovei 4. Incă 
de la sfârsitul vietii întemeietorului mănăs-, , 
tirea aceasta devenise una din cele mai 
însemnate din Rusia polonă, dându-i-se 
titlul de Stauropigie, întocmai ca şi biseri
cii Adormirea din Lemberg 5. 

Principalul izvor de venituri al Schitului 
Mare, basa pe care a putut resista singur 
în toată Galiţia împotriva Unirii, a fost 
dania în adevăr regală ce i-o făcu la 1 648 
Maria Potocki, fiica lui Ieremia-Vodă Mo
vilă. Ea închină Schitului Mare mănăstirea 
Suceviţa, ctitoria principală a Movileştilor, 
unde se odihniau trupurile lui Ieremia şi 
Simion Movilă si, fireste, împreună cu mă-, , 
năstirea, toate mosiile si veniturile ei. Vasile , , 
Lupu, care domnia atunci în Moldova, 
întări această danie cu aprobarea Mitro
politului Varlaam la 31  Mart 1 648 6. Dania 
fu apoi confirmată de Ştefăniţă Lupu ; 
la 1 659 Gheorghe Ghica-Vodă adause şi 

1 Istoria Schitului Mare de F. A. Wickenhauser ; Ge
schichle des Bistums Radauz und des Klosters Gross
Skit, Cernăuţi 1891 .  

I Ibid., p. 2 .  
• Publicată în  originalul slav-bisericesc de Petruszewicz, 

Albumul rulean, Lemberg 1860 (pp. 225-25 1 ), care nu mi-a 
fost accesibil, şi In traducere germană de Wickenhauser, o. c., 
pp. 3-43. 

• Wickenhauser, o. c., pp. 20 şi 36. 
• Ibid., pp. 58-9. 
o fbid., p. 62, Petruszewicz, Supliment la letopiseţul 

ruteano-galiţian, p. 226 şi D. Dan. Mănăstirea Suceviţa, 
Bucureşti 1923, p. 204. 

zeciuială din veniturile orasului Cernăuti 1 .  , , 
La sfârsitul veacului al XVII-lea Schitul , 

mare poseda o multime de mosii în Mol-, , 
dova 2. Printre boierii donatori era Gavrilas 
Mateiaş Mare Logofăt, Savin Banul (car� 
dăruieşte satul Pleşeşti la 1 678, Maria, vă
duva lui Ursachi Vistiernicul, etc. 3. Dom
nii fanarioti din veacul al XVIII-lea con-I 

tinuară să întărească stăpânirile Schitului 
Mare, şi încă în 1 747 Grigore Ghica a
minteste în hrisovul său de "Podstolniceasa , 
Maria, fiica lui Ieremia-Vodă" ,  care închi-
nase Sucevita ". I 

La 1 785, stăpânirea austriacă suprimă 
Schitul Mare, iar averea lui. ajunge la fon
dul religionar 5. Călugării trec în mare parte 
în Bucovina şi apoi în Moldova. Cei mai 
multi se asez ară la mânăstirea Cosula, a-, , , 
du când cu ei manuscrisele lor fl• 

In starea lui actuală, Schitul Mare nu mai 
presintă un deosebit interes artistic şi istoric : o 
reparaţie radicală la 1 78 1  a transformat cu 
totul vechea clădire în care se mai păs
trau poate chipurile ctitorilor moldoveni 7. 

In schimb pomelnicul mănăstirii, păstrat la 
Academia Română 8, începe cu Vasile Lupu, 
Doamna lui Ecaterina, copiii : Ştefan, A
lexandru, Ioan, Maria, Roxandra, Ecaterina. 
In el se află, pe lângă numele lui Gheorghe 
Stefan-Vodă cu neamul său (sotia Stefania, , I , 
Elisaveta) şi al lui Ştefan Petriceicu cu 
neamul său, numele a nenumărati boieri , 

1 Wickenhauser, o. c. p. 64 şi D. Dan, o. c. p. 205. 
• D. Dan, o,. C., pp. 220-226, lista moşiilor din Moldova. 
s Ibid., p. 203 şi urm. şi Wickenhauser, o. C., pp. 64-75. 
• Szaraniewicz. Patriarhatele răsăritene şi Biserica 

ruteană, II, pp. 78, 92, 333 nota. 
5 lbid. şi Wickenhauser, o .  c., p. 1 05 şi urm. 
6 C. Bobulescu, Lăutarii noştri, Bucureşti 1922, p. 46, 

nota 1, din hrisovul din 1808 . •  Iar, după ce s'au împărţit 
Ţara Leşască, parte unde acest schit era au căzut supt 
soarta austrieceştii Împărăţii. După care, răspândindu-se de 
acolo, cei mai multi (călugări) au venit aice în Moldova şi 
s'au aşăzat la mănastirea Coşula". 

7 Cf. descrierea lui Wickenhauser, o. c., pp. 1 1 1 - 1 1 7  şi 
Grigoroviţa, Schitul Mare din Pocuţia, Arhiva din Iaşi , 
XXI, p. 389 şi urm. (articol neterminat). 

8 Academia Română, manuscris slav, nr. 500 : [J Ol\\ f
H H H K K  &t\.u·lj f c m i'ghIXK K m H m � p O l\\ K O & H mfMH C f 'k  . . .  

CKHmcKoH.  
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munteni şi moldoveni ca : Grigore Hale
pinschi, Costin căpitan în Ţara Muntenească, 
Ioan Vlad pisar şi vameş mare al Cernă
utilor, Constantin Turcul stomic de Cer
năuţi, polcovnicul Maiestăţii Sale (regele 
Poloniei), Daniil Mare Spătar, Iordache rot
mistru în polcul lui Iliaş Abaza, Ioan Palade 
Mare Spătar, Dimitrie staroste de Cernăuţi, 
Gheorghe staroste de Cernăuţi, Ioan T ur
guleţ rotmistru, Savin Mare Ban în Mol
dova, Iordachi Cantacuzino Şătrar cu nea
mul lor, si multi altii cari fac din această , " 
mănăstire o ctitorie prin excelenţă mol-
dovenească. 

Toată această operă de sprijinire a or-

1 Nu am citat în cursul acestei lucrări scrierea lui lpolit 
Vorobkiewicz. (Scurtă privire istorică asupra bisericii 
Adormirea Maicii Domnului din Lemberg, în Candela, Cer-

todoxiei rutene prin Români este un capitol 
glorios din istoria noastră culturală. Mol
dova în special joacă astfel un rol istoric, prin 
cultura care deDăseste granitele ei. Dacă ,. , , , 
la clădirea si înzestrarea bisericilor rutene , 
de către Domnii, Domnitele si boierii mol-, , 
doveni adăugăm şi faptul că marea tipo
grafie ruteană din Lemberg a fost înteme
iată de Miron-Vodă Barnovschi si că re-, 
nasterea ortodoxiei rutene se datoreste lui , , 
Petru Movilă, fiu de Domn moldovean, 
înţelegem că şi aici Românii au păstrat 
rolul de conducători spirituali ai popoare
lor ortodoxe, rol care numai mai târziu a 
venit Rusilor 1 .  , 

năuţi l R93-1894, ea fiind un plagiat după scrierea rL1 eană 

a lui Szaraniewicz, Ediţia ;ubiliară a documentelor Stau
ropigiei, Lemberg 1886 (introducerea ) :  nurrai notele sânt 
lăsate la o r arte ! 
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DOUĂ MĂN ĂSTIRI DÂMBOVITENE , 

--0-- de N. IORGA. 

1. MĂNĂSTIREA COBIA 
Mănăstirea Cobia represintă, fără îndoială, unul 

din cele mai interesante tipuri de transiţie în 
desvoltarea arhitecturii muntene, care până pe 
la 1600 n'a reuşit să-şi creeze un tip definitiv. 

Nu departe de Targovişte, într'o regiune de 
păduri sămănate pe coastele dealurilor, lŞl avea 
sălaşul, în a doua jumătate a secolului al XVI-

ladelor, copil, din grecescul x.r..1tD,� ,  fiind terminul 
pentru bastard, fiii legitimi sânt "feciori" sau 
"coconi " ) . 

Adversar al lui Mircea-Vodă Ciobanul, el 
fugi în Ardeal la vestea numirii acestuia, în 1 558. 
Stătu acolo, cu atâţia din boierimea ameninţată, 
până se isprăvi cumplita Domnie a aceluia, şi 

fig. 1.  Cobia : arcadele. 

lea, Poste1nicul Badea. Satul aşezat pe moşia lui 
îşi trăgea numele, de sigur, de la o întemeie
toare, o "moasă" Cobia, si aceasta nu pare a fi 
altceva decât 'femininul l�i Coblu, din balada 
lui Miu Coblu, prefăcut de boiereasca neexpe
rienţă în cele populare a lui Alecsandri în Mihu 
Copilul (atunci când, în epoca de creare a ba-

el resistă şi invitării la Întoarcere din partea 
copilului Petru, fiul l.ui Mircea şi al Chiajnei. 
Dacă la 1 577 Badea Portarul vine la Brasov ca , 
sol al lui Mihnea-Vodă 1 ,  el nu trebuie con
fundat cu vechiul pribeag. In adevăr, când 

1 Hurmuzaki, Xl, pp. VIII,  X, 797, 8 13. 
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A1exandru .... Vodă, fiul altui Mircea, un preten .... 
dent care nu izbutise, i�i începu stăpânirea, Badea, 
adus înapoi in ţară, ajunse Vistier Mare, · calitate 
in care .... 1 găsim la 1568, alături de Banul Do
bromir, de Banul Dragomir, de Stolnieul Iva�cu 

Dragomir, şi Comisul Mitrea, altul dintre boierii lui 
Mihai, alăturându .... se la Divanul de mai inainte ' .  

Favorit domnesc, om de  casă a l  noii ramuri 
a dinastiei, el capătă, la 2 1  Apri1 1 571 , de la 
Alexandru, satul Domne�ti, in calea spre Argeş, 

Fig. 2. Cobia : vedere de la altar. 

Goleseu, de Gontea si de Stoichită, care va " , 
servi pe Mihai Viteazul ! .  La 1 570 era Stolnie 
Mare, intre tovară�ii de până atunci, un N eagoe, 
cu nume domnesc, fiind, odată, În locul lui 

1 lbid., pp. 890-1 .  

pentru care se  judecase eu  călugării de l a  mă .... 
năstirea argeşeană, cari pretindeau că li-a fost 
dat de ctitorul casei lor, Vodă .... Basarab 2 .  

1 lbid., p. 891 .  
2 Resumatul documentului din Archivele Statului, Argeş, 

XVII, 3, ibid. 
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In anul următor, Badea făcea ctitoria lui mă
năstirească la Cobia. 

Pe un timp când arta munteană îşi căuta o 
formă definitivă, pe care o va ajunge către 
sfârşitul secolului numai, el se inspiră de la liniile 
înalte ale bolniţei de la Cozia pentru a face o 
zidire înaltă şi îngustă, de o elegan\ă deosebită. 
Aceiaşi formă treflată, aceleaşi abside pentagonale, 

fig. 3. Uşile de la Cobia (acum la Museul din Sinaia). 

aceiasi împodobire, fără ciubuc, prin lungi arcade , 
lombarde. Dar pridvorul pe stâlpi lipseşte şi, în 
loc ca policromia să resulte din cenuşiul cimen
tului şi roşul cărămizilor puse pe muc:le, aici 
avem în straturi succesive cărămizi smălţuite cu 
verde şi cărămizi smălţuite cu galben. In locul 
rămas liber supt arcuirea acestor linii s'au de-

semnat cu roşu figuri geometrice bizare, ba chiar 
şi un cerb care aleargă. Dacă n'ar fi, astăzi, un 
urât turnuleţ de lemn, in locul celui de zid, care 
trebuie să fi fost asemenea cu cel de la C07ia, 
dacă nu s'ar fi adaus hidosul pridvor, care as
cunde icoana hramului, cu Sf. Nicolae între 
Precista' si, cred, Sf. Ioan, dacă n'ar fi dispărut , 
imprejmuirea de ziduri şi nu s'ar fi adaus o 

masivă şi diformă clopotniţă, totalul ar fi 
dat o impresie de sprintenă, veselă armonie. 

Clădirea se asează alături de Bucovătul , , 
Banului Ştefan, de Tutana lui Mihnea-Vodă, 
inainte de biserica lui Mihai Viteazul la 
Bucuresti. , 

Inscripţia, foarte frumos săpată ,  pe o 
piatră gălbuie de-asupra întrării, dă aceste 
rânduri slavone, din care, cu toată nesigu
ranţa ortografiei (KO�K"A în loc de KOHKOA), 
nu lipseşte o oarecare pretenţie de cărturar : 

GZ3HAd CE CZH 4CTH"IH liiKCT[KIH]" I H  XPd.\\ 
Kh. .\\O.\ lil\\ H nox4>di\1\\ HiKE K" CT,,'j WU,d 
H IUErl,) dpiiEI ICKnd i\\'jp.\HKIHCK"IH HHKOi\d 4�
A[O]TKOp[E]U,d, H CZ3HAd CrE] Kh. AH[H] lii\ ro-
4CT"IKdl' H Xt'i\� IiHKdr rH" H[d]IUE'\\S I W  
di\H!;idHAPS KO�KOAd, H IiHCT np'j Ki\A U,'k 
KVP E4>�V.\\'jE, H n04HWE CrE] K" t\\CU,d �i\ . 
1'1 AHH, H C"K\lh.LUH CrE] t\\CU,d . . .  AH[H], K" 
J\'kT 3n .  

Adecă : 
" S 'a zidit acest cinstit si dumnezeesc hram , 

intru rugăciunea si lauda celui între sfinţi 
părintelui nostru �rhiepiscopul Mirei Lichiei 
Nicolae făcătorul de minl'ni, şi s'a zidit în 
zilele bine-cinstitorului si de Hristos iubi-, 
torului Domnului nostru 10 Alexandru Voe
vod, si a fost supt VIădica chir Eftimie, , 
si s'a început în luna lui Iulie 1 3  zile si s'a 
�ăvârsit în luna . . .  zile , în anul 7080 [ 1 572] . "  , 

Gândul lui Badea era, de buna samă, 
acela de a-şi isprăvi pioasa operă prin zu
grăveli vrednice de scheletul arhitectonic, 
Imprejurări pe care nu le putem gâci îl 
impiedecară de la aceasta. Totuşi la 1 575, 
în Ianuar, el era tot Mare Stolnic 1 . Şi în 
1 576 se întâlneşte numele lui în Divan, 

dar în April 1 577 Stolnic era Horvat (I-Iorvath 
sau un Croat rămas slav) 2 .  

Atunci acelaşi scriitor de slavoneşte, probabil 
prin acelaşi meşter, făcu a se săpa în faţa păre
telui despărţitor dintre pronaos şi naos această-

I Ibid" n,  F n3, 
2 !bid" p, 1'9 , 

http://patrimoniu.gov.ro



DOUĂ MÂNĂSTIRI DÂMBOVIŢ--ENE 23 

laltă inscripţie, de o formă cu totul neobişnuită : cărămizile stricate prin altele la care coloarea 
t RK H/\\ Hl d rd &d H cndC H d IlW'O I C d  Xd n[oc- pusă pe de-asupra suplineşte smaltuI 1 . 

'Td&]H CrE] 'Th.I'TOP" &dA -1>, nOA Cl\\ h.P'T l tl [ 1' HE noc- Frumoasele uşi se află la Museul din Sinaia. 
'Ttl&H CrE] &OIO&OA, H &"AKd, H &M-I>PI H Erll,\\ E H ,  d 4l E  Ele par a fi încă din secolul al  XVI-lea, de şi 
nOC'Td&H CrE] , d 'TOrd '1,\Ktl d Htl'T' l\\ d & h.Af'Th., dl\H se deosebeşte o zgârietură cu data de 723 1 .  
A d  noc.,.. 'TH"'''PH H KdJ\ lll'fPH EAHH W.,. HH/\\. Registrul superior are supt o revărsare de ra-

Adecă : muri cu flori înfăţişarea bisericii, dar cu un 
" Întru numele lui Dumnezeu şi Mântuitorul ridvoT închis, având pe lature de-asl'pra unui 

nostru Isus Hristos s'a pus ctitor Badea, iar după larg dreptunghiu un timpan rotunzit ; două tur
moartea lui să nu aşeze mCI Voevod, nici nuleţe elegante, cu coperişul scobit, se razimă 
VIădică, nici boier pe egumen, iar, dacă aşează, pe dânsul, un al treilea ceva mai mare, e pe 
acel om să fie anatema, ci să puie ctitorii şi pronaos ; turnul principal, pe naosul însuşi, are 
călugării pe vre unul din ei" ' . � trei feresti (reconstruirea ar trebui să se facă , 

De fapt nimeni nu s'a găsit să urmeze acest astfel) :  două porţi vaste se deschid supt această 
ameninţător sfat. Biserica ajunse a fi a sătenilor presintare a Iăcasului. Registrul inferior înfătisează 
singuri, iar moşia a Eforiei Spitalelor Civile, într'un cadru d�licat patru panouri de flori

' 
i�şind 

care a ridicat partea căzută din absida altarului din vase orientale ori din linii dibaciu împleticite. 
şi a înlocuit în partea dreaptă a pronaosului 

II. MĂNĂSTIREA BUTOIU. 
Intr'un colţ . pierdut din judeţul Dâmboviţa, 

lângă drumu(mai larg care duce de la Găieşti 
la Ludesti unde putrezeste catapeteasma frumoasă 
din vea�ui al XVII-Ie� si se năc1ăiesc de ceară , 
înegrită slovele inscripţiei de pe mmmântul soţiei 
logofătului şi cronicarului cantacuzinesc Stoica 
Ludescu, se mai ţine pe picioare, intr'o urâtă 
formă nouă, lângă casele egumeneşti ruinate 
de-asupra puternicei pivniţi, - mânăstirea Butoiu. 

S'a reprodus de mult, în revista craioveană 
Ramuri (II , 1 2), inscripţia actuală, într'o foarte 
urâtă cirilică modernă, de de-asupra uşii de 
intrare, la care se ajunge printr'un pridvor fără 
sens. Ea are acestă cuprindere : 

"Această sfăntă mânăstire ce să numeşte Bu
toeu, cu hramul Schimbarea la Faţă, s'a c1ăditu 
[în]tăi de lemnu de Vladislav-Vodă în anul 
6900, si la anul 7152 2  -s'a zidit de Banul Spafiul , 
de la Vălsăneşti, iară acuma, la anul 7362, s'a 
zidit din temelia a1ăturia cu temelia veche, ' de 
părintele T eofan, iconomul acestei mănăstire, pe 
temelii ce să făcuse de răposatul Ecnatie - egu
menul Butoiu[lui], anul de la Hristos 1 85[0], şi 
să surpase de cutremur, şi s'au isprăvit în anul 
de la H[ristos] 1 853, toată den nou, de acel ico
nom mai sus, si au rămas ca să [să] zugrăvească , 
de noul egumen Amvrosie ; 1 853, Noemvrie 20" .  

A vem a face oare cu o zidire din secolul al 
XIV-lea - 6900, dată culeasă dintr'o inscripţie 
din 1648-9, e 139 1-2 -, datorită lui Vladislav-

1 V. cetirea d-Iui Virgil Drăghiceanu, in Iorga (Studii şi 
documente), XIV. 

I Nu : 7 195. 

Vlaicu, care, ce e drept, nu domnia, de mult, 
la data arătată mai sus ? 

Un număr de acte pe care, acum câţiva ani 
le dădea d. N. Bees În revista BuCal/tic: din Atena 
( 1909)"1, acte scoase din Condica mânăstir ii Sfântului 
Stefan de la vestitele Meteora din T esalia, ar , 
părea că sprijină această părere. 

De fapt, ele, ca şi istoria mănăstirii, de egu
menul Arsenie la 1 785, nu sânt decât un mijloc 
spre a dovedi că de la început a fost o legătură 
cu Meteorele, pentru care chiar Vladislav-Vodă 
şî-ar fi făcut fundaţia. 

O ana lisă ·mai de !lproape a povestirii egu
menului şi a documentelor înseşi e pe deplin 
luminătoare. 

La 6900 T atarii - de cari nu poate fi 
la o asemenea dată - ar fi năvălit în 

vorba 
Tara-, 

Românească. Domnul, am-eninţat, ar fi părăsit 
Târgoviştea - care pe atunci nu era capitala 
principatului - şi s'ar fi refugiat în pădurile de 
la Butoiu - de fapt a fost aici un sat, al cărui 
nume trebuie să vie de la mosul întemeietor , 
(Butoiu din : Bută). Intovărăşit de egumenul Ghe
nadie, el primeste a face un Iăcas de închinare , , -
dacă Dumnezeu îl scapă. Lăcaşul se înjghiabă 
din lemn. I se dăruieste o bucată din lemnul , 

1 Un preot a însemnat pe una din cărţi : "Aicea am in
semnatu ca să să ştie cându au făcut Muscalii pace cu 
Turcul, la luna lui Iulie, adecă la luna Iulie (sic) in şapte 
zile, Duminică, şi umbla veleatul 1 8 1 2  de la naşterea lui 
Hrstu., şi era Mitropolit părintele Ignatie". 

I Le-a dat in traducere d. N. Bănescu, in Neamul ro
mânesc literar pe 19 1 1 ,  p. 388 şi urm. 
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crucii, un deget al Sf. Ioan Botezătorul, unul al 
Sf. Stefan. Urmează închinarea la Meteore, de 
und�, de la Sf. Ştefan, vine Nil arhimandritul 
ca întăiu egumen, in locul lui Antonie Cantacu
zino (sic), care succedase lui Ghenadie. Se dă 
si anul sosirii Grecului : 692 1 ( 1 4 12-3) 1 .  , 

Toate acestea sânt închipuiri. Pe calea reali
tăţilor se ajunge numai la pomenirea ca mai 
vechiu ctitor a lui Dragomir Udrişte, "din nea
mul lui Vladislav Voevod" , pe care-l presintă 
ca mai vechiu dăruitor şi pretinsul act din 6921 
( 14 12-3), 1 2  Maiu, de la Mitropolitul Eftimie. 

Ştim că acest important sfetnic al Domniei 
era Mare-V omic - cum i se spune şi aici -
între 148 1  si 1 492, cariera lui începând însă de , 
la 1 456 încă 2. Dar la această din urmă dată 
Domn era Vladisla v  al II-lea. Şi astfel se intă
reste vechea mea părere 3 că Butoiul e o ctitorie 
a 'acestuia. Iar prin pomelnicul întrebuinţat de 
Arsenie - şi care, păstrat în copie de pe la 
1 700, la mânăstire, e strămutat acuma in Museul 
din Vălenii-de-Munte - aflăm si numele Doam-, 
nei lui, Neacşa. 

Şi un alt Dragomir Marele Vornic, "din Băi-. 
!eşti, fiul lui Manu" , invocat de Eftimie in am
bele acte, de care ne vom ocupa îndată, trimete 
la aceiaşi epocă şi la acelaşi Domn. Căci avem 
a face cu un contemporan, şi el de mare in
fluentă, al omonimului său, fiu al lui Udriste : 
Drag�mir al Manei (t\'A H E R). Acesta se înfăţiş�ază 
între 147 1  si 1492, fiind odată confundat chiar 
cu Udrişte ' ; e unul din consilierii lui Radu-cel
Frumos, trecut apoi şi la urmaşi lui. Din falsi
ficatul de la Meteore aflăm că era · din Băileştii 
Doljului. Poate chiar că aici e vorba numai de el. 

Pomenirea lui Eftimie Mitropolitul ,  care ar fi 
dat două mărturii - una tradusă din româneşte 
in greceşte -, din 24 Octombre 6921 (greşit 
redat cu ,, 1379" )  şi din 1 2  Maiu următor, prin 
care se certifică donaţia de "Dragomir fiul lui 
Manea" ,  apoi de "Dragomir al lui Udrişte" ,  a 
capului Sf. Haralamb, vine din aceia că, după 
anume donaţii făcute de Neagoe-Vodă mănăs
tirii de la Meteore, care-l pomeneşte ca pe un 

1 Urmează ca egumeni : Mitrofan, Gavriil, Teona, Samuil, 
Antim, Teodor, Serafim, Nichifor, Teona, Antim, Nichifor, 
Visarion. 

2 Bogdan, Relaţiile Ţării-Româneşti cu Braşovul şi 
cu Ţara-Ungurească, 1, pp. 263 nota, 290 şi urm., 291 , 
nota. 

S Neamul românesc literar, 1. c. 
• Bogdan, 1. c., pp. 263, 264 nota, 26:>-8. EI ar fi însă 

liul lui Manea Udrişte, şi acesta boier al lui Vladislav 
(ibid., p. 264). 

ctitor principal 1, alte danii verura In a doua 
jumătate a secolului al X VI-lea, când de fapt se 
făcu închinarea către mănăstirea Sf. Ştefan, ca 
urmare a unei cereri desperate de ajutor către 
Mihnea- Vodă al ŢerU-Româneşti 2. 

In adevăr Eftimie, pomenit la Cobia, a păs
torit de la 1 568-9 la 1 574. Şi În prima declaraţie, 
datată - contra oricărui obiceiu si oricărui 
simţ - după Impăratul bizantin Andronic cel 
Tânăr, care nu domnia atunci, şi după " impă
ratul Otomanilor Baiezid I-iu " ,  care n'a fost 
contemporanul lui Andronic, se citează ca mar- · 
turi alt Dragomir Vornicul (cu care s'au con-o 
fundat ceilalţi doi, mutându-se produsul acestei 
confusii la ,, 1379" ) ,  apoi un Stanciul Mare
Păharnic, un 'ApiH(lwc: Mare-Poste1nic. Iar în a 
doua Stanciul, acum Postelnic, stă lângă Mina 
Vistierul şi lângă Radul Marele-Comis. 

Dragomir e însă Vornicul lui Alexandru-Vodă 
Mircea, de pe la 1568 înainte. Stanciu e Logofăt 
la 1 583-7 şi cumnatul lui Vlad Voevod, nepotul 
acelui Domn :�. Un Mihnea Vistierul nu cu
noaştem pe acest timp, dar Radu Comisul e 
cumnatul lui Ivasco Golescu �. Cum În a doua ) 
declaraţie se dau pentru pomelnic, pe lângă 
Dragomir al Manei, pe lângă Vladislav şi Neacşa, 
la cari se adauge un Vlad, care, poate fi ori 
Ţepeş ori, mai curând, Călugărul, şi Neagoe, şi 
un "Pate" şi o Păuna, e de admis identificarea, 
făcută de d. Bănescu, a primului cu Badea :; ,  
dar acesta nu poate fi decât ctitorul de la Cobia, 
cu sotia lui. , 

Mănăstirea, "schit mic şi umil, cu biserica de 
lemn slăbuţă şi putrezită" 0, ajunse Însă în ruină 
şi avu n�voie peste vre-o trei şferturi de veac 
să fie prefăcută. Sarcina şi-o luă ,  spune Arsenie , 
Marele Şufar al lui Matei Basarab - acesta cu
prins şî în pomelnic - Spamul, de la Vălsăneşti, 
şi soţia lui Voica, descendenţi ai vechilor ctitori. 
El Înălţă o zidire de cărămidă, "şi o duse la mare 
înălţime, cu boltă şi cu trei turle, şi făcu toate 
zidurile bisericii groase de şase palme, şi o îm
podobi cu icoane şi cu sfinte veşminte, şi scrise 
d'inaintea bisericii pe o bucată de marmură, în slove 
săpate, astfel : " Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiu
lui şi cu săvârşitul Sfântului Duh, am început a scrie 
pentru această sfântă mănăstire, căreia este hramul 
Schimbării la faţă. Din temelie a fost făcută de 

1 Neamul românesc literar, 1. c., p .  365. 
2 V. cererea ibid. , pp. 364-6. O aduc patru călugări. 
S Hurmuzaki, XI, pp. LX, 826, 828. 830, 833-5. 
• Ibid., pp. 802, 825, 832, 834, 837. 
• lVeamul românesc literar, 1. c., p. 394. 
• Ibid., p. 395. 
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către Vladisla v Voevod, de lemll, la anul 6900 , 
după aceia rămase În ruillă pănă în zilele prea
iubitorului de Hristos Mateiu Basarab Voevod. 
Supt Domnia Sa, la anul 715 7  de la A dam [1648-9j, 
aduse Dumnezeu pe Spatiul, Marele Şufar, cu 
nobila sa soţie, Voiea, fiuL lui Drăghici din VăI-

, săneşti, care o zidi şi o să vârşi, ca să fie pentru 
sutletul său şi pentru sufletul pc/rinţiLor săi" 1 . 

Ctitoria Spafiului, dar şi ceva din legăturile 
lui de familie, se desluşeşte �i din inscripţia ur
mătoare pe o cadelniţă de argint, din fericire 
păstrată : 

A ciastă cădealniţe o am făcutu eu, Voda vor
necul şi cu frate-meu . . .  SpahiuL Cămc/r[ajşul vă dni 
10 Maieiu Voevod, mţa Sep. dlli 15, văLeat 7158 
[1649j. 

La 1 3  Septembre următor, Patriarhul de Ieru
salinl Paisie, af1ându-se în ţară, dădu un act de 
intărire pentru închinarea noii clădiri către ace
iaşi casă de la Sfintul Ştefan 1. Măsura află insă 
impotrivire la clerul de ţară şi astfel, după egu
menii 'Gavri�1 Partenie , Toma" Nichifor, Mitro
politul Var/aam puse mâna pe Butoiu si aseză , , 
egumen român 8 . Cu Antirn însă, de la 1 679-80, 
Grecii îşi recăpătară posesiunea, până la acel nou 
Antim, care, urmas al lui Nichifor, Serafim si 
T eona, supt Brânc�veanu l ,  stăpâni treizeci �î , , 
şease de ani, pănă în 1 758. O însemnare a lui 
îl presintă zugrăvind biserica la 1 733, făcând 
acele "case de de-asupra pivniţei" ,  care azi se 
dărâmă, apoi cele trei chilii, dispărute, "din faţa 
bisericii " ,  trei mori, un foişor, cârciuma, iar, la 
capăt, " tâmpla de piatră" ' .  Un alt egumen grec, 
Antim, fu ucis de hoţi şi astfel lăcaşul, părăsit 
trecu in sama Mitropoliei , pănă ce, peste două
zeci şi opt de ani, sosi, supt Mavrogheni, Ar
senie, care aşeză la Butoiu pe egumenul Ignatie6 •  

Dar de aici inainte, cu toată presenţa egume
nilor străini, preoţi români se ingrijesc de clă
dire. Aceasta o arată însemnările de pe cărţi. 

Dacă sosirea egumenului Agapie se anunţă aşa : 
7HAfkto Ek 'to fl.0YM"tijPl M ito.)'tr)'( ·�j0;):J.EY(' C 'A jriit:oc 
tspofl.OYCXX0C: &'itO "tov <, AjLOY Ldr.p:xvO'I, l\htElOPCX, supt 
�oasaf iconomul şi preotul Radu un Cernovo-

1 Ibid., pp. 389-90. 
2 Ibid., pp. 394-5. 
s Ibid., p. 390. 
• Numele lui, În greceşte, pe paginile 50, 148 din Evan

ghelia greco-română a Mitropolitului Antim (azi la Muset:1 
din Valenii-de-Munte). 

• Ibid., pp. 390-1 (după o Însemnare a lui}. 
• Ibid., pp. ' 91-2, 

Buleti111ll Com is'itf11 ii ilfon1lm entelo1' {st01'ice 

dean, "Andrei Eneulescu Cernovodeanu" scrie : 
"Trei lucruri sănt l1răte lui Dumnezeu : bătrănul 
curvar, calicul fudul, bogatul nemilostiv" .  Con
timporanul lui Ignatie notează acestea pe o Psal
tire din Veneţia, 1 796 : "Să să ştie că am scris 
eu, popa Radu, pă acastă sf. Psaltire dă la sf. mă
năstire, la leat 7290, 1 78/?" , apoi: " Să să ştie că la leat 
1 788 au perit soarile la al 3 casu din zi, Mai 24". Şi 
"T anase feeor popi Radului« crede potrivit să-si 
însemne numele la 1 802 1 •  În acest an, pe An'
tologhiul din Veneţia, abia sosit, se ceteşte : "Leat 
1 802, s'au cutremurat pămăntul în luna lui Ocvr. 
14 ,  in zioa de Vinerea Mare, de s'au dărămat 
sfănta mănc/stire şi s 'au făcut alta de egumen 
Ignatie", - aşa cum spune inscripFa de la 1 850. 

Şi însemnările urmează, dând un fel de cronică 
a mănăstirii, ,, 1 82 1 , luna lui Iulie 24, au tăiat 
Tarci pe părintele egamen Dositie, în zilele za
veri , şi pe părintele Lupoianu. 1823, Maiu 2 1 ,  
au venit părintele egamenu Meletie La sfânta mă
Ilc/stire Butoiu, cu părintele Urim (în copia mea : 
Icriv) iconom, fiind şi 10gL Marin Sărbu" Cine 
scrie e tot Enciulescu din Cemavoda ( " şi sănt 
si eu mărt[urie] : Andreiu Enculescu" ). La 1 825 
�e . Apostolul din Veneţia se scrie : "acest 
Apostol este al sft. mănăstiri Butoiu ot sud Dăm
bovita" .  La 1 829 soseste de la Meteore ieromo-, , 
nahul Agapi'e. Cutremure din 1 3  Novembre 1 829 
din 1 1  Ianuar 1 838, când, la 4 noaptea, după 
mărturia lui Agapie egumenul, s'a stricat biserica 
si au fost, la Bucuresti, şi oameni omorâti (lX-i-, , , 
),0.00:'1 t'�'J �'X.'X.A "fi'] t'lY 'X.:xi S'J'X.t)"tOClEV 'X.:xi ryyf)Pl�JtO')� \ .  

Încă din 6 Octombre 1 830 soseşte călugărul 
grec T eofan şi un Gheorghe Athanasios, care 
moare aici în 1 835. Două însemnări de cutremur 
fără stricăciuni locale : ,, 1 844, Avgt. 29, Dumi
necă, la opt casuri, au arsu Bucureşti. 1 847, Mar
tie 23, în ziua de Paşti au arsu iar Bucureşti de 
s'au stinsu" .  

Mai departe , in această incercare de a face 
istoria mănăstirii pe temeiul notiţelor din cărţi, 
aflăm că la 1 0  Septembre 1 850, după o funcţio
nare de opt ani, moare egumenul Ştefan : locul 
i-l tine economul T eofan. , 

1 Un Badea diacul scrie româneşte pe Evanghelia lui An
tim, la p aginile 278, 30 1 ,  32 1 ,  346. 
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� D O U Ă  B I S E R I C I  A R D E L E N E  
de N. IORGA. --0--

De la Turda spre Apus printr'un Ţinut de dea
luri, de pe care de mult s'au tăiat pădurile. Sate 
de Unguri unde niciun Român nu e îngăduit a 
pătrunde, sate de Români deschise oricui, 
grupe mari sămănate la distante. Ogoare pe care 
peste negrul arăturii proaspete se Iasă strujenii 
porumbului de toamna trecută. 

De-odată zarea se intinde în cerc lăsând nu
mai ieşirea strâmtă a Murăşului paşnic, cu apa 
de leşie. Primăvara începătoare dă o ilusie de 
verdeată costişe lor. Sus, un castel din secolul 
al XVIlI-lea, al contilor Teleky, înşiră balcoane, 
turnuri cu fereşti1e sparte, depositele imense ale 
unei gospodării rurale care s'a impărtit, mata
hală gălbuie-sură, parăsită, ca o pasăre de pă
dure putrezind pe craca unde a fost împuşcată. 

Şi in margenea povârnişului care coboară spre 
drumul mare, o bisericută românească dârămată. 
O parte din coperiş a căzut, uşa e de mull stră
mutaJă, fereştile sânt goale. Dar aripile mari, 
negre ale şindilei au o distinctie deosebită a li
niei, interiorul, cu o mare tindă a femeilor pen

tru un naos îngust, altarul despărtit printr' o ca
tapiteasmă de zid se armonisează perfect prin 
acel instinct terănesc care presidează şi la in
treaga creatiune modestă il artei populare. In 
allar inscriptia, pe o marmură bună, cu oarecare 
ornamente, cuprinde nume de popi şi de iobagi 
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea ; în 
risipa generală, ea a rămas intactă. 

Ceia ce e încă mai vrednic de luare-aminte 
e pictura. Desfac cu briceagul păturile de var 
şi tencuială suprapuse şi scot la lumină un in
treg şir de sfinti rotunzi, cu ochii de un albastru 
dulce, cari se păstrează incă pe zidul burduşit 

la dreapta uşii de întrare cu săpături curioase ; 
altarul are o zugrăveală asămănătoare. Mai vechi 
sânt, cum o dovedesc liniile lungi ale inscriptiei, 

figurile de pe catapeteasmă, care s'ar putea cu
răti uşor. 

In vale, tot aici la Oalda, stăpânii, doritori să 
scape de visita robilor in curtea chiar a caste
lului, au dăruit loc pentru noua biserică unită, 
fără interes, ale cării cărti, venite de la acest 

lăcaş de sus, spun o intreagă poveste de adu
nare grea a banului, măriaşi, horgoşi, cu cari 
se îndeplinia opera, mare pe acel timp, a pro
curării Evangheliei, Psaltirii, Mineelor, Ceasloa
velor şi cărtilor de predică. 

De ar fi rămas aşa şi schitul de la Mesentea 
(Mindszenty, Toti Sfintii). lntr'un sat înstărit, dar 
aşa de mic, cu un învătător harnic şi econom, 
cu un preot bătut de multe nevoi, bisericuta de 
pe deal şi-a pierdut în mare parte farmecul amin
tirilor. Şi ele sânt multe, de la înjghebarea de 
lemn din 1672 la zidirea de către sătenii neli
beri a lăcaşului de cărămidă şi, in sfârşit, până 
la suferinfjle anului 1848, când preotul ce zace 
supt crucea aceia sură, " leul cel bătrân", cum 
îi plăceti a-şi zice, a fost târât În lanturi de că
lăretii revolutiei maghiare până la cuibul de ură 
din Aiud. Acuma arhitectul Wagne"r a stricat de
licata zidire ce-i fusese încredintată. In locul 
streşinilor lungi de şindili inegrite, eterni! banal, 
rătezat ca să lase apele de ploaie să mănânce 
nisipul pus de reparatori la temelie ; marchise de 
lemn abia gelu it acolo unde odată era prispa 
adunărilor populare ; în firide cruci latine din 
tencuială. Numai slăbuta pictură interioară n'a 
fost modernisată, cu inscriptiile grămădite care 

se şterg la cea mai uşoară atingere. Sătenii nu 
se văd : fără a-i întreba s'a făcut lucrul, şi inter
ventia lor a fost Înlăturată cu un nemofivat 
despret· 

Statul cel nou a risipit isprava de artă a ve
chilor terani români fără StaI. 
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--0-- de N. IORGA. 

Credeam, după repararea de noi a bisericutei 
Vovidenia, cu data ei prinsă în tencuială pe par

tea dreaptă li sinurilor, cu catapiteasma ei de 
zid aspru zugrăvită, după semnalarea argintării 
lor, atât de bogate, ale bisericii 
breslei săpunarilor, după presin
tarea, in text şi în figuri, a bisericii 
arme ne şti, . care oferă atâta interes 
prin turnul de zid cu sprincene în 
jurul fereştilor, prin cadrele sculp
tate, prin forma boltilor, prin linia 
neobişnuită a altarului, că Focşanii, 

moldoveni şi munteni, n'au nimic 
nou să ni arăte. 

Mă înşelam. 

Ineditul artistic mi-a venit cu gră
mada într'o visită recentă, de şi 
atât de scurtă. 

Am văzut, în biserica de curând 

refăcută - şi, vai 1, cum, cu toată 
bunăvoin1a 1 - ,  fragmente din ve
chile pietre sculptate şi pe păretele 
exterior din dreapta o întreagă fe

reastă de la începutul secolului al 
XVIII-lea, cu flori din cele mai de
licate. 

mănăstirea de înmormântare a lui Constantin

Vodă Cantemir. Dacă patena de argint are mar
genea cu trandafiri răspicati din vremea unui 
egumen de la 1848, figurile din sculptura bos-

La Precis ta, întreg pridvorul poate 
fi degajat de zi dări a care astupă 
spatiul dintre coloane şi mi s'a 
arătat ce I fină e sculptura teră
nească pe grinda care străbate bol
tile. Câteva icoane între 1780 şi 
183(i) merită toată luarea aminte. 
Dar pe cele de la catapiteasmă 
ca şi în odoare le din altar sânt 
dovezi ale aclivitătii, întinse pe mai 

Fig. 1. Icoană Îmbrăcată cu argint Ia biserica principală din Focşani. 

multe generatii, a breslei argintarilor, represin-. 
tată astăzi numai prin vrednicul meşter Caras, 
e levul lui Ropală din Iaşi. Sânt însă şi obiecte 
de aiurea, o parte din cele de lâ Mira sau Miera, 

se/ee a fondului sânt cu mult mai vechi. Este şi 

o Evanghelie venetiană de la 1780, care se în
titulează cu mândrie copie după aceia Închinată 
- pe la 1720-30 - lui Hrisant Notara, Patriarhul 
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Ierusalimului, oaspete obişnuit al terilo(noastre : 
legătura cu zdravene ramuri înflorite, de un stil 
cu totul inusitat la noi, e lucrare veneliană adap
tată după gustul Orientului ; se vede şi după li
tera greacă de un caracter pronuntat latin. De 
la Ioan Sandu Sturza se păstrează o carte de 
biserică dăruită Mirei. 

făcută, şi de turnul lipit de prid vor, care turn 
apare fără ornamente, tot caracterul de la in
ceput. NaI tă, suptire, în interiorul, de unde au 

fost scoase coloanele din fata Undei - se păs

trează numai cele de la-Precista -, una din cele 
mai armonioase sprijiniri de boltă, ea e mai 

ales nouă ca î mpodobire exterioară. Supt brâul 

Fig. 2. Disc de Ia biserica principală din Focşani. 

I n  margine intre copacii bătrâni, lângă o zi
dire care se dărâmă şi tn fata unui spital de să
raci, bisericuta Profetului Samuil, purtând acest 
hram din causa unui oaspete Patriarh de Alexan
dria, această ctitorie a milosului de boli, pentru 
că-şi pierduse iubita Doamnă tânără, Constantin
Vodă Racovită, are, afară de fatadă, prost re-

de cărămidă firidele se Întind lungi, şi le des · 
part stâlpi prinşi in zid, supfjrateci, cu elegante 
capitele. Acest edificiu trebuie supus unei atente 

cercetări tehnice. Ca şi oriunde aici, ca şi in 
toată Moldova secolului al XVIII-lea, pictura 

lipseşte. 
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\j UN EPIT AF AL MITROPOLITULUI STEFAN DIN ANUL 1 652. 1 

de VIRG. DRĂGHICEANU. 
--0--

Ţesături şi broderii, din vremea lui Matei Basa
r aD, sunt foarte rare. Doamna Ana Lahovary 
posedă o astfel de raritate : Un epitaf al Mitro
politului Ştefan. Reparat la o epocă posterioară 
el are intercalat Între marginile epitafului şi ale 
bordurii cu inscripţia o altă bordură cu o deco
raţiune mediocră, pe care s'au cusut medalioanele 
cu simbolele evangheliştilor, luate din vechea 
bordură. 

Are brodată scena obişnuită a plângerii corpului 
lui Hristos, luat după cruce, 'ETt-eacpw;; ep�vo;;, 
1"1lO&HIH llHAh\ll i f  sau nOl"llflidH i f  XPHC'T'OKO (inscrip
ţiile ce le Însoţesc de obiceiu), ce se raportă la 
cântecele de plângere pe care Triodul şi canonul 
le atribuie Maicii Domnului, Sfântului Iosif din Ari
mateia, lui Nicodim şi mironosiţelor, pentru moar
tea Mântuitorului. Este o scenă următoare luării 

" după cruce şi premergătoare punerii În mormânt. 
Şi nu sunt rare casurile când pe acelaşi epitaf se 
represintau ambele aceste scene, cum este ca sul 
celor două epitafe făcute de Şerban Cantacuzino, 
în 1 680, pentru Biserica Doamnei, din Bucureşti : 
unul grecesc şi altul slavonesc 1 . 

* 
* * 

În epitaful de faţă represintarea este făcută după 
tipul Muntelui Sfânt, exact aşa cum a fost fixat de 
manualul lui  Panselinos în veacul al  XVII-lea : o 
mare piatră pătrată. De-asupra întins un linţoliu, 
peste care corpul lui Hristos, gol. Sf. fecioară, 
îngenunchiată (în "epitaful nostru stă), se apleacă 
asupra lui şi-i îmbrăţişează figura. Iosif îi sărută 
picioarele, iar Teologul mâna dreaptă. Nicodim, 
sprijinit de scară, priveşte pe  Hristos. Lângă Sf. 
fecioară, Maria Magdalina, cu mânile întinse către 
cer, cu totul în lacrimi. Celelalte femei, care 
aduc aromate, îşi smulg părul. fn spate, crucea cu 
inscripţia. 

Dedesuptul lui Hristos, cQşul lui Nicodim, cu 
cuiele, cleştele şi ciocanul. Aproape un alt vas, în 

I Albumul fotografic al Exposiţiei din Paris din 1925. 

formă de sticlă mare 1 .  Represintarea, deci, este 
dramatisarea umană a serviciilor divine care con
feră zilei În care epitaful este expus o importanţă 
deosebită, întru cât este cea mai importantă zi a 
celei mai importante săptămâni din întregul an. 

Acest mod de represintare arată ultimul stadiu 
al evoluţiei concepţiei iconografice a scenei plân
gerii. 

Căci, în urmărirea desvoltării iconografice a 
acestei scene, se pot observa mai multe etape : 
La  început, În veacul al XIV-lea, de când avem 
cea mai veche pictură în Ţara-Românească, la 
Biserica Domnească din Curtea-de-Argeş, această 
scenă iconografică este concepută mistic. În fru
moasa scenă ce se află în proscomidia acelei bi
serici, numai Îngerii, Îmbrăcaţi în costume diaco
neşti, participă la plângerea victimei expiatoare, 
Întinsă şi înfăşurată ca o momie supt un baldachin, 
pe când alţi îngeri, cu ripide, sfeşnice şi căţui, 
oficiază sfânta liturghie îngerească !. 

Aproape aceiaşi represintare, supt numele epi
taf, se află pe un patrafir al lui Ştefan-cel-Mare 
şi al fiului său Alexandru, din Mănăstirea Putna 3. 

In epitaful sârhesc din al XIV-lea veac, aflat la 
Mănăstirea Putna, se represintă ,de asemenea Hris
tos Întins, la mijloc, fără piatră de oncţiune : patru 
îngeri, în zbor, În planurile de sus şi de jos, în
cadraţi de patru arhangheli, având ripide, oficiază 
sfânta slujbă. 

Şi la începutul veacului al XV-lea aceiaşi con
cepţie iconografică domină : În epitaful dela Cozia, 
zis pe nedrept al lui Mircea-cei-Bătrân, fiindcă a 
fost datat greşit 1 396, În loc de 1 422 (6930), 
predomină cei patru arhangheli cu lumânări şi 
ripide. 

Aici pentru prima oară vedem combinată litur
g!Iia cerească cu istoria umană, Întru cât sunt re-

1 M. Didron, Manuel d'iconographie chretienne, Paris 
1845, p.  198. 

2 Curtea Domnească din Argeş, p. 210. 
S Albumul Exposiţiei din Paris. 
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presintate şi două personlgi i : Maica Domnului şi 
Ioan Teologul 1 .  

Epitafele lui Ştefan-cel-Mare, care au  un carac
ter atât de definit pentru epoca veacului al XV-lea, 

1 Sp. Cegăneanu, Obiecte bisericeşti, Bucureşti 1 9 1 1 ,  p. 
86 ; Millet, L'iconographie de /'evangile, p. 498. 

începând cu cel de la Mănăstirea Neamţului al e.gu
menului Siluan. din 1 437, represintă pe lângă cei cinci 

arhangheli, cu ripide, împărţiţi în planul de sus şi 
de jos, şi pe Maica Domnului şi Maria Magdalina 1 .  

I N. Iorga, Ştefan-cel-Mare şi Mănăstirea]Neamţului,'în 
.Buletinul Comisiunii MonomenteJor Istorice", an. 1919 ,  p. 99. 
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Antimisul, cu scena epitafului d in  1 481  dela 
Putna, represinta de asemenea, pe lângă patru 
arhangheli, pe Maica Domnului şi Iosif la capul 

şi picioarele lui Hristos, Întins. Epitaful din 1 490 
d ela Putna 1, cel din 1 494 dela Moldoviţa şi cel 

• Tafrali, Le Tresar de Paufna. 

din 1 506 dela Dobrovăţ I introduc mai rr.ulte per
sonagii ; Maica Domnului, Sf. Ioan, NicodilT', Maria 
Magdal ina. 

Veacul al XV-lea introduce şi crucea, cum se 

I Albumul expasiţiei din Paris. 
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vede pe epitaful mănăstirii Slatina din 1 556 1. 
La începutul veacului al XVII-lea, rolul îngerilor 

este din ce în ce mai redus ; ei de abia sunt de
semnaţi pe epitaful lui Anastase Crimca de la Ora
gomirna din 1 622, unde apare pentru prima oară 
şi scara 2. 

Prin urmare, tipul iconografic al veacului al 
XIV-lea şi al XV-lea, care pare să fie de origine 
sârbească, se umanisează din ce în- ce în cadrul 

lui de concepţie iconografică al epitafului ce ne 
preocupă. 

In privinţa felului de lucru al acestui epitaf, e 
de remarcat că vechea bordură formată de ins
cripţie în epitafele lui Ştefan-cel-Mare este înlo
cuită, aici, printr'un rinceau cu foi, lucrat cu fir 
de aur şi argint. 

Pe când veacurile anterioare preferau fondurile 
de stofă albastre şi Iilichii, în veacul al XVII-lea 

Fig. 3. Plângătoarele. 

i storic al perso·nagiilor care au participat la luarea 
corpului lui Hristos de pe cruce, rare fiind exem
plele representării vechii scene liturgice, cum este 
casul cu un acoperemânt liturgic din veacul al 
XVIII-lea dela Hurezi 3, 

Prin urmare, influenţii atonite, care, se ştie, a 
suferit influenţele şcolii cretane, se datoreşte fe-

t Ibid. 
, Ibid. 
3 Ibid. 

se preferă roşu!. 
figurile şi corpul lui Hristos, - care, în acest 

epitaf, are corpul despicat, astfel că se văd mă
runtaiele, - sunt lucrate în mătasă, hainele perso
nagiilor în fir de argint, cutele lor fiind indicate 
prin mătasă, bordura acoperemântului capului e 
mărgenită cu boabe de mărgăritar. 

factura ţesăturii firului, formând romburi, l inii 
frânte, linii drepte sau puncte, deosebite de la hai
nele unui personagiu la ale altuia, este funda-
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mental diferită de aceia a broderiilor veacurilor 
anterioare : e o nuanţă de lucru mai accentuată şi 
prin aceasta mai grosolană. 

Două inscripţii în româneşte şi greceşte indică 
în epitaful ce ne preocupă data efectuării şi a 
reparării lui : 

. ,J 

ACESTE SFINTE PROCOVE CUSUTE ÎN MĂIRAN (sic) 
SĂNTU fĂCUTE CU TOATĂ CHEL TUEALA 

C INSTITULUI MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI ,  
CHIR STEfANU, V LEAT 7 1 70 (= 1667). 

Ill H H � e RT6 TGlV A�'Hx)H �� �RflPilf1T� 
R tl I  T@H rOH6@H Rt'll GIPHHH�, 
6V A0S.Jf1S ROI  T@H 1'@H6G)H • 

Fig. 4. Parte din epitaf. 

Buletin.,1 C.,misiunii Monumente/o.' [sto,'ie • .  5 
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�.CETĂTUIA DIN V ALEA-BERHECIULUI , \ 

de CO l ST. ·OLOMON. 
--0--

Aşezată pe urmele unei staţiuni antice, intr'un 
punct care, de şi nu e o înălţime mare ( 1 20 m. 
de-asupra nivelului mării şi 68 m. de-asupra apei 
Berheciului), totuşi domină valea acestuia pe 
toată lungimea ei, care de aici se'ntinde 1 2  km. 
până in Valea Bârladului ,  cetăţuia, de care voim 
să vorbim , a fost aleasă în timpurile mai noi 
pentru construirea unui pute'rnic " reduit " din mo
tive strategice de ordin general şi mai ales local 
(fig. 1 ) . 

Din cetăţuia de odinioară n'au mai rămas decât 

( fig. 3 �  A-C). Un alt bloc (fig. 4 ·) e făcut dintr'o 
pastă de lut galben fără paie, întărit prin ardere 
ca orice cărămidă şi purtând aceleaşi urme de 
bârne cu feţe netede şi golurile dintre ele ; pe 
partea opusă un strat de 8 cm. pământ galben 
grunjos. 

Pe laturile de l_V, E şi S-E apare profilul 
unui sant adânc azi de 80- 1 20 cm. lat 4-5 m. , , 
(fig. 2 L M N). 

Am făcut două secţiuni in intăritură : una pe 
laturea de Vest (fig. :2 A) şi alta in colţul S-E 

Fig. 1 .  

câteva resturi din întăriturile ce inchideau o in
cintă de 3.25 h. a. de formă poligonaIă-oblongă, 
după cum se vede şi in planul din fig . . 2, astăzi 
întăriturile fiind n ivelate din causa arăturilor, dar 
visibile încă printr'o bandă de pământ roşu şi 
bucăţi mari de chirpiciu calcinat. 

Chirpiciul acesta, adevărate blocuri, poartă pe 
el urmele unor stâlpi destul de groşi cu un dia
metru de 1 5  cm. ( fig. 3 1 ) ,  unii despicaţi, diam. 
20-25 cm. ( fig. :3 '!_ 4 ) ,  cu urme de lemn lucrat 

(fig. 2 K). In A primul strat, adânc de 30 cm. ) 
lat de 170 cm. , e de pământ roşietic'; al doilea 
strat, adânc de 70 cm. ,  lat de 1 50 cm. ,  e de pă
mânt galben ars, crurpiciu, cenuşă. În K primul 
strat, adânc de 40 cm. ,  lat de 200 cm. , e de pă
mânt roşu şi chirpiciu; al doilea strat, adânc de 80 
cm. , lat de 1 50 cm., de pământ galben ars, chir
piciu, cărbuni, cenuşă. 

Bătrânii din satele vecine Îmi spuneau că mai 
de mult nici nu se putea pătrunde cu căruţ'a 
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lin�unh'u; !'Işa că a trebuit să se taie drum prin 
!Înţilritură 1 . '  f 

, _ ·Această relaţiune, pe lângă urmele de acum, 
.imprăştierile, . şi nivelarea făcută in timp prin 
. ct.tltivarea locului, arată că aici a fost o puternică 
,cetătuie. . , 
. -: Cum a fost însă construită, se poate uşor de
,quce : un şanţ încunjurător, probabil foarte adânc, 
:dacă avem . in vedere lărgimea de azi, 4-5 m. 
(fig. 2 L M N) ,  cu parapet interior şi palisade 
formând doi păreti distantati cu 1 .50 m. (sect. , , , , 
d,in Ug. 2 A şi K), intre cari s'a bătut pământ 
.g:alb�Ţl (loess), ca şi solul de aici luat din şanţul 

din pământul gruJljos dintre : ,<;:ei ' doi . , .păreti . ai 
palisadelor ' . 

Cetătuia mai târziu a fost incendiată si distrusă , , 
din causa focului, ceia ce indică resturile dela baila 
întăriturii, cărbunii şi cenuşa din cele două sec
ţiuni (fig. 2 A şi K). 

Alte săpături făcute in incintă (fig. 2 B-J) până 
la epuisarea stratului de cultură - sondagii variind 
între 50-70 cm. adâncime-au dat puţine resul
tate : în primul loc nicio urmă de zidărie de 
piatră sau de cărămidă, ci, in partea de N V a 
incintei, într'un mic număr, CÎoburi de vase antice 
(geti ce si grecesti), vetre cu cenusă si oase de " , , 

. 1  

I 

-- -

Fig. 2. 

de alături şi chirpiciu făcut din acelaşi pămant, 
amestecat sau nu cu paie, pus pe marginea inte
rioară a păreţilor pentru a împiedeca astfel măci
narea celui d'intâiu printre golurile bârnelor. Blocul 
(fig. 3 4) păstrează încă pe partea opusă o parte 

. I Numai aşa se explică cele trei intrări date de autorii 
Marelui Dicţionar Geografic in anul 1 89\-1, voI. I I , p. 351 : 
� Cetăţuia, urmele unei vechi întărituri, situată în ca
pul dealului, între Corcioveni şi Cosiţeni, jud. Tecuciu. Sân! 
trei intrări." Cred însă că la inceput n'a fost decât o sin
gtiră întrare prin colţul de N. E. c.1 cetăţuii (fig. 2 P), unde 
se observă foarte puţine urme, şi acestea de sigur provenite 
din împrăştleri 

'
şi răscoliri recente. 

animale. Acest inventariu aparţine deci unei tem
porare aşezări străvechi, de care va fi vorba în 
altă parte, odată cu cercetarea câtorva staţiuni 
getice mult mai importante, dar in legătură cu 
asezarea de aci 2 .  J 

, Cf. generalul R. Rosetti, Studii asupra chipului cum 
se făpfuia războiul de către Ştefan-cel-Mare, .An.  Ac. 
Rom. u ,  Mem. secţ. ist., seria I I I ,  t. VI .  Fortificaţia, pp.  85-99. 

, Vezi articolul _ oi descoperiri archeologice în Moldova 
de Jos", ce va apărea, unde se aduc. dovezi că cet�tuia nu 
poate fi contemporană cu prima aşezare aici, cei a ce va rei.eşi 
şi din această expunere. 

La noi s'au făcut prea puţine studii asupra acestor cetăţi 
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D. inginer C.  Tomescu, atrăgându-mi atenţiunea 
asupra acestei cetăţui, mi-a pus la disposiţie şi o 
spadă (fig. 4), aflată -aici cu vreo treizeci de ani în 
urmă, fiind scoasă la suprafaţă cu ocasia arătu
rilor, când s'au mai găsit de către oamenii pro
prietarului de atunci şi mai multe săgeţi de fier, 
dar niciuna nu s'a mai păstrat. 

Spada e plată pe toată l\mgimea, cu patru 
caneluri pe ambele laturi, până la 30 cm. supt 
gardă, afară de cele două mediane, care se con
tinuă pe toată lungimea lamei. Tot pe ambele 
laturi ale acesteia, la 7 cm_ supt gardă, se mai 
poate observa imaginea unui cal galopând -

la finele secolului al XV-lea 1 .  Din nefericire vârful 
e rupt : lungimea totală de azi, 1 .055 mm. a 
lam ei , 845 mm. , si, totusi, admiţând că ar avea , , 
lungimea totală de 1 . 180 mm., a lamei 985 mIIi. 
(spada din colecţia Ols7ewski) ,  comparate ambele, 
se poate vedea că spada noastră este plată, cu 
două tăişuri şi a avut lama de aceiaşi lăţime' pe 
toată lungimea (45 mm.) : ca atare n'a putut servi 
şi pentru înpuns, ci numai pentru , a răteza capul 
duşmanului in fuga calului. 

În ce priveşte provenienţa acestei spade 
dacă lăsăm la o parte o origine mai îndepărtată 
apuseană - ,  trebuie să admitem că provine difi 

Fig. 3. 

poate fi chiar o marcă de atelier -, execuţie din 
linii drepte şi puncte săpate (fig. 5) j pe roata 
mânerului două pătrate opu e În relief, iar pe 
partea superioară, în capătul mânerului, care se 
supţiază şi străbate roata, o foaie de aramă cu 
patru adâncituri. 

Spada aceasta - de formă medievală -, cu 
garda simplă în cruce, este tipul caracteristic 
al secolului al XIV-lea, care se întinde însă până 

de pământ ; toate cercetările şi săpăturiie archeologice au 
avut in vedere în primul loc pe cele construite din piatră. 
De asemenea cele d'intâiu, foarte puţine, sau aproape de 
loc, nu se basează pe materialul archeologic, ci pe date 
istorice. 

atelierele săseşti ale Braşovului, nu numai prin 
legăturile comerciale şi politice ale acestui oraş 
cu Moldovenii, mai ales în cea de a doua ju .... 
mătate a secolului al XV-lea, dar şi pentru alte 
consideraţiuni 2 .  

1 Cf. Virg. Drăghireanu, Curtea domnească din Argeş, 
p. 62 ; G. Olszewski, Bul. Com. Mon. Ist., XVII, fasc. 40, 
April-Iunie 1924, p. 79 şi colonelul Al. Culici, indicaţii, ibid., 
XIX, fasc. 48, April-Iunie 1926, p. 90. 

t Însuşi Ştefan-cel-Mare a preferat o sabie săsească in 
locul uneia vene�ene ; iar la 18 Februar 1 470 sau 1476, 
scria judelui din Braşov să permită meşterului Mihai .să 
vie la noi cu săbii şi cu arme (C& "\ElIH H C& wpz.m'i,) 
ca să ni fie împotriva păgânilor" ; 1. Bogdan, Documentele 
lui Ştefan-cei-Mare, voI. I I ,  pp. 337 şi 468. 
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I I .  in ce timp însă a fost construită �i  impo
triva cărui du�man era îndreptată cetăţuia din 
Valea-Berheciului ? Tradiţia populară n'a păstrat 
nicio amintire a vre unei lupte pe aici �i ce
tăţuia de sigur a fost ridicată în împrejurări cu 
totul speciale. Posiţia strategică a locului netă
găduit că �i astăzi se presintă în acelea�i con
diţiuni favorabile pentru apărător. Sistemul de 
intărire �i vechimea spadei ne duc într'o vreme 
când si izvoarele istorice si conditiile strategice , " 
generale pentru apărarea Moldovei indică Valea-
Berheciului ca fiind cel mai bun loc unde putea 
fi atras si înfrânt un dusman numeros. , , 

Un astfel de dusman, Turcii, amenintau din , , 
nou Moldova in var.a anului 1476. Stefan, în
vingătorul dela Vasluiu , pentru a preintâmpina 
.atacul acestora, uniţi cu Laiotă, începu să se 
coboare cu oastea sa în Tara-de-Jos, si in 22 , , 
.ale lunii lui Maiu era la la�i, iar la 5 Iunie il 
găsim la Bârlad, de unde scria Bra�ovenilor 1. 

După o săptămână, Domnul Moldovei scria / din nou, de � astă dată din Valea-Berlzeciului, 
mulţumind Bra�ovenilor pentru informaţiile tri
mise �i-i roagă să-i comunice şi în viitor altele, 
de asemenea să nu permită exportul de provi
siuni in Tara-Românească ! .  , 

Ştefan cu oastea prin urmare se îndreptase 
spre S. V. in spre vărsarea Trofuşului în Siretiu , 
trecând din Valea Bârladului în acea a Berhe
ciului, unde se afla la 1 1  Iunie. În ce punct se 
găsi au in această vale nu e greu de descoperit. 
Luând calea Bârlad - Priponeşti - Gohor, dădea 
direct în Valea-Berheciului, tocmai la capul dea
lului unde se află astăzi cetăţuia �i unde se varsă 
pârăul Zeletinului în Berheciu (fig. 1 ) . De aci 
legătura cu drumul Ardealului prin pasul Oituz 
si cursul Trotusului, direct S1Jre Vest, la vărsarea , , ,-
acestuia în Siretiu, nu era cale decât de câteva oare, 

1 Noveritis, amici nostri dUecti, quod nos una cum ser
renissimo domino nostro rege (Matiaş !) abemus guerram 
cum infidis Turcis, et nos iam summus in campo cum omni 
potencia nastra et pergimus super Turcas. Ergo, rogamus 
amicicias vestras quod nos omni ora avisetis cum novita
tibus ex parte Turcorum et eciam ex parte omniorum qui 
�um infidelibus Turcis sociantur (Munteni)". Bogdan, o. c., 

II, p. 339. 
1 _., n Et nunc rogamus amicicias vestras quod in futuro 

quascumque novitates abuieritis ab ambabus partibus (Turci 
şi Munteni), nobis cicius per fideles vestros renungcietis. 
Eciam rogamus amicicias vestras ut faciatis amore nostri 
et triticum wel alia commestibilia at terram Transalpinam 
non permitatis ducy, quia ipsi cupiunt periculum nostrum et 
tocius christianitatis, et sunt subditi Turcorum... Datum in 
Walle Berheecz, feria terci a post festum Sancte Trinitatis, 
.anno Domlni MCCCCLXX VI" _ Jbid., p. 340. 

pe unde a�tepta să coboare ajutorul de oaste al 
lui Matias Corvinul .  , 

Cam pe la jumătatea lui Iunie, când Stefan , 
se afla tot aici în Valea-Berheciului , sosia vestea 
despre invasia Tatarilor �i prăpădul ce-l făceau 
în Basarabia. în fata unui atac neasteptat ca , , 
acesta, viteazul Domn trimite pe cumnatul său 
Şendrea �i pe Iuga Vistiernicul ,  împreună cu un 
corp de oaste, - aproape toţi ţărani - ,  să pună 

pe fugă oarda Tatarilor, impie-
decând joncţiunea cu oastea tur
cească. 

Ca un vârtej oarda cutreierase 
ordul Basarabiei �i apoi se co

=_""' ............. Iiiii borâse spre Sud, fie că avea ca 
obiectiv indicat de Turci atacul 
pe uscat al Chiliei si Cetătii-, , 
Albe, conlucrând cu flota tur
cească, a�a ca la asediul Caffei, fie 
că veniau să se unească si ei cu , 
acesti a ' .  Aici in Sudul Basarabiei , 
însă li iese în cale Moldovenii
erau insisi tăranii ale căror cămi-, , 
nuri le pustiiseră : ii bat a�a de 
groa7nic că T atarii spre a-�i 
mântui viata nu Iasă in mâna , 
invingătorilor numai prada şi ro
bii luaţi, dar chiar tolbele şi 
hainele ce le aruncau de pe ei 
spre a fi mai sprinteni la fugă !. 
Astfel sunt aruncaţi peste istru 
in părţile Cetăţii-Albe 3. 

I Se admit şi două atacuri ale Tata
rUo�, unul în Sudul Basarabiei şi altul 
in Nord, ajungând până la Ştefăneşti 
dincoace de Prut (cf. generalul R. Ro
setti, o. c.; Strategia, p. 45 U., şi schiţa 
no. 2) ; ori mai curând trebuie să ad
mitem că Tatarii n'aveau niciun inte
res a-şi divisa forţele, ci din contra, 
şi deci întrarea lor nu s'a făcut decât 
prin Nord, ţinuturi mai populate, şi nu 

Fig. 4. cu intenţia de a pătrunde până la Su-
ceava (chiar înaintea Turcilor), ci aceasta 

fiind calea obişnuită a atacurilor de la Est. 
I .Coprinşi de groază, fugarii îşi aruncară nu numai 

armele ca să fie mai uşori la fugă ci şi arcurile şi tolbele, 
şeile şi hainele ca să scape fie şi nearmaţi şi goi", scrie 
Dlugosz, trad. de N. Orghidan, Ce spun cronicarii străilli 
despre Ştefan-ceL-Mare, p. 25. 

• Părerea că Tatarii au fost bătuţi in Sudul Basarabiei 
a susţinut-o şi regretatul istoric Ursu, Ştefan-ceL-Mare şi 
Turcii, p. 76 u. şi Ştefan-ceL-Mare,- p. 128, basându-se 
pe relaţia omului lui Ţepeş, izvor totdeauna demn de în
credere. Marşul de 1 35 km . din Valea-Berheciului până la 
Vadul-Obluciţei, şi de 540 krn. dus şi întors de la Dunăre 
până la Ştefăneşti a întregii oştiri moldovene, în total 675 
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li se dă ţăranilor un concediu de două săp
tămâni spre a-şi regăsi familiile, a se reaprovi
siona şi apoi să se întoarcă la Vadul-Obluciţei, 
unde Sencirea cu 1 .000 de căIăreti 'ămânea să , , 
supravegheze mişcările Turcii , can mcă nu 
trecuseră Dunărea, căci n ai aşa poate să se ex
plice concediul cam lung şi locul de reîntâlnire. 

Ştefan in acest timp işi concentra oastea şi 
organisa posiţiile pentru cursa ce o pregătia 
Turcilor in spatele corpului de acoperire (�endrea), 
unde îşi aştepta aliatul dela Vest , deci tot în 
Valea-BerheciuluÎ. Stationarea aici va fi fost de , 
o durată mai lungă, aproape o lună ( 1 1  Iunie-
1 1  Iulie) ; nici o informaţie precisă n'avem că 

Fig. 5. 

km.,  apoi lupta acolo cu Tatarii nu e de admis, după cum 
crede d. general R. Rosetti, basându-se pe informaţiile 
culese de Baldassar de Piscia d( la cei cinci tineri Genovesi din 
Caffa, cari, după cum spune şi Ursu, .n'au fost martori 
oculari ai Evenimentelor" şi ca atare .datele lui Piscia nu 
resistă criti:ei, fiind mai totdeauna rău informat" .  Vom 
vedea şi noi că În ce priveşte această relaţiune trebuie să 
fim foarte circumspecţi. Marşul acesta e inc::xplicabil nu 
numai ca timp, cel mult 15 zile, adecă minimum 50 km. pe 
zi, dar nici ca inţelegere a situaţiei : tocmai duşmanul pl În
cipal care se apropia de Dunăre să fie părăsit, şi Ştefan 
însuşi să se Întoarcă in Nordul Moldovei pentru a pune 
pe fugă cu o armată de 40.000 oameni, 1 0.000 Tatari, 
,circa Tartari 1 0.000"; relaţia omului lui Ţepeş apud Ursu, 
o.  c . ,  p. 1 27, la Piscia insă ,Tartharorum exercitus pro 
certo dicitur triginta milium equitum fui5se (sic) " ,  in Col. 
lui Traian, Vll, p. 378. 

Ştefan însuşi, cu restul de oaste, probabil vre-o 
20.000, s'ar fi coborât mai jos pe cursul Bârladului 
sau al Siretiului. în acest timp va fi pus să se 
construiască şi cetăţuia dela capul dealului ce 
domina toată Valea-Berheciului, care prin posiţia 
strategică a locurilor se asămăna foarte mult cu 
aceia dela Racova unde zdrobise pe Turci in 
anul trecut. 

Gandul acesta va fi scăpărat in mintea mare

lui V oevod şi o atragere a Turcilor in această 
vale putea fi o nouă infrăngere pentru ei ; dar 
"sfatul cel bun al ticălosului Laiotă nu-i lăsă 
data aceasta să se incurce in bălţi, râpe şi păduri, 
de unde ii  putea pandi aşa de sigur moartea I II • 

Şi într'adevăr o posiţie strategkă minunată, o 
vale stramtă �i mlăştinoasă cu păduri dese pe 
ambele laturi şi in spate aceleaşi păduri şi la 
nevoie putinţa de retragere in Nordul ţării, la 
linia puternicelor cetăţi a Neamţului, Sucevei �i a 
Hotinului, şi cine ştie poate vre-un ajutor polon, 
dădeau viteazu lui Domn al Moldovei noi speranţe. 

Aci, repet, se putea uni direct spre Apus pe 
drumul cel mai scurt cu oastea lui 'Matias -, 
acesta urmand obligaţiile tratatului de ajutor re
ciproc,-iar spre Răsărit cu insăşi partea din oastea 
sa ce fusese trimisă supt comanda lui Şendrea şi 
Iuga chiar din acest loc, din Valea-Berheciului , 
să pună pe fugă oarda Tatarilor şi astfel să im
piedece joncţiunea cu oastea turcească 2.  

La capul dealului, aşezând in cetăţuie tunurile 
sale şi un corp de oaste, ar fi putut lovi in plin 
in mulţimea duşmanului, iar el printr'un atac 
fulgerător de flanc, pornit din pădurile din impre
jurimi, spera să smulgă din nou victoria Turcilor. 
Că Stefan a avut intentia să dea lupta aici, unde , , . 
se putea uni imediat cu oştile crăie�ti, dovedeşte şi 
mărturia de mai târziu făcută prin intermediul un
chiului său Ţ amblac că , dacă ar fi ştiut că veci
nii creştini n'au să-I ajute , incerca să oprească pe 
Turci la Dunăre a ;  şi atunci nu mai a vea ce căuta 

În Valea-Berheciului, ci se cobora direct pe Valea

Bârladului spre Dunăre. 

Dacă duşmanu l s'ar fi indreptat in aceste părţi , 
Ştefan singur, cu cei 20.000 de o;teni, in faţa a 1 50 
de mii de Turci şi 1 2.000 Munteni, fără ajutorul 
veciniI lui de la Vest, fără propriile sale ajutoare 

1 N. Iorga, Istoria lui Ştefan-cel-Mare, p. 175. 
, La 5 Iunie ştim că se găsia la Bârlad .in campo' cum 

omni potencia" , deci cei 1 0.000 viteji şi boieri şi 3U.000 de 
ţărani. 

3 C. Esarcu, Ştefan-cel-Mare, p. 6 1 ,  apud Ursu, Ştefan
cel-Mare şi Turcii, p. 75, nota 1 : • . . .  se questo (speranţa de
ajutor) non fosse ... , me haveria opposto al inimico sul passo 
e non l'haveria lassado passar". 
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din Basarabia, Valea-Berheciului ar fi devenit 
poate Valea-AIbă . . .  

Turcii însă nu se mai avântară prin luncile 
Bârladului in drum spre Capitala Ţării, ci trec 
Siretiul ,  indreptându-:se pe drumul cel mare al 
malului drept, inaintând însă cu greu din causa 
obstacolelor ce le vor pune in cale Moldovenii. 

Ştefan, af.lând că Turcii au apucat celălalt drum, 
pierzând şi speranţa ajutorului dela Matiaş 
care era reţinut de pregătirea nunţii cu frumoasa 
Beatrice din 1 eapole-, apoi corpul de oaste din 
Basarabia, care nu se mai întorcea, părăseşte aceste 
locuri şi incepe a se retrage În sus pe malul 
cestălalt al Siretului, observând miscările Turcilor, , 
îngrijind să se ardă totul in calea lor, zdrobind 
cetele răzleţe şi poposind prin poienile pădurilor 
ca la Homocea I şi in alte puncte, inainte de a 
trece Siretiul, pentru a se opune duşmanului care 
ţintia spre Suceava şi care pe la 20 ale lunii lui 
lulie pătrunsese până la Roman �. 

I Cf. Const. Solomon, Descoperiri recenle şi cercetări 
asupra câtorva staţiuni antice din jud. Tecuciu, În "Bul. 
Corn. Mon. Ist." ,  XX, 1 927. 

• O distrugere sistematică În faţa duşmanului n'o putea 
face decât o armată regulată, care în retragerea eî să ardă 
fâneţele, să ascundă grânele, .să sece până şi lacurile" (An
giolello), să distrugă totul aşa cum se mai făcuse În trecut. 
Încă odată părerea că toată armata şi însuşi Ştefan s'a 
luptat cu Tatarii la Ştefăneşti şi apoi Întoarcerea la Du
năre pe care Turcii o trecuseră, e fără nicio raţiune. in 
casul acesta Ştefan vine in urma Turcilor, tocmai când 
trebuia organisată slăbirea lor prin hărţui eli, şi le ştim foarte 

frecvente :  Sultanul nici nu descăleca până nu se forma ta-

Prin logica faptelor, conditiunile strategice si , , 
posibilitatea de timp, urmează că Ştefan-cel-Mare 
dela 1 1  Iunie la 1 1  Iulie ( 1 476) n'a părăsit Valea
Berheciului cu restul oştii sale,  fiind hotărît să 
dea lupta aci cu Turcii, că grupul de ţărani supt 
comanda lui Şendrea şi Iuga a bătut pe Tatari 
in Sudul Basarabiei, Înainte ca duşmanul princi
pal să fi trecut Dunărea. i .  

Toate aceste date istorice si consideratiuni de , , 
ordin strategic general şi local trase din posiţia 
cetăţuii din Valea-Berheciului ne duc în epoca 
acestui mai mare Voevod al Moldovei, epocă ce 
concordă perfect cu vechimea spadei, cu sistemu l 
de Întărire si materialul intrebuintat la construirea , , 
cetătuii. , 

De şi aşezată pe urmele unei staţiuni antice, 
cetătuia din V alea-Berheciului ea însăsi nu da-, ) 
tează decât din ultimul sfert al veacului al , 
XV-lea. 

băra ; iar cel care se depărta de grosul oştii era pedepsit 
cu moartea şi punerea în imposibilitate de a se aprovisiona 
prin o distrugere sistematică - caii Turcilor chiar suferiau 
din causa prafului şi fumului ce se ridica din mormanele de 
tăciuni ( Angiolello) ; apoi ce rost aveau plimbările pe la 
Bârlad-Vasluiu şi în fine direct Bacău pentru ca astfel să 
apară b!etul Domn abia aici în faţa Turcilor, după ce bătuse 
atâta vreme margenilc şi dăduse foc oraşelor pe unde tre
cuse, ca şi altora ca Iaşii, Roman şi Baia ? (ef. relaţia lui 
Piscia, Col. lui Traian, VII, p. 377, şi În ce măsură a fost 
utilisată de XenopoI, Istoria Românilor ed. I I I ,  ed. de 1. 
VIădescu, voI. IV ,  p. 76, şi generalul R. Rosetti, o. c., p. 45 
u., 54 u. şi schiţa No. 2). 
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BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI SAU PRECIST A 
DIN SLATINA (OLT) 

de IOAN C. FILITTI. 
--0--

'" 

Ca plan, biserica aparţine tipului dreptun
ghiular ca şi, spre pildă, biserica din Curtea 
brâncovenească de la Doiceşti, tip fixat pentru 

. bisericile mici tocmai spre sfârsitul secoluluI al , 
XVIII-lea I . 

Pridvorul preceda imediat naosul. Acest prid
vor a suferit transformări pe la mijlocul veacului 
trecut. Un hagiu evlavios, dar puţin artist, so
cotind că biserica in care se păstra icoana fă
cătoare de minuni " Izvorul Tămăduirii" , nu era 
destul de încăpătoare pentru mulţimea credin
cioşilor, spori proporţiile sfântului lăcaş. Zidi 
pridvorul primitiv, adause un altul, lipsit de orice 
stil, şi lărgi şi vechea intrare a bisericii, care 
azi se află între vechiul naos şi pronaosul format 
din vechiul pridvor. Se deosebeste însă foarte , 
bine că pridvorul primitiv era sprijinit pe patru 
coloane libere în faţă şi două prinse in zidul 
bisericii, coloane pe care se răzimau cinci arcade 
deschise, în aceiasi formă ca si arcadele oarbe , , 
ce încunjoară biserica şi unite, probabil, prin 
grinzi, azi dispărute. Pridvorul primitiv era ca 
acela, spre pildă, al bisericii din Surpatele, care 
aminteşte de biserica din Slatina şi prin turnul ei ! .  

Ca  urmare a lărgirii uşii de  la intrare, prin 
transformările făcute de piosul hagiu, pisania şi 
chenarele uşii au fost strămutate, proporţiile lor 
ne mai potrivindu-se cu ale noii intrări. 

De altă parte, portretele ctitorului si sotiei 
lui, de la dreapta şi stânga uşii vechi,

' 
au fost 

reduse in lăţime la jumătate prin lărgirea uşii. 
Astăzi, între inăltimea si lăţimea figurilor este , , , 
fireşte, o disproporţie izbitoare. 

Inscripţia : 
CU VREARE� T�TĂLUI ŞI CU AJUTORUL 

fIULUI I I ŞI CU SA V ARŞIREA DUHULUI SÂNT, 
ÎNCEPUTU-S'AU ACEAIISTĂ SFÂNTĂ BISE
RICĂ ÎNTRU HRAM PRE-SFINTAAI�ORMIREI 

1 Buletinul Comisiunii Monumente/or Istorice, I I ,  p. 109. 
, Ibid., IV, p. 99. 

DE DUMNEZEU NĂSCĂ TOAREI ŞI PURUREAII 
FECIOAREI MARIEI ,  ÎN ZILELE PRE LUMI
NATULUI DOMIIN 10 COSTANDIN NECOLAI 
VOEVOD ŞI S'AU OSTEIINIT DUMNEALUI 
JUPÂNUL NICULA BRAT JUPII [Â]NUL IANE 
BIV VEL CĂM[Ă]RAŞ ZA OCNE DE AU 
ZIIiDIT -O DIN TEMELIE ŞI AU FRUMUSE
ŢAT-O PE CUM SĂ VEAIIDE CU TOAT[Ă] 
CHELTUIALA DUMNEALUI SI S'AU ÎNCEPUT 
TEMEqlIA LA LUNA LUI n.ÎLIE ÎN 4 SI S'AU 
SĂ V ÂRŞIT LA SEP. ÎN 15 I I DE LA ZIDIREA 
LUMII 7244, IAR LA ANUL DE LA HS. 1 736. 

Picturile interioare, cuprinzându-se şi figurile 
ctitorilor, au fost spoite toate, pănă unde putea 
ajunge braţul unui om urcat pe o scară. Cu 
ajutorul vărului mieu, d. Emanuil Hagi Mosco, 
le-am spălat, şi portretele ctitorilor au ieşit la 
iveală. Ei sunt : 

Nicola [SIătineanu] j sotia sa Băla�a si copiii lor , , , 
Iordache, Anastase, Saf ta şi Ilinca. Apoi, lângă 
Ilinca, un băiat Radu, nepot de frate al ctitorului, 
si viitor Mare Vornic. Se vede că după Radu , 
urma, pe păretele de miazănoapte, chipul lui 
Iane SIătineanu, fratele lui Nicola şi tatăl lui 
Radu, dar acest chip a fost inlocuit prin ale 
negustorilor cari au reparat biserica pe la înce
putul veacului trecut. 

Pe păretele de Miazăzi mai figurează , des-
Păititi prin fereastră, o jupâneasă Saf ta si un " , 
jupân Neculache, tânăr, VeI Cămăraş za ocne,. 
care ar putea fi fiul mai mare al ctitorului. 

in biserică se mai află mormântul sotiei cti-., 
torului : 

Supt această piatră I I odihnescu-se oasele ;1 ră
posatei roabei lui I I  Dumnezeu Bălaşei II jupâniţă 
a dumnealui II jupân Necula, fratele II răposatului 
jupân lene I I biv VeI Medelnicer, care I Is 'au pris
tăvit (restul sters) . , 

Se mai află un mormânt cu inscripţie gre
cească, a căreia traducere este : 
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Epigramă. 
Pe cine dintre boieri, morminte, ascunzi aici ? 

Spune-mi 1 
Pe Izvoranca, ştii ? Pe Elena, străinule, fosta 

soţie a vtori \r istierului, celui mai bun dintre 
bărbaţi, a lui Ioan, prea-iubitoare de soţul ei. 
Si, fiindcă Înainte de ceas si in floarea vietii, vai, , " 
muri, mâhnire multora lăsă, bărbatului însă de 
lacrămi multă curgere. 

În anul 1785, Septemvrie. 
Pe un clopot mic cu data 1 804 este scris 

numele lui Răducanu SIătineanu , iar pe un clopot 
mare : "Hoc opus fecit Philippus P iscatoris No
vozoliensis, anno Domini M. D. c. « 

în biserică se aflau următoarele odoare prin
cipale : 

Un potir de argint cu inscripţie grecească, 
arătând că este dăruit de Răducanu SIătineanu 
Mare Comis la 26 Maiu 1 776. 

Un disc de argint pentru anaforă cu inscripţie 
iarăşi grecească, arătând că este dat de cucoana 
Saf ta Fălcoian'ca, soţia boierului Vornic Răducanu 
SIătineanu, la 20 Oct. 18 15. 

O icoană mare a Maicii Domnului ,  cu in
scripţia că "s'a îmbrăcat peste tot În argint de 
robul lui Dumnezeu Scarlat Grădişteanu intru 
cinstea Maicii Domnului şi pentru sănătatea fiului 
său Ioan, anul 1 805 " .  Aceasta era icoana privită 
ca făcătoare de minuni. 

O icoană mai mică de argint, cu inscripţia 
" Elena Grădişteanu, anul 1 8 1 7" .  

Turnul bisericii, octogonal, cu opt ferestre 
lungi, închise în arcade adânc profila te, e aşezat 
pe un tambur pătrat. Sunt urme care dovedesc 
că şi turnul ,  ca şi de altfel intreg exteriorul bi
sericii' era zugrăvit. Acoperişul doar al turnului 

a tost schimbat, după cum o dovedeste forma , 
stranie ce are azi şi imaginea păstrată a turnului 
primitiv, singura parte ce a rămas din repre
sentarea întregii biserici purtate pe braţele cu ..... . 
torilor. 

Între cornişă şi brâu, biserica era încunjurată 
de o frisă de la care au rămas urme pronunţate, 
şi de treizeci şi două medalioane cu finţi, ce 
se văd încă. 

'Piserica este încinsă, ceva mai sus de jumă ..... 
tatea Înălţimii, de un brâu, cu ornamentaţie de 
coloare alternativ roşie şi neagră pe fond galben 
şi cuprins între două rânduri de cărămizi în 
zimţuri alternativ roşii şi negre. 

Supt brâu, zidul bisericii este ocupat de o serie 
de arcade oarbe, de formă ogivală, care se pre
lungesc pănă la soclu. 

Motivele decoratiunilor le formează foile de , 
acant, alternativ aurii, roşii şi negre, pe fond 
cenuşiu , închise în triunghiuri alipite, motive ce 
se urmează, cu variaţii numeroase , pe arcadele 
bolţilor şi coloanelor şi În jurul deschiderilor 
ferestrelor. 

Biserica Maica Domnului este a doua în ve
chime din bisericile Slatinei. Odată ce biserica, 
mai veche, a lui Ghinea Vistierul Brătăşanu a 
fost astfel refăcută Încât a pierdut orice interes 
istoric şi artistic, biserica Maica Domnului, puţin 
restaurată, ar fi singura rămăşiţă de valoare din 
trecutul orasului. , 

S'ar cuveni cu atât mai mult ca acest ultim 
vestigiu al vremurilor de odinioară să nu dis
pară, cu cât În chiliile din jurul bisericii a func
tionat in veacul al XVIII-lea cea d'intâiu scoală , , 
a Slatinei 1 .  

1 V. A. Urechia, Istoria Romdnilor, r ,  p. 380, şi voI. I I ,  p.  100. 

Buletinul C0111isi'unii Jlo?'lu1nenteto1' 1 I01"ire. 6 
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t GRIGORE CERKEZ 
Fost preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, t Maiu 1927. 

Cuvântarea rostită de d. Preşedinte N. Iorga la înmormântare : 

In m·omentul când se despărţesc de u n  bun coleg şi de un delicat 
prieten, membrii Comisiuni i  Monumentelor I storice ţin să adauge la în
duioşatul lor c uvânt de adânc regret recun oaşterea publică a me ritelor 
pe · care Gr. Cerkez şi le-a câştigat în opera grea a păstrării celui mai 
scump al nostru tesaur de artă. 

Pe când monumen tele noastre erau lăsate capriciului unor străin i  
nepregătiţi şi neînţelegători, reparând prin dărâm are şi  adăugind ele
mente ieşite din închipuirea lor, el a afi rmat cu hotărâre principiul că 
datoria noastră este n umai de a conserva con solidând. 

Inteligenţei şi in iţiativei lui i se datoreşte astfel p ăstrarea fresce
lor admirabile din Biserica Domnească de la Argeş, pe care a ştiut-o 
apăra contra crimei plănuite . de a o distruge. 

Oricine va călca pragul acestui mai vechiu sanctuariu românesc 
va trebui să-şi aminte,ască de dânsul, cum, de câte ori vom apăra 
şi noi aceste nepreţuite zid iri contra vand a lismului năvălitor, un gând 
de recunostintă ni se va duce către memoria lui. , , 
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INSCRIPŢII ŞI CTITORI DIN BISERICILE DOLJULUI 

1 .  ARGETOAIA, J UDEŢUL DOLJ. 

Pisania bisericii : 

" Cu ajutorul sfintei si de viată făcătoarei Troite 
din

. 
început au făcut �idirea u�estei sfinte biserici 

amândoi răposaţii boeri Argetoeni, însă Ion Argetoianll 
biv VeI Clucer cu soţia d-sale Ecaterina Obedeanu Clu
cereasa i Gheorghe Argetoianu biv Vei Paharnic cu 
soţia d-sale llinca Buzasca Paharniceasa si au pus 
hramul întâi pe cel dintre sfinţi marele ie;a;h Nicolae 
arhiepiscopul Mlralichiei, făcătorul de minuni, fiindcă 
a fost hramul la biserica cea veche ale cărei semne se 
văd alăturea, şi a mai adaos Clucerul Ion Argetoianu 
şi pe a prea- slăvftului prooroc Ion Botezăturul, după 
numele d-sale, precum şi Paharnicul Gheorghe Arge
toianu au pus pe slăvitul şi sf. marele mucenic Gheor
ghie purtătorul de biruinţe, Însă ştiut să fie că această 
b iserică, zidind bolte de la altar până la bolta bărba
ţilor, a răposat Clucerul Argetoianu împreună cu sotia 
d-sale şi Paharnicul Argetoianu a isprălIit-o de to;tă 
zidirea şi, răposând, la urmă s'a aplicat dumneaei 
Paharniceasa Ilinca Buzasca de au lăcut sf. icoane 
cele noi şi au zugrăvit biserica ; Î/ică au luat si alte 
trebuincioase vase care se vede, luând săvârsir� Întru 
întâia Domnie a prea înălţatului nostru Do�n 10 Ion 
Gheorghe Caragea Voevod, leat de la Hristos 1813, 
Oct. 6. 

Biserica fiind fost zugrăvită de ninca B lIzeasca , 
văduva Paharnicului Gheorghe A.r"e lo i a lJu ea n'a 
l nfă�işat pe păreţi decât pe copi i i  � e i .  n u 

'
şi  pc ai 

cumnatului ( ?) ei Ion Argetoianu . 
l llscrip ţiile de-asupra portrete lor cti lo ri ceş1 i s'au 

cam şters cu vremea şi apar greu de descifrat în
tr'o fotografie ce a făcut preotul b isericii , înai n te ca, 
de curând şi în mod in util , chipurile ctito'r ilor să 
fi fost spălate , iar i nscripţiile vechi , unele şterse 
cu lotul, altele în locuite prin in scripţ i i noi şi ne
sigure. 

Privin d  din interiorul bisericii în spre nşă, avem, 
dela stânga spre dreap ta : 

Un tânăr, cu rang de boerie, fiu al Păbarni cului 
Gheorghe Argetoianu ; un băiat ; un băiat, ţinând o 
cruce, adecă mort la săvârşirea biseI'icii ; un tânăr, 
(Gheorghe ?), cu rang de boerie (Stoln i c  .,) , fi u a l 
Păharnicului Gheorghe Argetoiann ; ma rele Păharn ic 
Gheorghe Argetoiann, ctitorul ; supt el, patru co
pii.  din care trei ţinând crucea, adecă răposaţi . 

Urmează uşa şi apoi : 
Ilinca Buzasca, soţia ctitorului Gheorghe ; supt ea, 

de \. C. FIL ITTI. 

do uă copile răposate ; o fată ( Maria ?) , răpo satlă ; o 
fată, răposată ; o fată, (Ilinca ?) , r:ăposată ; o fată 

E C'alerina ?) ; :\Iarele Clucer Ion Argetoian u (fratele 
( ?) c litorul Gheorghe Păbarnicul) ;  Ecaterina Obe
deanq. Cll Icercasa ( so ţia Clncerului Ion Argetoianu) . 
In biserică frumoasă lespede de marmoră pe mor
met n l u l  Man ilii Păbarnic Costache Argetoianu , mort 
nec;lsătorit la 1 1  Sept. 1860, în vrâstă ca de 60 
de ani .  fiu al Păharnicului G l1eorghe A rgeloianu, cti
torul biseri cii . Lespedea a fost pusă de sora ră
posalului .  E cateri lla, soţia maiorului :\Iacreo\7ic i .  

I I .  BRĂDEŞTlI�DIN�FAŢĂ ( Dolj). 
Pisanie săpată de un meşter ignorant, cu cu

YÎnle stâlcite şi litere omise. 
Biserica, cu hramul Sf. Mihail ş i  Gavriil , s'a zi

dit î n \Tl'me:l lui Grigore D i m i trie Ghi ca Voevod , 
b 21:i :\0\'. L' 2·J .  ele coco n ul 10niţă Muscă lji de :\1a ·  
ria . Cos landi n . .'\icolae, Dumitru, Roxandra. Ş l efan .  

B ălaşa, :\IIaria, Constandin , . . . , Panait. . . 

In biserică. privind spre uşă, se înfăţişează, de 
la stânga spre d reapta, următorii ctitori : Armaş 
Panaiot ; cocoana Uţa, soţia d-Iui Armaşului ; Ioan 
Muscă, ginerele d-lui Armaşului . 

l:rmează uşa. apoi : cucoana Elenca �Iu culeasa 
cu fetele d-sale ; supt ea doi copii : Consta şi "Bă
laşa fiica" ; "cocoana Maria fiica" ; "cocoana Du
mitra fiica" ; ,.N ecuIce Măldăreseu, ginerele Elen
căi Musculeasa" ; "el-lui Const. Ferarul şi cu fiul 
lor l un iţă " ; ,\nglleli na.  so ţ ia d-Iui Const. Ferarul . 

m .  BRALOŞTIŢA (Dolj ) 1 760. 
I nscripţia este publi cată de N. Iorga, în "Ins

crip ţi i din b i serici le Homânie!" , voI. II, p. 205. 
Pe păreţi se înş-iră ctitorii în ordin ea următoare . 

privind spre uşă , de la stânga spre dreapta : 
GrigOl',e episco p u l  H ilmnicului lanteriu gălbuin . brâu 

verde, caftan castaniu cu blană neagră, mantie li
liachi e) ; 

Paniţa ego ( numele lipseşte ; este vorba de so
ţ ia  Spătarului \ I ihai Cantacuzino, care urmează) ;  

Pan i\I i l lai  Can tacuzino biv VeI Spătar ;  
Paniţa Bălaşa Argetoianca ; pan Constandin Arge

loia n u ,  bi\" VeI Pitar cu barbă) ;  pan Con stantin 
Argetoian Ll , biv Vel Pitar. 

Urmează uşa, apoi : Paniţa ego Maria (soţia lui 
Cosl antin Argetoian ul Pitarul) , Pan Ni c01a Slătineanu 
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( cu barbă) ; pan i ţa ego Bălaşa ; Pau �I iha i Argeto iaul l  
bi,· Y e l  Păharni c ; Pan iţa ego �Jari a : Pan R adu Ben

gesc\1 . b i y  VeI  Serdat- ; supt el ,  un băieţaş : Paniţa 
ego Maria j su pt ea, o fetiţă. 

IV.  eOTOFENI (Dolj) 1 830. , 
I nscr ipţi a . p ub l icată de K .  I orga, (l . c., pp. 37-8/ De 

reclificat n umai că "Medelnicereasa Smaranda Go
tol'eanu" nu era .,mătllşa": ci "cwnnata" Păharnicului 

Gheu l'ghe Co ţofeanu . 
Dau din nou numele ct i tori lor . 
PJ" i yi nd el i n  i n t eriorul b i seri c i i  spre uşă.  ayem. 

d (' l a  stânga la dreapta : 
Maria monab ia Co ţofeanca ; . Gheorghe Coţofeanll 

bil- Vei Stolnic Cll (TU ce:) în m :l n ă  : :\ i C( )l:l l' Colo
feanu bi,' Yel :l l ede lni eer : Panita e.go Zoita : Panita 
ego E ca leri n a  Păhărniceasa (soţ ia celui care ur
mează) ; Gheorghe Coţofe<l n ll bi,· Yel Păha r 'ni e  ( c t i 

tor) : 
l. 'rmează Ilşa . a poi : 
CUlls lantin Coto ·can l l .  b i ,· Yel  Ml'del n i ee r elito .-) ; 

Zmaranda: :Medelnicereasa ego ; d-c i Păun<l, I'iica 
d-Ior j jupân Ş tefan Coţofeanu . fiul d-Iui :'Vledelnicer 
( ţine crucea) ; jupân Gheorghe br_lt ego ,adecă fra
tele tni Ş tefan) ; jupân Grigore brat ego ; Grigore 
isprh n i celu (z id iri i ) ; 1830. Aug. 25. 

V. ALMAJU ( Dolj) .  
Cf.  Iorga , o .  c.; 4 1-2. 
Paniţa ego ( a  următorului) :\lar;a ; Yasile Yel Yis

tieI' : Pani ta ego (a Lu'măto ru l u i )  Safla : Con stan t i n  

Poenaru Vei Sluger ; Paniţa ego' ,întâia so ţ ie a ur
mă toru lu i) An cuţa ; Barbu Poenaru Vei . ' l uger ; s up t  
e L :  coco n u Co n stan din ; u rm ea ză uşa , apo i : cucoana 
Catrina Poenărea a Slugereasa (a do ua soţie a l u i  
B arb u  S luger) ; supt ea � cocoana Smaranda ; COCO<l l la  
. maranda : cucoana I linca : pan Hadu Bi-ăilo i u  biv 

Y e l  P i tar ; Pani ta :\Iru' ia Condora ţa (sic). Pită,'easa 
ego ; Pan D u m i l rache capich(ha]ia ; Pa n i ţa R�u J i la 
ego : Pan Consta n li n -B ră i loi u] biv VL i Cluce r :  Pa
n ita Sla n ca BrăiLoaia Cl ucE'reasa ego : Safla Brăi

loai<l : l'uco n Î \ a  R l I xanda : Grigo l'<tşco. 

PICTOR STRĂIN LA CURTEA LUI BRÂNCOVE A r  U 

Nu s'a băga t de samă pănă acu m .  pe ntru istoria 
m-tri  romfl neşti , următoarea men ţ i u ne de pictor străin 
catolic; dt'ci ilalwn, la Curlea lui Constan t i n-Y d ă  

Brâncoveanu. 
La 1 708 Q!'eoţi i catolici din Târgo" iş le se p lâng 

că asupra Lor şi asupra , .Bulgarilor·' cato l ic i d in  pro
vil J (h .. Bu lgar ie i " a dat şti ri defavorabile personalul 
de acea tă con l'esi u ile care se află în jur u l  Domn ll-

de � IORGA.  
l u i : )..: person ' adu nate q u i  al seni t i o d e l  no.  lro 
Celsi simo pri nc i pe da d ive rse pa rt i , chi i n  ({ual ita 
di medico. chi  C rl!  i CI ) . chi da pillo/'(' e chi da 
!!iardin iere" d upă acte de la Propaga nda din Roma 
comu nicate ele Gb. Cantacuzino.  în noti ţa lui A. D ,  
Xe nopol , cl.in rlrc h .  soc. st. s i  literare, Y, pp. 
548-9) . 

CERCETĂRILE lvIlSIU ' Il ARHEOLOGICE ITALIE lE 1 ALBA TIA 
SĂf> Ă TURTLE DI VECHEA CETATE ROMANĂ BUTRINTO 

Legap a i ta l iană n i  arală că şe[ul misiunii  

ital iene . a declaraL că materialul prei torle găs it 
in urma săpăturilor dovedeşte că în Alban ia exista 
o popu laţi une cu multe secole mai înainte de inva-

iu nea I lirilor în aceste părţi .  
,\  fo ' (  găsită la B utrinto o mru'e placă de mo

sa ie . de ap roape dlluăzeci de m e l ri,  cu de.-emne în 
trei coL ,'i : care pLacă ele sigur apar ţin ea unei băi 
pub lice. S'au mai găsi t apo i  lat u i  represin tând pe 
Apolon şi  Bahu s . care se crede că aparţi n ecolu-

lui al I \'-]ea î. de Hr. Au' fost de asemeuea scoase 
la heală c;nci statui de marmoră de factură greacă, 
toat e înt l'egi şi  înalte de 2.20 cm . Una din statui 
plre că represintă pe un reJe m1cedon �an sau un 
diadoh : o altă statuie, a le cări i trăsături sunt de 
o mare fi neţă, face a e presupune ca autor al ei 
pe mare l e Praxiteles. 

Aceste descoperiri au Jăcut oal'ecru'e zgomo t în 

cercurile m'heologice din Roma şi cred că ar putea 
interesa şi cercur ile ştiinţifice din ţara noastră. 

R e d .  

ROTOCO ALELE DE SMALT MO LDOVENESTI 

Sunt cunosc ute rotocoalele de teracotă smăltuită care 
îmoodobesc bisericile din vremea lui Ştefan-cel-Mare şi 
care represintă animale cu infăţişări mai mult sau mai 

puţin heraldice. Sunt lei, cerbi, grifoni înaripaţi, sirene cu 
două cozi şi altele. 

Intr'o lucrare despre aceste biserici, publicată acum câtiva 
ani Î.l "B uletinu l Comisiunii Monumentelor Istorice " ,  am emis 
nărerea că aceste figuri erau datorite unei înrâuriri ger
mane - occidentale în orice cas -, precum şi cele foarte 
învecinate ca factură şi desemn ce se mai găsesc pe unele 

, 
de G. BALŞ. 

plăci de sobă găsite În ruinele cetăţii Suceava, 
Am avut 0ca�ia acuma in  urmă să văd în Museul ce s'a 

deschis în Palatul Imperial din Berlin o Iadă (Truhe) de 
lemn împodobită pe faţa ei . între alte ornamente, cu nişte 

cercuri sculptate care Înfăţi şează animale lucrate aproape 
identic ca acelea de pe discurile bisericilor noastre ; dia metrul 
e cam acelaş, 1 5  pănă la t6 cm , Subiectele wnt leul, cer

bul, grifonul  Înaripat, sirena cu două cozi şi altele. Lada 

datează de la  inceputul veacului al XIV-lea şi provine dIn 
Ermersleben lângă Halbersdorf in regiunea Magdeburgului. 
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B I B L I O G R A F I E  
de VIRG. DRĂGHICEA U.  

---0---

J .  D. ŞTEfAN E S e U ,  L 'evolution de fa peinture reli

gieuse en Bucovi/le et en Moldavie depuis fes origines 

jusqu'au X IX-e siecle. 

D. Ştefănescu îşi pmpune in acesl 0'1'05 volum de 
L \  -r 330 pp.,  la ca.re e adaogă U l i  album a a
răla evollL\ia Î ntreg i i  ar le moldovenesl i  din al X I \'-
lf:cl până intr'a l X I X-lea secol. 

. 

Pen lru că. pe lângă j tnrie, a rh i lec l u ră. a rt e le sump
luare : sc u lptură, orfevrărie: s lote ţesu te, broder i i .  ma
l.1u�criple.  m i n ia lur i şi  c' l i �� ra ri i .  icoa ne.  de abi,l în l re 
pp. 1 75-304 se ocupă în special cu i co nografia, teh
'lira ş i  stilul piclmi lor. 

] )ol11 l 1 i , 1  sa . bt�al fJ,' o adi \'i l a le de zecl' a n i  de lu
cru. de zece âni de llluncă laborioasă in mănăstirile 
I ăcu le.  de cinci  an i de m uncă petrecuţi la Paris şi 
Sorb na.  de trei ani  ş i  j U Illăla le  la Şcoala des Haules 
Etu des, ullde a l lJYăţat severa disci pl ină, severa 
constrâlJgere a blllJelor metode de lUCru (p. \'I-VII ) , 
cretle că este Î lJ d ri tu i l să facil. munca t i t '  r l f'scope
riri şi  de căutări . . .  peLltru ' cea mai mare parte din 
mO I l lUllentele !;ii seria aproape completă de docum ente 
pe care le  aLlalisează şi care îi aparţilJ in intregime 
(p .  1 1 ) .  I n  acesl m d dom uia sa face o serie de 
-descoperiri, în pecial , .cu o mare precisie d mt'
todă" (p.  28 7) asupra mediulu i  istoric. evoluţ ie i  pic
lur i i  mo n umelJta le. şi melodei de datare a m o n u lllen
lelor (p .  288). 

D-sa îşi propune a resolva o serie de pro
bleme : 1) tlatarea piclurilo r care, după d-sa. lIlI se 
poate face după pisani ile pentru zidirea bi ericii. 
De aceia îşi propune a recurge în l ipsă de date" 
la anaUsa operelor ar le lo r  somptuoare. , . ceia ce 1 1 Im
pune aplicarea melodei stilistice în toată rigoarea 
sa" (p . 1 1 1 ) .  

Aceasta l l U  v a  împiedica insă p e  d. Ştefănescu ca, 
in dasarea mon umeLltelor decorate . să-şi însLlşească 
toale datele pisauiilor monumente]or ( p .  86) , afir

mând că a găsi t  " concordanţa stilului decoraţi lin ii şi  
spiritului său cu stilul altor opere al artelor som-
luare". • 

I nsă ll U putem pricepe cum d. Ştefănescu vede 
intr'o sculptură o concordanţă intre detaliile jcono

g rafi ce a le cruci i  din Dragom irna şi p ic lurile dela Ce
tăţuia (p . 38) : o a ri rmaţie a d-sale IJ U este o tlo\'edire 
il l esei ce şi-o propune. 

In orfevrerie, în care capitol vorbeşle c hiar de po
lire şi  panaghial'e, n u  n i  dă lllClUn exemplu de 
concordallţă între ornamenlele lor şi ale picturii. 

Pentru stofele ţesute, de şi ni vorbeşte de concor
danţele ornamentelor lor cu ale pietrelor de mor
min te, ,concordanţe aşa de strânse încât se poate 

dab p ietrele dupa mo tÎ \'ele lor", şi de şi ni afirmă 

că . . p l I l<:m de il lonstra Î n l l· ·ulI mod p nO'c is  cOI'espon
den ţ a  Joarle sht IJsă a arIei bmderi i lor  Ş I  picturii 
mOll LUJlentale Î n  tuale epoci le" ,p . 50) . de  abia h Suce
\"i t <. l n i  \'urb�. ie .,d e î]] ru d i re,t stdlJ ă p� C<I l'L' el-sa 
o descopere" înt re figura lui Ieremia :\IoviLl de pe 
păn' ţ i  ş i  Î n l re <I ('eia e le  pc acoperemâ lJtul său de mor
m,tllt. Cu acesl singur 'exemplu şi cu acela a l  
con cord< l n ţe :or di ll l re scena l nm Ir;nântiirii Dom n ul ui 
i l l i n  picturi şi e p i t a l"c p. 1 \)6 . d-S:l resoh'ă prob lema 
couco relan \elor. 

III privinţa mCtnllscripleZor şi cal igrafii lor. şi în 
speci a l  icoanelor. d-sa n u  ni dă n iciun exemplu de 
concordanţă.  de şi d-sa face sute de a fi rm: l \ i u n i  asu
pra punct u l u i  său de vedere. 

Evielent exisle lJ ţa figurilor sau ornamenLelor pe 
loate opereie arLelor s U m p l Llarl'. ş l iu le  dp bată lu
mea: lrebLl il' să aibă pecetea t impului  în care ele au 
fost cxe:ula ll' . şi exi sta concordanţe, ce trebuiesc 
doyedi te j a pre l inde.  îlJ ă, că n u  se poate stud i a  
p i c l u Ta fără aj u lorul lor. esle a umplea aproape o 
j umăla le  de volulll cu un studiu stră in de ţelu l  ce 
şi-l propun!.: d. Ş lefălJescu.  adecă studiul evoluţ i e i 
pictlll·ilor. 

Gă im foarte mulle original i tăţ i  În această l u ngă 
Ira t<u'c a arlelor sumpl uare p care d. ' te[ănescu 
o face cu un mare lux de eLlumeraţie de obiecte şi 
de de>.l"rieri. nu nUlllai di Ll B izan ţ dar dilJ toale ţe
ule "eci ne. 

D-sa arată că toale aces te l Llcrări : m i n iaturi, icoa
ne, covoare, orfe\Tărie, etc., erau opera atel ieuelor. 
dirigiale de un maestru şi ridicate în aceleaşi 10Cllri 
cu măIJ ă  tU'jJe, şi dovedeşte aceasta prin faptul 
că .,recunoaşle acelaşi sti l în toaLe ob:ecicle ap.ll'ţ i
nând aceleiaşi mănăsti.ri" ( p .  34) . Dar a afirma nu
mai că cutare cruce din Dragom irna şi Secu "ne 
aduce la atelierele Illoldave" (p. 38) . că il'orj i le  dela 
' uceYi ţa apal'ţilJ alel i erelor moldoveneşti, penlru că 

artistul "face probă de slabe cunoştinţe de com-
posi\i i" p. 40) .  a afirma că orrevrării le dela S uce
viţa se rata.şează la "alelierul de orfevrăric" dilJ Ră

dăuţi: fără a ni vorbi n imic despre acest atelier ; a 
alirma că .,armonia ce apal'e îll figuri, cu expre
sie uşor mi stică . depărtată, ce izbeşle, e marca ate
lierului  l u i  Ş let"all-cel-Mare, în materi e de stofe" : a 
afu'ma ş i  precisa existelJţa atelierelor de stofe până l a  
anul  1630. f�ră de  nicio dovadă ; a afirma existenţa 
atelierelor celebre "ale epocei de la R Ulllor, unde 
se află u n  splendid evanghel iar cu m i n iaiLu' i di n 
1487" � a afirma chiar existenţa corporaţiun ilor ar
tistice la SuceaY<I pentru că acolo se află un p iclul'  
cu llLlmele Ştefan este a nu dovedi n imic. 

lsloriceşle de-abia se cunosc n umele cilorva pic-
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tori . restul t u l lu'or ope:'c br lor  esle anon im.  01·re
\T�lria. În special. e comandată de Domu i i  uoşlTi 
În cetăţile săseşti sau la Danzig . .  -\UgSbIU'g ş i  :\ li.rll
bcrg şi  nn al'e. În genere, nicio legă '1 ul'ă cu \Te-un 
alei ie I' moldoyenesc. 

Zugrayii de obiceil'l trăiau în târguri ş i  oraşe. unde 
îşi făceau eleyi şi, foarte rare ori, Întâlnim câte un 
zugray printre călugării mănăstirilor. Cât pri\'eşte ţe
sălurile. ele erau atunci opera domniţelor şi femei-
101' boierilor români, cum se întâmplă casul şi as
lăzi .  şi comenzi în sb'ăinătale . Este cunoscut. după 
b'adiţie, casul epitafului lui Kistor Lreche, de la 
, I 'Cll, lucrat de o ţia lui :\ istor L'r c!le. Jnchisă in
l r'lln tun) de soţul ei. penlru mol h'e pe care n u  
le cunoaştem. 

li n atelier presupune o cuntinuă muncă. de ani 
de zile. În toale d irec(iile adelol' sumpluare; in 
ved erea aprodsio nării mănăstirilor şi bisericilor d in 
regiune. 

L l ldc sunl lucrurile rămase de pe urma aceslei 
aClivităţi a atelierelor ? 

Tot aşa de curioase penb'u acest cap i tol sunt 
afirmaţiunile d-sale care pretinde că prin tehnică 
şi an,llisă , chiar himică, a putut să stabilească ate
lierele (p. 9) . Ripidele dela Putna ar fi italiene. 
(p.  43) , de ce ?, probabi l  pentru . consideren te de 
sprţa aceasta. pe care le dă la celelalte lucrări anali
sa l e. că IiglU'i le .. conh'astează cu aierul IlmJlat ş i  
surâzălor al  figurilor maeştrilor saxon i  d in  Tran
si:\'ania" rp . '�J) . Sau că . .lucrările sa'\one ni ebu 
figuri c'- tind 1:1 pătrat" (p. ' -16) . Sau că porlretul lu i  
Ş t e fan-cel-Mare e .,datorit a telierelor mo:d: \v '" pen
trn că .. sun t din cele mai miraculoase realisa�i Lllli ale 
bruderiei "  sali că " analisa himică i-a permis a des
cup('ri î l l trebuin ţarea co lorilor \'egetalc extrase d in  
p l. :lll ie orientale culti\'ale .  în 'JIoldo\'a" pp .  53-34), 
in C'Olx'ri'jld de mOi'mânt al 'JIariei de 'JIangup. 

Tot ca o C'uriosit::t tc  notăm p�et insa i nnucnţă a 
arie i pJpulare asupra ornamentaţiei arlelol' SL1I11 p

tuare şi monumelltale, basată pe strania teorie a 
d- l ll i Tzigara-Samul'caş. că ţăr,: lllul rom.ln îl! bise
I'idlc sale de lemn a creat sti lul roman şi gol ic, 
care, mai pe urmă, a i nfluenţat aSllpra arbitec
bJrii monumentelor noasb'e şi deci toată arta. 

E de remarcat că o bună parte din obiectele !l
cestui  cap . tol .  de care \'orbeşte d. Ş tefănescu au fosl 
expuse în Exposiţia din Paris, de unde a luat 
şi fotografiile pe care le reproduce. D-sa nu po
men şte. însă. dec,U înl<1mpIător de această exposi
ţie. 

Notăm în b'eacăt unele inexactităţi : că n u  există 
niciun iconostas moldovenesc din al :'\.VII-lea veac 
(p. 36) . Există cruci din secolul al XV-lea (p. 37), 
:'\ 1 1 a l'x istal nicio relaţie de pictLU"ă În lr Danzig şi  
;\ Io lllo\"a, dar a e :dstat numai pentru clopotele tur
nate aC010, deci portretul  lu i  Ieremia :\loviIă. abso
lut biwn Lin . pe care d. Foci llon l-a asămă�at cu 
porb'etele lui Luca Kranach sau Holbein, nu are 
nicio legătură cu pictorul propus de d-sa, Krober 
\p. ,)7 ) .  din  Dauzig. care l-a!' fi executat. 

Icoana zisă a preotului Mătase datează evident 
de pl'in anul 1780. d upă Ielul de tratare al în
cadramentului şi al cutelor hainelor sfinţilor, prin 
b'ăsături de am, iar nu din veacul al XIV-lea. 

Toa t!' itOalle:e cita le de d. Şlel'ăneseu .  ca şi cea 
elin Golia, ca fiind al XVI-lea secol, sunt din al 
XIX-lea secol .  Cele mai vechi icoane moldovelleşti 
Sllllt cele indicate de mine : Putna şi Sf. Ion de la Su
ceava (p. 71) .  Nici o icoană din veacul al XVIII-lea 
nu e piclată În uleiu (p. 73). De abia la finele w::\
cului se pictează astfel. 

Yenind în s fârşit la pictură, d-sa faC'e enumer.lrea 
bişericilor orl1ale. aşa de precis în enumerare in
cât socoteşte chiar bisericile care nu au fost nici
odată omate. notând chiar numărul ele ordine 
al biserici i  al cări i  nume i-a scăpat d-sale. dar 
la care pline dată precisă de : "eacul al X I X-lea. 
Chiar b' ser:ca Mănăstiri i  Caşi n.  care nu conţine un 
mi! i rl1elru pătrat ele p:  ctură. esle pusă ca model de 
pictură refăcută în al XVII-lea veac . (p. 88) . 

D-sa . în acest capitol. face o umară Înşirare a 
scenelor care ar exista În . diferitele despărţăminte ale 
hi sel'ic i lor. CII indica\iul l i  asupra sti lul  li ele felul a
ce ' l a : ,.cleeora ţ iu  ni le originale ne autorisă a considera 
aceste p icturi ca a p31'ţiuând artei monumentale a 
veacului al XV-lea", 

In ieonofjraÎil' este ob�eclat. ca ş i  În capitolele de 
pană acuma. de t rmen i i : evolutie. tehnică şi ana
lisă. D-sa pe aceste metode găseşte că b i serica Sf. 
Gheorghe din Suc 'ava. Suce\'iţa şi D:'agomil'na, şi În 
special aceste două din urmă, ar face o categorie 
'lparte. care a suferi t influen ţele pictmii valahe, şi a

ceasta pentru eă are pe lamblll'ul turlei diviua 
liturghie (p, 179), 

Cercelând absid�\ p:i ocipaIă. d-sa �ta b ileşte două 
tipuri de ordonanţă a picturilor : 1) tiplll 'JIoldoviţa, 
caracteristic bisericilor Înainte ele 1570, cu figura 
Maicii Domnnlui  În conca abside i .  deci t ipul biz,ln
lin ; şi 2) tipul Suceviţa, Dragomirna. cu scena Inăl
ţării Domnului. D-sa afirmă că acest al doilea t ip  
a suferit influenţe valahe, probabil pen tm că î n  
ambele biserici se află represintată scena �erna
colului care se găseşte şi la Biserica Domnească 
din Argeş. 

Dar existenţa friselor la i\Ioldoviţa. În naos, şi 

Bălineşti incalcă regula stabilită de d, Ş tefănescu şi 
face ca biserica Moldoviţa, pusă de d, Ştefănescu 
la tipul unu' .  adecă bizantin. să fie rataşată la tipul 
doi.  adecă valall pp. 181 -182) . Insuşi d. Ştefănescu, 
după o fixare  aşa d e  riguroasă a t i  plll'ilor ele ordonan
ţare a picturilor, la pagina 189 aşează biserica Moldo
\'iţa la tipul doi, valah, de şi mai înainte o aşezase 
la tipul unu'. " f ntru cât s tarea picturi lor ni permite, 
l'ataşăm redacţiile moldave la tipul bizant in .  ex
ceptăm l\Ioldoviţa. ale cării pictlll'i aCllsă. cwn am 
obsenat-o încă, o inf luenţă serbă sau \'alahă" (p. 
189) . 

Un cuvânt care revine adesea de la primele pa

gini ale lucrării d-lui Ştefănescu şi căruia îi con
sacră un lung capitol este tehnica. D-sa emite 
o părere originală asupra tehnicii picturilor Muntelui 
Athos şi  deci şi alor noasb·e. De şi avem faimosul 
tratat al lui Panseli nos. d-sa se basează pe tratatul 
lui eennini, pentru aceasta, copiat şi tradus În toate 
limbile Orientului : şi la noi, d-sa spun că ace le 
picturi se făceau il. la delrempe cu zama colo
rilor minerale amestecate cu var în praf. Inainte 
de aplicarea tonurilor e arunca apă pe. păreţi ş i  
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se acoperiau cu �H( )a l Jc lllu ia t e  păreţ i i  ce treb u i : l u  
pictaţi ( p .  208) . 

Pe lângă aceasta d-sa descopere că b or ice pic
tură ar fi trei straturi : 1 )  Mortar cu două părţi n i
sip şi unul var legat cu câlţ i ; 2) un strat de o pt mili
metri var foarte fin, amestecal cu in tocat şi 3) 
un strat de cinci milimetri de var foarte fin ,  care 
face suportul picturii. 

Pc aceste date d-sa se base::lză şi la datare : ,. n 'am 
.găsit un singm' cas în care aceste cercetări să fi 
fost contrazise" (pp. 209-210) . 

Ca pmbă n i  dă casu! de la Băl i neşti şi a l te l Ji se
rici. În care În josul păreţilor a văzut "urme de 
roşLi.-căT�miziu.  trase cu pensula şi formând ca
rouri, romburi sau dreptunghiuri , pe var viu . 

D-sa spune : ., I n  aceste casur i  a\·em a face cu o 
pl·cparaţie e les iinată a susţine::l tonur i le picturii pro
pri I I -zise· ·  (p.  2 1 1 ) .  

De fapt cele trei strare a e  care vorbeşle d .  Şte
fănescu provin dela trei epoce diferite. 

Panouri  le ele la Băli l leş i i .  cu acele carouri .  da
lând de 1::1 originea b i seri c i i .  sun l  caracteristice p ic
turii medievale. 

E le  există în castelu l  e h·e \ ia l J  C h il ion şi în castele1e 
francese. 

S i ra le le  e l e  picl l l ră e l e  de-asu pra. crezute ele d. 
Ştefănescu elin veacul al XVI-lea. sunt din alte e
poci. De fapt pictw'ile moleloveueşti ca şi cele 
valahe sunt făcute pe uu singw· st1'at de var care 
nu are uici un bob de nisip în composiţia sa. 

Aşa-zisele analise bimice. fără nicio i ndicaţie de 
dosagiile găsite. pe care le aminteşte în întreaga 
carte, aflăm în tr'o notă strecurală la pagina 2 1 2  
că sunl  răcut de o domnişoară. Nu au. deci. n i cio 
gn�u lale ş l i in ţ i r i că .  AsUel ni explicăm cnm d. Şte
făncscu. care ştie că roşu! pe care î l  Întrebuinţează 
ţăranii se extrage şi din planta ro iba, afirmă că 1'0-
·şul picturilor provine d :n garanţă orientală I Şi, cum 
negrul de fum, constatat de d-sa în picturi (de 
fapt de cărbuni de teiu) .  Se punea penlru ob
ţinerea în special a albastruIui ,  d-sa crede că este 
un amestec cu oricc coloare, ba încă d-sa face 
şi procesu l himic " al d isocierii de coloare (prin 
i n lrodncerea negrului. de fum) , penetraţie În . adân
-dme şi în întindere, în suprafaţă, a .acestu i  negru 
protejând contra umidităţii sănătatea tonurilor" (p. 
2 1 2) . To l ceia ce spune d-sa cu privire la faptul 
că picturile noastt·e ar fi fost executate Il la de
trempe, pentru că se şterg mani le  şi feţele sIin
,ţilor prin spălare, n u  este exact : no i  am între
b uinţat fresca. şi, dacă se şterg câle odată unele fi
guri şi draperii, şi, în special, inscripţiile, prin 
spălare, este că pe aceste părţi mai revenia maes
trul asupra muncii. ucenicului, la sfârşit, atUllci când 
fresca Începuse să se usuce. 

In privinţa stilului d-sa emite, pe lângă generali
tăţile cunoscute ale funcţiunii simbolice şi arhitec
turale a pictmilor În biserici, şi o teorie asupra ca
lităţii extraordinare a liniilor. D-sa crede că un sis
tem de linii şi modula(ii poate determina un stil. 
(p. 220). Deci d-sa admite vocalitatea l iniei ! " Un 
ritm al mişcărilor care organizează elementele a
cestui tot inseparabil,  făcandu-l să trăiască în modul 
u llei opere mllsicale" (p. 228) . 

] n  ,I C('S :  Sens d -sa ne a · i gură că " păreţ i i  deco
ra l i  ,I i .\ I l l lu l l \· i \ l · i  şi \"Ol"One�ulu i  c:Întâ (p .  22:) . 

O notă to l aşa de origi nală are d. Ş tefănescu 
in s l l ld i i l e  d r:l peri ibr. care după el-sa p o t  · f i  În Junc
ţie ele tl·ei pu ncte de vedere : 1) modelate pe model 
\·i u : 2) pl' J1 I :l l I ec l l i  n ş i .  a l  t reilea În funcţie arhi
lecturală. 

După d·s:l . L) draperie îu [uneţie de arhitectură 
joacă :1 celaş rol ca elraperi i le-teacă ale statuilor
coloane ale evului mediu (p. 234) ! 

Cu o cb·aperie în asemenea funcţ ie .,un corp 
dntpat nu mai ('s le  în aceste circuJnstanţe un nud În
velit Î I I  draperie . . . .  draperia e-te În  ărcinată să ug
gerezc ş i  figureze corpu l  şi v iaţa" (p. 283) .  

Arta bizanti nă după d-sa abandonează Yirtuosităţile 
artei grece ale ult·mului seco l şi se Întoarce la cou
cepţia corpm'ilor drapate a1e artei monwnentale (p . 
234 ) .  

Aceasta însă nu-I opreş te ca,  vorbind pc aceiaşi 
pagină de Îmbrăcămintea artei b izant ine.  în pic
t u ră .  să n i  splli.e că se rataşează "la tradiţ ia 
an lică·· şi să a li rme că draperia Mântui torului  d i n  
Capela BisLri \ei d ă  imaginea corpului". ba ch iar 
" impresie ele ordin psihologic. fi i n dcă ni relevă miş
carea. neliniştea şi  rugămintea" (p. 234 ) .  La pagina 
237 ni af irmă chiar că " draperiile veacului  al X \"
lea sunt corpuri':: iar la pagina 236 că în cutele 
ei da I l  mi�cări le interioare ale sufletului ! De allfe l  ce 
funcţie arhitecion i că poate îndepUn i  dl·aperia unLLi 
sfânt  înh" un mic  panou pictural I 

D·sa numeşte foi de acant sau palmetă chiar foile 
de viţă cu struguri. I I 

I n  privinţa pQrlretului. trecând foarte superficial 
asupra adevăratelor portrete clilo riceşt i .  intre care 
punc şi pe al  unu i  ctitor representat călare. la Lu
jeni .  d-sa, care insistă aproape o foaie asupra por
tretlliui lui j\leLoch i tes (p. 259) . se opreşte mai ales a
supra portre te lo t· sfinţilor facute, crede d-sa, după 
natură. 

Iutr'un panou cu asemenea sfinţ i  analisa ş Li inţifică 
a d-sale ii permite a presupune că se represintă pic
toru l biselici i .  Arbure, ba chiar se identifică rudenia 
acestuia cu alte patru persona.gii (p. 275) . 

. Ne miTăm că pe cale de analisă nu a fost găsit şi 
numele pictorului. 

AuLOrLLI exaltează importanţa porh'etelor familiei 
l u i  Brâncoveanu de la Hurezi, ai cării membri au 
Loţi capetele deplasate prin reLuşări posterioare, cum 
se ştie. 

Albumul, admirabil executat de editorul Geuthner, 
dar fără niciun plan, ni dă o cădelnijn (între 
picturi !) din veacul al XVIII-lea, pusă greşit în 
al XV-lea, p. 19. Icoana din Golia din al XIX-lea 
veac o pune la al XVI-lea veac, iar Maica Domnu
lui cu partea sculpturală a icoanei, care denotă ro
cocoul  sfârşitului. veacului al XVI I I  -lea, e pusă În 
secolul al XVII-lea, p. 25. 

Icoana fecioarei din :\Iuseul Orero, pusă în veacul 
al X\' I I l-lea, e fanlasie. PictlU'<1 de la Go lia dată la 
planşa 105 este din 1838. 

S li lul  d-lll i Ş t dăllescll esle b mba Uc. i nfatuat şi 
prolix. 
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P. P. PANAlTESCU, Fondations religieuses rou
maines en Galicie. A Lw6w (Lemberg) l'eglise de 
l' Assompfion, aujourd'hui uniate, appartenanf aux 
Ruthenes, est bâtie sur une ancienne fondation 
moldave du XVI-e siecle. Elle a joui pendant long
temps de la munificence des princes de Molda
vie, apres avoir ete entretenue par le riche mar
chand cretois Constantin Corniade. La familie des 
Movilă et surtout leur parent, le prince Miron, la 
comblerent de dons. L'eglise de S. Onuphre, des 
Basilitains, contenait la tombe du prin ce Etienne 
Tomşa, decapite dans cette viile en 1 564, et celle 
d'une fille de prince du meme pays. L'eglise de 
S-te Parasceve porte une cartouche du nom de 
son fondateur au XVII-e siecle,' le prince Basile 
Lupu. A Unie\-v, a Ustie, a Kejdani, pres de Wilna, 
etc. sont commemores encore les dynastes du 
meme pays. Est signale aussi I'Evangile peint par 
Etienne de Suceava, en 1 6 1 7, qui se trouve au 
Musee de la Confraternite de Lw6w. Des notes 
sur le Grand Skite, nourri des revenus crees par 
les princes moldaves. 

N.  IORGA, Deux monasleres du district de Dâm
bo vita. Le monastere de Cobia est une fondation 
du bOlar Badea en 1 572 : belle bâtisse en briques 
apparentes formant des arcades lombardes oblon
gues. Celui de Butoiu, refait au XVll-e siecle, a 
des origines qui remontent au XV-e (Ies moines 
de Thessalie, auxquels il etait dedie, voulaient 
meme en remonter I 'origine au XIV-e). 

N. IORGA, Deu.O( eglises de Transylvanie. L'e
glise paysanne de Mesentea, mal reparee, etait un 
type interessant de sanduaire paysan, comme on 
en faisait au XVIII-e siecle. CeHe de Galda, en 
ruines, conserve son toit en bardeaux et offre des 
fresques d'un caradere tres distingue ; elle est 
de la meme epoque . 

. IORGA, Eglises de Focşani: L'eglise de la 
Vierge (Precista) a f ocşani offre surtout de ri
ches travaux d'argenterie. Comme type d'archi
te dure, celle du Prophefe Samuel, bâtie vers 
1 760, a la Iigne elancee des bâtisses du XV-e 
siecle. 

VIRGILE DRĂGHl CEANU, Un epitaphe du Me
tropolite Etienne de 1652. M-me Anne Lahovary 
possede un epitaphe du XVII-e siecle, d'un tra
vaii extremement soigne, dont le donataire est le 
Metropolife de Valachie Etienne. La comparaison 
avec d'autres objets, plus anciens, du meme geme 
est tres instrudive. 

CONST ANTl N  � OLOMON, La fortificaiion de la 
vallee du Berheciu. Sur I'emplacement d'une sta
tion antique, une forteresse en terre defend,  dans 
le distrid de Tutova, la vallee du Berheciu, 
I'auteur decrit minutieusement la forme de la fortifi
cation. an y a trouve une epee qui est certainement 
du XIV-e ou du XV-e siecle. Or, un document mon
tre que, a cef endroit meme, descendant de Bârlad, 
Etienne-Ie-Grand, prince de Moldavie, etait venu, 
au mois de juin 1 476, pour defendre le pas
sage a Mahomet II. La campagne est presentee en 
detail. De la confrontation des sources il ressort 
qu'Etienne y resta entre le 1 1  juin et le 1 1  juillet, 
avant d'aller se poster dans les forefs de Valea
Aibă, ou fut Iivree la bataille. 

, JEAN C. flLlTTl,  L 'eglise de l' ssomption ou 
de la Vierge d Slatina (Olt) . f ondation d'un ad
ministrateur des salines valaques en 1 736. On a 
decouvert les fresques representant la familie du 
fondateur. Celle des SIătineanu figure parmi les 
donateurs. Une reparation malhabile a change le 
caractere premier de I'edifice. 

otice biographique sur I'ancien president de 
la Commission, M. Gregoire Cerkez. 

La Chronique contient des inscriptions d'eglises 
du distrid de Dolj (Argetoaia, Brădeştii-din-faţă, 
Braloştiţa), recueillies par Jean C. filitti, une 
notice sur un peintre italien a la Cour valaque en 
1 708 (par N.  Iorga), une autre sur les travaux de 
la mission archeologique italienne en Albanie, une 
derniere sur les disques d.email qui ornent les egli
ses moldaves (par G. Balş). 

M. Virgile Drăghiceanu donne un compte-rendu 
de la these de J .  D. Ştefănescu sur la peinture 
religieuse en Moldavie. 
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U LES CHÂTEAUX OCCIDENTAUX EN ROUMANIE I 

PAR N. IORGA. 
--0--

Presenter les châteaux d'un pays, c'est tout 
un probleme. On peut les presenter au point de 
vue pittoresque et alors on a une exposition 
plutât descriptive a laquelle se melent certains 
elements d'histoire qui peuvent etre utiles pour 
omer un peu la description. 

le prefere, au risque de transformer cette 
conference en une leGon que je chercherai a 
rendre la moins ennuyeuse possible, presenter 
autrement les châteaux de Roumanie, c'est-a
dire non seulement les châteaux de l'ancien 
royaume, mais aussi ceux de la Bessarabie, qui 
n'est que la partie orientale de la Moldavie, de 
meme que la Bucovine, enfin reunie a l 'ancien 
royaume, n'est que l'ancienne Moldavie sep
tentrionale, et ceux de Transylvanie qui ap
partiennent aux Roumains, meme des châteaux 
qui ont ete bâtis en territoire uniquement rou
main par d'autres. El on ven a la raison pour 
laquelle je les place ensemble, parce que sur 
les châteaux roumains il y a une inf1uence qui 
vient de l'autre câte. 

Je n'ai nullement l'intention, dans cette con
ference, de pretendre a une originalite roumaine 
qţli aurait cree des types de châteaux et qui ne 
se serait pas exercee ailleurs. 11 y a des liens, 
des derivations que je ne desire pas eviter, et, 
meme si je le desirais, ce serait impossible. 

Mais je prefe re, au !ieu de donner les châ
teaux en description pittoresque, avec certains 
renseignements historiques a câte, les presentcr 
dans un systeme qui n'est pas tout a fait nou
veau et qui a ete souvent employe, mais que 
je crois preferable aux autres, c'est-a-dire par 
groupes historiques, par epoques, chaque epo
que ayant un caractere particulier parce que 
chaque epoque subit une autre influence. 

L'ordre geographique en sera derange, le 
pittoresque perdra, mais on aura ce qui me 
paraît etre essentiel dans toute exposition pu
blique, soit que cette exposition se presente sous 
la forme d'une leGon ou qu'elle prenne le caractere · 

d'une conference : il y aura la comprehension. 
Or le but principal est celui d'obtenir cette 

comprehension. Pour la description, les images 
dont je puis disposer serviront a completer les 
quelques indications ou suggestions que je serais 
capable de donner: 

D'abord, je crois necessaire de fixer une dif
ference, une difference essentielle entre les châ
teaux de Roumanie, de l 'ancienne et de la nou
velle Roumanie, et entre les châteaux, tres nom
breux, tres interessants, assez bien connus, decrits 
plusieurs fois, d'un pittoresque attachant, qui se 
trouvent dans certaines regions de la peninsule 
des BaIcans. 

Pour les anciennes provinces de l 'Empire 
Byzantin, le nombre des châteaux est tres res
treint. En dehors des admirables fortifications de 
Constantinople, qui se sont conservees, des for
tifications du Bosphore, en dehors de quelque 
chose sur les bords de la Mer Noire, des restes 
de châteaux du câte de Mesembrie, d' Anchiale, 
d'A"idos, parfois sous une forme turque, dans ces 
anciennes provinces de l'Empire Byzantin il n'y 
a pas de châteaux. La raison est tres facile a 
deviner : la ou il y a eu la domination de l 'Em
pire, de l'ttat, l 'Etat avait besoin de certaines 
fortifications pour se defendre contre les inva
sions, et alors il y a eu ces murs de Constan
tinople, jadis aussi les murs d' Anastase, qui de
fendaient la capitale. 

Mais, en fait de formations locales d'un ca
ractere autonome et independant, de ces petits 
Etats militaires qui se seraient confondus ensuite 
dans l'Empire, il n'y en a pas dans ces pro
vinces byzantines. Ci et la, aux defiles des Bal
cans, dans des regions d'une grande importance 
militaire quelques rideaux de pierres, et c'est tout. 

Pour la Bulgarie, sauf une region dont · je 
m'occuperai en presentant en meme temps un 
des plus beaux châteaux de Roumanie, le châ
teau hessarabien de Moncastro, d' Akkerman, de 

I Conference
· 
donnee â la Societe des Amis de I'Universite de Paris le 25 janvier 1929. 

Bu/eti"'"ul Comisiunii ./l1onttm entelo1' Ist01'ice. 
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Cetatea-Albă, sauf une certaine rangee de bourgs 
ayant le meme caractere et servant au meme 
but, il n'y a pas de châteaux, parce que, la en
core, il y a eu l'imitation de Byzance, c'est
a-dire l'Etat dominant, n'admettant aucune au
tonomie locale, ne permettant aucune orga
nisation militaire de caractere particulier, sup
primant tout ce qui pouvait paraître avoir un 
but de resistance a l'autorite du souverain. 

En ce qui concerne les provinces serbes et 
la Grece, il en est tout autrement et la, en fait 
de châteaux, il y a une abondance, une variete, 
parf0is des qualites esthetiques qu'on trouverait 
diffrcilement du câte de la Roumanie. 

Du cote de la Grece, il faut tenir compte de 
ce fait que, sur cette ancienne province de 
l'Empire, il y a eu la domination franque. Cette 
domination est venue avec ses châteaux. Or il 
y a eu la une vie locale extremement interes
sante, un peu anarchique, empechant la con
stitution des grandes unites territoriales, mais, 
sous notre rapport, il y a des avantages qu'on 
chercherait vainement en Roumanie. 

Ces châteaux franc;ais sont restes eu grande 
partie jusqu'a notre epoque. Les travaux faits 
pendant les dernieres dizaines d'annees par un 
savant de la patience et de l'enthousiasme d'un 
Rubio i Lluch le grand historien catalan, servent 
a montrer le caractere de cette vie de châ
teaux sur le territoire de l'ancienne Grece. 

Puis, du câte de la Serbie, et d'abord des 
provinces qui sont entrees dans l'Etat serbe 
apres la guerre, on a pour la Bosnie et pour 
I'Herzegovine toute une region de seigneurs, de 
knezes, de voevodes, qui arrivaient parfois a 
avoir une inf1uence capable de s'opposer a l'in
fluence du Tzar, du concurrent a la domination 
de Constantinople, de tenir tete a un Douchan, 
a un Ouroch. Ces knezes et ces voevodes 
avaient leurs châteaux et ces châteaux on les 
observe d'un bout a l'autre de cette Bosnie et 
de cette Herzegovine, a Vrandouk, ei Visoki. 
11 y a d'abord le château et puis la viile, qui 
est tassee au pied du château. En haut, le fort 
sur le rocher, disons : Visoki, et en bas le Pod
Visoki, c'est-a-dire ce qui a pu se former dans 
l'ombre, sous la protection de ce fort. 

Ceux qui aiment les châteaux pittoresques et 
ne veulent pas aller les chercher uniquement 
sur les bords du Rhin ou dans certaines regions 
du Danube, ceux qui ne trouveraient dans la 
Grece actuelle qu'une partie, une faible partie 
des magnifiques châteaux francs qui en recou ... 
vraient le territoire, peuvent aHer en Bosnie et 

y satisfaire toute leur curiosite pittoresque dans 
le domaine militaire. Mais en dehors de la 
Bosnie et de l'Herzegovine, en Oalmatie, on 
trouve, bien entendu, une autre influence, un 
fort courant italien venant de l'Ouest, qui a 
donne le caractere ei toute l'architecture de cette 
region. On n'a qu'ei penser aux beaux murs, 
presque intacts, qui entourent cette magnifique 
cite ancienne de Raguse, la Ooubrovnik des 
Slaves, avec les belles fortiHcations entre . les 
deux portes : la porte Pile , qui conserve son 
nom byzantin, et la porte Plotche, ei l'autre bout. 
Mais dans la Serbie proprement dite les châteaux 
ne manquenf pas, et ils sont parfois assez anciens. 

Belgrade est dominee par ce reste de château 
d' A vala, auquel est reliee une legende, ni plus 
vraie ni plus fausse que les autres qui rempla
cent l'histoire par la poesie. PUis, lorsqu'on 
descend sur le Oanube, du cote de Semendrie, 
de Smederevo, on voit, avec le meme sentiment 
d'admiration ei chaque voyage, surgir les hauts 
murs du château des Brancovitch, dans un etat 
de conservation qui etait parfait avant les legers 
degâts dUs aux boulets autrichiens pendant la 
grande guerre. 

En face de ces châteaux du territoire grec, 
de ces châteaux de certaines regions de Serbie, 
la Roumanie,-meme la Roumanie qui a ete pen
dant quelque temps sous la domination des rois 
de Hongrie, la T ransylvanie et ces regions voi
sines qui ont subi l'inf1uence d'une forte civili
sation occidentale de caractere militaire -,  peut 
offrir beaucoup moins. 

Cependant, s'il n'y a pas de majestueux châ
teaux perches sur la cime des rochers, si les 
ornements de ces châteaux n'appartiennent pas 
au grand art, ne forment pas des elements d'une 
esthetique toujours appreciable, on y a l'avan
tage, saus le rappart des châteaux camme saus 
taus les autres rapports, de trauver des epoques 
diffei entes dant chacune est marquee par son 
caractere distinct. 

La grande synthese qui s'est realisee entre les 
Carpathes et le Oanube s'est realisee aussi dans 
le damaine des châteaux. Pour les plus anciens, 
ceux avec lesquels je commencerai en fixant 
un rappart avec les châteaux de la rive draite 
du Oanube, la rive anciennement byzantine, 
puis bulgare, paur les châteaux du XIV -eme 
siecle et du XV -eme siecle il y a une inf1uence ; 
puis, aussitot ,  an passe ei des influences nau'" 
velles, paur en arriver plus tard, au XVII-eme 
siecle, au type du château venitien. Seulement, 
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ce château ne sera plus le château de defense, 
mais bien un château de plaisance pour les 
princes. a, pour passer plus loin, vers la fin 
du XVIII-eme siecle et au XIX-eme, on trouve 
une autre categorie de châteaux, ceux qui sont 
une imitation des châteaux de campagne fran
<;ais. C'est la derniere forme. De sorte qu'on 
commence par des choses byzantines de la fin 
du moyen-âge pO'1r arriver a ces formes fran
<;aises dues ci la derniere et ci la plus forte des 
inf1uences qui se sont exercees sur la Roumanie. 

1 

Je commence d'abord par ces châteaux qui 
se trouvent le long du Danube. 

Ottomans, les châteaux se suivent. D'un bout 
ci l 'autre du fIeuve i l  y a ces elements de 
defense: 

Parmi les châteaux bulgares quelques-uns sont 
assez bien conserves : la citadelle de Vidine, 
dans laqueUe il y a sans doute des elements 
qui viennent de ByzaJ?ce, se trouve dans un 
assez bon etat jusqu'a aujourd'hui. On peut 
voir aussi une partie des fortifications de l 'an
cienne Nicopolis. 

Plus loin, les châteaux s'effacent - Giurgiu, 
dans son He, a disparu completement - celui de 
Brăila est de creation turquie, vers 1 550 et, pour 
rencontrer encore des murs de defense anciens,. 
il faut descendre le Danube jusque dans la Do-

Fig. 1 .  Vue de l'ancienne forteress� de Giurgiu. 

Le Danube a du etre defendu par les Romains 
d'abord, par les Byzantins ensuHe, ci une epoque 
ulterieure par les Ottomans, contre des invasions 
venant de la rive gauche. Alors la rive gauche 
n'est pas defendue. Cette rive gauche offre de 
vastes forets tres enchevetrees, de sorte que la 
defense est representee par la nature elle-meme. 
On n'a pas essaye d'introduire au milieu de ces 
taillis des elements de fortification dus ci l 'action 
des hommes. 

Notre Danube, le Danube de la rive gauche, 
roumaine, n'est donc defendu que par ce que 
cette nature a pu lui donner, tandis que sur 
l'autre rive, ou il y a eu Romains, Byzantins, 

brogea roumaine. La il y avait {l'admirables 
fortifications d'origine byzantine, peut-etre des 
murs plus anciens encore du câte de Hârşova, 
qui est l'ancienne Carsum romaine. Dans des 
reproductions datant d'environ 1 860, qu'on vient 
de publier tout dernierement, on voit encore 
ce château, non seulement imposant par ses 
proportions, mais contenant encore des orne
ments interessants. Il peut bien arriver que le 
dessinateur, qui est un Allemand, aH introduit 
des portes et des fenetres gothiques qui n'etaient 
pas dans le château lui-meme, mais, s'il y a eu 
vraiement ces ornements de caractere occidental ,  
i l  faudrait chercher une inf1uence qu'on pour-
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rait trouver, mais gui ne peut pas etre definie 
d'une fa<;on tres etroite, puisgue les grandes in
fluences occidentales ne sont jamais allees jus
gue la. 

Il y avait jadis, sur le Bas-Danube, une serie 
de fortifications byzantines. Dans les listes des 
châteaux gui dependent du Patriarche de Cons
tantinople, ces châteaux sont nommes. Il y a eu 
Licostomo, c'est-a-dire lykostomon, la Bouche 
du Loup. C'est le château gui correspond au 
bras Nord du fleuve. Il y a eu le vieux Lico
stomo, situe sur un ilot du Danube, maintenant 
absolument desert, ou on n'a pas fait de fouilles 
pour arriver a trouver ces anciennes fortifica
tions j la s'elevait un château genois. 

Ce château genois a ete oceupe pendant 
longtemps, et il y avait toute une organisation 

� .,.1'-... __ &. _� -_ 

fig. 2. Château de Brăila. 

gu'on a retrouvee facilement dans les comptes 
memes de la ville de Licostomo, conserves a 
Genes, avec un consul ,  un massario gui tenait 
la depense du château. On y faisait un com
merce de grains tres important. Il y a eu meme, 
a la moitie du XIV -eme siecle, un conflit entre 
Venitiens et Genois; 

Car cette abondante production de bIe dans 
la Bessarabie meridionale et dans les regions 
voisines se dirigeait vers l'une ou l'autre des 
grandes villes italiennes. Alors, pour avoir un 
point d'appui, pour entretenir des magasins, pour 
attendre les vaisseaux gui venaient prendre le 
bie du bas-Danube, il a faUu avoir, dans cet 
ilot de Licostomo, sur le point meme ou se 
detache le bras appele de Chilia, sur l'emplace-

ment de l'ancienne Chilia, celle gue les T urcs 
appelaient Eski-Kili, un château a l ' italienne, 
dont il ne reste plus de trace a fleur de terre. 

Un autre château s'eleva sur la rive gauche 
du Danube. Seulement, le château de Pilot est 
seul l 'oeuvre de Genois. Il devait representer 
guelgue chose de beaucoup plus beau et plus 
compligue gue le château. moldave, bâti au 
XV -eme siecle par ces princes de Moldavie gUi 
ont herite de la domination de ces contrees· 

En poursuivant dans cette direction vers l 'Est , 
on trouve un autre château gui a represente une 
forme infiniment superieure par egard a ces bâ
tisses de caractere purement militaire gu'on ren
contre sur le Danube bulgare. 

Il s'agit du magnifigue château de Moncastro, 
gui s'appelait d'abord, pour les }3yzantins, Mau

rokastron , c'est-â-dire " Château Noir " .  
I l  a ete pour les Genois, gui 1'0nt 
transforme en Moncastro, un de leurs 
points de resistance du câte de l 'em
bouchure du Dnlester dans la Mer 
Noire, du câte du Liman. Plus tard, 
il a passe des mains des Genois, 
etablis des le XIV - zme siecle et ayant 
conserve la domination de la place 
jusgue vers 14 10, dans la possession 
de princes de Moldavie. De sorte 
gue le Maurokastron des Byzantins, le 
Moncastro des Genois devint la Cite 
Blanche des Roumains, parce gue 
ceux-ci etaient habitues a avoir-des 
fortifications en bois, et alo�s toute 
fortification en pierres leur paraissait 
blanche, tandis gue pour les Byzan
tins c'etait le château nolr en tant 
gue vieux château et par rapport a 
d'.autres châteaux, d'une fondation plus 

recente. Il sera apres la conguete ottomane de 
1 484 l'Akkerman des �Turcs et des Tatars 
Akkerman n'est, du reste, gue la traduction 
en turc de Cetatea-Albă. Donc, du fond de 
l'epogue byzantine jusgu'a notre epogue a nous, 
ces fortifications seront conservees. Il y a eu 
ainsi une grande continuite de vie militaire sur 
le liman du Dniester. 

Le château est compose de plusieurs grandes 
cours interieures entourees de murs tres eleves, 
en pierres. Ceci constitue la tres grande dif
ference entre les murs de Moncastro-Akkerman 
et ceux de la plupart des châteaux moldaves. 
Ces châteaux moldaves sont bâtis en brigue, a 
laguelle sont meles des elements de pierre broyes 
dans le ciment. Une fortification passagere, faite 
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.a la hâte, dans laquelle peuvent entrer cepen
dant des elements d'ornementation. Ces orne
_ments sont pour la plupart assez simples, tandis 
-que, de l'autre cote, a Moncastro, il y a la 
majeste byzantine a cote de la tendance vers 
l 'art des Genois, - elements qui viennent d'un 
monde beaucoup plus developpe, en fait de 
-technique comme en fait d'ornementation, que 
le monde moldave. 

Deux grandes cours interieures s'etendent entre 
-ces murs de pierres conserves presque en entier. 
Elles sont flanquees de tours ou veillaient les 
-archers moldaves de l 'epoque d'Etienne-Ie-Grand. 

Lorsque la conquete turque est venue, 10rs
que le Sultan Bajazet I I ,  accompagne des troupes 
-de son vassal tatar de Crimee, attaqua l'ancienne 
forteresse hyzantine et genoise passee entre les 
mains des Moldaves, lorsqu'apres quel
ques semaines de resistance la forte
-resse fut prise, les conquerants ne 
l 'ont pas detruite. De sorte que Ak
kerman a eu un sort infiniment supe
rieur a celui qu'a eu Famagouste ou 
-bien les grandes fortifications genoises 
du cote de la Crimee que vient de 
decrire M-me Skrzinska dans les A tti 

delta societâ ligure di storia patria. 

Quelques annees avant la conquete 
turque a Akkerman, il y a eu la 
prise de Caffa et ceHe du grand châ
teau byzantin de Mangoup. Or, de 
l 'ancienne Caffa, cette grande ville 
-qui avait quelques 1 00.000 habitants, 
appartenant a toutes les nations - des 
Genois, des Grecs, des T atars, des 
Armeniens, qui avaient transporte une 
grande partie de leur civilisation dans 
ce "pays des Huns" (les Armeniens l'appellent 
.,ainsi dans leurs inscriptions et dans leurs chro
niques) - il ne reste rien dans la Feodosia 

-actuelle, rien que des monticules recouvrant 
les restes de la magnifi4ue cite ' du XIII-eme et 

-du XIV -eme siecle. 
La ville russe qu'on a bâtie au XVIII-eme 

siecle n'a absolument rien de la beaute de cette 
splendide colonie genoise. Du château de Man
goup, de ce château qui a ete domine par des 
princes grecs appartenant a la dynastie des 
. Comnenes de T rebizonde, princes qui etaient 
allies aussi a la Moldavie, car la princesse Marie 
de Mangoup a epouse Etienne-Ie-Grand, il n'y 

. a que le monceau de debris que recouvrent a 
chaque printemps .les herbes folles du desert. 

-On voit pourtant encore au monastere de Putna, 

en Moldavie, le magnifique rideau pn!sentant le 
portrait de la princesse Marie, les yeux fermes 
sous la couronne imperiale, le corps recouvert 
d'une longue robe de magnifique brocart. Il y 
aurait sans doute des recherches a faire la : des fou
illes pourraient faire revivre en partie ce qui a ete, 
comme domination, comme puissance de defense 
militaire, comme fierte byzantine Mangoup aussi. 

A Moncastro, au contraire, rien n'a ete de
truit. Les T urcs se sont etablis dans la citadelle 
moldave. Ils y ont installe ,1eurs janissaires. Ils 
ont partage le territoire voisin entre leurs spahis. 
La domination musulmane a garde parfaitement 
l 'ancienne cite. T out recemment seulement, sous 
la domination russe, il y a quelques dizaines 
d'annees, on a eu l 'idee malheureuse de prendre 
des pierres dans Moncastro. Nous sommes venus 

Fig. 3. Vue de Cetatea-Albă. 

apres la guerre et, comme la Roumanie a repris 
la place aux 'usurpateurs, on ne permet plus 
cette exploitation de Vandales: 

La cite se conserve ; on a recemment fortifie 
encore les murs qui menan<;aient de s'ecrouler. 
Puisque Moncastro est bâtie sur les ruines de 
l 'ancienne cite grecque de Tyras, de sorte que 
ces murs ne reposent pas sur un terrain conso
lide. Le terrain s'effrite sans cesse, et on peut 
decouvrir il chaque moment des fragments de 
vases antiques et meme des restes de plusieurs 
autres civilisations qui se sont superposees sur 
ce meme point. On peut etre bien assure, main
tenant, que ce superbe château resistera 1 • 

I Les inscriptions moldaves se conservent encore. Une 
vieille eglise armenienne garde des pierres tombales joliment 
sculptees et des objets du culte d'un beau travail du metal. 
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II 

Je passe aux châteaux de Valachie. Cette 
ancienne principaute, dans sa partie occidentale, 
celle qu'on appelait autrefois la Petite Valachie 

" 
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ou Valachie autrichienne, parce que, pendant une
vingtaine d'annees, elle avait ete occupee, au 
XVIII-eme siecle, par les Autrichiens, l 'Oltenie,. 
a des fortifications et des châteaux d'un caractere
tout â fait particulier. 

Je ne parle pas, bien entendu, du château de
Severin, qu'on supposait etre d'origine romaine. 
11 y a bien le eastrum dans les environs, ce 
eastrum qui a ete en grande partie degage et 
qui forme un des elements les plus interessants 
â câte des pilliers qui restent de l'ancien pont 
sur le Danube. 

Mais â Severin on voit aussi les restes d'une
tour. Or, cette tour n'est certainement pas ro
maine. Du -reste, dans Severin il n'y a rien qui 
rappelle l'empereur Severe j <;'a ete une illusion 
de l'epoque latinisante ou on cherchait â donner 
une origint romaine â toutes les localites de 
Roumanie : Slatina-Stella Latina, Romanaţi-Ro
manati, Târgovişte-Târgul Vestei (de Vesta), Tro
tus-T ortuosus. , 

A vec de pareilles etymologies, il etait bien na
tureI qu'on trouvât l'empereur Severe, l 'un ou l'au
tre ou, si l'on veut, les deux ensemble, du c6te 
de Severin, tandis que Severin, qu'on appe1ait, eu 
slave et en hongrois Zevrin, Szorenyi, rappelle 
tout simplement le ncim de saint Severin. Le 
culte de ce saint, tres repandu du câte du No
rique, l'etait aussi, probablement, dans ces regions 
du Bas-Danube. 

La tOl1r presqt:e ruinee qui orne le jardin 
public de Severin n'est donc que le reste d'un 
château hongrois. La Hongrie a fortifie ce pas
sage des Portes de Fer au XlII-eme siecle, au 
moment ou les Arpadiens entretenaient ici - un 
eveque latin et ou ils ont espere pouvoir do-
miner toute ceHe Oltenie, la retenir sous leur 
couronne. C'est pourquoi ils ont fait bâtir le
château qui, du reste, ne montre par aucun 
element de technique quelle est sa date. 

Mais dans cette Oltenie il y a aussi autre
chose que ces restes du château de Severin. 11 
y a toute une serie d'habitations fortifiees. Ces 
habitations fortifiees se rencontrent un peu par--
tout. Elles ne sont pas d'origine purement rou-
maine. Ce sont de simples maisons fortifiees dont le 
modele a ete pris dans la peninsule des Ba1cans. 
Du reste, on les appelle en Oltenie d'un nom 
qui rappelle leur origine : ce sont des eule (sin
gulier : "culă" )  j or koule en turc signifie " tour " .  

1 1  y a de  ces "koule" en Serbie j i l  y en  a 
en Albanie, en tres grand nombre. Comme
l'Olterue a ete une des regions roumaines ou 
la vie de campagne des seigneurs pouvant re-
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:sister aux princes a ete la pll1s forte, il est ex
plicable que les châteaux capables d'etre clefendus 
-contre les forces du prince se rencontrent ici, 
-et pas ailleurs. 

Cette inf1uence balcanique s'est exercee pen
dant longtemps. 11 y a eu donc jusque bien 
tard des cule-habitations, qui sont tres belles. 
Une maison seigneuriale de cette fa<;:on est com-
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Les plus anciennes peuvent etre du XVI-eme 
siecle ; les plus recentes n'appartiennent qu'au 
XVII-eme. Mais, en dehors de ces eule, comme 
en dehors de l'inf1uence exercee par la Hongrie, 
comme il. Severin, la Valachie, la grande et la 
petite -Valachie n'ont pas eu de fortifications. 

Sur la ligne du Danube, comme on l'a vu, il 
n'y a eu rien. Du câte des Carpathes, on trouve 
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Fig. 5. Moncastro (Cetatea-Albă). 

-posee d'un etage inferiEur qul n'a pas de . fe
netres, servant pour les provisions, et d'un etage 
-superieur orne d'une balustrade, derriere laquelle 
les -habitants se defendaient. Quel 1ues-unes sont 
tres bien conservees. Elle representent dans le 
paysage local un element de pittoresque tres 
.appreciable. 

une seule grande fortific:ation, du câte d' Argeş, 
ver s ces defiles par lesque1s on pouvait passer 
vers la plus ancienne partie consolidee du pays. 

l'anclenne resldence des princes s'appelle 
Curtea-de-Argeş. 1 1  y a la tres belle eglise 
princiere aux fresques du XIV -eme siecle et, il. 
câte, une autre eglise, l'eglise episcopale, bâtie 
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au commencement du XVI-eme, d'un caractere 
tout a faH different et, malgre le caractere pre-

. .  � 
G _· 

cieux des materiaux, d'une valeur artistique 
beaucoup inferieure ci celle de l'eglise princiere. 

Mais ce n'est pas la qu'il faut chercher la
plus ancienne fortification valaque. CeHe-la se 

trouvait du câte des IDontagnes, la ou il y a en 
ce moment les restes d'une forteresse qui s'ap-
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pelle Poienari. Or, Poienari c'est le nom des 
habitants voisins, qui vivaient dans la Poiana, 
terme slave, qui signifie eclaircie de forets. Mais 
la forteresse elle-meme doi! etre l 'ancien Cas
trum Argyes des documents hongrois, l 'ancienne 
f�rteresse , par opposition it la residence princiere. 
On y iI releve des caracteres occidentaux - de 
construction. 

La residence princiere elle-meme ne peut pas 
etre defendue ; elle se trouve dans une region 
capable d'etre tres facilement attaquee et con
quise, tandis qu'au fond de la montagne il y a 
eu ce château tre� defendable sur sa colline it 
pic, qui est devenu ensuite, dans le langage des 
habitants, Poienari. 

Donc, d'un ca te Severin, de l 'autre ca te Poie
nari. Aux Portes-de-Fer, l 'ancien château du 
XII I-eme siecle ; dans la montagne, un autre 
château d'origine hongroise, fondation etrangere 
defendant les defiJes des Carpathes. lais tout 
cela ne vient pas des Roumains. Des Roumains 
viennent seulement , en Oltenie, ces creations 
seigneuriales it la fa<;:on de la peninsule des 
Balcans. 

Bucarest n'a pas ete fortiliee. Devenue capitale 
du pays seulement vers la fin du XIV -eme 
siecle, elle se defendait plutat par des elements 
de fortilication tout it fait inferieurs, des haies 
recouvertes d'argile. C'est la fa<;:on dont on as
surait it cette epoque, avec les moyens tres 
faibles que les princes avaient it leur disposition, 
la defense d'une capitale ou d'une vi11e im
portante. 

Pour la Moldavie, on verra que c'est tout 
autre chose. Cette Moldavie, dont les princes 
sont venus de Hongrie, apportait une technique,  
un sens de la decoration, un systeme militaire 
de beaucoup superieurs it ceux de la principaute 
du Sud, de cette Valachie qui est restee tou
jours inferieure, bien que plus ancienne, it la 
principaute voisine. 

La Valachie plus riche, la Valachie -formant 
un passage pour les invasions, ne se trouva 
jamais dans la

· 
meme situation que la Moldavie, 

plus pauvre, avec ses vallees etroites, avec la 
possibilite d'y etablir des fortifications capables 
de proteger le pays. 

Cependant, vers la fin du XVI-eme siecle, la 
Valachie, comme l 'OItenie yoisine, a eu · ses 
châteaux, mais ces châteaux sont d'un autre 
caractere. Ce sont des châfeaux qui di!endent 

les monasteres. L'eglise d'un couvent est en
touree de hauts · murs et ces hauts murs servent 
aussi it des buts militaires. 

Buletinul C01'Jlisiu.nii il1011U1nentelol' Istm'ice 

Lorsque la Valachie autrichienne a ete oc
cupee par le.s Imperiaux, on a employe ces for
teresses de monasteres pour une defense syste
matique du pays. Donc, il y a le château , mais 
ce château est al!-tour d'une eglise. Il peut etn" 
employe <;omme ·defense militaire, mais ordinai
rement des moine-s · y sont loges qui ne feront 
p lace aux soldats qu'au moment du danger. 

De cette fa<;:on, on a de tres vieux rideaux 
de murs autour de certains couvent�. Il y en a, 
par exemple, autour de Cozia, qui est une fon
dation de la fin du XIV-eme . siecle , de style 
serbe. Les murs qu'on voit aujour'hui sont sans 
doute ceux de cette epoque, anterieure it l 'an 
1400. Dans ces murs, on a bâti plus tard des 
chapeJles, on a introduit des loggie, mais l 'en
semble represente une fortification de la fin du 
XIV -eme siecle. 

D'apres le modele de Cozia, on a introduit 
autour d'autres eglises conventuelles des fortifi
cations du meme caractere. Plus tard , au XVII
eme siecle, on a eu autre chose : des châteaux 
de residence des princes. Il n'y avait pas, du 
reste, autour des couvents memes, seulement des 
murs qui pouvaient etre defendus contre l 'en
vahisseur ; il y avait la maison du prince et 
cette maison du prfnce pouvait etre ornementee 
de la fa<;:on la plus riche, en employant les 
materiaux les plus precieux. Mais pour l 'epoque 
la plus ancienne, jusqu'au XVII-eme siecle, il 
n'y a que le couvent-forteresse. 

J 'ajouterai que, en dehors de ces puissants 
murs, il y a encore, it Câmpulung ( "Longchamp" ) ,  
qui  a ete jadis une colonie de Saxons et  de  
Hongrois, il y a dans cette tres ancienne ville , 
ou se conserve encore la pierre tombale d'un 
"comte des Saxons" enterre en 1300, autour de 
l 'eglise princiere, totalement· refaite, de magni
fiques murs et une tour d'un caractere extre
mement solide qui represente ce qu'il y avait 
de mieux dans la technique de cette epoque : 
des arcades aveugles, des cabochons d 'email 
vert ; quelques sCl}lptures l 'ornent. 

III 
Apres avoir parle des fortifications valaques, 

i l  me faut presenter celles de la principaute mol
dave, qui sont de beaucoup plus importantes 
que . les . châteaux de la Valachie; et dire .tlll- mot 

. de la .region elle-meme dont est venu le :sys
teme de · fortification des Moldaves. -

Cette rţgion est la Transylvanie .. On s'atten
drait it trouver en T ransylvanie oc('upee par les 
Hongrois, retenue sous la domination hongroise 

2 

http://patrimoniu.gov.ro



58 BULETINUL CO:\lI l S IUNII  �[O::\U.\I E::\T E LOH l STOR ICE 

jusqu'il nos jours, toute une serie de fortiiications 
d'un tres grand et beau caractere. 

Lorsque les rois de Hongrie ont penetre, vers 
l 'an 1 100, dans cette region de Transylvanie, 
ils en ont fortifie l 'entree par des châteaux. 
Seulement, aucun des châteaux fondes au com
mencement du XU-eme siecle par le roi de 

premiere epoque de la conquete hongroise. 
Il faut attendre tres tard pour trouver en 

Transylvanie des fortifications qui correspondent 
parfaitement il celles de la Moldavie voisine. Il 
faut attendre jusqu'au XV-eme siecle, de sorte 
que, dans une region qui, par son caractere 
geographique, offrait tant de possibilites d'etre 

Fig. 7. Château de Şoimuş. 

Hongrie n'est reste jusqu'il aujourd'hui. Tous 
ces châteaux ont ete, ou detruits, ou rempla
ces par des fondations plus nouvelles, comme 
ce beau château du moine-regent, du "frere" 
Georges Martinuzzi. Dans toute cette Transyl
vanie il n'existe donc rien appartenant il la 

fortifiee, on n'a que ces fortifications si tardives, 
bâties pour couper le chemin aux Turcs enva
hisseurs. 

De ces châteaux, il y en a quelques-uns qui, 
malheureusement, n'ont ete jamais presentes et 
qui meriteraient de l 'etre. Pres de Lipova, il. 
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Soimus (Solymos), dans le Banat, i l  y a un 
de ce

'
s châteaux bâtis par Jean Hunyadi, ce 

pere du grand roi Mathias qui a ete, pour la 
Transylvanie comme pour la Moldavie, pour 
tout le Sud-Est de l 'Europe, le grand defenseur 
et aussi le grand createur dans tous les domaines. 
L'architecture moldave reproduit tres souvent 
le type des petites eglises de Transylvanie bâties 
alors sous l 'egide de Jean Hunyadi, sans s'arreter 
it cette magnifique construction, couverte de 
fresques nalves, qui fut elevee au berceau meme 
de cette famille de paysans roumains, it Hunie-

ete fondee par des voevodes descendant des 
montagnes du Nord de la Transylvanie. 

Il y a aussi une grande difference entre les 
fondations de la Valachie et celles de la Mol
davie. La Valachie a ete formee d'une fac;on 
populaire. C'est un Etat paysan. Des formations 
locales se sont reunies d'elles-memes. On e t 
arrive ensuite it avoir deux principautes. Ces 
deux principautes se sont confondues en une 
seule. Seulement sur certains points de do
mination l'inf1uence hongroise . a pu interve
nir, introduisant un autre principe de fonda-

Fig. 8. Cbâteau de Şoimuş. 

doara ou Inidora (Vajda-Hunyad) . par le roi 
Mathias (mauvaises reparations modernes). 

Le château dont je parle, celui des environs 
de lipova, Şoimuş (Solymos), est d'un caractere 
tout it fait impressionant. Bati en pierres et en 
brlques, avec une grande cour interieure, avec 
les restes des anciens bastion�, il forme le mo
dele des fortifications moldaves. Ces fortifica
tions imitent donc celJes de la T ransylvanie et 
des regions voisines de la Hongrie, ce qui s'ex
plique facilement, la principaute moldave ayant 

tion d'Etat, tandis que, jusqu'au bout, dans ses 
regions essentielles, la Valachie' reste paysanne. 

La Moldavie est, au contraire, une fondation 
de prlnces guerriers, de voevodes qui, pour un 
motif ou pour un autre, ont abandonne la terre 
du roi et se sont etablis de l'autre cote des 
montagnes. Les paysans ont ete conquls. Le 
paysan valaque est reste, au moins jusqu'it une 
certaine epoque, jusqu'it la fin du XVI-eme 
siecle, libre. I l  n'y avait pas de seigneur qui le 
dominât ; il n'y avait pas de prince qui lui im-

http://patrimoniu.gov.ro



60 BULETINUL CO.\ H S I UNII lIIONUMENTELOR ISTORICE 

posât une domination militaire. Au contraire, 
pour la Moldavie c'est autre chose. S'il y a eu 
des groupes des villages, ces groupes de vil
lages ont perdu aussitot toute leur independance. 
Mais il n'y a pas eu une feodalite comme ' en 
Bosnie, en Herzegovine, avec ses châteaux a 
elIe, devant ceder plus tard une autonomie 
ancienne a la domination des princes. 

Les princes ont procede comme des conque
rants, comme des envahisseurs. La meme situa
Hon qu'en Occident, du coL de l 'Angleterre 
conquise par les ormands. La, le roi et ses 

eu, au debut, que le château de Severin et cette 
fondation de Poienari, ou l'ancien château d'Ar
geş, et puis on a copie le modele de ces tours 
des Balcans, de ces koules qui ont servi plus 
tard a la defense des petits seigneurs de 1'01-
tenie. 

En Moldavie, puisqu'il y avait des voisins 
transylvains d'un cote,' de l 'autre des volsins 
polonais, lorsque la principaute s'est etablie, en 
dehors de Moncastro, qui gardait l 'embouchure 
du Dniester, il y a eu d'autres châteaux. Seu
lement, de ces châteaux qui ont ete trouves au 

fig. 9.  Châleau de Şoimuş. 

barons ont pris possession du pays et s'y sont 
etablis, puis il y a eu un conflit entre les barons 
et �ntre le roi, mais le roi a fini par imposer 
son autori te. 

En Moldavie, entoure de ses barons, servi 
par ses nobles, le fondateur de la principaute de 
M01davie a cree un pays fonde des le com
mencement sur la domination militaire. Or, dans 
ce pays il a trouve, au moment de l 'etablisse
ment de la principaute, donc vers 1350, deja 
des châteaux, alors que, en Valachie, il n'y a 

moment de la fondation de la principaute mol
dave, rlen n'est reste. Ils ont eu le meme sort 
que les premiers châteaux bâtis par le roi de 
Hongrie en T ransylvarue. 

A leur place, d'autres châteaux, de proportions 
plus grandes, ont ete eleves. Il y a eu, sur le 
Dniester, au moins sur deux polnts, de ces bâ
tisses. D'abord celle de Hotin, dont la Moldavie 
avait herite. Car le premier Hotin n'est pas une 
creation des princes moldaves ; ce châte(lu , que 
les Polonais appellent Choczim, etait connu de-

http://patrimoniu.gov.ro



LES CHÂ TEA UX OCCIDENT X E . ROUMANIE 61 

·puis longtemps, etant une place tres importante, 
.absolument defendable. 

Les dominateurs russes, plus tard les domi
:;nateurs polonais de l'autre rive du Dniester y 

avaient aussi une autre forteresse, qui est celebre 
par le fait que dans son ombre a vecu pendant 

quelques annees le plus grand representant de 
l 'hero"isme chevaleresque au milieu des Mol-
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daves, si modes�es, Pres de Bender, la Tighinea 
des Roumains, a passe" la partie la plus doulou-

"Tl 
� 
:-
"O '" ;c.. (ii' 
c. (1) 
::r: 
� 5' 

reuse et la plus desesperee de sa vie Charles 
XII,  celui que les chroniques moldaves appellent : 

"Le Hon invincible" ,  A V arnitza , pres de la for
teres�e, etait la petite maison moldave it toit 

.:. 

; 

aigu, it balustrade en bois, it chambres it demi
obscures, comme dans les habitations des pay�ans 
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rooldaves, ou prit logis ce fier exile, le roi de 
Suede. 

Le nom de Tighine vient d'un autre plus 
.ancien, d'origine russe ou polonaise, Tehine. Sur 

la place de Tighinea, le grand Sultan Soliman 
le Magnifique eleva, apres sa conquete de 1 538, 
sa citadelle de Bender. Mais, avant sa construc
.tion a cette place, deja vers la moitie du XIV-e 

siecle, comme a Hotin , il y avait, sans doute, 
une forteresse, puisque c'etait la place par la
quelle on passait le Dniester. Les marchands 
le faisaient pour se diriger, a travers le de-
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sert tatar, vers la lointaine et magnifique Caffa 
(voy. fig. 1 4). 

De sorte que a la moitie de ce XIV -eme 
siecle le cours du Dniester etait domine par trois 
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châteaux : Hotin, au , ord, , Tighinea, la future 
Bender, 

'
au milieu, et la splendide forteresse 

genoise de Moncastro a. l'embouchure meme 
dans la Mer oire. Ismai"l fut bâtie, apres 1 500, 
par les Turcs. 

De l'autre câte, du câte occidental, vers la 
Transylvanie ,  les forteresses n'etaient pas neces
saires, parce que la Moldavie se defendait par 
les defiles, tres difficiles a. franchir, des Car
pathes. Au Nord seulement, elle etait ouverte , 
et on a essaye de f:J.ire une forteresse a. la place 
ou est la ville actuelle de Cernăuţi (l'ancienne 
Czernowitz des Autrichiens). 

Il y a encore, dans la jardin public de Cer
năuţi les restes d'un château qui s'appelle Ţ eţina. 

----

Fig, 1 3, Chât eau d'lsma'il. 

Tres probablement, c'est la (iţina roumaine, qui 
signifie "gond d'une porte" . Car c'etait comme 
une porte fermee aux envamsseurs. Mais cette 
Ţ eţina n'a eu jamais une grande importance. 

Il y avait tout pres un petit château de 
Chmielow, herite aussi des anciens dominateurs 
du pays, dont on n'a pas fixe exactement la 
situation : nulle trace de murs de ce câte. Mais 
Hotin est reste, et aussitât les princes de Mol
davie ont cherche a. lui donner un caractere 
encore plus fort. On a appele des mac;ons des 
pays voisins ; toute une armee de travailleurs a 
ete mobilisee la. comme a. Moncastro, pendant 
le commencement du XV -eme siecle, pour op
poser une digue infranchissable aux envahisseurs. 

La raison pour laquelle ces forteresses de Bes-

, , 
sara bie ont ete' refaites c'est que, a. ce moment .. 
on pouvait crain�e les invasions de T atars. La 
grande domination des Mongols sur toute la 
steppe russe avait disparu. Les T atars ne do
minaient plus a. la place ou ils avaient jadis gou
veme les princes des Russes, mais une partie 
des gens du desert avait conserve son indepen
dance en Crimee. Il y avait lâ un Khan, un. 
empereur des Tatars, deven� en 1 475 le vas::;al 
des Turcs, employe toujours par ceux-ci dans
toutes leurs invdsions mais qui, tres souventt 
agissait de sa propre initiative. 

Pour leur fermer l'acces de la Moldavie, i l  
fallait fortifier a. nouveau ces anciennes forteres
ses de la rive droite du Dniester. Hotin en est 
devenu ainsi, au commencement du XVI-eme 

siecle, une des plus belles forteressest 
un des plus beaux châteaux de ces 
regions. Construit de la meme fac;on 
que les murs de Cozia, avec des ele
ments de briques rouges qui s'ajou
taient au gris de la pierre, avec des 
bastions qui ont ete tres bien con
serves, la forteresse, refaite par Etienne
le-Grand, par Pierre Rareş, resta in
tacte jusqu'â la conquete par les Turcs. 

Ceux-ci ne l 'ont conquise qu'en 
1 7 16. A ce moment ils s'en saisirent 
sous le pretexte d'une campagne en 
Pologne, et ne firent qu'y ajouter 
de mediocres murs en pierres. Et ce 
qui montre combien la technique, en 
fait de châteaux, des Turcs etait in
ferieure a. la technique byzantine dont 
avait herite les Moldaves c'est que 
le Turcs n'ont pas ete capables de for-
tifier a. nouveau toute l'ancienne cita
delIe. Au milieu, ils ont introduit cette 

autre enceinte en pierres avec une petite mosquee 
n'ayant aucun caractere ornemental, tandis que 
les anciens murs portent encore la trace d'or
nementations gothiques qui en faisaient la prin
cipale beau te. Il y a meme les restes d'une an
cienne chapelIe. 

A Tighinea-Bender, les fortifications ont ete 
malheureusement changees en partie. D'abord, 
le Sultan Soliman, lorsqu'il prit possession de 
la place de Bender, a du en changer l 'ancien 
caractere. Puis l'occupation russe est venue par 
la prise de la Bessarabie, en 18 12. Les Russes ont 
employe cette forteresse pour des buts militaiies ; 
une partie de la citadelle a ete detruite. De sorte 
que, autant Hotin et Moncastro se conservent dans 
leur forme entiere, autant Bender est degeneree. 
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Du reste, a l'epoque russe il etait bien difficile 
de l 'observer, d'y entrer. Je me rappelle encore 
d'ul'l. voyage fait en Bessarabie, sous cette do
minaHon russe, pour etudi€-r les anciens souve
nirs de la dominalion moldave, roumaine, et je 
n'oubl ierai pas le moment ou j'ai ete sequestre 
a la gare meme ou on pretendait me montrer 
une seance� de voiost du genre russe. } 'ai ete 
retenu jusqu'a une heure assez avancee de la 
nuit,' j ' ai ete transporte a un hotel et, le lende
main, quelqu'un s'est present ' avec une voiture 
me disant etre envoye par le prefet du district 
pOUFu me reconduire. 

A ·ce moment la" i,l' m'a donc ete totalement 
impossible d'etudier la forte Fesse. Mais, plus tard, 

nes. Mais, en dehors des châtea,ux de ,Bessara
bie, il y a un autre groupe de châteaux en Mol
davie. D'abord, le château de Suceava, l 'an
cienne capitale du pays. C'est une fondaHon 
du XV -eme siecle, une des belles fond.ations. 

Il a ete tres bien etudie par un architec;te au
trichien. Je dois dire que les Autrichiens ont 
commis beaucoup de mefaits au point de vue 
artislique dans la Bucovine, transformant a la 
viennoise d'anciennes eglises, introduisant des 
fresques innommables et inqualifiables et met
tant meme, pour faire plaisir aux Roumains, le 
tricolore roumain sur les tuiles des toit�. On con
nait cela en Occident par une forme degeneree 
de l 'ecole de Viollet-le-Duc. Or, c'est du Viol-

Fig. 1 4. Tighineo , 

j 'ai obtenu des renseignements et j'ai eu aussi 
de belles photographies. La Commission des 
Monuments historiques, section de Bessarabie , a 

donŢle certaines vues de caractere general. le me 
suis rendu compte ainsi que des changements 
ont ete introduits par les Turcs et ensuite par 
les nouveaux maitres russes (voy. aussi fig. 1 .5). 

Sous la domination moldave, contre les Ta
tars, une autre forteresse a. ete bâtie, a Soroca, 
sur le meme Dniester. C'est un petit château 
rond, assez bien conserve. II n'a pas d'orne
ments, ma.is l 'en cmble a une forme assez ha[
monieuse. 

Voila quelles sont les forteresses bessarabien-

let-le-Duc qui a passe 'par Vienne, par le canal 
autrichien, et on peut bien s'imginer ce que 
cela signifie. 

Mais en Autriche il y avait une Commissioll 
des Monuments historiques tres active, qui pu
bliait un des meilleurs bulletins, Il y avait aussi 
des passionnes pour nos anciens monuments, et 

. on ne peut pas parler des eglises ou des . forte
resses de la Bucovine sans mentionner ce nom 
de Romstorfer qui , jusqu'a la fin de ses jours, a 
ete un gardien fidele des restes de la domina
tion roumaine, moldave, dans ce petit pays. Lors
qu'il est mort, celui qui l'aidait, l 'humble auxi
liaire de ses travaux, qui vient de mourir lui 
aussi il y a quelques mois, resta pour defendre 

'j ., 
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contre toute intrusion et contre tout v.andalisme 
cette forteresse de Suceava. On le voyait tou-
jours la pour donner des explications, lui qui 
avait rassiste aux travaux et avait comme un 
sentiment de paternite a l 'egard de ces pierres 
qui duraient depuis des siecles. Romstorfer a ete 
meme le fondateur d'un petit musee que la do-
mination roumaine - il faut le dire a notre grande 
confusion - n'a su ni cataloguer, ni agrandir, 
ni faire passer de l'humble reduit ou il se trouve 
dans une maison beaucoup plus correspondante 
a l'importance de Suceava pour toute la vie de 
la nation. 

Suceava represente bien l'ancien château mol-
dave. Ici, il n'y a pas eu d'heritage. Rien de la 

" . 

abando:me, recouvert de terre, et Romstorfer a 
du venir pour le deterrer (fig. 16). 

De la meme categorie que Suceava est la for-
teresse de Neamţ, dans les Carpathes occiden-
tales, tres mal conservee. On doit a Romstorfer 
une recrudescence d'interet pour ce vieux châ-
teau, perche sur un monticule, entoure de fo-
rets. D.es recherches ulterieures, entreprises par 
la Commission des Monuments historiques ont 
reussi a lui rendre un peu de l 'ancien caractere. 

Les grandes eglises conventuelles de Molda-
vie ont ete aussi entourees de murs ; seulement 
ces murs sont d'un autre caractere que ceux de 
la principaute voisine. Il n'y a rien qui res--

Fig. 15 .  Château de Bender (Tighinea). 

part des princes russes ou de celle des rois de 
Pologne. C'est un château bâti par les Molda-
ves, au XV--eme siecle, un tres beau château, 
avec u�e chap·elle et des elements de decora-
tion d'un caractere original. 

Les murs etaient recouverts de fa·:·ences, qu'on 
a retrouvees en morceaux dans la terre avec la-
quelle ils s'etaient confondus. Car il y a eu, au 
XVII--eme siecle, la conquete par les Polonais 
de Jean Sobieski. A cette epoque, de grands chan-
gements survinrent. line partie du château a ete, 
sans doute, amenagee d'apres un systeme mili-
taire beaucoup plus avance, par les officiers du 
roi de Pologne. Puis il a ete completement 

semble a Cozia. Ici c'est le château dans sa 
forme polonaise ou transylvaine. T eUe eglise, 
sur le bord du Sereth, Pobrata, garde encore 
cette enceinte. 

li faut ajouter, pour etre complet, que, dans 
cette meme Moldavie, vers la moîtie du XVII-
eme siecle, le gout de la fortllication a surgi de 
nouveau, sans aucune ex:lication, parce qu'a ce 
moment la Moldavie etait deja depuis longtemps 
soumise au Sultan. C'etait le Sultan qui, suze-
rain du pays, le gardaît ; il n'y avait plus d'in-
vasion a repousser, et cependant un prin ce de 
la moitie du XVII--eme siecle, s'inspirant de l 'e--
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xemple des predecesseurs heroTques du XVII
eme, a recommence ii bâtir des châteaux. 

Il y en a deux qui sont de toute beau te. Pres 
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y' a bâti meme, sous le regne du prinee Duca, 
un château princier dont certaines chambres of
frent un interet pour le connaisseur de l'<1rt oc-
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FIg-. 1 0. Suceav:I. 

de Jassy, ii la place Ou il y avait l 'ancienne 
fortification, Cetăţuia ( ncitadelle") ,  est bâti le 
couvent, et ce couvent est entoure de murs ; on 

cidental. Il y a meme une salte gothique, ap
puyee sur des colonnes, qui est d'un assez grand 
caractere. 
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, Dans la· 'Ville : mcme de Jassy, autour de l 'e
glise de Golia, on voit de magnifiques murs avec 
'des bastions portant encore la couronne moldave 
et le timbre de Duca. On devrait ctegager ces 
murs sur toute leur etendue et leur donn�� la 
perspective necessaire pour qu'ils puissent 'con
tribuer par leur solide beaute a l 'ensemble es
thetique de la ville. 

J'ai par/e , pour la Valachie comme pour la 
Moldavie, de ces eglises entour�es de' murs. Je 
dois dire encore un mot sur le motif d'inspira
tion de cette fortification des eglises. 

Les Saxons de T ransylvanie , dont l 'oeuvre ne 
doit pas ctre confondue avec l 'oeuvre des rois 
de Hongrie, apportaient une clvilisation de beau
coup superieUl e. Ils venaient des bords de la " 

�oseHe, de la Meuse, du Rhin, et parlaient lu
xembourgeois et alsacien. 

Arrives aux XII-eme et XIII-eme siedes, ils 
apportaient quelque chose des fa<;ons de bâtir 
de l 'Occident et cependant ils venaient dans un 
pays tres dangereux ; ils pouvaient craindre a 
chaque moment des invasions. 11 y avait bien 
des paysans roumains, mais avec les seuls pay
sans on ne pouvait pas se dHendre contre des 
ennemis comme ceux qu'envoyait la steppe. 

Alors toute e.glise saxonne dut ctre en mcme 
temps une !orteresse. Mcme cette formidable 
tour 'qu'on observe devant les eglises saxonnes 
sert avant tout a des buts de dHense. On l 'a 
copiee parfois chez nous. Ainsi a Arges, sur le 
rnonticule ou i l  y a l 'ancienne eglise d� Saint
Nicolas. On l'a copiee aussi dans la plaine va
laque, pres' de Craiova, ou on voit la formidable 
tour de l 'eglise de Jitianu. 

Les Saxons de Transylvanie ont et�die dans 
le demier ctetail ces eglises qui sont en mcme 
temps des châteaux, ou toute la population d'une 
viile pouvait se rHugier. De cette fa<;on,' on 
s'imagine facilement quelle devait ctre l 'etendue 
de cette enceinte. Il y avait des greniers de bie

' 

des ctepâts de marchandises. Aussitât que l� 
dan ger surgissait, on se renfermait entre les 
murs de l 'eglise. 

Ce systeme a passe aussi chez les Roumains 
et alors, au moment des grandes invasions, c'est 
la qu'on retrouvait les marchands, les bourgeois. 
On ne defendait pas seulement les moines et 
les prctres dans leurs eglises ; on abritait tout ce 
qui etait civilisation et richesse dans la ville ou 
etait l 'eglise ou dans les v illes qui se trouvaient 
dans le voisinage du couvent. 

II me restera a dire que1ques mots des châ-

teaux princiers de Valachie au XVII-eme siecle, 
Un prince .magIiifiq·ue, Constantin Brâncovanu . " 

le plus riche des princes de Valachie, a fait 
bâtir pour sa l�siden_ce a lui , dans les environs 
de Bucarest ou ailleurs, des châtea�x qui ont 
un tout autre caractere que les anciennes forti
fications. 

Il n,y avait plus alors de but ctefensif. Le 
pays etait completement assure, assure par les 
conditions d'humiliation de la conqucte turque, 
mais cependant cette conqucte turque servit â 
garantir. contre des ennemis venant d'un autre 
câte. 

Le long regne, d'un quart de siecle, de Cons
tantin etaif donc garanti contre tout dan ger. 
Neanmoins la bâtisse· . defensive reapparaît et 
dans cette oeuvre le prin ce a ete inspire pen""; 
dant tout son regne par un parent, par un oncle 
qui avait fait des etudes en Itaiie , a l 'Universite 
de Padoue, au celebre Ginnasio Pala vino : Cons
tantin Cantacuzene, qui est aussi le fondateur de 
la Faculte des lettres de Bucarest pendant le 
regne de son frere a partir de 1 679. C'est lui  
aussi qui a inspire la demiere epoque des châ
teaux valaques. 

En Moldavie on ne trouve, alors, rien. C'est 
la phase qui appartient uniquement a la Va
lachie et elle est determinee par l 'influence do

. minante, dans plusieurs domaines, de Constantin 
Cantacuzene. 

Alors surgit le _château a logr;ie, le château a 
colonnettes qu'on rencontre aussi bien a Mo
goşoaia, dans le voisinage mcme de Bucarest : il 
appartient a une femme qui s 'est distingu2 e  dans 
le domaine des lettres franc;:aises, M-me Marthe 
Bibesco, qui a fait executer une r.eparation du 
meilleur golit. 

D 'autres maisons de campagne de Brâncoveanu 
sont beaucoup moins bien conservees. Il y en 
a une qui etait sur le point de disparaître tota
lement. Le proprietaire avait aHerme la terre et 
le  fermier trouvait gu'on pouvait transf�rmer 
tout cela en ecuries. Il a faHu que la Com
mission des Monuments Historiques, avertie au 
dernier moment, intervienne pour que ce van
dalisme cesse a Pot1ogi. 

En mcme temps, pres de l 'Olt, Brâncoveanu a 
faH bâtir le plus beau des couvents modemes 
de la Valachie, celui de Hurezi. Il est aussi 
d'inspirations venitienne ; les memes loggie, les 
mcmes colonnes torses, les mcmes ornements 
de sculpture qui tranchent absolument avec ce 
qui etait a la mode avant lui. 

' 

Etant donne que ses successeurs ont ete pau-
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vres et qu'ils n'avaient plus la meme ambition 
·et les memes moyens, le genre d'architect �.'re 
qui distingue le regne de Brâncoveanu n'a pas 
ete poursuivi. Apres 1 720 on revient, pour les 
eglises, aux fresques exterieures. Ce sont leurs 
seuls ornements. On ne recourt plus a la sculp
ture pour les agrementer. De .sorte qu'Qn peut _ 
dire que, pour la Valachie, les châteaux ' finis
sent avec l 'epoque de Brâncoveanu. 

Ensuite, il n�y a que des maisons de carn
pagne d'un style bâtard, qui n'ont aucune im
portance. 

En Moldavie, il n'y a pas eu a la fin du 
XVII-eme et au commencement du XVIII-eme 
siecle un prince cornrne Constantin Brâncoveanu. 
Le correspondant de ce prince etait un pauvre. 
-petit proprietaire moldave qui avait passe dans 
les rangs de l'armee polonaise et qu'un caprice 
des Turcs avait installe sur le trone, - rnais c'est 
tout de meme le pere du celebre erudit, du 
. grand orientaliste, de l 'esprit universe1 qu'a ete 
Demetrius Cantemir, qui, lui-meme, n'a regne 
que quelques mois, devant se refugier en Russie. 

La Moldavie ne peut donc rien offrir cornme 
richesses et comme art de correspondant a ce 
.qu'on trouve en Valachie a cette epoque. Mais 
a la fin du XVIII-eme siecle et au commence
ment du XIX-eme des proprietaires moldaves 
.appartenant a de tres grandes familles, comme 
les Cantacuzene, surtout les Cantacuzene, ayant 
des relations .avec l 'Occident, employaient des 
architectes qui venaient de la et meme quel
qu'un qui, lui aussi, va etre un esprit univer
se1, cultivant l'art de meme qu'i1 a cultive la 
poesie et la litterature en general, ce Georges 

Asachi qui a faH des etudes a Vienne, qui a 
reside pendant quelque temps en Italie, a Rome, 
a Pise, qui etait un dessinateur d'un assez grand 
talent. Ces proprietaires moldaves ont bâti des 
châteaux a la franc;:aise. 

Pres de Hâr1ău, ancienne residence des prin
ces moldaves, il y a un château des Ghica, 
habite maintenant par un venerable membre 
de cette- famille , château qui correspond a ce 
qu'etai-t un château de Fr-ance a cette epoque. 
J'ai meme passe une nuit dans une enorme salle 
ornee de glaces de Venise dont quelques-unes 
etaient encore en bon etat. 

A Jassy, on voit toute une serie de maisons, 
qui ornent la rue menant a la promenade 
voisine, toutes bâties d'apres le meme systeme. 
Bucarest, qui est une tres grande viile, mais 90. 
le gout qui a preside aux bâtisses du XIX-eme 
siecle est plus que critiquable, n'a et n'aura 
jamais ce que, avant certaines reparations tout 
a fait recentes, avait cette grande rue' qui monte 
a Jassy du cote du jardin public . 

La il y a un golit franc;:ais qu'on peut mettre, 
sans que les proportions soient aussi gran:des 
et l 'ornementation aussi ' riche, a cote du golit 
venitien qui a preside aux châteaux de Vala
chie a la fin du XVII-eme et au commence
ment du XVIII-eme siecle. 

S'il n'y a pas une unite dans les châteaux 
roumains, ils presentent au moins l 'avantage de 
mon1rer corribien des influences differentes ont 
pu s'etablir sur cette terre accueillante et combien 
on peut reconnaître de civilisations differentes 
sur un pays qui a su tirer profit de chacune 
d'entre elles. 
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POPESTII PE ARGES , , 
CÂTEVA NOTE de N. IORGA. 

--0--

Pe soseaua Alexandriei sau, dată fiind , 
starea ei în valuri, pe o variantă care în 
curând va ajunge în aceiaşi stare, se ajunge 
la o răscruce de drumuri, de unde, din
colo de frumosul pod de fier peste Argeş, 
se atinge un şir de sate deosebit de inte
resante, de şi vădit mai puţin înstărite decât 
acelea care mărgenesc principala arteră de 
comunicaţie. 

Ce rost au ele în viata marelui oras , . 
vecin o arată carăle si autocamioanele , 
pline de cuşti1e păsărilor care sânt prin 
toate curtile si care ciugulesc si zburătăcesc , , , 
pe toate drumurile, printre roţi şi supt roţi, 
cum se întâmplă. Si tot asa imensele clă-I , 
dării de ceapă roşcată, înfoiată, pe care o 
trimet acesti traditionali cultivatori ai acestei I I 
singure legume. 

DiJ;l sat în sat, aproape fără întrerupere, 
pătrunzi la Popeşti, pe un platou încunjurat 
ca o cetate de largul brâu de apă adâncă 
al ' Argeşului. Alături de căsulii risipite, în 
jurul cărora, cinchite pe pământ, femeile 
rânduiesc de zor în jirebii ceapa triumfător 
de coaptă, case solide întind fatade pe care 
tiparul de lemn a răspândit creaţiunile naive 
ale unei bogate închipuiri ţerăneşti -: tot 
felul de romburi, de stele, de frunzisuri, 
de păsări, în cel mai pitoresc şi mai 'de
corativ amestec. Nu e una care n'ar me
rita să fie culeasă pentru albumurile folklo
rului nostru arhitectonic. Câte două usi în 
fată arată o oarecare bogătie în odăi. I • 

, 

La o parte de această harnică lume 
muncitoare, drept de-asupra apei care se 
suceşte de vale, udând grădinile şi livezile 
proprietarilor, un Bragadiru, un Lakeman, 
cuprinsul mănăstirii de odinioară. Nicio 

1 InSCripţiile În Revista Istorică, Iulie-Septembre 1 922. 

urmă din chiliile de pe vremuri pe 10cuT 
unde supt o căldură toridă ard frunzele 
porumburilor coapte. De şi dichisită . de o 
reparaţie care n'a respectat datina a două 
secole si a asternut uniformitatea banală a I , 
varului peste cea mai mare parte a rămă-
şiţelor unei capricioase picturi exterioare 
de linii împleticite, biserica face încă im
presie prin eleganţa ei sprintenă, prin ar� 
monioasa ei desfăşurare pănă în vârful 
turnuletului care o încunună. 

-E î� cel mai pur stil brâncovenesc� 
termin final în desvoltarea arhitecturii ro
măneşti. Ai trece totuşi pe lângă dânsa, 
căci aşa de multe sânt exemplarele, de cele 
mai multe ori superioare, ale acestui tip, 
dacă de la cel d'intăiu pas înainte nu te-ar 
stăpâni ceia ce a rămas din foarte frumoasa 
zugrăveală, datorită fără îndoială unui meş
ter de un deosebit talent, dar de o scrupu
loasă observaţie a regulelor artei sale. 

Ctitorul, - Crâstea Vistierul, un bătrân 
care-şi începuse cariera încă de supt Cons
tantin Basarab celalt, cu nasul ciocârtit, a 
pus să se înfătiseze ambii Basarabi fată în 
fată, fiecare �� Doamna lui, Balas� la , I 
dreapta, Marica la stânga, figuri individual 
caracterisate si cu cea mai mare delicatetă 
supt albele v�uri care li înfăşoară de �
proape părul bogat.. Şi la Domni e visibilă 
grija portretului. Apoi Cristea apare în rând� 
încunjurat de bogata lui familie. Aceiaşi 
sigurantă de contur se observă si la sfintii , " 
rămaşi, dintre cari unii lipsesc din icono-
grafia obişnuită. 

La Popeşti e de cules cu îngrijire o 
bogată contribuţie la istoria picturii de 
biserică a Românilor 1 .  
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- Continuare -

de }, ANDRIEŞESCU 
--0--

De prisos a insista aIcI asupra Însemnătăţii pe 
-t:are o are Ceramica din punct de vedere arheo-
ogic, etnografic şi cultural-istoric, mai presus de 

,oricare dintre indHstriile preistorice exemplificate 
-mai sus la Sultana. Mai mult decât lucrarea pietrei, 
c are dovedeşte tenacitate şi stăruinţă, plină de 

-răbdare, aptitudini ce Întâlnim peste tot pământul ; 

.mai mult decât lucrarea silexului, care Înseamnă o 

abilitate şi ·dexteritate neobişnuită, dar iarăşi co

mună mai tţtturor neamurilor care s'au străduit pe 

..calea progresului, - modelarea lutului în forme 

..ceramice, de utilaj şi cult, sau plastice, antropo

morfe şi zoomorfe, este, din nefericire, singura 
-oglindă· În care se sirăvede cu mult mai bine ceva 

din sufletul deosebit al acelora cari Într'o parte 

'sau alta a lumii au trăit şi au lucrat, lăsându-ni 

..cele mai multe vestigii tocmai de felul acesta. E 

casul şi dela Sultana. felul cum locuitorii vremii 
..alegeau şi . frământau lutul, deci tehnica; formele 
ce dădeau vaselor, unele, şi nu puţine, de un profil 

ales, de cele mai multe ...ori, de sigur, În chip voit 

- ş i  conştient ; În sfârşit, ornam�ntarea vaselor lor 

adaugă ultimul amănunt care ne ajută a fixa sta

iiunii dela Sultana, prin stilul ceramicei sale, locul 

·ce  i se cuvine din punctele de vedere mai sus 
arătate. 

La aceasta se adaugă plastica, cu care ne vom 
·ocupa la urmă. 

* 
* • 

Tehnica ceramicei dela Sultana este, atât ca 
.material şi composiţie, cât şi ca fel de lucru , teh
nica obicinuită a ceramicei neo- şi eneolitice sud
esteuropene. Roata nu există, de loc. Prin aceasta 
_şi supt raportul materialului ceramic, staţiunea 
·dela Sultana capătă un caracter unitar, vechiu 
preistoric, În concordanţă cu mulţimea instrumen
.telor de silex, cu raritatea utiiisării metalului şi 
cu celelalte date mai concludente crono!ogiceşte 

· ale inventariului deja menţionat, "les haches a tete 
,epaisse", etc. Aceasta Înseamnă Însă că nu ne ridi
cărri chiar la cele mai vechi timpuri neolitice. "La 

,pâte est vraiment peu tenace et  poreuse, la cuisson 
<est imparfaite", şi cu toate acestea chiar vasele 

mai primitiv lucrate au o soliditate şi chiar o pre
cisie de contur, care trebuiesc menţionate. Sânt 
la Sultana vase grosolane, mai ales mai mari, dar 
şi mai mici, cu păreţii groşi, cu pasta zgrunţu
roasă şi puţin frământată, dar arderea se reduce 
de multe ori la o adevărată pârpoleală. Totuşi 
exemplarele sânt resistente. Conturul are o linie 
destul de sigură şi, În plus, ornamentul, cât de 
naiv şi simplu, e ·dispus după anume norme care 
În niciun cas nu contrazic cadrul de motive or
namentale ale Europei sud-estice. Nu rare ori , 
cum vom vedea, variaţii nouă documentează mo
tive altfel cunoscute. 

formele mari sunt aproape tgtdeauna şi cele 
primitive ca tehnică. 

f armele mai mici şi cu un profil mai delicat 
sânt totdeauna şi de o tehnică mai bună. Pasta 
este, atunci, mai uniformă şi mai egal arsă, câte 
odată chiar foarte bine şi egal lucrată şi arsă. 

Cu mult mai rar, suprafaţa vaselor are un fel 
de patină în Înţelesul preclasic, dar propriu al 
cuvântului, patină frecventă apoi În ceramica epo
cei de bronz a Oaciei ca şi a Europei sud-estice. 
Cel puţin, la Sultana, vasele nu sânt mari, ci numai 
mici ; profilul li e deosebit de distins, dar iarăşi 
familiar numai Sud-Estului, între limite geografice 
asupra cărora se va discuta Încă foarte mult 1 .  

Ceramica aceasta represintă maximum în capacitate 
tehnică la Sultana. 

* 
* * 

1 In treacăt fie zis, sunt departe de a crede că părerile 
d-Iui C. L. Woolleys (Asia Minor, Syria and the Aege
an, Liverpool Annals, 1 922), de şi noi şi interesante, pre
cum şi comentariile d-Iui O. Menghin, M. Hoemes-Menghin 
(Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa van den 
AnJăngen bis Zum 5uO v. Christi, Viena, 1925, p. 772) 
represintă În această privinţă ultimul cuvânt : Tesalia ar 
apartinea pentru aceste timpuri mediului de cultură al Asiei 
Mici, etc. Mai justificate mi SI! par, din contra, revenirea şi 
reservele din alt loc (p. 794 şi nota 1 3 1 )  ale d-Iui Menghin, 
când zice : .Es wăre aber immerhin mogHch, dass kiinftige 
Forschungen uns veranlassen konnen, eine andere Auftei
lung vorzunehmen" .  Dar aceasta nu poate, şi nu are nicio 
însemnătate, a fi discutată aici. 
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Formele. Dacă în ce priveşte tehnica, ceramica 
de la Sultana nu diferă aproape de loc de cera · 
mica neo- şi eneolitică în genere şi mai puţin de 
aceia a Europei Sud-Estice, precum am văzut mai 
sus, în ce priveşte formele şi ornamentarpa, acea
stă ceramică vine să aducă multe date noi şi 
interesante, cu atât mai mult, cu cât ek uinplu un 
gol de mult simţit în cuprinsul carp�to-b

'
al�anic, 

aproape total necunoscut pănă acum, în ce pri
veşte regiunea dintre Carpaţi şi Dunărea de Jos. 
Sultana t'ste ce e dreptul numai un început în 
această ' privinţă, dar, ' precum se va vedea, ' cred, 
unul destul de concludent 

lende oder der Umlaufstil" al lui M. Hoernes -� 
ornament care resultă din petrecerea degetelor 
mânii pe vasul încă crud, în direcţie verticală sau. 
oblică. Cu mijloace cu totul simple efectul orna
mental e destul de variat (pl. XV, fig. 1 ,  2 şi 4 şi pL 
XVI, fig. 1 ·7). De notat că ultimele trei fragmente 

-citate din pl. XVI, de şi aflate la cea mai mare a
dâ;cime a păturii de cultură, sânt superioare ce
lorlalte ca pastă şi ardere. Nu e numai o variaţie 
întâmplătoare, ci, precum vom vedea, în multe alte 
casuri , o scădere de jos în sus a nivelului gene
ral de cultură. 
- La o altă formă de vas, cu păreţii înclinaţi ,în 

Planşa xv. 

Ceia ce predomină la Sultana din cele mai de 
jos straturi ale păturii de cultură şi pănă sus e 
iără îndoială o ceramică primitivă ca material şi 
ca lucru, tot aşa de simplă ca forme şi ornamente. 

Cu păreţii groşi şi ' drepţi, fie că vasele au fost 
mari sau mici, ele nu au alt ornament decât în
lănţuirea lângă gură a unui brâuşor alveolar sau 
de încrustări paralele. De asemenea una sau mai 
multe proeminenţe mari şi mai ales nu prea În
grijit formate, dela care nu rare ori pornesc În 
jos, oblic, alte brâuşoare, sau, foarte adesea, cel 
mai simplu ornament ce ni-I putem Închipui pentru 
acoperirea suprafeţei vaselor, - "der flăchenfiil-

interior, -maniera de ornamentare e aceiaşi (pl. 
XV, fig. 3 sau pt XVI, fig. 8). 

La un fragment de vas cu păreţii şi mai incli
naţi - lucrarea şi arderea ceva mai Îngrijită �, 
ornamentul e alcătuit din incisiuni, mai  mult sau 
mai puţin regulate, care pornesc din spre fund şi 
se supţiază, ascuţindu-se, spre gura vasului (pl. 
XV, fig. 5). 

Cu aceiaşi tehnică, alte vase Întregi sau frag
mentare Înfăţişează tot alte forme, mai ales vasele 
de dimensiuni mai mici .  

Un vas mic, găsit În straturile de jos ale să
păturii, foarte probabil de cult, ars binişor, Iasă 

http://patrimoniu.gov.ro



SULTAN A  73  

să distingem deja două l i nii aproape egale ale 
profilului (pl. XV, fig. 8 sau pl. XXI, fig. 4) ; fundul 
are linia cea mai mică. 

Cu O accentuare a unora sau altora dintre 
aceste linii de profil, putem urmări apoi o variaţie 
d intre cele mai interesante, în cadrul de forme al 
mediului neo- şi eneolitic carpato-dunărean şi sud
estic european. 

Un vas mic, păstrat pe jumătate, cu păreţii re
lativ groşi şi lucrat cu mai puţină grijă, are pă
reţii iarăşi drepţi, l inia gâtului destul de distinctă, 
dar neregulat trasă şi două proeminenţe, care se 
vor fi repetat ş i  pe  partea care l ipseşte (pl. XV, fig. 
7). Găsit în cele mai de jos straturi şi de pro
porţi i inutili sa bile; va fi fost tot un vas de cult. 

Tot mic ,  dar mai puţin adânc, un alt vas are 
forma de cupă scundă, cu un ornament de inci
sie, radial, dar neregulat, pe  partea lui inferioară : 
s'a gă sit ca şi cel anterior la cea mai mare adân
cime a pălurii de  cultură (pl. XV, fig. 9). 

Cu mult mii dese- sânt alte forme, care, dacă 
li-ar l ipsi fundul, ar avea asămănare cu unele 
cupe de ceramică p ictată din Ardeal şi mai de
parte spre E.uropa centrală. N'au însă păreţii n ici
odată drepţi ş i  fundtJ l i  e chiar mare, necum 
sferic (pl. XV, fig. 1 0) ;  proeminenţele în diagonală 
despart l inia superioară a corpului vasului de cea 
inferioară. Cu variante, e una dintre cele mai dese 
forme dela Sultana. O asemenea variantă o avem, 
de pi ldă, în vasul următor, cu o uşoară accel1 -
tuare a gâtului şi de  două or i  câte patru proe
minenţe în diagonală (I;[ XV, fig. 1 1 , pl .  XVl I I ,  fig. 
6) 1 .  Şi iarăşi într'un altul, cu deosebire că aici 
proeminenţele repetate şi mai mult sau mai puţin 
regulate constituiesc un adevărat ornament (pl. XV, 
fig. 1 3). Asemenea exemplare se mai găsesc în 
Muntenia, însă puţine. Sânt cele mai caracteristice 
exemplare care ilustrează ceramica aşa-zisă "cu 
proeminenţe" (d ie  Buckdkeramik), despre care va 
fi vorba mai departe. 

La  un fragment mare al unui vas de formă si
milară (pl. XV, fig. 1 2), rotundul mai  amplu al va
sului ,  pornind de supt lini a gâtului .  e acoperit de 
un ornament de vâ:-ci verticale , de  sigur posteri
oare ca manieră d e  ornamentare aceleia mai vechi ,  
reductibilă l a  a varia suprafaţa lor c u  urmele pa
ralele ale degetelor, înşirate vertical sau oblic .  

Alte ori , mai rar, l in ia gâtului l ipseşte ; vasul 
are atunci o toartă puterni că, iar ornamentul constă 
din vârci mai mult sau mai puţin curbe, care îm-

I N U ITI z i  trei pare(hi de p roeminenţe sânt alcătuite din 
câte do�ă una supt alta ; celelalte două ce constituiesc a 

patra păreche sânt răzleţe. 

Bulelinul Com'isittnii Monumentelol' lstodce. 

podobesc în felul lor partea superioară a vasului 
(pl. XV, fig. 1 4). 

De la mai vechiu la mai nou, de la  inferior 
stratigraficeşte la superior, încă odată avem oca
siunea de  a constata nu o evoluţie, ci un regres 
supt raportul formelor, iar celelalţe elemente nu 
diferă discordant (pl. XV, fig. 1 Ş, 1 6  şi 6 ;  pl. XVII, 
fig. 1 ,  2,  1 1 , 5,  1 0  ş i  4 ;  de asemenea pl .  X VI, fig. 
9 - 1 5) .  Aceste forme nu represintă numai o legă
tură cu cele anterioare ; una dintre ele, mai cu 
deosebire (pl. XV, fig. 6 sau pl. XVI,  fig. l 1 ),�prin 
caracterul profilului ei represintă legătura cu alte 
forme similare ce vom vedea, de o altă tehnică 

1 2  

1 5  

I l  XVI.  

însă ş i  de un alt ornament, cu mult mai semnifi
cativ la Sultana. forma devine astfel un element 
de orientare stilistică deosebit de preţioasă. 

Consistente ca pastă, arse bine sânt mai multe 
vase mari, cu un ornament asemenea unora d intre 
cele mai  sus presintate, întrebuinţate Însă mai 
l iber şi mai sigur (fig. text 'j-9 ş i  p l .  XVI I ,  fig. 7).  
Cu păreţii mai groşi, un vas asămănător are două 
torţi puternice şi un ornament alcătuit din grupe de  
câte patru linii proeminente dispuse în  două şiruri 
alternative (fig. text 1 0 ; pl .  XIX, fig. 1 ) . fragmen
tul altui vas de o forlT'ă şi factură similară are o 
toartă în formă de cap de animal (fig. text 1 1). 

4 
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Când partea inferioară- a vasului e mai scundă 
şi vasul e în totul mai mic, atunci e lipsit de 
torţi, al căror loc îl ţin proeminenţele ; ornamen
tul e iarăşi mai simplu, întâlnit şi mai sus (pl. 
XX, fig. 1 ). 

Cu aceasta ajungem la una dintre formele pre
-domnitoare ale ceramicei dela Sultana, formă pe  
de altă parte bine cunoscută prin frecvenţa ei 
mai ales "în Nordul regiunii carpato-baIcanice" 
neo- şi eneolitice, cu ceramică "incisată şi pictată": 
forma de pară 1 .  

La Sultana o întâlnim într'un şir întreg de  exem
plare, dintre care însă, fără îndoială, cel mai ca
racteristic este acela represintat prin fig. text 1 2  

ramicei cu plastica, şi aceasta, precum vom vedea, 
bine represintată la SuItana. 

Alte trei exemplare, fără patina vasului de mai 
sus, ci numai bine şi îngrijit arse au fundul mai 
sigur (pl. XVII ,  fig. 6 şi 12 (pl. XVIII, fig. 4),  de 
asemenea pl. XVII, fig. 8 (pl. XVIII, fig. 5) ; ultimul, 
de asemenea o mică proeminenţă şi un uşor ornament 
pictat în zigzag, pe tot corpul vasului (visibil numai 
în pl. XVIII, fig. 5). Asupra ornamentului vom reveni ; 
în orice cas, de remarcat, încă odată, legătura dintre 
forma vasului, proeminenţa de pe el şi ornamentul 
colorat ; în plus, motivul ornamental, - toate date 
caracteristice pentru unitatea stilistică a ceramicei 
dela Sultana. 

PI. XVII. 

a ,  b, pl. XVII, fig. 9 şi pl. XVII I ,  fig. 2 .  Cu fundul 
rotund şi buza uşor ridicată, vasul se sprijină, apro
ximativ, pe patru picioare în diagonală şi care abia 
ating linia orizontală a fundului. fntre două din aceste 
picioare, vasul presintă o toartă în formă de cap 
de animal, găurită ; în partea diametral opusă şi 
între celelalte două picioare, vasul are numai o 
proeminenţă, de asemeni găurită. Coloarea pastei 
vasului închisă, uşor patinată. Prin forma şi amă
nuntele sale plastice vasul dela Sultana ni înfăţi
şează un exemplu caracteristic de îmbinare a ce-

1 1.  Andrieşescu, Contribuţie, p. 51 şi urm. 

Bine arse, alte ori chiar cu o uşoară patină 
închisă, mai multe vase au înfăţişarea de castroane, 
forme care iarăşi nu sânt străine SudestuJui. Or
namentul sau repetă motive cunoscute, sau - lip
seşte cu totul (pl. XVII, fig. 1 3 ; pl. XX, fig. 8 şi 4). 

De aproximativ aceiaşi formă, cu partea supe
rioară însă mult mai scundă şi un aspect general 
mult mai comun, sânt alte două asemenea cas
troane, fără niciun ornament (pl . XX, fig. 2 sau 
pl. XVIII, fig. 1 ,  de asemenea pl. XVIII, fig. 3). 

Tot fără ni ciun ornament, un castronaş asă
mănător, dar cu păreţii verticali pe partea inferi
oară a vasului, e de o deosebită corectitudine şi 
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delicateţă a liniei : s 'a  găsit" mai la adânc decât 
multe dintre celelalte (pl. XX, fig. 6). Fragmentul 
unui vas Întocmai, mai puţin suplu, totuşi bine 
lucrat, are şi un uşor ornament de linii inci sate 
ce constituiesc o bandă verticală, care probabil se 
repetă (pl. XVII, fig. 3). 

De menţionat de asemenea că printre formele 
de vase mai sus arătate, unul cu păreţii părţii sale 
superioare uşor inclinaţi are pe li�ia  pântecului 
un şir de adâncituri crestate regulat, jur Împrejur 
(pl. XX, fig. 9) ; pe de altă parte, raportul dintre 
partea superioară şi inferioară a aceloraşi form� 
poate varia ; dăm un exem plu (pl. XX, fig'. 1 1 ) .  

Curios că, la Sultana, numai un exemplu putem 
cita În sensul unei egalisări între partea superi
oară şi inferioară a unor asemenea forme de vase, 
şi exemplul este destul de comun (pl. XVIII, fig. 7). 
Aiurea, în mediul nostru sudesti c, asemenea va
riante sânt nu numai numeroase, ci unele se carac
terisează printr'o deosebită distincţie a formei şi a 

Fig. 7. 

ornamentului, mai ales pictat 1 .  Tot aşa, o singură 
dată la Sultana, un exemplar aproape Întreg are 
partea superioară mai prelungă decât cea inferi
oară 2 (pl. XX, fig. 1 2  sau pl. XXI, fig. 2). La Cu
cuteni, de p ildă, forme de vase principial asămă
nătoare cu acesta dela Sultana stau În strânsă legătură 
stilistică cu forma cealaltă sud estică citată mai 
sus şi aparţin, după precisiunile celui ce le-a des
coperit, culturii mai noi cucuteniene (8), şi anume 
În cuprinsul acesteia represintând maniera stilistică 
mai nouă s .  În orice cas, În această legătură for
mală, presenţa la Sultana a vasului citat mi se 
pare deosebit de semnificativă. 

1 Contribuţie la .Dacia Înnainte de Romani", pp. 57-8 
şi nota. 

1 Pântecele vasului constituie un unghiu ascuţil ; fără nici
un ornament, vasul e lucrat cu deosebită îngrijire şi are o 
uşoară patină închisă. 

• Colecţiunea Berlill. Prccisările H. Scilmidt, » Tongdăsse 
der J ungeren Kultur",  B :  "Jrngere Stilar t e n - .  

Dar cu aceasta sântr.m departe de a fi presin
tat toate formele de vase de la Sultana. 

O formă destul de frecventă, cu variante de 
diferite dimensiuni, e aceia m�i mult Iată decât a-

fig. 8. 

dâncă, fără torţi şi În totdeauna de un lucru su
perior, pănă la o desăvârşită patină neagră 'ce  le 
acopere. Dăm câteva profile (pl. XX, fig. 1 7, 1 3, 3 ,  
1 6  ş i  5). Sântem l a  un  nivel cultural Însemnat, chiar 
numai din punctul de vedere al tehnicei şi formelor. 
Faptul că toate fragmentele de forma citată s'au 
găsit nu către suprafaţă, ci mult mai jos, indică 
acelaşi regres cultural ce l-am mai semnalat. 

Din contra, un alt şir de forme cu păreţii drepţi , 
dar mai p uţin îngrijit lucrate, Însă totdeauna pati
nate şi cu adânciturile profilului umplute cu o 
pastă albă ornamentală, se repetă, de jos pănă 
sus, în întreg cuprinsul păturii de cultură (pl. XX, 
fig. 1 0, 22 şi 1 9 ;  pl. XIX, fig. 3,  4 (pl. XX, fig. 
20), 5 (pl. XX, fig. 22) şi 6). S'ar Înşela cineva care 
ar crede că fragmentele prime sânt mai vech i ;  din 
contra lucrul a mers simplificându-se. De notat, 
de asemenea, că fragmentul cel mai nou (pl. XIX, 

I 
I 

1 
I - - -- - - - -- - ....:y. - - -- ---- ----

fig. 9. 

fig. 3) are şi o proeminenţă, care subliniază inc i
sia alburie de lângă buza vasului . 

Alte forme de vase scunde, un fel de cupe, 
unele repetând, dar În mai mic, variante deja 
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semnalate, Însă �Il un lucru şi tehnică mult supe
rioare, represinf i ceia ce putem socoti drept ul
t im termen de desăvârşi re al ceramicei dela Sul-

i 2 

5 " 

1->1. X V I I I .  

tana (pl .  XX, fig. 7, 1 0, 18 şi 2 1 ). Numărul lor, re
lativ mult mai mic, ca şi caracterul lor neutilitar, l -am 
pus în legătură ·ş i mai sus cu întrebuinţarea lor foarte 
probabilă ca v ase de cult. De menţionat de ase
menea şi aici Că toate s'au găsit numai la cea 
mai mare adâncim� a păturii de cultură. Buza u
nuia dintre fragmente e uşor răsucită (pl. XX, fig. 
1 8) .  Patina negricioasă a ultimului fragment, de 
altfel fără alt ornament, e cu totul remarcabilă. 

De utilitate îndoielnică, poate fără niciuna, un 

r----- - - - f - - - - - - - -
I : 
I 

· 1  I I 
� . 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I I 
I 
I I 
l.. _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Fig. 10. 

" 

mic văsc ior de la Stiltana are forma unei fusa. 
iole, lucrat fără îngrijire şi ars insuficient (pl. XX, 

fig. 1 5). Un altul e ca o mică albie, cu două proe
minenţe laterale străpunse de găuri verticale 5i un 
ornament de incisiuni uşoare, în formă de virgule 
suprapuse (pl. XXII,  fig. 1 şi pl. XXI,  fig. 7) 1 ;  de 

I Fără niciun ornament, alte asemenea cuvde sânt du
ble, adecă des;1ărţite printr'un părete mijlociu. 

o tehnică a pastei şi un lucru destul de primitiv, 
stă în c·ontrast cu adâncimea la  care s'a găsit şi 
felul de ornamentare. Un al treilea are forma unui 

:; 

7 

lui 

corn tăiat (pl . XX, fig. 1 4), un fel 
deci de rhyton în miniatură. Frag
mentul unui al patrulea, de o formă 
care iarăşi nu e rară, are o proe
minenţă vertical îngăur ită ş i  care 
foarte probabil se repetă şi pe partea 
opusă (pl. XXII ,  fig. 2). Cu mult 
mai caracteristic este un al cincilea 
văscior (pl. XXII, fig. 3 sau pl. XXI , 

fig. 3), care, găsit cel mai de-a
supra, are nu numai o formă fami
liară Sudestului nostru, dar, prin ter
minarea în figurină plastică a părţii 

odată la Sultana 
Între ceramică ş i  

Fig. I l . 

Printre ultimele forme de vase întregi sau a
proape întregi ce put=m înfăţişa dela Sultana, u-

I - - - - - - - - - - o 2s6 - - - - -- -- ----1 

Fig. 1 2. 

I I 
I I I I I I 

nul cu fundul rotund şi două torţi laterale şi 
găurile torţilor vertical-piezişe (pl. XXII ,  fig. 5 sau pl. 
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XXI,  fig. 5) ,  va f i  fost mai  probabil un capac. 
Din contra, de şi cu fundul rotund, o întrebuinţare 
cu mult mai probabilă de strachină, şi !îU de ca
pac, va fi avut o altă formă dela Sultana (pl. XXII ,  
fig. 19 sau pl .  XIX, fig. 2) .  De o tehnică $ i  ardere 
dest1l1 de îngrijită, stra china este împodobită din 
afară printr'un fel de bandă presată în masa lutu
lui, în formă de spirală largă, de o l ăţime nere
gulată, bandă ce porneşte dela fundul vasului şi 
se termină la o margine a sa. -Condusă larg, banda 
spirală Iasă un al doilea ornament intermediar şi 
paralel, care corespunde vârcilor anterioare În va
riatele lor înfăţişări. Legătura mi se pare cu atât 
mai Întemeiată, cu cât un capac veritabil, tot dela 
Sultan3, cu mult mai regulat (pl. XXII ,  fig. 7), are 
"ornamentul cu totul similar ca intenţie, dar altfel 
ca execuţie şi foarte apropiat ca manieră de cele 
mai sus arătate (pl. XV, fig. 1 2 , 1 5 , etc .) .  

Ca şi aiurea, capace de vase s'au găsit la Sul- -
tana, evident, mai multe. în afară de cel presentat 
ele se reduc .I.a trei tipuri : un tip de capace gă
site mai la adânc, sigur mai vechiu, cu partea de 
unde capacul se apucă, - În formă de cap de om, 
aproximativ cum se represinta şi aparte (pl. XXII, 
fig. 1 0  şi XXIII, fig. 3 şi 8) ; un al doilea tip, tot mai 
vechiu faţă de cel următor, cu partea de unde capa
cul se apucă În formă mult îndepărtată de represin
tarea plastică a capului uman (pl. XXII, fig. 4) ; În sfâr
şit, un al treilea tip, mai nou, cuprinde o serie întreagă 
de capace mai mult sau mai puţin fragmentare, de di
ferite mărimi şi înzestrate toate cu câte o mănuşă 
puternică (fig. text 1 3  şi 1 4 ;  pl .  XXII, fig. 1 4  şi pl. 
XXIII ,  fig. 9). 

intru cât formele ceramice pot fi ilustrate prin 
fragmente marginale şi torţi, dăm, în sfârşit, un 
-întreg şir, care să completeze presintarea de mai 
sus (pl. XIX, fig. 7-1 0 ;  pl .  XXIV, fig. 1 - 1 4). Pentru 
aprecia rea profilulu i, reproduc câtE'va fragmente Şi 
-în text. fig. 1 6  dda pl. XXII este pl. XXIV, fig. 1 0 ; fig. 
1 1  de la pl. XXII este pl. XXIV, fig. 1 1 ;  fig. 1 3  
dela pl. XXII este pl. XXIV, fig. 1 2 ;  profilul fragmen
tului marginal pl. XXIV, fig. 1 este aproximativ acela 
represintat În fig. 8 de la pl. XXII cu variantele 
pl .  XXII ,  fig. 1 5 , pI. XXV, fig. 1 (pl. XXIV, fig. 
1 3) .  Cu mult mai svelt ca profil e ultimul frag
ment (pI. XXV, fig. 5 ;  pl .  XXIV, fig. 1 4) cu toarta 
ce începe imediat supt linia de rotund a vasului. 

O singură dată, un fragment care represintă 
-fundul unui vas are toarta obţinută prin străpun
gere orizontală, in interiorul vasului, nu În afară 
(pl. XXII ,  fig. 6). Tot Într'un singur cas, o toartă 
puternică şi Iată, altfel obişnuit verticală faţă de 
suprafaţa vasului, are pe  lângă o linie verticală 
ieşindă, pe- suprafaţa ei, două proeminenţe la par-

tea ei superioară (pl. XXV, fig. 6). Drept Încă un 
exemplu de strânsa legătură c-e există la Sultana 
între ceram ică şi plasti că este un fragment care, 
drept toartă, are Înfăţişarea plastică şi expresivă 
a unui af!imal care rage (pl. X�VI, fig. 1 ,  versiunea 

- francesă). Linia frunţii i se profilează ca o proemi
nenţă orizontală prelungă şi ascuţită ; "de asemeni 
coarnele masive de-asupra şi de laturile orbitei ochi
lor destul de clar indicate şi botul prelung cu gura 
Întredeschisă . S'a găsit la 1 m 20 adâncime. 

În presentarea materialului ceramic, formele con
stituiesc un mai bun criteriu decât tehnica. 

Complementul amândurora este Însă ornamentul. 
* 

5 

8 9 10 
PI .  X I X. 

Ornamentarea. Cu ocasiunea trecerii în re
vistă a formelor ceramice de la Sultana, precum 
s'a făcut mai sus, am crezut că e bine să men
ţionăm totdeauna şi elementul ornamental al dife
ritelor forme ce am ales drept cele mai caracte
ristice. De obiceiu, unei tehnice comune şi unor 
forme obişnuite l i  corespund în totdeauna şi 
ornamente de aceiaşi valoare. Sunt şi excepţii, dar 
foarte rari. 

Am văzut astfel ca elemente ornamentale : brâu
şoare alveolare şi de in crustări paralele : proemi
nenţe mai mari sau mai mici ,  de la  care pornesc 
tot brâuşoare ; un ornament e constituit din sim
pla petrecere cu mâna pe suprafaţa vasului, Încă 
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crud ; altul e alcătuit din scrijălituri sau incisii, 
mai mult sau mai puţin regulate, ce pornese din 
spre fund şi se subţiază spre gura vasului. Alte 
ori, presărarea suprafeţii vasul i cu proeminenţe, 

, , I 
___ _ _ _ _ _ � '09 _ _ _ _ _ _ _ I 

ment în care nu riscăm prea mult când vedem ori
ginea vaselor zise "c6teles en argile et metalIiques'" 
de mai târziu ' ;  apoi grupe de incisii paralele al
cătuind benzi, etc. 

l '  
l '  
, ' 
, � 
l i  
1 ' 
1 � 
1· , 

Pl. XX. 

cu mult mai multe decât cele utile (două sau 
patru), constituie de asemenea un ornament, des
pre c;are vom adăuga că este cu atât mai firesc, 
cu ·cât, în mediul nostru arheologic, neo-eneolitic, 

2 

'7 8 

PI. XXI. 

ŞI In bronz, ceramica cu proeminenţe este excep
ţionâl de bine representată. Am notat apoi vârci 
şi coaste oblice şi paralele, sau verticale şi laraşl 
paralele, mai mult sau mai puţin distanţate, orna-

Este întrebarea : cum se presintă ceramica dela 
Sultana, de astă�dată în lumina tuturor elementelor 
ornamentale, dintre care am văzut numai câteva� 
în l egătură cu variaţia formelor de vase ? 

9 

Clasificarea ce mi  se pare cea 
mai potrivită şi în consens cu 
mediul arheologic în care ne gă
sim, ar fi următoarea : 

1 .  O primă categorie, cea mai 
bine represintată în tot cuprinsul 
păturii de cultură, corespunzătoare 
mai mult sau mai puţin aceleia 
pe care am presintat-o în întâiul 
rând, din punci de vedere teh
nic şi formal. E categoria cera
mică aceia care, şi din punct de 
vedere al ornamentului, e aiurea în 
regiunile noastre cu mult mai  

veche decât la SuItana, aşa precum în alte părţi. 
din acelaşi cuprins geografic, ea dăinuieşte cu 
mult după vremea sau epoca de care Sultana se ţine_ 

1 F. Courby, Les vases grecs ci reliefs, Paris, 1 922, 
p. 1 93. 
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2. Fără a se  putea despărţi ab�olut tranşant de 
<cea d'intâiu, o a doua categorie a ct rarr icei de la 
Sultana ar cuprinde toate exemplarele de vase cu 

·0 ornamentare mai complexă şi motive variate, 
�are, simple ca elemente componente, se înfăţişează 

spiralice, vase monohrome, dar şi pictate ; în 
sfârşit 

4. Şi mai restrânsă, cantitativ, decât toate cele 
anterioare, ultima categorie ar cuprinde acele e
xemplare ceramice cu patină şi coloare care şi 

Pl. XXII . 

-cu un întreg şir de mustre. Vasele din această 
categorie primă se deosebesc cu totul de acelea 
din categoriile următoare. Nu lipsesc totuşi nici 
..repetate trăsături de filiaţie stilistică, pe care le vom 

Fig. 1 3. 

-menţiona. Categoria aceasta este iarăşi bine repre-
-sintată, fără a avea răspândirea celei d'intâiu. 

3. Intr'o a treia categorie mi se pare că se im
pune a grupa toate exemplarele ceramice de la 

--Sultana cu 'ornamente de incisie în benzi, mai ales 

,>upt raportul tehnic şi supt acela formal şi orna
mental represintă la Sultana un maximum de de
săvârşire. Această desăvârşire la nivelul cu totul 
inferior stratigraficeşte la care această ceramică 
s'a găsit, precum s'a menţionat ŞI mai sus, ne va 

r- - -- - -- -:-'?'-'-----"'" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ' I f 
: i 
� \  l '  1 \  
I \ 

\ 
\ 

\.� .. 
: ''--..... I 
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Fig. 14. 

sili să revenim, pentru a căuta cea mai plausibilă 
explicare cu putinţă. 
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D eocamdată, câteva detalii cu privire la fi ecare 
dintre categorii le stabilite. 

Cu mijloace simple, e în adevăr de mirare cum 
meşterul preistoric se sileşte în totdeauna să dea 
produselor sale ceramice o cât mai variată orna-

2 3 4 

7 8 9 
PI .  X X I II 

mentare. Tratarea tehnică, disposiţia şi motivul se 
schimbă foarte des ;  simetria părţilor la vase, părţi 
mai totdeauna subliniate, e un adevărat canon. 
Motivu l  sau mustra variază continuu , de şi proce
deul şi chiar elementul ornamental sunt aproape 
acefeaşi . Nicăeri ca în regiunile noastre, şi aceasta se 
confirmă încă odată la Sultana, predilecţia pentru 
amănuntul o rnamental nu înfăţişează comparativ 
forme mai variate şi mai apropiate, cu intenţie ş i  
spirit inve'ntiv, de adă populară a t impurilor 
noastre. 

Mai sus sau mai jos pe margenea vaselor, 
notând .sau numai indicând <l proximativ linia' gâtului 
lor, simple brâuşoare se detaşează organic din pasta 
vaselor - brâuşoare nu suprapuse, sunt şi de 
acestea, - făI:ă 'a f i  asemenea ca lucru : aceste 
brâuşo'are sânt aproape identice ca efect (pl. X XVI ,  
fig. 1 -3). 

Lin i i le oblice ce Se desfac ' rfli efându-se din 
petrecerea mânii pe vasele încă crude, numai 
excepţional pornesc chiar de la margenea vaselor 
(pl. XXVI, fig. 4). La vasele ceva mai îngrijit lucrate 
şi cu părţile  de contur mai precise, aceste linii 
uşor re l iefat e se înşiră numai pe corpul vaselor, 
fie că pornesc de la o proeminenţă sau nu, ş i ,  
fie că aceste l ini i  sunt însoţite de altele (pl .  XXVI , 
fig. 5-7). 

Linia virtuală a maxiţ11Ului de rotunj ire a vaselor 
e de mai multe ori subliniată printr'o proeminenţă 
mare, care foarte probabil se repeta, cel putin 
încă odată. Meşterul potrivia atu nci aşa ca pe 
partea superioară a vasului un ornament să cadă 
vertical chiar la jumătatea proeminenţei, iar un 
brâuşor alveolar să o însoţească oblic pe partea 
inferio�iră, pornind de la extremitatea din dreapta 
a aceleiaşi proeminenţe. Ornamentul de pe partea 
supei"ioară' a vasului e alcătuit dintr'o l in ie mediană 

uşor reliefată, care ţnir'o j)arte �c€a dFeaptă), ia 
forma unei benzi (pl. XXVI ,  fig. 8). 

In genere, partea inferioară a vaselor e întot
deauna mai slab tratată, aşa încât un ornament 
obţinut În acelaşi chip ca acel precedent (dar numai 

p'  in petrecerea a două degete ce
pleacă de lângă toarta "a bouton" ,  
străpunsă vertical) se desface clar 

5 

'10 

6 pe corpul vasului lăsat fără nicio 
tratare specială (pl .  XXVI, fig. 9). 

Un fragment de cupă mică, mai 
îngrijit lucrată , are cel mai simplu 
ornament ce poate resulta dintr'un. 
ţir de adâncituri regulate şi exact 
rotunde de-asupra liniei ideale  c e  
desparte partea superioară de cea 
inferioară a cupei ; ornamentul n u  

este însă d e  loc naiv (pl. XXVI, fig. 1 0). 
Mai yech iu ,  naiv şi foarte frecvent, dar n IC I 

odată stereoti p, este  la Sultana ornamentul resultat 
din Înşirarea pe corpul vasulu i fie a unei proe
minente (pl. XXVI ,  fig. 1 1 ), fie a unei proeminenţe-

PI. X X I V .  

torţi, mari ş i  late, de  la care porneşte un brâu 
profilat tare, ce se repeta de sigur şi în partea 
lipsă (pl. XXVI,  fig. 1 2), fie, în sfârşit, prin dublarea 
sau triplarea proeminenţelor, Însoţite sau nu de
linii reliefate (pl . XXVI, fig. 1 4  ş i  1 5) .  O linie a. 

http://patrimoniu.gov.ro



SULTA::\IA 81  

gâtului precisă, un brâuşor c u  care Începe linia 
de rotunjime a vasului, brâuşor Însoţit de linii 
uşor reliefate ce Împodobesc neapărat corpul 
aceluiaşi vas, ni arată un alt fragment (pl. XXVI, 
fig. 1 3). 

Variaţia ornamentală continuă. Pe un fragment 
marginal de vas mic, o proeminenţă are Înfăţişarea 
unei figuri de om sau de animal (pl. XX VII ,  fig. 1 ), 
ceia ce e de o potrivă de posibil la Sultana. Cele 
mai adesea revin totuşi proeminenţele simple sau 
uşor adâncite, la forme de vase mici, cu sau fără 
brâuşoare şi linii oblice reliefate În chip inegal 
(pl. XXVII ,  fig. 2-4, 7-9, 1 2  şi 1 5). Rari şi mai clar 
reliefate decât la fragmentul marginal (pl. XVI, 
fig. 5) sunt liniile oblice de pe  un alt fragment 
marginal (pl. XVI,  fig. 6). Penultimul fragment 
citat (pl. XVI, fig. 5) mai e interesant 
prin aceia că liniile reliefate sunt oblice .. -
dela stânga la dreapta şi sunt trase 
fără consideraţie de simetria proemi
nenţelor ; asemerlea casuri sunt rare. 

I 
I 
I 
, 

vaselor cu unul sau altul dintre aceste ornamente. 
Dragostea de variare intervine însă şi  aici, pentru 
ca, în ce priveşte mai cu samă cel d'intăiu dintre 
ornamentele citate, să ajungem la motive noi, 
necunoscute până _ la Sultana şi explicabile aici cu 
toate datele stilisti�e _ convingătoare, de la mai 
ve chiu la mai nou, dela superior la inferior şi 
degenera,t, dela mai complex la mai simplu. Şi, 
de astă - dată, inferior sau degenerat şi mai sim
plu înseamnă la Sultana cei a ce e mai nou şi mai 
de-asupra în pământ ; ceia ce e superior şi mai 
complex e �ai ve chiu şi s'a găsit mai adânc 
În pământ. Pe de altă p arte, nici  firul de evo
luţie dela mai simplu la mai complex şi dela 
mai vechiu la  mai nou nu e prea greu de recu
noscut ; bine Înţeles că în această privinţă, şi .  mai 

Liniile reliefate, uşor oblice sau ver
ticale, ajung În sfârşit a alcăt:.ti ade
vărate mici registre (dacă se poate 
Întrebuinţa aici acest cuvânt) în care e 
Împărţită cu o reală simetrie Întreaga 
suprafaţă, mai ales cea superioară, a 
vasului (pl. XXVII, fig. 1 3 , 1 4  şi 23) . 
Pasta şi felul de lucru al ornamentului 
sunt de aceiaşi simplitate. Proeminen
ţele, când sunt, sunt tot de factură 
veche. Ne găsim totuşi, fără Îndoială, 
în timpuri mult Înaintate din punct 
de vedere cultural, ilustrate încă d� 
alte două fragmente cu proeminenţe În 
vârci şi în relief ce pornesc de la ele, 
oblic sau vertical (pl. XXVII,  fig. 1 1  
şi 1 8) .  Ajungem astfel la vasele al 
căror rotund al pântecelui e Împodobit 

, l ;t  
1:--- ------ o (Os __ _ _ _ _ _ --1 

11111111111 1111 - -- - ---- -r 
I 

numai Cu asemenea vârci paralele mai mult sau 
mai puţin proeminente. Un asemenea fragment (pl. 
XXVI ,  fig. 1 9) e bine ars, dar de pastă comună 
şi păreţii destul de groşi ; aflarea lui �n pături le 
cele mai de jos ale staţiunii concordă deplin cu  tot 
ce s'a găsit mai superior la acest nivel. Originea 
neo- şi eneolitică . a ceramicei  "cotelee" se exem
plifică Încă odată destul de concludent. 

Tot aşa de interesante observaţiuni de caracter 
general arheologic ni oferă la Sultana, pe de o parte 
ornamentul de Încrustare şi adâncire. pe de alta 
acela constituit de brâuşoare. Am văzut ceva· din 
întrebuinţarea amândurora, dar numai în treacăt. 
Evident că maximul lor de întrebuinţare nu p utea 
fi decât de a' acoperi cât mai mult din suprafaţa 
13tll.etinl,t Com 'i s-tu7'lii MU?11(.1ne'nte{01' Isto1"ice. 

I 
I 
� o 

Pl. X XV. 

ales pentru acest ornament, datele dela Sultana 
- sunt numai un început. 

În timp ce un fragment marginal cu un început 
de lobare (pl. X XVI I ,  fig. 1 0), dar şi altul fără 
această lobare (pl. XXVII ,  fig. 1 6) ,  au poate amân
două numai Încrestări ornamentale pe buză, cele 
mai multe altele înfăţişează un asemenea ornament 
şi pe corpul vaselor, fie la linia despărţitoare 
dintre gât şi corp, fie în şiruri pe o mare parte 
a corpului. Cu amănunte aproximativ asemenea, 
motivele totuşi diferă. Unul e motivul când se 
Încrestează numai buza şi linia de gât a vasului 
(pl. XXVII, fig. 1 7  şi 20) şi altul când un ornament 
asămănător se repetă de-asupra şi dedesuptul 
aceleiaşi linii ; repetiţia aceasta, mai neregulată, e 

5 
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însoţită Într'un cas (pl. XXVII, fig. 27) de mai multe 
linii reliefate ce cad perpendicular pe l inia pome
nită ; aceiaşi repetiţie poate fi şi mai regulată, 
alcătuită din două şiruri de mici triunghiuri cu 
vârful În jos (pl. XXVIII, fig. 4). Încrestarea sau 
adâncirea aceasta, departe de a fi executată În 
acelaşi chip, variază voit. Un şir de adâncituri mai 
lungi (pl . XXVII, fig. 24) sau un alt şir de aseme
nea adâncituri ascuţite sus şi jos (pl. XXVII, fig. 

15 

I I . XXVI .  

25) diferă mult de altele obl ice şi .de formă cam 
triunghiulară, indiferent de faptul că aceste din 
urmă (pl. XXVII, fig. 26 şi 28) sunt întrerupte de 
·câte o proeminenţă, de acelaşi fel, de  şi fragmen
tele sunt de la vase deosebite. Pe un alt fragment 
(pl. XXVII I ,  fig. 1 ), adânciturile sunt regulat triun
ghiulare ş i  cu vârful în jos. Mai dese, adânritu
riIe sunt Într'un alt cas (pl. XXVIII, fig. 5) mai puţin 
regulat geometrice, ca să varieze altă dată prin 
Îndoirea capetelor (pl. XXVIII ,  fig. 2), şi într'un al 
treilea cas prin încovoiarea cu oarecare regulari
tate a adânciturilor liniare şi paralele în pasta încă 
moale a vasului crud (pl. XXVII I ,  fig. 6). Dintr'un 
amănunt infim, meşterul Încearcă şi reuşeşte a 
face un element ornamental variat şi original. 
Variantele nu sunt puţine, fie că liniile se subţiază 
ş i  se lungesc, totdeodată Încovoindu-se puţin (pl. 

XXVII I ,  fig. 3) ; fie că se apropie iarăşi de forma 
triunghiulară (Pl. XXVIII ,  fig. 7 şi 8) ; fie că excep
ţional asemenea adâncituri paralele şi verticale 
sunt tăiate la jumătate de tot atâtea linii orizon
tale (pl. XXVII I ,  fig. 1 1 ) .  Într'un singur cas, orna
mentul, similar ca principiu, e constituit numai 
din linii de incisie ce Iasă între ele tot atâtea 
altele În relief (pl. XXVIII, fig. 1 5). 

Că asemenea adâncituri se repetă, e tot ce 
poate fi mai firesc. Cu mult mai mult decât 
brâuşoarele, ele ajung Însă să ocupe cea mai mare 
parte din suprafaţa vasului (pl . XXVII I ,  fig. 1 2, 1 4 , 
1 9  şi 20). Ornamentul este fireşte mult mai va
riat, de şi procedeul diferă cu puţin dela cas la 
cas. Să se compare spre pildă frag�entele pl. XXVII ,  
fig. 2 1  (brâuşorul simetric ce Întovărăşeşte proe
minenţa se repetă ca ş i  aceasta cel puţin încă 
odată şi cel mult de încă trei ori) şi 22 sau pl. 

PI. XXVII .  

XXVIII ,  fig. 9 cu acelea din pl. X XVIII, f ig.  1 2, 1 3  
şi 1 6 . Ultimul fragment citat îl putem socoti ca un 
exemplu de legătura strânsă ce exista între teh
nica ornamentului de adâncime şi brâuşoarele. De  
asemenea, de şi cu un efect ornamental diferit, de  
sigur anume voit, şi alte fragmente (pl. XXVIII, fig. 
1 0  şi 20) au asemenea adÎncituri : în pasta Încă moale 
a vasului, adânciturile făcute unele lângă altele scot 
între ele tot atâtea părticele proeminente, asemenea 
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cu acelea ale unui brâuşor. Încă odată avem prilejul 
de a constata o strânsă logică decorativă la aceste 
produse modeste ale industriei umane. Cu mij
loace dintre cele mai simple se realisează lucruri 
din ce în ce mai bune, ce denotă un real simţ 
plastic si artistic .  

Mai puţin capabi l  de variare, ornamentul de 
brâuşoare e părăsit la produsele ceramice mai 
bune. rn schimb cu atât mai des se întrebuintează . . 
acela de cresta re şi adâncire, f ie  că are forma de 
l iniuţe de parentesă (pl .  XXVII I ,  fig. 17 şi 22) ,  fie 
aceia de linii de exclamare fără punct, sau de 
şiruri de mici triunghi uri cu vârful în jos, mai 
mult sau mai puţin paralele (pl . XXVI I I ,  fig. 24). 
Cum tehniceşte un asemenea ornament e:-a greu 
de realisat fără fixarea unor l in i i  orizontale de 
direcţie jur împrejurul vasului, căci se risca lipsa 
de paralelism a ornamentului mai tuturor fragmen
telor de vase mai sus c itate, s'a procedat în con
secinţă. Şi, atunci, ori s'au trasat de-a dreptul l inii 
orizontale, care, Ca şi ornamentul de simple adân-�, 
cituri quasi-rotunde ce închideau, erau umplute 
cu o pastă aibă, - casurile sunt de tot rare (pl. 
XXVIII ,  fig. 1 8) -, ori, şi acesta, de şi mai abil, chiar 
rafinat, e procedeul prin comparaţie cel mai des 
la Sultana, liniile orizontale de direcţie sunt con
duse aşa încât, în profil, partea ornamentată a 
vasului se înfăţişează ca un şir de ieşinduri şi 
adâncituri suprapuse, crestate cu acele semne de 
parentesă de care am vorbit (pl. XXVI I I ,  fig. 1 7, 22, 
23, 25, 26, 28, 29-32). Crestăturile acestea cap l a  
cap  taie ma i  mult sau ma i  puţin regulat (în ori
ce cas mult mai regulat decât după procedeul an
terior), o bună parte a vasului (pl. Xx. VI I I ,  fig. 32 
sau pl. XXV, fig. 2), sau chiar cea mai mare parte 
a sa (pl. XXVIII, fig. 3 1 ). Dacă liniile orizontale de 
directivă sunt adâncite mai negligent, şi ornamentul 
sufere atuncea ca simetrie (pl. XXVIII ,  fig. 26) ; cu 
o excepţie explicabilă, când vasul e mic de tot 
(pl. X XVIII ,  fig. 27 şi XXII ,  fig. 9). D in  contra, 
când şănţurelele orizontale au fost trasate sigur şi 
adânc, ornamentul ajunge să se înfăţişeze ca în 
fragmentul pl. XXVIII ,  fig. 28, unde un şănţişor cu 
un clar ornament de închidere a parentesei alter
nează cu unul, invers, de deschidere a aceluiaşi 
semn. Efectul este asemenea cu acel al ornamen
tului căruia arheologii germani îi zic "falsches 
Schnurornament", - dar mai complex e acesta 
de la Sultana, ale cărui elemente cred că sunt ace
lea pe care le-am presintat noi. 

Cu aceas ta ajungem însă la un ornament cu 
totul aparte în cadrul arheologic al Daciei , ca şi 
al Europei Sudestice, ex�mplificat prin câteva 
fragmente, unele marginale şi altul al unui mic vas 

aproape întreg, găsite - a se nota - în patura 
cea mai de jos a staţiunji dela Sultana. Le pre
sintăm, după cele citate, în chiar această succe� 
siune de la mai puţin cidânc la mai adânc (pl. XXVIII, 
fig. 30-32 ; apoi fig. 29,  33 şi 34 ; în sfârşit, pl .  
XXIX, fig. 1 - 1 7  şi XXX, fig. 4). De remarcat că din 
punct de vedere tehnic şi formal am trecut de mult 
de posib ilităţi le primelor grupe ceramice stabilite mai 
sus şi ne aflăm în faţ;'] unora dintre cele mai bune 
produse ceramice dela Sultana. 

Din ce se compune ornamentul înfăţişat pe ele ? 
în legătură cu elementele de filiaţie stilistică ară· 
tate mai sus, răspunsul nu pare prea greu. Sunt 

PI. XXVII I .  

fără îndoială şi în primul rând acele semne de pa
rentesă pe care, paralele între ele, le-am văzut şi mai 
sus (mai sus şi ca nivel), în şiruri, pe suprafaţa 
vaselor şi dispuse în chip cu atât mai regulat, cu 
cât l iniile orizontale de directivă au fost mai bine 
trasate. Acelaşi ornament î l  revedem la  trei  frag
mente executate de tot simplu (pl.. XXVII I ,  fig. 29, 
33 şi 34). Evident că, la vase din ce în ce mai 
bune, ornamentul ia înfăţişări variate ; prototipul 
rămâne acelaşi. Sunt toate aceleaşi semne de pa
rentesă puse cap în cap (de exemplu pI. XXIX, 
fig. 3, 7 şi 1 2), legate între ele cu îndemânare. 
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Despre fineţa de material ş i  lucru, două fragmente 
ni dau mai cu deosebire o splendidă dovadă (pl. 
XXIX, fig. ·5 sau pl. XXV, fig. 4 şi pl. XXIX, fig. 
1 8  sau pl. XXII ,  fig. 1 8). 

PI. XXIX. 

Dacă la aceasta mai adăugăm presenţa aceluiaşi 
ornament la o formă ca acei a · presintată În fig. 3, 

, pl .  XXV ·şi  -4, pl. XXIX (piriformă şi  cu proeminenţe, 
formă şi accesorii de o potrivă de caracteristice Da
ciei  şi Sudestului) şi ,  nu mai puţin, că, 
într'un alt cas (p,l. XXIX, fig. 1 6), acelaşi 
ornament îl constatăm alăturea . de unul 
p ictat, pe gâtui vasului (lucru iarăşi 
aşa de caracteristic dacic şi sudesti c 
p entru aceste vremuri ), ornamentul mai 1 
sus presintat ni apare în chip organic 
legat de mediul nostru arheologic,  şi 
printre cele mai frumoase propuse ale 
epocei neo- şi  eneolitice la  noi .  Sunt 
de altfel ş i  cele mai puţine. De forme 
de tot mici ,  în majoritate, vor fi avut cel 
mai probabil o întrebuinţare religioasă. 

Dar ceramica de la Sultana mai numără încă două 
serii de produse, care, deasebindu-se de cele de 
mai sus, mai ales ca ornament (în parte şi ca 
tehnică), ne-au silit să le grupăm aparte : o cera
mică bandată, l iniară ş i  spiralo-meandrică mono-

hromă, cu puţine urme de ornamentare prin in
crustări umplute cu alb ; în sfârşit o ceramică 
pictată de două feluri : un fel mai primitiv, supt 
toate raporturile, folosind ca motive acelaşi orna
ment spiralic anterior citat ; un al doilea fel, care 
nu se poate explica fără preexistenţa celui ante
rior, cu produse de o distincţie tehnică, formală 
ş i  ornamentală, printre cele mai desăvârşite ale 
timpurilor preclasice. Cunoscute în întreg cuprin
sul Daciei ş i  al Europei Sud-Estice, niciuna din 
aceste grupe nu aduce la Sultana forme cu totul 
nouă, cu excepţia ultimei subt-grupe citate. Totuşi 
condiţiile de aflare, în legătură cu celelalte amă
nunte (forme,  tehnică, ornament), sunt destul de 
interesante ca să urmărim lucrul cu oarecare 
amănunţimi.  Nivelul inferior stratigraficeşte la care 
ne aflăm, nivel mai sus de care unele produse 
ale grupei penultime trec, cele mai multe, însă, 
nu, dar cele aparţinând grupei ultime, de loc, -
sunt date mai ales menite să trezească o Întinsă 
discuţie cu privire la  locul ce ocupă acest gen 
de ceramică la Sultana, în comparaţie cu alte sta
ţiuni preistorice din Dacia şi Sud est. Şi în această 
privinţă, fireşte. Sultana e numai un început. 

De o tehnică adesea destul de Îngrijită, fără a 
trece, bine înţeles, o anume limită, care este mult 
depărtată şi de calitatea tehnică a ceramicei cu 
ornamentul în parentesă şi" de aceia " a ultimei 
grupe ·stabilite, - ceramica penultimei grupe are 
forme care, departe de a varia în chip deosebit 
de acelea ale celorlalte grupe, din contra se asa
mănă cu multe dintre ele. lipsită de vre-o dis
tincţie deosebită, de multe ori avem impresia unei 
ceramice de us comun, sau pentru o lume mai 
simplă ş i  mai nevoiaşă. Impresia încetează când 
intervine spirala, ca  să se schimbe într'o impresie 

P�.  xxx. 

de adevărat lux ş i  rafinament, când examinăm 
formele ş i  ornamentarea exterioară şi  i nterioară a 
exemplarelor ceramicei din ultima grupă. Câteva 
exemple din fiecar�. 
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Nu de puţine ori, grupe de 1 incis i i  l iniare, pa
.-alele Între ele ş i  oblice sau verticale ca dir'ecţie ,  
.acopăr În Îmbinare yariată Întreg vasul sau o bună 
parte a lui (pl . XXIX, fig. 20, 2 1 ,  27 şi  32). Ca 
�i în maniera mai primitivă, constatată mai sus, 
la  care oamenii s'au ' Întors după timpurile  de su
-perioară Înflorire a vieţii de a ic i ,  acest fel de 
linii se Întâlneşte În unghiuri mai mult sau mai 
puţin regulate (pl. XXIX, fig. 20-26). De  remar
·c at că unul dintre fragmente (pl. XXIX, fig. 20) 
.:are o proeminenţă care de sigur se va repeta ; că 
un altul (pl. XXIX, fig. 2-1-), de ş i  mai Iilllre .şi .m.ai 
grosolan, e identic ca profil w splendidul frag
ment cu ornamentul În parentesă c itat mai sus (pl. 
XXIX, fig. 1 7  şi pl. XXII ,  fig. 1 8) ; de asemenea 
că alte două (pl. XXIX, fig. 25 ş i  26) au şi ele 

·p roeminenţe. Nimic mai firesc ca, ş i  la Sultana ca 
' .şi aiurea, asemenea incisi i  să fie grupate în ade
vărate benzi, mai Înguste sau mai late (pl. XXIX, 1 8 , 
"28 şi 3 1 ; pl. XXX, fig. 3, profilul pl .  XXII ,  fig. 1 2) . 

. Ornamentul de n.e o toartă (pl. XIX, fig. 29), cu o l inie 
medi,ană verticală şi altele oblice în unghiu, para
lele Între ele, nu e mai puţin familiar. Şi tot aşa 
de puţin străin este acela de incisi i  adânci verti
-cale şi oplice (pl. XXXI ,  fig. 3 şi 4 ,  primul e de 
pe corpul unui vas). Mai rar decât aiurea, ş i  anume 
în părţile de apus ale Daciei, acest fel de orna-
mente erau umplute une ori cu o coloare aIbă 1 ,  
ca  p e  un fragment de vas minuscul, dar Îngrijit 
lucrat (pl. XXIX, fig. 30). De astă dată ornamentul 
-e pe partea interioară a vasului ,  ceia ce e destul 
de obicinuit în . Dacia ş i  Sudestul nostru ; pe din 

_afară ornamentul e cu mult mai � implu ; cu totul 
.:Simpl�, umplute cu alb sunt şi crestăturile  de pe  
buză (pl .  XXX, fig . . 2 şi pro.filul p l .  XXII ,  fig. 1 7). 

Destul de bine e represintat la Sultana şi or
J1.amentul În spirală ; de tot puţin, cel meandric .  

Din punctul de vedere al variaţiei ornamentului 
�piral avem la Sultana aproximativ următoarele 
variante. 

Benzi spiral ice alcătuite din două incisi i  para
lele adânci, benzi ce sunt umplute cu alte incisi i ,  
-mai mult sau ma i  puţin 'regulate (pl. XXIX, fig. 
34-3 7 ;  pl. XXXI, fig. 2, 7, 9 şi 1 1 ). 

Ornamentul spiralic re suită din gruparea a două 
sau mai multe adâncituri sau incisii spirali ce p a

• alele ,  ce Încunjoară tot rotundul vaselor (câte 
două incisii adânci , pl. XXXI, fig. 1 ;  câte patru şi 
.:Supţiri, pl. XXXI, fig. 5). 

Alte ori, ornamentul spiral ic e mai schematic şi 
resuItă din adâncituri spiralice destul de Îngrijit 
-trasate pe pereţii vaselor (pl. XXX, fig. 3). 

1 V .  şi  pl .  XIX, fig. 3-6. 

O categori e aparte o formează în chip firesc 
casurile când ornamentul este spiralic mat, În 
bandă uşor relidată, ce Încunjoară pereţii vaselor. 
Acum, fie că sup rafaţl vaselor rămasă e lăsată fără 
niciun ornament (pl. XXXI, fig. 1 2) sau e lăsată 
fără nicio îngrijire (pl. XXXI, fig. 1 3) ,  fie că şi 
această suprafaţă e acoperită cu deosebite linii 
uşor incisate, mai mult sau mai puţin regulat 
(pl. XXXI, fig. 1 4, .1 5  şi 1 7  ; pl. XXXI I ,  fig. ' 1 6 şi 1 7), 
Între aceste fragmente, . în deosebi unul (pl. XXXI, 
fig. 1 7) Iasă să se . detaşeze elementul �pi;âl În 

_ chip cu totul clar, luciu mat, faţă de. faţa vasului 
scrijelată fără ordine. Şi mai tare profilată e banda 

Pl. XXXI.  

spiralică de pe  un alt fragment (pl .  XXXI, fig. 1 4). 
Mai rar, dar tot supt influenţa ornamentului 

spira1ic În una din variantele de mai sus, e atunci 
când partea superioară a vasului În jos de linia 
gâtului e Încinsă de o bandă umplută cu uşoare 

. incisiuni (pl. XXXI, fig. 6) . 
Şi iarăşi rar la Sultana e casul când inclsll 

curbe ,  altfel puţin regulate, Însoţesc o bandă ce 
se observă pe interiorul unui văscior plat (pl. 
XXXI, .fig. 1 9) ; exteriorul aceleiaşi tipsii cu buza 
dreaptă are un ornament de scurte cre stături a 
l iniei c e  desparte gâtuI de corpul vasului şi un 
ornament de incisi i  oblice (pl. XXXI, fig. 1 ). 
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Schematic, în orice cas tot spiralic şi în aceiaşi  
manieră e ornamentul de pe  fragmentul unui vas 
mare (pl. XXXI, fig. 1 0) .  

Singurul exemplu de ornament meandric este, 
în sfârşit, la Sultana, acela când,  pe un fragment 
de vas mare (pl. XXXI, fig. 8), ornamentul prin
cipal mat, currins între linii de incisie. altfel puţin 
precise, e încunjurat pe suprafaţa vasului de un 
ornament liniar oblic, compus din grupe de câte 
două linii adânc incisate, la egală distanţă unele 
de altele, grupe ce şi ele sunt despărţite de alte 
incisii mai uşoare quasi-paralele. 

Nu mai puţin interesante mi se par, pe de altă 
parte, şi diferenţele ce trebuie să facem în ce 

2 4  

PI. XXXI I .  

priveşte ornamentul, din punctul de vedere de 
astă dată al  elementului destul de important la 
Sultana, care este coloarea. fn această privinţă 
putem nota următoarele variaţii. 

Când ornamentul, tehnieeşte constituit cum s'a 
arătat mai sus, se compune dintr'o bandă umplută 
de incisiuni mai mult sau mai puţin regulate şi  
această bandă este acoperită de o coloare o cru 
mată, restul vasului rămănând de înfăţişarea uşor 
patinată, obişnuită eneoliticului regiunilor noastre 
pănă În plină epocă de bronz. 

Când ornamentul, tot spiralic, e cu mult mai ' 
îngrijit, dar şi mai complicat. Meşterul ceramist a 

potrivit aşa ca efectul ornamental să fie dublu :
pe  de o parte al ornamentului spiralic acoperit cu 
ocru mat, pe  de alta şi acela al suprafeţei uşor 
patinate şi acoperite de incisii paralele de carac
ter tot spiralic (pl. XXXII, fig. 24). foarte probabil 
că aceste incisiuni erau umplute cu alb ; o do
vadă o avem În două fragmente mai mici (pL 
XXXII,  fig. 22 şi 23), unde banda de caracter spiralic 
şi colorată În acelaşi fel e strânsă Între incisi i  
umplute cu o materie aIbă. În sfârşit 

O ultimă variaţie supt raportul Întrebuinţării 
colorii ar fi aceia, mult mai puţin represintată la 
Sultana şi care se exemp.lifică mai ales prin văs
dorul deja presentat cu ocasiunea formelor (pL 
XVII ,  fig. 8 şi pl. XVII I, fig. 5). Ornamentul e alcă
tuit din zigzaguri verticale făcute cu ocru şi care,. 
paralele între ele, jur împrejur pe suprafaţa vasului,. 
Iasă să se vadă destul de clar această suprafaţă 
uşor patinată, după maniera cunoscută. A nu se
trece şi cu această ocasiune amănuntul formei 
specific sudestice, ca şi, În această legătură,. . 
proeminenţele acestui vas. 

Avem şi un cas (pl .  XXXI, fig. 1 6) invers, când 
ornamentul principal, de caracter spiralic, îl cons
tituie nu coloarea suprapusă, ci acest ornament 
face parte din suprafaţa uşor patinată a vasului,. 
care, aceasta, este, ca să zicem aşa, colorată cu o 
coloare de pământ, de fapt muruită ; intenţia co-
10ristică e totuşi clară. 

Benzi late orizontale, acoperite cu ocru, fără 
linii de Îngrădire marginală, au la Sultana şi două' 
fragmente de suporturi (pl. XXXII ,  fig. 1 9  şi 20). 

factura pastei În toate casurile de mai sus e

destul de simplă relativ şi, cu excepţia patinei, nu 
are nimic din fineţa, puritatea ş i  resonanţa ultimei 
categorii de ceramică p ictată la care ajungem (pl. 
XXXII, fig. 1 -1 5, 1 8  şi 2 1 ), ceramică ce represintă 
tot ce s'a realisat mai desăvârşit sub acest raport 
la Sultana. 

De forme totdeauna mici, cei a ce înlătură ca
racterul utilitar comun în formă de tipsii, cupe 
cu buza dreaptă, mai Înaltă sau mai scundă, toate
exemplarele acestea, străchioare. cupe mai Înalte
sau văscioare piriforme, cu buza însă mai înaltă,.. 
au pe suprafaţa lor bine patinată un ornament 
liniar şi spiralic care acopere cu reală gingăşie su
prafaţa şi, ceia ce e cu deosebire de remarcat, şi 
interiorul lor (pl. XXXII .  fig. 1 -3, 5, 6 şi 1 2). Alte
ori meşterul se mulţămeşte cu forme distinse şi 
suprafaţa frumos patinată, fără niciun ornament 
(pl. XXXII ,  fig. 7 ,  8,  1 1  şi  1 4), cel mult, ca în ulti
mul cas, singure incisii radiale pe partea inferi
oară. Totuşi nici incisiile de maniera anterior 
menţionată, mai neregulate, ce umplu benzile, nu 
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-e exclusă (pl. XXXII,  fig. 1 8), ce ia ce e iarăşi sem
nificativ. Coloarea e uşoară şi motivul spiralic 
stilisat sau liniar se detaşează clar pe suprafaţa 
vaselor. Din nefericire fragmentele sunt mici ; un 
singur ochiu de volută se poate deosebi la unul 
(pl. XXXII, fig. 1 5). 

fn resumat şi date fiind condiţiile stratigrafice în 
care s'a găsit, ceramica dela Sultana o putem îm
părţi în următoarele trei mari grupe care, pe de-a
supra consideraţiilor şi probabilităţilor stilistice de 
.amănunt, ar resuma aspectele culturii de aici : 

1 .  O ceramică comună, monohromă, cu orna
mente J iniare şi proeminenţe, ceramică ce ţine tot 
cuprinsul păturii de cultură. 

2. O ceramică spiralo-meandrică, proporţional 
mult mai restrânsă, incisată şi pictată. 

3. Ceramica cu ornamentul de parentesă, cu 
care, ca şi cu ultima grupă a ceramicei pictate, se 
încheie cel mai vechiu şi mai de samă capitol al 
culturii de aici şi oamenii se întorc la starea 
de vieţuire anterioară, fără manifestări mai deo
sebite. 
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--0-- par N. IORGA . 

Le bibliotheque d'Evora au PortL'gal con
serve une image sainte d't- n caractere tout 
a faH particll lier. Ndle part comme ici ne se 

rencontrent des elements empruntes a l 'Oc
cident latin au beau milieu d'un travail artis
tique dont la note orientale est indiscutable. 

Sur un fond d'or, dans des vetEmeIi ts 
d'un riche coloris, saint Constantin et sa 
mere, sainte Helene, se presentent de la fa� 

yon dont les ont toujours conyus les pein
tres de l'Orient orthodoxe. Le ressemblance 
est absolue avec la fayon dont on les voit 
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sur telle icone roumaine qu� nous avons 
donnee au petit Musee de l 'Ecole roumaine 
en France ·el Fontenay-aux-Roses (celle-ci 
est omee aussi d'un tres beau vetement 
en argent mart ele). Les inscriptions grec
ques ont cep�ndant une particularite :  alors 
que pour l'Imp eratrice il y a :  � &"(ia 'EI,�v'YJ, 
du cote de C onstantin on lit : 'O &Ito� Kwv
cn;aV'tivo. Donc une forme ilaliarrisee. 

C eci explique pourquoi dans le cer ele 
bi,zarre contenant une croix delicatement 
om ee il y a une inscription latine : In hac 
signo vinces. 

On a donc el faire avec un travail d'o-

BHleLi�HI Co'tll iSl,uuii J/li1itO)/entelot" fstm'i,'� 

rigine italienne, L'icone doit ve.nir de ce 
Midi de l 'Italie, de ce royaume de Naples, 
ou il y avait , des le XV -e siecle au moins, 
d'importantes colon ies grecques et albanaies 
dont les traGes 'subsistent encore, avec leur 
clerge de rite oriental et la memoire des 
vieilles chansous balcaniqu�s. 

Quant el la dat e  ou ·a--ete·�·fajt le 'trav:ail, 
si les caractere .grecs ont ,  par imitation - de 
le part du copiste d'un type beaucoup 

. plus ancien, une. note. �rchai'que, .ceux de 
l'inscription latine appartiennent el l 'epO'que 
de la Renaissance, au XVI-e siecle. 

6 
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de N. IORGA. 

-0--

- Acum doi ani -am pre5intat aici pe Gri
gore ·Matei Ghica, furidatorul Frumoasei 
lângă laşi şi al Pantelimohului lângă Bu
cureşti, mergând cu Curtea . lui moldove
nească în căutarea mânăstirilor vechi, în
tăia " inspecţie a monumentelor istorice" .  

Iată şi pe omonimul lui Grigore Alexan
dru Ghica, a cărui grijă se îndreaptă, 
la 1 5  Iulie 1 764, către preoţi pentru ca, 
într'un întins · hrisov, cu citatii din ho-, 
tărârile sinoadelor, care impun cercetarea 
prealabilă a celor · cari voiesc să se preo
ţească, oprind hirotonisirile furişe peste ho
tar, se gândeşte la zidirea fără rost a bi
sericilor proaste, care ieau credincioşii de 
la cele bune : 

" Al doile nesocoteală si nerânduială, nu , 
mai mică şi mai puţină decât cea de sus, 
am aflat că curgea de spre zidirea bise
ricilor ce se zidesc asa fiestecum si unde " , 
vor, fără trebuinţă, cu repezirea nesocotită 
şi cu cuget fără de treabă şi. necuvântă
toriu a multor crestini, din care unii din
tr' aciea, din mân&ie şi de deşartă slăvire 
umflându ...... să si de fantasie biruindu-să, 
poftesc cu ace'st chip ca să câştige laudă 
vednică si în viată si după moartea lor si 
ceru mai ' mult sl�va ' lor si decât slava l�i , 
Dumnezeu, iar alţii, din nesocotită râvna 
lor sau din sfatul celor neînvăţati si fără , , 
de minte si cu adevărat orbi îndemnân-, 
du-se, agiung la ipolipsis greşite şi vătă� 
mătoare de suflet, socotindu-să, nu cu cu
viintă si cu evlavie, ci cu necuviintă, cum , , , 
că atâta numai ajungea ca să se învred
nicească spre ertarea păcatelor lor cele 
grele care au lucrat şi ca să se întraripeze 
să meargă drept, fără de osteneală, la cele 
cereşti, de vor zidi pre pământ un lăcaş 
făcut cu mâna, nesocotind cât de puţin 
pentru a lor lăcaş, adecă pentru a lor su
flet. Din care se pricinueşte de se inmul
ţese bisericile şi paraclisurile cele proaste 
si la acele de obste Iăcasuri nu se face a-l " 
cea de obstie adunare norodului ce este - , 

rugă unită a crestinilor si lui Dumnezeu , , 
plăcută şi- primită, fiindcă unde · este adu
narea la biserică poate să zică fieştecare 
din crestini cu Prorocu1' si impăratul : - " In , , 
mijlocul mult ului norod te voiu lăuda, 
Doamne" .  

" Iară înmulţirea bisericilor pricinuesc ca 
să se pustiască acele vechi biserici şi să 
rămâie �/ăcaşuri drumeţilor sau a ' ta/ha
rilor sau cuiburi dobitoacelor, până c-ând, 
din vreme în vreme lenevindu-să grija 
lor, vor agiunge si cele nouă-făcute spre 
pustiire ; . din care ' curge şi înpuţinare afie
rosirilor l odoarălor si vesmintelor celor , , 
sfinte ce se dau cătră Dumnezeu, cu care 
se împodobesc bisericile şi milosteniea cea 
cătră săracii preoţi în multe părţi împăr
tându-se. , 

" Pentru aceste dar nenorocite şi pricinui
toare de stricăciune si de vătămarea celor . , 
cătră Dumnezeu Iăcasuri nesuferind Dom
niea Me şi urmând după canonul al cin
cele al soborului de la Gangra şi după 
canonul al 25 de la Laodichea, ce zice : 
"unde agiungea un preut, episcop să nu 
să facă si, unde sânt biserici de ajuns, bi-, 
serică nouă să nu se zidească, ca să nu 
se micsureze a bisericii adunare si nume, , , 
iată voim şi pentru aceasta, şi poroncim, 
si hotarâm : de acum înainte niciunul să 
�u cuteze să zidească din temelie biserică 
nouă fără de stirea si voia Mitropolitului, , , 
căci întru acest chip şi canonul al 4 al 
soborului a toată lumea aevea hotărăste si , , 
zice : " Niciunul să nu zidească la vre un 
loc Iăcas fără de stirea si voiea episcopului " . , " 

"Insă acesta se cade să fie şi în purtarea 
de grijă a arhiereului, ca să nu se deie 
voie să zidească fiestecine biserici, si acei , , 
-ce n'au putere ca să înzăstreze biserica cu 
cele trebuincioase venituri si sfinte odoară 
ce sânt spre împodobirea c'asei lui Dum
nezeu şi spre chivernisala la ace din toate 
zilele a preotilor si a slujitorilor ce se află , , 
într'însa după al 1 7  canon al 7 sobor, ce 
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zice : " Acel ce va sa zidească mânăstire, 
asijdere si biserică, de nu va ave toate , , 
cele trebuincioase -spre întemeierea lor, să 
se poprească de episcopi« j aceste dar şi 
pentru biserică şi pentru zidirea lor hotărâm" . 

Partea din urmă priveşte daniile către 
sfintele lăcaşuri, care să fie curate de pri-

1 .Codrellcu, Uricariul, 1, ed. a II-a, pp. 31 2-4. 

, , 

cini şi străine de îndreptăţirea rudeţor 1 .  

Si pentru scopul ce se urmăreste, si pen-, , , . 
tru efectele realisate în Moldova prin ma-
rea împuţinare, de regretat, a noilor cti
torii (cât de multe sâni cele muntene în 
acest timp 1), şi pentru frumuseţa fort:nei 
aceste rânduri meritau. scoase la lumină. 
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de N. IORGA. 
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1.  
Urlaţii, ale căror documente le-am ti

părit în volumul din 1 927 al Buletinului 
Comisiei Istorice a României - si ce in-, 
teresantă viaţă populară se împleteşte cu 
desvoltarea familiei de o origine recentă 
si mediocră a boierilor Urlăteni, cumpă-, , 
rători de pământuri şi câştigători de ranguri 1 
�. are, lângă locul, de stabilit încă mai de 
aproape, unde Co�stantin-Vodă Brânco
veanu a aşteptat la 17 1 1 să se aleaga bi
ruinta în războiul dintre Petru-ceI-Mare si , , 
dintre Turci, o biserică mai mare, foarte 
pretenţioasă în stilul ei de o modernitate 
banală, deci fără niCiun interes, si undeva 
în colţ, în acea mahala locuită de quasi
ţerani, care era pe atunci un sat poate, una 
din cele mai drăguţe biserici ale secolului 
al XVIII-lea, Biserica zisă galbenă, după 
coloarea zugrăvelii sale exterioare. 

Are forma obişnuită, cu pridvor pe stâlpi, 
eu turnuleţul de-asupra naosului - el se 
păstrează de ' zid, în locul hâdelor alcătuiri 
de lemn si tinichea, văpsite în cenusiu, de 
aiurea - ,' iar pe păreţi lungi şi el�gante 
firide. Pe una din ele, în partea stângă, se 
văd, foarte îngrijit, elegant chiar, făcute 
două chipuri : un boier şi o jupăneasă pur
tând căciula obişnuită în epoca Brâncovea
nului. 

Toată pictura interioară era acoperită de 
marile figuri în uleiu ale lui Tătărescu, mai 
goale si mai sterse decât oriunde aiurea : 
răposatul Pak� Protopopescu, meritosul cre
ator al noilor artere bucurestene, care a 
fost proprietar aici, lăsând fr�moasa moşie 
urmasilor săi, a crezut că face bine înlo
cuind' vechile fresce afumate .cu această 
decoraţie picturală aşa de ochioasă în pri
mele ei timpuri. Fără mustrare de cuget 
am făcut-o să dispară. D. profesor To
mescu, de la Liceul din Ploiesti, unul din 
pictorii noştri cei mai originali, a primit să 

scoată la lumină pictura de pe la 1 750. 
Ea a ieşit, şi în pridvor, impresionant de 

originală, ca factură şi ca tipuri iconogra
fice. In tonuri severe, ea înfătisează scene , , 
pe care pănă acum nu le-am întâlnit, cum 
e aceia a închinării către Maica Domnu
lui a rugătorilor de toate categoriile, sus pe 
păretele din dreapta al prohaosului. 

Asupra acestei biserici, în care e încă 
mult de făcut, va trebui să se vorbească 
din nou în această publicaţie atunci când 
vom recăpăta de la d. arhitect Socolescu, 
care o păstrează, remarcabila icoană din 
catapeteasmă şi de la familia Pake Proto
popescu ce s'a putut salva din zestrea bi
sericii atîta timp părăsite. Va trebui să se 
scoată din unghiul de jos în dreapta a ace
luiaşi pronaos piatra primei inscripţii, de o 
lectură foarte grea, care se cere -tdusă la 
lumină pentru a încerca o cetire întreagă 
cu oarecar.e siguranţă. 

Il. 
Soseaua care duce de la Bucuresti la 

Pl�ieşti presintă de-a lungul ei num�i bi
serici nouă sau refăcute. Aşa în părăsitul 
Iăcas de închinare al Văcărestilor la Bă
neas'a, de care, lângă palatul 'lui V odă-Bi
bescu, în refacere, nu se ocupă nimeni. 
Aşa la moşia d-Iui Florea Procopie Du
mitrescu, care a păstrat, ce e drept, forma 
sa generală, foarte simpatică, în nota obiş
nuită secolului al XVIII-lea, dar a fost schim
bată îri interior prin reparaţia plină de bu
năvoinţă, dar nu şi de inteligenţă, pe vre
mea cînd frumoasa proprietate aparţinea 
familiei Petrescu şi lui Eugeniu Stătescu. 
Asa la T âncăbesti, foarte vechiul sat al ur-, , 
masilor mosului Tâncabă cu sufixul cuma-, , 
nic : aici eleganta bisericuţă nouă e dato
rită dărniciei d-Iui C. Băicoianu. Asa la , 
Puchenii Mosneni si la Puchenii Crainici, , , 
unde nimic nu aminteşte trecutul. Aşa, lângă 
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unul din cele mai frumoase castele, mare 
zidire cu două rânduri, într'un parc odată 
imRrejmuit cu un impunător 'zid de cără
midă, biserica, plină de amintirea J.u.păn�sei 
-de la 1 81 4  care a chemat pe Gheorghe 
Lazăr îri Bucuresti, la Bărcănesti, unde totul , , 
.e de altfel nou şi vulgar. Cu cât sânt mai 
Vrednice de atenţia iubitorului de frumuseţa 
-pitorescă unele case din Pucheni, cu orna
mentele în formă de stele şi de păsări pe 
·care gospodinele le-au întipărit, imitând 
:sculptura din biserici, pe tencuiala proaspătă 1 

De aceiâ simţi plăcere întâlnind cam la 
jumătatea de drum între Capitală şi T ân
-căb.eşti turnuleţul de la Săftica, paradis bo
ieresc al unor curţi care de multă vremei 
·au dispărut. 

Zidirea era - si în mare parte este, Co-, , misiunea noastră mărginindu-se deocam-
dată a-i da un acoperiş de preservare 
-până la lucrările care vor trebui făcute în 
primăvară _. într'o stare de complectă ru
·ină. Interiorul e cu totul golit. In ziduri 
-sânt crăpături adânci j la altar păretele e 
chiar rupt în două. Din frescele de pe 
ironton au rămas numai foarte slabe urme j 
dintr'o pictură bunisoară în bolti cea mai , , 
mare parte e încă păstrată : Maica Dom
'nului, Dumnezeu Savaot, figurile îndăti
nate în jurul lor. Merită atenţie bunele 
.zugrăveli de pe catapeteasma de zid : vre
mea şi părăsirea - le-au atins foarte puţin. 

Cu pridvorul înjghebat cam în pripă, 
-sărăcăcios, cu firidele prelungi de pe ex
teriorul păreţilor, ea e încă una din întru
-pările tipului de biserică fanariotă pentru 
curte şi pentru sat. 

Inscripţia, zugrăvită nedibaciu şi pe alo
,curi acoperită de praf, are acest cuprins : 

ACIAST A S-TA ŞI DUMNEZEIASCA BISERICA, 
·CARE S'AU FACUT CU TOATA PODOABĂ EI, 
A CARIIA HRAM SA PRAZr UIEŞTE PREA-S-TA 

'TROIŢ A ŞI ST. MARELE MUCENIC DIMITRIE, 
S-TA ELISAVETA, ŞI S'AU FĂCUT CU TOATA 
CHELTUIALA DUMNEAIl CUCOA I SAFTE1 SLA
T1NIANCA, SOŢIIA DUMNIALUI VEL VORDNEC 
(sic) RADUL SLĂTINIANU, FACANDU-SĂ iN Z1-
LlLE PRIA-Î ALŢATULUI DOMN 10 ALEXANDRU 

'COSTANDIr MORUZ-VODA, MITROPOLIT FIIND 
PRIA -SF A TUL pARINTELE CHIR DOSIFTEI, ŞI 
s' A U sA V ĂRŞ1T LA LIA T DE LA HRISTOS 1 80 1 ,  
JUNIE (sau IULIE) 20. 

Chipurile ctitorilor s'au păstrat : 

jUPAN ' RADUL SLAT1N1ANUL, VEL VORDNEG., 
COCOANA SAFT A SLĂ TINIANCA. 
COCONUL IANC L, NEPOT D-LOR.-

Chipurile sânt foarte -expresţve - mai 
ales al Saftei - ,  costumele bogate arată 
o deosebită îngrijire. 

Cei doi SIătineni sânt bine cunoscuţi, 
din familia aceluia care a îndrăznit a re
da, el singur între cărturarii vremii, pe 
poetul italian la modă, sprintenul, dar re
cele, mecanicul creator de versuri 'sună
toare Metastasio, în " Ahilefs la Schiro « .  
Note asupra acestuia şi a familiei întregi 
le-am dat de mult în a mea Istoria lite
raturii române in secolul al X VIII- lea. 

Saftei i se zicea : S�ftica, si' acest nume , 
femeiesc alintat, amintind pe frumoasa 
doamnă de acum o sută si treizeci de ani, 
a rămas în numirea grup�lui de case din 
margenBa largii şoselei. 

Am îngrijit de fotografii , şi ele vor a.,.. 
părea, împreună cu notiţa d-Iui arhitect S. 
Becu, însărcinat cu lucrările de reparaţie, 
într'un număr viitor al Buletinului. 

III. 
In Bucuresti chiar, se lucrează, de d. 

Teodoru, la frumoasa biserică a Curtii , si 
la Mihai-Vodă, - căruia - i s'a încercat, î� 
locul turnuletului de lemn, de o asa de , , 
plăcută siluetă, un turn de zid, fireşte mai 
masiv. 

Dar am făcut o usoară reparatie exteri
oară la aproape părăsita bisericuţă � Sfântului 
Spiridon, lângă fundaţiile Senatului, care în 
afară de unele calitătii de arhitectură -, 
pridvorul pe pilaştri trebuie revăzut, căci 
s'au făcut adausuri si confusii care se cer , 
a fi înlăturate -, meritul că, precum o arată 
inscripţia ei greco-arabă, e o creaţiune a 
Patriarhului de Antiohia adăpostit, în urma 
prigonirilor, pe lângă Constantin-Vodă Ma
vrocordat. E o întreagă istorie care se cu
vine să fie însemnată, ea singură dând ex
plicaţia acestui refugiu, de care se ocupă 
si cronicile moldovene. Inainte de a pre
sinta această desfăsurare de evenimente, în 
legătură cu pătrun'derea latinismului în Si
ria, atrag atenţia asupra frumoasei icoane 
îmbrăcate cu argint a Sfântului de hram : 
mi s'au cetit în parte, la Paris, rândurile 
arabe foarte sterse : e vorba iarăsi de Dom
nul ocrotitor,' Constantin-Vodă. ' 
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Această icoană, precum si vederi ale 
bisericii, ale celor câteva rr'esce păstrate 
ramân a se da în alt număr, odată cu des
crierea tehnică a arhitectului. 

IV. 
O întâmplare, visita la d. Obrocea, ad

v�cat v în PI�ieşti şi fost primar al oraşului. 
m a facut sa cunosc două clădiri nestiute 
dintre care una de un mare interes, î� 
margenea oraşului, la Ploiesti ori , care si în 
jurul bi�ericii, transformate de lipsa de gust 
a vremIlor, are urmele vechiului zid de 
bolovani încadraţi în cărămidă. 

Una e însăsi casa d-Iui Obrocea veche 
clădire din sec'olul al XVII-lea încă: având 
zid�rile ei p�terni�e de palat, împărţirea 
odallor, scarile el ascunse, formidabilele 
'pivniţi. 

O amănunţită descriere va găsi loc în 
acest "Buletin u .  

Bisericuţa, de o delicată formă generală, 
arată originea ei din secolul al XVII-lea 
poate, măcar din prima jumătate a seco
lului al XVIII-lea, âsa de fecund în clădiri 
pe o vreme când ' literatura istorică tace. 
O muruială infamă de zugrav de pe la 

1 850-60 .aco�eria păreţii, căzând împreună 
cu tenCUIala coşcovă. Am · tăiat-o însumi 
cu cuţitul, s�cină uşoară, căci adausul nu 
se lipise bil)� de păretele cu frescele scri
jelate anume p�ntru. a se face legătura. Si 
au răsărit aceste fresce, de un dulce to� 
de galben ş.i de roz, care se pot aşeza în
tre 

. 
cele mal bune ale acestei epo�e. Me

dalioanele de sus sânt deosebit de fru
moase. Păcat ca la portretele ctitorilor 
d v 

� 
dca se recunoaşte rangul lor în boierie� 

numele a dişpărut. 
Asupra desvoltării proprietăţii în acest 

loc, se află în Studiile si documentele mele 
un resumat de docume'nt de la începutuJ 
secolului al XIX-lea, pe care momentan 
nu-l mai pot regăsi. Schitul de la Blejoaia 
(azi Blejoiu, soţia lui Blaj, lui Vlasie) e 
pomenit pe la 1 820 1 .  

D. C?�ro�ea � făcut să se curăţe com
plect ŞI m mtenor şi în afară paraclisult 
care se ţine acum de curtea sa. Si în ex
terior medalioanele arată un mester de un 
gust foarte fin şi de o pricepere ' deosebită. 

Pentru a simti frumuseta lucrului său ar , , 
trehui o reproducere în colori, pe care 
vom încerca-o. 

1 V. şi Constantin N. Tomescu, Mitropolitul Origorie IV a1 Ungrovlahiei, Chişinău 1 927 ,  p. 43. 
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SIănicul din Prahova are, pe lângă biserica 
-făcută de un epistat al ocnei în secolul al XVIII
lea, care s'a reparat acum, o alta, cu un înalt 
turnulet acoperind cu linia lui netedă o clădire 
·cu mult mai măruntă. Era aşezată În margene, 
la morminte. O fotografie dată mie de unul din 
preotii locali ingăduie să ni dăm sama de 
cât pitoresc era în această uşurică şi sprintenă 
înjghebare, de prin acelaşi secol fanariot, plin 
.de o intreagă inflorire de bisericuti ale celor 

temeliia zidului", .catul de sus în dooă cărămizi 
şi mijloacele una cărămidă şi jumăta.te". Clausa : 
"c\m cuvănt să am a-i gă1i casele din toate şi 
a-i da cheia" .  

o mlnlstire necunoscutle - Un act din 
1816, privitor la un proces intre Moise Cotoroga 
de la Hateg şi rudele sale Miută Cotoroga din 
Buzeşti cu "cetaşii lui", pentru o moşie cu trei 
"moşi mari" (din Stan Puescu vine o familie Co-

Bisericuţa din SIănic. 

umili. Prostia pretentioasă a vremii noastre a 
· .distrus-o şi pe aceasta. 

Incl un c ontra ct de zidar. - Un contract 
de zidire a caselor porucicului Ioan Odobescu 
(pe cele vechi), in 1820, iscălit de ")oseph 
Weltz Maurer-Meister" s'a publicat in Iorga, 
Studii şi documente, XI, pp. 269-70, nOe 14.  
De relevat Învelitoarea "cu tigle sau cu hiieru" 
(deci încă de atunci odioasa tinichea), orna

.mentul : "scotăndu streaşina de cărămidă din 

toroga), pomeneşte " sfânta mănăstire Crimca" 
(Studii şi dac., Xl, p. 269, nOe 1 2). 

Zugravi din veacul al XVII-lea. - Pe un 
act din Târgui Ocnei, de la 17 Februar 7200 
(1692), ·semnează doi zugravi greci, dintre cari 
unul poartă pretentioasa titulatură de t(J'top�6rpli-
1fo� : Dinu, simplu �wrpC(rpo�, şi acest " scriitor de 
istorii", Gheorghe (Studii şi documente, XI, p. 
281, nOe 38). 
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N. IORGA, Deux articles fran<;ai". 

N. IORGA, Popeştii sur J' Argeş. Belle eglise 
du XVII-e siecle val�que due au Tresorier 
Crâstea. La peinture esl tout il fait distinguee. 

J. ANDRIEŞESCU, Sullana. Continuation de la 
descrip1iQl1 des trouvailles prehis!oriques etans 
ceHe localite. 

N. IORGA, Les princes phanarioles el les fon
dations d'eglises. En 1764 le prince de Molda
vie Gregoire Alexandre Ghica defend de bâtir, 
par' vanite, de nouvelles eglises, ce qui porte 
dommage aux anciennes, sans en avoir tous les 
, moyens necessaires. 

N. IORGA, Eglises valaques recemmenl N3pa
Tl3es. Il est question d'UrIati, ou une eglise d'en-

viron 1700, I'Eglise Jaune, a ete resta uree, de
couvrant des fresques d'un caractere tout el fait 
original. Puis de Săftica, fondee en 1801, ou 
se conservent les porlrails des fondaleurs, ap
partenant el la familie SIătineanu. En troisieme 
ligne d� l'eglise de Si., Spiridion it Bucarest, bâ
tie, vers la moitie du XVII-e siecle, pour le pa
triarche d'Anlioche exile, Sylvestre. Enfj n  de la 
chapelle de Ptoieştiori, ou. Ies fresques, qu'on 
vient de decouvrir, apparfenanl au XVII-e siec le  
ou el l a  premiere moilie du  XVIIl-e, on l  une to
nalite extremement delicate. 

Chronique. Eglise de caractere paysan el Stă 
nic (Prahova), XVIII-e siecle ; contral de ma<;on 
pour une maison bucaresloise, de 1820, monas
tere perdu de Crimca, deux pE- inlres de 1692. 

-------
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o BISERICĂ SIRIANĂ ÎN BUCURESTI , 
DE N. IORGA. 

--0--
Aproape C:c locul unde a inceput să se ridice 

intinsa clădire a Senatului, e o bisericuţă care 
caută, pare .... că, a se ascunde privirilor. Numai 
cei din partea locului ştiu că e închinată Stântu .... 
lui Spiridon şi câte unul a putut privi cu plăcere 
cadrul de piatră sculptată de .... asupra căruia e aşe
zată piatra cu inscripţia greacă şi arabă. 

Inscripţia sună aşa : 

OU'tOC ·6 flsto:; 'X.CXl miyasntoc YCXOC, tEfLSYOC tOU 
€v &,tOlc 1tcx-rpbc "�fLWY I:1tUPlODVOC, 'tlfL"� esou fL"fj
tpac flcxofLcx'touP,ou, CPl'.ooCJ[1:�tCXl fLwX mia"fj:; tijc CXUtO
itSPLOX"�C �it t 't"7Jc "�,SfLOYSLCXr; tOU G�"fj),otitej!) Mi rpl
AOf-pla'tou Mi "�,SfL6-
VOC ii:CY.a"fjt; Of:Jnp06ACX
Xlcx:;. 'X.up[oo I',UPlOU '101-
eiwou K(/)VatO:Y'tLYOU 

fericitul patriarh chir Silivestru , şi fiind de faţă 
la clădire , i  avându-i supravegherea, în anul 
1747 de la Hristos 1 " .  

În biserică se mai păstrează, pe lângă un disc 
fără dată şi numele ctitorului, o icoană de la 
pioasa soră a lui Constantin Mavrocordat, Dom .... 
nita Sultana 2 .  , 

urnele Patriarhului Silivestru se intâlneste si , , 
în cronicile noastre. Se atribuie stăruinţilor aces-
tui prelat străin introducerea, de Constantin .... 
Vodă Mavrocordat, a unor oarecare studii arabe 
in Moldova 8. 

Dar căror împre
jurări li se datoreşte 
presenţa lui în ţerile 
noastre, acest lucru 
nu se ştia pănă a .... 
cum. 

Lămurirea se află 
in publicaţia părin .... 
telui Antoine Rab .... 
bath, Documerds i
ne.dits pour servir 
ti l'histoil e du chris-
tianisme en Orient 
(X VI-XIX siecle), P 
(Paris .... Leipzig .... Lon
dra, fără an). 

N ll',O) eioo Bos6oocx, Ola 
ocx;reiY"fjC Mi &'VCXAOJ
fLa.tOJY t"7Jc; cxf:Jtoo ·r�"fj
Mt"fjtoC, �uf-t'X."7Jc; cx6-
'tofl aOJt"fjp[Cl.C EyS'X.!X, 
'X.cd â1flEPWtCXl 'tI}> &,t
OJteit�t.l a.1toato),t'X.tP tS 
itcx'tptCl.Pi(l'X.iji Bpo'Jlp t"7Jc 
fLqeiA-fjC 0soo itOASOOC 
' AvtlOZs [cx:;, itCl.'tP�cxp
XSUO\l'tO C 'tou fLcx'X.cx
plOJtci"'tou itCXtp:eipxoo 
'X.up I:l).OEljtpelt>, 'X.Cl.l 
�itl 'tE t"7Jc ol'X.oOOfL '�c 
CXOtOO itapoomaCoYtoc; tS 
1 747 ema XplO'tOO. 

Fig. 1. Vederea generală a bisericii. La 1724, un ra .... 
port frances al lui 

d'Andrezel anuntă moartea, la Alep, unde-l 

"Această sfântă şi prea venerată biserică, tem .... 
plu al celui intru sfinţi părintelui nostru Spiri .... 
don, cu cinstea Maicii Domnului făcătoarei de 
minuni s'a înălţat cu tot cuprinsul ei în Dom
nia pTea .... înăitatului si de Hristo-s iubitorului Domn 
a toată .ungr'ovlahi�, domnul domn 10 Cons
tantin Nicolae Voevod, ' pe socoteala si cu chel .... 
tuiala Înălţimii Lui, pentru mântuirea

' 
sufletului 

lui, şi s'a inchinat prea-sfântului şi apostolices .... 
cului şi patriarhicescului Scaun al marii cetăţi a 
lui Dumnezeu Antiohia, fiind patriarh acolo pre .... 

Buletinul Comisi",,;; Jlon"mentelli,. Istorice. 

, 
chemaseră rnisionarii catolici, a Patriarhului de 
Antiohia Atanase. În loc, Sultanul pune - ilegal, 
după socotinţa scriitorului, - pe Silivestru, care 
crescut de predecesor, fiind şi rudă a acestuia 
şi designat de el , e gata a incheia pacea cu 
catolicii. I se ridică in fată un Serafim zis si , , 
Chiril, pe care .... l vrea Pasa Osman .. Acest din , 
urmă candidat dă patruzeci şi trei de pungi, 
dintre care douăzeci luate de la un Frances 4. 

1 V. şi Inscripţiile mele, 1, pp. 267-8. 
2 Ibid., p. 268, n-Ie 622, 623. 
• P. 429. Cf. Iorga, Ist. Tit. rom. În sec. al X VIII-lea, 1. 
• Pp. 568-9, 570, 571 .  
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Fig. 5. V e chea catapeteasmă, cu icoanele schimbate. 
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Un raport consular din Alep, la 5 April 1725, 
adauge că Silivestru se sfintise la Constantino-, 

pol şi că are sprijinul Patriarhilor de Constanti
nopol si Ierusalim, al dra�omanu1ui Portii si al 
celor �ai mulţi Greci din Alep 1, 

" 

Dar cu Serafim, pe car.e d' An4rezel spune 
că "din fericire" nu l-a susţinut, sânt Grecii din 
Damasc si misionarii de acolo, cari dau Pasei , , 
25.000 de piaştri. Cum un capugibaşă vine să 
iea la Constantinopol pe Serafim-Chiril, el fuge 
de la Damasc la "Chesman" t. Atunci (raport 
din 6 Maiu 1 725) Turcii arestează pe superiorii 
Capucini1or, Iesuitilor si fratilor " de Terre Sainte" " , , , 
Paşa Osman, care ajutase pe fugar, îşi pierde 
locul 3. Chehaia-beiu şi Reis-Efendi erau furioşi 
pe dânşii4• 

La 23 Iulie dimineaţa, după indemnul drago
manului, Silivestru vine in Constantinopol, la 
catolici, să li facă visită. Era intovărăşit de un 
Mitropolit şi de opt pănă la zece preoţi. Patriar
hul atacă pe vicariul Leontie. Se plânge de pre
dicaţia misionarilor, cari umblă după convertiri, 
introduc spaima Iadului pentru eterodocşi în 
şcoli, strică familiile. Doar legea răsăriteană n'a' 
fost osândită de niciun ConcHiu ; in Palestina 
sânt pentru şcoli c1erici greci instruiţi. Era silit 
in conştiinţă să iea partea alor săi şi să-i apere 
pănă la ultima picătură a sângelui său şi al lor �. 

La 9 Novembre, Silivestru soseşte la Alep. 
Îndată excomunică patruzeci-cinzeci de preoţi 
catolici. Trimete la consulul frances pe vicariul său, 
episcopul de Hama, şi pe Mitropolitul de Lao-
diceia (Latachie), Îi trebuie însă o gardă de Ie
niceri pentru a merge la biserică ; ţeranii sânt 
contra lui ; misionarii ar fi gata să absolve pe 
cine l--ar ucide. Când chiamă c1ericii la el, nu 
vine nimeni 6. Şi lumea de la Alep se intoarce 
acum contra lui, care iea bani. Silivestru se duce 
atunci la T ripoli ; voia să cerceteze şi Sidonul, 
pe când Chiril, recunoscut şi de Roma, se re
trâge in mănăstirea Mântuitorului, la Drusi, as
cunzându-se apoi şi in munţi i. 

Iată deci pentru ce Silivestru, cel recunoscut 
la Constantinopol, omul Fanarului, veni să caute 
un adăpost la Bucureşti. 

I Presque tous les Grecs d' Alep. 
• Ibid., p. 575. 
3 P. 577. 
, Ibid. 
$ li etait oblige en conscience de prendre le parti des 

siens et de les defendre jusqu'ă la demiere goutte de son 
sang et du leur ; p. 585. 

6 Raport din Alep, 20 Decembre. 
7 P. 592. ef. şi pp. 614, 6 16. 
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DE�N. IORGA. 
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Drumul de la Bucureşti la Giurgiu, dru
mul cel vechiu, din cele mai . îndepărtate 
vremuri, de pe cursul Teleajenului, peste 
Prahova şi Ialomiţa, peste Argeşul larg, cu 
unda clară, între frumoase maluri verzi, 
peste Neajlovul întins ca o pânză nemiş-

F ig. 1 .  

cată de  apă, mai mult lac decât râu, peste 
mlastina Câlnistii, spre maica Dunăre, mai , ' 
mult câmp gol, sămănat cu porumb, care 
si pănă la sfârsitul lui Octombre îsi păs-, , , 
trează înaltii coceni uscati. Două trei vechi , , 
curţi boiereşti, adesea în paragină cu co
pacii bătrâni şi turnu1eţele de zid la porţile 

fără stăpân. Pe alocuri turme : ale satelor 
conduse de copii, ori marile turme de la 
munte care s'au coborât spre Dunăre cu 
mărunta-i iarbă îndărătnică şi supt zăpadă. 
Mulţi cai, mici, iuţi, pe cari se ieau la în
trecere copii vioi, cu dârze căciuli înfipte 

în crestet, încurându-se cu strigăte si ridi-, , 
cându-se de jos râzând la fiecare din inevi
tabilele căzături repetate. 

Pe un deal la stânga, între morminte, o 
cruce mare de marmură, de formă mo
dernă, cu liniile destul de elegante. Pare 
un cimitir de războiu, care nu atrage în 
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deosebi atentia. Mai iOS, dincolo de suvita , )  , , 
Câlnistii, acum asa de îngustată, niste gra-" , 
nari bucuresteni si-au făcut fântâna dru-, , 
metilor si o cruce pe care si-au însemnat , , , 
numele, calitatea si locuinta. Delea-Veche ... , , 
Aceştia sânt grânarii lui Delavrancea, adu
nătorii de stiri din toată lumea, aducând , 
pe . căruţele lor aroma câmpiilor din largul 
ţerii. Dintre ei a răsărit el, maestrul neîn
trecutului pitoresc, al naturii şi al sufletelor. 
Si data se potriveste cu strălucita lui de -, , 

- -- - ..... � 
---.. . - . . 

- -_ �  - r_ 

, ,' . 

•.. 

E monumentul ridicat în amintirea Că
lugărenilor din 1 595, a zugrumării în a
ceastă strâmtoare a ostilor Marelui Vizir 
Sinan de Mihai Vitedzul, a cutezătoarei 
sfidări de care, când a stiut ce putini sânt , , 
dusmanii, s'a uimit bătrânul Albanes trufas, , , 
deprins cu războaiele. Oamenii de atunci, 
romantici visători, aveau un simt adânc , 
pentru trecut, refugiu al unei mândrU în-
năbuşite. Şi, pe o vreme când Vodă Bi
be cu , îmbrăcat ca în zilele Eroului, căuta 

Fig. 2. 

criere înduiosată a vietii rudelor , , 
halaua modestă de la margenea 
tilor : 1 878. 

din ma
Bucures-, 

Ceia ce atrage, însă, îndată privirile, e o 
clădire rotundă, dărăpănată, cu arcuituri 
vaste, dintre care cele două de spre drum 
sânt astupate ulterior. De-asupra, pe cope
risul unde se usucă buruienile verii , un , 
nobil grup de metal, compus din vulturul 
muntean de pe la 1 840, ţinând în plisc 
crucea şi o suliţă în ghiare. 

inspiraţie la mormintele din Dealu, e firesc 
acest discret şi frumos omagiu. 

Noi l-am lăsat celei mai râioase si mai , 
rrtârşave părăsiri. Pun pe unul din copiii 
inconstienti cari-si grămădesc murdăriile_ 
să cu�ăte. ' In fată 'chiar, e o scoală primară, " , 
si acea scoală are profesor. .. , , 

Şi alăturea, unde, odată, copiii din vre-o 
zece sate au scris pe o bucată de mar
mură adevărată închinarea lor nevinovată 
- alţi copii ai altor vremi 1 - , pretenţia 
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fig. 3. 
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de azi a lăsat, după o zgomotoasă serbare, 
o biată cruce mică, urâtă, din ciment, gol 
înăuntru, care crapă, tăind o inscripţie pom
poasă şi rău redactată, ale căril litere iese 
într'un biet relief sters. 

In monumentul ' generaţiei care credea, 
crucea lui Serban Cantacuzino, înălţată pe 
la 1 683-4 'pentru pomenirea " frumosului 
pod" înălţat de Voevodul plin de simţul mă
ririi neamului său împărătesc si al terii sale , , 
odinioară libere. Ea pomeneşte, pe două 
laturi, pe Voevod, pe Doamna lui Maria, 
pe domnescul cocon Gheorghe, pe boierii, 
multi : Badea si Constantin BăIăceanu, un , , 
Creţulescu, Constantin Brâncoveanu, cari 
au supraveghiat ca ispravnici construcţia. 
Trebuie să fi fost pe vremuri, de vreme 
ce i s'a dat atâta 'atenţie, o operă neobiş
nuită, si putem bănui că si aici ideia ca si , , , 
planurile vor fi venit de la Stotnicul Cons=: 
tantin Cantacuzino, cunoscătorul lucrurilor 
veneţiene. 

Inscripţia e, pe alocuri şi jos, cu totul 
stricată. Şi, cu ajutorul secretarului nostru, 
d. Brătulescu, am putut desluşi ce urmează : 

Pe laturea de Răsărit : 
. . . . . . . . . . . . . .  LED . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  CAREA A . . . . . . .  . 
. . . . . . . .  CINSTITEI ŞI DE VIlA Ţ Ă 
FAcĂTOAREI CRUCI ARATĂ OSTENEALA 
ŞI STRĂDANIA FACERII ACESTUI 
MARE ŞI TEMEI IC PODU ÎNTRU 
VEAcnHCA POMENIRE A PREA 
LUMI ATULUI. . . . . . . . . .  PRECUM 
iN CElA .. F[ĂCU]T-AM . . . .  Î 
CEAST[LAL]T Ă FAŢĂ SCRISU-
s' AU . . . . . . . . . .  Î TRU . . . .  E ŞI 
CI. STIT . . . . . . .  BOIARI AI MĂRII 
SALE CARI S'AU ÎNTÂMPLAT LA 
F . .\CEREA PODULUI ACESTUIA ÎMPREU Ă 
. . . . . .  LOR LUMI AT DOM . . . .  STAT 
. . . . . .  MULT Â STRĂDANIE ŞI OSTENEALÂ 
DELA il CEPEREA PODULUI PÂ Â LA SÂ
VARŞIT 
CARI PRE NUME SĂ T ACEŞTE : 

Bllielinul Cumisiunii J/on1lmelltela,' Isto,·ice. 

RADUL. .. VEL BAN, BADEA BÂLÂCEANUL 
VEL DV., NICULI (1) BUDIŞTEANUL. ... LO
GOFET 
VLADU COCORESCUL BIV VEL LOGOFET, 
COSTA DI BRĂNCOVEA U VEL SPÂTAR, 
IORDACHIE CA TACUZINO VEL STOLNIC, 
ALEXA DRU BIV VEL STOLNIC, MlHU 
BIV VEL SP Ă T AR, TA ASIE VEL ARMAŞ, 
COST ANDI BĂLĂCEANULU VEL AGĂ. 
ŞĂRBAN VT. LOGOFÂT, FIERA VT. VIS
TIIAR, şĂRBAN VEL CÂPIT AN ZA LEFEGII, 
PĂRVULU CREŢULESCUL POSTELNIC . . . . . . . .  
FIIND [ACE]ŞTIA. 
DREPT ACEASTA S'AU . . . .  

Pe laturea de Sud : 
PE TRU CA ŞI MĂRII SALE ÎN VEACI 
BUNĂ POMENIRE ŞI MULŢEMITĂ SÂ-I VIE 
SI SĂ-I RĂMÂIE, LUI SI DOAMNEI LUI MARII SI 
euco IILORU LUI. F ĂC

'
UTU-S' AU DARĂ ACESTO 

POD ŞI ACEAST Â DUMNEZEIASCĂ CRUCE S'AU 
RĂDICATU 

î TRU AL PATRĂLEA A U ALU DOMNIEI 
SALE LA 

ANUL DE LA ZIDIREA LUMII 7[ 192]. 

Faţa Crucii : 
SvĂ TA ACEASTA ŞI DE VIIAŢĂ FĂCĂTOARE 

CRUCE RĂDICATU-S'AU DE PREA LUMINATUL Ş 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  A UL.. . . . .  .. .. CA . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  TE LA CAPUL.. . . . . . . .  ACESTUI 

FRUMOS SI MINU A T PODU CARELE ÎNSUSI 
INPREUNĂ

' 
ŞI CU IUBITORUL SĂU [FIU] GHEOR-

GHIE VOEVODU LA LUCRAREA LUI . . . . . . . .  . 
FIIND ŞI CU . . . . . .  

Ca lucrare de artă, această cruce întrece 
tot ce s'a mai făcut în acest domeniu. 
Inaltă de vre-o trei metri, lată de peste un 
metru, e toată în complicate flori de o 
sculptură deosebit de îngrijită. Face onoare 
meşterilor unei epoce de harnici si dibaci 
săpători cari înviau epoca din care ni vine 
mănăstirea de la Argeş. 
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AMINTIRILE UNUI OCTOGENAR 

DE C. SĂ VESCU. 
--0--

Inainte de războiu, cetind manualul de Istoria 
Românilor al d-Iui profesor N. Iorga, am aflat 
un lucru pe care nu-l stiusem : că biserica de 
lângă satul T ânganu fus�se clădită de Do�nul 
muntean Radu-cel-Frumos. Mai târziu am văzut 
că Domnul zidise acolo nu numai o biserică, ci 
că întemeiase o mănăstire. Iar că, mai târziu, Dom
nul Mateiu Basarab, când întemeiase �i el o bi
serică (sau o mănăstire) ceva mai jos pe Dâm
bovita, în apropiere de Tânganu, la PIătăresti, , , 
văzând starea de dărăpănare În care ajunsese 
mănăstirea Tânganului, luase hotărârea să-i facă 
o reparaţie. 

Dar, pe când biserica de la PIătăre�ti este �i 
astăzi încunjurată de puternice 7iduri de apărare, 
la Tânganu nu mai rămăsese împrejurul bisericii 
nimic din ce va fi fost când era o mănăstire. 
Abia dacă se mai vedea în partea stângă a bi
sericii, printre băIării, bucăţi de cărămidă, rămase 
de sigur din ruinele celei din urmă chilii, ce vor 
fi fost cândva acolo. 

Nu stiu cării mănăstiri ii fusese închinată mosia 
Tânga�ului, �i nici de cine fusese f�cută acea�tă 
închinare ; dar . nu se poate înţelege de ce călu
gării stăpârutori, în loc să repare vechea biserică, 
au căutat să zidească alta nouă la margenea sa
tului. Dacă ar fi reparat-o �i ar fi restaurat-o, 
s'ar fi păstrat o frumoasă bisericuţă, care ar fi 
fost un preţios monument din trecutul -mai în
depărtat al ţerii. 

Am fost în această biserică copil mic, dus 
de mână de mama tatălui mieu, în timpul slujbei 
- cred în 1 852 - �i, scriind, îmi vine în minte 
cum această femeie, plecată lângă o cruce de 
piatră, jălia, ea însă�i destul de bătrâni, pe mama 
ei, cunoscută în sat cu numele de baba Paras
chiva. 

După ce biserica a fost părăsită, in stare de 
ruină a mai stat încă în picioare treizeci de ani, 
şi numai în această stare de părăsire o mai ve
deam în treacăt, �i îi cercetam interiorul ,  fiindcă 
în vacanţele de �coală acolo îmi petreceam tim
pul, vara. Dar în acel timp nu eram eu în stare 

să-mi dau sama de însemnătatea unui aseme
nea monument, �i poate tot a�a �i cei cari o 
părăsiseră, ne�tiindu-i nici ei rostul întemeierii, 
n'au simţit interesul de-a o păstra ca monument. 

Era o biserică mică, zugrăveala se părea a fi 
fost frumoasă, după cum mi-au rămas în minte 
chipuri de sfinţi zgâriate �i · cu ochii găuriţi - se 
spunea - de Turci. N 'avea niciun adaus în fata 
întrării. În păretele din faţă, înalt cât toată clădi
rea, o u�ă mică. Pe acest părete în afară, in 
partea stângă, se distingea oarecare zugrăveală 
nedeslu�ită, de coloare roşie, care, de şi spăIă
ţ"ită de ploaie, putuse să resiste patru sute de 
ani de la infiinţare. Dar cine se interesa atunci 
să desluşească ce represintă acea zugrăveală 1 Tot 
asemenea cred că pe partea interioară a acestui 
părete trebuie să fi fost chipul Domnului cti
tor, încunjurat de familia lui, dar nu-mi aduc 
aminte să fi observat acest lucru. 

Era învelită cu sindită, si avea la mijloc un , , 
singur turnuleţ fără înălţime, cu câteva fere�ti 
foarte lunguieţe �i foarte inguste, fără geamuri, 
mărgenite in lungime de ciubuce de zidărie. 

N'avea clopote. În lumea satului rămăsese po
vestea că toate clopotele fuseseră ascunse în lacul 
din vale. S 'au făcut cercetări �i înţepături în nă
molul lacului, dar nu s'a nemerit locul, si nu s'a , 
găsit nimic ; cred însă că .a�a se va fi petrecut. 

Semnul de chemare la rugăciune era o singură 
toacă de lemn legată cu o funie .de doi martaci 
de stejar, foarte gro�i, ciopliţi în patr:u muchi, 
cari, după rosătura lemnului de ploi �i de vreme 
şi după grosimea lor, arătau �i vechimea timpu
lui de când vor fi fost înfipţi acolo �i ee fel 
fusese pădurea seculară din care fuseseră tăiaţi. 

Se pare că într'un timp de nesiguranţă �i de 
temere mănăstirea fusese părăsită. A�a se explică 
ascunderea clopotelor în lacul din viile ; si , 
această părăsire a trebuit să dureze destul timp, 
încât cei cari cunosteau ascunzisul nu s'au mai , , 
intors înapoi, şi astfel clopotele au rămas pier
dute. În ce timp se va fi petrecut această pără
sire nu se poate �ti. 
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Tot în cursul acelei părăsiri se pare că şi clădi
rile din prejurul bisericii se vor fi ruinat, sau de 
răutatea vre unei năvăliri, sau de neîngrijire în
tr'un timp prea îndelungat. Uşa bisericii de la 
întemeierea ei fusese sau ruinată de vechime, 
sau ridicată de cineva. Când a fost părăsită de
finitiv, a păstrat încă câtva timp o uşă de stejar 
rău cioplită. 

Dar şi satul trebuie să fi avut timpuri de pă
răsire. Cei bătrâni vorbiau de bejănii prin pă
duri, şi pomeniau numele de Cricov ; căci în 
acel timp, chiar de lângă biserică, până la Moara 
Domnească, şi poate şi până la Ialomiţa, era o 
neîntreruptă pădure - ei aveau neamuri în sate 
de spre Dunăre : Curătesti si Chiselet. , , 

Mănăstirea ii fost clădiM pe un colţ de deal, 
pe care-l formează o vale care vine de departe 
printre păduri, cu lunca 'Dâmboviţei. 

Dar, în intenţia evlaviosului Domn de a in
temeia in aceste locuri o mănăstire, cred că s'a 
vut in vedere, pe lângă ideia de a înfiinţa un 
lăcaş sfânt şi o casă de rugăciune, şi aceia de a 
face un loc de apărare şi de veghere. Şi acestei 
preocupări trebuia să-i corespundă şi alegerea lo
cului, care pe atunci trebuia să se fi impus pre
ferinţii Domnului prin măreţia naturii şi prin 
sălbătăcia îrilprejurimilor. 

Şi nu este prea îndoielnic că Radu-Vodă cel 
Frumos, în timpul lui de restriste si de pribe-, , 
gie, să fi stat retras şi în mănăstirea întemeiată 
de dânsul ,  de unde, prin oamenii săi de încre
dere, să fi spionat starea lucrurilor din Bucureşti. 

Ce fel va fi fost aceasta localitate acum patru 
sute de ani, s'ar putea înţelege dintr'o prea slabă 
descriere a localităţii, aşa cum era în cei d'in
tâiu ani după 1 850, când biserica a fost lăsată 
în părăsire. 

Dealul ales se mărgenia la Răsărit şi Nord cu 
pădurea, care pe . atunci trebuie să fi fost secu
Iară : potrivit loc de retragere şi de refugiu în 
timp de primejdie. Era ocolit, în fată si' dintr'o , , 
lature, de o apă mlăstinoasă cu stuf si trestie, cu , , 
o adâncime suficientă - de o statură de om -
pentru a servi ca mijloc de imediată apărare. 
Comunicaţia cu satul se făcea pe o punte de 
scândură destul de subredă. Avea la mică dis-, 
tanţă spre Miazăzi şi Apus o gârliţă, prin care 
se scurgeau apele ce veniau din sus si care for
mează lacul din prejurul mănăstirii Ce�nica, pen
tru a se uni cu Dâmbovita la doi chilometri mai 
la vale de satul actual. T�ată margenea acestei 
gârliţe era împădurită cu sălcii înalte, cu lacuri 
şi stufişuri : teren inundabil când se revărsau 

apele ; iar . mai înăuntrul luncii , pe lângă locuri 
de fâneaţă, erau întinse pâ1curi de mărăcinişuri, 
de porumburi şi măceşi, printre, care pe sălcii 
stăteau agăţaţi curpenii de viţă sălbatecă. 

De sigur că biserica aşezată pe deal se vedea 
din depărtare, în partea Apusului ; d'ar de jos, 
�e lângă margenea apei, nu se putea vedea, din 
causa desişului, partea opusă a dealului, de spre 
Bă1ăceanca, sat unde încă se mai vedea atunci 
un petec de pădure, dar care pe vremea înte
meierii mănăstirii poate că încă nu exista. 

Dacă în timp apropiat era aşa înfăţişarea lo
cului, se poate închipui ce fel va fi fost când 
Domnul l-a ales pentru întemeierea mănăstirii 
sale, cu patru sute de ani înapoi. 

Dar astăzi lucrurile s'au schimbat. De mai mulţi 
ani gârliţa a fost abătută prin altă parte. Statul Cl. 
dat de mult în tăiere pădurea de sălcii, din care 
n'a mai rămas o nuia. Abia se mai vede astăzi 
un plop bătrân, departe de sat. Această schim
bare s'a făcut într'un timp relativ destul de scurt, 
şi nu mai este nimic din frumuseţa pe care o 
admiram acum şaizeci-şaptezeci de ani. 

Aceas-tă mănăstire trebuie să fi fost cea d'in
tăiu biserică clădită în toată regiunea aceasta, 
până la Dunăre, şi poate îndemnat de aceiaşi 
lipsă Matei Basarab să fi întemeiat şi dânsul 
biserica de la P1ătăresti si pe cea de la Mănăs
tirea, cu două sute 'de ' ani mai târziu. Dacă 
această mănăstire a fost cel d'intâiu lăcaş sfânt în 
aceste părţi ale judeţului Ilfov, ar fi de lămurit 
- cum, pe valea Dâmboviţei, până la Argeş, 
satele trebuie să fi fost numeroase - în ce mod 
acei crestini se vor fi închinat lui Dumnezeu. , 
Ce biserici si ce preoti vor fi avut ? Această în-
trebare îsi �re locul ::u atât mai mult, cu cât, 
chiar lân'gă Bucureşti , în satul Pantelimon a fost 
în fiinţă, până în timpuri apropiate, o bisericuţă 
de lemn, chiar pe locul unde este biserica ac
tuală. 

Supt un deal, lângă locul care astăzi se chiamă 
La Pisc, aproape de apa Dâmboviţei, se vedeau, 
în cei d'intâiu ' ani după 1 850, două gropi cu 
apă, în care crescuse papură, din care se sco
sese pământul pentru fabricarea cărămizii, iar 
alături, lângă fiecare groapă, încă se maî vedeau 
bucăti de cărămidă rosie, rămasă de la cup-, , 
toarele unde fusese arsă. Astăzi acoperit cu 
iarbă, locul aproape s'a nivelat, dar tot se cu
noaste ce-a fost. , 

Trebuie să adaug că in vremea lui Radu
cel-Frumos, apa care curgea pe aici nu era Dâm-
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boviţa, ci O gârliţă prin care se scurgeau apele 
stătătoare, care formeaza lacul din prejurul mă
năstirii Cernica. Pe atunci Dâmboviţa curgea 
pe supt satul BăIăceanu, pe malul opus al luncii. 
Dar de la o cotitură a apei, care venia foarte 
aproape de satul Cernica, a fost abătută toată 
apa şi unită cu apa lacului, pentru cele trei mori 
puternice ale mănăstirii Cernica, construite din 
scânduri groase de stejar, din care cea de-a 
treia servia pentru dat la piuă · dimiile şi ţesătu
rile de lână de la războaiele din mănăstire, care 
se auziau ţăcănind când cineva trecea prin faţa 
bisericii Sf. Gheorghe inainte de secularisare. 

Între cărămidărie si locul ales distanta era , , 
mică in linie dreaptă j dar, din causa lacului, a 
trebuit pentru transportul cărămizii să se urce 
dealul, să se taie drum scurt prîn pădure, să 
pogoare o vale, care astăzi se chiamă Valea Că
lugăriţii - se cunoaşte cum s'a croit acest cO
borâş, - şi de aici să se sape un ' drum în pre
lung, pe coasta opusă, până la locul clădirii. Drum 
astăzi neumblat. 

Nu se mai cunoştea unde fuseseră gropile 
de var. 

. Pentru hrana călugărilor şi a oamenilor carî 
ţineau de cuprinsul mănăstirii, se afla la spatele 
bisericii, între vale şi pădure, un loc de arătură 
ca de treizeci de pogoane, care cred că s'a păs
trat până astăzi aproape în aceiasi întindere ca 
ca şi aewn patru sute de ani. D�r se poate să 
fi fost acolo şi un mic cătun , fiindcă, în timpul 
despr e care vorbesc, plugul scotea la suprafaţă 
hârburi de vase de pământ de la locuinţile care 
vor fi fost altă dată. 

Tot · pentru lndestularea oamenilor se g�sia in 
mijlocul stufului din vale, chiar în faţa bisericii, 
un luminiş de apă cât o arie, unde, chiar în tim
puri apropiate, cu câteva coteţe aşezate, se prin
dea destul peşte de lac : ştiucă, caracudă şi lin, 
si varietăti mai mici. , , 

Este cu neputinţă ca în veacul intemeierii să 
se fi aflat mori pe apa Dâmboviţei şi este lucru 
sigur că pentru măcinatul grfiului şi al meiului 
se întrebuinţau râşniţe, fiindcă în timpul apropiat, 
de spre care vorbesc, cu toate că satul se află 
între două mari mori : la Cernica si la moara , 
Tânganului, erau ţerani in sat cari încă păs-
traseră râşniţe pentru trebuinţile caselor şi s'ar 
putea crede că acest instrument fusese singurul 
mijloc pentru măcinat la sate În timpurile mai 
îndepărtate. 

Râşniţa putea să fie mânuită sau cu mâna, 
sau, pentru nevoi mai mari, cum se cerea la o 
mănăstire, să fie mişcată de un cal. 

În Bucureşti chiar, prin anul 1 860, făina se 
procura de mai multe mori cu cai, cu toate că 
era în jos de fabrica Lemaître, renumita moară 
a doctorului Gusă (Gussi) si fabrica lui Asan 
de la Obor. M�rile VIădichii, de lângă podul 
Sf. Elefterie, au fost distruse răpede după înfiin
ţarea lor, pentru a preîntâmpina înecurile de care 
suferiau Bucurestii aproape în fiecare an pe acele , . 
timpuri. 

.. .. .. 

Cum, in timpul lui Radu cel Frumos, porum
bul încă nu era cunoscut, lumea de la sate, 
pe lângă pânea de grâu, intrebuinţa pentru 
hrană mămăliga de meiu şi în satul Tânganu; 
în anii despre cari vorbesc, erau încă ţerani 
cari preferau din obişnuinţă mămăliga de meiu 
celei de porumb. Ba încă acei ce intrebuin
ţau meiul ştiau să facă şi bragă pentru casa lor. 
Si s'ar putea crede că, deci, cunostinta acestei , , , 
băuturi din meiu este mai veche pe aceste pă
mânturi decât venirea neamului Bulgarilor, că
rora li se atribuie braga. 

Tot asemenea, cum, în timpurile trecute, din 
causa nesiguranţei, cerealele se păstrau în gropi 
arse, in formă de oală, mi-aduc aminte - şi e 
mult de-atunci - că am cetit cum că în judeţul 
Ialomiţa s'a descoperit undeva o groapă de meiu 
foarte veche. În Tânganu, din causa felului tere
nului nisipos, la mică adâncime, nu ştiu să fi 
fost asemenea gropi j dar mi-aduc aminte că, 
urmând copil la şcoala dascălului Gheorghe 
Ciungu, din satul Fundeni-Gherase - care era 
singura şcoală printre toate satele din partea lo
cului -,  au fost aduşi şcolarii să scoată grâul din
tr'o groapă care se afla în bătătura din faţa casei. 

Valea care pleacă de la capul satului, din 
dreptul bisericii, se îndreaptă în sus, printre pă
duri, şi se prelungeşte pănă departe in sat şi 
se pierde pe câmp ia Pantelimonului, care, prin 
anii 1 857-60, era acoperită de o falnică pădure, 
prin care călătorul auzia cântec de cocos sălbatec. 

Ea nu se numeşte Valea T ânganuiui decât 
în locul acesta, u'nde se întretaie cu drumul 
dintre Bucuresti si Brănesti, care era drumul " , 
Olacului spre Brăila, renumit, în acel timp, 
pentru tâ1hării la drumul-mare, şi se auzia pe 
atunci vorbindu-se în Bucureşti despre cutare că 
a fost călcat de hoţi la Valea Tânganului (acum 
vre-o douăzeci şi cinci de ani, am luat parte, 
ca jurat, la Giurgiu într'un proces de tâ1hărie 
petrecut la Valea Tânganului), 

La oarecare depărtare spre Brăneşti, era a-
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tunci un popas de poştă, de olac, o clădire 
-căreia lumea îi zicea OIănita, de sigur fiindcă 
€ra învelită cu olane, după cum pe o altă cale, 
·dincolo de mănăstirea Pasărea, era un alt popas, 
-căruia îi zicea Şindrilita, fiindcă era învelită cu 
:Şir:dri1ă - astăzi un sat de Ţigani. 

In această vale era atunci ...:.. ca si astă:Li , 
un puţ de piatră, foarte cercetat de lumea tre
cătoare. Erau şi câteva cruci acoperite şi împrej
muite, având înlăuntru şi icoane. Nu ştiu dacă 
erau troiţe. Iar la o mică depărtare, mai la vale, 
spre pădure era Biolăria, unde se aflau staule 
pentru vitele mănăstirii Cernicăi , care trebuie să 
fi fost numeroase, de' oare ce toamna avea şi o 
mică zahana, pe lac, în dreptul bisericii Sfântul 
Nicolae. 

De altfel mănăstirea Cernica avea o mare bo
găţie. Toată partea dintre moşia Tânganului, până 
la Brăneşti şi mănăstirea Pasărea, şi între moşia 
Pantelimonului, era proprietatea mănăstirii Cer
nica. Avea si vii la deal si cine stie dacă Valea 
Călugăreascâ nu-si datore�te nu�ele podgoriilor 
pe care le avea a�olo acestă mănăstire. 

' 

Chiar împrejurul mănăstirii erau puternice graj
<iuri şi magazii de cereale şi mai multe po
·goane de vie, toate împrejmuite cu gard de 
nuiele şi uluci. Înlăuntru era bielşug pentru ori
-cine căuta, pe scurt timp, adăpost si hrană. 
La zile mari se vedeau stând la umbr� pădurii 
frumoase trăsuri boiereşti, ale celor cari visitau 
mănăstirea. Era atunci mănăstirea Cernica pen
tru Bucureşti un fel de Sinaia a acelor vremuri. 

De la Biolărie, mergând spre sat, valea nu 
mai purta numele de Valea Tânganului, ci, după 
numiri ale unor locuri cunoscute : la Lacul Ne
:gru, la Grădina cu Meri - de unde valea în
cepea să aibă apă şi stufiş -, la Anini, la Topile, 
la Puţul lui Găman. De aici până lângă sat 
purta numele comun de Cocioc. 

În locul cunoscut cu numele de Grădina cu 
Meri, erau, departe de mănăstire, in mijlocul 
pădurii, la margenea unei mari poieni, oarecare 
clădiri bine împrejmuite, pendinte de mănăstire ; 
dar niciodată n'am stiut la ce serviau, si astăzi , , 
nu mai e nimenea din cei ce stiau si de la cari , , 
.s'ar putea afla. Mai era asemenea în mijlocul 
pădurii din spre mănăstirea Pasărea un loc îm
prejmuit care se numia Găinăria, unde se cres
teau pasări, de sigur pentru a se ospăta lum�a 
aleasă care visita mănăstirea. 

Fiindcă partea luncii dintre Tânganul si satul 
'Cernica era supusă înecurilor si 

·
revărsă;i1or de , 

ape, chiar în timpul verii, când apele erau scă-
zute, din lipsă de podeţe drumul era anevoios 

prin această parte. De aceia mersul de la mă
năstire spre Bucureşti se făcea prin pădure, şi 
se vede şi astăzi - şi prin pădurea Tânganului 
şi prin a Cernicăi - colnicul care servia de 
drum ; însă numai pentru mănăstire,  nu şi pentru 
sat. Satul trebuie să fi avut comunicare spre 
Bucureşti pe un drum vechiu, printre păduri, 
pe la Valea Tânganului. 

Şi se poate ca numai acest ocol să fi fost 
caus a pentru care această vale, în punctul de 
unde drumul porneşte spre Bucureşti, să poarte 
numele de Valea Tânganului, la o mare depăr
tare de sat. 

Satul trebuie să aibă o vechime mult mai 
adâncă în trecut faţă de întemeierea mănăstirii. 
Aşezat pe o lăsătură a dealului şi aproape ală
turi cu cursul unei ape - care nu era Dâmbo
viţa, - invecinat la Răsărit şi Nord cu întinse 
păduri şi câmp de arătură, iar la Apus cu lunca 
Dâmboviţei, avea prin însăsi această positie in
suşirea de a fi potrivit pent�u aşezări de o�meni. 

Cine va fi fost acel Tâ.nganu - dacă acest 
nume va fi fost al unui om - I care si-a eter-, , 
nisat numele cu numele satului intemeiat poate 
de dâ.nsul,  şi în ce timp va fi trăit, niciodată 
nu se va putea şti. Dar un sat cu case de gard, 
pomestite cu pământ si paie si invelite cu tres-, , 
tie, oricât de ve chiu ar fi, nu lasă urme dura
bile din trecutul lui. O casă de gard, oricât de 
bine îngrijită, nu poate să dureze mai 'mult de 
şaptezeci pănă la o sută de ani. Sânt însă alte 
elemente care au lăsat urme relativ mai depăr
tat� şi eu mult dincolo de o viaţă de om. 

In cutare cotitură a apei, pentru a termuri o 
grădină a cuiva, era un şir de sălcii, �are, după 
grosimea lor, puteau să aibă si două sute de 
ani. Cam în acelasi loc, la marg' enea d�lusului , , ' 
trei nuci mari puteau să a:i.bă cam aceiaşi bă-
trâ.nete, , 

Mai la vale de satul actual, lâ.ngă locul care 
se chiamă Malul cel Mare, se vedeau, când încă 
pământul nu fusese răscolit de plug, urme de 
locuinţe dintr'un timp necunoscut. Locul acela 
se numia Siliste. La capătul acelei Siliste cam în , , , 
vale spre satul actual, erau patru peri pădureţi 
foarte înalţi şi groşi, supt care atunci stăteau 
oile la umbră. Poate că din caus a mărimii lor 
li se zicea Peritoi. Poate că acesti peri făcuseră 
parte din mar�a pădure care 'în timpuri mai 
depărtate se întindea pănă lângă dânşii, pănă la 

, Profesorul A,ug. Treb. Laurilln, intr\) haItă mică a 
Daciei , pune in acest loc, pe Dâmbovlţa, r .umele unei cetăţi 

d acice cu numf le Netindava. 
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margenea luncii, fiindcă la o mică depărtare în 
sus, dincolo de locul numit Ordia, se începea 
tufărişul ,  pe unde fusese vechea pădure care, 
servind la nevoile oamenilor si alături de ară-, 
turi, nu se mai putuse înălţa. 

În partea cealaltă, lângă pădurea actuală, un 
asemenea tufiş , în întindere de aproape opt sute 
de pogoane, fusese dat pentru împroprietărire 
în anul 1 864. 

Pe un maidan la margenea satului, ' unde se 
părea că altă dată fuseseră locuinţe, se vedea 
atunci o cruce mică de piatră, unde de bună 
samă fusese înmormântat cîneva care nu putuse 
să aibă binecuvântarea religioasă a unui preot, 
fiindcă satul se poate să nu fi avut un preot. 

Sânt, pe întinderea moşiei, numiri rămase spre 
pomină de la generaţii trecute : Oidia, Puţul 
Savei, Valea Duchii, Vadul Oanii. Spre acest vad 
se cunoşteau după rosătura văgaşului, unde 
erau pogorâşui şi urcuşuri, urmele unui drum 
vechiu care se părea a veni de spre partea Du
nării. De oare ce la acest vad valea are apă şi 
trestie, trebuie să fi fost aco}o un pod de lemn 
- din care nu se mai văd acolo rămase urme -
sau că trecerea se făcea prin apă, de oare ce 
cuvântul "vad" nu presupune fiinţa unui pod. Pe 
această cale carele se îndreptau, se pare, în di
recţiunea Buzăului, sau în părţile de sus ale ţerii. 

Mai în sus, pe aceiaşi vale, cam aproape de 
satul Brăneşti, este locul numit Sgâriata, unde 
iarăşi se" văd prin pădure şi peste vale urmele 
de trecere ale unui drum vechiu, umblat în 
timpuri necunoscute. 

D. profesor ·N. Iorga, venind cândva din spre 
PIătăresti, vorbeste si despre satul Tânganu si-i , " , 
numeşte : saf de Ţigani. 

Cred' că d. Iorga a văzut cătunul Tânganu
Moara, nu satul Tânganul propriu-zis, unde este 
biserica. Când s'au făcut aici morile, au fost 
aduse şi familii de Ţigani mănăstire�ti, dar erau 
si multe familii de Români. Ce fel o fi astăzi , 
cătunul nu ştiu, şi se poate ca în timpul din 
urmă, de oare ce am văzut că într'o parte a 
locului s'a parcelat o vatră de sat, să se fi sta
bilit acolo, prin împroprietărire, si familii de Tigani. 

Când erau în fiinţă morile,
' 
care de m�lt nu 

mai sânt, ştiu că erau mai mulţi locuitori ro
mâni, cari de bună samă erau mai vechi decât 
morile. Era acolo si un han, cârciuma cătunului, , 
fiindcă înainte de facerea soselei Lehliu-Bucu-, 
reşti, pe aici, pe la moara Tânganului, era dru
mul de la Călăraşi şi din toată partea aceia a 
I lfovului,  spre Bucureşti. Pe aici veni au căruţele 

cu peste, pe linia BăIăceanca, Cătel, Dudesti� 
Numai în timpul verii, când apele �rau SCăzu'te� 
se putea merge şj pe linia Tânganul, Cernica, Bu
cureşti, şi nu fără greutate din causa lipsei câtorva 
podeţe de trecere. 

Satele Cernica, Tânganu, Fundenii-Gherase" 
Frunzănesti (lumea locului îi zice Frujinesti) sânt 
sate locuite numai de Români. Satul Brăn�şti este 
o colonie de Bulgari, iar la PIătăreşti, printre 
Români, erau şi familii de Bulgari. 

N'am cunoscut în satul Tânganu pe nimeni� 
nici chiar venetic, care să fie de alt neam. Erau 
aici stabiliţi şi un număr de Ardeleni, cari se 
distîngeau după felul lor de a. vorbi. Dar, cum 
vreau să presint starea satului dintre anii 1 850-60� 
acesti Ardeleni trebuie să fi fost stabiliti în sat , , 
cu câţiva ani înainte de 1 848, fiindcă aveau 
gospodării care arătau oarecare trecut. Ei pur
tau nume ca : T oader Bornea, cel care avea multe 
oi şi căruia elau puţini în sat cari să nu-i zică :. 
naş T oadere sau cumetre T oadere. Se mai nu
miau Mic1ă Băjenaru, Noanea, Gheorghe Hilea" 
Ion Gândilă. Toti aveau turme de oi. , 

Iar ţeranii localnici purtau cam astfel de nume : 
Ion Bugoiu, Marin Soare, Petre Rumânul, trei 
fraţi Nicoară; Nicolae Roman, Ene VIăşceanu� 
Ion Căpraru . . .  

Pe atunci casele în sat erau rare. Erau 
şi locuri părăsite, cu locuinţi dărâmate. Locuin
ţile aveau împrejur curţi spaţioase şi loc de 
arie, mai toate împrejmui te, cu garduri, aveau 
staule pentru vite, şi, cum era loc de păşune,. 
nu stiu dacă erau în sat zece case care să nu , 
aibă un număr de oi, pe lângă vite mari. 

Nu erau oameni prea bogaţi, dar era îndes
tulare şi toţi aveau cu ce trăi. Pe atunci toamna 
oamenii făceau multe pomeni, semn de dărnicie 
din prisosul avutului lor şi din suflet creştinesc� 
La aceste pomeni venia si preotul si da bine-, , 
cuvântarea. Masa se întindea afară, pe ţesături 
de casă ; iar, pentru oameni mai de samă, înlă
untrul casei. 

În timpul de faţă satul s'a mărit mult. Unde 
era o singură casă, s'au mai adăugat cel puţin 
trei. Şi, cum generaţiile s'au premenit în timp de 
zeci de ani şi oamenii s'au înmulţit, nu mai e. 
cârn pul de păsune de altă dată, si nici vite multe , , 
împrejurul casei. Portul si obiceiuriie si ocupa-, , 
hunile casnice s'au schimbat si ele. T eranul nu 
�ai cultivă inul şi cânepa ca �ltă d.ată: şi toamna,. 
pe lună, nu mai răsună meliţa pentru facerea 
fuioarelor. Ne "lIlai fiind lână multă, se toarce şi 
se îndrugă mai puţin pentru facerea îmbrăcă-o 
minţii, şi pentru împodobirea casei. 
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Cum erau mulţi ţerani cari n'aveau cai, ve
niau pe timpul treieri�ului ţer ani de la munte 
'cu căruţe şi cu cai mulţi, numai pentru treierat. 
Plata se făcea în natură după învoială. 

Tot în felul acesta treierau �i arendasii si pro
prietarii, cari, pe lângă , dijma c1ăca�ilor : �ltivau 
-ei înşii grâu mai mult. Se întâmpla însă ca în 
August să nu fie vânt pentru vântl1rat, sau să 
nu fie timpul prielnic şi să rămâie grâul pănă 
in toamnă nevânturat ; �i atunci grâu1 amestecat 
cu pleava se făcea grămadă împrejurul steajă
rului, se acoperia cu paie şi cu snopi de coceni 
pănă primăvara ; dar mult din grâu se strica. 
Aşa se spunea despre timpul când nu erau încă 
masini de treierat. Prima masină de treierat s'a , , 
văzut la Fundeni-Gherase cam prin anul 1855. 

Preoţii satului erau doi : popa Neagu, pc care 
eu nu l-am apucat, _şi popa Şerban. Aveau ca
sele - faţă în faţă, la capul satului din spre bise
rică. Acest popă Şerban era Oltean de felul lui, 
'cum arăta după vorbă. Se spunea că oameni mai 
bătrâni din sat l-au cunoscut ca băiat tânăr vân-
7ând bragă prin oborul Bucureştilor. Ce �coală 
să fi avut ca să ajungă preot în acest sat ? Poate 
'că urmase o şcoală a�a-numită de grămatici, 
unde se învăţau cântări bisericeşti şi rostul preo
ţiei. De şi destul de bătrân atunci, el a mai trăit 
pănă după anul 1 870. După puţin timp în locul 
lui popa N eagu a venit în sat un al doilea preot, 
tânăr, Cristea Rădulescu, din satul Suhatu, care 
şi el trebuie să fi urmat aceia�i şcoală de gră
rnătici. Acest preot avea o înfăţişare plăcută ; 

aV�ii glas fr.:.umos, cânta frumos, cetia frumos şi 
sluji a frumos în biserică. 

Cum fiecare sat îsi are Tigănia lui, erau Ti-
gani si în satul Tâ�ganu. Ei sânt si astăzi a�e-, " 
zaţi în acelaşi loc unde erau şi în 1850, alături 
de capul satului din spre pădure. Locuiau în 
bordeie. Numai patru familii de Ţigani aveau 
case în regulă, şi ace�tia trebuie să fi fost stabiliţi 
mai de mult în acest sat, şi fiecare aveau o me
serie. Era Ilie, fierarul satului, cu mai mulţi fe
ciori, Năstase Iăutarul, cu fiul său T oto�i şi un 
alt Tigan, Voicu al Măslinii, care avea meste�u-, , r 
gul de cârpaciu. Cel de al patrulea Ţigan, Ivan 
Tiganul, a cărui casă era alăturată de casele sa-, 
tului, avea mai mulţi copii. Dar nici el nici copiii 
nu vorbiau ţigăneşte. Vorbiau bine româneşte, 
fără nuanţa de pronunţare caracteristică Ţiganilor. 

Din ceilalţi, cari locuiau în bordeie, trebuie 
să fi fost aduşi aici după 1 848, după libertate, 
cum se spunea atunci acelui timp. Unii din ei 
aveau şi cai cu cari ajutau la seceri�, dar, ne
fiind obişnuiţi cu munca câmpului, şi ei şi vi
tele lor în cursul iernii trăiau rău. Femeile lor, 
mai cu samă în timpul verii, ajutau la treburile 
ţer,�ncelor : spoit, lipit, dărăcţt, şi trăiau mai mult 
diIi căpătat. Nu ytiu dacă ei erau toţi botezaţi. 
Unii aveau nume româneşti obişnuite. Se pare 
însă că stăpânii lor, pe unde fuseseră robi, li 
dăduseră în bătaie de joc nume ciudate : Spilea, 
Măslina. O Ţigancă bătrână se numia Luna ; un 
Ţigan se numia Ciocan ; iar un altul, un f1ăcă
iandru, Cioric�. 

. 
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V CEA D'INT ÂIU BISERICĂ A STELEI 
DE N. IORGA. --0--

Una din cele mai frumoase biserici ale 1 0 1 ,  no. 1 3, spune că întemeietorul a fost 
Târgoviştii e biserica, din nenorocire de Stelea Spătarul - nu Marele Spătar - , că 
mult aşa de neglijată, a Stelei. Cu forma el " au trimis întăiu acolo la Ivir ca să vie 
ei înaltă moldovenească, cu profilurile ei aici om de folos, să facă mânăstire, la care 
fine şi bogata împodobire cu nasturi de o să fie călugări de acolo ispravnici u .  1 s'a 
smalt verde, ea are, între atâtea clădiri de dat noii fundaţii închinate Ivirului "mo
stil muntean, un caracter deosebit. şli şi prăvălii " .  Ea părea pe mult timp în-

Am semnalat, publicând complicata-i in- tiSrită. 
scripţie slavonă, că se întâlnesc, întrebuin- Ştim că Sinan-Paşa, luând Târgoviştea 
ţate ca trepte , după un vechiu şi stupid în 1 595, a ars biserica Sfântului Nicolae� 
obiceiu, pietre care-mi păreau de la în- care păstrează încă însemnarea, în româ
ceputul secolului al XVII-lea, mai vechi neşte, a acestui incendiu. Mărturisirea Mi-
deci cu vre-o cin- tropolitului Grigo-
zeci de ani decât rie confinnă această 
zidirea impunătoare distrugere : " După 
şi pompoasă a lui aceia, când au fost 
Vasile Lupu împăcat în zilele lui Mihail 
cu Matei Basarab, Voevod, dacă a ve-
pe pământul căruia nit Sin an-Pasa cu 
înălţa astfel, după o mulţime de 'Turci 
inspiraţie care poate aici în ţară, de a 
fi a Mitropolitului robit şi a stricat 
Varlaam, dacă sfa- ţara, arzând şi toate 
tul nu va fi venit bisericile, s'a ars si . , 
din tabăra Munte- mânăstirea S t e l i i� 
nilor, de la Udriste metohul Ivirului " .  , 
Năsturel, o biserica Dar această re-
păCii Între fraţi. velaţie mai adauge 

Deci o biserică ceva. Inainte de Va· 
mai veche a existat, site Lupu mănăs-
si ctitorul ei era, tirea a fost refă-
fireste, Stelea, întoc- cută, de Mitropoli-, 
mai cum, la biserica tul de la Ivir. " De 
bucuresteană a Col- Biserica Stele a a lui Vasile Lcpu atunci a stat Stele a , 
ţei, un Colţea a (desemn de Stoica Do) peste 50 de ani, până 
trebuit să preceadă pe bogatul fundator în zilele lui Leon-Vodă si, daca m'am vlă
din nou, Mihai Cantacuzino. dicit eu, VIădica Grigo�ie, cu milostenie 

O carte a Miţropolitului Grigorie de după la creştini şi cu epetrahirul mieu am 
Ivir, care se întâlneşte şi pe vremea lui făcut mânăstirea Stelea precum a fost şi 
Mqtei, arată, la 1 632, originea şi desvolta- întâiu, făcând case, pivniţi, mori şi grădini 
rea, pe urmă peirea acestei mai vechi ctitorii. cu vie, şi iar am dat-o metoh la mână

Păstrat în dosarul administrativ nou 2863 
din Archivele Statului de la Bucuresti, a
cest act, din care am extras partea' prin
cipală În Studii şi documente, XI, pp. 1 00-

stirea de la Ivir. 
"Mănăstirea" ,  deci chiliile sau şi bise

rica ? Dacă s'a refăcut bisericuţa Spătaru
lui, Vasile Moldoveanul n'a lăsat nimic: 
din liniile ei. 
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V MORMÂNTUL LLII UDRISTE NĂSTUREL ? , 

DE N. IORGA. 
--0--

In fundul gangurilor Museului Naţional, 
către curte, întâmplarea m'a făcut să gă
sesc una din cele mai interesante pietre 
de mormânt pe care le avem. 

serica Episcopală din Arg�, al lui Albu 
Golescu la Vieros si al lui Stroe Buzescu , , 
în luptă cu Tatarul pe care-l răstoarnă de 
pe cal la Stăneştii Vâ1cii, - aceste două 

Fig. 1 .  

Intâiu pentru că e unul din foarte rarele 
reliefuri sepulcrale. Până acuma aveam nu_o 
mai pe : al lui Radu de la Afumati în Bi-, 

Bu/elin"l Cumisiunii Jlon"menlel"r l.lorice. 

din urmă încă nereproduse în fotografie, 
cei a ce va trebui să se facă într'unul din 
numerele viitoare. 

3 
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Aici avem a face cu înfătisarea fără cap, , , 
sfărâmat cu ciocanul, al unui bărbat, unui 
boier sau ostas de cea mai impunătoare , 
aparenţă. E îmbrăcat într'o haină dede-
supt cu brandenburguri, încinsă cu un brâu 
pe care se vede o cheotoare în forma unui 

la stânga : 
. . •  f] X P fl . . . .  

E hITUI llU P f1 3 P :=:  . . .  

la dreapta : 
n p � G T f1 � (l h lP 1'1 . . .  G i}!l . . .  

E h  G P 6 A  E � lf .  E T O P f1! ' (i) lJ f1 G f1 HO lJT .. . 

Fig. 2. 

cap de fiară. Mantia, blănită, are de o parte 
alte podoabe tranversale, terminate la ca
păt cu broderii bogate sau aplicaţii de 
metal, în stânga un şir de nasturi foarte 
bombaţi. O misadă de blană e de partea 
stângă, pe când elemente de o complicată 

Deci : " A  răsposat. . .  o Miercure seara, la 
al doilea ceas de noapte (( . 

Pe muche sânt podoabe represintând 
îngeri, ghirlande şi, după cât se pare, în 
mijlocul lor, vulturul Ţ erii-Româneşti cu 

fig J. 

ornamentaţie în zigzag se disting puţin, 
dar în partea dreaptă. Mâna dreaptă nu 
se vede, cea stânga e apăsată pe mâneru 
unui hanger. Figura era terminată CU o 
barbă rotundă. 

Din inscripţia de pe suprafaţă sânt păs
trate câteva fragmente. Se poate ceti bine 

crucea în plisc, de un frumos stil. Dintr'o 
inscriptie latină se mai ceteste : , , 

MORIOR [EXPECT ANSl [AE]TERNAM 
POST PI[AM VIT AM]. 

S' ar crede că e mormântul unui Domn, 
al unuia de pe la 1 650, dar în această 
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epocă n'avem, după Matei Basarab, mort 
în Scaun şi îngropat la Arnota, pe niciunul 
care să-şi fi isprăvit aici zilele. Nici Con
stantin Basarab, nici Mihnea Radu, nici, 
mai târziu, admiţând zecile rău cetite, 

dispus a-i atribui traducerea după ruseşte a 
Poveştii despre începutul şi căderea Con
stantinopolei. Tot la el trimete şi amestecul, 
întocmai ca la mormânţul surorii lui, Doamna 
lui Matei, a inscripţiei latine cu cea cirilică. 

Fig. 4. 

Gheorghe Ghica, Grigore Ghica, Radu 
Leon, Antonie din Popeşti, Gheorghe Duca. 

Nu e un Domn. Dar stilul literelor e 
acela pe care l-a impus în inscripţiile de 
mormânt, ca a lui Matei, a Doamnei Elina, 

Atunci întrebarea se pune : nu cumva 
avem a face cu mormântul lui însusi ? Ar , 
trebui admis atunci că inscripţia a fost 
complectată în ce priveşte data, dar indi
catiile ar fi venit de la el insusi. , , 

Fig. 5. 

a fiului lor adoptiv Matei, şi chiar în ma
iusculele documentelor, acel Udrişte (Oreste, 
Uri il) Năsturel din Fieresti, căruia, acum , 
în urmă, după studiul d-Iui Boris Unbe-
gauer, în Revue des etudes slaves, sânt 

In orice cas, de la dânsul pleacă tot 
stilul frumoasei pietre. Şi acela în cinstea 
căruia a fost săpată trebuia să fie unul din
tre cei mai mari, cei mai apropiaţi de 
Domn dintre boierii Terii- Românesti. , , 
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� BISERICA DIN GALTOFANI, BĂLCEŞTI-ARGEŞ 
DE VIRG. DRĂGHICEANU. 

--0--

Se află într'o vagauna, In mijlocul pă
durilor si dealurilor, retrasă de comunică
rile mari ale drumurilor de pe râul T opolog, 
pe moşia părinţilor lui Nicolae Bălcescu, 
cari se săIăşluiau în comuna apropiată, de 
care depinde Gâltofanii : Bălceşti. 

In forma sa primitivă, această bisericuţă 
de lemn, transportată de altundeva într' acest 
sat tnchegat din refugiaţii de prin satele 

dintr' o inscripţie zugrăvită : " Leatu 1865 
s' au zidit atvonul cu zugrăveală şi chel
tueala Dumnealui C Co::,take, Sevastiţa, 
CostJndin Pii. , Dumitru Pit. , Florea, Radu, 
!on, Stanca, Ion Ene, Popa, Mihai, zug. 
O f  Schei" . 

Biserica are absidă, ' naos şi pronaos, 
boltite semicilindric, si amvon. , 

E foarte pitorescă în patriarhalitatea ei. 

Biserica Gâltofani-Argeş. 

dunărene, era numai pe jumătate de lungă 
de cum se presintă azi . 

Cea mai veche ştire despre biserică se 
află pe un Molitvenic de la finele veacului 
al XVIII-lea : " Acestu stu molifenic este 
cumpărat de Păfru OdorogJ la sânta i 
serică Gâltofani" . 

Pe la mijlocul veacului al XIX-lea fu 
înădită din lemn şi , mai apoi, cu un amvon 
de zid, de familia Bălcescu, cum resultă 

Icoanele, în stil 'bizantin, arhaisant, se 
datoresc lui " Dumitru zugravu ot Schei 
leafu /865, Martie 5" . Până astăzi locuitorii 
din Şchei se îndeletnicesc cu zugrăveala 
troHelor. 

Biserica urmează a fi dărâmată, fiind 
ruinată , locuitorii, în urma invitaţiunii Epis
copiei, adunând materialul pentru zidirea 
altei biserici, pentru care, în strâmtimea satu
lui, nu se mai poate găsi un alt loc de zidire 
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11 CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE 
D E  ARHITECTUL I. REZORI. 

--0--

Conservarea Momimentelor Istorice pune cu
noştinţile şi simţul artistului Însărcinat cu acest 
serviciu înaintea problemei celei mai grele, de a 
a se debarasa - de personalitatea şi originalitatea 
proprie,  reclamând în schimb o subordonare supt 
concepţiunea unui creator de mult dispărut fără 
însă a imita sau a amplifica originalitatea acestuia. 

In cele mai multe casuri avem de soluţionat ur
mătoarele probleme : 

Conservarea de p iese şi obiecte istorice şi de 
artă, cărţi, etc., care se pot păstra în musee şi  co
lecţiuni. COlJservarea acestora nu ne va preocupa. 
Ea formează o ştiiriţă aparte şi este reservată 
aproape în totdeauna specialiştilor respectivi, di
rectorilor de musee, custozilor etc. întăi a şi  su
prema lor dogmă este de a conserva obiectul în 
starea în care se găseşte, de a nu-i adăuga nimic 
şi  de a nu suprima nimic dintr'însul. Vase sparte 
şi stricate, părţi din tablouri se conservă fără 
să le complectăm, fie chiar prin artişti mari, ca
pabili de a-şi însuşi composiţiunea şi tehnica pic
torului din vechime. 

Dificultăţi cu mult mai mari sunt de învins la 
conservarea de monumente de arhitectură istorice, 
cele mai mari însă când astfel de monumente sunt 
încă în întrebuinţare şi  dacă la ele se produc Iăr
giri sau adăugiri din interese de utilitate. În astfel 
de casuri conservatorul, care cu drag ar \ rea să 
lase neatins un astfel de monument, ca şi o piesă 
dintr'un museu, este forţat a face coricesiuni în 
favoarea veacului sobru şi desbrăcat de poesie 
în care trăim. 

In cele ce urmează voiu Încerca să stabilim unele 
directive, menite a contribui la îndrumarea unei 
conservări uniforme în ţara întreagă. fireşte că 
n'am pretenţia ca propunerile mele să fie accep 
tate necondiţionat şi nemodific<ite ; d in  contra, 
sunt încredinţat că o soluţi,mare acceptabiiă Sf' va 
găsi abia după o mai îndelungată discuţiune con
tradictorie. 

Spuneam că principiul suprem la conservarea 
pieselor de mus eu este de a li păstra starea lor. 
Principiul acesta trebuie aplicat În general şi pentru 
monumentele arhitectonice. Sunt ele ruine sau a-

proape ruine?, atunci problema este uşoară. N'avem 
decât să îngrijim ca golurile care se deschid să fie 
iarăşi închise, să protejăm zidăria în desfacere 
prin ancore sau alte mijloace spre a împiedeca 
astfel o desfacere mai mare şi să apărăm prin 
contraforturi zidurile de prăbuşire. 

Toate aceste lucrări trebuie să fie astfel exe
cutate, ca ele să aibă timbrul timpului nostru ; în 
nici un cas ele n'au voie să ne facă a crede că 
fiinţează din timpul ridicării monumentului. Prin
cipiul acesta este a se observa cu stricteţă în 
special la conservarea acoperişurilor. Conservarea 
lor trebuie executată cu cea mai mare precauţiune, 
fiindcă acoperişurile mai ales schimbă foarte lesne 
caracterul unui monument. 

O atenţiune deosebită reclamă şi vegetaţia care 
adese ori se găseşte pe ruin'! sau clădiri vechi, 
într'un fel de haină de patină. Pictorul se va 
complăcea în pastrarea ei, pe când conservato
rul o vede cu ochi răi, fiindcă prin introduce
rea rădăcinilor vegetaţiei în rosturile zidăriei se 
accelerează într'o măsură largă descompune-rea 
acesteia. 

Conservatorul ştie foarte bine, pe de altă parte, 
că tocmai vegetaţia imprimă adesea monumen
tului caracterul său deosebit, ca o parte integrantă 
a lui. Ori de câte ori se pune chestiunea dacă 
vegetaţia trebuie menţinută sau suprimată, in
tervin numeroase consideraţii de ordin subiectiv. 
E greu să stabilim principii unitare în casul a
cesta. E bine ca vegetaţia să fie păstrată pe  
cât se poate. Lucrul acesta va f i  cu atât ma i  uşor, 
cu cât vom păstra numai tufişurile şi arbori i ca
racteristici, protejând după posibil itate zidăria 
contra înrâuririlor lor destructive şi suprimând cu 
toate mijloacele începuturile unei vegetaţii noi. 

rn fine să nu uităm că nu suntem în măsură 
de a conserva ruina până 'n vecii vecilor. Aşa fiind, 
o suprimare prea radicala a egetaţiei va fi mai 
mult în defavoarea unui monument decât o păstrare 
în modul arătat mai sus. Să nu trecem cu vederea 
că şi o suprimare desăvârşită nu împiedecă, ci 
încetează numai acţiunea distrugătoare a timpului, 
privând monumentul de tirr.brul lui poetic .  
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Dacă n'avem însă a face cu ruine, ci cu mo
numente care sunt încă în întrebuinţare, sau care 
pot fi redate iarăşi folosinţii, atunci arhitectului i se 
impun ade se ori probleme foarte delicate. În multe 
casuri alegerea materialului, potrivit conservării, îi 
va da de gândit, căci pe de o parte este exclusă 
de la întrebuinţare pentru monumentele istorice o 
serie de materiale, ca tablă de fier sau galvani
sată, ardesie artificială, beton la locuri visibile, 
piatră arti ficială, etc. ,  iar pe de altă parte suntem 
legaţi de mijloacele care ni se vor pune la dispo
siţie din p artea Statului, comunelor sau cultelor 
respective. Drept principiu căIăuzitor, în astfel de 
casuri, este de observat : Intrebuinţarea de mate
riale naturale şi după posibilitate de materiale 
cari au fost utilisate pe timpul ridicării monu
mentului. 

Inlocuirea învelitorii din lemn cu tablă de 
fier sau galvanisată este un vandalism care nu 
se poate scusa. O barbarie mai urâtă însă este 
a acoperi cu tablă biserici construite din lemn. 
Şindrilă, draniţă, ţiglă Oe diferite forme - ţigla 
făţuită şi smălţuită nu corespunde caracterului - ,  
ardesie pentru suprafeţe mai mici ş i  de sisteme 
mai complicate de acoperişuri, tablă de cupru şi 
plumb vor fi materialele cele mai potrivite. Când 
nu se pot acoperi spesele p entru aceste materiale 
din partea proprietarilor sau a beneficiarilor mo
numentului, atunci este de datoria autorităţilor 
a pune mijloacele la disposiţie spre a împiedeca 
o barbarie culturală. 

Ori de câte ori se impune înoirea parţială a 
unor monumente istorice, grija predominantă şi 
principiul suprem trebuie să fie să se menţie for
mele actuale ale monumentului, căci, slavă Dom
nului, era nefericită a restauratorilor a trecut. 
Dacă motive binecuvântate fac ca formele a
cestea să nu poată fi păstrate, atunci suntem 
îndreptăţiţi a alege acea formă care corespunde 
cerinţilor şi necesităţilor din zilele noastre, supt 
nicio condiţiune însă nu suntem îndreptăţiţi a 
Încerca să scoatem din praful vremurilor for
mele iniţiale ale monumentului, dacă ele nu mai 
fiinţează. Greşeala aceasta cardinală s'a comis la 
un număr însemnat de biserici moldoveneşti din 
Bucovina şi trebuie calificată ca o minciună isto
rică. Formele acoperişurilor, nepractice din punct 
de vedere constructiv - cum am avut onoarea de 
a arăta într'un alt articol -, au de mulţumit exis
tenţa lor cu învelitoarea sclipitoare, construită din 
ţiglă smălţuită, stângăciei şi de sigur şi influenţei 
gotice în aceste meleaguri, acordând bisericilor 
menţionate o siluetă bizară, care face mai degrabă 
impresia unei vile · chinezeşti moderne decât a 

unei biserici. în astfel de împrejllfări încercarea 
de a construi formele iniţiale trebuie să deie 
greş şi trebuie înfierată din punct de vedere a 
conservării. 

In multe casuri avem de schimbat piesa cons
tructivă din piatră. Piatra iniţială este distrusă în 
cursul veacurilor de influenţele atmosferice, sculp
turile şi ornamentele şi-au pierdut formele origi
nale, păstrându-se doar foarte rudimentar. în ast
fel de împrejurări, dacă posibi litatea este numai 
întru câtva dată, ne vom mărgini a înlocui numai 
părţile constructive, aşa dară acelea care au de 
suportat sarcini. Sculpturile şi ornamentele se vor 
păstra după posibilitate în formele lor actuale. 
·Câteva ancore,  cosoroabe, etc. produc adese ori 
minuni - fără a altera adevărul istoric. Astfel 
de sculpturi, săpături şi forme arhitectonice măci
nate de timp au un aspect mai pitoresc, şi în 
acelaşi timp şi dulce în cele mai multe casuri, 
decât formele rigide ale imitaţiunii, având tot 
odată avantagiul de a păstra clădirii haina şi p ar
fumul ei arhaic. Zidăria de pictură tencuită se va 
curăţi de tencuială, pietre alterate sau măcinate 
se vor înlocui, rosturile se vor încheia fără a 
le rostui, fiindcă prin rostuire sufere caracterul 
zidăriei. 

O discuţie foarte agitată s'a Încins asupra fe
lului cum să se efectuezp. o lărgire, o mărire a 
monumentelor istorice. în aceste casuri trebuie 
să avem toată grija ca monumentul să nu fie al
terat pe cât se poate şi să rămâie neatins. Ar
hitectura lui să nu fie supusă la modificări supt 
nicio condiţiune. 

Anexele noi ridicate să aibă caracterul unei 
construcţii noi. Greşit ar fi a suprima orbeşte 
clădiri noi contrastând cu stilul monumentului. În 
zilele noastre noi nu ridicăm clădiri În stilul creş
tin, roman, gotic sau al Renaşterii. Evul nostru 
este în curs de a crea o nouă şi proprie perioadă 
În artă, care este influenţată de construcţiile mo
dernt'. De  datoria arhitectului este a Îngloba 
construcţia nouă În monumentul existent În aşa fel 
ca să se cunoască imediat că este construcţie ul
terioară, fără Însă a se impune, fără a produce 
disarmonie sau chiar a predomina. Că în astfel 
de Împrejurări o împărechere de stiluri diferite 
se poate efectua foarte bine, ca de pildă cel gotic 
cu cel baroc, cel romanic cu cel gotic, ni-o arată 
diferite monumente istorice. Modestia înaintaşilor 
noştri nu mergea pănă acolo încât să considere 
arta lor ca mediocră faţă de arta predecesorilor lor. 
Că dreptatea este pe partea lor documentează 
pitoreştile înfăţişări ale diferitelor încercarI, a 
căror contemplare nu face de loc impresia de  
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împărecheri de construcţii din diferite vremuri. 
A păstra ce este ve chiu şi  a crea ce este de 

adăugat este devisa pentru astfel de lucrări, 
cu atât mai grea, cu cât, în deosebi la lucrări de 
conservare a monumentelor istorice, numărul criti
cilor este deosebit de mare şi critica deosebit 
de riguroasă. fiecare crede a urma drumul cel 
bun şi judecă după vederea sa. În interesul con
servării monumentelor istorice este un avantagiu 
mare a evita astfel de încercări de Iărgiri. 

Şi acum să tratăm un capitol, care în special 
pentru Moldova este de o importanţă covârşi
toare : 

Conservarea frescelor. Aici s'a păcătuit mult 
în timpurile trecute. Suprafeţe pe care astfel de 
tablouri erau decolorate au fost văruite. La repa
rarea de părţi deteriorate ale tencuieli i ,  părţi în
tregi ale frescei au fost acoperite cu tencuială. 
Suprafeţe acoperite cu fresce se cojesc, părţi 
deteriorate se ivesc şi produc un aspect neplăcut. 

Mai uşor de înlăturat sunt primele defecte 
menţionate. Cu ajutorul unui mic fier plat, astfel 
de suprafeţe sunt uşor de curăţit şi frescele 
iese iară la iveală. D acă stratul pe care este 
fixată fresca a p ierdut legătura cu celelalte stra
turi ale tencuielii, atunci trebuie întărită cu aju
torul unei soluţii compuse din var. Pe urmă se 
poate injecta lapte de var sau de ciment, aşa că 
stratul se fortifică cu încetul din nou. Sticla solu
bilă este de evitat ; ea produce o prisă imediată, dar 
are desavantagiul de a provoca şi cojirea stratului 
întreg. Părţi deteriorate ale tencuielii sunt a se 
înlocui cu straturi din mortar de var gros. 

Locurile albe ale tencuielii nezugrăvite trebuiesc 
retuşate de artişti specialisaţi în astfel de lucrări, 
fără însă a face complectări . Retuşa trebuie să 
fie făcută în aşa fel ca să nu supere şi să nu se 
piardă coloritul fiescii. Se vor întrebuinţa numai 
colorile tempera, care îngăduie o spălare a retuşei. 

Adese ori se poate constata că bisericile din 
Moldova au fost ridicate numai în cărămidă apa
rentă, păreţii fiind împodobiţi cu plăci ceramice, 
iar colţurile executate în piatră tăiată. Ulterior 
z idăria a fost tencuită adese ori, imitându-se 
zidăria în cărămizi aparente, din piatră tăiată, iar 
pe  urmă, în timpuri mai recente, s'au mai adăogat 
unul sau două straturi de fresce. Astăzi se poate 
urmări pe alocurea, di.n causa deteriorării, evoluţia 
monumentului. în astfel de casuri ar fi de tot greşit 
a sacrifica straturile chîar mai puţin preţioase din 
punct de vedere artistic spre a scoate la iveală 
straturile care sunt supt ele. Stratul ultim are în
dreptăţirea prin chiar vechimea sa şi se va con
serva atâta timp cât se vor vedea mici urme de 

fresce pe ele. Numai la locuri de tot decolorate 
se vor descoperi straturile mai vechi, etc., creîn
du-se astfel posibilitatea de a cunoaşte desvolta
rea monumentului. De tot greşit din punct de 
vedere al conservării este a sacrifica frescele 
pentru a readuce monumentul în starea sa iniţială, 
până la cărămida aparentă sau piatra brută. Gre
şeala aceasta nu este nici atunci admisi bilă dacă 
prin ea s'ar produce un aspect artistic superior 
celui existent. 

Suprafeţe înegrite de funingine se pot spăla, 
readucându-li-se astfel splendoarea coloritului lor 
original. Adese ori distrugerea frescelor este pro
dusă de ciocănitoare (Diyocopus martius). In 
fisurile stratului pe care este aplicată fresca, se 
încuibă toamna diferite insecte pe  care le vânează 
pasărea aceasta, distrugând astfel frescele. Acest 
inconvenient se poate preîntâmpina prin astuparea 
frescelor. 8arbarul cel mai mare este cine îşi 
sapă numele şi data presenţei pe păreţii aco
periţi cu fresce. Astfel de barbarisme şe pot 
suprima numai prin sancţiunile cele mai drastice 
şi  prin publicarea numelor celor vinovaţi. 

Dacă umezeala produce mucegaiu în stratul fres
celor, n'avem dacât să le uscăm cu precauţiune, 
întrebuinţând tot odată, dacă este necesar, o soluţie 
de sublimat pentru suprimarea microbilor de mu
cigaiu. especialistul fereasr:ă·se, însă, de a între
buinţa o astfel de soluţie de sublimat, căci ea  
poate produce procese chimice care distrug pic
tura. El trebuie să se mulţămească a înlătura 
causa umezelii şi a îndepărta petele de mucegaiu 
cu ajutorul de cârpe sau perii moi. 

Icoanele pictate în lemn, de pildă la iconostase, 
trebuiesc adesea curăţite. în astfel de casuri avem 
nevoie de un restaurator destoinic, care ar pricepe 
să consolideze icoane ce se cojesc şi  să înde
părteze lacuri şi firnisuri vechi cu aburi de alcool, 
etc., icoanele reprimind adese ori o vivacitate 
nebănuită. 

Sculpturi atacate de c-ari pot fi salvate de dis
trugere prin injecţiuni de eter. La umezeală roşie 
sau umedă se vor întrebuinţa soluţiuni de sulfat 
de cupru, însă numai în casuri în care o alterca
ţiune a coloritului ·nu supără. Sublimat nu se va 
întrebuinţa, fi indcă se evaporează. Acolo unde o 
colorare în galben nu supără, se pot întrebuinţa 
şi au un efect excelent derivatele addului de pi
crină. 

Asupra metodelor şi mijloacelor ce sunt de apli
cat se va hotărî de la cas în cas, şi este mai 
bine să consultăm experţi prea mulţi decât prea 
puţini. 

în deosebi se va urma acest principiu la deschi-
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deri de cavouri şi morminte, la care trebuie să fie 
presenţi istoricul, criticul de artă, arheologul, ana� 
tomul, expertul pentru textile, cât şi fotograful 
prevăzut cu cele necesare, căci cadavrele şi ţesă
turile sunt supuse distrugerii imediate, venind în 
contact cu aierul proaspăt. 

Grija cheltuie1i1or nu trebuie să ne oprească de 

la datorie. Jertfe şi eforturi oricât de mari tre
buie făcute fără de orice esitare şi pierdere de 
timp. Aici e vorba de salvarea unor bunuri ideale, 
de trecutul şi istoria noastră. Cei cari vor veni 
după noi să nu ni poată reproşa cândva că nu 
ni-am iubit în de ajuns trecutul şi că am fost 
lipsiţi de pietate şi cultură. 
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V B I S E R I C A  D I N  R U D A-A R G E S  , 
- OTE Î AINTE DE SPĂLAREA PICTURII -

DE VIRG. DRĂGHICEANU. 
--0--

Se află pe Olt, în faţa staţiei Govora. 
Numele aminteste cuvântul slavon de mină , 
- poate că aici era o staţie de extras aurul 
de pe Olt (fig. 1 ). 

Pisania nouă glăsuieşte : » După cum se 
spune prin tradiţiunea din timpii primitivi 
ai formării principatului . . .  a fost zidită bise
rica . . •  a servit chiar de asil în timpul in
vasiunilor străine turcesti si tătărăsti. . .  repa-" , 
rată la 1 81 2, 1 882" .  

Este zidită de faimosul Chirca Marele 
Logofăt Rudeanu, al lui Mihai Viteazul, 
care se pare că a murit de moarte năpras
nică în zilele acestui Domn, cu toată familia. 

Piatra lui de mormânt se află pusă ca 
prag la uşa dintre naos şi pronaos (fig. 2). 

Il P1iGTfl g H G 6  P tl E �  li iK IO  R I P K fl  GHh 

T � A O P  I l O G.,  H lllTH 61 '0 GTfl H R fl ,  g'h 

A H H  ro illH X fl H  g 0 6 g 0 Ă ,  ffi ll, fl iR tl IO g 

AH'h g fl1iT 3PO [=1 601] .  

De aceiaşi moarte năprasnică moare şi 
vre-o rudă a lui, Caplea : 

I l P 6 GT fl gH G 6  P i1 g n  g iK lO iK �rh'l H Hn;tl 

K tlfl ll 1i  iK � n 'h H 1i  .. .  $ tl H  ll GJl' .  n O f H E H 6  

f lO . . .  AUH 61' GJ ill H X fl I ll I W 6 J W A'h. 

Portretul ctitorului, cu soţia lui, Dumitra, 
se află pe păretele sudic ; de asemenea al pă
rintilor : Teodor C1ucerul si jupânita Despa. , " 

Pe păretele nordic sunt represintaţi, ţi-
nând biserica : Dinu, Andrei şi Stanca, 
&jl"T fI'O, si Răducanu, C H H  fl'O. , 

Sunt aceştia fratele şi nepotul lui Chirca, 
cari au terminat biserica de zugrăvit, sau 
fratele monahului Rafail SIăviţescu, cu soţia 
sa Inachina, represintaţi în dreapta şi stânga 
uşii de întrare, cari au trăit prin mijlocul 
veacului al XVIII-lea ? 

Buletinul Comisi"nii Monumentelor lsto?"ice. 

Biserica, dreptunghiulară, cu altar penta
gonal, ale cării ziduri sunt zidite cu o 
mare inclin are, avea ca exterior un apa
reilagiu de cărămidă aparentă, cum încă 
se vede la altar (fig. 3). 

Fig. 1 .  - Biserica Ruda-Argeş. Pridvorul făcut 
supt Matei Basarab. 

Pridvorul în forma primitivă nu există. 
După stil se vede că a fost adaus pe vre
mea lui Matei Basarab. 

Pictura, destul de frumoasă, în unele lo
curi retuşată pe la 1 852, pare să nu fie 
mai veche de epoca lui Brâncoveanu. 

4 
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Fig. 2. - Lespedea de mormânt a lui Chirca Rudescu. 

Biserica în interior are altar cu tâmpla 
de zid, naos şi pronaos, despărţite prin zid 
plin, prin mijlocul căruia s'a practicat o 
uşuliţă terminată cu o acoladă trilobată. 
Amândouă despărţiturile sunt boltite cu 
calote pe pendentivi. 

Ca o amintire din Alexandria pentru 
morminte pare să fie această inscripţie zu
grăvită la uşă : O Minune ! Mare Împărate 
Alexandre ! unde ţi-i împărăţia şi puterea 
(de) care se temea toţi craii şi împăraţii 
de la toate marginele pământului ? căta
vei În mormânt oase goale ; întru deşer
tăciunea lumii eu am fost ca voi, că şi 
voi veţi fi ca noi. 

Pomelnic scrije1at pe zid : "Niculae Voe
vod Caragea ; Tarsiţa Doamna 1 758 (sic) ; 
Mihail V. V. Suţu, Sevastia Doamna, 1 783 ; 
Niculae V. Mavrogheni, Maria Doamna, 
1 787 ; Mihail Voevod Suţu, Alexandru Mo
ruzi etc. 

Iunie 1 8 1 9, după Gheorghe Caragea au 
Fig. 3. - Altarul din vechea biserică din veacul al XVI-lea. venit Alexendru Suţu Voevod" .  
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L UN PALAT DOMNESC DIN VREMEA FANARIOTILOR : 
� , 

CURTEA NOUA DIN BUCURESTI , 

DE AL. BUSUIOCEANU. 
--0--

Până târziu în secolul trecut mai existau înca In 
picioare ruinele fostului palat domnesc din Dealul 
Spirii, reşedinţa de odinioară a Domnilor fana
rioţi, denumită mai târziu, în urma focului care a 
distrus-o, "Curtea Arsă". Amintirea acestei Curţi, 
păstrată multă vreme de Bucureşteni şi trecută 
până şi în zicătoriie lor populare, a început a fi 
pierdută odată cu schimbarea înfăţişării cartierului 
în care vechiul palat era situat. Clădiri noi au 
luat locul vastelor ruini ce acoperiau odinioară 
mare parte a colinei Arsenalului, ştergând până şi 
amintirea locului precis în care acestea se aflau. 
Nu e de mirare deci dacă o confusie frecventă, 
datând încă din vremea lui Ionnescu-Oion şi a lui 
V. A. Urechiă, situează fostul palat domnesc, numit 
încă în documente şi "Curtea Nouă" sau "Curtea 
dela Mihai-Vodă", pe locul unde azi se află Pa
latul Arhivelor. 

O cercetare amănunţită a documentelor, cum şi 
a regiunii unde se înălţa odinioară palatul, îngă
duie această reconstituire a unui capitol dintre 
cele mai pitoreşti şi mai uitate din istoria Capitalei 
noastre. 

SITUAŢIA, CLĂDIREA, MEŞTERII CURŢII NOI 

Prin a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
vechea Curte domnească a Bucureştilor, - Curtea 
chiaburului Mircea Ciobanul, mai târziu a Brânco
veanului , - se dărăpănase până într' atâta, pustiită 
de incendii şi cutremure, încât ajunsese aproape o 
ruină pe care reparaţiile nu mai izbutiau să o 
pună în picioare. Dupa 1 766 ea nici nu mai e 
locuită de Domnii cei noi, cari preferă să se mute 
din casă în casă de câte ori nevoia şi stenohoria 
îi ajungea. Astfel, în 1 774, când Alexandru-Vodă 
Ipsilanti soseşte proaspăt din Constantinopol, cu 
firmanul de Domnie, e nevoit să se aşeze într'o 
casă brâncovenească 1, până când putu să înceapă 

1 Palatul lui Brâncoveanu, situat pe locul unde e azi piaţa 
Bibescu-Vodă. Vezi F. ]. Sulzer, Geschichte des transal
pinischen Daciens, Viena, 1 7 8 1 ,  voI. 1, p. 291 ,  şi C. Erbi-

construirea unei clădiri proprii, care avea să fie 
pentru câtva timp noul palat domnesc al Bucu
reştilor. 

tn Martie 1 775 el începe să c1ădească noua re
şedinţă, iar în Novembre 1 776 totul era gata, afară 
de zidul înconjurător, de grajduri şi de odăile 
Seimenilor şi Albanesilor, care aveau să fie lângă 
ziduri. Şi, după cum asigură Atanasiu Comnen 
Ipsilanti, care dă aceste amănunte \ ,  clădirea cos
tase nu mai puţin de trei sute de pungi, ceia ce 
era o sumă destul de impunătoare pentru acea 
vreme. 

Noul palat, care de la început primi numele de 
"Curtea Nouă", spre deosebire de celălalt, rămas 
Curtea Veche, era situat pe malul drept al Dâm
boviţei, printre vi ile ce se întindeau între mănăs
tirea Mihai-Vodă şi biserica Spirea Veche, iar, 
cum viile fuseseră ale mănăstirii Mihai-Vodă, 
Curtea cea nouă se mai numi şi "Curtea dom
nească de la Mihai-Vodă" !. Din planul contem
poran al oraşului, întocmit de Sulzer şi publicat 
în 1 78 1  odată cu Istoria sa cunoscută 3, ni putem 
face o ideie, nu numai de situaţia exactă a pala
tului, dar şi de înfăţişarea, la acea dată, a întregii 
regiuni încunjurătoare (fig. 1 ). Palatul era aşezat 
afară din oraş, pe colina Arsenalului de azi, aproape 
de biserica amintită Spirea Veche, despre care 
un hrisov nu mult mai vechiu spune că fus_ese 
ridicată acolo de ctitorul ei "la loc liniştit şi re-

ceanu, Cronicarii greci, p. 188. Asupra acestui palat să se 
vadă articolul amănunţit al d-lui V. Drăghiceanu : Palatul 
lui Constantin- Vodă Brâncoveanu din Bucureşti, Bulet. 
Corn. Mon. Ist., XIX, fasc. 47, p. I şi urm. 

1 Cf. N. IonnesciJ-Gion, Istoria Bucureştilor, pp. 125-6. 
2 Dintr'un document al mănăstirii Mihai-Vodă, de la Ioan 

Carageă, 1 8 13, Februar 10 : ... »Aşişderea, fiindcă această 
mănăstire (Mihai-Vodă) s'a cinstit şi cu starea Scaunului 
domnesc şi a avut mai înainte şi vie lângă mănăstire, pe 
care vie zidindu-se de către Domnia Sa răposatul Domn 
Alexandru Ipsilante Voevod, încă dintru lntâia Domnie, ca
sele domneşti, s'au dat mănăstirii în schimb viile domneşti 
de la Târgovişte" ; V. A. Urechiă, Istoria Românilor, X, 
p. 101.  

8 Sulzer, o. c., voi. 1 ,  pl. 1 .  
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tras, potrivit pentru o sihăstrie" 1. La sfârşitul se
colului al XVIII-lea; cartierul întreg nu-şi schim
base aproape de loc această înfăţişare. între oraşul 
propriu-zis, care nu trecea dincolo de Dâmbo
viţa, şi Casele noi domneşti, nu se mai aflau de
cât casele şi curtea boierului Dudescu, ocupând 
ele singure, cum le descrie Ion Ghica Z ,  toată re
giunea cartierului Dudeşti de azi. Drumul din oraş 
trecea peste Dâmboviţa pe la podul Mihai-Vodă, 
unde erau şi morile mănăstirii, apoi se desfăcea 
în două, - un drum urcând drept la mănăstire, pe 
acelaşi făgaş de azi (str. Mihai-Vodă), altul suind 
la Curtea Domnească: Reşedinţa domnească era 
astfel destul de solitară. Printre cramele şi prid-

acea dată incinta Curţii fusese mult redusă de 
clădirea casărmii ridicate în apropierea bisericii 
Spirea Veche. Întreaga suprafaţă a Arsenalului de 
azi era încă o�upată de ruinele fostului palat, şi, 
dacă ţinem samă şi de suprafaţa casărmilor clădite 
pe locul Curţii, cum şi de resturile de ziduri ce 
se mai văd încă pe actuala stradă a Casărmii, putem 
precisa întinderea acestei Curţi, care în secolul al 
XVIII-lea trebuie să fi ocupat aproape toată su
prafaţa Dealului Spirei. Poligonul împrejmuirii ei 
urma probabil linia zidurilor actuale ale Arsenalului 
pe Strada Mihai-Vodă, se continua pe toată lungi
mea străzii Uranus de azi până în apropierea bi
sericii Spirea Veche, răspundea în spatele locului 

Fig. 1. - F. J .  Sulzer, Planul Bucureştilor în 1781 . 

voarele de pândă ale viilor, ea trebuie să fi făcut 
mai degrabă impresia unui conac de vară decât a 
unei reşedinţe permanente. Ipsilanti concentrase 
însă acolo toată viaţa oficială şi tot luxul dom
nesc al Capitalei din acea vreme. 

O ideie mai precisă însă de întinderea şi situaţia 
acestei Curţi domneşti ni vom putea-o face arun
când o privire asupra planului Bucureştilor întoc
mit la 1 852 de inginerul Borroczyn 3 (fig. 2). La 

1 Urechiă, o. c., voI. II, p. 200. 
I 1. Ghica, Convorbiri economice, 1 [ ,  pp. 592-95 ; Ure

chiă, o. C., II, p. 20 1. 
g Planul Bukureştiului, ridikat, tras chi publikat din 

Porunka prea înă/tzatului Domn Stăpânitor Barbu Di
mitrie Stirbeiu V. V. de Maior Rudol! Borroczyn, 1852 
(Colecţia de Stampe a Academiei Române). 

bisericii pe actuala stradă a Casărmii, continua în 
direcţia acestei străzi până aproape de întretăierea 
cu Strada Militarilor, urmând apoi muchia dealului 
Arsenalului aproape paralel cu Strada Uranus, până 
la întâlnirea din nou cu Strada Mihai-Vodă, în faţa 
mănăstirii. 

Resturile ce se mai văd încă din aceste ziduri 
sânt situate în curţile particulare de pe Strada Ca
sărmii, în apropiere de Întretăierea acestei străzi 
cu Strada Mil itarilor. 

O întindere atât de mare a acestei Curţi nu ne 
poate de loc mira într'un oraş în care chiar curţile 
boiereşti luau adese ori proporţiile unor adevărate 
moşii împrejmui te. Vechea Curte domnească, situată 
în regiunea pieţii Sfântului Anton, nu era nici ea 
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mai mică şi dimensiuni aproape tot atât de res
pectabile aveau chiar curţi neoficiale, cum era 
<:urtea caselor Brâncoveneşti de supt colina Mitro
poliei 1. Curtea domnească era în vremea aceia nu 
numai locuinţa particulară a Domnului, dar şi se
diul tuturor cancelariilor oficiale, începând dela 

odată şi locul de întâlnire mondenă, de "rânduită 
împreunare de mosafiri", cum zice un document 
din 1 783 1, şi chiar locul de întâlnire, de negoţ sau 
de taifas al tuturor Bucureştenilor, oameni de 
treabă sau haimanale, cari îşi petreceau în acest 
loc o bună parte din vremea lor, ca într'o piaţă 

Fig. 2. - Planul Borroczyn din 1852. 

Înaltul Divan domnesc şi până la ultima Logofeţie 
sau până la cămara secretă în care trebuiau să-şi 
facă arestul boierii pedepsiţi de Domn 2. Era tot 

1 Vezi Drăghiceanu, art. cit. 
I O descriere a mănunţită a vieţii oficiale la Curţile fana

riote, de 1. B. Bobescu, Curtea Domnească, garda dom
nească şi ridicarea la ranf5urile boiereşti Înainte de 

publică ! .  "Curtea domnească", pe acel timp -
---- ----

Regulamentul Organic, in .Rev. pentru ist. arch. şi filo!." ,  
X ( 1 909), D 33 şi  urm. 

, Urechiă, o. c., 1 , p. 29 1 .  
, E interesant de notat acest pasagiu din Sestini , care, 

În calitate de secretar al lui Ipsilanti a avut supt ochi chiar 
Curtea de care ne ocupăm : .Lenea �i vanitatea, - scrie 
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scrie Nicolae Filimon despre Curtea lui Caragea 
din 1 8 1 3  (îndată după arderea Curţii de la Mihai
Vodă) - se deosebia cu totui de Curţile Domni-

-a ::l 
'" 

s: 

-::l 

el - au introdus în Bucureşti o modă foarte ritdafă. Toţi 
boierii, cu slujbă sau fără, lşi petrec dimineaţa la Curte, 
făcând cerc şi stând de vorbă în câte o sală ; această boală 
s'a comunicat chiar şi negustorilor şi trece drept un om de 
nimic cine nu merge să-şi piardă vremea în acel loc ;� servi-

torilor din zilele noastre. Atunci ea înfăţişa un 
centru unde se aduna tot ce avea Bucureştii 
mai inteligent, dar mai leneş şi mai depravat. 

�, 1" � ,1 ," �5 
r � ( 1 -. .  , 

, r . ,  
. J  .. .: , ( 

torii în si şi socotesc drept un lLcru de distincţie şi se mândresc 
a fi Ficior de Bojer dela Curti (sic), adecă servitor al unui 
nobil care aparţine Curţii ; şi sunt în stare să părăsească 
pe un stăpân care nu o frecventează". Domenico Sestini, 
Viaggio in Valuchia e Moldavia, Milano 1853, pp. 1 2�-6. 
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Palatul era plin de boieri şi calemgii de tot 
felul, dintre cari f:marioţii se deosebiau prin co
chetăria umbletului lor, prin desele complimente 
şi  temenele ce făceau în dreapta şi în stânga, 
şi mai cu samă prin ele. Interiorul Curţii pre
sinta vederii o panoramă foarte curioasă şi va
riată : în mijloc stau înşirate caretele şi butcile 
boierilor j mai încolo vizitiii lui Vodă preumblau 
armăsarii îmbrăcaţi în cioltane cusute cu sârmă de 
aur j d'inaintea unui rând de odăi numai cu un 
rând tufecciii , Arnăuţii şi satâraşii îşi curăţau ar
mele şuierând câte o arie almtnesă. înăuntru şi 
afară de poartă, o adunătură de popor din clasele 
de jos căsca gura la învârtelile şi strâmbăturile 
pehlivanilor şi măscăricilor domneşti. Simigiii cu 
tabla lele lor sferice p use pe cap şi tripodele de 
lemn la subţioară, împreună cu bragagiii ş i  satâr
giii arnăuţi, făceau contrast cu alunarii şi cu vân
zătorii de şerbet din fanar, cari purtau pe cap 
fesuri mici cu fundul de ibrişim �i cămăşi de bo
rangic supţire care lăsau să se vază, pe piepturile 
şi  pe braţele lor goale, figuri simbolice incrustate 
precum obişnui au Ienicerii. în fundul curţii se ve
deau diferite grupe de masalagii şi pungaşi j unii 
j u cau nuci, alţii iaşic şi tura, alţii iarăşi jucau "Ia 
o para cinci" şi stos pe despoiate. Aceşti tâlhari, 
în mare parte fanarioţi, scăpaţi din închisorile 
Stambulului, jăfuiau cu deplină libertate în Curtea 
domnească pe oamenii fără experienţă şi creduli 1 . "  

Cum se înfăţişa această Curte aşa de căutată şi 
frecventată de o lume atât de pestriţă ? Documen
tele şi planurile pe care le  avem nu ni mai pot 
spune mare lucru. Din notiţele lui Sulzer ştim doar 
că palatul propriu-zis, despre care el se exprima 
cu destul despreţ, consta din două aripi ,  având 
înfăţişarea unui "banal ospiciu". 

"Palatul acesta - scrie el - e în toate pnvlO
ţile neregulat şi rău construit, întocmai ca şi  ca
sele boiereşti, despre care am spus că sânt clă
dite în form� de octogon sau de poligon cu opt 
laturi, une ori chiar cu douăsprezece laturi (!), din 
cărămizi foarte regulat şi frumos aşezate, însă, din 
lipsă de scânduri (!) şi de material potrivit, având 
ferestrele, uşile şi podelele incomod făcute". Co· 
ridoarele palatului, adaugă Sulzer, erau lipsite de 
lumină, l ipsite de scări, iar în dependinţe nu pu
teai sta din pricina mirosului greu. Dar despreţul 
oaspelui austriac pentru clădirea domnească era 
pricinuit în mare măsură de împrejurarea, p e  care 
el o notează cu un parapon evident, că la cons
truirea palatului fuseseră întrebuinţaţi arhitecţi şi 

, N. Filimon, CiocoN vechi şi noi. ed. E. Lovinescu, 
Bucureşti, fără an, pp. 43-4. 

lucrători nemţi din Transilvania, cari au trebuit să 
se întoarcă în patrie neplătiţi, "căci obiceiul aces· 
tor Greci valahi e de a plăti şi pe străini ca  şi 
pe  băştinaşi ad kalendas grecas, adecă niciodată, 
sau chiar cu închisoare şi lovituri la tălpi". Sulzer 
însuşi adusese, după cererea Domnului, un arhitect 
neamţ din Braşov. Planul acestuia, "prea econo
micos", nu plăcuse însă boierilor, cari, "după obi
ceiul ţerii de a dosi banii de la lucru şi mate
riale, voiau să conducă ei însişi lucrarea". Arhi
tectul neamţ fu astfel înlăturat înainte de a fi pu
tut întreprinde ceva, clădirea fiind continuată cu 
mari cheltuieli ş i  cu meşteri "turci sau bulgari", 
după cum afirmă Sulzer 1 .  

Fig. 4. - O caricatură austriacă infăţişând pe 
Vodă-Mavrogheni în 1789. 

Cum era situat corpul acestei clădiri p rincipale, 
pe care mai târziu Dionisie fotina, spre deosebire 
de Sulzer, o găsia "minunată" 2 ,  putem deduce 
precis comparând planul sumar al lui Sulzer cu 
cel din 1 852, al lui -Borroczyn. Şi unul şi altul si
tuează corpul principal al clădirii chiar pe culmea 
înălţimii din faţa mănăstirii Mihai-Vodă. Palatul 
era deci aşezat pe locul ocupat azi de Arsenal. In 
apropierea imediată ' se afla - arătat · şi de Sulzer 
şi de Borroczyn - paraclisul Curţii ,  dispărut şi 

1 L. c., 1,  pp. 290, 291 şi I II , p. 50. 
• D. Fotino, Istoria generală a Daciei, tr. O. Sion, Bu

cureşti 1859, I I ,  p. 172 (ed. originatli, Viena 1818). 

http://patrimoniu.gov.ro



1 28 BULETI UL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

el odată cu palatul -şi despre care ştim că avea 
hramul Sfânta Ecaterina 1. în sfârşit, din notiţa ci
tată a lui Atanasiu Comnen Ipsilanti, mai ştim că 
de-a lungul zidurilor încunjurătoare se înşirui au 
dependinţele, grajdurile şi odăile Seimenilor şi Al
banesiJor, eare formau corpul de gardă al Pala
tului. 

Avem oarecare informaţii chiar asupra arhitec
ţiIor şi meşterilor c1lri au lucrat la construirea 
acestei Curţi. în afară de informaţiile furnisate în 
această privinţă de Sulzer, după care clădirea pa
latului ar fi fost începută de arhitecţi şi lucrători 
din Braşov şi continuată de meşteri aduşi din Bal
cani (sau poate localnici), mai ştim că zugravi bu
cureşteni au fost angajaţi de Ipsilanti pentru lu
crările palatului său 2 şi cunoaştem chiar un nume 
de arhitect, Spiridon Macri, un Grec, se pare din 

Marele Ban Dumitrachi Ghica, Marele Vornic Ni
colae Dudescu şi Medelnicerul Ion Vii ara. 

CRONICA CURŢII NOI. 
Atât e tot ce ştim despre clădirea acestui pa

lat. fn Novembre 1 776, Alexandru Ipsilanti se in
stală în el şi, vre-o zece ani cel puţin, nicio vicisi
tudine nu pare a fi ameninţat existenţa noii 
reşedinţe. Dintr'un document aflăm că prin Maiu 
1 783 Nicolae Caragea se strămuta vremelnic l a  
mănăstirea Cotroceni, unde îşi făcea reşedinţa de 
vară. fn  vremea aceasta însă Curtea de la Mihai
Vodă nu era părăsită, căci Domnul rânduia ca 
boierii să meargă tot acolo în fiecare Luni şi Mier
curi pentru Divan, iar Vinerea pentru judecăţi şi 
pentru "împreunarea de mosafiri". Pentru sine, 
fiindca locuia la Cotroceni, adăuga : "avem a veni 

Fig. ·5.  - R. Bielitz, Bucureştii la începutul secolului al XIX-lea ( în margenea din stânga ruinele "Curţii Arse" ). 

Italia, care construise pentru Ipsilanti o biserică 
şi clădi a scara cea mare a Curţii din Dealul Spi
rei. Spiridon MacrI avea să rămână apoi în Bucu
reşti, lucrând ca inginer şi Întocmind într'o vreme 
un proiect de exploatare sistematică a ocnelor de 
sare 3. Atanasiu Comnen Ipsilanti înseamnă în 
sfârşit în notiţa citată şi  numele ispravnicilor rân
duiţi de Vodă pentru supravegherea construcţiei : 

1 Urechiă, o. C., II , p. 57.-0. Orăghiceanu, În notele sale 
asupra Curţii Arse (Bulet. COlT'. Mon. Ist., X IX, fascicola 
40, p. 64), identifică acest paraclis cu biserica Spirea Veche. 
Biserica aceasta era însă prea departe de palat ca să fi 
putut servi de paraclis şi avea şi alt hram. E mai înteme
iată presupunerea sa, notată În alta parte (ibid., p. 58), că 
biserica Spirea Veche a putut să servească de capelă mili
tară casărmiior ridicate mai târziu pe locul fostei Curţi 
(poate l hiar corpului de gardă al palatului de odinioară). 

la Divan şi iar să ne întoarcem" 4. Tot la Cotro
ceni rămânea pe vară şi Mihai Suţu, venit la 
Domnie în August al aceluiaşi an- 5• Mănăstirea 
Cotroceni era de altfel o reşedinţă de vară de mult 
preferată de Domni, şi Alexandru Ipsilanti Însuşi 
şezuse acolo în diverse rânduri, făcând chiar lu
cran speciale de înfrumuseţare 6. 

fn 1 786, la 1 7  Maiu, Nicolae Mavrogheni Întră 

Steagul lui Constantin IpsLanti, găsit de d-sa în acea bi
serică, ar fi un indiciu. 

I Urechiă, o. c., I I ,  p. 201 . 
8 SuIZf r, O. C., 1 \ 1 ,  p. 50 ; Iorga, Isi. lit. rom. În se

colul al XVII l-:-lea, I I ,  p. 1 7  şi Isi. Rom. în chipuri şt 
icoane, p. 283. 

• Urechiă, o. c., 1, p. 290. 
5 Ibid., p. 306. 
• Ibid., p. �g(l. 
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în Bucureşti cu alaiu mare. Nu ştim în care dintre 
Curţile domneşti se va fi instalat dintru început. 
Se p are Însă că noul Domn avea motive serioase 
să nu fie tocmai mulţămit de Curtea de la Mihai
Vodă, de vreme ce, a patra zi chiar după instalarea 
sa, se şi grăbia a pune satara asupra boierilor 
şi clerului mare, ba chiar şi asupra negustorilor, 
cerându-li, după ranguri, între cinci şi şaizeci de 
pungi de fiecare, pentru restaurarea Curţii domnEŞti, 
"căci - scrie porunca domnească - este ruşine 
politiei a fi casele domneşti în mijlocul oraşului 
surpate, de nu are Măria Sa unde să şeadă" J .  Ju
de când după indicaţiile date de acest act se pare 
că era vorba de Curtea Veche, aşezată în adevăr 
în mijlocul oraşului. Îngrijorarea lui Vodă însă, că 
nu avea unde să şadă, e o dovadă că nici Curtea 
din afară de oraş, de la Mihai-Vodă, nu era într'o 
stare cu mult mai bună. 

N'am putea şti astfel lămurit interiorul cărui pa
lat e representat în pictura a cării copie se află 

p iere grădina foarte lăudată, "în gust englesesc", 
a unui bătrân boier. Călătoarea nu fu tocmai În
cântată de această curiositate bucureşteană. Ea 
nota în jurnalul e i : "Livada unui vi cariu de ţară din 
Anglia şi grădina aceasta sânt absolut la fel" ,  dar 
adăuga şi numele boierului proprietar, "Banul De
descolo", ceia ce pentru noi constituie o indicaţie 
preţioasă. Curtea Banului Dudescul era situată în 
adevăr în imediata apropiere a palatului de la 
Mihai-Vodă şi numai admiţând şederea Domnului 
la reşedinţa sa din margenea Bucureştilor, se 
poate explica această visită în treacăt a călă
toarei englese la curtea bătrânului boier. 

Cu toată această probabilă şedere a Domnului 
la Curtea de la Mihai-Vodă, e de presupus totuşi 
că o bună parte din ceremoniile domneşti se des
făşurau tot la vechea reşedinţă, de oare ce din 
1 787, Septembre 25, avem o poruncă a lui Ma
vrogheni pentru pregătirea unui alaiu care avea să 
aibă loc la Curtea Veche : "Poruncim Domnia Mea, 

.... . 

Fig. 6. - M. Bouquet, Bucureştii în 1 840. Vedere de la Curtea Arsă. 

la Academie, înfăţişând ceremonia suirii pe tron 
a lui Nicolae Mavrogheni Z (fig. 3). Dar o bănu
ială că totuşi prima locuinţă a acestui Voevod 
a putut fi Curtea de la Mihai-Vodă, o avem din 
notele publicate de călătoarea englesă Lady Cra
ven, care în acest an trecea prin Bucureşti şi era 
oaspete a Domnului fanariot s. Lady Craven des
crie primirea ei la Curte şi interiorul "vastei săli" 
a tronului, apoi ne informează cum, pornind de 
la palat către casa în care avea să fie găzduită, 
secretarul Domnului o conducea să vadă în apro-

I Ibid., I I I ,  p. 30 ; Dionisie Eclesiarhul, Chronograful 
Ţerii-Romăneşti ie la 1763 pană la 1825, În Tesaur de 
mon. ist., I I ,  p. 167-8. 

• Despre acest tablou, Al. Busuioceanu, Un pictor ita
lian in Bucureşti la sfârşitul secolului al XVIlI-lea, În 
Omagiul Ramiro Ortiz, 1930, pp. 46-50. 

8 Voyage ea Crimee et Constantinople en 1786, par 
Miladi Craven. Traduit de l'Anglois par Guedon de Beret
tiere, notai re ă Londres, 1 789, pp. 409-427. 

Bu/etinul Comisiunii JI1onllmenteZor lsto.·ice. 

biv Vei Armaş Iordache, mâine dădimineaţă să 
grăbeşti alaiul acesta la Curtea Veche şi să nu se 
facă CUsur" J .  

Tot din vremea lui Mavrogheni mai  avem şi  
această notiţă, căreia nu ştim însă ce valoare să-i 
atribuim, ea fiind desprinsă dintr'un memoriu de 
caracter nu numai documentar, dar şi literar : 
" . . .  A doua zi primiiu de la Mavrogheni ordin a 
merge să-I Întâlnesc la o casă de ţară ce avea 
afară din oraş, unde el însuşi desemnase şi plantase 
o grădină foarte frumoasă. In mijlocul lalelelor şi 
garoafelor sale, caracterul lui lua o înfăţişare mai 
voioasă" 2 .  N otiţa nu ni poate precisa dacă era 
vorba de Curtea de la Mihai-Vodă sau de vre-un 
alt conac al Domnului în jurul Bucureştilor. Curtea 
de la Mihai-Vodă nu era nici ea lipsită de gră-

1 Urechiă, o. c., X, p. 65. 
• Hope, Atanasie, sau memoriile unui Grec din secolul 

al X VII/-lea. Extrase traduse de Urechiă, o. c., I I I ,  p. 470. 

5 

http://patrimoniu.gov.ro



1 30 BULETINUL COMlSIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

dină, lucru ce se poate vedea chiar din schiţa 
sumară a lui Sulzer. 

In Novembre 1 789 Bucureştii erau ocupaţi de 
trupele austriace ale prinţului de Coburg, iar Ma
vrogheni, care l i  ţinuse câtva timp piept cu energie, 
fu silit să fugă. Palatul de la Mihai-Vodă îşi 
schimba astfel pentru câtva timp stăpânul, servind 
poate de reşedinţă generalului străin. Un docu
ment amusant ne informează despre acest eveni
ment. tI reproducem aici, fiind pănă acum nepu
blicat (fig. 4). E o mică gravură înfăţişând ca
ricatura Domnului Mavrogheni însoţită de această 
legendă : "Mavrogeni errinert sich an sein Schloss 
in  Bukarest". Nefericitul Domn avea să·şi piardă 
curând nu numai palatul, dar şi viaţa, fiind tăiat 
de Turci în Bulgaria. 

Palatul din Bucureşti, însă, nu avea să ramana 
multă vreme nici în mânile oaspeţilor austria ci. 
In 1 791  Mihail Suţu se instala în Bucureşti şi îşi 
lua reşedinţa oficială la Mihai-Vodă. Palatul tre
buie să se fi găsit într'o stare foarte proastă, 
de vreme ce-I aflăm pe Vodă luând măsuri 
pentru repararea şcolii de la Sfântul Sava (pe locul 
Universităţii de azi), "unde este să fie mutarea 
Domniei Noastre" 1. Iar decadenţa aceasta a re
şedinţei din Dealul Spirei avea să dureze încă şi 
în vremea Domniei următoare, a lui Alexandru 
Moruzi, care n'a . mai locuit la Curtea Nouă decât 
cu intermitenţe. 

Reşedinţa oficială, şi mai ales cancelariile, ră
mânea\1 cu toate acestea tot la Mihai-Vodă, chiar 
când ne ospitalitatea Curţii de acolo îl silia pe  
Vodă să se mute în  alte case. Astfel avem de la 
12 April 1 793 un pitac al  Domnului, prin care 
cerea ' grabnica reparare a podului (drumului) de 
p este Dâmboviţa, ce coboară la Mihai-Vodă, 
"fiindcă este a fi pe dânsul mergerea şi Întoar
cerea la Domneasca Curte ot Mihai-Vodă şi a 
tuturor de obşte, mari şi mici, cai, carâte şi gloată 
de norod, ziua şi noaptea" 2. 

Cât priveşte Curtea Veche, de şi după un do
cument cam vag din April 1 793 s'ar părea că 
mai servia pentru primirea unor anume oaspeţi 3, 

I Pitac din 4 Septembre 179 1 ;  Urechiă, o. c .,  IV, p. 120. 
Despre sărăcia Curţii domneşti din această vreme vorbeşte 
si călătorul german anonim, al cărui carnet de călătorie 
inedit încă şi af1ător la Museul Naţional din Pesta, a fost 
semnalat de curând de d. Iorga : "Un o'm cuminte nu-şi 
poate închipui cât e de săracă şi pretenţioasă această 
Curte, care ţine pentru fast pănă la 3-400 de oameni"; 
Iorga, Ist. Rom. prin căLători, Bucureşti 1 929, voI. I I I ,  p. 35. 

• Urechiă, 1. c., V, p_ 383. 
8 Pitac domnesc din 10 Apri! 1793, cerând grabnica re

parare a unui pod in spre Curtea Domnea!>că Vethe, "căci 
poate să se întâmple venire de mosafiri"; ibid., p. 382. 

cătrt> sfârşitul aceluiaşi an trebuie să fi fost cu 
totul părăsită, de oare ce un pitac din Decembre 
1 793 se plânge de Arnăuţii cari îşi instalaseră 
caii în beciurile Curţii, de focurile ce se făceau 
"pe dedesupt şi pe de-asupra", primejduind casele, 
şi de "murdalâcul" ce domnia la foasta Curte 1 .  

Din acelaşi an avem, de altfel, însemnările de 
călătorie ale Oermanului Von Reimers, care însoţia 
pe ambasadorul rus la Poartă, Cutuzov, şi avea 
astfel ocasia de a fi primit de Domn : "Hospodarul", 
scrie el, "trebuie să o ducă destul de greu. Lo
cuinţa lui nu e prea strălucită, căci Austriecii i-au 
distrus în timpul războiului din urmă vechiul palat 
princiar, nu prea depărtat de locuinţa lui de acum, 
şi care se găsia lângă biserica mitropolitană, aşe
zată pe o colină a oraşului: . ." 2 .  Cât priveşte lo
cuinţa Domnului, Reimers mai dădea şi aceste 
amănunte care ni îngăduie, cred, să o identificăm 
cu palatul de la Mihai-Vodă : "Vederea din lo
cuinţa Hospodarului asupra oraşului, situat foarte 
jos., e exc.elentă. Râul Dâmboviţa curge pe supt 
ferestrele locuinţei princiare actuale". E de adău
gat că în vremea aceia Dâmboviţa curgea, în 
adevăr, în acea parte mult mai către Sud, strân
gând de aproape colina Mihai-Vodă ca şi Dealul 
Spirei. Curtea cea nouă continua deci a fi chiar 
reşedinţa de ceremonii a Domnului, cu toată 
starea proastă în care se găsia. 

Un an mai tărziu, prin Iulie 1 794, un alt că
lător străin, Sir Robert Ainslie, ambasadorul en
gles la Constantinopol, trecea prin Bucureşti în
tovărăşit de pictorul Luigi Mayer, care avea să 
ni lase două documente de primă importanţă 
asupra Palatului domnesc 3. Unul din ele înfăţi
şează, într'o splendidă gravură colorată, vederea 
exterioară a acestui palat. Mayer a pus în de
semnul său şi multă fantasie, cum se poate vedea 
din toate gravurile sale făcute în România 4. 

, Ibid., pp. 414-5. 
, Reise der russisch-kaiserlichen ausserordentlichen 

Gesandtschajt an die othomanische Pforte im]ahr 1793, 
Petersburg 1 803, 1, p. 1 26. 

8 Asupra acestor călători şi a desemnelor pictorulul Mayer 
să se vadă articolele d-Iul C. 1. Karadja, Un căLător prin 
Muntenia : ]ohn B. S. Morrift of Rokeby, în Rev. Ist., 
VII I ,  p. 184, şi Două vederi ale Palatului din Bucureşti, 
în "Bulet. Corn. Mon. Ist." ,  fasc. 40, p. 65. D. V. Drăghi
ceanu a publicat de-asemenea un comentariu asupra a
cestor gravuri : Câteva note asupra Curţii Arse, ibic.., p. 
65. Amintim tot odată, asupra aceluiaşi subiect, articolele : 
O. Lugosanu, Stampe vechi înfăţişând vederi din Bucu
reşti, ibid., fasc. 1 8, p. 79, şi H. Stahl, Mănăstirea Mihai
Vodă palat domnesc, ibid. , fasc. 25, p. 35. 

• Să se vadă in deosebi gravura represintând o prive
lişte din apropierea Bucureştilor, publicată de O. Lugoşanu, 
l. c., p. 8 1 ,  şi gravurile infăţişând mănăstirea Curtea-de
Argeş, 1. c., fasc. 13, pp. 25 şi 'Zl. 
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D ar explicaţia care Însoţeşte grav ura, cum şi to
pografia pe care ni-o poate indica desemnul, ne 
lămuresc În de ajuns asupra monumentului repre
sintat. Notiţa asupra "palatului din Bucureşti" 
spune, între altele :  "Vederea alăt.urată Înfăţişează 
reşedinţa actuală a VoevoduJui. Clădirea, vastă şi 
neregulată, este aşezată pe o Înălţime în apro
pierea râului şi domină foarte bine şesul din 
apropiere'/ l. Sânt aproape aceleaşi indicaţii pe  
care l e  dădea ş i  Reimers, a l  cărui memorial nu  
avea s ă  apară totuşi decât î n  1 803. Aspectul mă
năstiresc al clădirii, cum şi o oare care asămănare 
cu exteriorul de azi al mănăstirii Mihai-Vodă, 
i-au făcut p e  d-nii H. Stahl şi V. Drăghiceanu 
să vadă în această gravură mai degrabă o repre
sintare a mănăstirii vecine cu palatul. Cred că e 

foarte liberă a desemnatoruJui a Încercat să dea 
mai mult pitorescul decât Înfăţişarea exactă a re
şedinţei domneşti, ceia ce ar putea explica as
pectul oarecum dubios al clădirii represintate 
de el. 

Cel de-al doilea document rămas de la Luigi 
Mayer Înfăţişează un interior al Palatului cu 0-
casia primirii lui Sir Robert Ainslie. Reprodus 
de d. C. I. Karadja 1, el ni dă o imagine pre
cisă a uneia din numeroasele recepţii la Curte 
descrise de călătorii străini din această vreme. 

Prin Februar 1 795, Moruzi nu mai locuia la 
Mihai-Vodă. O deducem dintr'un document prin 
care Domnul făcea Întrebarea :  "Câte podine tre
buiesc la Mihai·Vodă, pe drumul Curţii de acolo, 
că şi acela a ajuns în proastă stare". Adăugia 

fig. 7. - C. Danielis, Lupta pompierilor din Dealul Spirii în 1 848. 

o eroare. Indicaţia podului şi a drumului ce o
coleşte colina contrazice această ipotesă. Căci e 
evident acelaşi drum arătat şi În planul lui Sulzer, 
"podul la Mihai-Vodă", cum îl numesc documen
tele şi care trecea ca şi azi printre colina mănăs
tirii şi cea a Palatului, având în stânga Palatul 
Domnesc -şi în dreapta mănăstirea. Un drum care 
să aibă în stânga mănăstirea, deci trecând Dâm
boviţa unde azi e podul Mihail Kogălniceanu şi 
urcând de-a lungul actualului Bulevard Principele 
Mircea, nu exista În secolul al XVIII-lea. Gravura 
nu poate represinta deci decât Palatul Domnesc 
din Dealul SpiTii, cum Himureşte de altfel şi no
tita explicativă. E de presupus Însă că fanta sia 

1 Cf. Lugoşanu, 1.  C . ,  fa se. 1 8, p. 82. 

Însă amănuntul, care ne interesează, că drumul 
era "trebuincios în tot ceasul pentru merge�a Şi 
întoarcerea boierilor şi altora ce urdină la Dom
neasca Curte" 2. Curtea Nouă mai servia deci 
cancelariilor oficiale şi poate chiar ceremoniilor 
domneşti. 

O confirmare despre proasta stare în care se 
găsia Curtea de vre-o câţiva ani o avem şi din
tr'un alt document, de pe la sfârşitul lui Decem
brie 1 795, în care boierii se adresează lui Mo
ruzi : " . . .  Fiindcă nu numai la noi, ce şi la toţi de 
obşte supuşii Inălţimii Tale este de faţă văzută ste
nahoria ce ai tras Măria Ta până acum într'aceşti 
trei ani trecuţi, neavând adică Domnia Ta cuviin-

1 Bulet. Com. Mon. Ist., fase. 40, p. 65. 
• Ureehiă, o. c., V, p. 387. 
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cioasă casă de hălăduire, din pricină că amândouă 
Curţile domneşti, şi  cea veche şi cea nouă, se află 
dărăpănate şi de tot stricate . . .  ". Şi scrisoarea bo
ierilor adaogă " că oricare din amândouă Curţile 
gospodăreşti vei binevoi Tnălţimea Ta a se drege, 
să avem luminată poruncă" 1 .  

Moruzi n'a întârziat să aleagă Curtea Nouă, şi 
se vede că măsuri de restaurare s'au şi luat, de 
vreme ce, două luni mai târziu, în Februar 1 796, 
Domnul poruncia din nou repararea podului de la 
Mihai-Vodă, " ca unul ce la zi Întâi de Aprilie este 
a se muta Domnia în Curtea de acolo " !. Ce se 
va fi întâmplat însă nu ştim, căci în Maiu acelaşi 
an Domnul tot nu se mutase dela Cotroceni, unde 

HangerJi însă, pe la sfârşitul lui Aprilie 1 798, mari 
lucrări de restaurare, pornite din porunca Domnu
lui, o pun iarăşi în picioare. Hangerliu, care nu 
glumia cu ispravnicii săi şi nici cu feţe mai si
mandicoase, concentrează la Curtea Arsă sute de 
ţigani şi salahori, luaţi fără multă vorbă de pe 
la mănăstiri sau de la binalele particulare, rechisi
ţionează zidari şi lemnari de unde poate, trimete 
să-i aducă şi de peste graniţă, adună cu japca 
din toate părţile căruţe şi tot felul de materiale, 
şi cu bani, dar mai mult fără, cu contribuţia 
aproape generală a supuşilor săi, pune în mişcare 
vastul şantier care trebuia să reclădească în cea 
mai mare grabă Curtea domnească. Pe la sfăr

şitul lui Maiu, Iipsind banii, Vodă vinde 
pe la târgoveţi o parte din locul Curţii 
Vechi, pentru împlinirea celei nouă. Dar, 
prin Octombre Încă, lucrul tot nu era 
gata şi Domnul se plânge a că, din lipsa 
lemnarilor, ori din nevrednicia lor, "s'a 
făcut zătăcnire mutării Domniei Noas
tre acum când a venit vremea a ne muta". 
Apoi tot din pricina lemnarilor se supăra 
şi poruncia să se isprăvească totul până 
într'o săptămână, adăugând către ispravnic 
că, "de nu va urma cum poruncim (văta
fuI de lemnari), să ni-I arăţi să-I trimitem 
la ocnă". In sfârşit, prin Novembre 1 796, 
se pare că tot lucrul era gata şi că 
Domnul se putea muta în noile aparta
mente 1• 

Fig. 8. - Planul de situaţie al  ruine10r din Str. Casărmii. 
(Desen de d-ra arhit. Vera Alexanderson.) 

Din acest moment şi până la sfârşitul 
Domniei lui Hangerliu (Martie 1 799), Curtea 
Nouă a cunoscut o viaţă extrem de a
gitată, care avea să se termine şi cu 
o tragedie. GusturiJt> cele mai extrava
gante ale Domnului pe jumătate nebun 
au transformat răpede Curtea aceasta în-

îşi luase reşedinţa provisorie, şi se resemna să 
poruncească VeI Spătarului să inspecteze "drumul 
ce urmează din Curtea Arsă, pe din afară spre Co
troceni", căci se stricase s. E pentru prima oară 
când întâlnim pentru Curtea Nouă numele de 
"Curtea Arsă". Moruzi nici n'avea să mai înceapă 
nimic pentru repararea acestei Curţi, căci în Au
gust 1 796 avea să fie mazilit. 

După el, timp de vre-o doi ani, nu mai avem 
nici o ştire despre Curtea Nouă. De sigur că, în 
urma incendiului care se pare că o bântuise, fu
sese părăsită. Tn timpul Domniei lui Constantin 

. Ibid., V, p. 459. 
, Ibid., p. 388. 
• Ibid., p. 466. 

tr'o casă de petreceri, care une ori mer
geau până la orgie. Documentele contemporane 
ni-au transmis până În detalii amintirea unei 
asemenea orgii, petrecută cu ocasia venirii în 
Bucureşti a lui Capudan-Paşa (comandantul flotei 
turceşti) !. Sânt amănunte şi Împrejurări care a
runcă asupra Curţii de la Mihai-Vodă coloarea 
unui pitoresc de lupanar, nemai întâlnit încă în 
analele Curţilor noastre domneşti . Pentru multă 
vreme, desfrâul din palatul Hangerliului avea să 
rămână de pomină În memoria Bucureştenilor. 

Dar evenimentul cel mai impresionant din Cro
nica acestei Curţi va rămânea tot asasinarea lui Han-

I Documente variate în legătură cu această restaurare, in 
Urechiă, VII pp. 223-6. 

2 DLnisie Eclesiarhul, loc. cit., II. p. 1 94. 
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gerliu, petrecută în Februar 1 799. Dionisie Ec\e
siarhul, Zilot Românul şi Dionisie Fotino povestesc 
pe larg şi în amănunte foarte pitoreşti acest eve
niment. Hangerliu avea să piară de mâna unui 
capugiu "iscusit şi măestru a tăia pe cei mari cu 
cumpătare", plecat din Ţarigrad în tovărăşia unui 
"harap groaznic la chip şi mare, cu îndrăzneală 
la ucidere şi buzat la gură". Nefericitul Domn 
avea să fie înjunghiat în propriul său apartament, 
apoi decapitat, desbrăcat până la piele, legat de 
picioare cu o frânghie, târît pe scările Palatului şi 
aruncat în curte, unde avea să zacă o zi întreagă, 
în mijlocul zăpezii şi al gunoaielor de cai ' .  

După această tragică întâmplare, care aruncă 
asupra Curţii de la Mihai-Vodă o umbră sinistră, 

rile şi stindardele Curţii '. Domnia lor e pomenită 
şi azi în zicalele bucureştene despre "Craii dela 
Curtea Nouă" (Bucureştenii făceau deosebire între 
aceştia şi nu mai puţin faimoşii "Crai de la Curtea 
veche", cari îşi aveau altă istorie !). In urma lor 
Turcii devastează şi ce mai putuse rămânea întreg. 
Tn Octombre 1 802, în ajunul întrării în Bucureşti 
a lui Constantin Ipsilanti, un cutremur violent dă
râmă mare parte din oraş şi zdruncină grav şi 
Palatul Domnesc. Domnul fu nevoit să se mute la 
Văcăreşti 2. Apoi, tot în timpul lui Ipsilanti, cu
rând după cutremurul din 1 802, o nouă invasie 
turcească pârjoleşte Bucureştii 3, abătându-se de 
sigur şi asupra Palatului Domnesc. 

Prin 1 803 totuşi, Palatul era încă locuit, şi cel puţin 

Fig. 9. - Ruinele din Str. Casărmii. 

o serie întreagă de nenorocITI se abate asupra 
Palatului Domnesc, aducându-I din ce în ce în mai 
m are decadenţă. Prin Maiu 1 801 , în timpul Domniei 
lui Alexandru Moruzi, invasia Cârjaliilor de peste 
Dunăre produce atâta groază în Bucureşti, încât 
populaţia întreagă, în frunte cu Domnul, porneşte 
În exod către Braşov. Haimanalele din Bucureşti 
rămân stăpâne asupra oraşului, devastează Palatul 
Domnesc şi cutreieră oraşul purtând pe străzi tuiu-

1 Ibid., p. 1 96-7 ; D. Fotin6, o. c., II, p. 189-90 ; vezi Şi 
izvoarele publicate de Tocilescu şi C. Aricescu, în Rev. p. 
ist. arh., fii., 11 ( 1884) pp. 327-3� ; N. Docan, În An. Ac. 
Rom., XXXIII ,  şi C. C. Giurescu, în Rev. ist., }926, p. 320 
şi urm. 

Divanul domnesc îşi mai ţinea şedinţele acolo, 
căci Domnul se plânge de stricarea drumului, din 
poarta curţii caselor Căminarului Dudescu şi până 
în poarta mănăstirii Sfinţii Apostoli, pe unde aveau 
trebuinţă "dumnealor veliţii boieri ai Domnului 
Domniei Mele a trece şi a veni la Curte, fiind 
podul mare de la ZIătari stricat" 4. Tnfăţişarea Curţii 
trebuie să fi fost în mare degradare, căci din
tr'un ' document din 1 804 aflăm cum chiar în 
faţa caselor domneşti, "lângă grădina Căminarului 

1 Berindei, Bucureştii, Rev. Română, 186 1 ,  p. 623. 
• Fotin6, o. C., I I ,  pp. 212 şi 219 ; Urechiă, VIII, p. 713. 
8 Berindei, l. C., o. 624. 
4 Urechiă, XI, p. 427. 
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Dudescu", se afla un "baltac" care infecta tot 
cartierul. Domnul poruncia ca stăpânul locului 
să·1 sece, iar, de nu, oricine l-ar seca să rămână 
stăpân pe loc 1. Drumul la Curte nu era de altfel 
în stare mai bună nici în 1 805, când Ipsilanti ce
rea salahori ca să·1 repare 2. Cât priveşte casele 
domneşti însele, ni putem face o ideie de starea 
în care trebuie să se fi aflat după descrierea pe 
care calătoarea străină dona Reinhard li-o făcea 
în 1 806. Primită în audienţă de Doamna, călătoa
rea e nevoită să treacă mai întâiu printr'o curte cu 
găini şi grajduri, după care se îndreaptă către 
apartamentele "haremului", străbătând săli întune
coase, rău podite şi pline de slugi. In odăile 
văruite şi cu proaste perdele roşii la ferestre, visi
tatoarea nu remarcă decât câteva oglinzi 3. Din 
acelaşi an mai avem şi o notiţă a generalului Lan-

Fig. 10. - Ruinele din Str. Casărmii (altă vedere). 

geron despre o bizară recepţie făcută în aceste 
paragini generalului rus Miloradovici, care izbutise 
a bate pe Turci şi a-i alunga din Bucureşti. In 
onoarea lui, scara cea mare a Curţii era împodo
bită cu capete de Turci tăiate, în care Arnăuţii 
înfipseseră lumânări aprinse 4. După această dată 
Curtea, din ce în ce mai părăginită, se pare că a 
şi fost părăsită. Prin Maiu 1 808, în orice cas, Căi
măcămia şi Divanul se găsi au în casele boierului 
Manolachi Brâncoveanu�. 

Abia cu venirea la Domnie a lui Ioan Gheorghe 

I Ibid., VIII, p. 680. 
J Ibid., XI, p. 440. 
s Une Jemme diplomate. Letfres de M-me Reinhard ci 

sa mere (1798-1845) Paris \900. Cf. Iorga, Ist. Ram. prin 
călători, I I I ,  p. 53. 

. 

• Iorga, o. c., / I I ,  p. 42. 
6 C. Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 278. 

Caragea, în 1 8 1 2, Palatul de la Mihai-Vodă ajunge ia
răşi, pentru foarte scurtă vreme, reşedinţă domnească. 
Istoria acestei Curţi avea să se încheie însă în acest 
an, căci, curând dup'ă instalarea lui Caragea, la 22 
Decembre 1 8 1 2, casele domneşti din Dealul Spirii 
iau foc încă odată, arzând din temelie 1. Călătorul 
frances, contele Lagarde, care se găsia atunci în 
Bucureşti, ni-a lăsat în scrisorile sale de călătorie 
desc.rierea destul de pitorescă a acestui incendiu 
care a emoţionat Bucureştii din vremea aceia : " La 
cinci dimineaţa un zgomot îngrozitor mă deşteptă 
fără veste. Crezuiu că se jăfuia oraşul ; o lumină 
orbitoare strălucia în camera mea. Dăduiu fuga 
la fereastră şi văzuiu, chiar în faţa mea, palatul 
prinţului Valahiei cuprins de flăcări. Aşezat pe  
o înălţime, e l  îmi amintia Vesuviul în  mânie ; 
torentele de flăcări care ieşiau din el ameninţau 

oraşul cu un incendiu general. Bucureştii,. 
clădit aproape în întregime din lemn, se 
găsia în primejdia de a se aprinde de la 
un capăt la altul. Mă îmbrăcăiu în grabă 
şi alergăiu să observ mai de aproape 
acest nou flagel. Ajutoarele fură grabnice 
şi bine date. Pompieri, acoperiţi cu un 
fel de căşti şi haine romane, se suiau 
curagioşi pe acoperişurile arzătoare, pă
trundeau în apartamentele în flăcări, pentru 
a scăpa din ele câteva mobile ; cu toate 
silinţile lor însă focul se întindea răpede. 
Locuitorii erau toţi în picioare. Era lu
mină ca în plină zi... Ceva mai târziu 
furăm informaţi că focul fusese stâmpărat .. 
dar că Palatul şi cu tot ce conţinea fu
sese prada flăcărilor" !. Şi, nu mult după 
aceasta, agentul diplomatic Bosghiovici 
din Constantinopol anunţa regelui Prusiei 

ca In incendiul de la Bucureşti Domnul Munte
niei pierduse lucruri în valoare de 300.000 de 
piaştri, focul mistuind aproape tot ce se găsise în 
Palaf 3. 

Curtea cea nouă va fi de aici înainte pentru 
Bucureşteni "Curtea Arsă", iar ruinele fostului 
Palat domnesc se vor profila încă multă vreme pe  
colina de lângă Mihai-Vodă, distingându-se de la. 
mare depărtare pe de-asupra caselor oraşului. O 
stampă dela începutul secolului al XIX-lea, înfă
ţişând vederea generală a Bucureştilor, ni le arată 
încă printre siluetele cele mai proeminente ale 

1 Fotino, o. c., I I ,  p. 26\ ; Urechiă, o. c., X, P. B. p. \ 9. 
J Voyage de Moscou ci Vienne, par Kiew, Odessa" 

Constantinopol, Bucharest el Hermannstadt ou Letfres 
adressees ci jules Gri//its par le Comle de L agarde. 
Paris, \82\,  pp. 521-2. 

8 Urechiă, o. c., X, P. B., p. }9, nota 2. 
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<>raşului (fig. 5) ' .  Curtea, sămănată de ruine şi 
populată de vagabonzi, e cercetată de artiştii 
in căutare de aspecte pitoreşti. Bouquet o va 

visita în 1 840 şi va reproduce aspecte din ea 
1 Desemnată d�  R. 13ielitz, Litogr. Ia  VieI a, de J .  Rauh 

(Col. Ac. R.). 

într'o litografie din Albumul său valah (fig. 6) 1. 

Szathmary va desena-o într'o schiţă rămasă încă 
inedită şi păstrată acum în colecţia d-Iui Satmari-

..: -
(/) 

1 Album valaque, 1843, Vues ei. Cos/umes pitioresqueS 

de la Valochie dessines d'opres no/ure par Michel Bou
quel el litographies par Fugere, Ciceri, Feroges el M. 
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Dudescu", se afla un "baltac" care infecta tot 
cartierul. Domnul poruncia ca stăpânul locului 
să·l sece, iar, de nu, oricine l-ar seca să rămână 
stăpân pe loc 1. Drumul la Curte nu era de altfel 
în stare mai bună nici în 1 805, când Ipsilanti ce
rea salahori ca să-I repare 2• Cât priveşte casele 
domneşti însele, ni putem face o ideie de starea 
în care trebuie să se fi aflat după descrierea pe 
care calătoarea străină dona Reinhard li-o făcea 
în 1 806. Primită în audienţă de Doamna, călătoa
rea e nevoită să treacă mai întâiu printr'o curte cu 
găini şi grajduri, după care se îndreaptă către 
apartamentele "haremului", străbătând săli întune
coase, rău podite şi pline de slugi. In odăile 
văruite şi cu proaste perdele roşii la ferestre, visi
tatoarea nu remarcă decât câteva oglinzi 3. Din 
acelaşi an mai avem şi o notiţă a generalului Lan-

Fig. 10. -. Ruinele din Str. Casărmii (altă vedere). 

geron despre o bizară recepţie făcută în aceste 
paragini generalului rus Miloradovici, care izbutise 
a bate pe Turci şi a-i alunga din Bucureşti. In 
onoarea lui, scara cea mare a Curţii era împodo
bită cu capete de Turci tăiate, în care Arnăuţii 
înfipseseră lumânări aprinse 4. După această dată 
Curtea, din ce în ce mai părăginită, se pare că a 
şi fost părăsită. Prin Maiu 1 808, în orice cas, Căi
măcămia şi Divanul se găsi au În casele boierului 
Manolachi Brâncoveanu�. 

Abia cu venirea la Domnie a lui Ioan Gheorghe 

I Ibid., V1I1, p. 680. 
1 Ibid., XI, p. 440. 
3 Une Jemme diplomate. Leftres de M-me Reinhard tI 

sa mere (1798-1845) Paris \900. Cf. Iorga, Ist. Rom. prin 
călători, I I I ,  p. 53. 

. 

4 Iorga, o. c., 1 l I ,  p. 42. 
• C. Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 278. 

Caragea, în 1 81 2, Palatul de la Mihai-Vodă ajunge ia
răşi, pentru foarte scurtă vreme, reşedinţă domnească. 
Istoria acestei Curţi avea să se încheie însă în acest 
an, căci, curând dup"ă instalarea lui Caragea, la 22 
Decembre 1 8 1 2, casele domneşti din Dealul Spirii 
iau foc încă odată, arzând din temelie 1. Călătorul 
frances, contele Lagarde, care se găsia atunci în 
Bucureşti, ni-a lăsat în scrisorile sale de călătorie 
desc.rierea destul de pitorescă a acestui incendiu 
care a emoţionat Bucureştii din vremea aceia : "La 
cinci dimineaţa un zgomot îngrozitor mă deşteptă 
fără veste. Crezuiu că se jăfuia oraşul ; o lumină 
orbitoare strălucia în camera mea. Dăduiu fuga 
la fereastră şi văzuiu, chiar în faţa mea, palatul 
prinţului Valahiei cuprins de flăcări. Aşezat p e  
o înălţime, el îmi amintia Vesuviul î n  mânie ; 
torentele de flăcări care ieşiau din el ameninţau 

oraşul cu un incendiu general. Bucureştii. 
clădit aproape în întregime din lemn, se 
găsia în primejdia de a se aprinde de la 
un capăt la altul. Mă îmbrăcăiu în grabă 
şi alergăiu să observ mai de aproape 
acest nou flagel. Ajutoarele fură grabnice 
şi bine date. Pompieri ,  acoperiţi cu un 
fel de căşti şi haine romane, se suiau 
curagioşi pe acoperişurile arzătoare, pă
trundeau în apartamentele În flăcări, pentru 
a scăpa din ele câteva mobile ; cu toate 
silinţile lor Însă focul se Întindea răpede. 
Locuitorii erau toţi În picioare. Era lu
mină ca în plină zi . . .  Ceva mai târziu 
furăm informaţi că focul fusese stâmpărat .. 
dar că Palatul şi cu tot ce conţinea fu
sese prada flăcărilor" 2. Şi, nu mult după 
aceasta, agentul diplomatic Bosghiovici 
din Constantinopol anunţa regelui Prusiei 

ca In incendiul de la Bucureşti Domnul Munte
niei pierduse lucruri în valoare de 300.000 de 
piaştri, focul mistuind aproape tot ce se găsise în 
PalaP. 

Curtea cea nouă va fi de aici înainte pentru 
Bucureşteni "Curtea Arsă", iar ruinele fostului 
Palat domnesc se vor profila încă multă vreme p e  
colina d e  lângă Mihai-Vodă, distingându-se d e  l a  
mare depărtare pe  de-asupra caselor oraşului. O 
stampă dela Începutul secolului al XIX-lea, înfă
ţişând vederea generală a Bucureştilor, ni le arată 
încă printre siluetele cele mai proeminente ale 

1 Fotina, o. c., II, p. 26\ ; Urechiă, o. c., X, P. B. p. \9. 
1 Voyage de Moscou tI Vienne, par Kiew, Odessa,. 

Constantinopol, Bucharest et Hermannstadt ou Leftres 
adressees tI jules Gri//ils par le Comte de Lagarde� 
Paris, \ 82 \ ,  pp. 521-2. 

8 Urechiă, o. c., X, P. B., p. \ 9, nota 2. 
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oraşului (fig. 5) ' .  Curtea, sămănată de ruine şi 
populată de vagabonzi, e cercetată de artiştii 
în căutare de aspecte pitoreşti. Bouquet o va 

visita în 1 840 şi va reproduce aspecte din ea 

I Desemnll tă d"! R. 13ielitz, Litogr. Ia  VieI a, de J. Rauh 
(Col. Ac. R.). 

într'o litografie din Albumul său valah (fig. 6) 1. 

Szathmary vă desena-o într'o schiţă rămasă încă 
inedită şi păstrată acum în colecţia d-lui Satmari-

..: -
C/) 

1 Album valaque, 1843, Vues ei, Cosia mes pitioresqueS 
de la Valachie dessines d'apres natare par Michel 80u
quel el litographies par Fugere, Ciceri, Feroges et M. 
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fiul, înfăţişând ruinele fostului Palat alături de 
mănăstirea Mihai-Vodă. Un desemn, mai sumar şi 
destul de naiv, al lui Danielis, va înfăţişa apoi 
aceleaşi clădiri în 1 848, cu ocasia faimoasei lupte 
a pompierilor din Dealul Spirei (fig. 7) 1, iar după 
el vom avea încă o litografie cu acelaşi subiect 
şi tot atât de naivă, semnată de desenatorul Isler 2. 

Incinta şi clădirile vechiului palat domnesc vor 
ocupa încă multă vreme un loc destul de întins 
în planurile Bucureştilor de odinioară. Le-am găsit 
în planul cel mare din 1 852 al lui Borroczyn şi le 
vom găsi încă şi în 1 865 în planul editat de Pa
pazoglu şi Weinrich arătând regiunea inundată de 

tipărit tot de Papazoglu, Curtea Arsă nu se mai 
găseşte trecută. Locul ei e luat de Casarma in
fanteriei şi de Arsenal, care au ocupat toată 
întinderea fostei Curţi domneşti 4. Pe locul Pala
tului de odinioară se vor ridica în urmă clădirile 
militare noi care se văd acum în Dealul Spirei. 

R U I N E L E  

Din tot acest complex de clădiri care alcătuiau 

odinioară Curtea domnească din Dealul Spirei nu 

mai rămân azi decât ruinele situate în Strada Ca

sărmii şi disimulate în curţile particulare de la n-rele 

46-52 (fig. 8). Sânt ziduri care împrejmuiau 

Fig. 12. - Vedere in subteranele din Str. Casărmii. 

Dâmboviţa în acel an 3. In 1 869 însă, într'alt plan, 

Bouquet. Planşa care ne interesează poartă titlul : Buca
rest, Vue d�la Cour Brulet'. Edit. de Ciceri (Col. Ac. R.). 

1 ,.Dedicat oştirilor romOneşti. Lupta ostaşilor ro
mâni cu numeroasa coloană a oştirii otomane". Desemn 
de R. Danielis, Lit. de A. Bieltz. Edit. D. Pappasoglu şi 
compuitor cu Colonelul Zăgănescu. 16 0c. 1859 (Col. Aca-
demiei Române). . 

I "Bătălia pompierilor cu oştirea otomană la anul 
1848 Septembre 13 În Dealul Spirei". Lit. de Isler. Editat 
de locot. col. Pappasoglu (Arhiv. St. Museul de Stampe). 

a .Marta vărsare a Dâmboviţei dela 20 Mart 1865. 
In memoria liberării de inundaţiune a Capitalei Bucureşti 

incinta Curţii, formând unghiul ei extrem către Sud. 
Strada Militarilor, care urcă dealul, paralel cu Strada 
Casărmii, taie acum această incintă de-a curmezişul. 

In curtea dela nr. 52, unde e una din extremi
tăţile ruinelor, nu se mai poate vedea decât prea 
puţin din vechea zidărie. Bălăriile au inundat tăp
şanul părăsit, desbrăcându-l de zidurile ce-l împrej-

. muiau şi scoţând la iveală nivelul Înalt al Curţii 

dela Boteni până la Budeşti, 1865 Matt Zl. Edit. Mai. 
D. Pappasoglu şi G. Venrich lit. (Col. Ac. R.}. 

, Calendar pe anul 1869. Editor şi compuitor D. A. Pap
pasoglu (Arhiv. Stat., Museul de Stampe). 
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de odinioară. Arcul visibil al unei bolţi puternice 
atrage Însă atenţia asupra ruinelor (fig. 9). Ceva 
mai jos, zidul Împrejmuitor apare, făcând unghiu 
cu laturea pe care se găseşte bolta şi continuân
du-se pe o lungime destul de mare În curţile ur
mătoare. In curtea dela N o. 46, printr'un nou 
unghiu, el Îşi schimbă direcţia, urmând conturul 
dealului (fig. 1 0) şi întrerupându-se în apropiere 
de Strada Militarilor. 

Pe toată această întindere, între Strada Ca
sărmii şi Strada Militarilor, zidul se păstrează încă 
foarte bine, atingând 10 m. înălţime şi servind şi 
azi de sprijin caselor ce sânt adăpostite în dosul 
lui. Partea cea mai pitorescă şi mai b ine con
servată e cea cuprinsă în curtea de la nr. 46 (fig. 
1 0). Susţinut de contraforţi puternici, Încoronat de 
crenele ce serviau odinioară drept stâlpi pentru o 
balustradă de lemn, subliniat de corn işa proemi
nentă de supt balustradă şi găurit de cele două 
întrări de pivniţă şi de ochiurile numeroase ale 
barbacanelor, el ni poate da o ideie de înfăţişarea 
exterioară a acelor vaste şi înalte ziduri care în
cunjurau colina ca pe o cetate. De-asupra, Curtea 
se găsia la nivelul balustradei de lemn şi privirea 
se Întindea în vale ca de pe o terasă. 

Dar ceia ce e încă şi mai interesant şi mai bine 
păstrat din aceste ruine sânt bolţile puternice 
care sfredelesc terenul în interior, alcătuind o reţea 
întreagă de galerii ce au servit altă dată drept piv
niţe (fig. 8, 1 1  şi 1 2). Întrarea lor e prin cele 

I Alte subterane de acelaşi fel, Încă şi mai vaste şi mai 
puternice şi care se pare a fi aparţinut tot Curţii Dom
neşti din Dealul Spirii, se află nu departe de Arsenal, în 

Buletin"l Com isil!tli i  Monumellte/or Istorice. 

două porţi din curtea dela nr. 46 (fig. 1 0) şi era 
altă dată şi prin bolta acum astupată dela nr. 52 
(fig. 9). Două galerii principale, dintre care una 
lungă de 60 m. (fig. 1 1 ), alta de 40 m. ,  comu
nică între ele şi cu exteriorul prin altele mai mici, 
de·o potrivă de puternice. CIădite toate în acelaşi 
material -, cărămizi de dimensiunile obişnuite la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea (27 X 1 4  X 4 cm.)-, 
ele sânt boltite cilindric, sânt susţinute din loc în 
loc de puternice arcuri şi se îmbină între ele prin 
penetraţii bine construite. Lumina cade înăuntru 
prin două largi luminătQare, a căror pătrundere în 
formă de trunchiu conic e adâncă de şase metri. 
Iar totul e masiv şi bine conservat, presintând un 
ansamblu arhitectonic demn de interes şi prin fru
museţa şi prin soliditatea bolţilor care îl alcătuiesc 1. 

Atât e tot ce s'a păstrat din Curtea, odinioară 
atât de întinsă şi de faimoasă, a Domnilor fana
rioţi, - câteva subterane şi un . rest din împrej
muire. Palat!.!1 însuşi, situat în centrul vastei in
cinte, ca şi paraclisul ce se găsia alături, au dis
părut cu totul. Câteva capitele doar, făcân.d parte 
din decoraţia palatului, au fost găsite acum câţiva 
ani de d. V. Drăghiceani.l 2, pe locul Arsenalului. 
Ele au fost duse atunci la Arhive, unde nu le-am 
mai putut afla. 

Încolo, din amintirea fostului Palat Domnesc 
n'a mai rămas decât faima, pe care Bucureştenii 
n'au uitat-o încă nici acum. 

Strada Putul cu apă rece, actualele pivniţe Mott. Ele ar 
merita poate o cercetare. 

a V. Drăghiceanu, Note asupra Curţii Arse, loc. cit., p. 67. 
6 
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C O M U N I C Ă R I 
DE VIRGIL DRĂGHICEANU. 

--0--

� CULA DIN ALMAj-DOLj. 

Inscr.ipţie : 

li. Il. & tl .  ll G). tl . thlrSA (adecă Barbu Poe
naru, Vei Postelnic, anul 1 764). 

BISERICA DIN POENARI-DOLj. 

Inscripţie : 

ACAST Ă SFÂNTĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ MĂ[NĂ]
STIRE CE S[E] PRĂZN[UE]ŞTE HRAMUL SFÂN
TULUI NECOLAE, S'AU ZIDIT DIN TEMELIE 
DE DUMNEALUI BARBU POENARU, SLUGER, 
DIMPREUNĂ CU CUCOANA CA TRINA, LEA TU 
n'irll S (1 787), MAIU 12 .  

BISERICA DIN GENUNENI-VÂLCEA. 

Inscripţie : 
ACE[A]ST(Ă) SF[Â]NTĂ ŞI . . . BESERICĂ DIN SA

TUL GENUNEANI, UNDE SĂ PRĂZNUIASTE SI 
SĂ CINSTEŞTE HRAMUL SF. IERARH VASILE 
CEL MARE, GRIGORE BOGOSLOVUL, ION ZLA
TOUST,' E ZIDITĂ DE POPA MATEI ' MĂNĂSTI
REANU, 1 797. 

. 
PICTORII LUI MATEI BASASAB, LA 

ARNOTA-VÂLCEA. 

Pe o icoană : 
8 P'h M O H n X  G i1 P i1 Il HG)HO 8r O M. (i)T 

tlP'hH(i)T i1 ,  GTP 0 8  3 �rp[n &'h] (i)T TPr O

Ii H IJI'h, li'htl1iT 3PHIi [= 1 644]. 

Pe alta : 
r 8PfH (i)T THG M i1 H i1  tlT. 3 C e  [= 1 701 ] .  

MĂNĂSTIREA VĂCĂREŞTI. 

Inscripţie pe o candelă : 
ACAST[Ă] CANDEL[Ă] S'A PUS LA MORMĂN

TU[L] DOMNIŢEI ZMARANDI, FICA LU[I] C[O]S
STANDIN-VODĂ BASARABA, LA L 7228 [ =1 720]. 

Pe alta : 
ACAST[Ă] CANDELĂ s' A DAT LA SVETU 

GHEORGHE DE COST ANDIN CANT ACUZIN VEL 
PAH. 1 684 (cu litere latine). 

Pe alta : 
I(i)H Ii i1K i1 P 8 GTI�, 1 854. 

Pe alta : 
tl 4PI8P 0 9 HK8 1 ll n p � G n  K n HAHtl i1, O K i1  

MItl.  K n .  A P n ., H G  T O  MHHMfI T �  M i1 K i1 -
PIT� 1l 0 GT 8 tl HHK� AIMITP i1 GK �  ll n tl Gh
K H i1 G  ( ? ! )  & i1K i1 P 8 GTH HG ttrInH TPIi1A : 
1 757 H 0 8 M. 

Pe alta : 
X 6IP ll i1 H i1J8. I 8 P �  K � tl HH n Il 8 tl O n O HH

G O G, 1 722. 

UN MORMÂNT AL OBRENOVICILOR 
tN BUCUREŞTI. 

Pe o cruce la Mogoşoaia : 
fHOdAl Kfi'T'di o Atll\oe 'T'tl Otl MHl\dHOe fK "\1-

Ride, 'T'tl I\\dKd\1i'T'tl 01\\\1\1fHORH40tl, fK KdA III iKH$ \10k 

"HKtl, XW\110H Af n \1tleHHzsd, Kdi fH KH\1iw dHdnd
VOH Kd'T'd 'T'W 1 8 1 0. f'T'Oe, AiKfMlijlitl ,  fH'T'IIAf W 
fHOdAI TVI\\ IiOe vno 'T'tl dV'T'dAMc$tl dV'T'tl dVOfH'T'tl 
MHI\Oeitl 0"'\1\1f .. 0&H401( • • • •  Hf'fMOHOe, fK f'fHOe ef\1Ride, 

dqdHd'T'tl I\\"H I\\He  f"fKd, f .. IitlKtl\1fc'T'iw,  1 8 1 6  I'T'H 
dHdndHOH.  

BISERICA BUjOROFCA-BASARABIA 
LÂ NGĂ SOROCA. 

Inscripţie : 
PURURE POMENEŞTE CTITORI A SFÂNT LĂ

CASULUI ACESTUIA NrCOLAI CERCHEZ CE AU , 
FOST CLUCERIU MARE ŞI CU A SA CHEL TU
IALĂ AU ZIDIT ACEST SFÂNT HRAM, MARIA 
SOTIA LUI, STĂPÂNI SATULUI BUJOROFCA, S[ . . 
FIILOR : ALEXANDRU CU SOŢIA SA ANA VE-
CLEMINOVA, GHEORGHE COlVII., 1 827. 

V B I S E R I C I  D I N  O L T  

BISERICA DIN COMUNA GRECI. 
La câţiva chilometri de Slatina se află satul Greci, 

iar, În margenea acestuia, un boier de la începutul 

DE V. BRĂ TULESCU. 
secolului al XVII-lea a ridicat o biserică pentru 
pomenirea sa şi a familiei sale. 

Reparaţiile făcute bisericii în cursul vremurilor 
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n'au păstrat nImiC din vechea pictură, căci supt 
cea de azi, datând din 1 895, dacă ştergi uşor. 
toată coloarea cade, lăsând loc picturii celei de 
la 1 8 1 0, cel puţin tot aşa de slabă ca şi cea din 
1 895. 

Ctitorul bisericii, Postelnicul Badea, a ridicat 
aici şi o cruce, astăzi ruptă în două. 

Inscripţia, scrisă în slavoneşte, are următorul cu
prins : 

H3K'MEH I f l\\'" Wll,d H c'"  n�Cfi f IUHI I E .\\ ... CHd  H C1.Kp"'
WEH i E ,\\ ... C1T� AXd dMHH ... . K'" '\\�l\I i� H K'" n�XKd

IlOf I\\H n p-kKM"dH�E KIl 411,E Iill,E H npCH�AKH '\\ dp iG\ ,  

H TPSAH�E PdliS  Ii)/{� )/{SndH lidA -k n�cT-kIl Hf K, )/{s 
Hdl lH l l,d U '  • • . . • •  I\ fT� . . •  

Traducerea : 

Postelnicu1 Badea este îngropat în biserică, pre
cum o arată inscripţia de pe o piatră mormântală 
din partea dreaptă a naosului : 

[ n p-kcTJKHCE p tl li'"  li)/{iE] )/(SnMI1. iitlA -k n�CTEIl
H HKK, '\\ll,t1 II KI'�CT"', KE4HE EI\\1. ntl l\\ lT"', K1. AHH  

IiI\df'� 4CTIK�I\\1. H .xCIl�IiHK"'\\"'' ' '  

Traducere : 
A răposat robul lui Dumnezeu Badea Postel

nic, în luna lui August. . .  Veşnica [lui] pomenire. In 
zilele blagocestivului şi de Hristos iubitorului. . .  

De sigur că portretele ctitorilor vor fi  fost zu
grăvite în locul unde astăzi se află chipurile urâte 
ale celor cari au refăcut pictura la începutul se
colului al XIX-lea: Fragmente de pictură ceva mai 

bună se păstrează de-asupra uşii 
de intrare. 

In locul vechii pisanii se află 
astăzi următoarea inscripţie zu
grăvită : 

"lntărire celor ce nădăjduiesc 
întru tine, Doamne, întăreşte sfânta 
şi prea curata biserica Ta, care ai 
câştigat-o cu scump sângele Tău. 

Şi hramul Sf. Ierarh Nicolae şi 
Sf. Grigore Decapolitul. Avgust 
20, 731 8 = 1 8 1 0". 

Câteva însemnări pe cărţile vechi 
din biserică merită atenţia. 

Pe un Penticostariu din seco
lul al XVIII -lea se poate ceti ur
mătoarea însemnare : 

fig. 1 .  - fragment dintr'o lespede de mormânt. 

"Această sfântă carte ce se 
chiamă Penticostar este cumpă
rată de mine, robul lui Dum
nezeu popa sin Tudor. ... (?) Greci, 
şi este dat de mine sfintei bise
rici de la satul Greci, unde este 

Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi săvâr
şirea Sfântului Duh, amin. Cu rugăciunea şi intru 
lauda prea bine-cinstitei Stăpânei noastre Născă
toarei d� Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, 
şi cu osteneala robului lui Dumnezeu jupân Badea 
Postelnic, jupăneasa lui . .  .. 

Altă inscripţie. 
Pe un fragment de piatră mormântală : 
. . .  Ii)/{ I f  )/{Sn tl l l [h] lid ,!. -k C � I'" )/(Sn/w[ ... ] CTtlHK�(?) KII • • •  

(fig. 1 ) .  
adecă : 

[Robul] lui Dumnezeu 
Staico V[el] . . . .  

jupan Badea, fiul lui jupan 

I Marele Dicţionar GeografIc al României, V, p. 354. 

hramul sfântului şi slăvitului pă
rintelui nostru Nicolae de la Mira Lichiei, făcă
torul de minuni, şi este cumpărat în zilele lumi
natului şi înălţatului Domnul nostru şi oblăduitor 
a toată Ţara-Românească 10 Mihai Racoviţă Voe
vod, în Domnia a doua a Măriei Sale, şi s'a 
cum părat la leat 7251 = (1 743), şi am scris cu 
dreapta mea cea păcătoasă, şi mă rog, fraţi şi 
părinţi, cine veţi ceti aicia să ziceţi : Dumnezeu 
să- i ierte păcatele, robul lui Dumnezeu (aceiaşi 
semnătură ca şi cea de mai sus) . . . .  Teodosie 
monah, Ancuţa (?) .... , că sânt un om păcătos şi 
greşit în lume, ca şi Dumnezeu să vă ierte păca
tele d-voastră. 

Şi era arhiereu acestui loc Neofit Mitropolit de 
la Crit, Mitropolit a toată Ţara-Românească, şi l-am 
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cumpărat în bani gata... . (hârtia ruptă) preot la 
sfânta biserică părintele popa Drăghici, şi părin
tele popa Şerban . . .  , şi era egumen la sfântu 
schitu Greci I ieromonahul Dionisie". 

Pe un Triod (lipseşte o filă) : 
"afierosit la sfânta biserică a satului nostru 

Greci, să fie veşnică pomenire mie şi soţiei mele, 
Elena Greceanca, Drăghicean, leat 1 775". 

Pe un Antologhion : 
"Acest sfânt Antologhion, adică Mineu, l-am 

cumpărat eu, robul lui Dumnezeu Drăghicean, leat 
1782, Maiu 20, şi l-am afierosit în sfânta biserică 
de la Greci. 

Cine-l va despărţi şi-l va lua de la această sfântă 
biserică să fie anatema şi blăstămat de arhiereul 
Hristos". 

Pe un Liturghieriu vechiu : 
". . . .  sf. biserică Greci. .. ; să fie supt anatema. 

1 782 .. . .  1 5". 

Pe o Psaltire : 
", . . .  şi-am afierosit-o în sfânta biserică din Greci, 

ca să fie spre pomenirea mea, şi cine va Îndrăzni 
a o lua din sfânta biserică să fie blăstămat şi ana
tema. Drăghicean Greceanu". 

D. C.  Popescu, învăţător-pensionar în satul 
Greci, mi-a pomenit de o casă veche boierească 
de care îşi amintiau bătrânii că ar fi ars în urma 
unui trăsnet pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 
D-sa îmi trimite şi o însemnare găsită pe o psal
tire aflată acum în satul Greci : 

"Această Psaltire este a mea, Marin Mănescu, 
fost căpitan la poştele Prooroci şi Greci la anii 
1 838,. când s'a cutremurat pământul în noaptea 
Sf. Teodosie, şi este cumpărată din Slatina de 
tatăl mieu Manea, de o potrivă cu cel dintăiu în
văţător al mieu, Gheorghe Diaconu, la anul 1 822, 
la răzmiriţa Sărdarului Tudor Vladimir, în lei vechi 
9, de parale turceşti 40, leul cum s'a făcut acum 
de Carol Domnitorul ţerii leu de 1 00 bani, în lo
cuI acelor parale miei, iar cele vechi erau mai 
mari, groase şi de argint curat, ca şi banii de 2 
lei, şi parale douăzeci de cele mici, şi 3 lei tur
ceşti, care se făcuse de câte 8 lei, cel de 2 1/2 , 
i ar cele de 3 lei se făcuse 1 0  şi 20 parale. Apoi 
au ieşit icoşarii turceşti, tot de argint Şi tata a 
fost tot căpitan la mai multe poşte până a venit 
aici Manea Cernovici, de naţie bulgară, şi am ve
nit şi eu ca fiu, la anul 1 824, când s'a luat şi a· 

ceastă moşie Greei de d-I Vornicu Filip Lenei 2 

1 Schitul Greci se află la câţiva chilometri. 
• Iorga, Inscripţii, voI. II, p. 46 . •  Filip Lenş, născut din-

de la boierii Răteşti, Tiţa a Alecului, iar de la Cos
tache Lenei, fiul lui Lenci, a luat-o la 1 853 d-I 
Lazăr Kalenderu (tatăl lui Ioan Kalinderu, - fost 
administrator al domeniilor Coroanei, decedat în 
1 91 3). 

BISERICA DIN COMUNA DUDU (fig. 2). 

Pisanie în piatră : 
"Această sfântă şi dumnezeiască biserică, unde 

se prăznuieşte hramul sfintei Adormiri a Maicei 
Domnului nostru Iisus Hristos, cu puterea Tatălui 
şi a Fiului şi a Sfântului Duh şi blagoslovenia Prea
sfinţiei Sale părintelui llarion, episcopul Argeşului, 

Fig. 2. - Biserica din corn. Dudu, jud. Olt. 

s'au rădicat din temelie de dumnealui Mihail Gri
gore SIăvescu ot SIăveşti, jud. Teleorman, cu toată 
cheltuiala şi osteneala dumisale, în zilele prea-înăl
ţatului şi luminatului nostru prinţ a toată Ţara
Românească Alexandru Dimitrie Ghica Voevod, la 
anul de la Mântuirea Lumii 1 837-38, Apri! 1 .  

La proscomidie : 
"Pomelnicul d. titorilor 1 837. 
t Mihai, Origore SIăvescu, Zamfira, soţia du

misale, Alexandru, Safta, Pascalache, Maria, Păuna, 

tr'uD tată străin şi o femeie din ţară ce a fost şi mama lui 
MihaJachi Gărdorescu, ajuns cu timpul Vei SI uger. A fost 
Căminar, Cămăraş Mare, Postelnic şi Agă". 
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Mihai, Stanca, Ioana, fiii dumnealor, Grigore, Stanca, 
llina, Pascalache, Marin, Muşa, Dragomir, Profira, 
Nicolae, Matei ierei, Maria presbitera, Radu, Ioana, 
lordache. 

Tn stânga : 

Zugravi D. Iaşi - Stan şi cu . . .  

Portrete : 
Pe păretele de apus, în dreapta : Pan Alexandru, 

Pan Mihai SIăvescu ; în stânga : Paniţa Zamfira 
soţia SIăvescului, Safta fiică. 

il ZUGRAVI MOLDOVENI 

1 .  Tn Surete şi lzvoade de Gh. Ghibănescu, voI. 
XXII, Iaşi 1 929, pp. 86, 87, 88, 89, 9 1 ,  Alexandru
'cel-Bun întăreşte lui Nichita şi Dobre, zugrafi, 
·două sate pe Drăsliveţ : 

"Cu mila lui Dumnezeu, noi Alexandru Voevod, 
Domn ţării Moldovei, facem ştire cu această carte 
.a noastră tuturor cari pre dânsa vor căuta, sau O 
va auzi lui cetindu-i-se :  adică aceste adevărate 
slugi ale noastre, Nichita şi Dobre zugrafi, datu-Ie
·am înşine în al nostru pământ, în Moldova, doao 
sate pe Drăsliveţ, anume Crainiceşti şi alt sat 

DE G. BALŞ. 
anume Leucuceşti, ca să le fie lor uric cu toate 
veniturile lor . . . .  , ear ei să aibă a ne zugrăvi noao 
pentru acele doao sate doao biserici, una din Târ
gul-de-jos şi alta care ne va fi vre rea noastră, 
usebi de bisericile din Rădăuţi, sau o casă, sau un 
n artex [npovc'rb.] 1 .  

Data e fixată către [6924], 1 4 1 6, după boieri . 
. 2. Egumenul mănăstirii Treisfetitele din Iaşi 

vinde un loc în Iaşi. Printre cei cari iscălesc : 
M 1)xa�A C6"(pCl';cpo� !!<Xp't1)�. 

E citat şi în act : dumnealui Mihaiu zugrav, 1 689 

ti CURTILE LUI LUCA ARBORE DIN SIPOTE-IASI , " 

Pisania în piatră a bisericii din comuna Şipote, 
judeţul Iaşi, ctitorie a lui Luca Arbore, pârcălab 
de Suceava, pomeneşte în inscripţie, pe lângă anul 
zidirii b isericii, 1 507, şi de "Curţile sale din Şi
poteCI. 

Nu departe de biserică, în curtea unui gospo
-dar, am găsit ziduri în ruină, care, fără îndoială, 
ni indicau că aici au fost vechile clădiri ale curţii 
lui Luca Arbore. 

Rămăşiţele acestea cred că sânt de un interes 
·deosebit. Se păstrează din ele în bună stare un 
beciu boltit, din zidărie masivă, şi care serveşte 
'şi azi actualului proprietar al terenului. Zidurile 
acestui beciu, se ridică de-asupra nivelului actual 
al terenului cu doi metri, ceia ce ni arată că acestea 
'sânt resturi din vechea clădire. Alături, şi alipit 
acestor ziduri, se află locuinţa actualului proprie
tar, pe unde se face şi întrarea în beciul cel 
vechiu. 

Din săpăturile făcute de actualul proprietar în 
împrejurimile imediate ale locuinţii sale, cu sco
pul de a nivela terenul, au ieşit la iveală o mul-

1 Idem, la p. 52. 

DE 1 . MIHAIL. 
ţime de resturi şi fragmente de piatră, cornişe, 
socluri şi fereşti săpate sau sculptate, cu profi
luri foarte bine executate. Unele din aceste brâuri 
de piatră se găsesc şi astăzi la locul lor, adecă 
la ferestrele beciului, iar altele, provenind de la 
portaluri, etc. ,  sânt risipite sau luate prin vecini. 
Am găsit astfel de blocuri săpate cu profiluri, 
provenind de la ruinele acestea, luate de la lOCUI 
lor şi puse ca base de hambare, coteţe, etc., la 
săteni. 

Pe lângă acestea, în săpăturiIe făcute, s'au gă
sit fragmente de plăci şi discuri smălţui te ; aceste 
discuri sânt de o varietate mare în desemn şi co
lori. Pe unele sânt represintate figuri de cavaleri 
în zale, altele figuri de Domni şi domniţe sau os
taşi călări, capete de zimbru sau alte figuri, cele 
mai multe cu ornamente. Toate aceste rămă
şiţe ni arată că avem aici a face, nu cu o simplă 
şi modestă locuinţă, ci cu o adevărată şi sump
tuoasă reşedinţă a unui mare dregător al terii, cum 
a fost Luca Arbore. 
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Ctitorii mănăstirii Mira. - Cu privire la 
mănăstirea Mira. 

Se credea că mănăstirea Mira este, cum o 
arată chipurile ctitoriceşti şi cum spune şi cronica, 
o fundaţie a lui Constantin-Vodă Cantemir, care 
e şi îngropat acol�. Dar un document pe care-l 
dă d. Sava în colectia sa de Documente din , 
Vrancea (p. 22 şi urm. ,  no. 49) arată contrariul. 
La 25 April 1 686 e vorba de mai vechi ctitori, 
anume "Ursa, femeia lui Moţoc din Odobeşti " ,  
fata SperIii (p. 4 1 ) ,  care a ridicat-o cu Moţoc 
- o rudă a Mitropolitului Varlaam - şi cu "ră
păusatul părintele Ioan, ce au fost episcop la 
Roman" , - deci o rudă a Moţoceştilor şi a Mi
tropolitului. "Şi, întâmplându-se săvârşirea părin
telui, dacă au' adus Dumnezeu pre Măriia Sa, 
luminatul Domnul nostru Ioan Costandin-Vodă, 
la Scaun, s'au apucat Măriea Sa să o istovască 
sfinta monastire ce mai sus scriem, ca să o facă 
Măriea Sa monastire mare, ce să zice monastire 
domnească" .  El iartă pe Ursa de orice dare pen
tru a-şi menţinea dania de pământuri. Martur e 
şi "părintele Theodosie ce au fost arhiepiscop şi 
Mitropolit" si care iscăleste "Theodosie biv ar-, , , 
hiepiscop şi Mitropolit suceavschi" (el poate să 
fi şi scris actul ; v. şi p. 35, no. 59). Răzeşii de 
prin prejur fură pur şi simplu expropriaţi - "cu 
Domnia Me nu'ti pute tine mosie, să fiti răzăsi" - ,  , , J , , 
pe preţul fixat de Domn (pp. 36-7, no. 62). El 
o declară a lui : "care o am făcut Domnia Me" .  
Îndată bieţii oameni vând cu acel preţ (pp. 37-9; 
no. 63). Între ei şi " Ioan, nepot a Moţocesăi" (v. 
şi p. 62, no. 94). Iarăşi e de faţă T eodosie, cu 
Serafim de Huşi şi cu Miron Costin. La 2 1  Au
gust Domnul face apoi dania solemnă, pp. 39-
43, no. 64, mănăstirii pe care o zice "făcută de 
noi din temelii" - dublă usurpaţie -, "unde este 
hramul Sfinţi ei Sale Sfântului şi de singur agiu
toriu şi de minuni mare făcătoriu, Sfântul Nicu
lai" .  Se adăuseseră şi cele cumpărate de la Iordachi 
Vornicul de Odobesti si stâlpite de Strătulat Uri-, , 
cariul. Şi fostul Vornic Alexandru Ramandi, cu 
soţia Maria, dăruiesc o parte din satul Rujet pe 
Putna. Un fost staroste de Putna, preotul Ionaşcu 

de la Odobeşti, un Mâna, "preutul Ion Ciochină 
din Vrancea şi cu nepotul său Neculai Mur
guleţ Pah. " adaugă şi ei donaţiile lor, ca şi 
unul din răzeşii cu vânzarea silnică, " Ion Căpi
tan din Odobeşti şi cu ficiorul său Ion Căpitan, 
vornic de Vrancea" .  

La 22 August 1688 se crede necesar a se 
chema toţi boierii pentru a da mărturie cu pri
vire la întregimea acestor posesiuni : avem astfel 
tot Divanul moldovenesc de atunci. Se vede că 
se pusese ca "pitrop" episcopul de Huşi Serafim 
(pp. 44-6, no. 65). Şi la 1691 se adauge o nouă 
vânzare în folosul mănăstirii (pp. '49-50, no. 7 1 ). 

La 1698 era egumen Cozma, care face cum
părături pentru mănăstire (pp. 55-6, no. 83). Tot 
aşa face urmaşul lui la 1 714,  Paisie, pp. 6 1 ,  70. 
La 1 730 era egumen Mitrofan, p. 67, no. 103 ;  
v. şi pp. 68-9, no. 107 ; pp. 69-70, no. 108. Şi 
el jură, pentru un proces, în biserică ; p. 70. Pe 
la 1 730-40, egumenul Simion, pp. 95-6, no. 1 39 
(pentru încercarea mănăstirii de a căpăta tot ho
tarul Odobeştilor, în1ăturând neamurile Gegea şi 
Bou-Ros, p. 98, nota 2 ;  v. si p. 103, no. 153). , , 

O însemnare pe o Evanghelie de la Mira arată 
că " în zi1ile Mării Sale Domnu Theodor Voevod, 
în vreamile când au venit Tătarii cu Nohai, la 
Săptv. în 14 ,  la Zioa Crucii, di au prădat ţara 
Moldavii, si au venit di au prădat Focsanii, si , J ) 
au prădat şi mănăstire Mirăi, cât n'au rămas în 
mănăstiri şi în sfânta biserică nimic, şi au stricat 
si sfintile icoani, s'au luat si sfintele cărti si alti , " , J 
multi odoară a sfintii biserici, cât n'au rămas în 
mănăstire măcar ceva, cât de puţin. Şi într'aceli 
zile era egumen la m[ănăstire] Sfinţia Sa părin
tele Mathei eromonah si arhimandrit de la Va-, 
toped, şi popă di biserecă era Ananie eromonah, 
Moldovanul" .  Se cumpără cutare carte de să
tenii moldoveni şi munteni, ' din împrejurimi (p. 
1 46, no. 208). 

N. IORGA. 

Stânca Sorocăi. - Într'un act din 1 747, un 
"Toderasco, ficiorul lui Pahomie" ,  declară că " în 
vremile 'de mult, pe când erau Turcii în Came-
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-niţă şi era nepace, trăia el in stânca 
·dinpreună şi cu alţi oameni, de frica 
. (Uricariul, II, ed. cI 2"'a, p. 281 , no. 2). 

Sorocăi, 
ostilor" ) 

N. IORGA. 

Obiecte de arUi româneşti la mănăstirea 
bulgărească Râlo. - La inceputul lunii Au ... 

' gust am avut prilejul să cunosc mănăstirea 
Râlo, din Sudul Bulgariei, unde se păstrea7ă, intre 

. altele, şi câteva lucruri de origine românească. 
Astfel : 
1 .  O Evanghelie chirilică, scrisă de mână, la 

..anul 7037 ( 1529), in mănăstirea Putna, de iero'" 
monahul Macari� din porunca lui Barbovschi, 
pârcălabul Sucevei, şi dăruită bisericii Uspenia 
-din Suceava. Manuscrisul e împodobit cu minia ... 
turi : fiecare Evanghelie are, la inceput, chipul 
Evanghelistului respectiv şi in fruntea paginii cu 

·care se începe textul fiecării Evanghelii câte 
o vignetă-entrelacs. Pe ultima pagină poartă in ... 
semnarea de provenienţă. 

2. Două acopereminte pentru raclă, amândouă 
în formă dreptunghiul ară , din catifea roşie în
chisă, cu flori largi în fir de aur în ţesătură (la 
. unul florile sânt ceva mai mărunte), purtând pe 
una din lungimi un şir de ciucuri de mătasă. 
-Cel cu florile mici douăzeci şi şapte celalt nu-

mai câtiva) , in colori diferite : rosu, galben si ) » 
albastru, iar pe margenea celorlalte părţi o fru-
moasă inscripţie chirilică in caracterele epocii lui 
Ştefan-cel ... Mare. Aceste acopereminte au fost 
dăruite mănăstirii Râlo de Bogdan Voevod, fiul 
lui Stefan-cel-Mare, precum se adevereste din ) ) 
inscripţie, la 1 5 1 1 .  Ambele o au aceiaşi : 

t 1i"d/-'OqfC1'H R"'H H XPHC1'O"lOliHR"'H  li o /' AdHZ 

GO'ROAd, liomlflo I\\H"OC1'ZIO 1'0CnOAdpz 311\\"H 

I\\O"AdRCKOH, CZIHZ G1'ftjidHZ GOfROAd, CZ1'ROPH C'H 

CKtl1'Z H AdAf f l'O RZ I\\O"RA\ C'Ii' RZ WliH1'f"H 

PZi"CKA\ HA -kmf 'C1'Z XPdMZ np-knoAoliHdl'O H 
1i01'0HOCHdl'W Wlţd Hd lll f/'O JWdHHd nSC1'zlHHO mH'" 

'!'",A\ H lţ-k",liHHKd, liZ ,,-k1'O S61,  I\\dP1'Z r. 

Obiectele acestea, împreună cu altele, sânt pu
blicate şi descrise la er. Miiatev, lsdaniia na na
rodnii4 Muzei v Sofia. supt titlul Tesaurul mănăs

tirii Rila (bulgar), tiraj a parte din Anuariul Mu ... 
seului naţional pe 1922"'1925, Sofia, 1926. Eu 
însă am tras după miniaturile Evangheliei (numai 
figurile Evangheliştilor) câte o copie fotografică, 
precum si după inscriptia de la sfârsitul Evan ... 
gheliei, i�r după cele două acoperedtinte am co
piat inscripţia, care in original este scrisă în con ... 
tinuare şi fără punctuaţie. 

Septembre 1929. t rITUS rÂRGOVIŞTEANUL. 

http://patrimoniu.gov.ro



R E S U M E F R A N C; A I S  
--0--

. IORGA. Une eglise syrienne a Bucarest. Bu
carest possede une seule eglise a inscription greco
syrienne, celle de Saint Spyridoin, edicule sans 
tour, perdu dans le voisinage des bâtisses du nou
veau Senat. Elle est due au prince Constantin 
Maurocordato, qui la fit faire a l'usage du pa
triarche d' Antioche Sylvestre, un refugie. Vainqueur 
de son rival Seraphin-Cyrille, en 1 724, appuye 
par deux Patriarches, par le Grand Orogman de 
la Porte et la majorite des Grecs d' Alep, il fut 
consacre a Constantinople, mais, revenu dans son 
_pays, il suscita non seulement l'inimitie des ca
tholiques, mais aussi celle de la population syrienne, 
ce qui le contraignit a chercher cet abri de Bu
carest. 

N. IORGA. La croix de Călugăreni. Pour com
memorer, non pas la victoire remportee en 1 595 
par Michel-Ie-Brave, prince de Valachie, sur le 
Giand Vi�ir Sin an, mais seulement la construction 
d'un port sur le Neajlov, Şerban Cantacuzene, 
prince de Valachie, eleva, en 1 683-1 684, une belle 
croix sculptee, la plus belle de toutes celles qu'on 
ren contre en Valachie ; elle porte une inscription 
en partie effacee. 

C. SĂ VESC . L'eglise de Tânganu. Souvenirs 
sur l'ancienne eglise, maintenant demolie, de Tân
ganu, pres de Bucarest, fondation, au XV-e sie
cle, - du prince Radu-le-Beau. 

N. IORGA. " La premiere eglise de Stelea. 
L'eglise dite de Stelea, a Târgovişte, est une 

fondation du XVII-e siecle, due au prince mol
dave Basile. Mais une mention documentaire mon
tre que l'ancien edifice, dedie au couvent des 
Iberes du Mont Athos, avait ete refait vers 1 630 
par le Metropolite d'Iberie. 

N. IORGA. Le tombeau d'Udrişte Năsturei ? 
Un fragment de pierre tom bale representant 

un boi"ar arme du khandjar se conserve au Mu
see d'antiquitcs de Bucarest. L'inscription est 
slavonne et latine, les lettres de caractere oc
cidental. Ce qui correspond aux innovations dues 
a Udrişte ou Oreste Năsturel, frere d'Helene, 
femme de Mathieu Basarab, prince de Valachie. 
Ancien etudiant a Kiev, il eut l'ambition de tout 
changer dans les usages de style et d'art du pays. 
C'est sans doute lui qui, redigea cette inscription, 
peut-etre pour son propre tombeau, et la figure 
qui est representee sur la pierre serait donc son 
portrait. 

VIRGILE ORĂGHICEANU. L'eglise de Gălto
fani, Bălceşti (Argeş). 

L'anr.ien edifice est du au Grand-Logothete de 
Michel-Ie-Brave, Chirca Rudeanu, mort en 1 602 
(sa pierre tom bale s'est conservee, de meme que 
celle de dame Caplea, morte sous ce meme prince
Michel). 

J.  REZORI. Sur la conservations des monuments 
historiq ues. 

Recommandations de l'architecte de la Commis
sion en Bucovine. 

VIRGILE ORĂGHICEANU. L'eglise de Ruda (Ar
geş). Eglise valaque du XVIlI-e siecle. 

AL. Bus IOCEAI U. Un palais princier de l'e
poque des Phanariotes : Ia "Cour Nouvelle" de 
Bucarest. 

M. Busuioceanu demonire que l'ancien palais, 
completement ruine, des Phanariotes, n'etait pas 

-devant- le couvent de Michel-Ie-Brave, devenu Pa-
-lais des Archives, mais dans les vignes des moines. 

VIRGILE ORĂ GHICEA U. L'eglise de Ruda
Bârseşti (Argeş). 

Eglise bâtie en 1 623-1 624 par dame Oespa : 
eiJe a ete refaite. 

V. BRĂ TULESCU. L'eglise de Greci. 
Construction du XVI-e siecle du bOlar valaque

Badea (sa tombe dans l'eglise). 

1. MIHAlL.· La maison de canpagne de Luc 
Arbore a Şipote (Jassy). 

Notes d'un architecte sur les fouilles de Şipote, 
qui ont mis a decouvert la residence de cam-
pagne du bOlar moldave Luc Arbure, regent sous 
le prince Etienne le Jeune (disques d.email. re
presentant des chevaliers, des princesses, des guer-
riers, les armes du pays, et<;.). 

Chronique. - 1 .  M. G. BALS signale dans un 
document d' Alexandre-Ie-Bon, prince de Moldavie 
au commencement du XV- e siecle, les noms des 
peintres Nicetas et Oobre, auxquels Alexandre 
fait le don de villages. -

2. M. VIRGILE ORĂGHICEAI U presente des 
inscriptions du XVIII-e siecle. 

3.  Mention des conditions dans lesquelles fut 
bâti, par le prince Constantin Cantemir, le cou
vent de Mira, a la fin du XVIJ-e siecle. Une no
tule sur les cavernes du rocher de Soroca, en 
Bessarabie. Une autre, de l'eveque Titus, sur les 
objets d'art roumain conserves au couvent bul
gare de Rylo. 
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V A S I L E  P Â R V A N  
MEMBRU AL COMISIUNII MONUMENTELOR lSTORlCE 

t 26 IUNIE 1927 
DE I. ANDRIEŞESCU. 

--0--

Comisiunea Monumente1or Istorice a pierdut in 
Vasile Pârvan pe acela dintre membrii săi în a 
cărui grijă au fost timp de şaptesprezece ani toate 
mC>--lUmentele mai vechi ale ţerii : de la preistorie 
şi pănă în evul mediu. 

Ales membru al Comisiunii în 191 1 ,  după ce 
cu un an mai înainte fusese numit director al 
Museului Naţional de Antichităţi, Vasile Pârvan 
este chemat să represinte la Comisiune, nu numai 
instituţia sa, ci, potrivit legii monumentelor isto'" 
rice in vigoare, să ... şi dea avisul şi să suprave ... 
gheze ţot ce se referă la cel mai vechiu trecut 
al nostru, rămas, pănă în ziua de astăzi, în mo ... 
numente răspândite pretutindeni, în vechea ţară, 
�î, după războiu, în noua ţară mărită. 

E o datorie să pomenim tot ce a putut face 
Vasile Pârvan şi in aceaită a sa calitate, plină de 
răspundere, legată de nenumărate greutăţi, in 
împrejurări şi vremuri dintre cele mai puţin 

Bulet in.ul COlnisi1/riii �\1onHmentelo1' hU{Jl'ic�. 

prielnice pentru o activitate de acest fel şi pentru 
o instituţie ca aceia pe care era chemat să o re ... 
presinte la Comisiuue. 

Felul in care V. Pârvan si"'a inteles misiunea , , 
este, pe de altă parte, şi un prilej de resumare 
a tot ce s'a făcut la noi pe acest tărâm in ultimii 
douăzeci de ani, şi de a arăta care sânt, privite 
in această lumină, datoriile de astăzi şi cele 
viitoare, in acelaşi câmp de lucru. E un capitol 
de început în cuprinsul acestor sforţări, capitol 
modest, dar semnificativ în vasta perspectivă a 
viitorului şi cu numeroase suggestii faţă de trecut 
ca si fată de timpurile care trebuiesc să vie. 

Î�că din 1 906, la începutul studiilor sale spe ... 
ciale de istorie veche şi antichităţi greco ... romane, 
Vasile Pârvan descria, în Salsovia, cum trebuie 
inţeleasă marea problemă a limes ... ului dunărean 
în cadrul antichităţii şi câtă nevoie este, pentru o 
reală participare la resolvarea ei treptată, de o 
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contribuţie colectivă şi organisată, aşa precum în 
Apus se face de mult. 

E ceia ce începe el însuşi, din 1 9 1 1 ,  cu cele 
d'intăio. călătorii de recunoastere si cercetări în , , 
Dobrogea, de asemenea cu prima campanie de 
săpături la cetatea Wmetum. Colaboratori şi aju
tori, fostul său coleg, d. D. M. Teodorescu, şi 
elevul său, d. H. Metaxa. Pe rând, din 1 9 1 2- 1 9 1 4, 
regretatul G. G. Mateescu, mort şi mai tânăr de
cât profesorul său ( 1929), profesorul secundar P .  
Papazol, dd. Scarlat Lambrino ş i  Paul Nicorescu. 

In 1 9 14, Vasile Pârvan începe explorarea ma
rii colonii greceşti Histria, cu toţi ajutorli săi. 

În 1 9 1 5, îsi sporeste numărul lor cu cel ce is-, , 
că1este aceste rânduri, ca să aibă în grijă monu-, 
mentele noastre preistorice. Se face începutul 
modest al unei secţiuni speciale la Museul de 
antichităţi, menită, în curând, după războiu , să 
covârşească prin numărul materialelor, nu însă şi 
prin posibilitatea orânduirii, celelalte materiale, şi 
Vasile Pârvan li dă de o potrivă o mare atenţie. 

În acelaşi an 19 15 ,  raportând asupra activităţii 
Museului la Comisiune si Ministeriu, V. Pârvan , 
pune temeinic problema museelor regionale, unele 
absolut necesare, dar se plânge de greaua stare 
materială a Museului. 

Tot în 1 9 1 5  se încep săpăturile arheologice de 
la Cal1atis (Mangalia), cu d. D. M. Teodorescu. 

În 1 9 1 6  se încep săpături la Abrittus (lângă 
Devegichioiu, jud. Caliacra), cu d. D. M. T eodo
rescu şi r�gretatul Mateescu, curmate - de răz
boiu. 

În 1 9 1 8-, Vasile Pârvan revine din nou asupra 
necesităţii unei mai largi organisări a săpăturilor 
arheologice din întreaga ţară, precum şi a unui 
Buletin arheologic in limba francesă. De la Gr. 
G. Toci1escu; cu publicaţiile sale valoroase, dar 
rare şi sporadice, în ce priveşte antichitatea însăşi, 
nu mai aveam nicio revistă arheologică specială, 
şi străinătatea privia spre noi intrebătoare, situa
ţie intolerabilă, inferioară chiar tuturor naţiilor 
din jur. 

La Histria, săpăturile dintre 1 9 1 4- 1 9 1 6  se efec
tuiază supt conducerea directorului, instalat cu 
personalul său ştiinţific şi lucrători în trei cor
turi şi un bordeiu. Aşa a început noua mişcare 
de cercetare şi publicare a monumentelor noastre 
antice. Cele preistorice încep şi mai modest din 
1 9 1 6, cu ajutorul adăugat la puţinele fonduri ale 
Museului de către Prefectura de Doli si bună-, 
voinţa particulară : dd. Constantin Pop, Ştefan 
Ciuceanu, corespondent al Comisiunti, agronomul 
Toma, dr. Laugier. 

în 1 9 19,  un nou capitol încearcă să deschidă 

Vasile Pârvan în opera extrem de anevoioasă de 
salvgardare a monumentelor noastre antice. E 
acela al exproprierii, al reservei locurilor cu ee
.tăţi şi urme antice, în cadrul prefacerilor gene
rale al schimbului de pământuri din ţară. Nu 
există grijă de trecut fără a asigura terenurile 
�bsolut necesare cercetării lui şi unde pe timpuri 
a înflorit o viaţă, care e începutul aceleia de 
astăzi si temelia ei. Resultatele, - minime. 

În a�ul următor, o parte din materialul epi
grafic, slav si greco-românesc, al Museului, de-, 
positat în curtea din dărătul Museului, el însuşi 
adăpostit la Universitate, este dusă la biserica Sta
vropoleos, spre a fi mai ferit de ruină. Multe in
cripţii greco-romane, unele de o mare însemnă
tate, au rămas în acelaşi loc pănă in ziua de 
astăzi, ca şi metopele şi alte fragmente de o 
nepreţuită valoare artistică şi documentară ale 
Monumentului de la Adamclîssi, din faţa Mu
seului Militar din Parcul Carol, in ploaie şi nin
soare: Museul luat supt a sa conducere de Va
sile Pârvan era, aşa precum este astăzi încă, un 
Museu fără local, tolerat şi avisat Ia bunăvoinţa 
altei instituţiuni, Universitatea, ea însăşi împresu
rată de multe şi grele nevoi. 

Neputând săvârşi nimic altceva la centru, V. 
Pârvan face să se construiască o casă a săpătu
rilor la Histria, plănuită şi începută încă din 1 9 1 6, 
casă de adăpost al personalului de săpături şi al 
unor materiale. Şi bani proprii ai săi stau în zi
"direa acestui adăpost. 

Săpăturile de la Histria urmează regulat, între 
1 921  şi 1 926. Participă, asistă şi fac practică, în 
tot acest timp, pe rând, dd. Em. Panaitescu şi C. 
Daicovici de la Cluj, Paul Nicorescu şi Grigore 
Florescu, iar, dintr'o serie mai nouă, dd. Radu 
Vulpe, Vasile Christescu si d-na Aura Chris
tescu, Vladimir Dumitres� si d-na Horten-, 
sia Dumitrescu, Gheorghe Ştefan, Dorin Popescu. 
Cei mai mulţi din această serie participă apoi şi 
la săpături preistorice, pentru a lucra după acea
sta fiecare în diferite puncte ale ţerti şi a aduce 
temeinice contributiuni la cunoasterea terti. , " 

Visul lui Vasile Pârvan era un Museu la His-
tria, cu o încăpătoare sală de expunere şi adăpost 
pentru sine şi colaboratorii săi, cu o bibliot�că 
şi sală de lucru. Ani după ani s'ar fi desgropat 
astfel treptat şi s'ar fi expus tot ce ascunde în 
pământ vechea colonie a Miletului, care a dat 
atâtea il1Scripţii şi materiale de însemnătate isto
rică generală, publicate de V. Pârvan în Analele 
Academiei, care, ca şi Comisiunea Monumentelor, 
l-au ajutat .în tot acest timp si cât au putut mai 
bine. Clădit din rosu in 1 92 i si 1 922, lucrările , , 
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de tâmplărie au fost gata în 1922. Trebuia să 
urmeze lucrările de piatră cioplită �i acoperi�ul. 
Din causa teTenului impropriu �i de sigur insufi .. 
cienţei banilor disponibili, în urma unei ploi to" 
rentiale din Octombre 1922, imposanta clădire a 
înc�put să se lase şi să crape. În 1923, V. Pârvan 
hotărăste dărâmarea constructiei si depositarea 
materi�lului, pentru a fi utilis�t pe

' 
viitor. Chel .. 

tuielile în sumă de cam 550.000 au fost rambur .. 
sate de dânsul. Visul lui a rămas un simplu vis 
si o grămadă de ruine. , 

Vasile Pârvan nu"şi închipuia Museul de la 
Histria singur. Potrivit unei concepţii curente la 
Comisiune, represintată încă de mult de d. N. 
Iorga, despre necesitatea reală a Museelor regio" 
nale, care să salveze de la peire şi să adune pe 
regiuni tot ce acestea pot înfăţişa -mai caracte" 
ristic, din toate punctele de vedere ale vieţii 
trecute si presente, Vasile Pârvan stăruie si se 
înfiripea�ă un asemenea Museu la Constanţ�. 

Predecesorul său pentru un scurt timp la Mu .. 
seu, d. George Murnu, înjghebase un Museu 
la Adamclissi ( 1 9 1 0),  astăzi aproape o ruină. 
Vasile Pârvan strânge toate lucrurile mai de 
samă de la Ulmetum, pe care nu avea unde 
le aduce la Bucureşti, intr'un mic Museu, lângă 
cetate ( 1 9 1 4), şi acesta există. A�a tr�buia să 
se facă la cele mai de samă cetăţi. In 1920, 
fostul său elev, d. Paul Nicorescu, pune bas ele 
unui Museu similar la Cetatea .. Albă, cu lucruri 
din vechea cetate Tyras. Aceiaşi acţiune muse" 
istică a fost dusă, după puteri, în restul ţerii, 
pentru antichităţile preistorice, ajutîndu"se şi sis .. 
tematisându .. se cu fapta şi cu îndemnul lăuda .. 
bile iniţiative şi bunevoinţi existente. 

Desnădăjduit de a putea face ceva mal 1ll 
mare la centru, sau la Histria , Vasile Pârvan 
porne�te din 1 923, supt aceleaşi auspicii, ale 
Comisiunii, ale Academiei �i ale Ministeriului 
(mai ales supt ministeriatul colegului său, d. Al. 
Lapedatu), o întreagă împânzire a ţerii cu cercetări 
şi săpături arheologice, lucru colectiv şi unitar 
pentru harta arheologică a ţerii, ajutat de toate 
elementele de colaborare, pregătite în mare 
parte de dânsul. 

Începutul îl fac săpăturile de la Piscul Crăsani, 
.sultana şi Zimnicea, efectuate de mine ( 1 923 şi 
1924). Participanţii fac apoi periegese, sau sânt 
detaşaţi pe rând în diferite puncte de lucru 
propriu : Tinosul (d .. na si d. R. Vulpe, 1924), 
Gume1nita (d. VI. Dumitrescu, 1 925), Boian si , , 
V<'l.dastra (d .. na şi " d. V. Cristescu, 1925 şi 1926), 
Fundul Chiselet (d .. na Dumitrescu, 1925), Căs .. 

cioarele, Mănăstirea şi , Băeşti .. Aldeni (d. Gh. 
Ştefan, 1925 şi 1926), Lechinţa .. de .. Mure� (d. 
Dorin Popescu, 1925). 

În Ardeal, în acelaşi cadru unitar de lucru, 
V. Pârvan cuprinde pe d. dr. M. Roska, care 
face regulate cercetări, mai ales în regiuna Hu .. 
nedoarei, de .. asemenea pe regretatul Fr. Laszl6, 
care continuă lucrul său la Ariusd. , 

După Sultana şi Zimnicea, in Vechiul Regat, 
urmează Sărata .. Monteoru (1. Andriesescu, 1926 
şi 1927). După Tinosul, Poiana (E�. şi Radu 
Vulpe, 1926 şi 1927). După Gumelniţa, Drăgu,
şeni, Ruginoasa şi Bonţe�ti (H. şi Vl. Dumitrescu, 
1 926). Practicantul de la Sărata-Monteoru, d. 1 .  
Nestor, sapă în acelasi an ( 1 926) la Glina. Aceasta , 
pe tărâmul preistoric. 

în a�ela al clasicităţii greco'-daco .. romane, în 
afară de Histria, supt directa conducere a lui 
Vasile Pârvan, după îndemnul său �i cu fonduri 
modeste, dar chibzuit distribuite, din acelaşi fond 
global repartisat de' Comisiune, colaboratorii săi 
sapă, aducând la lumină multe si însemnate 
materiale. D. D. M. Teodorescu l� Costesti si 
complexul de cetăţi 'din Hunedoara, d. Teoiil 
Sauciuc-Săveanu la Callatis (din 1 925, fără în
trerupere), d. C. Daicovici la Sarmisegetuza (din 
1924), d. Em. Panaitescu la Breţcu, d. Gr. Flo
rescu la Capidava, regretatul G. Mateescu la 
Tibiscum în Banat si la Slava-Rusă în Dobro,-, 
gea, d. Al. Ferenczi la Poiana Selei, d. Paul 
Nicorescu la Tyras şi Dolojman, d. Metaxa în 
cuprinsul de jur împrejurul Histriei. 

A�a a început lucrul la opera de samă con,
cepută de Vasile Pârvan înainte, dar mai ales 
din nou reluată după războiu, în legătură şi cu 
Uniunea internaţională a Academiilor : harta 
arheologkă a ţerii şi partea ce ni revine din 
Forma Imperii Romani. Aşa a luat fiinţă revista 
Dacia-Recherches et decouvertes archeologiques en 
Roumanie (voI. I şi II, 1 927), trezind un mare 
interes în toată lumea ştiinţifică apuseană. Astfel , 
în sfârşit, ajunge V. Pârvan la concepţia unui 
Institut arheologic al României, după întreaga 
experienţă dobândită de dânsul in curs de două
zeci de ani şi cu înţelegerea clară a tuturor 
datoriilor noastre pe acest tărâm. Proiectul, mai 
puţin fericit decât acela al Şcolii de la Roma, 
paralel cu Şcoala de la Paris, ambele · create de 
d. N. Iorga, a rămas În cartoane. 

Ultima călătorie de recunoaştere întreprinsă de 
Vasile Pârvan, în legătură cu scopurile Comi
siunii Monumentelor Istorice şi ale Museului 
Naţional de antichităţi , este acea întreprinsă, în-
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sotit de mine si de H. Metaxa, la Sărata-Mon-, , 
teoru, în Transilvania de Răsărit şi, singur, la 
Glina, lângă Bucureşti, în 1 926. 

Wtima săpătură, începută personal de dânsul, 
atras în ultimii ani din ce în ce mai mult de 
probleme de preistorie, a fost aceia de la Bon
testi, în Putna ( 1 926), unde însă, subminat de 
b�aIă, avea să lase pe altul (VI. Dumitrescu). 

Despre lucrările sale personale, pănă la marea 
şi cuprinzătoarea sa Oetica, s'a vorbit aiurea. 

Comisiunea Monumentelor Istorice a pierdut 
astfel în Vasile Pârvan pe acela dintre membrii 
săi care, ca director al Museului Naţional de 
Antichităţi, a avut, timp de aproape douăzeci de 
ani, grija tuturor monumentelor noastre vechi. 
Pentru mai temeinica lor cercetare, şi-a format 
elevi, şi tot el a ştiut să înmănuncheze în jurul 
său colaborări statornice, aproape pe toţi cerce
tătorii de pe acelaşi tărâm din ţară. 

În fruntea unei instituţii fără nicio posibi
litate de a strânge la ' un loc, nu toate monu
mentele de valoare ale ţerii , dar nici pe cele 
pe rând adunate de înaintq.şii săi, de dânsul Şi 
de colaboratorii pe cari a ştiut să şi-i facă, unele 
trebuind să zacă în Parcul Carol, altele pe sălile 
si în curtea Universitătii, care pentru iubirea si ' .  J , 
respectul lor le adăposteşte pănă în ziua de 
astăzi, Vasile Pârvan, în aşteptarea unor zile 
mai bune, a pornit lucrul în afară, în tot cu
prinsul ţerii, organisând începuturi de Musee 
(Dobrogea) si întrebuintând modestele fonduri 
puse la d{sp�Siţie pen� realisarea unui adevă
rat început de Serviciu arheologic al ţerii. Nu 
stim dacă altii în locul său Il-ar fi dat aceiasi " , 
largă întrebuinţare. Astfel şi-a înţeles V. Pârvan 
datoria în cadrul Comisiunii, ca represintant al 
celui mai vechiu si mai mare Museu al terii, cu , , 
toate lipsurile şi grelele lui nevoi. Ceia ce nu a 
putut _ face între păreţii lui, a început afară, în 
ţară. Inceput care va rămânea printre cele mai 
trainice ale sale merite. 

Întemeind un organ de publicare a materia
lelor descoperite, el l-a conceput si a reusit să-I 
impuie la nivelul oricării public�ţiuni similare 
din ţerile mai fericite ale Apusului şi din ţerile 
vecine cu noi, dintre care unele ni erau si ni , 
sânt încă superioare în această privinţă. 

Deosebit de caracteristic e astfel cuvântul său 

de început, pus in fruntea primului volum din 
"Dacia" , scris numai cu trei luni înainte de a 
muri : 

"Această publicaţie anuală este organul unui 
Institut care nu există încă. Am avut prilejul să 
propun acum douăzeci de ani organisarea unui 
serviciu şi de atunci am revenit, în diferite răs
timpuri, asupra aceluiaşi lucru. Dar anteproiec
tele mele pentru crearea unui " Institut arheologic 
al României" ,  redijate de mine şi încredinţate 
titularilor succesivi ai Ministerelor de Instrucţie 
şi de Arte, n'au putut să f'e transformate pănă 
astăzi în lege. 

Să sperăm că viitorul ni va fi mai favorabil. 
"Publicând cele d'intăiu două volume din 

"Dacia " ,  ţin să mulţămesc Comisiunii Monu
mentelor istorice, care mi-a încredinţat, fără a . 
mă încurca în titluri răsunătoare, grija tuturor 
săpăturilor arheologice din ţara mea, cu fonduri 
încă foarte modeste, e adevărat, dar suficiente 
pentru a permite cel puţin o oarecare activitate 
colectivă, capabilă de a stimula sforţările tinerilor 
cercetători cari s'au format în jurul Museului pe 
care îl conduc şi a catedrei pe care o ocup".  

Vasile Pârvan scria aceste rînduri în Aprilie, 
1 927. În Iunie a murit. 

Ca un program şi o datorie, săpăturile arheo
logice continuă în fiecare nn, cu o extensiune 
sporită, în acelaşi spirit şi după posibilităţi. 

"Dacia" ,  al cării fundator a fost, se află supt tipar. 
Numai instituţia de unde V. Pârvan, încunjurat 

de ai săi, a gândit şi a realisat tot ce s'a arătat 
mai sus, peste toate greutăţile şi lipsurile, e tot 
încă departe de a avea adăpostul său cuviincios 
şi demn, pentru bogăţiile pe care le cuprinde, 
şi mai ales ar trebui să le aibă supt acoperişul 
său, spre adevărata mândrie a ţerii, al cării 
trecut să-I înfătiseze cât mai luminos si vrednic " , 
în ochii tuturora. 

In instituţia viitoare, pe care cei răspunzători 
de prestigiul şi destinele acestei ţeri vor trebui 
să o îm.estreze după cuviinţă, cât mai curând, 
alăturea de dânşii, îndelung aşteptaţi, ca să dea 
adevărată viată fundatiei de mult uitate a lui , , 
Cuza-Vodă şi a Regelui Carol, şi Vasile Pârvan 
va trebui să-şi aibă, pentt u munca şi realisă.
riie sale din grele vremuri, ca şi pentru visurile 
şi aşteptările sale umilite şi înfrânate, locul cu
venit printre întemeietori. 
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BISERICILE SFÂNTULUI NICODIM SI A LUI LITOVOIU-VODĂ 
, 

DE VIRG. DRÂGHICEA :U. 
--0--

In 1 9 1 2, am dat, în această publicaţie, 
un studiu mai desvoltat asupra istoricului 
acestei mănăstiri. 

Zidită şi zugrăvită în cinstea Sfântului 
Antonie de Nicodim, învăţatul călugăr 
sârb, mijlocitorul restabilirii ierarhiei cleru
lui sârbesc faţă de Patriarhia din Constan
tinopole, în timpul Domniei lui Vladislav-

cepuse stăpânirea asupra lăcaşului lui Ni
codim. 

Ultima ştire ce mai avem despre ea e 
de pe la finele veacului al XVII-lea, când, în 
lupta lui Veterani cu Turcii, a servit de 
blockhaus Austriecilor, cari făcură .găuri de 
apărare în unghiurile clădirii bisericii. 

Sumarele săpături pe care le-am întreprins 

Fig. 1 .  - Ruinele bisericii, pronaosul. 

Vodă, această mănăstire, administrată ado
nom (samovlastie), după regulele Sfântului 
Nicodim, dură ca atare până în Iunie 1 493, 
când, contopită cu Tismana, încă din înce
putul veacului al XV ..... lea, era deposedată 
de către mănăstirea Tismana de toate stră
vechile ei posesii teritoriale. 

Se pare că încă de atunci ruina îşi în-

în acel an pentru gasIrea planului bisericii 
nedându-mi niciun resultat, am conchis, 
greşit, că singurele ziduri ce se vedeau, 
având încă o înăltime de sase metri, sunt , , 
resturIle vechii biserici, care am afirmat că 
avea un plan dreptunghiular, cu un naos 
m(c şi UI1 pridvor JDchis în faţă, cu orien
tarea greşită a altarului spre Vest. 
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Săpăturile ce le-am întreprins, supt aus
piciile Comisiunii Monumentelor Istorice, în 
1 928, ni-au descoperit însă întregile fun-

daţii, unele înalte până la doi metri, care 
se aflau ascunse la o adâncime de doi 
până la patru metri. 

PL..TOST E i  BISERIc i  .VODÎTA a 

= rUI"O!)"'ŢR l..l pl:\'"!.' BISeRIci 
����� 2(.DIJ�ILf ft'SUI,LCE( U .fAC"",A 

i 
i 
i 
i 
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" 
I 1 
i 
i 
i 
I 

I L . _. _. ___ . � . _ . _ . _ . _ . _ . __ ._ _ _  i 
i_. _ _ _  . __ _ . _ _  . _ . _ . _ . _ _  . - _ .  _ _ _ _  . _ _ _  .--1 

r." 01: • .1.. f, 1, I f I Î I r 
Fig. 2. - Planul bisericilor lui Nicodim şi a lui Litovoju·Vod�. 

Ruinată pe la în
ceputul veacului al 
XVI-lea, din pricina 
erosiunii platoului pe 
care era ridicată, de· 
către apele torenţiale 
ale râului V odiţa, care 
curge la poale, devas
tată de locuitorii măr
ginaşi şi împotmolită 
supt mâlul adus- de 
apele dealului înveci
nat, ea nu mai păstra 
în picioare decât zi
durile pronausului şi 
ale interspaţiului din
tre el şi naos, întreg 
restul bisericii fiind în
gropat. 

CIădită după tipul 
bisericilor sârb eşti (pla
nul fiind aproape iden
tic cu al bisericii La
zarita din CrusevaL , " ,-
fundată pe la 1 370 de 
" Tarul" Lazăr)\ avea 
un plan în formă de 
tref1ă, cu un pronaos� 
naos si altar, carac-J 
terisat prin acel inter-
spaţiu dintre naos şi 
pronaos, boltit în ber
ceau, în sens trans
versal, ca şi pronao
sul, caracteristică ce 
se păstrează în arhi
tectura noastră până 
în epoca lui Matei 
Basarab. 

Naosul avea, de 
sigur, tamburul turlei 

, South Slav Monuments; 
Serbian orthodox Church,. 
LondJ:a 1918, pl. XXXIX, şi G. 
Balş, Bisericile din Sârbia� 
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Fig. 3. - Naosul, în urma săpăturilor. 

Fig. 18. - Ciubuc găsit în săpătură. 
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Fig. 5. - Naosul În timpul săpăturilor. 

sprijinit pe arcurile ce legau cei patru 
pilaştri ce flanchează absidele sinurilor 
şi care, din causa micimii lor, au 
grăbit prăbu�irea tudei. 

Destul de mace, are în total 1 8  m. 
lungime pe 6,25 m. lăţime şi 1 0,50 m. 
în axul sânurilor. 

Două porţi pe laturile de Vest şi de 
Sud, ca si la Biserica Domnească din , 
Arges si Sânicoară, dădeau într'un , , 
pridvor părând adaus ulterior, care se 
întindea pe laturea de Vest şi de Sud 
a pronaosului , dealul, la picioarele 
căruia a fost zidită biserica, împiede
când întinderea acestui pridvor şi pe 
laturea de Nord , cum este casul la 
mănăstirea Tismana si la biserica din , 
Bălteni-Ilfov. 

Zidurile, groase de 1 .50 m., din 
bolovani de râu, aveau, din distantă , 
în distantă câte un brâu de cărămidă , 
si, la nasterea boltitor, un brâu de , , , . 
piatră tăiată în biseau ; ele formau un 
fel de blocaj interior, îmbrăcat pe din 
afară cu un parament format din brâie 
de cărămidă aparentă şi brâie de / 

piatră de fail/e, tencuite, care, în genere, 
este mai bine lucrată la colţurile zidurilor. 

Probabil că, pentru a înviora monotonia 
faţadelor, s'a acu sat separaţia pronaosului 
de a naosului întocmai ca si la Crusevat, , , prin brâie de pietre profila te cu ciubucuri, 
alternând cu brâ.ie de cărămizi profilate în 
acelaşi sens (vezi pietrele şi formele de cără
midă fig. no. 7, 1 4, 1 7  şi la Cruşevaţ fig. 6), 
care, dispuse unele peste altele, formau un 
tor proeminent vertical, reliefat prin tăiere 
în formă de trei trepte în retragere a 
pietrelor şi cărămizilor. A lte toruri simple, 
verticale, de piatră şi de cărămidă (fig. 1 7, 
2), înviorau ca şi la Cruşevaţ faţadele ab
sidelor altarului si sinurilor. , 

Se ştie, de altfel, că şi la Cozia în V âl-
cea absida altarului este inviorată de ace
leaşi toruri simple verticale ; numai pe fa-

Fig. 6. - Poarta naosului, În urma săpăturilor. 
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ţadele naosului se profilează trei serii de 
toruri, formând un fel de pilaştri pe cari se 
sprijină arcaturile rosetelor il jour, 
care decorează faţadele, compusă 
fiind frecare serie din trei toruri, 
vertical puse şi mai bine în relief 
prin scobiturile care le separă unele 
de altele. 

Paramentul interior al pronaosului 
era de bolovani, al naosului era 
de piatră de lail/e, numai la absi
deIe altarului era de cărămidă. 

Materialele întrebuinţate sunt, pe 
lângă bolovanii de râu, în special 
pietre şi cărămizi romane, luate din 
resturile antichitătilor romane, care , 
încă existau la Orşova, apropiată la 
trei krn. de V odiţa; vechea Dierna. 

Pe una din cărămizile ce le-am găsit, depusă 
astăzi în Museul din Turnu-Severin, se află 
o stampilă fragmentară : DRP DIE . . .  

D. Al. Bărcăcilă, directorul M u
seului din Severin, sprijinit de simi
litudinea acestei stampile cu alta, 
aflată pe o cărămidă găsită în Se
verin, având inscripţia : D R P 
A Q V I S, propune pentru inscrip
ţia găsită la Vodiţa lectura : D(e) 
R(e) P(publica) DIE(rna), după cum, 
pentru cea găsită la Severin; pro
pune lectura : DE RE PUBLICA 
AQVIS. Vechea localitate Ad Aquas 
se află în apropierea Cladovei de 
azi. Prin urmare este vorba de o 
fabrică de cărărriidă romană, făcută 
pentru scopurile publice ale locali
tătii Dierna. , 

Biserica era pavată cu cărămizi 
romane de dimensiile : 60 X 60 cm. 
si 40 X 40 cm. în pronaos si de , , 
40 X 40 cm. în naos. Restul cără-

site în colturile exterioare ale zidurilor. , 
Din pictura bisericii nu s'au găsit decât 

Fig. 7. - Detaliu din paramentul absldei Sud. 

slabe urme de draperii care încă mai dăi
nuiau pe ziduri, unde predominau tonurile : 

mizilor întrebuinţate în biserică, care 
par a fi fabricate de Nicodim, au 
dimensiile : 36 x. 1 7  x 1 7  cm. si , Fig. 8. - Fragment din capul lui Hristos din scena crucificării. 
22 x 33 x 4  cm. 

Biserica era învelită cu plumb, .după cum 
am constatat din fragmentele de plăci gă-

Buletinul ComisiILnii Monumente/or Istol'ice. 

galben, negru şi verde ; din restul picturi
lor, afară de un foarte expresiv cap al unui 

2 
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sfânt (fig. 8) şi câteva litere de inscripţii 
(fig. 9), nu s'au găsit decât numeroase bu-

Fig. 9. Fragmente din inscripţiile picturilor. 

căţele, din care se poate deduce că 
aureolele sfinţilor erau de aur pe , un 
fond de văpsea galbenă. 

Ca olărie, s'au găsit câteva frag
mente asăm!înătoare cu cele găsite la 
Curtea-de-Argeş, mai ales prin gro-

Fig. 1 0. - Mormântul unui militar. 

simea neobisnuită a lor, si cu cele găsite , , 
la Turnul-Severin. 

Ca morminte nu s'a găsit niciunul. 
Numai în M (vezi planul fig. 2), în stânga 

pronaosului, s'a dat de un mormânt al 
cărui schelet avea craniul perforat prin
tr'o împunsătură de .Sabie, având lungi
mea de 1 .72-75 cm. :  mormântul vre
unui militar, căzut în luptele pentru a
părarea Banatului de Severin, dar acelea 
par să facă . parte din biserica cea veche, 
din al XIII-lea v.eac, care există supt bi
serica lui Nicodim, la 50 cm. adâ 1cime, 
.supt pavimentul acesteia. 

Această cea mai veche biserică, con
temporană cu chenezatele voevozilor Li
tovoiu si Bărbat, construită numai din , 

FIg. 1 1 .  - Temeliile bisericii lui Litovoiu-Vodă. 

bolovani, având un plan în formă de trenă, 
era foarte. mică : 1 2.30 ' lungime pe 5.50 
cm. si 7.80 la sânuri, lătime j cu ziduri , , 
groase de 95 cm. 

Presenta acestei biserici, anterioare ace-, 
leia a lui Nicodim, în acest ţinut muntos, 
departe de o a.<;>ezare omen�ască, stabile.<;>te 
că, în casul când biserica este ortodoxă, 
ea a servit unei mănăstiri anterioare aceleia 
Pe care a zidit-o Nicodim si că viata , , 
noastră mănăstirească nu a fost întemeiată 
de Sfântul Nicodim, cum se crede de 
obiceiu. 

Presenţa însă a unui postament de zidă
rie chiar în absida altarului bisericii, pos-
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tament care servia pentru al
tarele catolice, pe care le-am 
găsit în bisericile cii? Severin 
şi în săpăturile pe care le-am 
făcut în cloasterul catolic de la , 
Câmpulung, pare să indice că 
biserica a fost . catolică. 

De altfel se ştie că, pe acest 
timp al chenezatului lui Lito
voiu, Papa trimese în aceste 
ţinuturi călugări predicatori din 
Ungaria pentru a binecuvânta 
antimisele altarelor templelor şi 
cimitirelor ; iar, mai târziu, în 

Fig. 1 3. - Pavimentul naos ului cu cărămizi romane. 
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Fig. 15.  - Profil ele pietrei mulurate. 

Fig. 1 2. - lnt.-riorul absidei de Nord a naosului. 

Fig. 1 4. - Piatră mulurată din paramentul 
exlerior al naos ului. 

Fig. 1 :. Piatră de taille din paramentele 
exterioare ale naosului. 

Fig. 17.  - 1 )  Forme de cărămizi şi pietre din comişe. 
2) Forme delpietre şi cărămizi ale torului vertical. 
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1 379, Papa Urban al VI-lea lua chiar mă- unele din cele mai scumpe amintiri ale 
suri pentru ridicare de mănăstiri " În păr- înfiinţării Statului nostru, care ni dau noi şi 

Fig. 4. - Detaliu asupra absidei de Sud, în urma săpăturilor. 

ţile lui Basarab " .  
Oricum, de aceste două zidiri se leagă 

preţioase lămuriri asupra începuturilor artei 
noastre. 

P. S. Exprim mulţămiri d-Ior arhitecţi şi conductori : Atanasescu, Ioaniţescu şi Moisescu, pentru 
planurile şi desemnele făcute. 
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II BISERICILE DIN OP ĂRIŢI, PREDEALUL SĂRARI 
SI VALEA DRAJNEI , 

DE N. IORGA. 
--0--

Imprejurimile de Nord şi Nord-Est ale 
Vălenilor-de-Munte au trebuit să aibă o 
sumă de foarte vechi biserici, în mare 
parte de lemn, în locul cărora vremile mai 
noi, de la 1 850 încoace, au pus mai mari 
înjghebări de zid, banale, dacă nu şi 
urâte. 

Biserica de la Vitioara-de-sus se dă
râmă. Nimic în ea nu atrage şi nimic în 
cărtile ei nu Iămureste asupra trecutului , , 
unui sat mărisor si înstărit, unde arhitec-, , 
tura lemnului la casele terănesti, , , 
ca şi, pe alocurea, tiparele pe 
tencuială la margenea faţadei 
represintă o urmă dintr'o mare 
şi complectă artă populară. 

Coborându-te în valea pră
păstioasă, în curând ţi se des
chide înainte unul din cele mai 
uimitoare circuri de înălţimi de
luroase din toată ţara. Pe lângă 
câtapeteasma întinsă în fund, 
vârfu�i de argilă, coperite cu 
câte o rămăşiţă de pădure, se 
ridică drept de-asupra râuleţu
lui sărac care se strecoară lenes 
în adânc. Bisericuţa de la Opă": 
riţi - un nume de glumă, ca 
şi, pe valea Teleajenului, Râncezi, adecă : 
ciobanii cu cămaşa fiartă în lapte -, cu 
pridvorul-galerie de sticlă şi cu nepotri
vitul triunghiu de faţadă, nu zice nimic 
cercetătorului. O inscripţie înseilată prost 
fixează data refacerii, pe la jumătatea vea
cului trecut. 

Dar e vrednică de luarea aminte pictura 
meşterului de atunci, un om priceput şi cu 
gust. Modelele i-au fost deosebite, şi de 
aceia în absida din stânga o frumoasă In
viere, cu legionarii îmbrăcaţi persan sau 
turceste, după o veche datină ; si colorile, , , 

I. 
foarte vii, sânt remarcabile. Pentru icono
grafie e ceva de cules aici. 

Pe povârnişuri iuţi, prăpăstuite, înguste, 
drumul vine la Predealul Sărari, al Săra
rilor, fiindcă sarea e aici pretutindeni supt 
coaja pământului şi se pare că odinioară 
sătenii aveau voie s'o scoată spre folosul 
si câstigul lor. Biserica veche a marelui , , 
sat e în plină părăsire şi, de altfel, nu oferă 
niciun interes. Cea nouă e obisnuita hală. 
Cărţile de slujbă, nouă. ' 

Fig. !. Biserica din Opăriţi. 

II. 

Valea Drajnei e, din punctul de vedere 
al artei terănesti, una din cele mai intere-, , 
sante : pretutindeni, şi la Drajna-de-jos, 
mai strânsă în jurul casei si bisericii lui 
Alexandru Filipescu-Vulpe, ' însemnate cu 
stema lui , purtând roata ţinută de doi lei, 
dar mai ales la cea de sus, larg risipită 
(aici şi un Museu, cu o chivără medievală) , 
sculptura în lemn, presintând la mijlocul 
faţadei, nu soarele sau ceasornicul, cum 
s'ar crede, ci, dat fiind că şi leii apar de 
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ambele laturi, stema chiar a marii familii 
care se urcă pănă la Drăghici Mărgineanul, 
din această margene, în secolul al XV-lea. 
Exploataţii de păduri, cu funicular, lu
crează pe coasta din potrivă, dincolo de 
iutea apă a Drajnei. 

Cerasul, sat mare si frumos, n'are nimic , , 
a face cu cereşii, cari nici nu cresc pe 
aici. E " ceraşul " (v. Făg[ăr]aşul, ca VIă
deni-VIăd[ăr]eni, cum am mai spus-o) marii 
păduri de ceri, de stejari, care se taie 
acum. Biserica are doar mentiunea unui , 
boierinas de la sfârsitul secolului al XVill-
lea, Barbu Cerăsan�, donator al ei. , 

Fig. 2. Biserica din Tătărani. 

Altfel, la SIon. Si aici Filipestii si-aU pus , , , 
pecetea. La frumosul, pitorescul han, dintr'o 
Iădătuie cu hârtii din toate vremile iese o . , 
sumă de hârtiuţe, cuprinzând, pe lângă 
însemnări locale, ordine de-ale lui Ale
xandru Filipescu, cel cu "castelul" şi " ca
pela" din Drajt: a-de-jos, către logofătul 
lui, Andrei, ca să dea oamenilor obezi si , 
corlăţi din imensele păduri (v. Revista Isto
rică pe 1 930). Zdravene gospodării strânse 
pe malul înalt răsar pretutindeni. 

In ce priveşte biserica, ea e alături de 
coşmaga care înseamnă altarul celei dărâ-

mate. Aceia a fost un schit, şi pe una din 
cărti aflăm si numele unuia din vechii , , 
egumeni. Acela al lui Pană Filipescu, cti
torul vechii biserici din Drajna-de-jos, a
pare pe una din cărţile bătrâne (azi la 
Museul din Vălenii-de-Munte) . De la schit 
au rămas frumoase prăznicare, de un oare
care preţ ca iconografie. Noua, larga bi
serică, foarte îngrijită, are numai frumuseţa 
profilului, mai ales la clopotniţă, copiată, 
probabil, după cea veche. 

De mare interes e, între voinicii nuci 
vechi, locul vechiului "han" , pe un tăpşan 
întărit cu bolovani de râu. Larga suprafaţă 
e plină de cărămizi foarte tari, de o factură 
care trimete departe în trecut. Se vorbeşte 
de caii de pe aici. Explicatia e usoară, si , , , 
importantă. Sion înseamnă : stâlp, stâlp de 
hotar. Vama Drajnei, pomenită în scrisorile 
braşovene publicate de Ioan Bogdan, nu 
era jos, ci aice, adeverită în veacul al 
XV-lea. Nume din munte, pomenind Turci, 
aşezări de odinioară, întăresc părerea. Să
pături se impun. 

III. 
Chiar în margenea Ploeştilor, a trebuit, 

dăunăzi, varianta soselei în vesnică repa-, , 
raţie pentru ca privirile trecătorului să se 
îndrepte asupra bisericuţii de la Tătărani, 
satul urmaşilor lui. Tătaru (ori : oameni de 
la Tătari). 

Asa cum e, îi lipseste orice valoare de , , 
artă. Dar pe faţadă, supt o notiţă din vre-
mea Regulamentului Organic, cu litere ci
rilice curioase, vechea pisanie pomeneşte 
pe boierul care supt Mihai-Vodă Racoviţă, 
la 1 730, i-a dat fiinţă. Din curţile lui, 
vecine, a rămas numai o parte de zid. Pe 
vechile pivniţi, s'a ridicat o nouă locuinţă 
boierească, în stil de culă. Locul ar trebui 
cercetat. 

In biserică, numele marelui boier Ni
colae Brâncoveanu înseamnă o statornică 
ocrotire din partea lui a zidirii unui mai 
modest membru al Divanului cu câteva 
decenii în urmă. Si aici ca si la SIon sânt , , 
legături care ar trebui culese sau măcar 
fotografiate pentru acel lucru de mândrie 
al nostru care ar fi istoria legătoriei ro
mâneşti ; numele legătorului ploieştean care 
pe la 1 850 lucra şi în condiţia de a fi 
plătit peste doi ani numai, pare că îndeamnă 
la aceasta. 
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INSCRIPŢII. 

1.  Biserica din Ceraş (refăcută). 
Pe strana din stânga (scrisoare nouă) : 

Fii am născut 
Şi ei pe mine nu m'au cunoscut. 

u vă răzimati de strană 
Că, în loc să iesiti proslăviti, 
O să iesiti osânditi. ' 

, , , 

Pe tetrapod : 

Grija vieţii m'a scos din rai, 
Grija muierii m'a băgat în iad. 

Psaltire a lui Lavrentie Dimitrievici. 
Pe un Apostol din 7251 : 
Acastă . . . .  ce să chiamă Apostol iaste cumpă

rată de jupan Barbul Cereşan ca să fie pomenire 
dumn. şi părinţilor dumn. , iar cine s'ar ispiti ca 
să-I fure, să fie suptU blestemul celor 300 de 
părinţi de la Nicheea. 

Pe un Triod din 1 76 1 : 
Acastă sfăntă carte ce se chiamă r riodul este 

cumpărată de dumnealui Barbu Cereşan ca să fie 
dumnealui pomenire în veci, iar cine să va ispiti 
să o fure să fie, etc. 

La sfârsit : , 
La leat 1 846 am învătat . . .  COp1ll m scoala 

satului Ceras, în vreme d� vară, si am sc;is cu 
mâna de ţfu.ână, etc. . .  Voicu c. .. ' didascal, 

Ceraş 1 846 . . .  Ogoost. 
Evhologhion de Braşov, 1 8 1 1 ,  în legă

tură originală. 

II. Biserica din SIon. 
Pe un Penticostariu : 

Acastă [sfăntă] şi dumnezeiască carte este a 
sfintei. . . ,  că o an1 dat-o sf[ă]ntului schit ot SIon, 
hram Sft. Nico., ca să fie la acastă sft. bisearecă 
de vecinică pomenire, Mart 4 d., 1 757. 

Eu Vasilie ego 
Ca să n'aibă nimine voie ca să o înstrineze, 

nici să o mute de la acastă sft. biserică ; unul 
c'ace[1a] să fie afurisit de 3 1 9  [s]ft. pn. de la Ne
chila; Mart 7255. 

Pe un Penticostariu din 7276 : 
Legatu-s'au acestu sfănt Penticostarion de Lup. 
Acest Penticostari este al sfintei biserici ot SIon. 
Să să stie căte parale s'au strănsu la cutie în-

tr'acestu 'anu, la leat 1 830, după cum arată mai 
jos 
tI. par. 

31  
1 ,  1 0  
1 ,  6 

Martie 25 
Aprilie 6 
Aprilie 7, 

adica la Buna Vestire. 
adică în zioa de Pasti. 
a doa zi de Pasti. ' , 

Pome1nicul lui Ion Porunbeal (şi numele : ratul). 

Pe un Mineiu de Mart, 1 779, Râmnic : 

Fost-am si eu robu al sfinti bisereci acestiia si, 
întăplăndu-rnă de am citit pre această cdrte, in 
mare lipsă fiindu acelu pomenitu preot popa 
Emanoilu duhovnicu, am cumpărat de la acestu 
preot această carte după cum să vede, în lei 
adică treizeci şi trei. Eu, robul Dumnezeu popa 
Petcu ot Bucov ; 834, Martie 1 5. 

Dentru ale sfintei bisearici a Bucovu1ui carte şi 
acest Mineiu al lunii lui Martie , dat de dumlui 
jupan Pană Filipescul biv VeI Vorc., ctitorul 
sfintei biserici, fiind eu preot aici. 

Popa Ştefan ot Bucov ; 1 780, Oct. 20 dn. 

Pe un Anthologhion din 1 786 : 

Acastă sfăntă carte ce să cheamă Minei este 
cumpărată de nepotu Stan Pană zis Pană Coenac, 
şi o au dat bisericii de la SIon, si sănt pusi si la 
pomenec 4 nume : Stan, Mănilcl, la vii, ' Pcmă, 
Stanca, la morţi, ca să pomenească pănă va fi 
biserica, şi este cumpărată în tI. 1 8; Mai 2 1 ,  1 794. 

Pe un Triodion : 

VeI Armasi să-i scoti la judecată. 
Să-i . . .  A� scris eu, '  popa Dumitrache ot mah. 

Oltenilor, precum să să tie că am scris. 
Au murit lonu Zbreni�, Oct. 27 de zilea, 1 798. 

III. Biserica din Tătărani. 
Inscripţie la intrare : 

Acastă sfântă si dumnezeiască biserică hramul 
Sfânta Naştere, 'cea prefăcută de a doilea de 
dum. Hagi Manu, VeI Banu Mihalache Cornescu, 
anu 1832. 

Domne, iubit-am podoba casii tale şi locu 
Iăcasului măriri tale : fiindu îndemnat de dum
nez�iasca răvnă spre lucrurile ceale dumnezeeşti, 
zidit-am din temelie acastă sfăntă si dumneze
iască besearică spre cinstea si mări;ea si închi
năcunea sfinti si de viiată 'făcătoare ciea de o 
fiintă si nedispă�tită r roită; dumnealui jupan Dră
ghi�ea'n VeI Pit�r înpre�nă cu jupăneasa dum
nealui ZoHa Greceanca Vei P. cu toată chel
tuiala du:u{nelor dentru început pănă în săvărsit 
la toată podoaba bisericească precum să cuvrn'e, 
den dreapte osteneale a dumnealor, spre buna 
pomenire si spre pomeniti mosilor, stremosilor si 
părinti10r dumnealor si � tot' neamul d�m. si 
spre �eaenica dum. pomenire, săvărşindu-o î� 
zilele preluminatului Domnu 10 Mihai Racoviţ[ă] 
Voevod, la leatU 7250. 

Pe o pagină de Evanghelie din 1 746, 
Râmnic : 

Acastă sfăntă şi dumnezeiască Evanghelie s'au 
legat de mine, robul lui Dumnezeu Gligore le
gătoru1 de cărţi din oraş Ploeşti, mahalaoa Sfăntu 
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Spiridon, în preţu de plată a luoa lei 27 în 12  
sfanţi la  anul următor 1 857, Aprilie 20. 

Gligore legător de cărţi. 

Triod din 1 769. 
Pe un Mineiu de Râmnic : 

Şi am scris eu Stan dascăl dîn Tătărani; măna 
va putrezi, iar cine va citi să zică : Dumnezeu 
să-I ierte. 

Pe un Penticostariu din 7293 : 

Acest sfănt si dumnezeesc Penticostar iaste 
cumpărat de dumnealui Nicolae Brâncoveanu 
biv VeI Vist. si afierosit la biserica ot Tătărani, 
sud Prahv., unde este prăznuită prea-sfănta Troiţă, 
la veleat 1 787, la luna lui Iulie (7). 

La urmă : 
Acastă sfăntă carte ce să numeste Penticostari 

este cumpărată de dumnealui Vel' Vist. Nicolae 
Brăncoveanu şi o au dat la sfănta biserică de la 
Tătărani sud. Prahv., unde să prăznueşte prea-o 
sfănta Troiţă, şi au fost luată de păgănli de Turci 
în răsmiriţă [cu] toate cărţile, şi le-am scos eu 
dîn măinile păgănilor, şi s'au adus cu voia lui 
Dumnezeu iarăs la sfănta biserică în Tătărani, la 
leat 1 79 1 ,  Fev. ' 1 5. 

La Mart 6 ieroruacon Stan, şi apoi m'am şi 
preoţit tot într' acest an. 

Molitvenic din 1 793, Râmnic. 
Minee de la Buda. 
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\J PIATRA DE MORMÂNT A LUI ALEXANDRU-VODĂ MIRCEA 
DE N. IORGA. 

--0--

Indicaţii ale d-Iui Virgil Drăghiceanu m'au 
făcut să aflu la Museul de. . .  artă populară 
piatra, pomenită de Papazoglu, pe care 

nişte vandali au luat-o de pe mormântul 
de la biserica Radu-Vodă din Bucuresti, al , 
lui Alexandru-Vodă Mircea, mort în 1 577. 

Se ceteşte următoarea parte din inscripţia 
sfărâmată, în care nu e decât titlul dom-

Buletinul Comis,unii Monumentelor Isto,·ice. 

nesc si data, cu anii de la Facerea Lumii, , 
crugul soarelui şi al lunii, indicţia şi " te-
melia" : 

. . .  G j W �  E'L. 111iTO 3 n � ,  KP�l' GllBU;� f1 . ,  
KP �l' ll O VD H  3 , HD.A, . . .  T � 1l1 �1lI6. 

f1 116'=: i1 B .A,P� E O � E  O .A, l'D'L. E1tG � H  
3 6 11111H �rpo
[& ll f1 XHGRO�l 

GTr O .A, X 11 . . . lllO H O V  .. .  

3 
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� CHENARELE FERESTRELOR BISERICII DIN DOLHESTII-MARI , 

DE G. BALŞ. 
--' 0--

Biserica de la Dolhestii-Mari, zidită de , 
Sendrea, cumnatul lui Stefan-cel-Mare, îna-, , 
inte de 1 48 1 ,  dată când si-a găsit sfârsi-, , 
tul în bătălia dela Râmnic, are ferestre cu 
chenare de un tip neobisnuit la noi si de , , 
un caracter specific armean sau georgian 1 .  

In vremea zidirii bisericii şi până la 
sfârşitul veacului al XVI-lea, şi chiar şi mai 

lor de la Dolhesti este că nu sunt cele , 
de la început, ci că sunt datorite unei pre
faceri ulterioare, prefacere de care de altmin
trelea biserica arată si alte semne. Această , 
prefacere s'ar plasa logic în veacul al 
XVII-lea, când apar în arhitectura mol
dovenească o serie de elemente exotice, 
printre care şi unele de origine armean 0-

Fig. 1 .  - Ruinele Mangupului. 

departe, ferestrele bisericilor moldovenesti au 
fost făcute după calapoade gotice. In c�rsul 
veacului al XVI-lea s'au ivit ici si colo si 
câteva elemente izvorâte din Ren�stere. ' 

Primul gând, deci, în privinţa f�restre-

\ .Bisericile lui Ştefan-cel-Mare" ,  Buletinul Comisiunii 
Monumentelor Istorice, 1 925, p. 1 29. 

georgiană (Dragomirna, Trei Ierarhi şi altele). 

Dar ar fi şi o altă ipotesă posibilă. 
Ruinele palatului din Mangup (fig. 1 )  

presintă chenare de ferestre care, în privinţa 
împletiturii caracteristice ce alcătuieşte po
doaha lor principală, sunt aproape identice 
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cu cele de la Dolheşti (vezi fig. 3 şi fig. 4). 
Dubois de Montpereux t ni vorbeşte, în 

descrierea ce o face despre ruinele din Man
gup (cam pe la 1 840), de o clădire lipită 
de o poartă monumentală (fig. 2). Ea are o 
faţadă "care nu poate să fi aparţinut decât 
"unui palat. Avea două caturi. La catul 
" întâiu, patru ferestre er au bogat decorate. 
" Trei filete destul de distanţate încadrează 
"cele din mijloc cu cintru plat. (Notă : 
"deci : ca un budin puţin pronunţat). Cele 
"de la extremităţi, încărcate de ornamente, 
" erau în arc turtit şi de dimensiuni mai mari. 

"Judecând după factura meandrelor, ara-

"Grecii creştini, cetatea Mangup a fost dis
" trusă până în temelie de un groaznic in
" cendiu . N'a scăpat nimic de samă decât 
" acropola (arx superior), în care se ridică o 
" frumoasă poartă ornată de marmură cu 
" inscripţii greceşti şi o înaltă casă de pia
" tră. . . . .  Se vede că această poartă şi acest 
"palat sunt mai vechi decât incendiul şi 
"prin urmare înainte de luarea în stăpânire 
" de Cjltre Turci. Este o amintire a prin
"cipilor goţi din Mangup şi se explică 
"stilul armenesc care domneşte în această 
" construcţie, amin tin du-ni că, începând din 
" mijlocul veacului al XIV-lea, o mulţime 

fig. 2. - Ruinele Palatului. 

" bescelor, rosacelor, filetelor şi împletiturilor, 
"recunoaştem stilul Orientului şi în primul 
,;rând al Armeniei. Se învecinează cu genul 
" turcesc ; dar - lăsând la o parte că acesta 
" din urmă e mai puţin regulat, mai puţin 
" simetric, mai capricios - nu este de cre
"zut că acesti cuceritori, cari luaseră Man
"gupul în 1 475 şi cari îl Iăsară pe urmă pe 
"mânile unor soldaţi, să se fi apuc�t să 
"ridice asemenea edificii. De altmip-trelea 
"povestirea lui Martin Bronovius dovedeşte 
" contrariul : " optsprezece ani, zice el, după 
" luarea de către Turci, precum istorisesc 

I DlIbois de Montperellx, Voyage aufour du Caucase , 
Paris, 1843, val. XI, p. 272. 

"de Armeni şi-au părăsit patria, speriaţi de 
"marele cutremur de la Ani, si au umplut 
"Crimeia cu coloniile lor. ' 

"Al doilea etaj nu avea decât trei feres
" tre, împodobite cu filete si asezate la 
" distanţe egale unele de altel�. . .  ' 

,,0 galerie se întindea de-a lungul ca
" tului al doilea ; se mai văd găurile grin
" zilor în zid, numai că este greu să ni 
" dăm sama unde erau usile de întrare. , 
" Presupun că erau în lături, acolo unde 
" zidul este ruinat" .  

Sunt cunoscute legăturile Moldovei cu 
Mangupul. Ştefan-cel-Mare a trimes în cel 
puţin două rânduri trupe acolo, fără a socoti 
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sotiile care de sigur au fost trimese atuncea 
când a fost cerută pentru Ştefan-Vodă Maria 
şi când a fost adusă în Moldova. In lupta 
supremă ce s'a terminat prin luarea Man-

gupu1ui de către Turci, Ştefan a trimes lui 
Isac, cumnatul său, o trupă de Moldoveni. 

* * 

Revenind la ferestrele Dolhestilor, se , 

poate deci face ipotesa că - printr' o excep
ţie la regula de atuncea -. şi printr' o fan
tasie a ctitorului s'au introdus chiar în vre
mea zidirii (care coincide aproape cu că-

I -

al 
'O 
al ... 
C<l 
ii3 
6 
I 

Om .. 

derea Mangupului) aceste chenare, lucrate 
de m'�şteri de acolo, armeni, sau în curent 
cu felul armenesc de a mânui dalta. 
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tJ S lI L T A N A  
Continuare şi sfârşit -

DE 1. ANDRIEŞESCU. 
--0--

Plastica este represintată la Sultana printr'o 
serie de figurine de lut ars şi de os. Dintre fi
gurinele de lut ars , 1 4  sânt figurine umane şi 1 1  
de animale. Cele de os sânt în număr de 6, numai 
umane. Ca şi aiurea unde s'au găsit asemenea 
lucruri, din pricina materialului, cele mai multe 
dintre figurinele de lut ars nu s'au păstrat întregi 
decât excepţional. Din aceiaşi pricină, evident că 
cele de os sau păstrat cu mult mai bine. 

Dintre figurinele umane de lut, unele au numai 
capul, câteva torsul întreg ; una singură s'a păs
trat în întregime. Două au partea inferioară în
treagă sau lesne de reconstituit. S'au găsit şi trei 
fragmente a câte unui picior, foarte probabil tot 
de figurine umane. 

Capul unei figurine (înălţ. 0,057 ; lăţimea cea 
mai mare 0,037) are linia nasului indicată printr'o 
simplă ieşitură ; de amândouă laturile se văd câte 
patru găurele (pl. XXXIII ,  fig. 1 şi pl. XXXIV, fig. 1 ). 
S'a găsit la nivelul locuinţei B 5 ,  cam 0,80 în jos 
de  la suprafaţă 1 .  

C u  mult mai amănunţit din punct d e  vedere 
plastic este capul unei alte figurine (înălţ. 0,052 ; 
lăţimea cea mai mare 0,037). cu câte trei găurele 
neregulat înşirate de laturile feţei, cu proeminenţa 
nasului coroiat," crestată de cei a ce va fi închipuind 
gura ; în sfârşit cu o:-bitele ochilor rotunde, una 
scobită, cealaltă cu mult mai puţin. GâtuI figurinei 
este visibil indicat prin două incisiuni orizontale, 
ce nu se continuă însă în dos. Tot numai în faţă, 
câteva incisiuni oblice, puţin regulate, taie panglica 
orizontală a gâtului şi se sfârşesc pe bust. Indi
caţii de podoabă sau de veşmânt (pl. XXXIII ,  fig. 2 
şi pl. XXXIV, fig. 2). S'a găsit În partea de N.  V. 
a săpăturii B, supt regiunea 6, 7, ca. 1 m. 20 
adâncime. 

Mai sus, tot la nivelul aşezării din B 5, în 
preajma ei, s'a găsit partea superioară a unei alte 
figurine (înălţ. 0,083 ; lăţimea în dreptul braţelor 

I O alta mai mică l în�lţ. 0,035 ; lăţimea cea mai mare 
0,020) e ceva mai puţin îngri j it lucrată, dar are aceleaşi 
câte patru găurele şi aceiaşi profilare a liniei nasului in 
mijlocul feţei. 

0,063 ; grosimea ca. 0,038), goală înlăuntru. La 
faţă are indicatii doar proeminenţa curbă a nasu
lui. Braţele sânt ciunte, fără a fi rupte ; aşa au 
fost făcute. Orice indicaţie a sexului lipseşte (pl. 
XXXIII ,  fig. 3 şi pl. XXXIV, fig. 3) .  

Din contra, plină şi completă în partea sa infe
rioară e o altă figurină (înălţ. 0,095 ; lăţimea cea 
mai mare tot 0,095 ; diametrul basei în direcţia 
umerilor 0,052), tot cu braţele ciunte, dar cu par
tea superioară redusă la o deschizătură dispro
porţionată, care .ar fi gura şi o crestătură verti
cală de-asupra mijlocului ei, iar restul inform 
(pl. XXXIII, fig. 4 şi pl. XXXIV, fig. 4). S'a găsit în
tre 9 şi 1 1  din B, la ca. 1 m. adâncime. 

Goală în interior până în direcţia umerilor, o 
altă figurină, din care s'a păstrat numai partea 
superioară (înălţ. 0,065 ; lăţimea în dreptul ume
rilor O,OH ; diametrul basei ca. 0,044), are capul 
modelat în felul capetelor de figurină. citate mai 
sus, dar mai grosolan. Arcul nasului e mai puţin 
accentuat ; de laturi numai câte două găurele. In 
locul gurii ,  figurina are trei mici împunsături 
rotunde. Braţele sânt rupte. Aproape, supt gură, 
indicaţia sânilor proeminenţi ,  despărţiţi printr'o 
linie uşoară (pl. XXXIII ,  fig. 5 şi pl. XXXIV, fig. 5) . 
S'a găsit în mijlocul săpăturii A, la ca. 0,50 adân
cime. 

Ceva mai jos, ca. 0,65 adâncime, în aceiaşi 
regiune şi într'o tovărăşie de inventar în deosebi 
caracteristică (un topor de piatră cu gaura înce
pută, dar neisprăvită, o 'mănuşă de corn de cerb, 
etc.), s'a găsit o altă figurină, de astă dată întreagă 
(pl. XXXIII, fig. 6 şi pl. XXXIV, fig. 6 şi 7). De o formă 
aproape cilindri că (înălţ. 0,073 ; diametrul baselor 
0,048 şi 0,042), figurina are nasul uşor încovoiat şi 
câte două găurele de la turi ; capul figurinei are o 
pronunţată indicaţie a gurii, de-asupra căreia se 
observă două găurele foarte mici, iar dedesupt alte 
patru, ceva mai mari. Cele d'intâiu două represintă 
de sigur nările nasului, cele de desuptul gurii şi 
imediat de-asupra sâni lor, foarte probabil; - un 
colier. Figurina are în dos uşor indicate proemi
nenţele feselor (pl. XXXIV, fig. 7 ) ; iar în timp ce 
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basa superioară a quasi-cilindrului presintă o a
dâncitură, cea inferioară este complet dreaptă. 

Provenind tot din A, dar de la o adâncime mai 
mare şi aflată răzleţ, s'a găsit un tors o de figu
rină femenină, care, fără cap, fără braţe şi fără 
partea inferioară, se distinge printr'o plastică re
dare a sânilor ascuţiţi şi tari, ca şi uşoara Î.nco
voiare a limei pântecelui, de o potrivă de bine 
prinsă şi re dată (pl. XXXIV, fig. 8). 

Cei a ce nu e singurul cas la Sultana. Un alt 

I I 
3 i 1 . I 1 � li o '� 1 • 1 I .t. I 

I 
I 
I 
I 

tuată a pântecelui, ca şi aceia a şoldurilor şi a 
feselor, fără nimic din exagerarea neestetică a 
steatopigiei. Insemnat de notat că s'a găsit ca. 
2 m. 90, deci adânc de tot, în mediul care, din 
punct de vedere al ceramicei, e acela al ceramicei 
pictate. 

Acelaşi simţ plastic, în adevăr remarcabil, îl do
vedeşte încă şi un alt torso, din nefericire scăpat 
observaţi ei din timpul lucrului, fără deci putinţa 
de a-i determina mai precis locul de aflare, dar 
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Plan şa XXXIII. 

mic torso (înălţ. 0.065 ; lăţimea în direcţia base
nului 0,043), fără cap şi fără braţul şi piciorul 
drept (pl. XXXIII ,  fig .  7 şi pl. XXXIV, fig .. 9 şi 
1 0). denotă, din punct de vedere plastic, un simţ 
al naturii ca şi o putere de redare neobişnuite 
pentru aceste timpuri, şi nu numai la noi. De şi 
braţul ce ·a rămas întreg e ciunt, restul tors ului 
redă destul în expresiv figura femenin tipică, al 
cării sex îl indică, nu, ca de obiceiu, ceia ce s'ar 
putea numi triunghiul vieţii, ci linia mai accen-

aparţinând, foarte probabil, tot straturilor mai 
adânci de la Sultana (pl. XXXIII, fig. 8 şi pl. XXXIV, 
fig 1 1  şi 1 2). Cu capul, ca şi braţele şi picioarele 
lipsă, în posiţia foarte probabil de şedere (înălţ. 
0,056 ; lăţimea la linia braţelor 0,049), figurina 
are o linie a spatelui, a umerilor şi a şoldurilor 
de o reală armonie. A fost lucrată şi arsă cu 
destulă îngrijire şi are o uşoară patină de coloa
rea aproximativă a carnaţiei umane : nu se poate 
spune de loc dacă e cu intenţie. 
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In orice cas, felul acesta de redare plastică 
-constituie şi la Sultana o excepţie. Mai sus decât 
figurina penultimă, la o adâncime totuşi mare 
-(ca. 2 m. 50), s'a găsit torsul unei figurine cu 
braţele şi picioarele rupte (pl. XXXIII, fig. 9 ;  înălţ. 
'0,070 ; lăţimea 0,035). Capul figurinei, întreg, are, 
uşor indicat, nasul, iar, prin arcadele lor superioare, 
'Ochii ; ochiul drept e special indicat şi printr'o 
mică împunsătură orizontală subliniată de o alta, 
-ce ar represinta cuta obrazului. Gura, mare, repre
sintată printr'o incisie orizontală, este mărgenită 
'dedesupt de patru găurele. Sânii sânt profilaţi 
uşor. Accentuate în schimb sânt incisiiJe triun
ghiului vieţii, şi linia verticală a sexului propriu-zis. 

Tot în cele mai de jos straturi ale păturii de 
cultură s'au găsit şi trei picioare fragmentare de 
lut ars, cu acelaşi aspect exterior, aceiaşi pastă şi 
ardere ca a figurinelor. Cel d'intăiu (pl. XXXIII, fig. 
1 0), mai mare (înălţ. 0,085 ; grosimea 0,032 ; lăţimea 
tălpii 0,030), înfăţişează şi o parte a trupului, 
-de la mijloc în jos. Către interior, piciorul:e lat ; 
se alipia deci de o altă jumătate, care 1 lipseşte. 
S'a găsit în A la ca. 2 m. 40. 

Al doilea (pl. XXXIII, fig. 1 1 ) represintă numai 
p artea inferioară cu talpa. înlăuntru e gol pănă la 
nivelul unde începe aproximativ laba piciorului. 
Rotund de jur împrejur, de sigur că un asemenea 
picior constituia partea inferioară a unei figurine 
goale înlăuntru. S'a găsit, tot- în A, colţul de N. E. 
ca. 1 m. 90 adâncime. 

Ş i  mai mic şi rudimentar, s'a găsit un al treilea 
picior (pl. XXXIII, fig. 1 2) în suprafaţa B, ca. 2 
m . 65. 

In total, ceia ce e foarte caracteristic de notat 
e că exclusiv toate figurinele �umane' mai sus 
presintate s'au găsit numai în straturile inferioare 
ale păturii de cultură, ca la Butmir, ldeJiJildă 1 ,  

'şi n u  altfel. 
Nici figurinele de lut ce represintă animale nu 

'sânt puţine. Comparativ cu alte locuri, sânt chiar 
m ai multe decât ne-am aştepta. Altfel însă decât 
figurinele umane, ele se găsesc şi în straturile de 
m ai sus ale păturii de cultură. De ce, fenomenul 
e încă prea puţin observat, ca să se poată trage 
o conclusie mai plausibilă. In orice cas, o deose
bire de caracter stilistic între figurinele de jos, 
'"Contemporane, cu figurinele umane, presintate, şi 
'cele de mai sus, mi se pare că există, şi nu cred 
'că se poate trece cu vederea. 

O figurină de animal, găsită în B, la ca. 2 m. 30 
'(pl. XXXIII, fig. 1 4 , şi pl. XXXIV, fig. 1 3), nu departe 

I Radimsky, Hoemes, Fiata, Die neolith. Station von 
Butmir bei Serajewo, 1895 şi 1898, 1, p. 15 şi I I ,  p. 22. 

de o figurină plată de os, ce vom vedea îndată, 
şi fragmente de ceramică p ictată, are corpul mo
delat cu oarecare îngrijire (lungimea 0.070 ; înăl
ţimea 0.042 ; lăţimea între picioarele din faţă 0.035). 
Coarnele şi coada îi sânt rupte. Pe spinare, dela 
mijloc către piciorul stâng, din faţă, e lipit un 
brâuşor, care numai puţin se continuă şi pe partea 
cealaltă ; va fi represintând o legătură, un fel de ham. 

Şi mai caracteristică e figurina altui animal (pl. 
XXXIII, fig. 1 5 , şi pl. XXIV, fig. 1 4). Cu picioarele şi 
urechile rupte (lungimea 0.083 ; înălţimea dela nivelul 
botului 0.044 ; grosimea 0.035), animalul are bo
tul întreg, prelung şi pe spate o uşoară proemi-

, 1 0  1 1  

-
Pl. XXXIV, 

nen ;ă .  Pa , l a ,  lucrătura şi arderea ca pentru cera
mica obişnuită a vremii. 

Ce va fi represintând proeminenţa de pe spi
nare, e greu de spus. Alte două figurine, mai 
mici, o au şi ele. Reproducem una (pl. XXXII I ,  fig. 
1 6  lung. 0.063 ; Înălţ. 0.028 ; lăţimea 0.026) ; amân
două figurinele au avut coarne care s'au rupt. 

Mai sus, supt aglomeraţia de bucăţi de părete 
din B 1 0-1 0 1 şi 1 3- 1 3, la o adâncime de ca. 
1 m 70, s'a găsit o altă figurină de animal cu două 
mamele '(pl. XXXIII fig. 1 3 ;  pl. XXXIV, fig. 1 5). 
Picioarele dindărăt le are rupte. Dimensiunile : 
lung. 0.052 ; înălţ. 0.03D ; lăţimea 0.023. 
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Ş i  mai sus ceva, în preajma lui B 1 ,  spre NV., 
la 1 m. 60, mai mult sau mai puţin aJ:ituri cu un 
mic instrument de aramă şi o dăltiţă de piatră, s'a 
găsit o altă figurină de animal, lung şi supţire 
(lung. 0.063 ; înălţ. 0.020 ; lăţimea între p icioarele 
din faţă 0.020), cu botul ascuţit şi capul bine des
părţit de trup (pl. XXXIV a, fig. 2 şi 3). Mode
larea altfel negligentă ; picioarrle şi coada, rupte. 

Faţă de toate acestea, e interesant, cred, a ob
serva că toate figurinele de animale ce urmează, 
găsite la un nivel mai sus decât cele precedente, 
presintă caractere deosebite, pe de o parte în sen
sul unei schematisări, pe de alta în sensul unei 
alte utilisări curente decât mai înainte. 

O figurină de animăI, cu trăsături umane în ce 
priveşte tratarea capului (pl. XXXII I ,  fig. 20), în afară 
de tratarea părţii posterioare a corpului, nu are 
nimic din iubirea de amănunt şi plasticisare ante-

PI. XXXI V a. 

rioară. S�a găsit în colţul de NE. aproape de B ;, 
ca. 0.80 adâncime. 

Şi mai schematic tratată e o altă figurină de 
animal, cu gâtui lung, cu picioarele d'inainte în
tregi, dar fără cele de dinapoi (pl. XXXIII, fig. 1 9. 
S'a găsit tot în partea de NE. a săpăturii B, ca· 
0.70 adâncime. Dimensiunile : lungimea 0 . 1 1 8 ; în
nălţimea 0.070 ; lăţimea la basa picioarelor din 
faţă 0.043.) 

Ultimele două figurine, mai mICI, s'au găsit în 
straturile cele mai de sus ale păturii de cultură (ca. 
0.30-0.35 adâncime), amândouă, şi au ceva co
mun, care nu poate fi datorit întâmplării : pe  de o 
parte micimea lor, căci una are o lungime de 0.035, 
înălţimea 0.020 şi lăţimea 0.020 (pI. XXXIII, fig. 
1 7) ;  cea de-a doua e prea fragmentară ca să-i 
dăm dimensiunile (pl. XXXIII ,  fig. 1 8) ;  pe de 
altă parte, amândouă au câte o gaură de atârnat : 
servi au deci, foarte probabil, ca amulete. Plastica 

încetează de a mai avea aici rolul cu mult mai 
însemnat de mai Înainte. Asupra suggestiilor de 
caracter religios ce trezeşte această transformare 
nu cred potrivit să se insiste acum. 

Vrednice de un deosebit interes sânt de aseme
nea, la Sultana, figurinele plate de os, ce s'au 
găsit în număr de şase. De remarcat, de la început, 
că niciuna dintre ele nu s'a găsit mai sus de 
O m 65, corespunzând Întocmai cu celelalte figu
rine umane de pământ ars. 

Cea d'intâi ' l  figurină de os găsită la Sultana 
a fost anume partea inferioară a unei asemenea 
figurine (pl. XXXV, fig. 6 şi pl. XXXVI, fig. 6 a), 
îngrijit lucrată, cu triunghiul vieţii, de la care por
neşte o linie verticală ce desparte picioarele şi 
trei serii de puncte rotunde, egal adâncite : o serie 
de două ori câte patru, în total 1 6, supt triun
ghiul vieţii ; o altă serie de trei ori câte trei, în 
total 1 8, mai jos şi mai puţin regulat dispuse, 
în sfârşit, aproape de capăt, câte un asemenea 
punct de o parte şi de alta a liniei de despărţire 
a picioarelor. Pe dos, o singură linie orizontală 
de despărţire a corpului de membre. S'a găsit în 
mijlocul săpăturii A, nu departe de figurina femi
nină de lut citată (fig. text 1 58 ;  pl. XXIII, fig. 6 
şi 7). Tnălţimea 0.06'3 ; lăţimea 0.027 ; grosimea 
0.004. 

Mai jos, în B, ca. 1 m 40 adâncime, în apro
piere de 1 ,  s'a găsit tot o jumătate de figurină 
de os (pl. XXXV, fig. 4 şi pl. XXXVI, fig. 4 a), cu o 
simp:ă  linie orizontală în locul triunghiului vieţii 
şi două găuri de-asupra ei ; de asemeni o singură 
l inie verticală de despărţire a picioarelor. Ruptura 
de către partea superioară a figurinei e mică ; a
ceastă parte va fi avut poate înfăţişare romboi
dală, lată şi capul de forma ftgurinei următoare. 
Cele două crestături, de laturi, indică, poate, des
părţirea corpului de membre. Pe dos, o singură 
linie verticală la partea inferioară indică despărţi
rea picioarelor. Înălţimea 0.072 ; lăţimea 0.025 ; 
grosimea 0.003. 

Aproape întreag(::este Insa o altă figurină de 
os feminină, găsită aproape la acelaşi nivel cu cea 
precedentă şi anume în preajma încăperilor de lo
cuinţe din colţul -de N. E. al săpăturii B, la nivelul 
temeliei lor (pl . XXXV,�fig. 1 ; pl. XXXVI, fig. 1 a). 
Capul, trunchiul şi membrele sânţ distinct deo
sebite între ele. Capul are câte două găuri stră
punse, indicând urechile ; alte două, împunse numai, 
pentru ochi ; mai jos, o linie orizontală e gura, 
dedesuptul căreia, trei găurele, mai mici, sânt 
prea sus de gât pentru a însemna vre-o po
doabă. Corpul e împodobit cu alte trei găurele 
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împunse în sens orizontal. Partea inferioară a fi
gurinei, cu despărţirea picioarelor destul de clară, 
are de-asupra triunghiului vieţii şase găurele şi 
câte două de laturi ; supt el, către extremităţi, câte 
două crestături uşoare ar indica despărţirea p i
cioarelor de talpă. în dos, nimic altceva decât o 
linie orizontală, despărţito-are a trunchiului de partea 
inferioară şi două găurele de-asupra ei. Înălţimea 
0.059 ; lăţimea maximă 0.020 ; grosimea 0.00 1 .  

Iarăşi în preajma urmelor d e  locuinţă din B ,  l a  o 
adâncime şi mai mare, de ca. 1 m. 60, şi nu departe 
de figurina de animal lung şi supţire, presintată 
mai sus (pI. XXXIV a, fig. 2 şi 3), s'a găsit o 
altă figurină, iarăşi aproape întreagă (pI. XXXV, 
fig. 3 ;  pI. XXXVI, fig. 3 a). Ceva mai hombată decât 
cea precedentă, şi aceasta are clar despărţite păr
ţile corpului, dar tratate cu mai puţină îngrijire. 
Capul are tot câte două găurele străpunse în drep
tul urechilor ; două găurele, mai mici, pentru ochi ; 
o foarte uşoară linie a gurii şi, de desupt, două 
găurele abia perceptibile. Corpul are singurele 
două găuri în dreptul umerilor. De-asupra triun
ghiului vieţii, se observă de asemenea o gaură 
împunsă uşor. în schimb, partea inferioară a figu
rinei, despărţită în două printr'o linie verticală, 
are de-o parte şase şi de alta cinci găuri uşoare, 
care o acopăr în întregime. Figurina se termină jos 
printr'o gaură străpunsă, ce va fi slujit la atârnat, 
amănunt preţios pentru felul, mai rar, de utilisare 
a acestor figurine feminine de os. Dosul figurinei 
are două linii orizontale, ce cuprind basenul, şi o 
liniuţă verticală de despărţire a picioarelor, ce trece 
şi dincolo de gaura terminată, care a fost făcută 
posterior faţă de celelalte amănunte ale figurinei. 
Înălţimea 0.05 7 ;  lăţimea în direcţia basenului 0.029 ; 
grosimea 0.01 5 .  

Şi mai  adânc, tot în B ,  s 'a  găsit o altă jumă
tate de figurină plată (pl. XXXV, fig. 5 ;  pI. XXXVI, 
fig. 5 a), evident ruptă de la linia superioară a 
triunghiului vieţii. Figurina are de asemenea o li
nie verticală de despărţire a picioarelor şi câte 9 
puncte împunse de o parte şi de alta a ei ; pe dos 
o singură linie de despărţire a picioarelor. Înălţi
mea 0.039 ; lăţimea 0.024 ; grosimea 0.002. 

Ultima figurină de os plată, cea mai mare şi 
mai bine păstrată, e lucrată încă şi mai minuţios 
(pl. XXXV, fig. 2 ;  pl. XXXVI, fig. 2 a). Capul are 
de lături câte trei găuri În loc de două ; două 
mici Împunsături pentru ochi ; o lin ie  orizontală a 
gurii şi patru găurele Împunse, supt ea. Trunchiul 
are În dreptul umerilor tot câte o gaUl ă, dar şi 
trei găurele În mijloc, una mai sus şi două în rând. 
tn sfârşit, partea inferioară are de-asupra triunghiu
lui vieţii un număr de şapte împunsături şi alte 

Buletinul Com isi1lnii Monumentelor istorice. 

nouă, ce mărgenesc celelalte două laturi ale ace
luiaşi triunghiu ; mai jos, alte douăzeci şi trei de 
mici găurele, Împunse fără prea multă ordine. 
Uşoare incisiuni orizontale şi crestături se observă 
de asemenea la capătul extrem. În dos, linia de 
despărţire dintre trunchiu şi membre e marcată 
printr'o incisie orizontală dublă, de-asupra căreia 
se observă iarăşi două puncte. La capătul extrem, 
incisiile uşoare şi crestăturile de pe faţă se pre
lungesc şi pe dos. ido linie de despărţire a 
picioarelor, nici pe faţă, nici pe dos. Înălţimea 
0.082 ; lăţimea 0.020 ; grosimea 1 mm. şi ceva. S'a 
găsit la o adâncime de 2 m. 25, în B. 

• 

, . 

PI. XXXV. 

De şi de scurtă durată (ceva mai mult de două 
săptămâni) şi pe o suprafaţă relativ mică (mai 
puţin de 300 m. pătraţi), săpăturiie de la Sultana 
permit, cred, câteva consideraţiuni de Încheiere, 
pe de o parte În raport cu resultatele pres in tate 
mai sus, pe de alta privind Sultana În cadrul firesc 
al Daciei şi Sud-Estului nostru. 

Ca şi multe alte locuri din toate celelalte regiuni 
ale Daciei, colina de la Sultana a fost sediul unei 
populaţii care a locuit aici în timpurile de sfârşit 
ale epocei neolitice .şi şi-a ales tocmai acest punct 
ca unul ce oferi a o apărare mai sigură şi o largă 
vedere până departe în jur, slujind aceleiaşi nevoi 
de cât mai bună pază. 

Judecând după grosimea păturii de cultură, sta-
4 
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ţiunea a fost locuită un timp destul de îndelun
gat şi a luat sfârşit, ca atâtea altele, printr'un in
cendiu, în care s'a topit tot ce a fost mai înainte. 
De la începutul primelor obiecte de aramă, de care 
s'au găsit câteva, fără nicio însemnătate, locurile 
au rămas pustii, şi numai tărziu de tot se .va mai 
fi sălăşluit cineva pe aici, accidental şi pentru un 
timp scurt, pierzând sau îngropând iconiţa cu chi
pul Maicii Domnului, sau oarecare mici obiecte 
de fier, neînsemnate. 

Pe măgura dela Sultana erau fără îndoială un 
număr apreciabil de locuinţe, dar de mici dimen
siuni şi, ca şi aiurea, unele despărţite, altele legate 
între ele. Grămezile de bucăţi de părete se pot 
urmări cu destulă certitudine, şi, când nu se va 

J '  

1 -

PI. XXXVI. 

mai lucra exclusiv pentru harta arheologică a ţerii, 
cineva va putea reveni aici, anume cu scopul de 
a urmări această problemă, pe o suprafaţă cât mai 
întinsă. 

Dar la Sultana n'au fost numai locuinţe. Am 
impresia fermă că tot ce s'a găsit în preajma, 
sau în cuprinsul, sau dedesuptul locuinţilor, fără 
caracter utilitar, ba destul de adesea, precum am 
menţionat de mai multe ori, în tovărăşie cu bu
căţi de vase mari, primitive şi având pe ele proe
minenţe, vase ce -nu vor fi fost decât urne fune
rare, care pănă tărziu au păstrat aceiaşi factură şi 
înfăţişare, am zice : tradiţionalistă, - toate acestea 
sunt tot atâtea indicii sigure de morminte şi o
biecte de cult. Dacă este aşa, cu atât mai uşor 

ni putem explica atunci adâncimea mai mare la 
care s'au găsit cele mai multe, dacă nu chiar toate 
exemplarele cele mai alese ale inventariului de la 
Sultana. Numai în al doilea rând mi se pare ad
misibilă, la Sultana, teoria unei regresiuni cultu
rale, de la mai adânc, stratigraficeşte, la mai în 
spre faţă. In orice cas, tot ceia ce în materie de 
ceramică nu este aici ve chiu-european (expresiunea 
este a d-Ior H.  Schmidt şi Cari Schuchardt), sau 
general sud-estic, e hotărât în cantitate cu mult 
mai mică şi face impresia, clară, de lux, de cult 
şi de import, de şi, nu cumva de departe, în nici
un cas din spre Apus 1 .  Explicaţiunea stilistică ce 
am dat în cuprinsul acestei lucrări ceramicei celei 
mai alese şi mai noi, ca  element decorativ, de la 
Sultana şi, anume, în sensul unei autohtonii regio
nale şi sud-estice, în care credem, nu are to
tuşi nimic preconceput. Numai mai tărziu am luat 
cunoştinţă de cercetarea d·lui Schuchardt asupra 
Cernavodei şi de rezumarea părerilor sale, făcută 
de d. G. Wilke în articolul său asupra aceleiaşi 
localităţi din "Reallexikon der Vorgeschichte" a 
d-Iui Max Ebert 2. 

In ce priveşte inventariul, mai întăiu nu trebuie 
să ni apară întru nimic straniu, la Sultana, to
poarele numai cioplite de silex, cu indicarea de 
progres a lucrului lor, pe care am subliniat-o. Ca 
şi cu harpunele, şi nu numai la Cernavoda, ci şi 
aiurea în câmpia munteană, cum se va vedea din 
alte săpături, întreprinse recent tot de Museul 
nostru, asemenea imixtiuni de elemente inventa
rice mai vechi trebuie să le punem, cred! pe  
sama unui conservatism tradiţionalist, constatat 
de repetate ori în evoluţia culturii umane şi cu 
atât mai firesc în aceste îndepărtate timpuri. 

In cadrul Daciei şi al Sud-Estului nostru, Sul
tana ilustrează, întâmplător pentru întăi a oară, 
câmpia munteană, cu un material mai bogat şi 
variat, caracteristic mai cu deosebire faţă de !>i
tuaţia ei geografică, intermediară, şi de rolul de 
trecere ce a jucat în toate timpurile. Bogată mai 
ales în acea ceramică zisă cu proeminenţe, Sul
tana reclamă prin ceramica ei pictată şi mai ales 
prin plastica ei de os (pentru întăi a oară întâlnită 
şi la Nordul Dunării) asămănări şi o orientare în 
legătură imediată cu regiunile bulgăreşti din 
dreapta aceluiaşi fluviu 3. In că odată, Dunărea n'a 

1 Germania de Sud şi Austria : Cari SChuchhardt, Cer
navoda, eine Steinzeitsiedelung in Thrakien, in Praehis
torische Zeitschrijt, XV, 1 923, p. 26. 

2 Band Il, vierte Lieferung, Berlin 1925, p. 295. 
• G. Wilke, articolul Bulgarien În Reallexikon, voI. II,  

fascicula 3, p. 204 şi urm., citat şi În special planşa cu fi
gurinele de os. 
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fost hotar de netrecut, din contra. - Zădarnic 
căutăm însă jur împrejur asămănări şi în ce pri
veşte încercările de realisare plastică a figurii u
mane în lut ars, care la Sultana întrece, fără în
doială, tot ce s'a reali sat mai desăvârşit ca linie 
şTSlinţ 

-
al formei, pentru aceste timpuri, întru cât, 

fireşte, le cunoaştem pănă acum. 

Dar ŞI In această privinţă orice deducţii şi 
teorii sunt premature. Sultana e numai un înce
put. Săpături recente, în curs de publicare, în
treprinse de alţi membri ai Museului condus de 
d. V. Pârvan sunt menite să completeze lucrul 
cu tot alte fapte, din ce în ce mai conclu
dente. 
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\J BISERICA RUDA-BÂRSEŞTI DIN COMUNA BERCIOI-ARGEŞ 
- NOTE AS �PRA PICTURII -

DE G. TEODORESCC. 
--0--

Pictura bisericii s'a făcut pe la 1 624 
după cum deducem din inscripţia aflată 
pe o icoană a Maicii Domnului de la cata
peteasmă : 

t llil. il HJ 6 P ft li1tJ, 6 % 1 6 .  A �K f1 .  K I 6 P fl H ft H .  

1'.. . . f H K ft .  A 6 A � . Ill n P T ft .  11HI P H 6 .  K J 6 P ft l.l, f1 . 

iK � Il1t .  Illfl P K O .  IU fl P I 6 .  A H llil. !'1 .  A 6 e n fl .  

J{ rl T !'1 il IHl ft .  AH1t. Il!. 1'1 .  Ill l.l, f 1 .  3 P il li .  (fig. 
1 ) , de unde deduc că jupâniţa Despa, 
care figurează drept ctitoră, e una si a
ceiaşi persoană cu Despa de pe ic�ană ; 
deci şi biserica e pictată la această dată. 

Biserica are forma dreptunghiulară, fără 
sinuri şi turlă, împărţită în altar, naos, pro
naos -şi tindă, care a fost adăugită mai 
târziu. In decursul timpului biserica sufere 
multe modificări în arhitectură şi pictură. 
încât nu a rămas intact decât altarul. 

Modificările aduse după constatările pe 
care ' le-am făcut în podul bisericii sunt 
următoarele : se coboară mai jos cupola 
de la naos, aceasta în casul când biserica 
în forma primitivă nu a avut turlă : în acest 
cas se înlocuieşte turla cu cupola. 

Bolta de la pronaos, - aici observăm că a 
fost boltă, - se coboară mai jos, si din boltă, 
cilindrică, în sens transversal, se c'onstruieste 
cupola, adăogându-i şi patru pilastri pe 
cari se sprijină. Odată cu aceste �odifi
cări aduse în arhitectură, picturile prime 
stricându-se, se pictează din nou naosul si 
pronaosul. ' 

Toate aceste modificări se fac la anul 
1 772, de către ctitorii " jupan (numele sters), 
şi jupaniţa dumnealui Stanca, jupân ' Ră
ducan Postelnic" ,  şi încă un jupan al cărui 
nume este sters, si un monah, Rafailă 
SIăvitescu ; �ceste portrete se găsesc în 
pronaos pe păretele de Nord şi Apus (fig. 
2). Această dată, împreună cu iscălitura 
unui pictor, - zic unul, pentru că avem să 
mai întâlnim încă o iscălitură, - o găsesc 

pe icoana " Sfinţii Voivozi " de pe părete1e 
de Miazăzi, lângă catapeteasmă. Pictura 
de pe această icoană se asan1.ănă în to
tul cu picturile din naos şi pronaos, şi 
chiar faptul că biserica are hramul Sfinţii 
Voevozi, pe cari îi găsim şi pe icoană, 
ne îndreptă teste să credem că modificările , , 
aduse în arhitectură �i pictură au fost 
făcute la aceastiÎ dată. In altă parte a 
bisericii nu mai găsim nicio dată, pisania 
veche fiind distrusă si înlocuită cu alta în , 
zilele noastre. 

Catapeteasma e zidită şi pictată şi mai 
târziu ; de altfel şi pictura e inferioară celei 
din naos şi pronaos. O inscripţiE: găsită pe 
icoana Sfântului Nicolae, de pe păretele 
de Nord, tot langă catapeteasmă, ni lămu
reşte acel lucru : "Pătru Zugrav, 1 784 " .  

Şi aici găsim o asămănare între picturile 
de pe catapeteasmă şi icoana aceasta. 

Aşa dar avem trei epoci de pictură bine 
distincte. 

Altarul cu următoarele scene din prima 
epocă : Maica Domnului pe jeţ cu Isus în 
braţe, având în dreapta şi stânga pe ar
hanghe1ii Mihail şi Gavril, ocupând toată 
bolta. Dedesupt e pictat tabloul " Impărtă
şania Apostolilor" ,  în formă de frisă cu 
cei doisprezece Apostoli. 

In mijloc e representat Mântuitorul în 
două părţi, împărtăşind pe Sfinţii Apostoli, 
aşezaţi de o parte şi de alta, câte şase (fig. 
3-4); în partea de jos a altarului sunt zu
grăviţi arhiereii : în stânga arhiereii : Chiril, 
Grigorie, Vasile, iar în dreapta Ioan Zla
taust, Atanasie, Nicolae, Ignatie si Spiridon 
(fig. 5-8). 

' 

Tot în altar observăm că acei doi dia
coni de la întrare sunt acoperiţi cu zidul 
catapetesmei, ceia ce ne Iămureste, deci, 
că întreagă catapeteasma a fost făcută ul
terior. In afară de ace� te scene mai sunt 
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Fig. 1 .  - Icoana M ai :ii Domnului. 
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doi îngeri pe arcul care des
parte altarul de naos, aşezaţi 
în dreapta şi stânga, ţinând în 
mâni un medalion cu pictura 
din a doua epocă. 

Tot din prima epocă e şi 
ctitorul şi un copil de la în
trarea în biserică, în stânga 
uşii, descoperit supt frescele 
din a doua epocă, şi icoana 
împărătească a Maicii Dom
nului, cu Isus în braţe, de pe 
catapeteasmă, pe ca e am găsit 
si inscriptia care Iămureste data " , 
zidirii bisericii. 

Acestea sunt toate picturile 
din prima epocă, găsite în bi
serică si care ne interesează 
mai muÎt. 

Dacă din aceste puţine ta
blouri nu putem să ni facem 
o ideie sigură de valoarea ar
tistică a picturii care a fost în 
toată biserica, totusi, studiindu-Ie , 
pe acestea cu atenţie, avem 
să observăm că, prin coloritul 
sărac şi sobru, prin stângăcia 
desemnului şi mai pronunţat, 
prin omamentaţia cu totul de
cadentă de pe veşmintele ierar
hilor, aceste picturi, în evoluţia 
artei Teligioase din Oltenia şi 
Muntenia, marchează începu-

Fig. 3. - Sf. Apostoli Iuda, Toma şi Iacob. 

Fig. 2.  - J t.:păneasa �Neacşa. 

tul decadEntei acestei arte. 
Totuşi pe �nele locuri vedem 

că artiştii mai păstrează încă 
din · splendidul meşteşug al pre
decesoril r, lucru pe care î l  
observăm mai mult la figuri. 
De exemplu : capul Mântuito
rului copili: l din tabloul din 
altar şi cel din icoana de pe 
catapeteasm ă, amândouă având 
o asămănare perfectă, şi mai 
mult la tabloul ctitorului de la 
întrarea în biserică, vedem că 
artistii dau dovadă de un de
se�n sigur şi de un naturalism 
pronunţat. 

Cei a ce găsim însă original 
la aceste pi<;:turi e felul de in
terpretare a subiectelor, pe care 
nu-l mai întâlnim în bisericile 
noastre. De exemplu în tabloul 
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" Impărtăşania Apostolilor" ,  din altar, vedem 
pe Iuda, întors cu spatele spre Mântuitor şi 
introducându-şi degetul pe gât, spre a vo
mita împărtăşania, iar pe Apostolul Pavel 

Fig. 4. - Sf. Apostoli Pavel, Ioan şi Marcu. 

pictat de profil şi cu gura deschisă, spre a 
primi împărtăşania, casuri, dacă nu unice, 
în orice cas destul de rare în interpretarea 
.acestor scene. De asemenea în naos, cu 
toate că pictura e din veacul 
al XVIII-lea, scenele : Ducerea 
crucii, Răstignirea şi Invierea, 
de pe păretele de Nord, găsesc 
de asemeni că sunt originale 
în composiţie, de unde deduc 
că aceste picturi sunt copii după 
primele, pictorii din acest timp 
fiind cu totul lipsiţi de[-: origi
-nalitate. 

ci după înviere, când se coboară în Iad, 
pentru a salva pe Fiul Omului. 

Pictura e al fresco, ca tehnică foarte bine 
executată, făcute cu var curat şi paie, ca 

si frescele de la Biserica Dom
�ească din Curtea-de-Argeş. 
Inscripţiile sunt în slavoneşte, 
de unde deduc că pictorii au 
fost Slavi, probabil Sârbi. 

Frescele din naos şi pronaos, 
după cum spun mai sus, sunt 
în cea mai mare parte copii 
de pe primele şi, cu toate că 
nu sunt lipsite de interes, co
respund bine timpului în care 
au fost făcute. In lipsă de spaţiu 
mă mărginesc nu mai ale men
ţiona. Pictorii, aici, sunt Ro
mâni ; ca dovadă, iscălitura : 
P fI <I> fi I  il ,  pe care o găsesc pe 
icoana Sf. V oivozi din naos 
şi nJH�f]XIAH1 KOH P f)A� 3�r. ,  
3 � n e  (= 1 78 1 ) , a cărui iscăli-
tură am găsit-o în două locuri 
tot în naos, de-asupra uşii la 

întrare, la locul unde a fost pisania, care 
a fost distrusă, şi pe tabloul Dumineca slă
bănogului, de pe arcada de la întrarea în 
naos. Picturile sunt tot al fresco, însă aici 

In scena Ducerea crucii, ve
·dem crucea dusă de Simion 
<lin Cirena, iar nu de Mântui
torul, cum e casul mai în toate 
bisericile noastre ; în tabloul 
Răstignirea, unul dintre tâlhari 
e represintat cu aureolă de 
'sfânt în jurul capului - aici 
pictorii s'au inspirat din cu
vintele Mântuitorului , care a 

fig. 5. - Sf. Ierarhi Ioan Zlataust, Atanasie şi Nicolae. 

'spus lui Baraba, unul dintre tâlhari : "Tu 
vei fi azi cu mine în Raiu" .  In tablouf 
Invierea, Isus nu e :represintat în momentul 
-când se înaltă la cer, încunjurat de lumină, , 

pi<:ţorii au adăugat şi nisip la var, iar 
paiele sunt înlocuite cu câlţi. 

Restaurarea picturii am făcut-o cu pro
cedee simple, fără a întrebuinta substante , , 
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care ar putea să atace frescele : le-am cu
răţat cu apă şi săpun de tot fumul şi pra
ful depus, iar în părţile unde au fost făcute 
reparatii - căci au fost si unele reparatii , , , 

urmă le-am limpezit bine cu apă curată şi 
bureţi noi, până ce şi-au recăpătat colo
ritul lor natural. Draperia de pe păretele 
de Nord din naos fiind complect stricată, 

fig. 6. - Sf. Ierarhi ChiriI, Grigorie şi Vasilie. 

făcute ulterior -, în aceste părţi, dacă varul 
si colorile nu cedau, am întrebuintat pene , , 
moi de lemn şi prin frecare am degajat 
picturile de varul şi colorile suprapuse ; în 

Buletinul Comisiuytii Monumente/or Istorice. 

am făcut o alta tot din frescă, copiind pe 
aceia de pe păretele de Sud, unde am 
găsit pe aceia din prima epocă. 
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DOUĂ PIETRE DE LA MUSEUL NATIONAL DIN BUCURESTI . , , 

DE N. IORGA. 
--0--

Intre pietrele încă nedescrise din culoarul din 
fund al IMuseului Naţional, două merită o deo
sebită atentie. , 

1 .  Una, cu litere mari, de caracter străin, 
poartă această inscripţie grecească : 

( . . .  nenorocitei sotii si copiilor iubiţi. Plîngeţi, 

învătatilor si la . . .  
' 

r�gaţi să capete coroanele 
" ) ,  

ceresti ; 8 Septembre 1 698). 
păcat că nu ni s'a păstrat prima parte a pie

trei, care trebuie să fi fost pe mormîntul unui 

dascăl. 

Fig. 1 .  - Inscripţie grecească din 1698. 

oavo� 
oucr"t�VIfl "t' d).0XIfl xai 
1:EY..VecrO"l epO,Ol�. 
y"),!Xucra'te ep l),O),OjOl Y..ai sl� 
fjvov 7apo[7te� (sic) 
sUXEcr&' oupav[wv 'tov 
o' E),ctXel V o"ŢeepctVW'l 
le7t1:E!-L0p[OU 8, 1698. 

2. O frumoasă piatră, cu largă împodobire 
florală · pe margeni, cu cei patru evanghelişti în 
colţuri şi, în mijloc, cu vulturul purtînd crucea, 
de-asupra căreia doi îngeri zburînd ţin o co
roană, are această inscripţie romănească : 

t Acestă sîntă besearecă ci se chem[ă] Pinu, 
carele iaste hramu al sfintei Naştere a preacuratei 
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Maieăi a Domnului Nostru Is. Hs. purure fetin\ 
Marin\ ziditu-o-au dea în temelie eu, robul lu 

Fig. 2. -

Dumnezeu 10 Mateiu Băsărab Voevod, înpreună 
cu Doamnn\-mea 11inea, că era mănăstirea de 

lemn şi stricată, vă lt. 7 1 56, isprav. Radu ea
p[itan] ot Buz[ău]. 

Dedesupt e împodobirea porţii cu o linie go
tică suitoare şi două rosete de ambele părţi. 
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\JCÂ TEV A LEGĂTURI ROMĂNESTI I 
DE N. IORGA. 

--0--

Arta legătorilor de cărţi, pe can-l gasIm 
cu numele în documentele noastre din se
colul al XVII-lea înainte, n'a fost încă ţi
nută in samă. Ea a dat totuşi produse re
marcabile, si a le înfătisa e o datorie atâta , , , 

cărti sau în documente, ale mesterilor nostri , " 
de legat cărţile, nu vor mai fi numai ele-
mente de curiosi tate pentru cercetătorul 
erudit. Legaţi de fapta lor, legătorii vor 
apărea şi ei în şirul lung al realisatori-

Fig. 1 .  

vreme cât se păstrează intacte, cu miile, 
vechile cărţi de slujbă. 

Numai atunci se va putea scrie istoria 
acestei arte care a avut la noi o însem
nată înflorire. Numele, păstrate adesea, pe 

lor smeriU de frumusetă in terile noastre. , " 

La mănăstirea Neamţului se mai păs-
trează fiarele cele vechi, din vremea sta
reţului Paisie, care au fost si intrebuintate , , 

din nou. 
Deocamdată presintăm câteva exemplare 
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din secolul al XVIII-lea ca specimene, cu 
observatia că unele din fiară sânt mult mai , 
vechi, precum e Răstignirea (de la fig. 1 ) , în 
care e remarcabil si delicatul chenar de , 
margine, din care se desfac în colţurile pă
tratului din mijloc, aşa de delicat, patru 
flori de crin. 

De aceiaşi dată pare, după litere, si a , 

Altul, de o foarte frumoasă înfătisare, , , 
dă, cu inscripţie tot grecească, alt Mân
tuitor în jeţ de stăpânire, cu câte două 
rosete de ambele laturi (fig. 5 şi 6). 

O origine greco-orientală are Inălţarea, 
cu Hristos purtând steagul, între două can
dele aprinse de-asupra mormântului schiţat 
în chip vag jos (fig. 6). 

Fig. 2. 

doua Răstignire, liniile marginale fiind mai 
grosolane, de un stil mai recent (fig. 2). 

Aiurea de-asupra figurilor e un heru
vim, dedesupt oasele lui Adam ; în fund o 
cetate cu două turnuri (fig. 3). 

Vechiu pare şi Hristosul în slavă, între 
rosete (de la fig. 4) , margenea având, cu 
un caracter mult mai simplu, aceleaşi linii 
:generale ca în primul cas. 

Pănă si cărtile obisnuite din bisericile , , , 
mici au foarte dese ori în legătură fiară 
de un caracter original. 

* 
* * 

Aceste cărţi de aici datoresc frumoasa lor 
legătură, poate de provenienţă direct orien
tală, faptului că au aparţinut vechii Mi
tropolii a Proilavului (astăzi sânt depuse, 
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venind de la biserica Sf. Arhangheli, 
la Sf. Spiridon 1) . Pe una din ele, o 
însemnare grecească, pe care o re
produc (fig 7) spune aceasta : %IXI cdn;o 

01 auv "COL\; &UOl\; 67t1XPXEl 't'ii\; €.v 'Ir.PIXO'0 

Fig.7. 

eX"'(to:\; 'tE xo:l �EPCi.\; b.X),'fjUtIX; -i6 &'(Wl"CcÎ."CYj\; 
My}"CP07tO)'EJ)� 't�\;  'tlf! :Uf!SVYj� E7t OVOf!IX'tl 'twv 
ItO:f!f!€"'(ta'twv &pxo:nD,wv MYJXO:'0)' %IXI ro:6p t�)" 
&Vo:9Ef!o:'tE�Y}E6:UJO:v (?) Oito[o: %:â &'1 . cbo'lV 
€xElvol 07t'f)7tep f] 9E),O')V 't {jV yJ,wdjv IXU't�\; Ep-

Fig. 6. 

Fig. 5. 

" cÎ.<;'Ecr9IXl · 0w·j'ttp. 'O ' 17tpIXtJIX\; rEl�V(lO\; (?) 
"'(pIXf!f!cm%o� OEOIXlOl. (= Si aceasta cu ce-, 
lelalte este a sfintei si sfintitei biserici , , 
a prea-sfinţit ei Mitropolii cinstite pe 
numele prea-marilor arhangheli Mi
hail şi Gavriil j să fie afurisiţi cei, 
oricari ar fi, cari ar voi să o fure j 
1 8 1 3. Al Brăilei grămătic, Gheorghe, 
mărturiseşte). 

1 V. Buletinul Comisiei Istorice, XI, p. 144, 00. 1 5. 
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D E  N. IORGA. 

---0--

Imprejurările, care au dat Turcilor pă
mânt românesc, _ şi pă.n1ânt turcesc Româ
nilor, au făcut să avem în ROG1ânia cat eva 

Fig. 1. - Moscheia din Mangalia. 

măcar din moscheile care au trebuit să fie 
multe : la Timişoara, la Inău şi Lipova, pe 
tot malul stâng dunărean al raielei mun
tene, de la Severin la Brăila si în tot - , 
Sudul basarabean, de la Reni la Ce-
tatea-Alb�, fără a pomeni toată Do
brogea. 

Ni s'a păstrat o moschee la M an
galia, cu întrări intet:esante şi un bogat 
cimitir - constructie măcar din se-, 
colul al XVII-lea. Una, mai largă, şi 
vrednică de studiu, la Silistra. Mos
cheia de la Brăila, foarte sărăcăcioasă, 
camuflată astăzi în biserică de stil. 
Si, în fine, cea din Ismail. , 

E zugrăvită, tare şi grosolan, prin 
colturi, de Rusi j egumenul a spălat si " , 
revăpsit aceste scene de o pretenţioasă 
stângăcie. Toată rânduiala interioară e 
de nerecunoscut din causa adausului unei 
cuviincioase catapitesme de caracter mos
covit. 

Ceia ce o recomandă atenţiei e numai 
marmura cadrelor de la usi si de la feresti , , , 

si mai ales coloanele. , 

Două au rămas în afară. Alte patru 
sprijină un pridvor. 

Capitel urile fine, de linii geometrice 
extrem de sobre, trimet la o epocă 
anterioară splendorilor domniei lui So
liman Magnificu1, deci între 1 484 şi 
1 521 . 

E cea mai veche, deci, din toate 
monumentele de la noi ale arhitec
turii musulmane. 

A o feri de văpsirea marmurii, de 
adausul de pictură nepotrivită-tocmai 

se lucra la una pentru serbarea apropiată 
d inaugurării monumentului � e o datorie 
a fiecăruia. 

Fig. '2. - Biserica Sfinţii Arhangheli din Brăila, 
inainte de restaurare. 

Dar cu aceasta nu se mântuie ce, ni· - - . 
poate oferi pe pământ romănesc arta mu,"":. 
sulmană. -Cefcefăfi- răbdătoar� 

-
o

· 
pot

' 
găsi 
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şi aiurea : din Banat, din Dobrogea Nouă 
'"li  s'au semnalat une ori rămăsite ale mos-, , 
cheilor de pe vremni . Mâni vandale voiau 

Fin. :;. - }, Ioscheia din IsmJi l .  

nu odată să se atingă de dânsele. 
Ne-am împotrivit. 

Dar o statistică ' a acestor clădiri 
trebuie cândva să se facă. Ele nu 
oferă decât liniile de c:rhitectură, dar

'� 

Fi,:]. 4. - Stalp al moscheii dia Ismalt. 

acestea sânt interesante şi prin rari
tatea lor. 

Pentru a arăta ce poate răsări în 
fiecare moment înaintea noastră, voiu 
cita ce mi s'a spus cu privire la mos-

Buletinul C:Oii.1 L;s.L.;u n, i i  J10l'l.Ume,llelol· Ist orice. 

cheia, de ap.:lrentă totusi nouă, de la Hâr-, , 
sova. Cum în acest oras se amestecă, pe , , 
vechiul fond clasic, influentele, si unele , , 

din ele sânt evident turcesti -- o cetate , 
turcC3.scă întreagă e cuprinsă în zi
durile lui Petru Rares de la Hotin - , , 
ar fi aici un vast teren de cercetări 
pentru un arhitect stăruitor. 

Se crede de obiceiu că n'am avut 
moschei în România în afară de linia 
raialei. li e tocmai aşa. La poalele 
muntelui Caraiman (numele adevărat 
românesc e numai Omul), numit asa , 
după VfErun Caramanlâu care făcea 
ca,.caval aici (casurile sânt dese), un 
loc 52 chiamă încă Nlecetul Tu rcilor. 

Fig. 5. 
i 
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Aceste moschei sânt în cea mai mare 
parte lipsite de vechile lor cimitire. Cea 
din Silistra, atât de frumoasă, în ciuda adău
girilor fără gust, căci păstrează înaltul, pu
ternicul minaret, de o aşa de fină sculptură 

- cred că avem a face cu o operă din 
secolul al XVI-lea - ,  are, pe locul acelui 
cimitir desfiinţat, o clădire odioasă termi
nată din roşu, ale cării două rânduri par 
a trebui să adăpostească o scoală, nu stiu , , 
a cării natii si a cării religii. , , 

La Mangalia însă mormintele s'au păs
trat, din fericire toate. Reparând moscheia, 
am făcut să se ia fotografiile, care urmează, 
ale celor mai frumoase din pietrele s�pul
crale. 

Unele, purtând în vârf frumoase turbane 
largi, arată situaţia deosebită a celui în
gropat : inscripţia, a cării descifrare vom 
căuta s'o dăm în curând, se presintă în 
rânduri de o eleganţă deosebită (no. 5-6). 
Altele (no. 7) acopăr rămăşiţele unei cre-
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dincioase a Islamului, si de aceia turbanul , 
din frunte lipseşte. 

Odată avem a face cu o simplă stelă 
de marmură pe care o delicată sculptură 

înşiră lungi ramuri întortochiate de pe care 
atârnă struguri ; jos ; vasul, de gust orien
tal, pare a fi adăugit (no. 8). 

Mesteri din Răsărit, cunoscători de multe , 
stiluri, dintre care nu lips�şte niciun si
mili-gotic, lângă flori larg desfăşurate în 
margenea unor foi ca de feregă stufoasă, 

au săpat şi piatra de mormânt, acum în 
vechea biserică bulgărească de acolo, de la 
Mangalia (no. 9). Inscripţia greacă din în
gusta poartă de la mijloc are acest cuprins : 

::G;('jţE. 
E-/."IjfJ.:f fJ7] 6 f-l::Gzapi't7]c.; �PXW'l BE)'7]crap7]oc.; lI1ap_ 

-rtq> tel.,  � f u�P� GCl6&:'Cql. 

1 685. 
A adormit fericitul domn Velisarie, Mar ... 

tie 1 1 , ziua Sâmbătă. . 
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Cele două Chilii stau si astăzi în fată, , , 
rivale numai în ce priveşte sărăcia,  pără
sirea, ignoranta si înstrăinarea lor. , , 

Nimic din prospeIitatea comercială a 
uneia, din gloria războinică, din martiriul 
crestin al celeilalte. 

La Chilia Veche, Eschi-Chilia Turcilor, 
3.000 de oameni sânt strânsi în jurul unei 
b iserici, de pe la 1 830, închisă GÎci in im
posantele, frumoasele linii ale unei imense 
clădiri noi, mare cât catedrala din Blaj, cu 
care samănă şi prin cele două turnuri din 

gurul om de ispravă" .  Incolo, dacă şase sute 
de copii urmează la şcoala, cu un vrednic 
învăţător tânăr, Dimitrie Dogaru, cu inte
res pentru istorie, la biserica preotului sim
patic nu vine nimeni din causa sfântului 
calendar făcut de însu si Mântuitorul si dat 
la tipar în Pascali�. 

, , 

Totusi amintirea Ucostomului, " Vâlco
vului " 

'
italian, cu .consulii, masarii şi " scrii

torii de �crisori greceşti " ca Antipa, n'a 
perit. La un chilometru de la mal e şan
ţul, care se acopere din ce în ce şi despre 

Fig. 1. - Cetatea lui Ştefan-cel-)\. laTe la Chilia Nouă. 

fată - concurentă, ajunsă acum inutilă, cu , , . 
noua zidire bisericească din fată de la Rusii , , 
de atunci (de treizeci si trei de ani stă în
treruptă lucrarea şi ar

' 
ajunge un milion 

pentru a o da gata). Totul dispăruse acum 
o sută de ani, când vre-o cinci familii de 
" câslari " ,  de ciobani din câslele basarabene, 
s 'au

' 
refugiat aici, la Turci, 

'
de serviciul mi

litar si de imposit. Nimic istoric în căsutele , , 
albe, relativ curate, rând uite de-a lungul 
stradei-şosele pe care a făcut-o primarul 
Răzvan, recomandat de localnici ca " sin-

�are se ştie că pe acolo treceau spre T ul
cea mai usor cu corăbiile. 

Săpături
' 
în acel loc sânt absolut necesare. 

Dincolo, la Chilia Nouă (învăţătorul Do
garu spunea că Vechea Chilie e " Noua 
Chilie Veche " ) , preotul venerabil care a 
fost aici şi pe vremea stăpânirii româneşti 
încheiate la 1 878 si care, ca si învătătorul ,  , " 
ca si directorul liceului, se interesează de 
trec�t, crede că aici, după cetate, era un 
canal, aşa încât o parte din aşezarea ac-
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tuală de pe malul stâng era insulă. Măr
turiile documentare se opun acestei ipo
tese, ispititoare la prima vedere. 
� Acolo, cetatea s'a păstrat. Se desluşeşte 
perfect chiar la ţerm. cuprinzând o foarte 
vastă suprafaţă, pe care neapărat o împrej-

pentru ultima reparaţie pripită a lui Ştefan
cel-Mare înainte de atacul decisiv al r ur
cilor j unele sânt în lat, altele în lung, dar 
fără nicio îngrijire. Sus, blocuri grele de 
piatră tăiată sînt înecate în ciment. Acesta 
însă e sistemul de zidărie al Turcilor, cu-

Fig. 2. - Altă vedere a cetăţii. 

rouire de sârmă ghimpată ar trebui s'o fe
rească de încălcări nouă. Sânt santurile, , , 
largi şi adânci, prin care până mai ieri 
·curgea apa. Şi sânt două părţi neatinse din 
vechile ziduri, una pe o culme, alta în vale, 

Fig. 3. - Un colţ de ziduri. 

de spre orăşelul de azi , cu străzile de pia
tră ascuţită şi cu podul de lenm primitiv. 

Intre ele este o deosebire pe care orice 
·cercetător al Hotinului o va recunoaste. In , 
vale piatra aspră e arnoqtecată cu cărămizi 
·de o structură tare, pl'�a la răpezeală, ca 

ceritori în 1 484 : piatră tăiată şi ciment. 
La H otin Turcii din 1 7 1 3  au luat pentru. 

dânsii numai Un colt din cetatea lui Petru-, , 
Rareş. E acesta casul aici ? Ar părea mai 
curând contrariul : întinderea până la Du

năre a vechilor întărituri. 
In legătură cu blocul moldovenesc 

al zidului era de sigur şi biserica lui 
Ştefan-cel-Mare. Numai săpături în
grijite i-ar putea găsi locul. Jn schimb, 
nu departe de frântura rămasă, la ca
pătul podeţului, între case mai mult 
smerite, este, în umbra formidabilelor 
turnuri împodobite cu tot felul de bi
biluri ca un lucru de zahăr pentru 
masă, bisericuţa care poartă pecetea 
lui Vasile Lupu şi inscripţia solemnă, 
de un caracter întortochiat, din 30 
l\tfaiu 1 648. 

Nu e nevoie să mai schitam t istoria , 
eL Ea aparţine marii opere basara
bene, crestine si moldovenesti, a bo
gatului stăpânit�r care s'a folosit de 

luptele interne dintre Tatari, de revolta lui 

I V. Iorga, Studii Istorice asuprA Chilipi şi Cetăţii
Albe Noua cronică germană a lui Ştefan spune : »In dem 
�loned JUnij, 22 Tag, hub der Voyvoda an zu mauren 
Kylia und volbrach eS5 den selbygen Sumer mit 8 hundert 

Meurer nd 1 7  ulaussend Helffer " .  
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Cantemir-Mârza, de absenta Sultanului , 
Murad, reţinut de războiul din Asia, 
Pentru a restitui dominatiei romănesti , , 
această Basarabie bugeceană, făcând 
din ea o parte din noua eparhie a 
Proilavului, creată pentru învăţatul Me
letie Sirigul, şi chemând în ajutor au
toritatea Patriarhiei ecumenice. 

Clădirea acestui Sfânt Nicolae (azi 
tocmai e acela al Lipovenilor, 23 Maiu) 
e de tot curioasă. Se înfundă în pă
mânt cu ziduri groase, dar fruste, tăiate 
de câte două fereSti pătrate, fără niciun 

Fig. 5. - Inscripţia grecească de pe un mormânt 
în fala altarului. 

Fig. 4. - Parte din ziduri. 

fel de ornamente, nici pentru secolul al 
XVII-lea. Chiar făcând abstracţie de i11-
formele adause, zugrăvite, dup_ă sistemul 
basarabean, ca o casă de mahala în Bu-· 
curesti, ea n'are nicio linie. , -

Dar scările şi pavagiul în faţa altarului 
sânt făcute din marmură. Din cea mai bună 
şi scumpă marmură sculptată. Distingi în
dată resturi de sculptură si litere armenesti,_ , , 
nu prea vechi. Lectura uneia din ele, de d. 
Sirouni, cuprinde o dată de la începutul 
secolului al XVIII-lea 1, Chiar înaintea dverei 
centrale e o piatră mare, ornată cu flori 
persane, ieşite dintr'un vas, Care, în litere gre 
ceşti de un caracter arhaic, are acest cuprins :.  

'O 'tc7.rpo� 'tou drIEVEG'tc7.'tOU 0WfLcz, 
U(OU ' Iwc7.vvOU ano NCOXWPl, Cf-xnB'. 

(Mormântul prea-nobilulul Toma, fiul lui Ioan de la 
eochori, 1689.) , . 

Toma al lui Ioan pare a fi un Grec 
făcând aici negoţ supt Turci. 

Data e incontestabilă. Ingroparea s 'a fă-o 
cut deci patruzeci şi unul de ani după clă
direa bisericii lui Vasile. Intrebarea se pune 
deci : o avem pe aceasta în starea de azi 
a zidirii '? 

Să fi existat o mare şi bogată biserică 
a Armenilor, cărora li ştim rolul la Ce
tatea-Albă, nu se arată prin nimic. Pietrele 
nu pot fi aduse decât din acest din urmă 
oraş. Când au fost ele aduse '? De sigur că 
pe vremea acelor lupte dintre Ruşi şi Turci, 
în 1 77 1 , în 1 809, din care vin oasele cu 

I Voiu da la un loc pietrele armeneşti de la Chilia şi. 
de la Cetatea-Albă. 
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'care e sămănată toată cetatea si care se , 
află cu grămada la orice săpătură. Atunci 
s'a sfărmat vechea biserică si s'a făcut, cu , 
materiale . răzleţe, cea nouă. 

Sigur este că Vasile-Vodă n'a făcut o 
biserică nouă. Tot asa de sigur că n'a mos-, , 
-tenit aici una de la Stefan-ce1-Mare. Pare , 

t HS&OI\ fH I E I\\ WTlI.d H CK  nOCWkLU fH i f l\\ CHd  H 

CK&PK IU EH I f l\\ C'rf'O AS,Xd H S &OI\ H  KJ\f'0 4 H[C'rH]& H H  
H 'xc'rs/\lo&H& 'iH I W  RdCHl\ 'iE ROfKOAi.1 R'I< IO I\\I\ C'r 1O 
f'Cn [o]AdpK Sf l\\I\ H I\\OI\AdRCKOH CKSAd lI.PKRK nwcp-kA 

f'OI\d KHI\IHCKH HAE 'I< EC'r ,IPd l\\ C'r'rO EPdP,Id H 4 1OA'r
&WPlI.d HHKOl\dE H Hd4dC  SAd'rH RI\'rW SpHE, 1\\ II p'r. 

d, H CKRPK LUHC  RI\-k'r SPHS,  I\\ ClI.d .\\d H  J\. 

Fig. 6. - Inscripţie. 

probabil că zidirea primitivă era, ca şi cea 
de la Căuşani, ca şi biserica Armenilor din 
Cetatea-Albă, un modest Iăcas crestin de , , 
supt dominaţia turcească : Domnul restau-
rator s'a mulţămit s'o întărească. 

Inscripţia frumoasă, de complicate linii 
elegante, de pe frontonul bisericii are acest 

• 1 ,cupnns : 

t V. şi Memoriile societăţii din Odesa, 1, p. 293, col. 
1, şi planşa V. Şi dr. Davila in 1867 scrie despre Chilia : 
-.A Kilia existent des ruines genoises et une eglise souter-

Adecă : 
"t Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu 

săvârsirea Sfântului Duh a voit bine credinciosul , 
şi de Hristos iubitorul 10 Vasile Voevod, cu mila 
lui Dumnezeu Domn al T erii moldovenesti, si a , , , 
făcut biserica supt cetatea Chiliei, unde este hram 
sfântul ierarh si făcător de minuni Nicolae si a , , 
început a se zidi la anul 7 155, Martie 1 ,  şi s'a 
săvărsit la anul 7 1 56, luna lui Maiu în 30" .  , 

raine, construite par Vasile Lupu-Voda" (Helene Perticari,' 
Le general dr. Carol Davila, Bucureşti 1930, scrisoare din 
9/21 Iunie 1867). 
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1. ANDRLESESCU, Vasile Pârvan. 
BiogI�aphie' du defunt areheologue, membre de 

la Commission. 

VIRGILE DRĂGHICEANU, Les jouilles de Vo
diţa ; les eglises de Si. Nicodeme ei du prince 
Liiovoiu. 

L'eglise conventuelle de Vodita, sur le Da
nube, creation, au X IV-e siecle, du moine Nico
deme, a ete detruite a la fin du XVIl-e siecle, 
quand les Imperiaux du general Veterani l'emplo
yerent pour leur defense. Les fouilles ont decou
vert un type d'architecture nettement serbe, res
semblant a l a  Lazaritza de Krouchevatz (forme 
treflee, voute intermediairc en berceau entre l e  
pronaos et la nef, tores en p ierre et en briques, 
couverture en plomb ; les materiaux sont en partie 
de provenance roumaine). Une eglise anterieure 
existait au XIlI-e siecle ; elle aurait ete consaeree 
au culte catholique. 

. IORGA, Eglises d'Opăriţi, de Predealul
Sărari ei de la vallee de la Drajna. 

Notes sur l'eglise d'Opăriţi , refaite a I'epoque 
contemporaine (interessantes fresques de folklore), 
de Predealul-Sărari (en ru ines, sans interei), de 
Sion (notices du XVII I -e siecle sur les livres d'e
glise, quelques ic6nes remarquables ; traces de 
I'ancienne . auberge de frontiere). Pres de Ploeşti, 
l'cglise de Tătărani, bâtie en 1 74 1 - 1 742. 

N. IORGA, La pierre tombale du prin ce Alexan
dre Mircea. 

Le Musee ·d' Art Populaire lonserve la  pierre 
tom bale, pourvue d'une inscription slavonne et 
ornee d'un beau fleuron, du prince de Valachie 
Alexandre, fils du pretendant Mircea (t 1 577). 

O. BALŞ. Les ornements des jenetres de l'eglise 
de Dollzeştii Mari. 

A Dolheştii Mari, sur le S€reth, les ornements 
des fenetres ont un caractere armenien tres pro
nonce qu'on ne rencontre nulle part ailleurs pen
dant le XV-e  siecle moldave_ Une comparaison 
avec quelques fenetres du château de Mangoup en 
�rimee, d'oll etait venue la femme du prince 
Etienne-le-Orand, montrenf quelle peut en etre 
l'origine. 

1 .  ANDRlESESCU, Sultana (fin). 
Presentatio'n et description des figurines trou

vees dans ces fouilles de pn!histoire pratiquees 
en Valachie. Des caracteres sud-danubiens s'y 
rencontrent pour la premiere fois. Tout cela "de-

r 3Sse, sans doute, ce qu'on a realise de plus
parfait comme ligne et sens de la forme pour
!:ette epoque, en tant, naturellement, qu'on la 
connaît jusqu'ici". 

O .  TEODORESCU, L'eglise de · Ruda-Bărseşti 
dans la commune de Bercioi-Argeş (notes sur la 
peintllre) . 

L'eglise de Ruda-Bârseşti a ete ornee de pein
tures en 1 624, puis en 1 772. Avec une be\le 
image de la Vierge, elle presente des notes ieo
nographiques tout a fait originales, surtout pour 
l'eucharistie. 

N. IORGA, Deux pierres du Musee National de 
Bucarest. 

Une pierre du Musee National de Bucarest 
presente l'inscription tombale d'un maître d'ecole 
grec de 1 698, I'autre, celle de I'eglise rurale de 
Pinu (1 647- 1 648), se distingue par la  richesse 
inaccoutumee de la sculpture . 

N. IORGA, Quelqlles reliures roumaines. 
On conserve pour l e  XVIl-e et XVIII-e siecles 

roumains des reliures en cuir d'ouvrages liturgiques, 
qui presentent parfois, avec des ornements lineai
res, des images de saints et des seenes jusqu'ici 
negligees. 

N. IORGA, Mosquees en terre roumaine. 
Presentation des mosquees : de Brăila, transfor

mee en eglise, d'Ismail, de Mangalia et de Silis
trie. Des p ierres tombales s'y rencontrent ; a Man
galia aussi une pierre chretienne du XVIl-e siecle, 
d'un travail tres complique. 

N. IORGA. Les deux Chilia. 
En face de la  Chilia jadis insulaire I'ancienne 

Licostomo (ef. le slave Vlkov), maintenant com
prise dans la Dobrogea, la nouvelle Chilia mol
dave presente encore une partie de ses anciens. 
murs du XV-e siecle, cnglobes dans les fortifica
tions turques, plus recentes, en p ierre. E\le con
tient a cote de la nouvelle eglise russe la petite 
chapelle qui porte une p ierre dedicatrice mention
nant le nom du prince de Moldavie Basile Lupu, 
avec la date de 1 647-1 648. On l'a attribuee a 
Etienne-Ie-Orand comme premier fondateur. Mais 
une inscription tombale grecque de 1 689 et des 
inscriptions armeniennes du XIX-e montrent qu'il 
s'a git d'une construction nouvelle elevee apres la 
conquefe par les Russes avec des materiaux- divers. 
La vieille eglise d'Etienne ne pouvait pas etre, du. 
reste, en dehors des murs. 
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