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\)BISERICI DIN TRANSILVANIA 
BISERICI ÎNTĂRITE 

DE VICTOR BRĂTULESCU. 
--0--

BISERICA DIN DARJIU (ODORHEIU). 

In ţinutul Odorheiului, ascuns într'o 
vâlcea, ca într'o căldare, se află satul Dârjiu 

coltul de Sud-Vest se află o fântână adânca. 
din' care luau apă în vremuri grele acel 
cari erau asedia ţi inăun tru (fig. 4). 

Astăzi singură clopotniţa îşi mai păs
trează rostul ei vechiu, acela de 
a adăposti clopotele, căci basti
oanele închid, la răcoare, suncile 
sătenilor, cari se aprovisi�neaz,i. 
cu atâta cât trebuie, odată sau 
de două ori pe săptămână. Fiecare 
sătean are drept la un Cuill pe 
care îl lasă, ca un privilegiu mo
ştenit, urmaşilor. 

Fig. 1. - Biserica din Dârjiu, jud. Odnrheiu. Vedere generală. 

Dacă s'a intâmplat î nsă ca 
unul s"i. fure din slănina al� 
tuia, acesta pierde dreptul de 
a mai Întra la şunci, iar, dad 
lucrul se repetă, pierde dreptu l 

ale' cărui împrejurimi pitoreşti plac Si 111-
cântă totodată pe călătorul ce se ;bate 
pe aici (fig. 1 ). 

Cam la mij locul satului, împărţit 111 
patru viţe, după văi le pe care stau 
aşezările localnicilor, se înalţă 
maiestoasă, înconjurată de ziduri 
ţari, una din cele mai vechi 
biserici din tinutul acesta. 

la cuiul moştenit, este expropriat î n  folosu l 
altuia. 

În adăpostul din lăuntrul 
dintr'un acoperiş răzimat 

curţii, format 
pe stâlpi şi 

·1 

Curtea, in�hisă cu ziduri Îna lte 
�e şase metri, are forma unui 
patrulater neregulat, ale cărui 
la turi sân t lega te intre ele prin 
cinci bastioane, dintre care patru 
la colţuri, iar al cincilea cam la 
jumătatea bturii de Vest (fig. 2). 
In afară de aceste bastioane, pe 
laturea de Sud, se înaltă un turn 
puternic şi inalt, de aproape pa
truzeci de metri. Acesta serveste 
şi de clopotniţă şi odinioară 'va 

Fig. 2. - Biserica din Dârjiu. jud . Odorheiu. Vedere din spre Sud-Vest. 

ti servit ca punct de observaţie pentru 
cei cari se închideau ca într'o cetate. intre 
z.idurile mânăstirii. Pe supt acest turn es.te 
�l intrare<l în curtea bisericii (fig. 3). In 
B/lI. Com. Mon. Ist. - Fase. 91, 1937. 

urcând spre coama zidurilor, sătenii îşi 
adăpostesc hambare cu grâu, făină, lân,i.. 
haine, obiecte de preţ, etc. (fig. 5). . 

Am dat aceste a mănunte spre a�şl face  
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2 BULETINUL COMISIU Il lONUMEr-iTELOR ISTORJCE 

oricine ideie de această orga nisare obştească, 
dăinuitoare de veacuri. 

Biserica este lucrata in stil gotic, are 

Fig. 3. - Biserica din Dârjiu. Intrare. 

.acopenş ina lt, formă de navă, este spri
nmta pe un număr de şaptesprezece con
traforturi .. lşezate aproape unul de 
.altul (fig. 6). De jur imprejur .  in 
partea superioară. se observă un 
număr de găuri de formă semi-
irculara de-asupra carora se gă

sesc altele in formă de cheie 
impla (fig. 7). Ele au slujit, de 
igur. acelora ca'ri se apărau d'i

năuntru. i nlesnindu l i  să arunce 
săgetile lor pe de-asupra zidurilor, 
imporri\ a asediatorilor din afară, 
iar. cănd poarta era spartă şi 
du�manii năvăliau inăuntru, bi
<;erica era cea din urmă fortăreată 
eare cădea. 

' 

scară, in dreapta, spre cafas ŞI 10 podul 
bisericii. Aci se păstrează vechile obiecte 
de cult şi se pot observa bine bolţile ci

lindrice răzimate pe zidurile exte
rIoare. 

Acoperişul inalt este susţinut de 
schelăria puternică, a le cării capete 
se proptesc pe aceleaşi ziduri ajutate, 
la rândul lor, contra împingerilor d'i
năuntru de contraforturile din afară . 

Ca şi la biserica lui Bogdan din 
Rădăuţi, luptătorii de supt' acoperiş. 
erau ocrotiţi de zidurile groase, in 
dosul cărora stăteau ca in dosul 
meterezelor de cetate, cu deosebirea 
că aici, ca şi in a lte părţi in Tran
silvania, s'au păstrat zidurile încon
jură toare (fig. 9). 

Bolţile sânt împodobite in interior 
cu o serie de nervuri de piatră, ce 
se intretaie în formă de romburi şi 
de alte figuri geometrice. 

Aceste nervuri înmănuchiHe ele
gant, in trei viţe, sfârşesc, fie simplu, 
ca acele din mij locul naosului, fie 
că se încheie cu câte o figură, cum 
sânt acelea din spre altar: un cap 
de copil, un ornament, un alt cap 
de copil cu degetele În gură, de 

toată gingăşia, iarăşi un ornament (fig. 10) . 
Dacă treci prin intrarea principală în 

in aeeasta situaţie biserica din 
Dărjiu poate fi trecută in rândul 
bi ericilor intărite. ca, de al tfei, 
foarte multe din această epocă 
. şi din cele urmatoare. 

f-ig. 4. - Biserica din Dârjill. Vedere spre Sud- Vest. in incintâ . 

Întrarea în biserică se face printr'o uşă 
de pe laturea sudică (fig. 8), sau pe uşa 
principală , pe unde duce, de altfel, şi o 

biserică, ajungi printre coloanele care susţin 
un cafas scund şi greoiu, adăugit, de sigur, 
mult mai târziu, poate la 1 568 când, după 
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BISERICI D,N TRANSJLVA.'iA 3· 

informaţiile date de paroh, biserica a trecut 
de la cultul c:ltol ic  la cel u nitarian, cum 
este acuma. Tot atunci se va fi construit 
un cafas şi în a ltar, unde se află orga ŞI 
unde cantorul şi insoţitorii săi, 
împreună cu toţi credincioşii 
din bănci cântă, acompaniaţi 
de orgă. 

La a ltar este si un fel de 
alcătuire ce- i zic 'tâmpIă, aşe
zată laolaltă cu orga şi având 
ca emblemă: o stea, o cruce, 
un poru mbel, - închipuind po
rumbelul lui Noe -, şi niştf': 
trâmbiţe, trâmbiţele de la Ieri
hon (fig. 11) 

scripţia în latineşte, de pe zidul de Sud. 
Un fragment pe zidul de Nord, î n  stânga 

intrării; pare a arăta o martirisare sau, 
mai de grabă, robirea fetelor maghiare 

" -- - .. j 

Ferestrele cu cadre de piatră , 
cu partea superioară in arc 
frânt, au o îmbodobire in stil 
gotic, în unghiuri combinate 
cu acolade. Două ferestre mai 
înguste, tot gotice, datează d'i
naintea celor descrise mai sus. Fig. 6. - Biserica din Dârjiu, jud. Odorheiu. Contraforţii. 

UCIDEREA LUI "KUN", REGELE 
CUMANILOR. 

Pictura. Interesul cel mare i l  făcea odi
moara pictura bisericii, din care n'au mai 

de către Kun, regele Cumanilor. lnfăţişarea 
lor, l egate de mâni şi şezând  jos, întăreşte 
cele de mai sus, dacă facem legătură Între 
această scenă si cele următoare. Acest 
fragment se află la o mică inălţime pe

zidul bisericii (fig. 12). 
Cam la trei metri pe zidul  

de Nord, în  naos, apar trei capete
de cai, apoi un călăreţ pe cal alb,. 
înaintea acestuia un altul pe cal 
roşu, mergând la luptă. 

Fig 5.  - 8iserica din Dârjiu, jud. Odorheiu. 8astionul din col\ul 

nord-estic şi adapostul pentru hambare. 

Din felul in  care ni se înfăti
şează şi in celelalte amănunte, in 
restul picturii, călăreţul pe cal alb 
este însuşi regele Ladislau. El 
este îmbrăcat in costum de ca
va ler medieval, purtând o tunică 
de plăci metalice, scurtă pănă 
de-asupra genunchilor, şi o clmaşă 
de zale; genunchere de asemeni 
metalice, de formă rotundă, legate· 
de picior cu o chingj de zale .. 
Pe poale, tunica are un  galon 
bătut cu ornamente de formă 
pătrată. Pe cap poartă o dia-

ramas decât urme, - preţioase, este drept, 
- dar prea puţine; numai atâta, cât să 
n i  dăm sama de marea valoare a a
cestei picturi din 1419, cum o arată in-

demă domnească, bătuti cu pietre 
scumpe, având cinci ramuri in formă de cruce 
şi asamănându se cu acelea ale voevozilor de 
la Curtea-de-Argeş. În jurul diademei are o 
aureolă, a cării margine este bătută cu perle. 
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4 BULETINUL COMISlUNIl MO UMENTELOR ISTORICE 

Basarab-Vodă este infătisat cam la fel 
in Chronicon piClUi1'l, câ�d primeşte pe 
olul lui Carol-Robert 1. 

lungi, haină lungă, aducănd a cojoc , peste 
care este încins. 

Pe cap are o pălărie albă cu margenile 
ridicate in sus. 

În momentul următor Ludovic, 
in picioare, ţine de păr pe Kun, 
mort, căzut pe spate, cu pălăria 
în lături (fig. 14). 

Obosit de lupte, Ludovic doarme, 
cu capul răzimat pe mână. Lângă 
el, o fată scăpată de robie îi 
mângâie pletele, in spate un tânăr 
cu aureolă, poate un sfânt, în 
dosul căruia se află un preot bătrân 
cu barba albă, cu toiag şi cu o 
carte in mână (fig. 15) J. 

Pe zidul de Sud, începând din 
dreptul uşii ni se lnfăţişează 
dru-mul Damascului: Apostolul 
Pavel căzând in faţa calului, in 
vreme ce înainte 11 răsare un 
personagiu bătrân, iar de/asupra 

1 Supt· numele de Kuni, Ungurii inte leg pe 
Cumani. V . . N. lorgJ, Istoria Români/or, III, 
Bucureşti , 1 937, p_ 55. 

Fig. 7. - Biserica din Dârjiu. Locurile de unde se apărau. 

Tn ce priveşte cosru:nele Cumanilor, tot la 
d_ Iorga intâlnim această notiţă foarte preţioasă 
pentru cele arătate mai sus ... Ca imprumut de 
costume, cu părul lor lung şi mustăţile plecate 
in jos, Cumanii din fresca de la Gelecze au 
infăţişarea ţăranilor noştri. In Cbronicon pictum 
ei apar cu c:iciuli albe, purtăp.d haine largi. 
Vedem in miniatur i ungureşti o păLărie tă-

Su pt picioarele caitor oştenilor 1 ui 
Ludovic, un cal şi un călăreţ vrăj maş 
_ tau doborîţi. Călăreţul pe cal roşu, care 
<lleargă inaintea lui Ludovic, este 
Însusi Kun. regele Cumanilor 
(fig. 13). 

In scena următoare e te arătată 
prinderea lui Klln. Cei doi cai 
stau acum alături2, Ludo\'ic apucă 
Je gât, cu mâna stângă, pe vrăj/ 
maşul 5<lu, pe care il ţine cu 
dreapta de umăr, iar un ostaş 
<lştea ptă numai porunca pentru 
a ridica ecurea şi a/l izbi: regele 
Cumanilor poartă plete. musteţi 

, Curtea Domneasca din rhgeş. Buleiinlll Co
mlsit",ii 10nUnlf/lIelor Istorice, X-XVI, fig. 7, 
p. 13. 

tărească la Cumani. dar in altele ei . apar 
cu caciula noastră; ibid., p. 57. Cred că s'ar putea- face o 
legătură intre acest nume de Kun şi. Kunia, moşie- in Ma
ramurăş, pe care acel aş rege Ludovic, la 1 365, o confiscă 
de la �ogdan, voevodul Moldovei, şi o dărueşte lui Paie, 

• Desemourile cailor şi ale costumelor din 
,lc06te picturi aduc cu picturile contemporane 
de LI Ribi a şi Criscior. unde aflăm iarăşi 

fig. 8. - Biserica din Dârji'u. IntrJrea prin uşa din laturea de Sud. 

chipul lui Ladislau; S. Dragomir, Vecbile biserici din Zarand 
-i ct'corii lor in secolul al XIV-lea şi al X V-lea, pp. 223-64, 
in AnuGml Comisiunii Monumente/or Istorice, seCţia pt>ntru 
Transilvania, pe 1929, Cluj 1930. 

fiul lui Sas . Punerea in posesie se ia ce in 1373 ; · Hurmuzaki, 
1, p. II, pp. 94 şi 211. Pe lângă părâul lui Dragoş e�te 

-astăzi in Maramurăş un sat cu numele Cubea, unde se zICe 
că a fost moşia lui Bogdan. 
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BISERICI DU'l TRANSILVANIA 5 

Apare Isus. Călăreţii cari însoţesc pe Sf. 
Pavel sânt imbrăcati in costume medievale 
(fig. 16). Ceva mai ' departe, u n  inger, in 
felul arhanghelului Mihail al ortodocşilor, 
ţine in mână o balanţă, în braţe are un 
. uflet. Într unul din talerele balantei se 
află un suflet, î n  celălalt taler dia voI �Il şi o 
piatră de moară, trăgând in jos pentru a 
lua ufletul în Jad. Nu izbuteşte să incline 
balanţa, căci faptele bune ale celui de 
dincolo trag mai greu decât puterea dia-

ol ului (fig. 1 7). Motivul acesta il i n tâl nim 
m mai toate scenele Judecăţii din urmă, 
din picturile bisericilor :loastre. 

Ceva mai departe doi din cei trei c rai 
de la Răsărit, in costume- solemne, merg la 
peşteră (fig. 1 8) .  Ceia e este foarte de 
preţ aici, este inscripţia latină de pe steagul 
călăreţilor, însoţitori ai Sfântului Apostol 
Pavel. Cuprinsul este următorul: 

.,Hoc opus fecit depingere seu reparare 
lagister Paulus, filius Stephani de Ung, a nno 
omini milesimo quadringentesimo de

·-imo nono; scriptum scribebat et pulchram 
uellam î n  mente tenebat', adecă: . 

" Maestrul Paul, fiul lui Ştefan de la 
Ung, a facut a se p icta şi a se repara 
,Jct:asta opera (pictura) in anul Domnului o 
mie patru sute nouasprezece; saia (picta) 
.:;eia ce era scris (desemnat) (scriptum) şi avea 
in minte o copila frumoasa" 1. 

Pe zidul de ord, pe \Taruiala albă, se 
.=iteşte această inscripţie pusa acolo târziu 

"Templum hoc renovatum est lateribus 
denuo et integre, regnante seren issimo 
do[miJno datim (1) principe Georgie Racoci. 
Anno Domini 1 640" (fig. ] 9). 

Fig. 1 0. - Biserica din Dârjiu, jud. Odorheiu. Nervurile de piatră. 

Î n  româneşte : ,Aceasta biserica a fos t  
facuta din caramida din nou şi în  întregime 
în timpul domn iei prea stralucitulu i Domn . . .  
principe Gheorghe Rci:koczy, in  anul Dom-

nului 1640". 
Peogrindă de l em n ,  la cafas, urmă

toarea inscripţie latino-maghiară : 
ArlOo 1 754 die 25 Maji Me 

I fieri voI uit curator Mihail Gl1kor 
emlekezzel meg a te teremtodrol 
i fiusâgodnak napjaiban minek 
elotte eljojjon agyotrelemnek ideje, 
e pred(icat) XlI-In. 

"in anul  1754, în ziua de 25 
Maiu, cura torul Mihail Gukor adu-ţi 
aminte de ziditorul tau in zilele 
t ineretii, inainte sa-ţi 1?ina timpul 
chinu'rilor. 

Orga e din 1837. In podul Fig 9 - Biserica d,n DâfJlU. Z,dul IIlCOIlJurător ş i  b�stio�nele. 

bisericii se păstr�ază un  număr 
de obiecte de cult în tre care un potir de 
argin t aurit cu scene de vână toare, Întocmai 
ca acelea din Museul de artă religioasă 
din secolul al XVII-lea. Aceasta este inca 
o dovadă că ai noştri comandau obiectele 

�all copiată după vre una  mai veche. 

I Să se fi gândit maestrul Paul I� vre-o copilă frumoasă 
-'e undeva. de prin· Ungaria, sau, - după ob:ceiul zugravi lor, -
'<e ruga Sfintei Fecioare să·1 ajute in opera lUI? Inscripţia 
,·�te mai mult pentru prima ipotesâ. 
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de cult şi cele de metal la Saşii din 
Transilvania. 

Pietre de mormânt. In adăpostul de la 

Astream donec vixit tellure colebat 
Atque inopum larga damna levabat ope. 

Postmodo iamq ue viri florens aetate vigebat 
Lustraque sex annis vicerat iIle . tribus. ; 

Christus quingentos et miIle pere
gerat annos 

Atque octo decies et super 
hosce duos 

Sis seno radians September ful
serat orbe 

Impia cum fati licia parca secat 
Cuius clara volat  toto iam fama 

sub orbe. 
Hunc moerens lacrimis postera 

turba vocat 
Pignoribus coniunx carissima qu

inqu (sic) relictis, 
Quem flet et aeternum cupit 

esse polum 
Ioannes primus, Franciscus deinde 

secundus 
Tercia, matris honos, nomen 

Iudit habet, 
Anna, pudiciciae custos pia, quarta vocatur, 

Dulcis imago matris postera Margris est." 

Fig. 1 1 . - Biserica din Dărjiu, jud .  Odorheiu. Interior. Urme de zugrăveli 

din 1419. Arcurile de piatră ale bolţilor. Vedere spre tâmplă. 

intrarea de Sud se află o piatră de mor
mânt cu inscripţia latină. În partea supe
rioară este o emblemă a familiei . _  
Petki : pelicanul care sfâşie pântecele 1 
spre a-şi hrăni puii. 

Motivul acesta al pelicanului a 
pătruns din literatura didactică în 
ceramică şi în zugrăveală, cum a m  
avut prilejul  să arăt altă dată, a tunci 
când a fost vorba de articolu l  d·lui 
Barbu SIătineanu, "Trei plăci de 
ceramică românească din secolul 
a l  XVI-lea" ,a părut în " Revista Istorică 
Română" pe anul 1935-36. 

Un ornament gotic închide această 
emblemă a familiei Petki. La a
ceasta se adaugă, de o parte şi a lta, 
două ornamente în spirală, aducând 
a frunză de stejar (fig. 20). Inscripţia 
Jatinească de pe această piatră are 
următorul cuprins, în versuri. 

"Petchius ecce iacet rigida sub mole 
Michael 

Postubi iam vitae debita finis adest. 
BathOf�is placuit maturis firmior 

Fig. 12. - Biserica din Dirjiu. jud. Odorheiu. Fetele maghiare 
robite de Cumani. 

anms 
Principibus quorum numine fultus erat; 

Cognatis charus fuerat ,  iUCU'ldUS all11CIS, 
Officys summos demeruitque viros. 

t n româneşte : 
"Aici, supt aceasta piatra rece, zace Mihail 

Petki .. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 13. - Biserica din Dârjiu, jud. Odorheiu. Ludovic al Ungariei urmăreşte pe regele Cumanilor. 
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BISERICI DIN TRANSILVANIA 9 

Dupa ce i-a sosit datoritul sfârşit al vieţi i  
Mai tare în anii de barbatie s'a bucurat , 

(de trecere) 
In faţa prinţilor Batoreşti. p:: al caror razim 

s 'a sprijinit ,  
A. fost scump rudelor şi placut prieteni lor 

Şi prin slujbele sale a indato/at pe cei mai 
de sa ma barbaţi 

Cât timp a trait  pe pamânta cultivat dreptate2 
.şi a uşurat cu ajutorul său marinimos 

suferinţilc celor lipsiţi ; 
Iar, când tocmai era în floarea vârstei iui 

de bărbat 
Şi intrecuse cu trei ani  şase Iu stre 1, 

Hristos petrecuse o mie cinci sute de ani 
Şi de opt ori câte zece şi pe de-asupra. 

Ana, pioasa pazitoare a cuminţeniei, se numeşte 
a patra, 

Dulcele chip al mamei sale este Margareta cea 
din urma (odrasla). 

Pe o altă piatră având ca emblemă un 
cerb insc.ripţia latinească sunj aşa : 

Generoso Domino Benedicto . .. et 
seniori, pacis et belli laudibus insigni 
ob praeclarasque ejus virtutes principibus 
hujus regni Trc1nsilvaniae percharo, A. D . 
MDLXXVII I, aetatis vero suae LXI, placuit 
in D�no (Domino) obdormiente generosa 
D�na (Domina) Catherina Petki (fig. 2 1). 

Adecă: 
" Prea nobila Doamna Ecaterina Petki 

fig. 15. - Biserica din Dârjiu jud. Odorheiu. 

acestora, doi 2. 
De douasprezece ori Septembre, s trălucilld, 

luminase pamântul3 
Când nemiloasa parca i�a tăiat firul vieţii , 
A cărui glorioasa faimă zboara in toata lumea. 

Pe acesta mulţimea indurera ta, urmându�l, 
îl chiama cu lacrămi 

Pe el î l  plânge prea scumpa�i soţie ş i - l  dort:Şle a 
fi o stea Gternă 4 

(Pe el), car.: a lăsat în urmă cinci odrasle : 
Ioan este întâiul, apoi al doilea Francisc; 

A treia, fala mamei sale, poarta numele Iudita,' 

LCJSlra = 5 ani ,  deci avea 33 de ani. 
I 1582 
• A murit 1" 12 Septembrie, 1582. 
i Credinţa GioJmenii distinşi strălucesc pe cer in chip de stele. 

B"I. Corn. �I"". Ist. - Pasc. 91, 1937. 

adonnitului întru Domnul în anul Mântuirii 
1578 şi al 61-lea al vârstei sale a gasit cu cale 
sa�i aşeze aceasta (l�spcde), prea�nobilului domn 
Bel1edi t . . .  cel bătrân. vestit prin meritele 
lu i ill timp de pace şi razboiu şi p .. ea 
scum p pl inţilor acestei ţari a Transilvaniei 
şi pentru prea�stralucjtele sale virtuţi". 

Pe un fragment: plena . . . sima . .  plena . . .  
posem (?). 

Un grafit pe o carămidâ aflata î n  fe
reastra cuprinde următoarea însemnar� 
zgâriată cu ajutorul unui cuiu: 

"Micloş Derji Pop", de u n de părintele 
Balazs deduce că ar fi de prin ·anul 1300, 
caci pe la 1330 se pomeneşte de un 
protopop cu n u mele de  Nicolae Miklos. 

2 
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Fig. 17.  - Biserica Dârjiu, j ud .  Odorhei u .  Cumpăna dreptăţii. 
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lar la 1270 se romeneşte de un proto
:popiat aici. 

Pe o piatră mai mică: 
EPITAPHIV ... 
GENEROSI ONI C . . E 
HVI TH ... ET . . . 
DIS MA TRIS S . . . I I ... TE 
SPES. MAXIMA P[A]T[R]IS 
PESTIFERA EXTINCT A 

EST MORTE ENELIA ROS 
A. HI [C].. A. CASTA CVIVS 
SITA CORPORIS OSSA 
·QVIESCA T SPIRITUM 
AT IN . PALOS. TRADIOIT 
IA DEO DIE XII SEPT. 
MOLXXXVrr 

Adecă. : 
Piatra de mormânt .... 

A celui de bun neam, a domnului C ... 
... al mamei sale ... 
Cea mai mare speranţă (a tatălui) 
S'a stins 1 de o moarte (boală) moLipsitoare 
Enelia? Rosa. 
. .. Cinstitele oase ale corpului său sânt aş�zate 

alCl 
Să se odihnească sufletul .. 
A trecut la cele dumnezeieşti î�z ziua de 

12 Septembre 1587. 

Fig. 18. - Biserica din Dârjiu, jud. Odorheiu. 

Cei trei magi. 

Pe turnul din colţul de Nord-Est se 
citeşte: 

"Tegitur lateribus 1788 sumptu huiatis 
F. C. C 1. A. E. Unitariae" .  Adecă : 

S'a acoperit cu ţiglă in 1788, de biserica 
unitară. 

Un grafit in tencuicla din interior, 
unde se află. şuncile, cuprinde data 1639. 

Pe bastionul dîn col tul su-d ... vestic -"A. 
D. 1622". Pe laturea de Nord , chiar lângă 
zidul  bisericii, se află o criptă acoperită, 
a cării existenţă o dovedeşte numai su
netul a gol pe care îl face când izbeşti 
cu greutate între două contraforturi din 
mijlocul laturii de Nord. 

În turnu l  cel mare, pe un clopot de la 
1607, următoarea inscripţie pe două rânduri: 

, Extincta est aratâ o persoanâ !emininâ. Aceasta inseamnă; 
că prima parte a inscripţiei trebuie in�erpretatâ in sensul 
ca un bărbat i-a pus piatra de mormânt, soţul sau un alt 
bârbat din familie. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 1�1. - Biserica din Dârjiu, jud. Odorbeiu. 

Inscripţia de supt Rakoczy. 1640. 

Fig. 20 - biserica din Dârjiu, jud. Odorbeiu. Piatra de mormânt 

a lui Mihail Petki. 

Rândul 1, loannes Petki regni Transil
vaniae cancelarius, Siculorum genera lis ca
pitaneus. 

Rândul 2, Propter utilitatem me neri fecit 
An. Do. 1607, mense Augusti 2 1 .  M. Paulus 
N. Fidelus. 

1. Ioan Petki cancelarul Transilvan iei, co
mandantul general al Săcuilo1'. 

Fig. 2 1. - Biserica din Darjiu, jud. Odorheiu. 

Piatra de mormânt din l!i85. 

2. A făcut să fiu de folosinţă în anul 
Domrzului 1607, luna August 21, M. Paulus 
N. Fidelus. 

Din jtrecutul bi�ericii. 

Într'o notiţă publicată in ungureşte, supt 
titlul " Dârjiu-i egyhazkozseg", "Comuni
tatea bisericească din Dârjiu", parohul bi-
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sei-icii, părintele Balâzs' A ndrâs, vorbeşte 
de trecutul acestei biserici, amintitoare a 
timpului glorios a l  lui Francisc David. 

Intre 1332-1335, autorul afirmă că bi
serica din Dârjiu era trecută în registrul 
de dijmă papală cu suma de 2 groşi, preot 
fiind Toma. 

În timpul Reformei, biserica a fost spoită 

zugrăvit pe zidurile biserieii ; se ştie pana ŞI 
locul " prânzului vânătoresc", al regelui 
ungur 1. 

I n  1605 biserica aceasta a fost asediata 
şi cucerită de unul din căpitanii lui Basta. 
Stricăciunile au fost reparate, la 1606-1607, 
de generalul Ioan Petlci, acelaşi care a 
dăruit clopotul în  1607 şi care a condus 

pe Secui supt steagul pri n
cipelui Ştefan Bocskai. 

I n  cursul secolului a l  
XVII-lea, au fost aici multe 
adunări ale Sinodului : " în 
1654 a fost Sinodul pentru 
sfinţirea preoţească, iar, în  
1659, tot aici Sinodul a 
hotărit ca preotul care 
merge la cârciumă şi se 
imbată să plătească a
mendă 6 flori ni, iar me
sterul căzut in asemenea 
păcat numai 3 florini. 

Între documentele pri
vi toa re la biserică se află 
scrisoarea de donatie a 
soţiei lui Gheorghe Apaffy, 
născută Barbara Petki. Aici 
se arată că mama ei, Kata 
(Catalin a) Kornis, a zidit 
un bastion. 

Printre darurile făcute 
bisericii este si coroana 
în  foi de lalea , ' lucrată de 
Andrei Elekes la 1759 şi 
dăruită de R,rtha Mihail 
şi Dionisie Jutca. 

Printre vechii preoţi se 
aminteşte Lukâcs Armany,  
din 1606, iar, io.tre me
şteri , Bă]ăni PaHi A ndras, 
în 1680. 

F ig. 22. - Biserica din Dârji u, j ud .  Odorheiu .  Piatră de mormânt. 

BISERICA DIN ŞARD, 
JUD. ALBA. 

cu var, dar în  1887, când s'au făcut unele 
reparaţiuni, au ieşit la iveală frescele descrise 
mai sus, împreună cu inscripţia latină din 
1419. 

Cu prileju l  altor reparaţii, din 1929, au 
eşit câteva ferestre mici, gotice, infundate. 

Un număr de nume toponimice arată 
Jocurile străbătute de Ludovic-cel-Sfânt, 

Biserica din Şard slujeşte reformaţiloL 
Este închisă de ziduri tari, din bolovan i  
de  râu amestecaţi cu cărămidă supţire. 
Întrarea în curtea bisericii se face pe supt 
un turn de formă pătrată, construit din 

1 Aceiaşi legendă Stii. la  bas a n u melor toponimice de p,,"sre 
tot. Vinatoarea este motivul principal in cele mai m ulte 
casufl. 
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acelaşi material ca şi zidul încunjură tor, 
cu deosebirea că aici arcurile rotunde sânt 
mărgenite de piatră cioplită, de calitate 
slabă, cam de 40 cm. grosime. Arcurile 
de care vorbim mărgeniau odi
nioară bolta semi-cilindrică a 
intrării, de-asupra căreia era o 
cameră ce va fi servit de clo
potniţă intărită împotriva atacu
rilor din afară. Capetele arcuri lor 
sânt de bolovani de râu, ca, 
de altfel ,  toată basa turnului. 
Grosimea totală a zidului este 
de aproape un metru şi jumătate 
(fig. 1). 

Camera de sus are trei ferestre 
,i anume in laturea de Sud, în 
cea de Est ş i  î n  cea de Vest, ale 
căror chenare de piatră sânt tăiate 
gotic .  

La intrare, în partea din afară, 
de jos până sus, între rama de 
piatră şi zidul propriu-zis, este 
un loc, un fel de jghiab, pe care 
se ' mişca odinioară un oblon sau 
podul umblător, obişnuit î n  acele 
vremuri . Acesta se închidea în 
casul u nei primejdii , despărţind 
în  acest fel pe cei î nchişi intre 
ziduri de asediatorii din ' afară 
(fig. 2) . 

Biserica a fost lărgită la o reparaţie din 
urmă, lungindu-se şi ridicându-i-se o turlă 

. . 

forturi şi având două ferestre gotice ; cea 
din spre Nord păstrând şi chenarul de 
piatră. O uşă din Ia turea de Sud a 
altarului, cu chenar de piatră, in arc 

Fig. 1 .  - Biserica din Şard. Poartil de  intrare. 

gotic, a fost astupată. Urma celeilalte 
n u  se cunoaşte, insă o parte din chenarul 
gotic , tot de piatră, corespunzând cu cea-

laltă, este întrebuinţat i n  zidul 
de Nord, l ângă i ntrarea actuală 
(fig. 3). 

Pragurile intrării laterale de 
Sud sânt de piatră, uşorii vor fi 
servit la  aceiaşi intrare, cu deose
birea că la  o reparaţie de mai 
târziu au fost î ntorşi, căci unul 
dintr'înşii poartă data de 1690 
şi ceva, ultima cifră lipsind. 

Aceasta este data probabilă a 
înfiintării bisericii reformate din 
Şard. ' 

Fig. 2. - Biseric.! din Şard, j ud . Alba.  Vedere gen�ralii. 
Ar mai fi de adă ugit la ele

mentele gotice intâlnite o nişă 
cu chenar gotic, aflată în altar, 

în laturea de Nord-Est. �a intrare. Cu acel prilej i s'au dat două 
Intrări laterale, în cele două laturi în aceiaşi 
axă, in pronaos. 
. Din vechea construcţie s'a păsJrat In 
Intregime altarul, rnărgenit de şase contra-

Între comuna Sard si comuna învecinată 
Ighiu a fost o neinţelegere, pentru o moşie, 
neînţelegere pe care, la 1366, o curmă 
Ludovic, regele Ungariei. 
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Acesta ordonă Capitulului de Oradea 
sa i m partă moşia în două părţi egale ŞI 

L -_ 
t· 

Fig. 3. - Biserica din Şard. 

anume : o parte să se dea comunei Şard 
şi episcopului de Oradea, iar cealaltă parte 
sa se dea comunei Ighiu 1, Capitulul de 
Oradea îndeplin eşte porunca primită î n  
1 367. In  act se vorbeşte de vii, a căror 
cultivare este în f loare până astăzi, cum 
şi de satu l învecinat Cricău 2. 

BISERICA DI CRICAu, JUD, ALBA. 

În dru m  spre Cricău, treci prin 19hiu, 
pe lângă biserica reformată, datând din 
1 809. 

Comună ca arh i tectură , lipsită de zu
grăveli , biserica din Ighiu nu presintă vre-un 
interes deosebit. 

Biserica din Cricau, tot reformata, merita 
i nsă toată atentia cercetătorului. Ca si cea 
de la Şard , est� închisă între ziduri tari, 
mult mai inalte, în laturea de Nord, pe 
unde se află o i ntrare masivă , de piatră, 
Din ace,l sta n'a mai rămas astăzi decât o 
parte ca să ni putem face o ideie de 
grosimea zidurilor, ca de patru metri, 
Biserica a fost rău restaurată în 1902, când 
tocmqi din această pricină a fost slăbită 
(fig. 1 ) . 

Forma bisericii este de navă, a vând o 
I Hurm uzaki 1, p. I I ,  p. 1 30, no. LX X X I X. 
, Jbid., pP. 1 40-n , no. Cl I l .  

lungime cam de 20 de metri, iar lăţimea 
de 8 metri. O clopotniţă înaltă pe ziduri 

tari, cu ferestre ro 
mane, impărţite î n  
două prin coloanele 
de piatră, servia odi
n ioară ca loc de obser
va ţie, în mij locul ce
tăţii, mărgenită de zi
durile puternice de 
care am vorbit mai 
sus (fig. 2). 

Clopotul, păstrat as
tăzi , poartă data de 
1774, arăta tă de in
scripţia ungurea, că, a l  
cării cupnns este cam 
următorul , după tra- , 
ducerea părintelui pa- � 
roh al bisericii . "Pentru 
biserica reforma tă din 
Cricău, din sumele 
adunate de popul aţ ia 
Cricau. Toldi Miclo 

preot, U tzas Iosef curator, I acob Istva� 
aj u tor de curator" .  

Fig 1 .  - Biserica din Cricău, jud. Alba. Vedere din spre Est. 

Pronaosul. Se pare că pronaosul şi clo
potniţa au fost adăugi t e mai târziu, poate 
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la 1684, cum arată data de pe pragul  de 
sus, de piatră, al intrării principale, astăzi  

d �  ungh iu ,  păstrează n umai partea perpen� 
d icular,l. 

inchisă. Ar corespunde în 
acest fel unei epoci de re
staurări a bisericilor reformate 
din regiune, dacă ni amintim 
şi data de 1 690 şi ceva, de 
care am vorbit la biserica 
din Sard. 

O '  despărţitură la� cafas 
face din partea aceasta a 
bisericii o unitate deosebita 
de rest. 

I ntrarea actuală este pnn 
laturea de Nord, a vând în 
la turea sudică alte două 
intran, care au fost închise 
cândva şi mai apoi zidite, 
pentru a nu fi curent in 
biserică. 

I n  exterior, naosul era spri
j init de două contrafortur i : 
din acestea, cel de Nord a 
fost dărâmat cu prileju l re
paraţiilor din 1 902. 

Altaru l  se razi mă si el 
pe patru contraforturi, dintre 
(i;are trei au forma 1 unei 
perpendiculare întâlnite de 
o oblică, formând un  unghiu, 
iar cel de al pa trulea, căruia 
i s'a dărâmat partea in formă 

fig 3. - C l 0J: ut n . ţ,1 .  F\iserica din Cricău, j ud Alba. 

Fig. 2. - Biserica din Criciiu j ud.  Alba .  
Vedere di: l  spre intrare. 

Bul. C01l1. Mon. Isf. - Fasc. 9 1 ,  1 937. 

Zidul  e de piatră 
c i o p l i  t a  infătisând , , , 
supt straşină un. or
nament în relid, în 
forma unui lanţ de 
unghiuri.. Acesta 111 -
conjoară biserica de . .  . J ur ImpreJ Ur. 

Feres trele sânt 111-
guste. 

Pardoseala biseri
cii, în jumata tea din 
spre altar, este fă ută 
cu cărămizi romane, 
mu l te din ele pur
tând inscripţia " Leg. 
X III Gem."  (Legiunea 
XIII Gemina), a cârii 
garnisoa nă era în păr
ţile locului . Pe multe 
din aceste caramIZI 
se mai află şi semnul 

3 
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S, rezu l tat din apăsare pe cărămida crudă. 
Bulţile se sprjj inesc pe o combinaţie de 

arcuri gotice de piatră, care se întretaie 
într'un punct central . 

Punctul acesta este marcat de o rosetă 
cu'lptată şi represintă cheia de boltă, ca

racteristică secolului al �XV- lea şi al XVI-lea, 
în arta gotică. 

două iau naştere pe zidul de Est de la 
înălţimea ferestrelor, iar celelal te patru 
răsar din fundaţiile  zidurilor laterale, se 
arcuiesc pe bolţi şi se intretaie în punctul 
pe care l-am numit cheie (fig. 3) . 

I n  zona următoare, care cuprinde partea 
de mij loc a c lădirii, l inii le de piatră ale 
arcurilor formează un mănunchiu, din 

care, la înălţimea la care ia 
nastere bolta, se desfac trei 
viţ�, dintr'un punct numit 
,e lef pendante" .  

Acestea se întretaie, ca şi 
cele descrise mai sus, în axa 
care leagă vârful bolţilor de 
la E t la Vest. Roseta cheii 
de boltă l ipseşte aici Ea a 
căzut cândva, de sigur la 
vre-o repar:lţie. 

Urmează o nouă zonă 
cu două serii de arcuri . Prima 
serie de două arcuri se În
c aIcisează, ca si cele din zona 
anterioară, şi ' ia naştere de 
la aceiasi înăltime. 

Zona ' aceasta este despăr
tită în două de u n  arc trans
�ersal . Urmează alte două 
arcuri Î ntretăiate in boltă. 
Ca petele arcurilor de pe 
laturea de Nord se spri
j ină pe o coloană, iar cele 
de pe laturea de Sud se 
nasc din ziduri, la aceiaşi 
î năltime. 

I �tre această zonă si cafas 
se află o alta, cam �ât u na 
din cele două j umătăţi des
crise mai sus. Arcurile ei e 
sprij i nă pe ziduri . 

Piatra i ntrebuintată la  a
ceste arcuri este d� calitate 
i nferioară. 

fig. 4. - Biserica din Cricâu, jud.  Alba. I n1:ericr .  A rcur i le  de piatră �Ie bolţi lor. Pictura. Supt stratul de var, 
acuma cojit, se află pictura Pardoseala cu cărămizi rcm:;ne. 

Judecând după arcurile î n  relief, exe
cutate în  cărămidă si l uând nastere de la 
fundaţii, biserica po;te f i  împărţită în trei 
zone principale, a patra formând ceva 
deosebit de restul clădirii, ca una ce este 
cuprinsă de c lopotniţa descrisă mai sus. 

Pornind din spre altar, prima zonă cu
prinde o serie de şase arcuri dintre care 

veche din trei epoci deo
sebite ; faptul însă că în toate stratu:-ile 
dăm de acelaş fond violet ni impune 
unele reserve în ce priveşte stratigrafia 
picturii şi datarea ei, care nu s'ar putea 
face decât după ce se va coji cu mai multă 
băgare de samă întreaga pictură, mai a les 
că se cere o restaurare foarte îngrij ită 
a întregii clădiri. Din zidurile înconjură-
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toare, în partea de Vest, se i nalţă o turlă 
cu ferestre gotice (fig. 5). 

Judecând prin comparaţie şi 
după puţinele elemente de datare 
ce ni stau la î ndemână, biserica 
din Cricău presintă unele asă� 
mănări cu cea de la Dârj iu din 
j ud. Odorheiu , şi în acest cas ea 
nu  e mai veche de secolul al 
XV�lea. 

Restaurarea ei ar da poate 
, i  a lte resultate , i , i n  acest cas, 
conclusiile de mai sus ar pu� 
tea fi verificate după criterii mal 
19ure. 

lY1 ESEr TE A .  

"Acest 
la biserica 

vd leat A XOil 
cea de lemn 

( 1 674) au fost 
care s'au stricat. 

Fig 6 .  - B iserica din Cricău, jud. Alba. 

Biserica din Mesentea serveşte 
ortodocşilor. Ea a fost zidită pe 
urmele alteia de lemn care a fost 
dăruită satului Oeşti, după măr� 
turia părintelui Oţoiu, parohul  
bisericii (fig. 1 ) .  

Bastionul d i n  spre Vest, din faţa turnu lu i ,  clopotniţă. 

Ştirea aceasta, i n  ce priveşte fiinţa vechii 
bisericii de lem n ,  este intărită de o in� 

Proeopoţul locului Iosif Adamovici A brud, 
popa lanul paroh şi .. .  cu zugrdvitul la leat 

AlVl1B (1 782) Stan Popovici zugravI< 
(fig. 2). 

Numele zugravului mai este po
menit de o altă i nscripţie, tot zugră� 
vită, pe păretele  de Nord, în naos. 
lângă altar, cu deosebirea că · n umele 
Popo\' ici, care arată acelaşi l ucru, adecă 
fiul popii, aici este trecut potrivit 
vechii datini : 

"Stan zugrav s in popi i  Radu. Ana, 
Iacov, Jlinca , Aniţa, Dumnezeu Sd�1-
ierte" .  1 78 A QJ' l lA 1 , . 

Aşezată pe o înălţime, in  margenea 
sa tului, biserica ortodoxi din Me
sen tea a ocrotit, prin vrednicia slu
j i tori lor ei ,  pe credincioşii puţini 
la nu măr, singurii cari n'au trecut 
la Un ire in regiunea aceasta . Din 
depănare, turla inaltă, prevăzută cu 
un  coif ascuţit supt care se află 
un balcon deschis, scund, pe co-� 
Ioane, face să pară că biserica ar fi 

Fig 5. - Bi,erica din Cricău, j ud. A l ba. Bastion spre Vest. de lemn.  
Aceasta inseamnă că la ridicarea 

biserici i de zid s'a păstrat planul şi, poate,. �criptie zugrăvită de-asupra ferestrei de 
Sud, în pronaos. 

Iata c u prinsul  inscripţiei : 
-

I Datele de mai sus, d in  se:olul al X V I I I-lea, sânt trecuce
şi in l itere ciril ice şi in cifre arabe. 
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chiar proporţiile vechii biserici de lemn ,  
care a fost mutată la  Oeşti �. 

tează pe cei doi apostoli cari scot mrejile. 
Malul din potrivă este arătat de o l inie 

Fig. 1. - Biserica din � I esentca. j ud.  A l ba. 

Biserica, zugră vită in pronaos, de-asu
p ra uşii de intrare, cuprinde " numele 
sătenilor ctitori şi data de 1782 (fig. 
3). Naosul este despărţit de pronaos 
printr'un zid străpuns numai de un 
loc de intrare, fără uşă ş i  de trei găuri, 
in partea superioară. 

Biserica are formă de navă, zugră
velile sânt făcute după tipicu l  obişnuit, 
infăţişând la intrare, în dreapta, Ju
decata din urmă ; diavolu l  cară cu 
roaba sufletele păcătoşilor pe care le 
duce la Iad. Aşa ceva se mai poate 
vedea la biserica din Urşani, j udeţul 
Vâlcea, şi la biserica din Cuhea, din 
Maramurăş. Pe păretele din faţă 
"Sl1'Qşnica moarte " cu păharul in mână. 
Dedesupt numele : , A na, Ion" şi data 
în l itere şi cifre "ori fie 1 782' . Pictura 
naivă infătisează laturea de Nord a 
aceluiaşi p��naos, pescuirea minunată 
într'un panou de formă semi-circulară .  
in care apa lacului a pare cu malurile 
planta te. Pe un mal, Isus binecuvin -

I Obiceiul d e  a se muta bisericile de lemn din 
satele care îşi făceau altele de piatră sau de zid este 
foarte răspăndit. Dacă era mutată de trei ori , era so
cotită ca făcătoare de minuni. Trarliţia aceasta o cunosc 
din satul Buciumeni ,  j udeţul Vlaşca, unde se află o 

. asemenea biserică. 

cotită, vrând să arăte forma 
mătcii râului. De o parte şi alta 
a pronaosului a par doi arhan
gheli . Cel din dreapta este arhan
ghelu l  Mihail, cel din stânga, în 
loc de Gavriil , cum ar fi normal, . apare cu numele de Uriil .  Meda
lioanele de de-asupra acestor scene 
cuprind prooroci şi sfinţi. Orna
mentaţia dintre ele este tulpina 
de viţă. incărcată de struguri de 
forma ştiuleţilor, lucru de care 
am mai scris când a fost vorba 
de bIserica din Genuneni-Vâlcea, 
G1 adecă ciorchinele de struguri 
este stilisat in forma porumbului 
fără ca aceasta să insemne epoca 
lui Serban Cantacuzino când s'a 
adu� porumbul la noi, cum a afir
mat profesorul T afrali , intr'o co
municare făcută la Academia 
Română în 1936 (fig. 4). 

fig. 2. - Biserica din Mesentea, j ud .  Alba. Fereastra de Sud 
a pronaosului . 
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Uşile cu chenare de piatră. Cea de sus, 
care a fost mutată din faţă la o reparaţie 
nouă inscripţia " Anno 1778" .  

I n  exterior, de jur i m prejur un brâu 
de flori roşii încon'jură biserica. Intr'o 
firidă, pe zidul de Sud, afară, stă zu
grăvită Sf. Paraschiva. Pe o Eva nghelie 
tipărită la Blaj, în 1765, se ceteşte ur
mătoarea însemnare. 

" lată pe popa Ion de Mesentea, f i ind 
lipsită biserica noastră de această sfântă 
carte, adecă biserica neunită de la Me
sentea, adecă eu Popa Ion, cu cercetare o 
am câştigat la această biserică şi arn dat 
înst i intare sătenibr nostri din Mesentea, s i  
di� �i la lui Dumn�zeu au câştigat 10  
florinţ i  şi, neajungându-ne, ne-am rugat de 
vecini i  noştri de Tibrean 1 ş i  am trimis 
pre crâsnicul pre losivuţi (s ic) şi eu 10-
sivuţi ,'iind am ajuns in casa biserici i i n  
Sabdru (sic). Să vă 2 (sic) şi spuind lipsa 
săteni lor ne-au dat şi d-Iui şase mariaşi 3, 
ajutând la răscum părarea cărţi i de mi -
10stenie, şi să fie pomenire şi părinţ i lor lui . 

Şi alt pravoslavnic creşt in, anume Rus 
Ioan, au dat trei mariasi. Si mereanul lui 
Văo (?), doi mariaşi şi Pădurean Luca doi 
pataci. loşca Simtion un  patac şi Dusa 
Gheorghie doi mariaşi ,  şi de la Galda-de
Sus trei mariaşi, şi s'au plinutu 15 florin ţi . 

Oricarile przot va s luji să fie datoriu a 

pomeni pre aceşti ctitori care au răscumpărat 
această Sfântă Evanghelie. 

Fig. 4. - Biserica din Mesentea, j ud. Al ba. Laturea de Nord 
a pronaosuIui 

Ceia ce este in teresant la 
biserica din Mesentea, este 
vasul de botez săpat în piatră, 
în formă de covată si care 
odinioară era aşezat in

' 
partea 

dreaptă, în colţul de Sud al 
zidului dintre naos şi pronaos, 
intr'un picior tot de piatră, 
prevăzut cu un l.�anal prin care 
apele sfinţite cu sfântul mir ale 
botezului se scurgeau la te
meliile bisericii. 

Fig. 3. - Biserica din Mesentea. Păretele ci intre naos şi proDaos. 

Nu era îngăduit nici altă 
dată şi nici astăzi ca apele de 
la botez să fie aruncate ori
unde. La multe biserici orto
doxe tradiţia aceasta se păs
trează cu sfi nţenie până în ziua 
de astăzi. 

, Din satul Tibru, din apropiere. 
• Să fie săl'ai din căntecele bătrâneşti ? 
• După numele Mariei-Teresa. 

Biserica din Mesentea este bine întreţi
nută de parohul ei, care merge pe urmele vred
nicilor preoţi de altă dată ai acestui lăcaş. 

.. ' "  
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BISERICA DIN GALDA. 

.Lângă trufaşul castel, odinioară a l  ba� 
ronului  Kemeny, astăzi cumpărat de Ro� 
mânuI Albini, e înalţă modesta bisericuţă 

a fi din veacu l  a l  XVII� lea, spre deosebire 
de cea din altar şi din partea superioară 
a tâmpl ei, care este din veacu l  următor, 
al XVI l I�lea, când se va fi reparat biserica. 

Tâmpla este de zid: 
Intrarea în biserică se face prin 

la turea de Sud a pronaosului, a 
cărui uşă are un chenar de piatră 
(fig . 2). 

Pe laturea de Nord se mai păs� 
trează un număr de contraforturi 
ruinate de vreme, altarul se sprij ină 
pe trei contraforturi, iar par tea de 
Sud a bisericii nu mai păstrează 
niciu n u l .  

Fig. 1 .  - Galda, jud.  Alba. Castelul Kemeny, astăzi Albini. 

A coperişul cuprinde două părţi 
princi pa ie :  a coperişul bisericii 
mari şi, ceva mai scund, acoperişu l  
altarului .  In faţă, de�asu pra pro
naosului, se ridică turla de formă 
pătrată, având un balcon deschis, 
scund, pe care se sprij ină un coif 
ascuţit. Cele douâ li nii paralele 
care mârginesc partea din faţă a 
tudei fac un unghiu de peste 170 Il 

din Galda, cupri nsă 1 11 curţile castelului 
de mai sus. 

Cum a veni t  aici d. Albini ,  a pus să 
se repare castelul , şi cred că nu e departe 
vremea când, isprâ vindu�se lucrul 
acolo, meşterii vor trece şi la  
biserică, pentru ca s'o curăţească 
de molozul din lăuntru şi pentru 
a o reda cultului căruia i- a fost 
smulsă de mu l tă vreme. 

Ar fi păca t să se părăginească 
tocmai , acum în vremea ridicării 
noastre, o bise>rici aşezată pe 
culme, de�asupr d apei Galda, 
având cea mai frumoasă pri� 
velişte din imprej urimi. Căci de 
aici până spre m u n ţii Ceţei şi ai 
Aiudului ,  d i ncolo de sa tul Tibru , 
culmile do moa le a le munţilor, 
pierduţi i n  zări al bastre, inch id 
un loc fermecător (fig. 1 ) . 

Biserica d in Galda este clădită 
din pia tră de râu şi are planul 
în formă de n avă . Pro naosul  este 
despărţit de naos printr'un z id în care sânt 
trei golur i : unul care serveşte de intrare, 
celelalte două, la oarecare înă lţime, de o 
parte şi de a lta a acestei Într,i.ri . Supt vă� 
ruiala zidului acesta se află picturi ce par 

cu partea acoperişului, care, privită din 
profil, pare straşina coifului de sus (fig. 3). 

Cu puţină chieltuială biserica din Galda 
ar putea fi redată cultului. 

_ . .  �-- ---�;:-' 

Fig. 2. - Biserica Calda, jud.  A lba. 

BISERICA OII GEOAGIUL, JUD. ALBA. 

Până a ajunge la vechea biserică a 
mănăstirii Geoagiului, pe valea apei cu 
acelaşi nume, cam la şase chilometri spre 
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Nord, intr'o coastă de deal de toată fru
museţa stă pitulată i ntre pruni o biserică din 
secolu l  :lI XVII- lea (fig. 1 ) . Biserica aceasta 
are forma de navă, cu o turlă 
scundă, construită din carămidă 
ubtire. A fost înoită la  1 11 ce

put�l secolului al X IX-lea, când 
a fost repictată. 

Cu acel prilej cred că i s'a 
adăugit în exterior, de-asupra fe
restrelor, un brâu rotund cos 
în relief şi o bandă de trei rân, 
duri de zimţi pe supt streşini. 
Din acestea, cea de supt straşină 
este din cărămidă suptire, celelalte 
două din cărămidă groasă, din 
secolu l  al XIX-lea (fig. 2). 

Turla e de formă pătra.tă şi 
are, în fiecare lature, câte o fe
reastră. 

Naosu l  se desparte de pronaos 
print r'un părete de zid, gros de 
aproape 1 ,20 m. Tâmpla e de zid. 
Pardoseala naosului  si a altarului este fă
cută din cărămidă e�agonaIă. 

Odata cu cel din urmă dintre sluj itorii el, 
- - - -- ------

Fig. 3. - Biserica d i n  Galda. 

îngropat în faţă, părintele Sofron Pop, mort 
la şaptezeci şi patru de ani, biserica din 
Geoagiu a început a se ruind. Laturea de 
Sud-Est a altarului s'a lăsat, pricinuind crăpă-

t.uri in bolţil e  altarului şi ale naosului  (fig. 3). 
Pictura naivă, din secolu l  al X IX-lea, 

înfăţişează în cele patru colţuri ale bolţilor 

Fig. 1 .  - Valea Geoagiului, j ud Alba 

naosului, in  locul evangheliştilor de la  a lte 
biserici, următoarele scene : Naşterea lui 
Isus. Cei trei magi aduc daruri .  Intâmpi

narea Domnului, I nvierea l ui 
Lazăr si Botezul Domnului. In  
această ' scenă Isus este infătisat 
stând cu picioarele pe 0lla� ' m  
Iordan. l 

I ntre alţi sfinţi a par aici : Sf. 
abate Diogene, Sf. Zosima, SI. 
Maria Egipteanca. 

Inăltarea Sfântului I lie la ceruri 
este caracteristică regiunii. Trăsura 
in care se află sfântul este trasă 
de patru ca i înaintaşi , dintre cari 
cei doi d'inainte urcă spre munţi 
(fig. 4) 1 .  , 

1 n fa ta bisericii se aaseste un 
capitel de piatră, împodobit cu

' 

u n  ornament în relief. Pe o lature 
se află un  cut, pe care se află 
înscrisă o cruce pe cealaltă lature 
în faţa acesteia, un alt scut, îm
podobit cu trei bare orizontale. 

In laturea de Sud dăm de rui
nele unei case de piatră de râu, 
urmele locuinţelor călugăreşti de 

altă data. 

I Asupra iconografiei Sfântul ui I l ie li se vedea articolul 
meu. publicat in . l:1uletinul Comi�ill[}i i  Monllmentelor Is
torice" , ai). X X V I I I ,  1 935, pp. 1 27-35. 
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Fig. _2. - Biserica d in  Geoagiu, jud .  Alba. 
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Localnicii au ridicat în sat, mai aproape 
de ei, o biserică noua. Aceasta va grăbi  
ruinarea celei vechi, parăsită de mai mulţi 
'ani. O pândeşte pustiirea ca pe atâtea 
a ltele răvăşite din a
celeaşi pricini : dori n ţa 
de lucru nou,  l ipsa 
de pietate pentru ce 
este vechiu si lenea 
de a se osteni urcând 
pe înălţimi, către lă
caşurile Domnului pe 
care înaintaşii noştri, 
mai pioşi, le-au aşezat . . . anume mal sus Sl mal 
departe de înv'ăl mă
seal a  zilnică a oame
�ilor 1 .  

O caracteristică a acestor biserici, trecută 
neobservată, sau cel puţin necunoscută 
mie pana acum, este că aceste biserici de 
zid, cu turle de zid, au un balconaş de 

BISERICI DIN 
ZLAT TA 2. Fig. 4. - Biserica din Geoagiu. Sf. Ilie. 

Cum urci în sus pe valea Ampoiului ,  
în  ţinutul Albeij de o parte şi a l ta se 
înşiră satele romăneşti, în mij locul cărora, 
pe un loc mai ' înalt, se rid ică biserica. 

Fig. 3. - Biserica Geoagiu, j ud. Alba. 

1 Privitor la decumentele bisericilor din Geoagiu la carţile 
şi i nscripţiile de acolo, precum şi la o mare mulţime de alte 
biserici, din Ardeal ş i  Maramurăş. cetitorul poate urmări, cu 
mult  folos, lucrări le  d - Iui profesor N. Iorga, Scrisori şi 
Inscripţii ardelene şi maramurăşene, I şi II Bucureşti 1906, for
mând voI .  X I I  ŞI Xl I I  d in colecţia de "Studii şi Documente", 

Bul. Cam. Man. Isi. - Fasc. 91, 1937. 

lemn, scund, sprij init pe un număr de 
coloane. De-asupra balconaşului se inalţă 
un  coif ascutit. 

Poate că 'odinioară si balconasele vor 
fi fost de piatră, cum est� cel de 
la  biserica unită din Zlatna, sau 
poate că meşterii din timpurile 
mai noi au găsit că greutatea 
acestor vârfuri ar fi prea mare 
pentru turlă şi ar dăuna întregii. 
clădiri prin a păsarea lor, din care 
prici nă le-au făcut de lemn. 

Ia  tă însă că, în  tr'uh articol pu
blicat in volumul omagial " Inchi
nare lui N. Iorga" ,  apărut în 193 1  
d.  Coriolan Petranu arată că  origi
nea turnurilor de lemn la bisericile 
din Ardeal trebuie căutată în 
arhitectura gotică din acest ţinuL 

Bisericile din valea Ampoiu lui 
au păstrat arhitectura gotică în ce 
priveşte ansamblul lor, în ce pri
veşte materia lu l ,  ele au îmbinat 
lemnul cu piatra şi cărămida, fă
când în acest chip transiţia între 
turnu l  gotic şi Între turla de bi
serică românească. 

• O familie Cânt'ea, in cearta cu Ioan Voevodul din Beiuş. 
se pomeneşte in Zlatna pe la 1 363. Se mai pomeneşte nu
mele românesc Roman. Străini i ,  ca şi cetăţeni i  d in  Zlatna, 
erau supt jurisdicţia capitulului catolic' din Alba Iulia, căruia 
ii plăteau taxe ; Hurmu:zaki , F, no. LVI, p. 75 ; no. CCCCXLlV, 
p. 533. 

4 
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fig. 1 .  - Bisericile din Zlatna : in stânga, biserica u nItă ; in  dreapta, biserica ortodoxă ; 
i n  fund, biserica romano-catolică 

fjg. 2. - Biserica ortodoxă din Zlatna. 
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Acest fel de turle formează deci tipul de 
transitie în tre constructia de cărămidă sau 
de p i�lră ş i  îmre cea de lemn.  

Balcoanele cu ferestre si  coloane de 
piatră presintă, în generat ; arcuri gotice, 
împodobite câte odată cu ornamente tot 
gotice. Cele de lemn au dat arcului gotic 
forma arcului obişnuit, aproape semi-cir
cular, ale cărui capete le-a sprij init pe 
câte două coloane'. Une ori, ca 
în Maramurăş, arcurile acestea 
presintă pe faţa inferioară un 
ornament în forma unui  nod, 
un fel de ieşitură sau mai multe, 
de formă rotundă. 

Biserica ortodoxă din ZLatna. 

Spre deosebire de cealaltă ,  turla 
acestei biserici este în afara cor
pului principal ,  de care se leagă 
însă (fig. 1 ). 

Balconul este de scânduri, in
chis, iar coiful are la basa forma 
de ceapă a cupolelor ruseşti, ins
pirată, de sigur, de l a  aceia a 
bisericii romano-catolice. 

Acoperişul de şindrilă e compus 
din două părţi : una, mai înaltă, 
pentru naos şi pronaos şi alta, 
mai scundă, pentru altar. 

Pisania săpată în piatră la în
trare sună : 

"Bine este cuvântat cel ce vine 
În tru numele Domnulu i  zidită in  
1 624. Renovata în 1 924 " .  

Capela cimitirului catolic, din 
apropiere, are înfăţişarea unei bi
ericuţe din Bucovina (fig. 8). 

mai înaltă, care se prelungeşte până la 
transept, alta de-asupra naosului, ceva mai 
scundă, şi in  sfârşit a treia, mult mai scundă, 
a altarului. 

Planul este astăzi in formă de cruce, 
odinioară va fi fost dreptunghiular, for
mând in exterior trei pătrate : 

Pronaosul ceva mai larg, naosul mal 
ingust, altarul şi mai îngust. 

Acoperişul este mai înalt pentru 
altar şi naos şi mai scund pentru 
pronaos. De-asupra pronaosului se 
înaltă o turlă mică. In cimitir este o 
piatră exagonală cu ornamente ca 
acelea de la turla bisericii unite. Fig. 3. - B i serica u n i tă d ll1  Z!atna. Vedere din L.ţă. 

Materialul de constructie î l  
formează bolovanii de râu, l� care s 'a adău
git, la vre-o reparaţie mai nouă, cărămidă. 

Pe un act, în capelă, scrie : "Fr. Hene, 
născut în 1 753, 1 lan . ; a murit în 1 835. 
A .  Carolin" .  

Biserica unită din Zlatna. 

Acoperişul de ţiglă înfăţişează trei parţl 
deosebite şi anume aceia a pronaosului 

Soclul a fost construit din bolovani de 
piatră amestecaţi cu cărămidă şi cu piatră 
cioplită . Cărămida pare adăugită la vre-o 
reparaţie mai târzie. Odinioară soclul pre
sinta o ieşitură acoperită cu plăci de piatră, 
judecind după resturile de la contrafortul 
de ord, de lângă altar şi după o rămăşiţă 
tot din această lature a naosului. 

CcntrCi forturile. Sant  patru contraforturi 
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prin ci paIe şi do uă a d a use, pro babil mai târziu. 
Doua din acestea sânt asezate in  coltul 
zidului care desparte na�sul de altar ' şi 
au forma obişnuită în  trepte, cu straşini 
de piatră cioplita. 

Alte două contraforturi, de altă formă, 
sprij ina zidurile pronaosului în  colţurile 
din fată. Se infătisează deosebit. 

Dou'ă contrafo�·turi au fost adăugite pro� 
babil pentru a sprij ini greutatea turlei înalte. 

Supt straşină apare un rând  de ocniţe. 

ornamente oarbe, tot gotice, insoţesc coiful 
care se inalţă din mij loc. 

Materiale. Piatră de râu si colturi de 
cărămidă printre pietre. Bolţile sint Cl� 
l indrice. 

I n  pod zidurile laterale arată acelaşi 
material de pi2..tră de râu. Ferestrele gotice 
ale turlei sânt săpate în plăci de piatră. 

Biserica unită este din secolul al XVI�lea, 
după caracterele ferestrelor gotice de piatră. 

Altarul este ceva mai scund. Bolţile sânt 

Fig: 4.  - Biserica unită din Zlatna. Vedere laterală. 

Turla are ca basa un pătrat si se ridică 
.din pronaos. Pe trei laturi, �proape de 
basă, presintă un ornament asămănător 
celui de la naos şi pronaos. 

Pe cele patru laturi câte o fereastră 
_gotică. 

Balconaşul deschis presintă câte patru 
·deschizături, cu cadre de formă gotică, pe 
laturea de Nord şi şi pe cea de Sud, iar 
pe celelate dou-ă câte cinci. 

In cele patru colţuri, patru turnuleţe cu 

marcate de două nerVUri gotice care se 
intretaie. 

T âmpla a fost de zid şi a fost zugră vită. 
Se mai păstrează parte-a de sus, î n  care 
apare Isus răstignit, având de o parte şi alta 
u n  număr de personagii. Dedesuptul acestei 
scene este u n  grup de trei sfinţi. Peste 
restul zugrăvelii s'a tras cu vopsea de apă. 

Naosul este despărţit de pronaos printr'un 
transept, care dă forma unor ieşituri in  
laturi, mai  scunde - decât restul bisericii. 
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Prima zonă, cea de lângă altar, presintă 
o boltă marcată prin două arcuri de piatră, 
care se razimă pe capetele a 
patru coloane aşezate î n  cele 
pa tru colţuri : două de o 
parte şi alta a tâmplei, două 
în  colturile formate de în
tretăie�'ea zidurilor laterale 
cu zidul care formează o 
boltă î n  arc gotic, despărţitor 
de restul bisericii. 

Cele două arcuri de piatră 
se întâlnesc la mij locul bolţii 
amintite. 

Transeptul, de care am vor
bit, formează o zonă deose
bită. 

La reparaţiile făcute In vara anului 
1 937 s'au mai găsit ceva zugrăveli ŞI s'au 

Pronaosul se desparte de 
rest printr'un arc rotund. Fig. 6 .  - Biserica unită d in  Zlatna. Picturi vechi la tămplă. 

Cândva boltile au avut 
unele nervuri g�tice care se înmănunchiau 
în felul celor de la Dârjiu ,  judecând după 

scos câteva inscripţii zugrăvite pe păreţii 
lateral i  si in a ltar. , 

I n  stânga, l a  în trare, pe su pt 
turlă, se mai păstrează un frag
ment din Scena iadulu i ,  şi anume : 
Cei cari dorm Dumineca. Tot în  
stânga, pe păretele de Nord în  
pronaos se  află scena Inălţării 
Sfintei Cruci, iar î n  naos, aproape 
de altar, la o înălţime de patru 
metri, de jos, un şir de medali
oane despărţite de restul picturii 
printr'un galon colorat în felul  
următor : două benzi rosii-ca fenii 
între care se desfâsură � linie in 
zigzag de coloare r�să, pe u n  fond 
verde, presărat cu puncte albe. 

Inscripţii zugravite În naos. 

Pe zidul de ord : 
"S'au zidit această sfântă biserică 

d'În tdiu cu t inda (?) pănă la mijlocul 
zidului cu toată cheltuiala dumnealui 
jupânului Tănislav supl'ujniţa 
ego 1 Anica ŞL 
intr'ale ale 

Ioan. 

Fig. 5. - Biserica unită din Zlatna. Contrafort şi fereastră gotică 
pe laturea de Sud . 

Pe zidul de Sud : 
"Carolina Augusta, impel'atl'ix 

Austriae, hic existens, liturgiae lingua 
capetele arcurilor rămase în l aturea de 
şi cea de Sud. . 

ord 
I Şi a soţiei lu i .  
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valachica celfbmtata� interfuit , liturgiam cele
brante Georgio Angyal [paroch]us ecclesiae 
graeco 
atque honomtis (?) . Die 4 septembris anno 
1 817" " 

Inscripţia de mai sus a fost repro
dusă aproape aidoma, în româneşte în  
a ltar. 

In cimitir : 
Pe o cruce, in  dreptul altarului. 
Maria Nyagoi ,  consors, dumviveret, inc R. 

iudici M, secretarii Ioann is, quondam Nyagoi, 
ae(atis suae a 60, die 21 ian. 1841 . 

După tradiţie biserica aceasta a fost ridicată 
la  1 424 cu cheltuiala lui Stanislav  Hrabor. 

In tre preoţii bisericii se pomenesc : Petru 
Popa pe la 1773, Gheorghe 
Anghial între 1 828 şi 1862, 
Grigore Mihali, între 1 862-
1867, Ghedeon Didu Blasi
anu,  profesor, care face unele 
însemnări la  21 Septembre 
1867 în condica bisericii, iar 
astăzi este paroh părintele 
Iosif Bogdan ,  căruia i se da
toreste restaurarea bisericii, 
făcu tă cu a j u torul en oriaşilor 
şi cu sprij inul foarte puternic 
a l  doamnei si domo.ului AI
bini. La a�operirea unor 
cheltuieli mai mici a contri� 
buit si Comisiunea Monu� 
ment�lor I storice, împreună 
cu Ministeriu l  Cultelor, în  
urma unor rapoarte Îhtocmite 
de cel care semnează aceste 
rânduri. 

I CHEIERE. 

Bisericile cercetate în acest 
grup, fac parte din acelea pe 
care d. Virgil V ătăşianu le-a 
caracterisat : de lip longitu
dinal ' .  Aici însă, pentru a 
se vedea legătura dintre bi
sericile românesti si cele 
catolice sau ref�rmate, care 
li-au slujit ca model, în ce 
priveşte arhitectura, le-am luat 
Impreuna. 

Fig. 7. - Piatră de mormănt cu inscripţie latină, i n  zidul de Nord. O deosebire se poate stabili 

In a ltar pe zidu l  de Sud : 
Împărăteasa noastră Carolina Augusta 

(cu roşu) . .  la liturghie 
biserica aceasta Gheorghe Anghial 

întru vecin ica sa pomenire; amin 2.  

1 Dedesuptul acestei inscrir:ţii se mai aHa una, in roma
neşte. 

, Se pare că este traducerea celei din naos. 

chiar dintru început ; ea con
sta in aceia că bisericile românesti n 'au 
avut ziduri de apărare de jur î�prejur, 
cum au avut şi au încă ale minoritarilor. 
Foştii stăpânitori ai ţinuturilor de peste 
Carpaţi au avut grija aceasta ca printre ce-

I Virgil Vătăşianu, Vechile biserici de piatră TOmăneşti 
din jl/d. Hunedoara, pp. 1 -�2'!, in " Anuaru l Comisi unii 
Monumentelor Istorice". seqia pentru Transilvania, 1 929,. 
Cluj, 1 930. 
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tăţile ş i  castelele lor, î n  tot cuprinsul 
Ardealului, să presare biserici întărite . 
Acestea erau tot atâtea fortărete în  calea 
duşmanului care putea să se ivea�că oricând 
de dincoace de munti si tot atâtea adă
posturi în casul unei �ăzvrătiri interne. 
Asupra caracterului defensiv al castelelor 
de pe lângă şirul Carpaţilor, despre a căror 
importanţă s'a notat \ cetitorul se poate 
documenta urmărind capitolul respectiv 
î n  noua Istorie a Românilor a d-Iui Iorga. 
Ţesătura aceasta de puncte strategice, îm
pânzite in in teriorul ţării făcea parte din 
arta războiului de cetate din evul mediu. 

Vederea generală. Văzute din depărtare, 
cu turnurile înal te, unele cu bastioane, 
legate prin ziduri groase biserica din 
Dârj iu, cea din Şard şi cea de 
la Cricău au aparenţa unor 
cetăţi. 

După ce ai intrat în curte, 
singura care mai păstrează acest 
caracter este biserica din Dârjiu, 
a le cări i ziduri inăI ţate de-asu pra 
bolţilor înfăţişează, supt aco
periş, visitatorului deschizături 
î n  formă de cheie, de u nde 
se apărau u ltimii păzitori a i  
cetătii. 

V�derea bisericilor arată pre
facerile pe care le-au suferit 
de-a lungul vremurilor, pentru 
nevoile cultului. Cea de la Cri
cău, la care se pot observa 
ferestrele şi uşile înfundate, se 
presintă cu modificări esen ţiale, 
chiar in planul ei. Cea de la Me-
sentea şi cea de la . Galda amintesc tipul 
bisericilor de lemn din care au derivat. 

Se distinge totuşi silueta elegan ti a 
bisericilor românesti. 

Planul tuturora �ste longitudinal, lăsând 
�nsă ca î mpărţirea în  compartimente să 
se facă după nevoile cultului respectiv, iar 
axa centrală, Vest-Est, să împartă în câte 
două părţi simetrice corpul clădirii. 

Zid urile fiind inalte, a păsarea la tera lă 
a bolţilor a fost preintâmpinată prin con
traforturi, mai dese sau mai rare, în raport 
direct cu înălţimea zidurilor şi cu greu
ta tea boltiloL 

La Cri�ău turla a fost refăcută la î nce-

1 N. Iorga. Istoria Românilor, I I I ,  Bucureşti 1 937, p. 225· 

putul secolului al XVII - lea, din care pri
cină ea nu mai e 1ll planul general al 
bisericii. 

Pătratul care mana odinioară naosul 
bisericii prin alte două ziduri paralele, a 
fost desfiinţat  la  o reparaţie u lterioară, 
când zidurile s'au dărâmat, iar usile laterale 
au fost înfundate. 

' 

La Şard, din potrivă, pen tru a se lărgi 
spaţiul ,  s'au desfiinţat zidurile laterale, î n  
dauna simetriei planului. 

La Mesen tea planul arată despărţirea 
bisericii în compartimente bine distincte : 
a ltar, naos şi pronaos. 

Dacă pronaosului  de aICI 1 se adaugă 
turla, atunci s'paţiul ocupat este aproape 
un  pătrat, de mărimea patratului naosului . 

Fig.  8. - Biserica cimitirului catolic din Zlatna. 

Planul bisericii un ite din Zlatna presin ti 
mai multe caracteristici. Cea mai de sami 
este aceia că aici întâlnim transeptul :  un 
compartiment dreptunghiular, care desparte 
naosul de pronaos, ieşind în laturi ; o altă 
caracteristică in planul acestei biserici este 
că pronaosul, de forma u nui pătrat, cu
prinde ş i  turla pe supt care este întrarea 
în biserică, naosul ,  tot un pătrat, este mai 
mic, iar a ltarul, şi mai mic, are forma, 
aproape de pătrat, a unui dreptunghiu. 
Pronaosul presintă patru contraforturi : două 
la colturile Sud-Vest si Nord-Vest si două 
pe cefe două laturi . 

. . 

aosul presintă şi el două contraforturi 
in colţurile î n  c.lre zidurile pornesc spre 
zidurile altarului .  
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Secţi-a longitudinala scoate în evidenţă 
boltile bisericilor românesti si îmbinarea 
ner�urilor gotice şi roma�e, ' la bisericile 
reformate si catolice. 

Bolţ i le sânt cilindrice şi susţinute de 
. nervuri de piatră. 

Nel'vul'ile înseşi sânt gotice, cum le întâl
nim la Dârjiu, şi îmbinate cu nervuri ro
Jnanice, cum le găsim Ia Cricău, unde aflăm 
n�rvuri roman ice, in altar, iar în  restul bi
sericii nervuri gotice. 

Cele de la Dârjiu formează 
o ţesăturii mai deasă în naos, 
unde greutatea bolţilor e mai 
mare şi mai rară în a ltar, unde 
această greutate e mai m ică . 
. I n  naos ele se razimă câte 

patru pe o consolă, pe câtă 
vreme in altar se razimă numai 
câte două pe o consolă. 

I n  vedet ea aceluiaşi scop, a l  
sprijinirii bolţilor, î n  dreptul 
consolei din biserică, în afara 
zidurilor răspunde un contra
fort. 

La Cl'icau şi la Şard, problema 
de mai sus a fost resolvită l a  
fel, judecând după contrafor
turile de l a  a ltar, singurele ră
mase după atitea prefaceri. 

prin înălţimea lor şi a locului ridicat · pe 
care se află de obiceiu biserica. Ea face 
corp cu biserica sau este aşezată in axa 
zidului incunjurător, în caşul când bi, 
serica este construită pentru a servi ca 
loc de apărare. In casul d'intâiu sânt toate 
bisericile descrise în  acest studiu, în  casul 
din urmă este numai cea de la Dârjiu, 
car�, d n acest punct de vedere, poate fi 
pusă a lături de biserica lui Bogdan, din 
Rădăuţ . 

Basa mai tuturor turlelor este 
u n  pătrat sau un dreptunghiu 
foarte apropiat de pă tra t. 

Corpul lor este un paraleli
piped, cu excepţia aceluia a l  
turlei d e  la Dârjiu, care este 
un trunchiu de piramidă, cu 
basa un pătrat. Partea supe
rioară a acestui turn a fost 
refăcută la reparaţia de la 1607. 

Partea de sus este despărţită, 
la cele încdte, în camere su
prapuse. 

Vârful tudei este de obiceiu 
un coif lung şi ascuţit. 

La Zlatna coiful este pre, 
cedat de u n  balcon deschis, cu 
ferestre gotice decorate cu arcuri 
ogivale, iar în cele patru colţuri 
ale coifului mare apar patru 
coifuri mai mici. 

Aceasta este obârsia balconulu i  
turlelor l a  bisericile de lemn ,  cum 
am arătat mai sus. 

La biserica un ita din Zlatna 
nervurile naosului se sprij ină 
pe cele patru colţuri ale pă
tratului format de cele două 
ziduri lat:rale cu zidul tran
septului şi cu acela al altarului. 
Pentru altar şi pentru cele 
două capete ale transeptului, 
greutatea nefiind mare, nu s'a 
simtit nevoia contraforturilor. . P�'onaosul a avut boltitura 
la  fel cu naosul, in să focul de 

Fig. 9.  - Coloană romană, in 
curtea bisericii romano-catolice 

d in  ZIatna. 

Decoraţia exterioară o a lcă
tuiesc chenarele de piatră ale 
uşilor şi ferestrelor, ornamentele 
şi arcurile gotice ale acestor 
chenare, meneau-urile şi pro
filele executate in piatră, ca 
si colonetele ferestrelor tur-

la 1 848 a făcut să se dărâme nervurile, 
din care causă nu mai găsim astăzi decât 
urme 1D această parte a bisericii. 

Bolţi le biserici i din Mesentea sânt deose
bite de ale celorlalte biserici descrise. 
Pronaosu l are o boltă elipsoidală, naosul 
o calotă sferică, sprijinită pe patru arcuri 
in  formă de semicerc, iar altarul infătiseaza 
două calote sferice : una mai mIca, ' s'pnJ I
nită pe o alta mai mare, făcute la vre-o 
repara ţie târzic. _ 

T urlete au servit ca puncte de observa ţie 

lelor, care dau acestor ferestre un caracter 
romal11c. 

Materialul intrebuinţat, obişnuit aici, este 
piatra de râu amestecată cu cărămidă la 
zidurile obişnuite ; placile de piatră ' cioplită 
şi profilată sânt folosite pentru a îmbrăca 
soclul sau contraforturilc ; tigla pentru înve
liş, sau şindrila ,  pentru cele mai sărace. Astăzi 
gasim şi tablă, ca la  Cricău şi chiar eternit 
ca la Mesen tea. 

Acoperşul se în făţişează u niform pentru, 
toată clădirea, la bisericile minoritare, şi 
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in parţi distincte, dupa imparţirea bisericii, 
la cele romanesti. 

Cerceta te la�lal ta, bisericile de mai sus 
represintă ceva din desvoltarea artei arhi
tecturale pe pamântul Ardealului. Adusa 
din A pusul Europei şi sădită in aceste 
locuri, ea s'a adaptat cerinţilor cultului 
românesc, iar Românu l  a ştiut sa pună 
bine propria-i pecete, pentru a se şti că 
e şi e l  pe acolo moştenitorul autentic a l  
pământului daco-roman. 

Se cuvine ca la sfârsitul acestui articol să 
aduc mulţămirile meÎe cele mai vii acelui 
care m'a îndemnat la aceste cercetări, d-Iui 

Bu/. Corn. Mon. Ist. - Fasc. 91, 1937. 

profesor Iorga, preşedintele "Comisiunii 
Monumentelor Istorice" ,  căruia cel d'intăiu 
i-am comunicat, prin raport, cele descoperite. 

N'aş putea trece cu vederea nici pe 
d .  Ţaţu, care a executat lucrările fotogra
fice, şi iarăşi pe fostul mieu şcobr d. N. 
Chioreanu,  care, înfruntând gerul cel mare 
de la începutul l ui Ianuarie, a l ucrat p la
nurile şi secţiile la faţa locului, după in
dicatiile ce i-am dat .  Un cuvânt de mul
ţămire şi  d-Iui profesor Popescu Zimnicea 
pentru verificarea traducerilor din latineşte. 

Aceasta răsplateşte toată osteneala mea 
şi supărarea a l tora. 

5 
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"Planşa 1 .  - Bi serica Dârjiu, Odorheiu, clopotniţa. Basa pătrată. Locul clopotniţei în zidul încunjurător. 
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v MICI CTITORl Al UNEI BISERICI DE SAT 
DE . A. GHEORGHIU. 

-- 0 --

Smeri ţii ctitori a i  bisericilor noastre de ţară, 
prin frământările, grijile şi osteneala lor, înfn.lll
tate spre a putea duce la bun sfârşit umilul Iă
ca.ş închinat lui Dumnezeu , vorbesc mult mai 
mult despre sentimentul religios al acestui popor 
şi despre datoria creştinească de a-şi fi legat nu
mele de o faptă deplină decât toţi aceia cari au  
fost mari ctitori de mândre Iăcasuri. , 

" Brat Bratov" , care pusese "silinţă .. . Ia zidirea 
sfintei biserici" din satul Izvoarele (jud. Prahova) 
- probabil vechea biserică ridicată din nou la 
1 854 - , este unul dintre aceştia. Când a văZut 
Însă că zidurile îşi aşteptau impodobirea şi că 
întârzierea ar putea scoate la iveală pe cineva 
care i-ar usurpa numele de ctitor, atunci s'a 
grăbit şi a "tocmit doi zugravi" - de sigur dintre 
meşterii noştri, al căror nume am fi dorit mult 
să-I ştim - "ca să zugrăvească biserica". Li-a 
dat şi "arvună taleri şaptezeci . . .  ca să cumpere 
văpsele  bune" .  Iar despre vrednicia lor se con
vinsese Bratul, fiindcă văzuse " cum au lucrat ş i  
la a lte biserici foarte frumos" ,  spre deosebire de 
"alte biserici" ,  unde văzuse lucruri " foo.rtz proaste" .  

Şi ,  pentru a mântui lucrul început,  nu înţelegea 
să se dea îndărăt de la nicio jertfă, chiar dacă 
n'ar mai  avea "ajutorinţa" popei Ilie şi a tuturor 
acelora împreună cu cari ridicase lăcaşul. El nu 
îngăduie ca "alţii . . .  să să amestece" in lucrul în
ceput de e i  şi de aceia îi roagă să se îngrijească 
"măcar cu mâncarea meşterilor" ;  a lminteri, l i  
va purta tot el "de griiă" .  

Pentru toate acestea aşteaptă răspunsul cât 
" mai curând", pentru ca să se înceapă lucrul, 
de oare ce, "când ar întra alţii În  lucru nostru, ar 
fi cu cudă şi cu ruşine".  

Iată scrisoarea lui d in anul 1801 , Fevruarie 8, 

către cei cari îl ajutaseră (Arhivele Statului, schi
tul Crasna, pachetul IV, doc. 1 0) :  

t Cinstite duhovnice S finţiia Sale (sic) părinte 
popa Ilie i dumitale logofete Panait i dumitale 
logofete Dinule i dumitale logofete Mic1e i dum
nea voastră tuturor megiaşilor de la Izvoară, multă 
şi fericită sănătate poftesci:l de la milost[iv]ul 
Dumnezeu ca să vă dăruiască cu dragostea scri
soa� (?) . Veţi şti dumneavoastră că am tocmit 
doi zugravi ca să zugrăvească biserica de la  Iz
voare, oprin [dj pre alţii prin Costea Salgiu, vrăndu 
să meargă la acela , şi le-a m  dat şi arvună tI. 
saptezeci, zicând si asăzându-i ca să cumpere 
�ăpsele bune, dup5 cJm am văzut cum au iu
crat si la alte biserici foarte frumos, că, după cum 
am �ăzut lucrul [al altora] la alte biserici, am 
văzut lucru[ri] foarte proaste şi la văpsele. 

Ci mă rog dumneavoasiră, după cum ştiind 
dumneavoastră că câtă silintă am pus la zidirea 
sfintei biserici, si acum m 'a� Îndemnat Dumne
zeu cu inima c� să o zugrăvesci:l eu , şi , de va fi 
cu supărare dumneavoastră, pentru acasta să fiţi 
si dumneavoastră după cum am fostil si la aju
torinţa [c]titorii să fim cu toţii ; iar, d� voiţi să: 
fiu eu singur, eu nu voi face supărare dumnea
voastră. Ci dumneavoastră , de veţi voi, măcar cu 
mâncarea mesterilor să le  dati, bine ; dar, de nu, 
l[e]-'()i purta �u de grijă. ' 

C��eu asa m'am legat cu ei ca , daca m'as lăsa 
eu, fiind o'priţi de la  a lţii, să fie arvuna per'dută. 
Că eu \= e  alţii nu îngăduescu să să amestece in 
lucru·· care a m  cu dumneavoastră, după cum nici 
nu este cu cale. Că bine stiti dumneavoastră că 
începătura s'im făcut de la' �oi, şi să fim cu dra
goste. Şi să-mi trimiteţi răspunsu pe cine veţi 
găsi mai curând, că vremea pănă acum nu e 
târzie, că, când ar intra alţii în  lucru nostru, ar fi: 
cu cudă si cu rusine. Că am avut gând ca să 
viu eu n�mai pe�tru acasta. N'am putut şi pentru 
Iăzăret. Ci mă rog să nu să intârzie cu răspunsu. 

Acasta, si rămâi al dumnea voastră bun voitor si 
de sănătat� cu dragoste cătră Dumnezeu rugă to� .. 

Brat Bratov. 1 80 1 , Fevr. 8. 

t Sfinţii Sale părintelui duhovnecului popa Ilie
i dumneavoastră tuturor mosneanilor de la Iz
voare, cu sănătate să să de'::. 
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D. Barbu SIătineanu a publicat În "Revista Istorică 
Română", 1 935-6, n-Ie 1 84- 1 90, un a r ti col intitulat : 
"Trei plăci de  ceramică romănească din secolul 

<al XVI-lea", arătând în acest fel că  ş i  noi, nu 
numai vecini i  n oştri, am avut în cursul vremii o 
·desvoltare a acestei arte a cerami.ce i .  

După ce  vorbeşte de ceramica din epoca lu i  
�tefan-cel-Mare, descoperită de  d .  Drăghiceanu la  
Hârlău ş i  de d .  1 .  Mihai l  la Şipote, d-sa  n I I n
iăţişează (fig. 3) "o placă d e  sobă" d in  Tran
silvania, datată 1 58 1 .  

Ocupându-se d e  " mot ivul decorativ prinripal, 
reliefat", care înfăţişează o pasăre Înaltă în p icioare 
cu gâtuI lung încovoiat ş i  cu "aripile desfăcute", 
arată că  această pasăre ţine în cioc un şarpe care 
\'a servi ca  hrană celor trei puişori cu  c iocurile 
untinse, "amintind puii de barză" 1 .  

Cred că a cest ceramist d e  la 1 58 1  a cules 
<motivul d e  pe  zugrăveli le exterioare ale vre u nei  bi
seric i ,  p e  care l-a interpretat cum i s'a părut mai 
,potrivit scopului său ş i  anume : " Pi lda pel icanu
· lui" 2 care, Î tl aceiaşi  atitudine, cu gâtui încovoiat, 
îşi sfâs ie  pântecele cu ciocul, pentru a ·  ş i  hrăni 
puii înfometaţi .  Motivul acesta, de altfel ,  se gă

'seşte ş i  În l iteratura d idactică, d i n  care se pare că 
a trecut în zugrăveli le b iserici lor. Se Întâlneşte, 
Între altele, la biserica mănăstirii Valea, pe zidul 
· de  Miazăzi a l  pridvorului , adăugit ş i  zugrăvit la  
1792 3• Cercetând acum în urmă biserica unitariană 

·d in  corn. Dârjiu,  lângă Odorheiu,  am găsit că 
această scenă a peliranului era emblema familiei  
Petki din Transi lvania. Este săpată pe p iatra de 

·mormânt a lui Mihail Petki, din secolul al XVI-lea 4. 
Ca atitudine, pasărea d e  pe placă şi pui i  ei re

presintă aidoma pilda pel icanului. Nu este exclusă 
însă n ic i  ipotesa d-!ui SIătineanu, ş i  anume că  ar 
'p utea fi pui  de barză , fi indcă ş i  acest motiv se 
întâlneşte în unele zugrăveli de  b iserici, cum este 
.aceia de  pe  faţada biseric i i  c imitirului d in Că-

t o. C . ,  p.  1 87. 
• La o fântână d e  la  Vieroş era scul ptat acelaşi mo

· tiv. - N. 1. 
• Victor Rrăt u lescll, Mănăstirea Valea, cti/orie lleCUIl OS

-clItă a Lui Radu Paisie ; Bul. COlii. Mon. Ist., 1931,  p. 1 7. 
, Vezi fig. 20, p. 1 3. 

l ineşti-VâIcea, unde gasIm " următoarele scene cu 
caracter profan : O barză care prinde un şarpe, o 
vulpe urmărind un cocoş, un vânător la cerbi(( [ ,  
În acest cas, ar fi o înbinare a două motive : " Pilda 
pelicanului ş i  Barza care prinde şarpele", 

Aceasta vine însă în sprijinul afirmaţiei  d e  mai 
sus : că, deci,  ceramistul se va fi inspirat din motivele 
cu cara cter profan ale bisericilor, cu  atât mai  mult, 
cu  cât la Museul de  Artă Naţ ională d in  Bucureşti 
întâlnim plăci cu acest caracter : Vânătorul la 
cerbi, străvechiu motiv cu caracter profan cuprins 
îu viaţa Sfinţilor : Eustatie Plachida la ortodocşi 
şi Hubertus la catolici 2, 

Legenda convertirii la creştinism a Sf. Hubert 
a inspirat un tablou cu acest subi ect celebrului 
pictor Al bert D Urer, tablou ce "a făcut parte din 
colecţia ultimului rege al  Olandei", iar p e  la 1 861  
se află, în colecţia cuiva cu  numele de Roos 3. 

Victor Bratulescu. 

,. 
v 

Câteva Însemnări 

1 .  
P e  o icoană a Maicii Domnului l a  d. profesor 

N. Şerban din Iaşi : "La prea-sfântul Tău chip ,  
Impărăteasă, privesc şi cu smerenie ţie, păcătosul, 
mCi căesc. Dă-mi pre pământ întru pocăin ţă a 
vietii, iar Îl1 ceriu spre Tine si spre Fiiu l  în veaci , , 
CI privi . 

1 8 1 7, Casian zug[rav] ".  
'2. 

Pe o Evangbelie, la  biserica din Feredieni,  
lângă Hâr1ău (ar trebui cercetată) : 

,, 10 Matei G hica Voevoda bojiiu m[i ] l [o]51 [iiu] 
g[o] 'lpodar zemle moldavscoi. 

Acastă Evanghelie s'au afierosit de Domnie 
Me la mănăstirea Slatina ot Sucava, unde să 
ţ răznueste Schimbare de fată a Domnului Nostru , , 

t ldem, CăLimăneslii şi MonumenteLe Istorice dill im
" reillrimi, ed. a I I-a ,  1 936, p. 54. 

• Idem, Elemenle profane in pictu ra reLigioasă, BIlL. 
Com MOIl. Ist., 1934, p. 6 1 .  

S L' Univers illllstre, anul  1 86 1 ,  semestrul a l  I I- lea,  p . 
36 i. La biserica mănăstirii  Valea se găseşte zugrăvit şi 
li n  şarpe. 
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ls[ us] H[rlsto]s, pentru a noastnl vecIJica pomenire j 
7262, Iun[ie]. 

De mini este ferecată, far Evangheliia o am 
luat de l a  mănăstire Slatina după a lta în locu şi , 
pentru ca să să ştie, am iscălit j Iordache Cru
p[enschi] Spă I [ariu] . 

Mult greşitul Athanasie Petrache Măcărescul, 
logofăt de taină, am scris răvaşul de rugăminte 
de s'au căştigat acastă Evanghelie j Athanasie 
Logofăt j 7262, luI. 9. 

Smeritul intre ermonaş şi multul păcătos lui 
Dumn[e]dzău eu, Ghedeoan, proin egumen sf[i]ntei 
mănăstiri Slatina, au dat răvaş cu rugăminte Mării 
Sale lui Matei Ghica Vod de un rănd de ves-, 
minte şi de cărţi bisericeşti şi abie s'au căştigat 
aciastă sfăntă Evanghelie. Ghed[e ]on proin egumen 
Slatina j 7 262, luI. 9 dni. Pe care am luat-o eu 
de la Slatina, dănd altă Evanghelie, ş i  aciasta o 
am ferecat-o. Iordache Crup[enschi] Cliuc[er]. 

Şi fiind Mitropolit chiriu chir Iacov a toate 
Moldovlahie, dichiu sucavschi chir Calistrat j 
egumen slataanschii chir Parlhenie i Agaton proin 
egumen Slatinei. . . ,  lsaiia ermonah, Calistru ermonah, 
Ghenadie erodiiacon, Varlaam biv dichiu, ero
d iiacon Sera fin Uiat (?) săn Antohia, R. . .  gsd. ,  e ro· I 
diiaeon loii ot Lowa, monah Aftănas, monah 
Nicodim, monah Leonte, monah Mitrofan Blaşna (?), 
monah Vărnav, monah Dionisi, monah lonichi 
ot Vorniceni ,  monah Ionichi Bclul ot Birvoeşti , 
monah Vărnav, monah lor�stu Păisa , monah 
Efrosin Vclrvăroiul j I t .  7262, luI. 31 , Av. 1 .  

Argintăriile c e  a m  făcut l a  bisărica m e  din 
Feredieni : un d iscopotiron, svănta aciasta Evan
ghelii, o svăntă cruce, un artoforion , o cadelniţă 
un brău i ieratia (?). Toate aCE ste sănt făcute de 
mim', robul Domnului Iordache Crup[enschi] biv 
Vei Com[is], la 1 799, Mart. Şi bisărica aciasta ci 

' Q am zădit de p iatră, unde s'au afierosăt toate 
acestea de sus arătate si altele cele trebuincoase , 
spre podoaba ei ,  unde să prăznUf şte hramul 
Adormirii a Svintei Precestii. Rog dar şi pre 
moştenitori cei după mini să fii pe svănta biserică 
cu toate după cum va rămăne de la m ini , ş i  mult 
agutoriu vor sămţă, LI. 7262, luI .  30, s'au în
semnat în dumnezeiască mănăstire Slatina, Sămbătă. 

3 .  
Schitul Zagavia : 

1 .  Pe un mormânt la stânga, cu semnele epis-
' copi ei ,  crucea şi cârja : 

Moarte birueşte . . . pe coroană, pe misă . . . toate .. . 
E al lui Anfilohie, episcop de Hotin. 
2. Pe un alt mormânt :  
Supt această piatră, acoperindu 1 ,  să odihneste 

'QUult p !lcătosul  trup a l  arhiman jritului Ni l ,  car� le 

au fostu mulţi ani proestos de ... schiturilor Za
gaveiul şi Sbierenii, incii spori şi moşia Prăjeni, 
precum e învederat prin numitul cu .. . schitul 
Zagavei vii şi livezi înmulţite, cum tuturor sănt 
ştiute. In svărşitu. . .  s'au odihnit de urmaşii săi.. . 
itul j 1 820, Fevruarie 1 5. 

3. Aceste chilii s'au zidit din temeiul lor pre
cum se văd prin osărdia şi toată chieltueala Sf. Sale 
părintelui Venfamin protosinghel, la anul 1 830. 

4. Pe alt mormânt : 
Moarte birueşte... de omul lui. . . Aice jos 0-

di [hneşte] robul lui Dumnezeu [Le]onte Brăilean . . .  , 
aice cu vrâsta s'au mutat la . . . . 

Hlincea, 
Pe o piatră : 

4 . 

lanache, protopop Mitropoliei j 1 802. 

• 

Reparaţii la Golia. 

In cronica lui Ienachi Kogălniceanu, Lftopiseţi 
m, ed.  a 2-a , p .  1 98, supt Domni:! a doua 
a lui Grigore Matei Ghica : " in zilele lui s'au 
făcut şi un cutremur mare, care a ţinut un mi
nut de ceas, şi mare spaimă a căzut nsupra no
rodulu i ,  şi multe ziduri au căzut, care �i mănăs
tirea Goliei, fiindcă o tocmia într'acea vară şi o 
acoperia cu fier alb, că arsese in zilele l u i  Cons
tantin-Vodă Mavrocordat ("si toate casele câte au , 
fost in o�rada mănăstirii ") j si ,  fi ind mesterii un-, , 
guri din Tara Ungurească , au căzut toate cubelele , . 
mănăstirii peste dânşii şi au omorit şapte oameni 
dintr'inşii, care pre unii p( s �e trei zile i-au găsit 
turtiţi supt pietre". 

• 
Biserica lui  Mihai Viteazul la Făgăraş 

La Făgăraş Mihai Viteazul fjcuse in  Domnia 
sa o b iserică. La 1 6 1 7  prinţul Ardealu lu i  dă lui 
Mihai l  Gyulai locul pe care fusese aceastil zidire 
sfântă, care a fost distrusă de bună �amă odată 
cu căderea Domnului : "super quo quidem fundo 
et sessione praediali olim templum quoddam MI
chaelis, Vajvodae Transalpinensis, fuerat  extruc 
turn" 1 . * 

o nouă publicaţie cu vederi de monumente 

Unele reproduceri de monumente în publicaţ ia 
Episcopia Argeşului, Glas pentru refnzesfrarea ei, 
1 937 : Cotmeana, Înainte de restaurare, Bascovele,  
B rădetul, cu ţesătura lui de cărămizi aparente , 
Stilnişoara, Vălenii, C1ocociovul ,  Strihareţul, incă� 
închis în  goanga de tencuială , Borleştii ,  VărzaruL 

N. Iorga. 

I Veress, Docu mente, I X, 1 937, pp. 1 30- 1 , no. 1 1 0. 
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V R A P O R T 
DESPRE STAREA ACTUALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 

DIN COMUNA COSTEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
DE A. S ACERDOTEANU. , - -- 0--

Dom'1ule preşedinte, 
În urma însărcinării verbale pe care d-voastră 

aţi avut bunăvoinţa să mi-o daţi pentru a mă 
interfsa de starea actuală în care se găsesc mo
numentele istorice din comuna mea natală, Cos
teşti, judeţul Vâ1::ea, am onoarea să raportez cele 
ce urmează . 

Tn numita comună se află două mănăstiri. Cea 
mai veche este Bistrita, de care mai ţine bol
niţa şi cele două capele din peştera Bistriţei. A 
UOUd este mănăstirea Arnota, de pe muntele cu 
acelaşi nump. Asupra acestora nu am făcut nicio 
cercetare, fiind În de ajuns de cunoscute. La Ar
nota se lucrează acum la refacerea clădirilor din 
jur, făcute de Ştirbei - Vodă. Aslfel toate ruinele 
de pănă ieri vor fi refăcute, iar monumentul În 
întregimea lui va fi salvat. În ceia ce priveşte 
pictura din interiorul bisericuţii lui Matei-Vodă 
de la Aroota, am avut  bănuiala că se face in co
lori prea vii ,  care nu represintă nuanţele celei 
vechi. Cu privire la mănăstirea Bi�triţa , îndrăz
nesc să adaug o · mică observaţie. Pe dealul din 
stânga mănăstirii s'a zidit un palat episcopal nou. 
Am impresia Cd stilul adoptat În locul pe care 
s'a făcut, nu se armonisează cu mănăstirea şi 
zidurile ei. Mult mai În faţă decât planul mănăs
tirii, pe care o şi domină de la înălţime, aceasta 
pierde mult din causa asimetriei. Pentru a păstra 
întru totul perspectiva mănăstirii, care şi aşa o 
cred destul de greoaie ca expresie şi realisare, 
trebuie să se interzică În mod absolut de a se 
mai construi ceva de o parte şi de alta a dru
mului mănăstirii ,  pe toată Întinderea lui .  Pentru 
acest lucru este loc destul În partea de N. V. a 
mănăstir!i ,  unde sânt şi vechile case ale egume
meniei. In felul acesta nu se va depăşi cu nimic 
linia faţadei. Această măsură trebuie luată cât mai 
răpede, fiindcă s'ar putea întâmpla mari prefaceri, 
mai ales acum de când s'a deschis o fabrică de 
cherestea, a cării linie ferată de exploata re s'a 
construit în imediată apropiere a mănăstirii. De 
asemenea să se intervină ca varniţa de la  poarta 
mănăstirii să fie mutată În a ltă parte. Aceste ob-

servaţii sânt cu totul personale. Aş putea să me}, 
înşel. Un trimes special al d-voastră , cu deose
bită grijă pentru estetica monumentelor şi pentru 
conservarea caractrrulu i  strict mănăstiresc al 10-· 
eului , ar putea da referinţe precise in acest sens. 

În afară de monumentele istorice amintite, se 
mai găsesc in această comună şi nouă biserici săte�ti. 
Şase dintre ele sânt de zid, şi anume : 1 .  bise
rica Ţigănia, din satul cu acelaşi nume, zidită la 
1 689 ; 2. biserica Patruzeci de  izvoare, din satuL 
Pietreni, de la 1 701 ; 3. biserica Păpuşa , din satul 
Bistriţa, de la 1 7 1 2 ; 4. biserica Ciorobeşti, din. 
satul cu acelaşi nume, zidită la 1 750 ; 5. biserica 
Săcături , din satul cu acelaşi nume, terminată în 
1 9 19,  si 6. biserica Coste sti , din satul Feregile,. , , 
neterminată. La aceasta din urmă pict<:>ru l  s'a in
spirat de la pictura Bistriţei de Tătărescu, în ceia 
ce priveste distribuirea portretelor. Capetele de , 
sfinţi Iasă însă cu totul d e!  dorit, fiind străine de 
iconografia noastră. Ţin să atrag atenţia în mod 
special asupra privirii tutuwr sfinţilor, de inspiraţie 
cinematografică. Mă îndoiesc să fie aprobate de
Sf. Episcopie. Dacă se va întâmpla acest lucru, 
faptul în sine rămâne regretabi l ,  şi ar fi de dorit 
să nu se mai încerce astfel de inovaţii l ipsite de 
simţ estetic. Alte trei biserici sâni de lemn : 1 ._  

biserica Grămeşti, din satul cu acelaşi nume, ridi
cată la 1 664 ; 2. biserica din Gruşetu, din satul 
Costeşti, de la 1 799- 1 801 ; şi 3. biserica V ăratici,. 
din satul cu acelaşi nume, din 1 8 1 8. La acestea 
se adaugă trei cruci de piatră, din 1 756, 1 798 şi 
1 829, şi o fântână din 1 874, pe care le-am 
putut vedea. 

De la toate aceste monumente istorice am cules. 
tot materialul pe care l-am mai aflat, fie epigra
fic, fie manuscriptic. II presentăm în  întregime 
în studiul alăturat, insoţit de lămuririle necesare .. 
Aproape tot esle necunoscut. Din şaizeci şi opt 
de inscripţii şi însemnări nu cunosc decât cind 
care au fost date publicităţii. 

Multe din icoanele acestor biserici sânt datate :
la  Ciorobesti cu 1775, la Grămesti cu 1 77Q, la, , , 
Păpusa cu 1 835, la Grusetu cu 1 839. Tin să. , , , 
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:atrag atenţia in mod special insă asupra a două 
lucruri. Ma i întâiu, şi lucrul il consider de o 
·deosebită importanţă, am descoperit icoanele Mi
tropolitului Ştefan, ctitorul de la Grămeşti, care 
stăteau nebăgate în seamă pe o poliţă de lemn. 
'Cu ajutorul zugravului Bogdan, p ictor local, 
probabil acelaşi cu Bogdan cel îngropat acolo, 
Mitropolitul a făcut i coanele de la altar în 1 666, 

iar prăznicarele în 1 668. Execuţia şi coloritul 
-sânt dintre cele mai interesante. De curând au 
fost înlocuite cu a ltele noi, dăruite de un eno
rias. Am rugat pe preotul des�rvent să le re
-PU�ă imed iat la  loc spre nu se pierde. Co
misia Monumentelor Istorice trebuie să le inven
iarieze pe toate, să l e  declare proprietate a sa şi 
'să înlăture astfel orice înstrăinare a lor. AI doilea 
lucru se referă la usa bisericii din Tigănie, foarte " , 
frumos sculptată. Aceasta nu este decât părechea 
'usii de la biserica Arnotei. Împreună au fost la , 
vechea biserică a mănăstirii Bistriţa. Meşterul lor 
iscăleste cu litere latine, la 1 f 88. Sânt ce părere , 
,că, de şi au fost mutilate spre a putea fi adaptate 
noilor imprejurări, ele ar trebui im părechiate 
'şi ferite de stricăciune, poate chiar la Museul de 
·artă religioasă, 

La acestea se adaugă câ teva coaie dintr'un 
manuscris slavon, secolul al XVI-lea sau al 
XVII-lea, aflat la  biserica din Ciorobeşti, şi trei 
pomelnice din secolul aJ XIX-lea, ale bisericilor 
'Grusetu si Văratici. De toate acestea m.'! voiu , , 
·ocupa în mod special cu altă ocasie, 

Credem, Domnule Preşedinte, că , prin acestea 
'spicuiri întâmplătoare, se îmbogăţesc simţitor da
tele sigure privitoare la trecutul acestei comune 
fruntase din Vâlcea. Dacă se va continua cerce-, 
tarea, se poate să se mai �ăsească şi alte lucruri, 
'care azi au scăpat atenţiei noastre .  

Încheind acest raport, ţinem să  mai aducem la 
·cunoştinţa Onor. Comisii următoarele lucruri, 
.asupra cărora este necesar să se ia măsuri urgente. 
Biserica din Pietreni, de la 1 7 1 2, se mineazli cu 
Tăpezkiune. Acoperişul ,  stricat pretutindeni, a şi 
căzut de-asupra pronaosului ,  O parte din bolta de 
-acolo, de asemenea. Dacă nu se repară cât mai 
răpede si nu se pune un nou acoperis. năruirea 
·este sig�ră într'un an cel mul t  doi. Tâ

'
nărul preot 

·al parohiei, C. Constantinescu , s'a străduit să 
strângă material pentru această reparaţie, dar n'a 
putut aduna decât varul ,  pănă acum. Se anga-
4ează insă a da tot varul, piatra şi cărămida de 
care va fi nevoie, cum si mâna de lucru, din 
sat. Îi lipseste lemnăria �entru acoperis, cum si , , r  
meşterii specialişti, pentru care roagă Onor. Co-
misie a Monumentelor Istorice să-i ia asupra sa. 

l-iu Octornbre 1 936. 

În ceia ce priveşte lemnăria şi )" i ţa, cred că se 
pot căpăta de la ocolul silvic Hurezi. Trans
portul l-ar face gratuit oamenii din sat. Aceste 
lucrări ar trebui făcute cât mai grabnic, pe de 
o parte sprG a nu se nărui biserica, iar, pe de 
alta, sătenii , dorind să-şi facă bisPrică nouă mai 
încăpătoare, când s'ar începe lucrul la aceia, nu 
vor mai da ajutorul lor bucuros pentru cea 
veche. Comisiunea poate însă interzice începutul 
lucrării celei nouă până nu va fi asigurată cea veche, 
Întru cât locul bisericii este îmbibat cu apă de 
la izvoarele ală turate ,  pentru consulidarea teme
li ilor trebuie să se facă şi un şanţ de scurgere 
umplut cu pietriş, cei puţin spre Nord. Lucrările 
tota le nu vor fi prea costisitoare şi prin ele se 
va sa lva de la peire unul dintre cele mai pre
ţioi'\se monumente ale locului, aşezat in cea mai 
frumoasă posiţie. 

Îmi îngăduiu o suggestie şi în ceia ce priveşt-e 
cele două biserici de lemn din satele Văratici şi 
Costeşti, care se ruinează, La cea d'inti'iiu au în-
ce put să cadă păreţii la a ltar. A doua are ne
voie numai de acoperis nou. Cred că trebuie . , 
să se intervină să nu fie lăsate paraginii , cu toate 
că nu au o vechime prea mare. Repararea lor 
si întretinerea de acum înainte ca monumente , , 
istorice n'ar )i prea costisitoare, dacă vor fi date 
pe sama preotului deservent. Oamenii locului sânt 
saritori la lucru si ar face acest sacrificiu de muncă , 
si de cheltuială. , 

În  casul când nu s'ar putea face aceste repa- "' 
raţii ,  atunci să se iea toate lucrurile de preţ de 
la amândouă bisericile, să se desfacă însăşi grinda 
cu inscripţia de la cea din Văratici şi toate să 
formeze un deposit istoric, expus la biserica cea 
nouă din satul Feregile, care are destul de mult 
loc pentru a face aceasta. 

Spre a feri de distrugere şi crucile existente, 
ar fi bine să fie strânse toate în curtea bisericii 
celei nouă si asezate acolo într'un mod oarecare , , 
esteti c. Ar forma piese interesante pentru trecutul 
satului. În felul acpst-:J. n'ar mai tenta pe nimeni 
si , fiind  supt supravegherea continuă a preotului, , 
nu ar mai risca să fie nimicite nici de vreme, 

Presintând astfel resultatul cercetărilor noastre 
în comuna Costeşli şi atrăgand atenţia Onor. Co
misi i  a Monumentelor Istorice asupra stării ac
tuale a monumentelor de acolo, nădăjduim că 
ni-am putut îndeplini, cel puţin în parte, gra
ţioasa însărcinare cu care aţi binevoit a ne onora. 

Cu speranţa că ne vom mai putea bucura şi 
de acum înainte de onoarea pe care ni-aţi fă
cut-o de data aceasta, primiţi, vă rog, Domnule 
Preşedinte? ,  asigurarea deosebitului mieu respect. 
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V ICTOR B R Ă  TULESCU, Eglises de Transylranie 
(eglises fortifiees) : Cel le  de Dârj iu, dans le pays 
des Szekler : forte tour, murs anciens,  fresques du 
moyen-âge, avec la representation d'une batai l le d u  
roi Loui-s con tre les I n fidcles (Xl V -e  siecle) ;- pierres 
tombales. Cell e  de Cricău : mem e clocher, sans 
doute ancien. Eglise de  M�sentea : tyre roumain 
d u  X VI I I-e siecle ; fresques populaires, Eglise de  
Gâldea : meme type, XVlI-e siecle. Egl ise de 
Caldea : parei l le  â la  premiere. Eglise de Geoagiu ; 
base ancienne. Egl i ses de Zlatna ; type roumain,  
X V l l I-e e l  X I X-e si ecles, sauf cel le des u niates, 

â fenetres goth iques et fresques anC1ennes ; une
colon n e  romainc.  

f\-. A .  GHEO�GHI U : Hwnbles fondateurs d'une
eglise de village : contrat pour une eglise de Izvoare, 
d istrict de Prahova ( 1 80 1 ). 

CH RONIQUE par Victor Brcitulescu et N. Iorga : 
sur l ' iconographie d 'une plaque de ceramique ; que1-
ques notices sur des l ivres et des objets du culte. 

DOCUMENTS "\ DMIN ISTRA TlFS : A .  Sacerdoţeanu" 
Monuments historiques du vil lage de Costeşti ,_ 
district de Vâlcea (en dehors du  deux anciens. 
couvents, egl ises du XVH- e-XIX-e siecles) . 
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Fig. 4. - Bise'rica unită din Zlatna. Vedere laterală. 
Fig. 5. - Biserica unită din Zlatna. Contrafort şi fe

reastră �otică pe laturea de Sud 
Fig. 6. - Biserica unită din Zlatna. Picturi vechi la 

tâmplă 
Fig. 7. - Piatră de mormânt cu inscripţie latină, in 

zid ul de Nord 
Fig 8. - Biserica cimitirului catolic din Zlatna. 
Fig. 9.  - Coloană romană. in curtea bisericii romano

catolice d i"  Zlatna 
Planşa 1 - Biserica Dârj iu ,  Odorheiu, c1opotniţa. 

Hasa pătrată. Locul c1opotniţei in zidul 
inconjurător 

Planşa 2. - Biserica din  Dârj iu. Vedere. secţie lon
gitudinaLi . planul şi vederea bol ţilor cu  

28 

29 

29 

30 
3 1  

32 

34 

impărţirea nervurilor 
Planşa 3. - Planul de situaţie al  bisericii d in  Dăr

jiu , zidurile incunjurătoare, turla şi basti
oanele 

Platlsa 4 - Biserica din Şard. Vederea. faţada, planul. 
Planşa 5. Biserica din Cricău. Vedere, secţie lon-

gitudinală, plan. . . . 
Planşa 6. - Biserica unită din Zlatna Vedere laterd1.1, 

faţadă, secţie longitudinală. plan , secţie 
transversală 

Planşa 7. - Biserica din Mesentea Secţie longitudinală, 
vedere, plan 

Plansa 8. - Biseri.:a din Mesentea Faţadă 
Planşa 9. - Biserica din Calda. Vederea, faţada, planul 

şi secţia longitudinală 

R E D A C Ţ I A : 

SECRET ARIATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

BUCUREŞTI. - STRAD.-\ GENERAL BERTHELOT No. 26. 

Secretar-Director: VIRGILIU N. DRĂGHICEANU. 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele librării din tară. 
Studenţii, învăţători i ,  profesorii ,  preoţii şi funcţionarii au 45% reducere , 

adresându-se Secretariatul ui. 

Fiecare fasciculă apare în două ediţii : 
Ediţia pe hârtie chromă, Lei 1 20. - Ediţia pe hârtie velină, Lei 90. 

La secretariatul Comisiunii se poate procura Buletinul Comisiunii pe anul 1 923, 

consacrat Curţii Domneşti din Argeş. Exemplar de lux cu text frances Lei 1 . 1 00, 

fără text frances Lei 1 .000. Exemplar pe hârtie velină cu text frances Lei 600, 

fără text frances lei 500. 
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ILUSTRA TIU 1 :  

Biserici din Vâlcea. 

Fig. 1 .  - Biserica din OIăneşti. [n faţă, clopotnita 
Fig. 2.  - Biserica din OIăneşti-Vălcea . 
Fig. 3. - B iserica din OIăneşti-Vâlcea. Raiul 
Fig 4. Biserica din OIăneşti-Vâlcea. ladul 
Fig. 5. - Olâneşt i .  Uşa biseric i i  

Biserica C/l hramlll Sf. Ioan, Sf. Nicolae 
şi Sf. Gheorghe. 

Fig. 1 .  - Biserica din OIăneşti, cu hramul SI. Ioan, 
SI. Nicolae ş i  SI. Gheorghe 

Fig. 2. - B iseri.ca Sf. Ion, SI. Nicolae ş i  Sf. Gheorghe 
din OIăneşti. Faţada • 

Fig. 3. - Ctitorii biseric i i : Ioan Sărăcinescu arhiman
dritul , boierul Gheorghe Brânescu ş i  ju
pâneasa I 1 i nca, împreună cu f i i i  lor, boie
rul Barbu Erănescu, fratele lu i  Gheorghe. 

Fig. 4. - Ctitorii Iane Brănescu şi lana 
Fig. 5. - Ctitorii biserici i : Sanfira, cu f i icele ei. ş i  

încă o femeie fără nume . 
Fig. 6. - Maica Domnului ,  t ipul rugătoarei. Pictură 

de pe bolţi, in pronaos 
Fig. 7. 
Fig. 8. 

fig. 1 .  

Fig. 2. 
FIg. 3. 

P.lcerea lui Adam şi a Evei . Scenă din pridvor. 
Izgonirea d in  Raiu . 

Biserica din Foleşiii- de-Jos, jnde!lll Vlllcea. 

Biserica din FoIeşti i-de-Jos. Vâlcea 
Biserica d in  Foleştii-de· Jos. Filosofii • 

- Biserica d in  Foleştii-de-Jos, Vâlcea. Sibilele 
şi filosofii 

Fig. 4. - Bisenca din Foleşt i i -de -Jos, Vălce,l. P ictură 
exterioară in laturea de Nord . 
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Fig. 5. - Biserica din FoIeştii-de-Jos, Vâlcea. Uşi le 
de a l tar . 

Biserici prahovene. 

Fig. 1 .  - Mislea. Vederea biserici i .  
Fig. 2. - Mislea. Vederea de Sud-Vest a biserici i 
Fig. 3. 
Fig. 4. 

Mislea. Icoana Si. Arhangheli 
Mis!ea . Vechile clâdiri 

Fig. 5. - Mislea. Zidurile i nconjurătoare 
Fig. 6. Mis!ea Interior . 
Fig. 7. Mislea. Interior . 

54 Fig. 8. - Mislea. Arcurile  de zid a le pivniţei 
Fig. 9. Mislea. Arcurile şi bolţile pivnitelor 

55 
A ntic/Lităţi medievale din Oltenia. 

Fig. ! .  Coşovenii·de- Jos. j ud .  Dol j .  Colecţia C. 
egrescu. Craiova 

56 Fig. 2. No. 1 .  fibula de la Pleniţa. No. 2, brăţara 
57 din  mormântul de la Hinova. 10. 3, 

sabia de la Poloveni 
58 Fig. 3. - Fragmentul de f i  bulă de la Orlea (mărit). 

Colecţia G.  Georgescu, Corabia 
59 Fig. 4. - Inventariul mormintelor de la Balta Verde, 
60 Mehedinţ i  
61  Fig. 5. - Cercei i d in mormântu! de la H inova, Me-

62 
63 Fig. 

63 Fig. 

64 

1 .  

2 .  

hed inti . 
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DE VICTOR BRĂ TULESCU. 
--0--

BISERICA SF. 1 ICOLAE DIN 
OLĂNEŞTI. 

Sânt patru biserici în  OIăneşti : Cea 
veche, cu o uşă frumos sculptată este aşe� 
zată pe un bot de deal ,  celelalte trei pe 
trei văi deosebite. De cea de mai jos şi 
de încă una s'a ocupat Enache Ionescu '. 

Clopotniţa celei d'intâiu, de 
formă pătrată, are o cameră a 
clopotelor, despărţită de partea 
de jos, pe unde este întrarea , 
printr'o boltă de cărămidă (fig. 1 ) . 

Biserica, în formă de navă, 
are pridvor deschis, sprij init pe 
opt coloane, dintre care două 
sânt angajate în  zidurile laterale. 
Intre coloane sânt arcuri simple 
(fig. 2) . 

Naosul este despărţit de pro� 
naos printr'un zid inalt ca de u n  
metru şi jumătate, lăsând l a  mi j loc 
un loc de în trare. De o parte şi 
de alta a acestei întrări, şi sprji
n ite pe zidul despărţitor, se îna lţă 
câte o coloană de piatră, de formă 
rotundă, supţiindu�se spre vârf, 
şi terminându�se cu u n  capitel de 
formă pătrată. Din vârful acestor 
două coloane se înal tă două 
arcuri simple, care se sp'rijină cu 
câte un capăt pe zidurile laterale. 

Timpla de lemn, sculptată după un  
model mai vechiu, datează din secolu l  a l  
XIX-lea. Uşile împărăteşti a l e  vechii tâmple 
stau, fără întrebuinţare, în altar. 

Tabloul votiv înfătisează biserica, în 
forma ce s'a păstrat pă�ă acum : cu pridvor 
deschis, cu brâu de jur împrejur, învelită 
cu .şindriIă. Ctitorii zugrăviţi lângă tabloul 
vohv sânt : de o parte j upân Drăghici, 
căpitanu l  OIănescu, având lângă el doi co� 

1 Buletinul Comisiunii Mo11tmtentelor Istorice VIII pp. 177-
1 8 1 .  

' . 
Bul. Corn. Mon. Ist. - Fasc. 92, 1937. 

pii : o fată, cu numele, rar întâlnit, de Hrista, 
şi un băiat, N icolae. În dosul jupânului 
Drăghici apare jupân Teodor, tânăr, poate 
fiul său, iar lângă el un  copil cu numele 
tot I icolae. În urma lui T eodor, jupâneasa 
Catrina, soţia lui  Drăghici probabil , şi, în 
acest cas mama lu i  Teodor. Vine apoi o 
tânără a l  cării nume e şters şi apoi nişte 

Fig.  1 .  - lIiserica din �Iăneşti. in faţă clopotniţa. 

copii : Ruxa nda, unul  cu numele întunecat, 
A nicuţa, Maria şi Nicolae. 

Spre Sud : j upân Radul OIănescu, vornic, 
sin .. . , j upaniţa ego, Ancuţa Cheraţa, jupan 
Constantin, apoi copiii . . .  , Radul ,  Ioan,  Bălaşa, 
I linca, A na " .  

Pe zidul d e  Nord : logofătul Tudosie, 
sin Tudor logofătul, jupaniţa ego A nca, 
logofătul Sima sin Tudor logofătul ,  j upa� 
niţa ego A ncuţa, logofătul Drăghici sin 
Si ma logofătul ,  logofătul Pârvu OIănescu 
şi Tudor logofătul. 
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Pe zidul de Sud, începând din spre naos : 
,, 10 Şerban Cantacuzino Voevod, Steanvil 
ghinăra l "  (generalul  austriac din Ardeal , 
Stainville !) , " părintele Ioan monah, fratele 
j upânesei Ecaterina, logofătul Tudor OIăne� 
scu, logofătul Sima schileriul, logofătul Popa 
Ghinea, ispravnicul acestei sfinte biserici" .  

Pe  o icoană, de  bună calitate, a Maicii 
Domnului : "Această sfântă icoană s'au făcut 
de dumnealui logofăt Niţă OIănescu ot Că
limăneşti , ca în veci să [se] pomenească ; 1837 
Martie 26" . 

Cu toate acestea , icoana p.1rc mult mai 

fig. 2. - Biserica din OIăneşti-V ălcea 

veche si aduce într'o măsură cu icoanele 
de la Episcopia de Argeş, din aceiaşi e
pocă. Ea se datoreşte unui zugrav dintr'o 
bună şcoală de iconari din acest timp. 

Pictura este remarcabilă. Câteva scene 
caracteristice in pronaos. Pe pa noul  de 
supt arcul de Nord, o scenă în care apare 
Isus, o masă de oaspeţi. Printre aceştia se 
.află şi îngeri care pedepsesc cu sabia şi cu 
suliţa. Pe panoul de supt arcul de Sud, 
Maria, sora lui Lazăr, spală picioarele lui 
Isus. In panoul de de�asupra uşii, Isus 
izgonind pe vânzătorii din templu. 

Pisania a fost publicatâ de răposatul 
Enache Ionescu. 

Scena judecăţii din urmă aminteşte pe 
cea de la Cozia. Pe supt grădina Raiului 
curg patru râuri : Gheon, Fison, Tigru şi 
Eufrat. 

Judecata din urml!. 

Scena Raiului cuprinde două registre şi 
este aşezată in  stânga intrării, cum priveşti 
din faţă. În  primul registru in  stânga, gră� 
dina Raiului este închisă cu ziduri, ale 
căror capete sânt străjuite de turnuri. În 

lăuntru se ridică o 
serie de coline, pe care 
cresc copaci orientali , 
flori şi copaci de ai 
nostri. Maica Domnu� 
lui ' stă pe un scaun, 
peste care este aşezat 
un căpătâiu (o pernă), 
cum se obişnuieşte pe 
la ţară pentru per� 
soanele de samă, şi 
se roagă. De o parte 
si de alta, câte u n  
inger ; din spre i ntrare 
apare tâlharul care a 
fost răstignit cu Isus. 
Pe un alt plan, mai 

I 
j os, se văd : Avram, 
in  mîj loc, ţinând  u n  
suflet, d e  sigur a l  l ui 
Lazăr ; de o parte şi 
a l ta ,  Isac şi lacob. La 
uşa Raiului, u n  n umăt: 
de sfinti, in fruntea 
cărora , ca de obiceiu, 
apare Petru ,  purtăto� 
rul cheii. De�asupra 
o inscripţie având cu� 

prinsu l : ! J  Toţii copi i i  merg la Rai ". 
I n  registrul de sus "Pro[ arac] Solomon " 

poartă in  stânga o filacteră de�asupra ca' 
pului unui muribund,  al cărui suflet este 
primit de ingerul Domnului .  Mortul este 
Lazăr, iar pe filacteră scrie ; "Sufletele drep 
ţi lor sânt în mâna"  [lui Dumnezeu}. I n  
urma lui Solomon vin cetele : "ceata apos
tolilor, proorocilor, mucenici lor, arhiereilor, pre
podobnelor. mucen iţelor" (fig. 3). 

Pilda bogatului nemilostiv. 

Dacă privim cu atenţie, zugravul a avu 
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i n  vedere u n  anumit subiect, şi a nume : 
Pilda bogatului nemilostiv.. ln tr'adevăr, i n  
partea d e  sus s e  vede sufletul dreptului , 
primit de ingerul Domnului, dreptul fiind 
înfăţişat prin Lazăr ; in poala lui  Avram 
un suflet, a l  lui Lazăr, cum am arătat . 
Urmărind subiectul , găsim in scena ladului 
pe bogatul nemi lost iv ,  luptându-se in vă� 
paie şi făcând semne lui A vram, pe care- l 
roagă, după cum ştim, să inştiinţeze, prin 
Lazăr, re fraţii săi de pe pământ despre 
chinur i l e  din Iad .  Scena aceasta este pan�  
dantuI celei d in  Raiu, în  care găsim pe 

clipa din urmă. Şi aici apare ingerul , dar 
nu aple.::ându-se ca să primească sufletul, 
ci ţ inând o cange cu care îl scoate din 
corpul păcătos al bogatului ; la  picioarele 
bogatului stă diavolu l ,  care şi el întinde 
o cange pentru a a trage la  sine sufletul 
bogatului nemilostiv. 

Scena fudllllli. 

Scena ladului are trei registre pri ncipa le, 
despărţite in două zone printr'o diagonală 
formată din f lacăra ce iese din gura ba
laurului aşezat 1 0  colţul din dreapta şi 

Fig. 3. - Biserica din OIăneşti--Vâlcea. Raiul . 

Lazăr in momentul mortii. Moartea bo� 
gatului nemilostiv forme�ză un alt pan� 
dant, î n  Iad, a l  scenei în care ni  se î nfă� 
ţişează sufletul lui  Lazar bucurându�se i n  
sânul lui Avram, in Raiu. Pe  cât este de 
uşoară despărţirea sufletului lu i  Lazăr de 
trup, pe atât este de chinuită aceia a bo� 
gatului nemilostiv. Cu figura bărboasă şi 
tristă, bogatul nemilostiv stă întins pe 
patul morţii ; la căpătâiu veghiază soţia ,  
stând pe un scaun, iar lângă ea, in pi
cioare, un bărbat, cineva din familie sau 
preotu l, căci are barbă şi plete, aşteaptă 

merge pana supt picioarele lui Isus, la 
scaunul  de judecată. Flacăra aceasta des� 
parte patrulaterul în care este zugrăvit 
ladul in două triunghiuri neegale. 

Registrul de jos cuprinde scena morţii 
bogatului nemilostiv, descrisă mai sus. 
Urmează o a doua scenă, în care găsim 
doi oameni : bărbat şi femeie, culcaţi în 
pat şi acoperiţi cu plapoma ; de-asupra lor 
un  diavol ,  la  capătul patului altu l ,  iar la  
picioare al treilea. Acesta din urmă ţine 
două capace, din care pare a lovi uşor, 
pent ru ca, în căntări, să doarmă cei doi: 
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şi să nu  se trezeasca spre a merge l a  bi
serică. Inscripţia de de-asupra sună : "Cei 
care doarme (sic) Dumineca mult ş i  nu se 
duce la biserica" .  În continuare, un diavol 
merge călare, ţinând-o de păr şi lovind-o 
cu un  ciocan, "Curva " ,  un diavol mai mic 
l i  arată drumul spre focul nestins. De�asupra 
acestor scene stau trei diavoli : Unul  duce 
din greu trei pietre de moară spre , cum
păna dreptăţi i " , altul ţine de păr cu stânga 
şi loveşte cu o măciucă din dreapta pe 
o femeie cu mânile legate l a  spate in 
lanţuri, "care iea laptele vg,ci lor" ,  al treilea 

pe doi lei şi doi vulturi , simbolul puterii. 
Lângă această scenă, un mormânt deschis 
din care iese, înfăşura ţi , după ritul oriental, 
trei corpuri : " Invierea Morţilor", dincolo 
de flacăra ladului, şi, tot în acest registru, 
un alt mormânt, din care iese două corpuri .  
Tot aici, "Marea" simbolisată printr'o femeie 
ce stă de�asupra 'unor peşti, ţine in stânga 
o corabie cu pânze şi are inscripţia curioasă : 
"Stihiariul" ; î n  j ur, valuri ag�tate, monştri 
î naripaţi, cerberi şi o scorpie. In colţul din 
stânga, de sus ,  un cap, "Chir " ,  în cel din 
dreapta : "Alex.mdru " ,  in cel din stânga, de 

Fig 4. - B1serica din OIăneşti-Vâlcea. radu!. 

-duce in spinare, tinând-o de picioare cu 
capul în jos, pe ' femeia "care scoate pe 
.dracul " .  

Î n  registrul de  mij loc, în  stânga, apare 
" Cumpana Dreptaţii " . O balanţă cu două 
talere, pe care o ţine in mânile sale prea 
l ungi, u n  înger ; de talerul din stânga se 
.agaţă un diavol, pe care î l  Împunge cu 
suliţa u n  înger din faţa celui care �ine 
.cumpăna dreptăţii. 

Alături e "Lumea " ,  în chip de Împă� 
răteasă incununată, a vând în  dreapta 
.sceptru, in stânga un şarpe î nălţat şi stând  

jos, scrÎs rău : "Nabucodonosor", i n  cel din 
dreapta, de jos ,  este de sigur, August  Cesarul, 
pe care îl întâlnim în registrul de de-asupra 
î n  ipostasa de Împărat. Ei apar aici sim� 
bolisând cele patru vânturi care agită 
marea, l ucru pe care l-am mai găsit în  
Maramurăş, l a  biserica din Rozavlea, supt 
altă formă. 

În  registrul de sus, în stânga flăcării, 
" Moise cu Ovreii ", în dreapta flăcării : " Impar. 
Nabucudonosor" ,  cu sceptru. Chir, scris Bir, 
A lexandru, cu sceptrul şi suliţa, "August 
Chesar", cu sceptrul . Toţi au cunum ŞI 

http://patrimoniu.gov.ro



B I SERICI DIN VÂLCEA 53 

mantii împărăteşti 1 .  In f�ţa lor, îngeru l  cu 
trâmbiţa din ur mă, sună I nvierea Morţilor. 

Focul ladului . Chiar în gura balaurului 
stă Scaraoschi, pe un scaun,  ţinând î n  
brate pe I uda ; mai sus "ghemariul" , apoi 
patru ,Jmpăraţi tirani" ,  mozafirul (trădă
torul), iubitoru l de bani, cu  punga de gât, 
cu capu 'n jos, un oarecare fără i nscripţie 
şi, sus, "bogatul. nemi los t iv" de care a fost 
vorba (fig. 4). Intr'o viitoare cercetare a 
acestei scene vom arăta contribuţiile per� 
sonale ale zugravi lor noştri, cari au pus 
în focul ladului, câte odată, pe proprii lor 
vrăj maşi (fig. 5). 

Uşa sculptatd este într'un canat de formă 
dreptunghiulară : laturea de sus are însă 
formă de acoladă, urmărind linia pragului 
de piatră de de�asupra ei. Un chenar pe 
margene, cu un ornament în formă de 
spirală, închide o serie de şapte panouri 
a căror descriere urmează mai jos. Spirala 
este compusă dintr'o serie de zale ce se 
leagă unele de altele, lăsând ca spaţiile 
goale să fie întregite prin frunze de stejar 
şi flori. Acelaşi ornament împodobeşte 
banda care despa::-te panourile unul  de o 
parte, altul de a l ta ,  vertical ,  şi două câte 
două, afară de cel superior, care este singur, 
orizontal. Ornamentul de care vorbim ia 
naştere dintr'un butuc de pe laturea de 
jos, în chipul arborelui l ui Esei, şi se des
parte în trei vite, arcuindu-se spre colţuri, 
iar a treia urcând in jos şi umplând banda 
din mij loc. 

A m spus mai sus că spiral a  este com� 
pusă dintr'o inlănţuire de zale care al� 
ternează, în sensul că u na se deschide 
�ntr'o parte, iar ceal a ltă în cealaltă parte. 
In locul unde se întâlnesc două benzi 
pentru a face legătura intre ele, se desparte 
din lugerul principal o v i ţă ca:re se ar� 
cuieşte şi prelungeşte, î n  mod firesc, lugerul 
din care s 'a desprins. Cele două lugere, 
care se urcă pe banda de pe margenile 
uşii , se întâlnesc în mij locul laturii de 
sus, unde se resfrâng in forma ' unui X, 
între ale cărui ramuri apare u n  ornament 
potrivit cu nodul acoladei, pe care o face 
aici laturea superioară a uşii, pen tru a se 
îmbuca în pragul, sculptat la fel. 

Panouri le. Cel de sus are forma unui 
dreptunghiu, încadrat de o ramă sculptată 

1 Este vedenia proorocului Dani i l ,  de care vorbeşte "Erminia" . 

în puncte. Se desparte în două : partea 
de sus înfă.ţişează un medalion, în mij locul 
căruia este un vultur cu doua capete ; de 
o parte şi alta medalionul  este susţinut 
de câte un leu ridicat in două picioare 1 . 
Spaţiile goale sânt umplute cu ornamente 
vegetale. Partea de jos . a panoului este 
mărgenită de o ramă ceva mai lată decât 

fig. 5. - OIăneşt i .  Uşa biserici i .  

cea de pe laturi şi cu două rânduri de 
puncte. Între această rama şi o a lta la  fel, 
care formează la turea de jos a panoului 
descris mai sus, găsim următoarea inscripţie 
cirj lică : " Această uşa a sf. bisearici s'au 
făcut vă leat 7237" ( 1 729). 

Supt acest panou urmeaza o bandă În-
1 lvlotivul "(esta i l  intâlnim ş i  in  mini.1turi, d in  secolul 

al X V I I-lea, cum " om ved('a cu altii ocasie. 
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flora ta, desparţind doua panouri dreptun
ghiulare, aşezate vertical . Cel din stânga 
este încadrat într 'o rama sculptata în  
puncte. Partea superioara � panoului este 
o dantelarie de l inii curbe ce se intretaie 
intre . ele în chip elegant, terminându-se 
la capete prin câte o floare în forma de 
trefla. Partea inferioara înfăţişează, în mij loc, 
un inger cu aripi desfăcu te, a vând de o 

-parte ş i  a lta câte un ornament în forma 
de semicerc. Panoul din dreapta, din ace
iaşi zona, difera de cel descris mal sus, 
cum, de altfel, difera toate intre ele, prî n  

laterale de  asemenea zigzaguri. Intre acestea 
mai este unul ,  în mijloc, resul tat din 
a propierea şi depărtarea liniilor celor două 
marginale. Din punctul de legătura dintre 
ele se ridică o floare. 

Panoul din dreapta este impodobit printr'o 
combinaţie de l inii curbe, ce se intretaie in 
formă de romb I ri a le caror spaţii sânt in
tregite cu frunze şi flori. Partea de sus şi 
cea de jos presinta colţuri foarte rotunjite. 

Panourile de jos, ultimele, au un alt 
principiu de împodobire. Cel din stânga 
are forma a două inimi puse cap la cap ; 

f 
------------- -- - -

spaţiile goale  din in
terior se intregesc prin 
frunze de stejar, iar, 
între spaţiile exteri
oare, o acoladă leagă 
cele două laturi mar
ginale ale inimilor, 
tinzând oarecum să 
dea aceiasi formă si 

I 
I 

, , 
acestor spa ţi i .  

Fig. 1 .  - Riserica d i n  OIăneşti, cu h ramul  Sf. Ioa n ,  Sf. N icolae şi Sf. Gheorghe. 

Panoul din dreapta 
e împărţit in patru 
unghiuri prin doua 
diagonale. In punctul 
de întâlnire, care e şi 
centrul panoului ,  o 
rosetă formează or
namentul central. U n
ghiu l  superior, ca şi 
cel inferior, faţă de 
care este asezat vâd 
la vârf ca si 

'
cele două 

inimi din 'pa noul de
scris, cuprinde trei 0-
vale, resulta te din linia 
curba impletită, pline 
cu flori. Cele două 
unghiuri laterale cu

aceia că aici ornamentul principal este o . 
combinatie de linii curbe şi frânte, care 
dau naş'tere la patru rombmi, înscrise 
într'uli romb central mai mare, şi la alte 
patru figuri, i n  cele patru colturi rotunjite. 
In romburi este inscrisă câte o floare sau 
o frunza. In zona următoare, desparţita 
de asemenea printr'o bandă sculptată, alte 
doua panouri ,  cev a  mai asiimanătoare între 
ele. Aici rombul e înlocuit printr'o buclă, 
derivată tot din romb. Vâdurile acestea 
sânt strânse pri ntr'o legatu ră, iar in mij loc 
este inscrisă o floare. Sânt doua rânduri 

prind câte două semicercuri, un fel de zale 
din ornamentul principal ,  umplute de ase
menea cu ornamente vegetale. 

Se pare că sculptoru l de la biserica din 
Urşan i  s'a inspirat din sculptura de la 
usa bisericii din OIănesti . . Încheiere. Ca şi cealaltă biserică, tot din 
OIănesti, biserica aceasta e fara turle, cu 
pridva'r deschis pe coloane de piatră. Îm
podobirea exterioară o face brâul în  relief, 
insoţit de u n  rând de zimţi, care incinge 
biserica pe de-asupra coloanelor. În  afară 
de acest Grâu, in partea de sus biserica 
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este inchisă de o bandă compusă din două 
rânduri de zimţi, mai mici decât la brâul 
celălalt, mărgenit de trei dungi in relief, 
care merg scăzând în adâncime, î ncepând 
cu cea de sus. Spre deosebire de celelalte, 
ornamentul de aici pare a sprij ini con
solele de lemn care împart faţada bisericii 
in panouri a lbe. De-asupra acestora, şi 
formând aproape u n  unghiu drept, se ivesc 
ca petele grinzilor de de-asu pra păreţi lor, 
scobite ca şi consolele. Acoperişul, in 
pantă dulce, se termină printr'o straşină 

elemente Jeosebitoare ale acestei bi serici. 
Biserica î nsăşi face parte din acelaşI 

grupă ca şi aceia care urmează şi a cam 
încheiere se referă şi la  biserica descrisă aici. 

BISERICA CU HRAMUL SF. IOAN, 
SF. N ICOLAE ŞI SF. GHEORGHE. 

O a doua biserică are hramul Sf. Ioan,  
Sf. Nicolae şi  Sf. Gheorghe. Pisania de 
de-asupra uşii de intrare, scrisă în rel ief, 
are cuprinsul urmă tor : 

Fig. 2. - Biserica Sf. Ion, Sf. Nicolae şi SI. Gheorghe din OIăneşti. Fatada. 

proporţionată cu construCţia. 
Coloanele pridvorului sânt de piatră, 

în număr de opt, cu base şi capitele de 
formă pătrată. Faţada arcurilor de cără
midă sprij inite de coloane este împodobită 
cu pictură ornamentală : linii în zigzag 
sau şerpuite p-unctate în golurile ce fac 
şi lăsate anume. În unghiurile formate de 
aceste arcuri, de-asupra coloanelor, sânt 
zugrăvi te coiine şi copaci locali : brazi, 
fagi şi plante. 

Uşa sculpt;1 tă şi c lopotniţa, zidita deo
sebit şi aşezată în axa bisericii, sânt doua 

"Cu vrere.1 Tatălui şi cu aj utorul Fiului 
şi cu savarşlrea Duhului Sfânt, amin, 
ziditu-s'a aceasta sfântă si dumnezeiască 
·biserică din in (sic) temeli� de piatra întru 
cinstea şi lauda a sfântului proorocu şi 
botezătorului  Ioanu şi a sfântului arhiereu 
1 icolae si a sfântului marelui mucenic 
Gheorgh� şi cu cheltuiala şi osteneala 
robilor lui Dumnezeu boeri Gheorghe 
Branescu ot OIăneşti i Barbu, brat ego. 
Iosif, arhimandritu Sărăcinescu, fid (sic) 
Domu al Ţ ara[i] 10 Alicsandru Ticulae 
Suţu V vd . ŞI cu blagoslovenia Preasfinţiii 
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Sale iubitului de Dumnezeu chir Galaction, 
arhiepiscopu Râmnicului, leat 7328, iar de 
la Hristos 1820, A p. 2 " .  

Pridvorul deschis, pe şase coloane, a 
fost adăugit în 1832. Aceasta se deduce 
din arhitectura lu i  şi din data zugrăvelii 
însemnată sus, care este 1 832 (fig. 2). 

Scena ladului, cu păcătoşi mai numeroşi 
decât î n  alte părţi, are în preaj mă pe Sf. 
Haralambie. Lumea este o femeie încunu� 
nată, s tând pe un leu şi ţinând de-asupra 
capului ur. şarpe. MareJ, o femeie, jumă� 
tate peşte, ţine în mână o corabie. 

Scena Raiului, cu cele patru râuri : Gheon, 
Fison,  Eufrat şi Tigru. l ângă ea se află 
proorocul  Ilie, stând în picioare. 

În afară , de�asupra coloanelor pridvorului, 

go!urile lăsate de şerpuirea acestei linii 
Intre arcuri, în caoetele coloanelor în

tâlnim un  n umăr de scene cu caracter 
rustic. Toate au ca element comun un număr 
de linii arcui te, inchipuind colinele regiunii. 
iar î n  mij loc câte un  copac mare, î n  faţa 
căruia se ridică două, trei tufe de flori, iar 
în fund copaci mai mici, mai depărtaţi. 

De�asupra coloanei din colţul de Sud. 
în stânga copacului este "barza ' , în josul 
căreia paşte o căprioară ; în  dreapta, ridi� 
eate în două picioare ca să mănânce frunze,  
două căprioare mai mari, iar  alături una 
mică, păscând. 

De-asupra coloanei a doua, in  stânga 
copacului, " vânătoru" ,  cu puşca în mână. 
cu pantaloni strânşi pe picior, cu o haină 

Fig. 3. � Ctirorii bIserici i :  Ioan Sărăcinescu arhimandritul, boierul Gheorghe Brănescu şi j upâneasa l I i nca, 
impreună cu f i i i  lor, boierul Barbu Brăne5cu, fratele l ui Gheorghe. 

se în tâlnesc scene cu caracter didactic. 
Coloanele pridvorului, lucrate din că� 

rămidă, î n  torsadă, sint legate între ele 
prin arcuri de zid zugră vite. Arcul din 
stânga, a proa pe un semicerc, este mărgenit 
de o bandă colorată. Partea de mij loc 
cuprinde un ornament vegeta l compus 
din ramuri şi frunze care se unesc într'un 
punct, din distanţă în  distanţă, inchizând 
un oval. Asămănător acestuia este orna� 
mentul arcului din d reapta, cu deosebire 
că aici ovalul este ceva mai redus si se 
asamănă şi cu cel din mij loc din p�nct 
de vedere a l  înfăţişării generale. Orna
mentul arcului din mij loc este, în fond, 
l inia şerpuită, din care se desfac ramuri 
încărcate de frunze Şl flori, care umplu 

închisă pănă sus, incins la mijloc, purtând 
pălărie, aşteaptă gata, căci, dincolo, "ogaru" 
urmăreşte un  "epure" ce fuge la deal, în� 
f2.tisat aici de indoitura arcului. 

'Î� capul coloanei a treia, în stânga, 
" vulpea" ,  mergând tiptil spre "cocoşi" (sic), 
afl�t în dreapta. 

I n  sfârşit, în vârful celei de a patra 
coloane, in coroana capacului, pe care 
aproape o acopere, un  "ciuhurez ' ,  asupra 
căruia dau năvală, din toate părţile, un  
stol de păsărele, lucru obişnuit în lumea 
acestor vieţui toare. 

De-asupra arcurilor dintre coloane ur� 
mează o bandă colorată, formind cu cea 
din capul coloanelor şi cu cea de pe laturi 
un cadru care î nchide arcurile ŞI scenele: 
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descrise mai sus. Cam tot aşa se  presintă 
şi cele două părţi laterale ale pridvorului . 

De�asupra acestei bande colorate ur� 
mează un ornament compus din două 
zigzaguri a lbe ce se împletesc şi sânt 
punctate cu negru ; romburile forma te de 
zig-zag sânt colora te. 

Urmează o altă bandă ca ŞI cea de 
mai jos, apoi un ornament care por� 
neşte de la o figură centrală in multe 
colţuri şi se desvoltă mergând într'o parte 
şi a lta a acestor figuri, 
aducând in câtva cu 
cercurile formate in lemn, 
arătând vârsta copacu lui .  
Aceiaşi bandă colorată 
mărgeneşte şi acest or
nament. De-asupra, în  
mij loc, este pictată i 
coana hram u lu i  bisericii, 
cuprinzând trei sfinţi : 
Sf. Ioan Boteză tOful , Sf. 
Nicolae şi Sf. Gheorghe. 
Spre ord de această 
icoană este zugrăvit Sf. 
Dumitru , călare, învin
gând pe Împăratul pă
gân, iar spre Sud Sf. 
Teodor Tiron, ucizând 
un balaUl întocmai ca 
şi Sf. G�eorghe din a lte 
icoane. In faţa lor, din 
colţuri, câte o mana 
dumnezeiască binecu
vintează pe aceşti doi 
sfinţi. Urmează,  de o 
parte şi a lta, câte trei 
medalioane, între care 
stă zugrăvit un număr 
de buchete de flori. 

de Judecata din urmei. În pronaos găsim pe 
ctitori, boieri de ţară din neamul Bră� 
nestilor. Sânt îmbrăcati in costume nati� 
on� le şi sant aşezaţi, clupă cum urmeaz'ă :  

" ToJn Arhimandr itul Sărăcinescu, ctitor " ,  
stă in  dreapta uşii ş i  susţine c u  dreapta 
biserica ,  iar în stânga poartă o cruce şi u n  
şir d e  meta nii. E imbrăcat în  rasă, p e  de� 
desupt are anteriu şi este incins. Chipul pre� 
lung este impodobit cu barbă a lbă şi mustăţi 
l ungi, iar pe ca p are culion şi camilafcă. 

Medalioanele acestea 
şi cele de pe laturi cu

Fig. 4. - Ctitorii Iane Briinescu ş i  Iana. 

prind chipurile celor doisprezece fii a l  
lui Iacob. 

Supt straşină o făşie dt- trei rânduri 
de carămizi colorate, aşezate in forma de 
zimţi , încunjoară biserica, după cum, in 
dreptu l ca petelor coloa nelor, un  brau î n  
relief, însoţit d e  două rânduri d e  zimţi, 
încinge biserica, impărţind zidu l  in două 
zone egale, pornind de la soclu. 

Pe la turea de Sud un ursar, j ucând ursul ,  
est� arăta t de inscripţie : " Ursu" .  

In pridvor, a m  văzut mai sus c ă  e vorba 
Bul. Corn. Mon. Ist. - Fasc. 92, 1937. 

Î n  stânga, ţinând biserica în  mâna stângă, 
se află "boier Gheorghe Brănescu ,  ctitor 
sf. biserici" .  Boieru l  Gheorghe IJoartă pe 
cap u n  fel de căciulă şi este îmbrăcat cu 
haină a lbă, cu mâneci largi , împodobite 
cu blană neagră. Tot aşa gulerul şi mar
genea hainei sant tot de blană. Dedesuptul 
hainei acesteia este un veşmânt lung, tot 
alb, puţin dC'sch is la gât şi încins cu brâu. 
Lânga el stau trei băieţi, îmbrăcaţi la feL 
Pe umăru l  celui mai răsărit dintre ei, boierul 
Gheorghe razimă mâna dreaptă. Alături 

2 
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,, ]upaneasa Ilinca" ,  îmbrăcată intr'o haină 
de coloare închisă, imblănită ca  ş i  a so� 
ţului ei, poartă pe dedesupt o rochie în
florată, iar cingătoarea se încheie cu două 
paftale de metal. 

Lângă ea se găsesc trei feriţe i mbrăcate 
la fel . Haina de de�asu pra, tot îmblănită, 
este insă mai scurtă (fig. 3). 

Urmează un "Iane Brănescu" ,  în acelaşi 
costum ca şi Gheorghe Brănescu, însă cu 
capul gol. Se observă mai bine mâneca 
strânsă şi bumbii cu care se încheie la gât 

fig. 5. - Ctitorii biseric i i : Sanfira, cu fiicele ei, şi inca 
o femeie fara nume. 

cămaşa sau vcşmântul de dedesuptul hai
nei a lbe, la care se văd buzunarele, iar 
in dreptul lor, în poale ,  o taietură in formă 
de unghiu. 

Lângă el " lana" ,  soţia lui de sigur, Îm� 
brăcată mai modest decât j upâneasa I l inca. 
Poartă pe cap maramă albă, pe corp o 
haină lungă cu mâneci, împodobite cu 
blană ca şi margenile hainei. 

Cingătoal ea e simpla, iar rochia de 
dedesupt se incheie cu o dantelă. 

În laturea cealaltă, după arhimandritul 

Ioan Sărăcinescu, vine "boier Barbu, brat 
Gheorghe ctitor" .  Lângă el, un  copil, in  
dosul lu i  un  altul , Nicolae, apoi " jupâneasa 
Sanfira" ,  soţia lui Barbu, probabil, a vând 
în faţă o fetiţă mai mare, iar lângă ea 
alta mai mică. Pe cap poartă mara mă a Ibă 
ca şi Iana, haina de de-asupra este însă 
scurtă iar pe dedesupt poartă o rochie 
lungă în râuri, cu mâneci strânse. Este 
incinsă cu o cingătoare albă. 

Fetiţele au aceiaşi haină scurtă, rochiile 
lor insă sânt albe şi împodobite cu linii 

sau puncte. 
După îmbrăcăminte şi după aşezarea 

lor, alături de ctitorii principali, acestea 
sânt rudele mai sărace ale boierului 
Gheorghe Brănescu. 

După j upâneasa Sanfira urmează însă 
o cucoană, fără nume, care pare chi<;l.r 
mai bine îmbrăcată decât însăsi Ilinca. 

Ea poartă pe cap o păIăriuţă �otundă, 
pe umeri duce o haină lungă cu guler 
lat de blană, cu mâneci şi margeni Îm
blănite. Pe dedesupt o rochie sau haină 
cu mâneci largi, iar mai dedesu pt o 
rochie infiorită cu ramuri, flori rotunde 
şi frunze în  formă de egretă. Rochia 
aceasta este acoperită de un şal de mă
tasă, cu ciucuri şi ţesut în  dungi. 

În degetele mânii drepte ţine o floare, 
iar stânga o ţine pe creştetul unei copile, 
îmbrăcate la fel. 

Vor fi poate rudele apropiate ale ar
himandritului  Ioan Sărăcinescu ? 

Este o intrebare. E de observat că 
ZI Igravul  de la această biserică pentru a 
arăta vârsta copiilor, ca şi alţi zugravi 
de sigur, i ' a făcut de diferite inălţimi, 
dar, când a fost vorba de a-i pune ală
turi de oamenii mari a căror mână a so-
cotit el că trebuie să stea neapărat asupra 
capului copiilor, n 'a ştiut cum să resolve 
problema. De aceia vedem pe copiii cti-

torilor ridicaţi de la nivelu l  pământului 
pe care calcă cei mari şi aduşi pănă la 
mâna părinţilor aşa fel , încât copiii par 
suspendaţi sau ridicaţi de păr de proprii 
lor părinţi. 

Biserica din tabloul voti v infă tisează 
biserica de astăzi : cu pridvor pe c�l�ane, 
cu ferestre zăbrelite, învelită cu şindrilă şi 
fără turlă. 

T âm pla e de zid, fără uşi la terale. Pe 
dosul tâmplei, in altar, e zugrăvită jertfa 
lui Isaac. În fereastră, pe arcul de sus, "mie-
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luselul lui Dumnezeu " ,  Isus, in leagăn, supt 
u� acoperemânt, imitând stema de la îm
părtăşit ş i  simbolisând însăşi împărtăşirea . 

Pe o icoană a Maicii Domnului. 
" Această sfântă şi dumnezeiască icoană 

a Născătoarei de Dumnezeu s'au făcut cu 
osârdia şi cheltuiala de dumnealui postelnic 
Dimitrie Sărăcinescu :' ca în vecinica po-. ... .. " memre sa pomeneasca . 

Pe icoana lui Isus : "Leat 
1 820, de I l ie şi Ioan oL 
zug". 

Pictura bisericii, de si 
din secolul a l  XIX-lea, d'e 
la 1820, pă strează totuşi 
buna tradiţie care s'a păs
trat aici mai bine decât în 
alte tinuturi. 

Pe ' bolţile pronaosului 
apare, în  medalion ,  Maica 
Domnului, tipul rugătoarei 
(Platitera), cu mânile ridi
cate spre rugăciune şi a vând 
in  faţă pe Isus. 

Inscripţia grecească a 
icoanei : "llAATHTEPA, )fP. 
f:-)�, arată numai izvorul de 
inspiraţie al zugravului, n u  
ş i  originea acestuia, care 
a fost Român, fiindcă toate 
�nscripţiile sânt româneşti. 
In j urul medalionului stă 
scrisă următoarea inscrip
ţie, in româneşte : "Ceia ce 
eşti mai cinstita decât heru
vimii şi mai slavita fara de 
asemanare decât serafimii ,  
carea fara stricaciune pre 
Dumnezeu cuvântul ai nas
'cut, pre t ine cea cu adevarat 
Nascatoare de Dumnezeu te 
marim ". 

În cele patru colţuri, dintre ei apar patru 
serafimi cu şase aripi, f1ancaţi de câte un 
îngeraş cu două aripi. Serafimii ţin în mâni 
câte o ripidă de formă rotundă, cu două 
i n i ţia le  . ,Sf. " ,  care şi acestea , i celelalte 
amintesc şi aici, ca şi in alte părţi, cânta
rea ingeredsca : "Sfânt, Sfânt,. Sfânt, Dom
n u l  Dumnezeu Savaot, plin' este cerul şi 

În jurul inscripţiei este 
un ornament in colorile 
curcubeului, executat din

Fig.  6. - Maica Domnului,  t ipul  rugătoarei. Pictură de pe bol ţi, in pronaos. 

tr'un şir de romburi ca şi in alte părţi, 
iar dincolo şi de acest ornament se află 
un arc mai lat, impărţit în opt porţiuni ,  
astfel : în patru laturi stă de strajă câte u n  
arhanghel c u  suliţă. De o parte ş i  d e  alta 
câte un heruvim cu patru aripi, purtând 
în  mâni un fel de ripide de formă rom
bică�e ca!_

e
_ 

apare i niţiala S. 
. I R udă de aproape, probabil, cu arhimandritul Ion Sără

cl0escu, zugrăvit intre ctitori. 

pămantul de mărirea Ta. Osana î ntru cei 
de sus " .  

Asu pra scenei j udecăţii din urmă, asă
mănătoare cu altele din regiune, pe care 
le-am descris la locul cuvenit, trecem, spre 
a ne opri la Crearea celor d'intâiu oameni : 
a lui  Adam si a Evei. 

În lăuntrul 'pridvorului, în capul coloa� 
nelor, apar scenele următoare, începând 
din spre Nord : 
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În capul pnmel coloane, " Facerea lui 
Adam" .  Un inger in alb, cu aureolă şi o 
tiară in şase unghiuri, atribut obişnuit 
pentru Dumnezeu Tatăl, chiamă la viaţă 
pe Adam. 

În  capul coloanei a doua, "Facerea Evei" .  
Adam doarme, in  timp c e  din coasta lui 
răsare Eva, in  faţa aceluiaşi inger descris 
mai sus (fig 7). In capul coloanei a treia, 
"Înşelarea Evei" .  Un copac mare, din care 
u n  'şarpe solzos, incolacit pe tulpină, aduce 
in gură un măr. 

Eva intinde mărul muscat de ea lui 
Adam, care il ia. Este de 'observat că zu� 
gra vul a prins foarte bine acest moment. 

'" 

coloane şi "fără abside latera le" ,  cum a 
caracterisat- o d. . Ghika Budeşti 1 . 

Pictura este de bună calitate, dovedind 
buna şcoala tradiţională, păstrată pe a locuri 
până spre jumătatea secolului al XIX�lea. 
Scenele exterioare, de caracter profan, sânt 
destul de răspândite aici. 

Numele zugravilor ni s'au păstrat pe 
icoana lui Isus Hristos. Ei sânt I lie si Ion, 
de.:i Români. ' 

BISERICA DIN FOLEŞTll�DE�JOS, 
JUDEŢUL VÂLCEA. 

Este de formă dreptunghiulară, cu pridvor 

" 

deschis, pe şase coloane, 
dintre cari două sânt 
angajate in zidurile late� 
rale. Coloanele sânt de 
formă rotundă, din că� 
rămidă ; cele două din 
mijloc au un ornament 
în torsadă. Capitelurile 
sânt de formă pătrată, 
ca şi basele coloanelor, 
de altfel. Ele sânt legate 
între dânsele prin drugi 
de lemn în muchi. Ar� 
curile din tre coloane sân t 
trilobate c a r a c t e r i s t i c, 
întru cât lobul din mijloc 
nu este din linia celor� 
lalte două (fig 1 ). 

Fig 7. - Facerea lui Adam şi a Evei. Scenă din pridvor. 

Bolţi le pridvorului sânt 
in calote sferice ; cea 
de Nord a fost spartă 
pentru a face loc scării 
ce duce la clopotniţa 

Eva, muşcând din măr, işi dă sa mă că e 
goală şi cu mâna stângă cearcă să se aco� 
pere ; A dam insă, care n'a gustat incă din 
măr, nu face acelaşi gest, cu mâna stângă 
liberă. 

In sfârşit, in capul celei de a patra 
coloane găsim " Izgonirea lui Adam" .  Din 
Raiul cu pomi şi flori, inchis cu ziduri, 
i ngerul Domnului, cu un biciu cu două 
sfârcuri, a lungă pe cei doi muritori, acoperiţi 
cu  u n  brâu de frunze in jurul mijlocului 
{fig. 8). 

lncheiere. Biserica cu hramul Sf. Nicolae 
�i Sf. Gheorghe din OIăneşti este ridicată 
de boierinaşi localnici, face parte din grupa 
celor fără turlă, cu pridvor deschis, pe 

de lemn, ridicată prin spargerea acoperi� 
şului, a cărui linie continuă a fost ruptă in 
chip nepotrivit de apariţia acestei turle 
l ipsite de gust. 

Pronaosu l  este despărţit de naos printr'un 
zid de formă semicirculară în partea supe� 
rioară, sprij init pe patru coloane rotunde ; 
dintre acestea, două sânt angajate in zidurile 
laterale. La rândul lor, aceste patru coloane 
se ridică de pe un zid, inalt de un metru 
şi ceva tăiat la mij loc pentru a face loc 
intrării in  naos. Spaţiul gol dintre coloane 

1 N. Ghika-Budeşti. Evoluţia A rhilectll rii în MUlltmia 
şi Oltenia. IV, Noul Stil din veaCllI al X VIII-lea, în 
Bilietinui COfflisiuflii MOllumente/or Istorice, ao. XXIX 
(1937), pp.  56-7.  
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serveşte celor cari asistă la slujbă în pro
naos ; după obiceiul vechiu acesta era locul 
sortit femeilor. 

Pe zidul de Vest al pronaosului , tabloul 
votiv infăţişează numai biserica, fără turlă 
si fără ctitori. Acestia vor fi fost rasi la 
�eparaţia din 1855. ' 

. 

Pictura e de caracter ţărănesc, naiv, şi, 
judecând după data de pe filactera Sf. Ioan 
Botezătorul, ea a fost refăcută în  1 855. 

În jurul tabloului  votiv întâlnim urmă� 
toarele scene pictate. De-asupra, in stânga : 
Iosif şi Maria in ipostasa i ndoielii l ui Iosif, 
având inscripţia : " Vifor de gânduri Iosif 
având", alături Isus, cu inscripţia : " Vrând 
să mântuiască lumea împodobitorul tuturor" . 
Scenele care insoţesc pe aceste două, 
urmând un semicerc, sânt : Sf. Alexie 
-"omul- lui Eh-;mnez eu " , Sf.- Melania, Sf. 
Teodora, Sf. Nimfodora, 
Sf. lulita, Sf. Minodora. 

O bandă, care incepe 
de pe zidul de Nord, 
cuprinde întreaga boltă 
si se sfârseste î n  fereastra 
de Sud ' a' pronaosului, 
c u pr i n d e  următoarele 
scene : Sfântul Cuvios 
Stelian ţinând în  stânga 
un copil, iar în dreapta, 
având pe filacteră ur� 
mătoarele cuvinte : " A l  
pruncilor fusei streajă, a l  
lui Hs. e daru 1 " . A Iă� 
turi, Sf. Ioan Boteza-
tor"tI, pe filactera căruia stă scris : " Pocăiţi�va, 
că s' a a pro piat im părăţia ceriului ,  1 855" . 
De aici se deduce data refacerii picturii, 
a cării tehnică, prin meşterii zugravi de 
aici, s'a păstrat în ciuda î noirilor de 
caracter occidental pe care le inaugurează 
pictorul Tătărescu şi alţii cari au determinat 
un curent de occidentalisare în  pictura 
noastră traditională. 

Urmările �cestei occidentalisări se văd 
şi astăzi, când încercăm a înoda firul rupt 
acum o sută de ani. 

Urmează scena fugii in Egipt, cu inscrip� 
ţia "Când fuge Precis ta la Egipt" .  Iosif 
merge pe jos, purtând pe toiagul de pe 

, Cf şi V. GrecuC Cărţi de pictură bisericească bizantină, 
Cernauţi, 1936, p_ 234. La p_ 343 a acel.:aşi l ucrari inscripţia 
de mai sus e data supt forma : " Darul a fi păzitoriu prun
cilor am luat de la  Hristos". 

u merI un veşmânt. Măgăruşul care poartă 
pe Maria cu Isus în braţe aduce a cal la 
făptură şi e condus de un servitor 1 . 

Pe boltă, în  mijloc Maica Domnului ,  
cu inscripţia : "Ceia ce eşti mai cinstită decât 
serafimii  şi eşti mai marita făra de asema
nare decât heruvimi i " .  De o parte şi de alta 
a acestei scene, câte doi îngeri purtând 
câte un glob. 

Scoborând pe zidul de Sud, găsim rntâl� 
n irea Sf. Fecioare cu Elisabeta, de-asupra 
ferestrei un înger, _ paralel cu fereastra, Sf. 
Eftimie, iar, de o ' parte şi alta, in însuşi 
cadrul ferestrei, Sf. Marina şi Sf. Varvara. 

Pe zidul despărţitor dintre naos şi pro
naos, în panoul format de semicercul de 
de-asupra celor patru coloane împodobite 
cu zugrăveli ce imită torsada coloanelor 
de piatră, în jumătatea din dreapta este 

Fig. 8. - Izgoni/ea din Raiu. 

zugrăvit I zvorul  Tămăduirii, după tipicul 
cunoscut : 

Maica Domnului pe un stâlp din care 
ţâşnesc izvoare de apă mântuitoa�e, la care 
aleargă suferinzi de toate felurile. In  stânga, 
Maica Domnului, în faţa căreia mulţimile 
se roagă în genunchi. Este de sigur o scenă 
explicativă, un alt moment din scena 
Izvorul Tămăduirii, fie înainte, fie după ce 
bolnavii au folosit apa vindecătoare. 

Dedesuptul acestora şi potrivit cu spa� 
ţiul ce rămâne l iber în  dreptul coloanei 
sau de-asupra arcului apare câte un sfânt 
sau câte u n  înger. Î ncepând de la Nord, 
de-asupra coloanei angajate în zid apare 
Sf. Chiriac ; de-asupra arcului ce ia naştere 
de aici, u n  înger. De-asupra coloanei ur� 

1 lbid., pp. 1 50 ş i  2 1 6. 
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mătoare, Sf. Onufrie, de�asupra celeilalte 
Sf. Anton ie, iar de�asupra celei din Sud, 
Sf. Teodosie. De�asupra celorlalte două ar� 
curi, dintre coloane, apare câte u n  înger 
ca si cel de de-asupra primului arc. 

Î� naos, pe acelaşi zid despărţitor, în 
capul coloanelor apare câte un serafim. 
Urmează a poi un rând de medalioane, 
care încunjură întreg naosul împodobit 
cu lujere, foi de viţă şi struguri. Aceştia 
sânt asămănători ştiuleţilor de porumb, 
ceia ce înseamnă că este o stilisare a 
strugurelui care n'are nimic a face -cu 
epoca lui Şerban Cantacuzino, cum, grăbit, 

1 -

fig. ! .  - Biserica din Foleştii-de- jos, Vâlcea. 

s'a a firmat. 
Porumbul presupune o tulpină dreaptă 

şi o frunză lunguiaţă, iar nu  un  l ujer, o 
coardă si o frunză ca acelea a le vitei. 

Stilisa'rea de care vorbim o întâlnim 
la o mulţime de tâmple din secolul al 
XVIII�lea, care au acest ornament. Motivul 
acesta, de origine asiatică, este foarte vechiu 
şi a fost intrebuinţat în pictură şi în sculp
tura de toate felurile, încă din cele mai 
vechi timpuri 1 .  

Tâmpla e de zid Ş1  se închide altarul 
pănă sus, sprijinind lil acest fel şi bolţile 

1 Victor Brătulescu, Frescele de la Voroneţ, p. 8. 

altarului, precum zidul sprij init pe coloane, 
despărţitor a l  pronaosului, sprijine bolţile 
acestuia si ale naosului. 

Constr�ctorul bisericii a căutat să resolve 
şi problema a păsării bolţilor naosului ,  ri; 
dicând un arc de zid, în relief la j umătatea 
naosului. În acest fel bolta sernicilindricâ 
a intregii biserici este asigurată. 

Ca la mai toa te bisericile din reglUne 
şi din alte părţi de altfel, pe dosul tâmplei 
de zid este zugrăvită jertfa lui Avram. 
Scena aceasta lipseşte la bisericile cu tâmpla 
sculptată în lemn. Fiind în  altar, ea are şi 
un caracter simbolic, acela al jertfei lui  Isus. 

Pictura exterioara . Are un ca� 
racter profan şi nefiind îngrădită 
de "Erminie" ,  meşterul îşi îngăduie 
să ni înfăţişeze personagiile mai 
l ibere în mişcări, mai svelte, pe 
cele feminine chiar elegante, în  
costumele vremii. 

In afară de nota aceasta cu 
caracter laic, costumele feIT\i�ine 
se pot . cerceta în amănunte. Si� 
bilele,-aşa se numesc personagiile 
feminine -, poartă rochii lungi, cu 
mânecile pănă la  cot, cu  guler 
răsfrânt, de coloare deschisă. La 
mij loc sânt încinse cu un brâu 
care se încheie cu două paftale 
rotunde. Pe cap poartă un fel de' 
turban,  legat cu o bandă, u n  fel 
de fişiu lung, pe care îl trec cu 
eleganţă dintr'o parte în alta, pe 
supt o mână pentru a-l ţinea cu 
ceai al tă (fig. 2 şi 3) .  Una singură, 
Sivila Profichia, poartă, peste ro� 
chie o haină mai scurtă, strânsă 
la mijloc. Pentru simetrie, două din 

aceste patru sibile sânt aşezate de o parte, 
două de cealaltă rarte a filosofului Platon. 

In ce priveşte rânduiala personagiilor 
din exterior, acestea urmează o normă 
ce pare a avea în vedere o scenă cen
trală, aceia de la altar, şi anume : Buna 
Vestire. Pe laturea de Nord se grupează 
cei doisprezece fii ai lui Iacov, cu inscripţii 
ca acestea : " Le,Ji s in  Iacov" ,  " Dan sin Iacov" ,  
etc. Caracteru l  picturii exterioare ş i  ins� 
cripţiile slave menţionate dovedesc două 
lucruri şi anume : Că pictura exterioară n 'a 
fost refăcută la 1 855 şi că biserica actuală 
datează din secolul a l  XVIlI�lea, judecând 
după aceste elemente. 
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Pictura ' faţadei, în care apar Sfinţii hra/ 
mului, având de o parte şi a lta pe Sfântul 
Teodor Tiron şi Sfântul 
Dumitru, este indepen
denta de restul pic
turii exterioare pe care 
in parte o vazuram. 

Pe laturea de Sud, În
cepând din spre altar, 
stau rânduite persona
giile urmatoare : Proo
rocul Solomon, proo
rocul Moisi, proorocul 
Iacov, filosoful Emice, 
s ivi/a Profichia, s ivila 
Levica, filosoful Farton,  
s ivila Persica, sivila . . .  
s ivUa Frighia, filosoful 
Ditimi, filosoful Ia
ripi, filosoful Dioghie 
- poate Diogene -, 
filosoful Stoicu 1, fi lo
soful Platon, filosoful 
Sait, filosoful Erostrat. 

bica 1. urnele lor este cunoscut supt 
forma : Persica, Libica, Delfica, Himeria, 

Numele Sibilelor 
de a i ci nu cores

Fig. 3. - Biserica din Foleşti i-d�-Jos, Vâlcea. Si bilele şi filosofii. 

punde întru totul numelor celor zece sau 
douasprezece sibile cunoscute. Î ntâlnim 

Samia, Cumeea, Helespontica, Frighia, Ev
ropia, Tiburtina, Eritreica şi Agrippa. 

Sânt zugravite ca 
prevesti toare, ala tUfi 
de filosofi i cari au 
proorocit despre Isus. 
E curios ca si aici 
apar filosofi �u alte 
nume decât cele o
bişnuite, sau cu nume 
a propia te ,  ca filoso
ful Parton ,  de sigur 
Platon,  filosoful Dio
ghie, pentru Diogene, 
filosoful Ditimi, filo/ 
soful Iari pi, filosoful 
Stoic, unde atributul 

r ,  tine locul numelui ade/ 
�arat, filosoful Emice, 
poate Ermis. 

Iată ce spune "Ermi
nia' , privitor la si bile : 

" inţeleapta S i v i l l a  
zice : " Ven i-'va din 
ceriu Împărat al vea cu/ 

rilor, care iaste să judece tot trupul şi lumea 

Fig. 2. - Biserica din Fole ti i-de-Jos. Fi losofi i .  

nume ca Profichia, Levica pentru Li-------
'. Stoicu este pus de meşter i n  legâturâ cu  numele de I Dan Simonescu, Sibilele in literatura românească, 1 92 , StOica, luând no�iunea de stoic drept nume propr iu .  p. 1 6, Bucureşti. 
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toată . Vedea-vor si oamen i i  Dumnezeu, cre
dincios i i  si necredinciosi i .  Din pân �ece de 
mireas

'
ci c� totu l neîn tin�tci fecioară, iaste sâ 

se întrupeze unul  Dumnezeu însuşi fărci de 
încc put, neapropiat, un Dumnezeu cuvântul, 
de care Fe cutremurci ceri urile şi gândurile 
oamenilor" 1. 

După "Erminie" ,  fi losoful Platone  înfăţişa t 
bătrân, cu barbă lungă şi lată şi grăieşte : 
"Cel bătrân tânăr şi tâncirul bătrân ; Tatăl 
e intru Fi iu l  si Fiiul in  T atcil ; cel u�l u l  se 
impQJ te in trei ş i  ceale trei în ur.ul : fcirci 
de trup intrupăcios şi născăcio i ,  pcimân tu l  
I au făCl I t  ceriu ş i  al pâmântului făccitoriH " .  

bust personagiile din această regiune, în
cinge pridvorul la aceeaşi inălţime şi împarte, 
în acest fel, in două zone intreg exteriorul . 
De o parte şi de a l ta a celor două bande 
se află o dungă colorată. De aceiaşi coloare 
este şi rama care inchide panourile zugră
vite din zona de sus si ornamentele din 
zona de jos. În fieca're panou din zona 
inferioară găsi m câte un  ornament zugrăvit, 
având ca punct central un cerc în care 
se află înscrisă o cruce. În jurul cercu lui, 
o spirală, ale cării capete Se prelun
gesc în  l ungimea perpendicularei panoului .  
La cele două ferestre câte o jumătate 

de ornament de o parte se i n
tregeşte cu jumăt· t tea cealaltă 
la fereastra de alături, în partea 
opusa. 

Ornamentaţia aceasta, în  formă 
mai redusă, insoţeşte şi pridvorul .  

În laturea de Nord, unde or
namentaţia panourilor s'a păstrat 
mal greu, găsim o scenă cu ca
racter didactic : în mij loc un  cerc 
în care este înscrisă o floare în  
formă de cruce, d in  partea ex
ternă a cercului porneşte o spi
rală, care face un nod si scoboară 
în jos ; de o parte �n vânător 

Fig; 4. - B i serica din Foleştii-de-Jo5, Vâlcea. Pictură exterioarâ 
in laturea de Nord. 

- cu arma într'o mână .priveşte spre 
vârful unui copac. In  partea de 
sus, o pădure, un  cal cu u n  corn 
în  frunte ; inorogul, ridicat în 
două picioare, pare a face faţă 
atacului unui  urs, ridicat şi el 
în două picioare d'inail l tea ca
lului. Din dreptul unui copac, 
din dosul ursului , un vânător 

Ermis a zis : "S'a -făcut din pcimân!cani ,  
pogorind prea m�re apci, pre neam a luat 
m i lci, pre cuvântul cel prea n,ccovârşi t sci-I 
in ţăleageţi pric:Ilă " ". 

Exteriorul bisericii mai este impodobit 
cu un brâu in relief, mărgenit de o parte 
şi de alta de câte o bandă picta ta. Motivul 
principal al acestor bande este un zigzag 
pe care se înşiră alternativ puncte şi flori 
cu trei ra muri, după mărimea spaţiului  ce 
ocupă. 

În dreptul pridvorului, brâul face un 
unghiu ,  se îndrea ptă în sus, reducând la 

I Vasi le  Grccu, <'. C • •  op.  P6- 36P. 
, lbid , pp. 1 4 6  360. 

_ ocheşte cu puşca (fig 4). 
Judecând după exterior şi lăsând la o 

parte turla adăugită stângaciu, la  reparaţia 
din 1 855, biserica din Genumem face  
parte din bisericile fără turlă, din a doua 
jumătate a secolului  a l  XVII- lea, de la  care 
ni s'a păstrat pictura din afară. 

Prototipul bisericilor de acest fel din 
regiune cred că a fost biserica veche 
de la mănăstirea Bistriţa din apropiere, 
după care s'au făcu t  cele de la OIăneşti 
şi din împrejurimi. 

Uşi le împărăteşt i .  Ceia ce face podoaba 
d� căpetenie a bisericii pomenite sânt uşile
împărăteşti, lucrate in secol ul al XVIII-lea 
de un mare meşter. Ele pot sta alături de 
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cele mai bune exemplare din această epocă. 
lntr'adevăr uşile impărăteşti de aici amin
tesc pe cele de la Arnota, pe cele de la 
Hurezi, pe cele de la Stavropoleos din 
Bucureşti, pe cele de la Cotroceni, de la 
începu tul secolului a l  XVI II- lea (fig 5). 

Fiecare canat cuprinde două părţi prin
cipale : partea inferioară, sculptată a jour 
şi mărgenită sus şi j os de un  ornament 
sculptat în spirală, având spaţiile margi
nale întregite cu câte o floare, iar cel din 
mij loc o frunză de stejar şi partea supe
rioară pictată. 

Panoul sculptat a j our este compus din 
patru benzi vertica le împletite cu cinci 
orizontale. Fiecare bandă este brăzelată de 
un şanţ, prin mij locul căruia se înşiră o 
serie de bumbi, un fel de puncte in  relief. 

Partea superioară cu prinde scena Bunei 
Vestiri , infătisată în modul obisnuit, adecă 
având in d'o�ul Sfintei Fecioar'e pe David, 
iar în  dosul arhanghelului Gavriil pe So
lomon. 

O ramă ingustă, sculptată în flori de 
forma unei cupe, fără picior, închide fiecare 
panou, tinzând pe lingă pilastru câte un  
punct inalt, de  unde scoboară, în  formă 
de acoladă, către partea exterioară a panou
lui , pentru a închide in unghiuri drepte 
basa fiecărui panou. 

De-asupra fiecărui p.tilOU un ornament 
sculptat it jour ş i  compus din coarda în 
spirală, cu spaţiile intregite de flori ş i  cu 
frunze de stejar şi struguri bătuţi bob lângă 
bob, închide cadrul de sus a l  uşilor im
părăteşti. 

Pilastrul, care acopere partea de inchidere 
a uşilor, este sculptat în sol zi, presi ntă 
la mijloc un nod sculptat şi odinioară se 
va fi terminat cu o iconită în medalion' 
sau cu o cruce, care astăzi' lipseşte. 

Sânt foarte asamănătoare uşilor împără
testi din Colectiile Comisiunii Monumen
telor Istorice. ' 

Pe o cruce, în faţa bisericii : 
"Cu ajutorul Sfin tei Troi ţe s'au ridicat  

aceasta sfânta cruce de robul lu i  DumnezEU 
Ştefan arhimandri tu, Mihai l  emlOnahu, Matei 
ereu ,  Gheorghe, Catrina, Maria, Pauna, Di-

B u l .  Cum. fllon. Isi. - Fasc. 92, 1 93;. 

mitrie, Pâr)'u ereu, Calistm 11l0nahia, llinca 
eriţa, Pahomie emzonah, Ana monahia cu 
tot n -;amul ' lor. "Pe la turea de 1 ord, anul 
7306 (1 798). 

Pe o piatră de mormânt : 
"Slipt aceas ta pia tra sa ho.1ineşte co

coana Pâuna, fi ica dumnealui Nicolae ... , 
soţia . . .  ; 1 854 " .  

Conclusi i .  Din punct d e  vedere arhitec-

-- -- ------------, 

Fig. 5. - Biserica Foleşrii-de-Jos, Vâlcea. UşIle de altar. 

tural, biserica  din Genuneni păstreaza 
caracterul bisericilor făra turlă din secolul 
a l  X VI I I - lea din această regiune. 

Pictura exterioară este cea originală, cea 
interioară este refăcută în 1 855, păstrând 
împărţirea scenelor de la cea veche. 

Sculptura în lem.n este bine represintată 
prin uşile împărăteşti, datorite u nui mare 
meşter d in secolul al XVI I I- lea, 

3 
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V BISERICI PRAHOVENE 
D E  N.  IORGA. 

-- 0---

1. 

Bisel Îcuţa din Bordeni (Prahova) (de la  
strămoşul Bordea j v. gluma cu " calul murg 
la fântâna Bordei " ,  făcută Grecului ,  care 
nu poate pronunţa aşa, în Cronica mol
dovenească), l ângă Sccrţeni şi nu departe 
de cei a ce a fost, la Mislea, ctitoria lui 

Antologhion slav, fără titlu ,  cu intercalări 
romăneşti probabil din epoca brâncove
nească, merită să fie culese şi presintate : 

Pe Antologhionul din secolul al XVII-lea : 
" Adecă eu, Vlad, mult păcătos şi ticălos, 

am scris aceste puţine slove, iar cine va 
citi să zică : " Doamne, pomene , te " .  

Fig 1 .  - Mislea. Vederea bisericii. 

Radu-Vodă P disie ,  în cea d ' intăill jumătate 
<1 secolului al XVI-lea, e o veche înjghe
bare de lemn, din care a rămas brâul 
impletit ce o încunjură, illr pe urmă s'au 
.adaus tencuieli , coperis de tablă si un turn 
împodobit cu linii pr�tenţioase, 'total ne
potr'vlt cu umila făptură, aşa de simpatică 
in proporţiile ei de la început 

La catapeteasmă, o icoană de o coloraţie 
vioaie represintă în tr'o formă populară pe 
cei doi Arhangheli purtând între ei î n  
rotocolul traditional infătisarea lu i  isus copil .  

Unele înse�nări pe d.rţi dintre care un 

Să să stie de când am scris aici, pe , 
acest Anthologhio�, d i n  zilele lui Ioan 

icolai Voivod, de acum, la leat 723 1 , 
Av. 8 dni . "  

Pe o Evanghelie din  Bucureşti , 1 775 : 
" Acastă sfăntă şi dumnezeiască Evanghelie 

am cumpărat Radu Cemica ot Bordeni cu 
brat ego leordache ot tam cu tI. 1 0, âdecă 
zece, şi am luoat la sfănta biserică ot Bor
deni de la margine, ca să fie pentru veşnica 
pomenire. Şi am scris eu, popa Gheorghie 
ot Scorţeni j Noemvrie, leat 1 780. 
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La acastă s[făn]tă Evanghelie s 'au făcut 
ostenitor si Radu, dimpreună si popa Stan 
duhovnic '; Noem. 5, 1 780 " .  

' 

Pe un Octoih de Râmnic, 1 776 : 

" Acest Oftoic este al sfinti i băsereci ot 
Bordeni . . . ,  cumpărat de titori sfint . beserici " . 

Pe un Triodion de Râmnic, 1 777 : 
" Să să stie de cănd s'au tăiat Domnu 

Hangar1ău, ' pentru căci au scos văcărit în 
Tara-Romănească ; 1 799, Dchmv. 20. , Să să stie de cănd m'am căsătorit eu, 
10niţă logf. ot Bordeni Veichi , în zilele 

Ilinca de boIa cumii ; leat 1 8 1 3, Sep. 7. 
Să să ştie de cănd au răposat soţia mea 

Safta pre[s-]v[i te]r[a1 şi toţ copii miei, anume 
Costandinu i Dobra, căte trei într' o zi ,  tot 
de boIa cumii ; leat 1 8 1 3, Secv. (s ic) 2. 

Popa roniţă proestos ot Bordeni Veichi " .  
(La 1 866 pomenire că pănă l a  24 Mart 

au înfrunzit pomii ,  iar apoi a fost "fifor 
cu zăpadă" trei zile.) 

Pe un Catava5ier:u din Iasi , 1 788 : , 
"Să să ştie, de căndu au dat potopu şi au venit 

pănă la casa popi loan ,e::a leat 1 842, Octvr . . .  zile. 

Fig. 2. - � 1 islea.  Vederea de Sud- \'est a biseric i i .  

prea-inălţatului Domn 10 Alicsandru Muruz 
Voivod : . l-au adus În urma Hangar1ăului ,  
Domnul ce  l-au tăiat în p[alatul] Bucureş
tilor, pentru căci au scos văcăritu în Ţ ara
Romănească ; 1 799, Novr. 1 3. 

[Naşteri de copii : ]  şi au născut Sămbătă. 
Să să ştie de căndu au răposatu preotu 

State ce au slujitu la sfănta biserica din sat 
Bordeni cea cu bradu , în anul ce au venitu 
Muscali de au scos Turci din Bucuresti . 

Să să ştie de  cănd au răposat frate-mi'eu 
Părvul de boIa cumi ; leat 1 8 1 3, OC\'. 3. 

Să să ştie de căndu au răposat fi-mea 

Să să stie de căndu cu iarna care n 'au 
ninsu de ' locu , şi am scrisu ca să să [ştie 
de aca minune, era leat 1 843 : Noem.t 
Dechv , Ghenar si Fevroriie n'a ninsu de 
locu ,  decăt num�i în zio de Sfăntu Du
mitru , la Octv. 26. Stan sin popa" .  

Pe Cazani i  din Bucureşti, .1 828 : 
" Este a preutului State din satul T elega

de-j08, cumpărată de la d-Iui jupânu Antonu 
Brasovian din orasu Tărgovisti, în lei 45. , , , 

Sfin tele şi dumnezeeştile Lyturghii, in  Bu
::urcş t i ,  in t ipografi:l lu i Eliad, 1 833. 
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�ll 

I I 

I 

Fig. 3. - Mislea. Icoana Sf. Arhangheli. 

I 
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BISERICI PRAHOVENE 

F ig. 4.  Mislea rechi Ie clădiri .  

fig. 5. - MisIea. Zidurile înconjurătoare. 

69 
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II 

Fig. 6. - Mislea. Interior. 

1. 

Fig. 7. - Mislea. Interior. 
I 

L���������lli 
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Fig. 8. - Mislea. Arcurile de zid ale pivniţei . 

Fig. 9. - Mislea. Arcurile ş i  bolţile pi,'niţelor. 
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V ANTICHIT Ă ŢI MEDIEVALE DIN OLTENIA 
DE D. ŞI I .  B. BERCIU. 

---0--

Dacă despre archeologia preistorică se 
poate spune azi că a ajuns la noi să lă
murească. cele mai multe dintre problemele 
de căpetenie ale Daciei preromane, îngă
duind chiar priviri de sintesă, cu inter
pretări istorice, ceia ce a realisa t d. profesor 
N. Iorga in partea de început a operei de 
sintesă asupra istoriei Românilor 1 , nu tot 
aşa se presintă cea medievală, care se află 
abia la .început. Descoperile nu lipsesc 
nici pentru epoca postromană. Este o falsă 
interpretare a scopului şi metodelor pre
istoriei ca disci plină când i se fixează 
acesteia i n  mod obisnuit o l imită care ar 
corespunde cu cuceri�ea Daciei. Într'adevăr 
u n  moment luminos putem vedea in vre
mea acestei cuceriri, a stăpânirii romane 
şi a eforturilor care vin, fie de la  Roma, 
fie de ' Ia noua capitală din Răsărit, de a 
păstra cu orice preţ ceia ce se câştigase 
de către Împăratul Traian 2. S'a dat o 
deosebită atenţie stăpânitorilor, fără a se 
căuta a inţelege viaţa modestă a celor 
stăpâniţi, a localnicilor. S'au neglijat  des
coperirile mărunte din epoca romană, aşa
zisele , k leine Funde" mulţumită cărora 
s'ar putea studia temeinic legătura dintre 
civilisaţia superioară romană şi cea locală. 
E simptomat ic faptul că pănă acum n u  
posedăm un studiu sintetic asupra c ivili
saţiei provincial-romane din Dacia. El ar 
fi, nu numai util , dar chiar necesar pentru 
lămurirea procesului romanisării noastre, 
care începe tocmai printr'o strânsă şi activă 
colaborare a celor două culturi 3. Preistoria 
are nu numai dreptul ,  dar chiar datoria 
de a interveni cu metoda sa de lucru, 
atât în epoca romană cât mai ales în �-ea 
u lterioară, a evului mediu, intrerupt lu-

Iorga , Istoria Românilor, vaI I , partea l-a : Strămoşii 
înaime de Romani. Bucure�ti 1 936. 

• /bid .. val . I. partea I I-a , Si\?i1iul Romei ; şi val. I l : Oa
menii pâmântului (pănă la  anul 1 000). 

• It-id., val. 1 ,  2, pp. 24�-249. Ci. D. Eerciu, in Bul. Com. 
Mon. /.<t . 1 93-1, p. 36. 

minat de puţmatatea izvoarelor scriptice_ 
De aceia cu multă dreptate d. profesor 
1. Andrieşescu prelungia , încă din 1924, 
domeniul de cercetare al preistoriei pănă 
către intemeiarea Principatelor 1 .  

Credem că adunarea laolaltă, măcar 
dintr'o singură provincie, a antichităţilor 
medievale, atât pe cât se poate face deo
camdată şi in cadrul unui repertorium, la 
care adăogăm scurte observaţii cu deosebire 
la descoperirile intâmplătoare, n u  poate 
să fie fări interes. Asupra descoperirilor 
provenite din săpături vom insista mai 
mult . 

Descoperiri germanice 2. 
1 .  Coşoven i i-de-Jos, jud. Dolj. Din această 

loca litate provine, ca descoperire intâm
platoare, tesaurul publicat in 1 933 de către 
d-nii C. N. Plopşor şi H. Zeiss S şi care 
cuprinde o fibulă de argint şi mai multe 
piese de harnaşament. Printre acestea din 
urmă sânt de notat cele patru atârnătoare 
in formă de secure, din argint, având 
partea superioară acoperită cu foiţă de 
aur ornamentată cu cercuri concentrice 
"dinţi de lup" şi a lte motive geometrice. 
Altele au caracter vegetal, foarte stilisat. 
Analogii de formă şi de ornamentare pentru 
atârnătoareIe de curea de Ia Cosoveni se 
găsesc, precum a observat Zeiss, in inven
tariul mormintelor germanice de la Unter
siebenbrunn "-, nu departe de Viena. Be
ninger le crede de influenţă orientală 5. 

I 1. Andricşe cu, De la preistorie lu el'ul mediu ,  Bucureşti 
1 924. 

t CI D. Berc iu şi E. Beninger, Germanenfunde aus K lein
Walachei. in  Mitteilzmgen deT Allthropologis"hen Gesellscbaf! 
in Wien, LXVII .  1 937, pp. 1 92- 1 95. 

3 Ein Schatzfzmd der Gruppe Untersiebenrnmn I'on Coşoveni 
(Kleine Walacbei), in Germania, 1 7, 1 933. pp. 272-2i7. 

• H. Z�i,s, o. c. (nota 6) ; W. Kubitschek. Grabfunde in  
Untersiebenbnllln (auf dem Marscbfeld), i n  Jahrbuch ftlr A lter
tHmskHl1de, V, 1 9 . 1 , pp. 32-74 p l .  I V . 1 şi 4 ;  E. Beninger, 
Die Germa/lenzeit il! Niederăscerreicb von Marbod bis Zlt 8a-
ben bergern ,  Viena, l !t34, p. 43. 

• O. c. ,  p.  88. 
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Ca o variantă a exemplarelor noastre se 
pot considera cele două piese de la Ra
barpordany din U ngaria 1 şi cele de la 
Oescus (Ghighen) din Bulgaria 2, în faţă cu 
Sucidava (Celeiu). Dacă această formă de 
podoabe lasă să se întrevadă presenţa 
unor elemente de influenţă orientală, fi
bula de argint însă dovedeşte pe de o 
parte că l ucrurile de la Coşoveni au a
parţinut unor neamuri germanice şi, p� 
de altă parte, ea datează întreg complexul 
în perioada tim purie a nă vălirilor barbare. 

2. O fibulă similară s'a descoperit în  
săpăturile d�lui  C.  . Plopşor făcute în 
"brazda lui Novac" pe proprietatea co
munei Lazu, jud.  Dolj . În asociare cu ea 

formă înrudită cu cele din Oltenia o 
întâlnim şi la Selce, în Slovacia 1. Un pas 
mai departe în evoluţia acestor fibule o 
constituie tocmai tipul Coşoveni cu piciorul 
romboidal ,  care este o transiţie spre "Sil
berblechfibel " ,  iar cronologic acest tip nu 
poate fi mai de vreme decât ultimul şfert 
al vC'acului al IV- lea, d. Hr. Forma rom
boidală a piciorului s'ar datora unei 10-
fluenţe gotice, dar schema rămâne î n  
directă legătură c u  cele anterioare. 

Zeiss a văzut că analogiile cele mai po
trivite cu Untersiebenbrunn ar plasa pri
mul nostru , tesaur" de la Cosoveni in 
grupa acestui cimitir, dar în pri�inţa de
terminării cronologice se pot face reserve 2, 

s'au găsit fragmente ce
ramice analoage celor din 
cetatea dacică din pădurea 
de la Bucovăţ Uud. Dolj ; 
săpăturile d-lui Plopşor) 
şi care au caracter "ger
manic ' . Cele două fibule 
represintă tipul cu un 
pIC10r din grupa VI, 2 
după Almgren 3. Fibula de 
la Cosoveni a fost consi
derată' ca prototip al seriei 
Wiesbaden ' şi Winaritz 5,  
pe aceiaşi linie de evo� 
luţie cu exe :nplarul de la  
Kis-K6szeg (U ngaria) 6 ,  care 
după Brenner ar marca 
cert trecerea de la tipul 
aşa-zis "mit umgeschla
genem Fuss" la  cele tipice 
visigotice de argint 7 . O 

fig. 1 .  - Coşoven i i-de-Jos, jud.  Dolj .  Colecţia C. Negrescu, Craiova. 

1 A. Alfiildi, Fllnde aus der Hunnenzeit und ihre ethnisehe 
Sonderung, in Arehaeologia Hungariea, IX, 1932, pl .  x, 5- 6. 
Cf. Zeiss, o. e., p. 275, nota 2. La Rabarpordany este de 
asemenea o brăţară de argint, impl�tită cu sârmâ tot de 
argint şi  de care atârnâ trei podoabe similare celor de la 
Coşoveni şi care işi gâsesc corespondentul ,  nu numai in 
forma acestora, dar mai ales in motivele ornamentale ale 
exemplarelor noastre (.tâiuşul securi i "  despicat in două, 
A lftildi, o. e., pl. XI, 4), V. şi Fettich, in lpek, 1 926, p. 
265 şi urm., pl. 1 9, 1 1  (RabapordiIDY). 

2 J .  Welkov, Ein friihvolkenvanderungszeitliehes Pferdegesehirr 
von Oeseus, Blligarien. in Germania, 20, 1 936, pp. 203-4, 
fig. 1 ,  1 şi 4 (.amazonenschildftirmige"). Cf. Isvestia, Bull. de 
l'lnst. areh. blilgare, V I I I , 1 934 (Sofia 1 935), p. 452. A utorul 
face apropierea stilistică şi cronologică cu cele de la  Coşoven i .  

S O Almgren, Studien iiber 110rdeuropaische Fibelformen, Stock-
holm 1 897, şi ed .  I I ,  Leipzig 1 923. 

• H .  Zeiss, o. c ,  p. 276. 
5 D. 8erciu-E. Beninger, o. e. 
6 Areh. Ert., XXVI I ,  1 907, fig. Ia pag. 1 87. 
7 E. Brenner, in  A Itertiimer Ul1serer heidnischen Vorzeit, V, 

pp. 425-7, pl. 72 ; cL H. Zeiss, in Germania, 1 4, 1 930, p. 
15 şi unu . ,  şi Germania, 1 7, 1 933, p. 276. CI. D. Berciu
Eeni nger, o .  c. 
BII/. Com. Mon. Isf. - Fasc. 92, 1937. 

Beninger a arătat că apropierea Coşo
venilor cu Untersiebenbrunn n u  este cea 
mai fericită. U ntersiebenbrun n  ar avea 
unele relaţii şi cu cimitirele ala ne, ceia ce 
nu pare să fie de loc casul cu Coşoveni 3_ 
Pe de altă parte, pentru Untersiebenbrunn 
se poate lua ca tel'minus post quem anul  
395, când cade Carnuntum. Observaţii le 
stilistice, amintite mai sus, arată că "te
saurul " de la Cosoveni trebuie să fie mai 
timpuriu decât U�tersiebenbrunn .  Zeiss a 
datat Coşovenii pe la 376 4, dar mai po-

1 Ondrouch, Eill Beitrag zur Besiedlullg der Niederen T atra 
Hlld der Grossen Tatra (revista "Bratislava", IX, 1 935) ,  Bra
tislava, 1 926, p 538, fig. 23. 

2 O. e., p. 276. 
8 E. Beninger, in Mallnus-Bibliothek, no. 5 1 ,  p. 88. 
• O. c., p. 277. 
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trivit ni se pare anul 377, când au loc in 
Oltenia evenimente de care se poate lega 
" tesaurul" din 001 j Ş1 de care H. Zeiss 
n 'a tinut samă. 

Pănă la 377 Oltenia a fost ocupată de 
Taifali, o ramură a Visigoţilor, cari locuiau, 
precum se ştie, la Vest de Nistru. După 
C. Diculescu,' Taifalii ar fi stăpânit şi o 
parte din şesurile Munteniei, unde s'au 
deprins a fi călăreţi l.  Ei s'ar fi întins şi 
in Sudul Transilvaniei 2. O aşezare a lor 
in Moldova nu ni se pare întemeiată 3. 
Pasagiu l  din Amian Marcellin, reprodus 
de către d. profesor . Iorga 4, in care 

Fig. 2. - o. 1 fi bula de la Pleniţa. No. 2 braţara 
d in  mormăntul de la Hinova. No. 3 sabia de la 

Poloveni. 

este vorba de întăriturile ridicate de Ata� 
naric in vederea luptelor ce avea de su
portat cu noii năvălitori, Hunii, şi care 
" urmau de a proa pe pămân turile T aifalilor" ,  
.arată că această ramură visigotă se afla 
la Vest de neamurile de supt directa as� 
cultare a regelui Atanaric. Nu poate fi 
verosimilă nici părerea lui C. Patsch că 

1 C. Diculescu, Die Wandalen tmd die Coten in Ungam 
und Rumiinien, in Mannus-Bibliothek, 34, Leipzig t 923, p. 
15. Cf. 1. Andrieşescu, o. C. , p. 64. 

• lbid. 
• v. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, Bucureşti 1935, voI. 

I ,  p. 1 79. V .  ş i  D. Berciu şi E. Beninger, o. c. 
• O. c., voI. II, p. 64 şi nota 3. 

Taifalii ar fi ocupat Banatul ' ,  fiindcă aci 
se constată în vr�mea aceasta Hasdingii, 
zişi şi Vandali 2. I n  timpul când Atanaric 
incearcă a resista Hunilor cu orice preţ, 
mai ales că u n  j urământ făcut tatălui său 
î l  împiedeca de a trece în imperiu l  roman 3 ,  
o parte a neamuri lor Visigoţilor trece peste 
Dunăre, supt Fritigern şi Alaviv. Se pare 
că Visigoţii au folosit de o potrivă cetăţile 
dacice de pământ şi valurile romane in 
apărarea lor contra Huni lor, după cum o 
dovedesc descoperirile de pe "brazda lui 
Novac" ,  numirea populară a valului roman 
care desparte in Oltenia şi Muntenia re� 
giunea dealurilor de aceia a câmpiei, şi 
de la cetatea dacică de la Bucovăt. Re� 
tragerea lui Atanaric în  "Caucaland '; 4 nu 
pare a fi străină de ţinuturile Olteniei ", 
de si în  mod obisnut cercetătorii nostri 
caută să identifice ' acest ţinut in jud�ţul 
Buzău 6. Totusi C. Patsch i si L. Schmidt 8 
se gândesc l a ' regiunile Ban'atului. 

În 376 l imes�ul roman cade, şi în  377 
Taifalii trec Dunărea, urmaţi apoi de O� 
str?goţi şi mai târziu de Alani şi Huni. 

In legătură cu aceste evenimente pro
vocate de năvălirea Hunilor credem că 
trebuie privit "tesaurul" de la  Coşoveni. 
El  pare a fi aparţinut cuiva din ramura 
visigotică a Taifalilor, a căror stăpânire, o 
oarecare durată de vreme, s'ar fi extins 
şi la Sud de Dunăre, în dreptul Olteniei, 
ipotesă la care ni dă dreptul descoperirea 
de la Oescus. Primele descoperiri de la  
Coşoveni sânt un  bun exemplu de artă 
gotică de la inceputul năvălirilor barbare 9. 

3. O altă descoperire tot de la Coşoveni , dar 
ulterioară celei d'intâiu, se află azi în colectia 
d�lui C. Negrescu din Craiova. Ea cuprinde : 

1 C. Patsch, Banater Sarmaten [Bei/rage zur Wilkerkunde 
von Sudesteuropa. I I] .  Anzeiger d. Akad. d. Wiss. in Wien, 
phil.-hist. KI., 62, 1 925, pp. 181-216. 

2 C. Diculescu, o. C. ,  p. 1 6. 
• N. Iorga, o. c ,  I I ,  p. 65. 
• Ibid. 
5 CL D. Berciu-Beninger, o. c . 
6 AL Odobescu, Le tresor de Petroasa, voI. I I I ,  p. 19 şi 

ur:n. ; C.  Diculescu, o. C., p.  43. CI. 1 .  Andrieşescu, o. C.,  p. 
68. CI. C. C. Gi urescu, o. c ,  p. 188 şi ibid., in Rev. Ist. 
Rom., V-VI,  1 935- 1 936, p. 342. 

7 C. Patsch, o. C., vezi mai sus. 
8 L. Schmidt, Die Ostgermanen, ed. II-a, Munchen 1 934, 

pp. 226· 546. 
9 Cateva obiecte aflatoare in colecţia d-Iui Of. Severeanu 

şi publicate de d. C. C .  Giurescu (o. C., p.  3 1 8  şi fig. 93) 
ca provenind din acelaşi tezaur de la Coşovenii-de-jos nu 
pot avea nicio legatura cu acest tezaur, de oare ce,  după 
i nformaţi ile d-Iui Severeanu, ele au fost cumparate in 1 91 4. 
pe când tezaurul de care este vorba a fost găsit in 1932 
(c. N. Plopşor, o. C., p. 272). 
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a. O fi bulă de argint cu placaj de aur : 
placa inferioară e flancată de câte patru 
capete de păsări, care poartă resturi de 
safir ; lungimea 0.20 m. (fig. 1 ,  1 ) . 

b. Doi cercei de argint, dintre cari unul 
cu foiţă de aur (fig. 1 ,  2, 3). 

c. Trei fragmente de cercei (fig. 1 ,  4, 6). 
d. Un torques din argint ; un capăt 

ascuţit ; pe corp puncte incisate ' lungime'a 
31  cm. I (fig. 1 ,  7). 

Forma cerceilor nu este obişnuită în 
descoperirile germanice. Ca tehnică şi 
formă, ei orientează către tipurile bizantine. 
Cercei similari se întâlnesc în  ţinutul 
Niprului 2. 

Exemplarul cel mai de preţ rămâne 
însă fibu!a. Placa superioară semicirculară 
poartă nouă braţe ornamentate cu linii 
paralele. De o parte şi alta a corpului  se 
află două adausuri in  formă de semilună, 
care fac legătură intre cele două plăci ale 
fibulei. Ochii păsărilor de pe placa infe
rioară sânt î mpodobiţi cu pietre scumpe, 
dintre care unele au căzut. Partea de 
sfârşit a plăcii inferioare (Fussplatte) se 
termină cu un fel de ramură cu trei crăci, 
două laterale cu capse în filigran şi a 
treia cea centra lă, cu o mască. Unele 
dintre capetele de păsări poartă capse gra
nuia te, similare celor de pe ramura amintită. 

Suprafaţa fibulei este acoperită in ge
neral cu o ornamentare in foarte strânsă 
dependenţă cu sti lul animal ier, de şi aci 
într'un stadiu evolutiv târziu, care ne duce 
înapoi spre arta scitică. În  primul rând 
avem motivul denticular Zahnschnitt ,  care 
este în ornamentare un element animalier 
caracteristic sti lului I I ,  după Salin 3. Benzile 
din interiorul plăcii i nferioare pe care s'au 
aplicat aceşti "dinţi" sânt similare acelor 
de pe catarama de la Jgar din Ungaria, 
care se datează în a doua jumătate a se
colului al V II -lea, după analogiile de la 
Ozora, unde s'a găsit o monetă de aur 
de la  Constantin Pogonatos (669-670) 4 .  

I Fibula şi cerceii au  fost reproduşi prima data de d. C.  
C. Giurescu, o.  c., p. 328 şi f ig.  95, ocotindu-i insa greşit 
de aur. D-sa dateaza descoperirea pe la 700. Pentru o 
pres intare completa a se vedea D. 8erciu şi E. Beninger, o. c. 

• Collection Kanenko, Chiev, 1902, fig. 26 ; A. Alf6ldi, Zur 
bistoriscben Bestimmtmg der Avarenftmde, in ESA , IX, p. 300, 
şi pl .  I I I  13 (Knin). 

• B. Sal in,  Die altgermaniscbe Tierornamentik, 1904, p. 43 
I urm. 

• . Fettich, Beitrage zum Enstebungsproblem des altger-
maniscben I I . ,<'tiles, in Arcb. Ert. ,  XLIII ,  1 929, p. 328 şi 
urm., şi fig. 28, p. 75. Catarama aparţine stilului II, in "Zahn
schnittechnik·'. 

Acest motiv apare şi pe garniturile de 
curea, de stil "bizantin" '., Ochii păsărilor 
de la fibul a  noastră sânt inramati ca în 
stilul I I, care durează cât prima ju�ătate a 
secolului al VI- lea si al VII-lea 2. Animalele 
de pe fibulă sânt foarte stilisate, încât nu 
se  pot  determina zoologiceşte. E le  fac parte 
din patrimoniul aceleiaşi arte animaliere 
ca şi motivul denticular, de origine şi in · 
spiraţie orientală pe care Sciţii î l  aduc 
în Europa, unde a dăinuit chiar după pe
rioada carolingiană �. Cine sant purtătorii 
acestei arte în Dacia în perioada sti lului 
I I  din jurul anului 600 şi răstimpul se
colului al VI I-led, când cel mai de vreme 
se poate data fibula de la Coşoveni ? Or
namentul î n  "Zahnschnittechnik" este spe
cific artei avare 4 şi germanice, ca şi mo-

r-------� 

Fig. 3. - Fragmentul de fibulă de la Orlea �ărit) .. . _ 
Colecţia G. Georgescu, Corabia. �_ . 

tivele cu animale fantastice. După aceste 
considera tii fibula noastră ar urma să fie 
un produ� 'a l  unui atelier avaro-germanic. 
Dar presenţa cercei lor in acelaşi complex, 
care pare a fi inventariul unui mormânt, 
de o factură bizantină, precum şi aşa-zisul 
, Strichpunkt" 5 de pe placa inferioară, ca 
si "masca" .  ne fac să ne gândim de o potrivă 
�i la un atelier bizantin ,  unde nu sânt însă 
�eglijate tradiţiile şi preţerinţile artei gel��' 
manice şi în parte avare. Intr'adevăr A varu 
contribuiră mult prin arta lor la răspân-

1 Salin ,  o. c. ,  p. 50. 
• lbid. 
• Boulanger, Le mobilier gallo-romain et franc en P

.
ic�rdie 

et Artois, Paris 1 902-1905, p. 168. Pentru sulul cu pasan a
, 

se vedea G Kossinna, Germaniscbe Kunst im 1. Jabrtausmd 

nacb Cbri'stlls, Leipzig 1 932, p. 226. 
• Salin, o. c . ,  p. 42. 
• Care ar fi caracteristic bizantin (Salin, o. C., p. 50 ;  ef. 

A. Riegl, la Berciu-Beni nger, o. c.). 
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direa elementelor bizantine, a tât in Vest, 
cât şi in Răsărit, precum şi a sti lului zis 
"bizantin " ,  in  difusarea căruia arta avara 
a j.ucat un rol de mare importanţă 1 . 

I n  ceia ce priveşte o atribuire mai pre� 
cisă a p6doabelor de b Coşove-ni unei 
anumite semintii, este greu de încercat, 
mai ales în vremea aceasta, când populaţii 
d iverse locuiesc laolaltă pe aceleaşi teritorii. 
După moartea tragică a regelui Hunimund, 
din 566, Gepizii nu dispar. Ei se menţin 

1 .  

de coperire de l a  Coşoveni pare a aparţine 
nC'amurilor germanice Ş1  se datează in 
secolul a l  VII - lea. 

4. Pleniţa, j ud.  Dolj . D. C. . Plopşor 
publică in 1 925 o fibulă de bronz din 
această localitate (fig. 2, 1 )  1. Placa superi� 
oară este semicireulară prevăzută cu şapte 
braţe, iar cea i nferioară se termină cu o 
mască. Ornamentarea, după cât se poate 
vedea de pe desemnul d�lui  Plopşor, pare 
a fi în excisie. Motivele decorative au un 

� 

o �  
11. 

12 . 
8 . 

6 

Fig. 4. - !m'entariul mormimelor de la Balta Verde, Mehedinţi. 

supt noua stapamre a A varilor bucu� 
rându�se de o situaţie privilegiată şi dând 
aj utor acestora contra Bizantinilor. Împă� 
ratul Mauriciu (582�602) ia numele de 
Gepidicus, de şi bătuse pe A vari în  a pro� 
piere de Adrianopole. Gepizii sânt amintiţi 
şi cu ocazia expediţiei lui Priscus din 60 1 
contra Avarilor, cari sânt de fapt stăpânii 
regiunilor noastre din acest timp !. A doua 

I Cf. Sai in ,  1 .  c. 
• N. Iorga, o. C., p. 235. 

caracter pur geometric. Interesante sânt 
cele două răsuciri spiralice din zona de 
legătură intre corpul fibulei şi placa in� 
ferioară. 

Acest tip aparţine grupei de la Nipru 2 
şi se datează cel mai de vreme in secolul 
al V I- lea . 

5. Vela, j ud.  Dolj .  Un fragment de fibulă 

I Arhivele Olteniei, I V, 1 925, p. 47, fig. 2. 
• Guide ta Anglo-Saxon Antiquities, London (British Mu

semn), 1 923, f ig. 227. ef. D. BerclU-Beninger, o. c. 
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, 1  anume placa inferioară, cu " mască" 1 . 
E din secolul al VI I- lea. 

6. Orlea, j ud. Romanaţi. În colecţia d-lui 
G. Georgescu din Corabia se află un 
fragment de fibulă de bronz, care repre
sintă placa superioară şi o parte din corp. 
E înalt de 4 cm. şi lat de 5 cm. (fig. 3) . 
Întreaga piesă e turnată, amintind fibulele 
grele din regiunea iprului. Placa, de 
formă semicirculară, este prevăzută . cu 
cinci braţe terminate cu capete rotunde 
şi pline. Braţele sânt unite printr'o bară, 
care trece pe la jumătatea acestor braţe, 
formând cu ele u n  fel de coroană sau 
cunună in j urul plăcii. 

Ornamentarea a fost rcalisată prin două 
tehnici : a. excisia (Kerbschnittcchnik), care 
a dat ornamentele în relief şi b. incisia, 
prin lovire, care a realisa t decorul în Q
.dâncime. Din prima categorie fac parte 
liniile reliefate din centrul plăcii, precum 
,i spiralele. Din grupa a doua fac parte 
cercurile în formă de ochi ("Kreis
augen" )  aşezate două câte două pe 
fiecare braţ, in mod simetric, precum 
şi  adânciturile paralele de pe bara de 
legă tură şi de pe relieful- ba ndă din 
in teriorul plăcii. 

Motivul in "cercuri- ochi ' i l  J n
tâlnim in general pe fibule din pe
rioada târzie gcrmanică. Astfel le 
găsim,  de o potrivă în Sudul Rusiei , 
cât şi in Europa centrală, ca la Suuk-Su 2 
la Gater (U ngaria, com. Pesta a) , la Statzdorf 
(Austria) 4, precum şi in SuJul Tirolului 
şi in I talia 5, unde . Aberg le atribuie 
seriei longobardice 6. Ornamentul de pe 
bară, dobândit prin lovire şi care nu  
trebuie confunJat cu  " Zahnschnitt"-ul , î l  
găsim pe  o fibulă din Craina, descoperită 
într'un cimitir din secolul  al VI-lea si a l  
VIII - lea 7 .  Ornamentarea prin săpare, 'care 
stă în strânsă legătură cu xilogra vura, fiind 
poate de origine germanică 8, nu ne poate 

I C. . Plopşor, in Arh. Olt. ,  IV. 1 923, p. 49. fig. L 
2 G. MGller, Die gotische Pibel von Gater in Ungarn, eine 

sudrussische Pibelform und ihre Bedezttllng fur die ausgehende 
Volkenvandenmg, in Mannus, 27, 1 935, p. 1 1 4 şi urm , fig. 2. 

8 Ibid., fig. 1 .  
• E .  Beninger, Die Gerlllaner:zeit in Niederosterreich, Viena, 

1 934, fig. 46. 
• N. Aberg, Die Goten 11l1d die LongobarJen in Italien, 

19:< 3, fig. 50, 1 1 0 şi 1 70. 
6 O. c. ,  p. 74. 
7 A.  Riegl, Die Krainburger FlInde, in Jahrbuch d. Zen trai· 

Komm. 1, 1 9":3, p. 2 1 7  şi urm , pl .  I I I .  7.  
J .  Strzygo\\'ski ,  Altai- han /Ind Volkenvanderung, Leipzig, 

1 9 1 7, p. 274. 

servi prea mu l t  în privinţa cronologiei şi 
tipologiei. Ea este însă prefera tă de Ger
manii pontici \ spre a căror artă indică 
de asemenea spir2.la şi " Kreisaugen"  de 
pe fragmentul n ostru. 

A manuntul cel mai de preţ al fibulei 
de la Orlea este fără îndoială cununa din 
j urul plăcii, care la origine nu este decât 
o coroană zoomorfică. G. Muller a făcut 
observatia că fibula de la Gater intră în  
aceiaşi grupă cu  cea de la Suuk-Su, atât 
cea reprodusă de autor, cât şi cea din 
mormântul 28 de acolo t, de şi exemplarul 
din Ungaria nu are coroană, ci doar cinci 
brate libere. 1 oi credem însă că fibulele 
de la Suuk-Su represintă un tip de sine 
stătător, care se concentrează în Sudul 
Rusiei, a vân d afilia ţii stilistice cu gru pa 
I-a a lui H.  Kuhn ("frănkische Variante ' ) 
din Vestul Europei 3 , i cu "Thuringer 
Typus" 4. Salin le-a înglobat in grupa sud
germanică 5 .  Punctul de plecare al evo-

fig. 5. - Cerceii d in mormântul de la  H inova, Mehedinti. 

luţiei coroanei zoomorfice ar trebui căutat 

, E .  Beninger, Die Germanenzeit, p. 86 
2 O. c., fig. 2 şi p. 28. In mormântul 28 s'au gâsit mo

nete d J O  s�colul  al VII- lea (ibid , p. 1 1 5) .  A se vedea de 
asemenea şi : N .  Rietnikoff, Quelques cimetieres du pays des 
Goths, in Tsvestia, Petersburg. voI. X IX, 1909, pp. 1 -80, 
pl .  6/6 şi pl. 7, 1. Fibula din mormântul 55 şi la : de Baye, 
Memoires de la Societe nationale des A/ltiquaires de Fral1ce, 
V l l - e  serie, voI. V I I ,  Paris 1 908. r. 1 1 1  şi fig. 1 9  Asupra 
datârii mormântului 87, d. Hemke, in Sitzun$'sber. d. A lter
tumsgese/l. PTIIssia, XXII I ,  1 9 1 9, p. 42 E vorba de i ncine
raţie şi monetele de pe la 600. el. D. Berciu-Beninger, 
o. c. A se vedea şi : E. Brenner, in VII. Bericht d. rOm. 
germ. Komm. ,  1 9 15, p. 282. 

8 H Kiihn,  Germanische Fibeln der Volkerwanderungszeit 
in Amerika, in Ipek, V I I I ,  1 932- 1 933 , p. 1 1 3 şi pl 1 2, 2 .  
Autorul d â  o listâ d e  patruzeci şi cinci df' localitâţi, i ntre 
care intrâ şi Dacia. Cele mai multe local i lâţl sânt in Franţa, 
apoi in Rusia şi Ungaria. H Ktihn dateazâ acest tip, cu 
braţele i n  formâ de capete de pasăre, ale câror ciocuri RU 
o văditâ tendinţâ de a se uni, pe la 500-550 (D. 1 1 5). El 
crede câ ciocul şi capul de pasâre sânt caracteristice go
tice, intâlnindu-se şi in materialul sarmato-scitic de la Marea 

eagră. De la Goţi le-au luat francii (p. 1 1 3) .  A se vedea i :  
N. A berg, Ostpreussen in V6/kenvandeTllngszeit, 1 9 1 6, fig. 69-70. 

• H. Preidel, Zur KennOlis deT ThuTinger Pibe/n. in Man
I1US, 27. 1 935, pp 330-333 şi fig. 4, daratâ cu monete de 
la Zenon (474-491 ) . Cf. H . Ktihn, Die Pibeln mit amgezackter 
Kopfplatte. in Schuma.her-Festschrift. 1 930, p 343 şi urm. 

5 O. C. ,  p. 28 şi fig 60 şi 61 . Cele mai numeroase le 
intâlneşte in Cherci ; ibid. 
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în braţele zoomorfice, simple, isolate, dar 
plastic redate, ca la unele exemplare din 
Franţa ,  Elveţia şi din ţinutul Rinului ' .  
Pentru acest prim stadiu evolutiv nu  cu
noaştem deocamdată niciun exemplar 10 
Sudul Rusiei, dar trebuie să existe. Un 
pas mai departe î l  face tipul Suuk-Su 2, 
la care forma ca petelor de pasăre nu mai 
este plastic redată, ci in cea mai mare 
parte avem a face cu o redare orna
mentală. Totuşi aici ca petele de pasăre se 
pot recunoaşte ca atare 3, de şi au fost 
stilisate. Ornamentarea lor li subliniază 
forma si o redă mai clară. Dar evolutia 
nu se �preşte. Ea va duce printr'o si�
pliticare crescândă la crearea unei bare 
de legătură a braţelor, în felul celei de la  
Orlea, ş i  Ia  o formă a braţelor analoagă 
aceleia a exemplarului nostru. Vor fi avut 
loc două procese, unul  Ia  crearea barei, 
prin unirea ciocuri lor de pasăre, şi al doilea 
la crearea braţelor prin evoluţia însăşi a 
capului de pasăre. Cercurile de pe braţele 
fibulei de la Orlea par a fi o reminiscenţă 
ornamentală a ceia ce represinta anterior 
ochiul de pasăre. 

Tipul Orlea marchează un stadiu evo
l utiv destul de inaintat Între el şi tipul 
Suuk-Su vor fi fost stadii intermediare, pe 
care nu le cunoastem incă. 

Observaţiile stiiistice de mai sus îngă
duie şi datarea fibulei de la Orlea, care 
corespunde secolului al VII-lea. 

În ceia ce priveşte originea şi incadrarea 
cultural-istorică a fibulei din Romanati se 
pot adăugi următoarele consideraţii. Atât 
tipul  Gater din regiunea risei, a cărui 
origine şi răspândire fuseseră puse în legă
tură de către Mliller cu Sudul Rusiei si 
Germanii pontici, - după el ar fi Gepizii 4 �, 
cât şi tipul Suuk-Su şi Orlea sănt produse 
ale atelierelor germanice. Pseudo· fibula de 
la Fenlac, judeţul Timiş 5, face împreună 
cu Orlea legătura spre Europa centrală a 
acestor produse, şi Sudul Rusiei. Dacă ţinem 
sama de datare şi de împrejurările din 
vremea acei2 , atunci ar trebui să ne gân
dim, in ceia ce priveşte atribuirea etnică, 
la neamurile germanice. 

J B. Salin ,  o. c . ,  fig. 80. 82 şi 120 
• La care se pot adăuga fibule din Suedia, Prusia Orien-

tală, Elveţia şi Franţa (Salin, o. c., fig. 60, 61 şi  123). 
3 Cf. G. Miiller, o. c., p. 120. 
• O. c., p. 120. 
• N. Fettich, in Arcb. Hungarica, 1, pl. 4/21 .  

Fibula de l a  Orlea rămâne pana acum 
singura în felu l  ei .  Ea dovedeşte că arta 
germanică, influenţată în Sudul Rusiei de 
cea orientală, caută să se descătuşeze de 
elementele naturaliste, de represintările 
zoomorfice, tinzând spre simplificări, atât 
de firesti ei 1. 

7. r;l.rnul  Severin .  Din castrul Drubeta 
provin două fibule germanice de tip Sân
tana-de-Mureş, din secolu l  al IV-lea. Un 
exemplar a fost publicat in : D. Berciu, 
Colecţia "Gh. Georgescu ", fig. 32,2, pp. 72 
Şl 80-81 .  

* * 

A ntichităţi hun ice. Putine mărturii se 
cunosc pana azi in pro�incia din dreapta 
Oltului din vremea Hunilor. Deocamdată 
nu  sânt decât două descoperiri, datorite 
şi acelea intâm plării. 

1 .  Cazanul de bronz de la Ciuperceni ,  
j udeţul Dolj , a fost descoperit î n  prunduri le 
din apropierea Dunării. Se găseşte i n  co
lecţia d-Iui D. Neamţu. Vasul nostru repre
sintă tipul cazane lor cu corp inalt şi 
cilindric, cu două apucători verticale, trilo
bate, sprij init pe un picior. Ornamentarea 
constă din dungi înguste şi cercuri î n  
relief. Piciorul e înalt, proporţional c u  
mărimea vasului. Cazanul are u n  profil 
de o rară eleganţă. Vasul a fost publicat 
în  1 935 de către d. C. C. Giurescu 2 . 

2. În M useul Regiunii Porţilor de Fier 
din Turnul-Severin se găseşte o toartă simi
lară acelora a le cazan ului de la Ciuperceni .. 
Ea provine de la Hotarani , judeţul Mehe
dinţi. Asemenea vase de sacrificiu au o 
origine răsăritea nă, cen tra 1 -asia tic,ă. Analogii 
se pot găsi până in China 3. In Europa 
aceste vase de cult au fost aduse de către 
Huni şi răspândite din Caucas până la  
Rin \ in  urma deselor lor incursiuni spre 
Vest. Material comparativ pentru exem
plarul de Ia Ciuperceni se poate aduce 
de o potrivă din Sudul Rusiei 5 şi din U n-

1 CI. E. Beninger, o.  c. ,  p. 88. A se vedea şi : D .  Eerciu. 
Colecţia de anticbitiiţi "Gb. Georgescu" Corabia, CaracăI, 1937. 
fig. 25 şi 36. pp. 49-50. 

2 C. C. Giurescu, o. c., fig. 78. 
S Z. von Takacs, Cbinesiscbe-bunniscbe KunstfoTmen, in Bul!. 

de l 'lr,stitut Arck. bulgare, I ! I ,  1 925, pp. 194-229. P. Reinecke 
a arătat inrudirea vaselor de cult hunice cu cele chinese 
(Zeitscbr. f. Etbnologie, 1897, p. 141 şi urm.). 

• Alfoldi, Funde aus deT Hunnenzeit, p. 36. Cazanul de 
la  Hockricht din Silesia poate fi a l  acestor oameni (ibid. ,  şi 
pl. X I X ,  9 ;  cu picior scurt şi torţi fâră lobi). 

5 Z. V. Takacs, o. c., fig. 35 (Otaka). 
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garia ' .  La onglOe cazanele hunice sânt 
înrudite cu cele scitice, ca semnificaţie şi 
tipologie. P. Reinecke a făcut apropierea 
tipologică între cazanele scitice din Sudul 
Rusiei şi cele hunice cu picior i nalt şi 
corp hemisferic 2. 

Î n  mediul din Dacia cazanele de sacrifi# 
ciu atribuite Hunilor s'ar putea în general 
data în vremea stăpânirii acestora, adecă 
de la sfârşitul secolului al IV-lea şi până 
în a doua j umătate a secolului al V#lea, 
când "Statul "  lor dispare după lupta de 
la Netao, dar populaţia rămâne in parte, 
iar politica Hunilor va fi conti nuată de 
rudele lor, A varii 3. 

Mormintele "slava-bizantine" de la Balta- Verde, 
judeţul Mehedinţi. 

Pe proprietatea comunei Balta# Verde, 
cunoscută după cele două cimpuri de 
urne din epoca bro nzului şi a Hallstatt-ului, 
la locul numit "Grindul cu tunul" ,  in ţinut 
de dune caracteristic, în fiecare an iese la 
iveală datorită vântului o m ultime de oase 
i ncinerate, fragmente ceramic� şi alte 0# 
biecte arheologice. U ne ori se puteau vedea 
grămezi mari de oase calcinate. Acestea 
erau bune indicii pentru existenţa unui 
cimitir, care, din causa dunelor. a fost 
aproape in intregime distrus, aşa precum 
ni-au dovedit#o şi săpăturile efectuate aici 
în  1 934. Cu această ocasie am avut no
rocul să dăm peste două morminte incă. 
nedistruse. 

Mormântul 1 a fost descoperit la adân# 
cimea de 0.30 m. pe coama unuia dintre 
numeroasele "grinduri" din punctul a mintit. 
Ritul de înmormântare este incineraţia. 
Oasele incinerate, impreună cu multă cenuşe 
şi cărbuni, ca şi inventariul funerar, erau 
aşez"te direct pe nisip. Pe o distanţă rela
tiv mare n isipul purta urme de foc. Acest 
lucru, cât şi presenţa i n  mare cantitate a 
cenuşei şi a cărbunilor, ne#ar face să cre# 

I Alfoldi, o. C. ,  pl X VIII ,  1 -2 ; G Wilke, in Reall. d. 
Vorgeschichte. X I I, pl. 68-a (corn. Tolna : "scitic·, pe când în 
realitate este hunic, cu ornamente şi torţi similare celui 
din Dolj ) .  

, [n Z"itschr. f .  Ethn . .  1896, p .  1 2  ş i  u r m .  O dovadă a 
<lcestor inrudiri in forma de la : Alfoldi, o. c., pl. XV!I I ,  
3-a  şi b. 

• N. I orga. o. c. , I I, p. 235. Cazanele pot insă dăinui. 
In privinţa aceasta mormântul de la Pattsching din Burgen
land ni oferă un exemplar. Inventariul lui,  printre care şi 
un cazan cil indric, este ulterior secolului al V - lea. EI se 
poate data Î ntre secolul al VI-lea si al VII l ·lea (Museum 
fiir Vor- 111ld Frz:ihgeschichte, Berlin,  '0 . Inv. I V, p. 4 1 50-41 90). 

dem că rugul funerar care a consumat 
corpul celui mort s'a construit chiar pe 
locul unde s'a făcut si î nmormântarea. 
Obiectele din mormânt' au fost aruncate 
de asemenea pe rug. Aşa se explică, nu  
numai urmele de ardere ce le poartă, dar 
şi l ipsa vaselor întregi. Obiectele de fier 
au fost aproape complet distruse din a
ceastă causă. l nventariul funerar cuprinde : 

A. Obiec:e de metal. a) de bronz : l .  un 
fragment dintr'o cataramă ş i  anume placa 
în formă de inimă, terminată cu u n  scurt 
apendice. Lipseşte toarta cu cuiul dar se 
poate reconstitui pe basa ana logiilor de care 
va fi vorba mai departe, in  felu l  fig 4, l .  
Pe verso sânt două picioruşe perpendicu# 
I are pe placă, prevăzute cu câte o per 
foraţie, care îngăduia fixarea catarămii 
de curea. Avem deci a face cu o piesă 
de harnaşa ment. Fragmentul e lucrat cu 
ciocanul ,  ale cărui urme sânt foarte visibile. 
Cu totul interesantă este ornamentarea 
realisată prin săpare, astfel că ornamentul 
rămâne în relief. Această decoraţiune redă 
motive florale stilisate, în  forma florei de 
acantus. 

b .  Obiecte de fier : l. mânerul unei suliţe 
a douil le ; 2 .  pedunculul u nei săgeţi, pro# 
babil cu două aripi (fig. 4, 2) ; 3. o mare 
grămadă de bucăţi de fier, care nu se pot 
determina. 

B. Obiecte de piatrâ : un arcer fragmen# 
tar, foarte rău păstrat din pricina  trecerii 
prin foc, care a provocat df'sfacerea in 
bucăţi a gresiei. 

C. Obiecte de os : U n  fragment, probabil 
dintr'o verigă, având două găuri verticale 
şi o a treia perpendiculară pe linia celor# 
lalte (fig. 4, 3). 

D. Ceramica. Mormântul nu contine 
niciun vas întreg, ci numai trei fragme�·lte, 
care nu aparţin n ici măcar aceluiaşi vas. 
Două dintre ele sânt lucrate cu roata, al 
trei lea cu mâna. Lutul este de coloare 
roşiatecă, păreţii relativ supţiri, resonanţi, 
bine arsi. Ornamentarea în incisie oferă 
motive 'în  valuri şi linii para lele (fig. 4, 4). 
Fragmentul I I I  este din pastă grosolană, 
cu multe impurităţi, de coloare negricioasă 
(fig. 4, 5). Profi lele redau vase in forma 
literei S. 

Monnântul II s'a descoperit la d istanta 
de 1 . 1 0  m. de cel d'intăiu .  Aceleasi ob
servaţii stratigrafice ca Ş I  la I .  A �bele 
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morminte par să fi fost la origine în formă 
ae turnul ,  care însă cu vremea s'a distrus 
din causa caracterului de dună al regiunii. 
Inventariu l : 

A .  Obie'ct de m.etal : a. de bronz : 1 .  un 
inel de sârmă cu sectiunea rotundă, dar 
de o grosime inegală ;' unul  dintre capete 
se termină cu un fel de aripioară, iar cJ 
doilea cu o uşoară răsucire in S (fig. 
4,8) ; 2. un fragment de inel similar (fig. 
4,9) ; 3. un inel mic de sârmă răsucită 
(fig. 4, 1 0) ; 4. două fragmente de placă 
supţire ornamentală cu câte două şiruri 
de butoni au repJusse, probabil din aceiaşi 
garnitură a unei plăsele de cuţit (fig. 4, 1 1 ) ,  
b. obiecte de fier : o masă de fragmente 
atipice. 

B. Obiecte de piatra şi s i lex : 1 .  un per
cutor, lung 0,068 m. ; 2. un i nstrument 
de silex (fig. 4, 1 2). 

C. Ceramica : fragmente ca Şl 10 mor
mântui I (fig. 4, 6, 7). 

Inventariul mormântului 1 arată pnn 
caracterul său că ne găsim în faţa unUl 
l uptător, probabil călare, după cum o ar 
dovedi piesa de harnaşament, pe când 
acela al mormântului II evidenţiază un 
caracter paşnic. 

O determinare cultural- istorică a celor 
două morminte, precum şi a întregului 
cimltlr, ni este înlesnită de înseşi ele
mentele de inventariu, pe care le conţin. ' 
Ceramica, atât prin formele sale, cât şi 
prin tehnică, dar mai ales prin ornamen
tare, face parte din manifestările similare 
ale epocii migraţiunilor popoarelor. In 
stadiul de fată al cercetărilor de la noi 
insă, unde l ipseşte încă, din păcate, u n  
studiu a l  ceramicei medievale c u  catego
risiri pe specii şi cu atribuiri etnice pe cât 
ar fi posibil , aşa precum s'a procedat în 
a lte ţări, ea nu poate servi pentru o mai 
precisă fixare cronologică a celor două 
morminte. Fragmentele noastre ceramice 
pot fi, ca o vagă cronologisare, p lasate in 
prima j umătate a evului mediu. Orna
mentele in valuri sânt caracteristice ce
ramicei sia ve, dar ele apar în forma in
tâlnită pe fragmentele noastre de o potrivă 
pe vasele "germanice" şi "avare " 1.  A nalogii 

1 J. Hampel, A ttertumer des fruhen Mittelalters in Ungarn, 
1 ,  fig. 323, I I ,  1 905, fig. 331 -332 (Kesztely) şi fig. 321 .  La 
Mistelbach, in A ustria, au apărut morminte care au dat o 
ceramică de caracter .barbar", ornament.ată cu valuri şi cu 
profile similare celor redate de fragmentele de la Balta 

mai apropiate avem în j urul Bucureştilor. 
la Dămăroaia 1 .  

Obiectele de fier, cele de piatră şi ce)e 
de os nu ni spun nici ele mare l ucru. In 
schimb mormântul l are un  preţios ele
ment pentru datare şi încadrare culturală .. 
E vorba de catarama de bronz. 

într'adevăr, dacă urmărim mai de aproape 
forma acestei catarămi, observăm că avem 
a face, nu numai cu analogii, dar chiar' 
cu forme identice. Astfel în Sicilia cunoaş
tem câteva exem plare, unele asămănătoare 
până la cele mai mici amănunte, care au 
apărut atăt pe litoral, cât şi în regiunile 
centrale ale insulei : Siracusa (Buffaloro)� 
Vizzini, Belvedere şi Canicattini (Alfam) 2. 
Din Italia centrală se află o catarama 
identică in formă şi ornament, descoperită 
în Roma împreună cu lucruri medievale 3. 
Alte şase exemplare provenind tot din 
I talia le-am întâlnit în Museul din Berlin ',. 
În acelasi Museu se află o cataramă iden
tică, expusă la un loc cu a lte materiale 
din Sudul Rusiei 5 .  In Crimeia, asemenea 
catarămi par a fi asociate cu lucruri gotice 
în cimitire din diverse perioade 6, iar la  
Mesembria apare o atare piesă în mediu 
bizantin 7. Cele mai multe care ni sânt 
cunoscute se concentreaza însă în Italia. 
La lista de mai sus se pot adăuga şi altele,. 
ca de la Nocera Umbra (mormântul 1 56,. 

Verde. Cimitirul de la Mistelbach se datează in secolu l  a l  
V I I-lea, după monetele bizantine ce s 'au  descoperit i n  mor
minte (M. Abramic, Funde aus der Vălkerwandenmgszeit in 
Mistelbach, in Jahrbuch f. A ltertumskunde, VI, 1 909, p. 222 
şi urm., fig. 1 9, şi p. 226). Ceramică similară a dat vasta ne
cropolă .avaro-slavă· Devioska Nova Ves dio Slovacia, unde 
sănt, ca şi la Balta Verde, morminte de i ncineraţie din 
prima perioadă a .ringurilor", Înainte de anul 800 (J. Eisner, 
Slovensko v pravecu, Bratislava, 1933, pp. 337-8 şi pl. LXXXIX, 
2 şi 4 ;  compară de asemeoeoea pl. XCVII, 3-4, cu fragmen
tele noastre). 

1 Dinu V.  Rosetti, io Germania, 18, 1 934, p. 207 şi urm., 
fig. 6. 

• P. Orsi, Byzantina Siciliae, in  Byzantinische Zeitschrift 
XXI, 1912, p. 187 şi urm., fig. 23, 1 ,  p. 203 ; N. A berg, 
])ie Goten lllld die Longobarden in Italien, 1 923, fig. 204 ; Idem, 
\/orgeschichtliche Kulturkreise in Europa, Copeohaga, 1 936, 
pl.  XLIV, 56. Exemplarele se află expuse in Museo Civico· 
din Siracusa, Vitrina No. 79. 

s 10 Alltiquarium COIlll1lunale din Roma, Sala IV, No. Iov. 
1 966. 

4 Museum fur Vor- U1zd Fruhgescbichte, Sala 18, Vitrina 10 ,  
No. Inv .  L 49 (.Italien"). La  u n  loc  cu aceste şase exemplare 
se găseşte şi un altul cu placa in forma literei U ('Seria A, la 
P. Orsi, o.  c., fjg. I I ,  1 ) .  

5 Sala 1 8, Vitrina 1 7. O nouă piesă io Albom. Risonkov , 
Arch. Komm., 1882-98. o. 1597. O formă similară , RlIss. 
Arch. Komm. Bericbte Otschet, 1 9C5, fig. 1 1 6, p. 96 ; şi orna
ment analog fig. 1 10, p . s5. 

6 N. RietnikoH, o .  c., pl.  X, 1 9. Forme similare, p\. X,  
20 şi 27. 

, G. 1 .  Kazarov, i n  ISlVestia, Bul!. de l'Institut Arch. bulgare" 
V II, 1 932-33, pp. 256 şi 66. 
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c u  inventariu corespunzător stilului I I ,  Castel 
Trosino, Fornuovo (Bergamo) 1 . Ornamentu l  
floral de pe catarama din mormântul I de 
la Balta Verde, ca  ş i  de pe seria amintită, 
se întâlneşte pe o mare mulţime de piese 
de harnaşament, în special avare sau de 
caracter mixt, germano-"bizantin " .  I l  găsim 
la Vrap din Albania, in bogatul tesaur de 
aUl- 2, probabil aparţinând Avarilor, in te
saurul de la Akolan, in Turcia, căruia i se 
poate da ca termin post quem anul  610, 
după monetele ce le conţine 3, apoi la 
Keszthely din Ungaria, a l  cărui cimitir, 
prin analogiile cu Pusztat6ti, unde s'a găsit 
o monetă de aur de la Constantin Pogo
natos (669-670), se datează î n  a doua 
jumătate a secolului al VIII-lea 4, precum 
ş i  in  ţinutul Cmcasului 5 ş i  în  Boemia 6 ,  ca 
ş i  pe vasul No. 3 de la Sân-Nicolaul 
Mare din Banat '. Ornamentul nostru se 
poate compara de asemenea cu motivele 
xilogravurii şi cu acelea ale artei arabe 8,  
trăbătută puternic de influenţele bizantine. 

Din cele amintite până a ici reiese că 
tipul de cataramă de la Balta Verde are 
o largă răspândire, şi plasarea lui crono
logică, basată pe analogiile aduse, nu  
depăşeşte secolul a l  VIII - lea. După forma 
sa, dar mai ales după motivul ornamental, 
ea se incadrează în aşa-numitul stil "bizan
tin " ,  căruia îi aparţin toate exemplarele 
semnalate. 

Cel d'intăiu care le-a tratat ca o grupă 
a parte, deosebindu- le de cele germanice 
sau de cele cu carac.ter mixt, german şi 
"bizantin" ,  a fost N. Aberg 9. Stilul "bizan
tin "  apare, după cum am văzut, a lături de 
sti lul II, iar în Apusul Europei corespunde 

I N. Aberg , D i e  Goten U/ld Longobarden, fig. 2 J 6 ,  200, 265. 
, J .  Strzygowski ,  Alta i - lran und Vălkerwandentnf(, Leipzig 

1 9 1 7, p.  47 şi urm., fig. 40, pl. 1 1 .'20 ; ef. pl.  V, 1 9. Aceleaşi 
f lori de acantus poarta şi cupa pl.  I I I .  A utorul se gândeşte 
la S\'1\'i 

8 N. Aberg, o. c., p. 1 32. 
, N. Fettich , Bronzeguss und Nomandenkunst, 1 929, pl . 1 ,  

3 - 7  ş i  p 1 8. 
5 W. A .  J ei:ny,  Bronzeschnalle aus dem Nord-Kaukasus, in  

Priihistorische Zeitschrift, X X I I I , 1 932, pp. 270-5 (secolul al  
V I· lea şi a l  V I I- lea) . 

" H Preidel . Ein alVarischer Fund aus Băhmen, in Sudela, 
I I I ,  1927, pp. 64· 6, fig. Ia p.  64 (sfârşitul �ecolului al VI - lea 
şi al V J I-Iea). 

7 G. :--Jemeth. L es inscriptions du tresor de Nagyszentmi
klos, in Rel/ue des etudes h:mgroises, X l ,  1 33, p.  32. Acelaşi 
ornament il avem in Transilvania pe garnituri de curele d i n  
secol ul  al  V I I-lea ( j .  Banner, i n  Dolgozatok, I I I , 1 927, p .  1 57 
şi urm , fig. a. c, p J 59). 

8 Strzygowski ,  o.  c., p 47 şi urm. ,  fig. 68, cu pp. 1 22, 126. 
9 O " , l' \ 03 şi  urm. CL pp. 1 1 2 şi 1 49. ldem .. , Vorges 

chichtliche K. ulwrhreise, p. 6 0  (" tarzi u merovingian", secol u l  
a l  V I I lea). 

BIII. Cam. Mon. Ist., - Fasc. 92, 1 937. 

cu perioada târzie merovingiană. Primele 
90uă sti luri nu se exclud geograficeşte. 
I n  Sicilia lucruri "bizantine" apar în mor.
minte care pot fi tot atât de bine bizan
tine, cât şi gotice 1 .  Forma catarămii din 
mormântul I aminteşte pe cele a va re, pre
văzute une ori chiar cu peduncul 2, dar 
se deosebeşte de ele prin ornamentul său 
de caracter bizantin ,  bine definit. 

Înainte de a ajunge la conclusii, ni ră.:
mâne a insista asupra unui alt element de 
inventariu pretios şi anume asupra inele
lor din mormântul I I .  Cele trei inele de  
l a  Balta Verde aparţin' tipului de podoabe 
Gumite in general, fie ,SchIăfenringe " ,  fie 
"Lockenringe" sau "anneaux temporaux " ,  
inele de  păr sau de  cârlionţi - ,  atât de  
preferate de  lumea slavă, de  care pare a 
se lega şi un rit oarecare în evul mediu 3. 
În mormintele slave apar în mari cantităţi 
în special în secolul  al VIII-lea până în  
secolul al XII- lea 4, când au cea mai  mare 
răspândire. Dar aceste podoabe, caracteri
sate printr'o răsucire mai mult sau mai 
puţin pronunţată a uneia dintre extremi
tăţi în forma literei S 5, apar anterior se
colului a l  VI I I�lea. Hampel aminteşte, � 
fără a-l ilustra -, că acel mai vechiu exem
plar pe care l-a cunoscut i nainte de răz
boiu a apărut în asocia re cu monete de la 
Teodosiu al I I- lea (408,480), şi- l descrie ca 
având extremitatea "turtită " ,  în locul spira
lei S 6, ceia ce, ca tipologie, nu pare a fi 
departe de inelul nostru, fig. 4,8, Exem
plarele din mormântu l  II de la Balta Verde 
represintă, pare-se, un stadiu evolutiv mai 
timpuriu decât secolul al VI I I- lea, În Tran
silvania s 'au descoperit unele inele analoage, 
care se pot data între secolul al V -lea şi 
al VI I�lea 7. Forma, însă, oarecum primitivă, 
nu poate fi un indiciu că ne gaSIm,  ca 
vreme, înainte de secolul al \' I I I- lea, fiindcă 
tot in Transilvania , ca să ne mărgenim 
numai la teritoriu l  Daciei, ea apare alături 

I P. Orsi,  o. C.,  p. 204. 
, J .  Hampel ,  o. c. ,  1 ,  fig . 2083 ("Ungaria" : cu "Zahns

c h nitt").  eL fig 2001 şi  2076. ef . F ett ich,  in Arch. Hung., 
1 ,  p. 49 şi f i g. 1 4 .  

• Hampel, o .  C . ,  1 .  p .  438. 
• 1 . . Niederle, Mantie! d'antiquite slave, I l ,  1 926, p. 89. 

P. Reinecke crede că asemenea i ne!e vor f i  fost folosite şi 
drept cercei .  Ele se Întalnesc şi in mormintele germanice. 
Reinecke este pentru originea slavă a acestor podoabe (Zur 
Herkunft der slavis hen Scblăfenringe), in Germania, 18, 1934, 
pp. 2 1 8- 1 9. 

5 lbid., f ig 29 şi 30, de pildă. ti O. C., p. 438. 
7 Dol90zatok, [ V .  1 903, p.  429, fig. 24,1 ( 1 .  Kovacs). 

5 
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de forma clasică si cu monete de la î n
ceputul secolului �l XI-lea 1. Observaţiile 
stilistice nu conduc totdeauna la precisări 
cronologice indiscutabile ;  de aceia trebue 
să se aibă în vedere intreg inventariul 
mormintc:lor, precum şi împrejurările des
coperirii. In tre cele două morminte descope
rite nu poate fi vorba de o distanţă de 
vreme, ele fiind contemporane. A m  văzut 
mai sus că mormântu l  I ni-a oferit un  
element de datare mai precisă, mulţămită 
căruia am putea spune că cimitirul  medie
val de la Balta Verde se plasează cel mai 
de vreme la  sfârsitul secolului al VI-lea si 
inceputul secolului al VII lea. ' 

In vremea aceasta de nestabilitate si de 
vânturare a neamurilor, supt care ră�âne 
Însă ca basă permanentă doar populaţia 
autohtonă 2, este greu a vorbi de o civi
saţie sau o artă specific naţională. Nu se 
poate determina o artă "avară" ,  " hună "  
sau "slavă" ,  ş i  nici chiar "bizantină" , cu 
deosebire la  periferia Imperiului, fiindcă 
atâtea componente intră în  alcătuirea a
cestora, ca şi in cea "scitică" ori "sarmatică" .  
Aşa  incât ar f i  prematur a afirma că 
mormintele de la Balta Verde aparţin unor 
anumite populaţii. Totuşi o incercare să ni 
fie ingăduită. Am văzut că această ceramică 
" barbară" din morminte afectează un ca
racter " slav" ,  iar inelele de cârlionţi ar fi 
chiar u n  bun al lumii slave. Ca un  argument 
în  favoarea atribuirii Slavilor vine si ritul 
de înmormântare. Descoperirile arhe�logice 
sânt de acord cu stirile istorice in a arăta 
că Slavii isi ardea� mortii inainte de a fi 
primit creştinismul .  Incinerarea pare a fi 
Titul de înmormântare in civi lisaţia păgână 
slavă, care a cedat, puţin câte puţin, fără 
a dispărea complet pănă târziu, in faţa 
influentelor romane si orientale 3. Mor
mintele' vechi slave sâ�t in tumuli 4, cum 
par a fi fost Ia  origine cele de Ia  Balta 
Verde. Slavii erau la Nordul Dunării cu 
multă vreme inainte de a se f i  asezat 
definitiv in Balcani, aşa precum o dove
desc mărturiile istorice � .  Presenţa pe malul 
stâng a l  Dunării a unor elemente de ori
gme certa bizantină nu trebuie să ne  

, DoIgozatok, IV, 1 9 1 3, p .  198, fig. j ;  p .  170 (M. Roska). 
" N. Iorga, o. c., II, passim. 
" 1. Niederle, o. c., pp. 43-44. 
• Ibid., fig. 4 :  tumuli i  funerari de i ncineraţie de la Gnez

.clovo, aproape de Smolensk. 
• N. Iorga, o.  C.,  cap. III, Sintesa slavă, in special p. 247. 

surprindă. Ele provin , fie dintr'o influenţă 
ce se exercită aici în mod constant, fie 
dintr'o perioadă de stăpânire efectivă la 
Nordul fluviului, ceia ce în casul de faţă 
pare mai verosimil. Se cunoaşte politica 
l ui I ustinian de la Dunăre, urmată de o 
ofensivă a I mperiului î n  aceste regiuni şi 
campaniile ce au avut loc în j urul anului 
600 \ în  legătură cu care s'ar putea pune 
şi a doua descoperire de la  Coşoveni. 
Părerea noastră este că acest cimitir de la  
Balta Verde ar f i  dintr'o vreme cân d  li
niştea se restabilise la  Dunăre prin colo
nisarea Slavilor in  Imperiu şi recâştigarea 
malului stâng, ceia ce corespunde cu in
ceputul secolului al VI I-lea 2 .  În felu l  acesta 
am avea o confirmare arheologică a da
telor istorice referitoare la stăpânirea bi
zantină din acest răstimp dincoace de 
Dunăre şi la presenţa populaţiilor sIa ve, 
printre care vor fi fost şi elemente locale, 
puse poate in slujba I mperiului. Denumirea 
noastră de morminte "slavo-bizantine" are 
o accepţiune cultural-istorică, şi nu  etnică" 
de si constatările de mai sus ni-ar în
găd�i-o într'o oarecare măsură . . 

Mormântul de inhumatie de la Hinova, 
jud. Mehedinti. " 

Pe proprietatea d-lui C. Trocan s'a dat, 
î n  săpături regulate, întreprinse de către 
noi, peste un mormânt de inhumaţie, l a  
adâncimea de 20 cm.  Scheletul era asezat 
cu fata în sus si orientat N V. S. E. In 
pămâ�tul scos � 'au găsit fragmente cera
mice caracteristice epocii de bronz târzii, 
de tip Bivolării (= Gârla Mare), precum şi 
câteva din prima epocă a fieruIui. Acest 
l ucru dovedeşte că pentru amenajarea 
gropii în care era scheletul s'au deranjat 
cele două straturi de cultură. Continu
ându-se săpătura supt mormânt s 'a putut 
precisa aici stra tul de cultură Turdaş, din 
fasa mai târzie, care era documentată la 
Hinova prin cunoscuta cupă cu picior 3 şi 
a lte descoperiri ulterioare. 

Inventariul acestui mormânt contine ur
mătoarele obiecte găsite in si tu : 1 .  l� mâna 
dreaptă o brăţară de bronz cu un capăt 
ascuţit şi celalt drept având secţiunea uşor 

1 Idem, Histoire de Ia vie byzantine, 1 .  1934, p 252 şi urm . ; 
idem, Istoria Români/or, I I ,  p. 247 . 

• Idem, Istoria Românilor, I I ,  p. 39 � 
3 1. Nestor, Der Stand deT Vorgeschichtsforschung in Rumănien, 

in BeTicht der T011l isch-ger11lanischen K011l1/l., 22, 1933, pl. 1, 1 .  
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concavă (fig. 2 ,  2) ; 2 .  în urechea dreaptă 
purta u n  cercel cu toartă din sârmă de 
bronz care trece printr'un globul gol în 
interior şi ornamentat în filigran (fig. 5, 3) ; 
3. în  urechea stângă se găsia un cercel 
puţin deosebit de cel d'intâiu , format 
dintr'o toartă de sârmă de bronz, pe care 
este împletită, din distanţă în distanţă, 
sârmă foarte supţire, tot de bronz ;  globuluI 
este decorat de asemenea în filigran, dar 
avea u n  alt dispozitiv de a se prinde de 
toartă (fig. 5, 1, 2). 

Brăţara, lipsită de ornamente, apare intr'o 
perioadă târzie slavă 1 .  Toarte de cercei, 
care une ori servesc de cercei, fără niciun 
adaos, cu ornament obţinut prin împletire 
de sârmă subţire, le întâlnim destul de 
frecvent în mormintele din Ungaria (corn. 
Tolna ;) . Tehnica în filigran a cerceilor 
noştri consistă din împletirea firelor' de 
bronz foarte supţiri, care dau la  suprafaţa 
globulelor diferite motive ornamentale, 
împărţite la  rându l lor pe zone, spre deose, 
bire de filigranul  granulat, care,şi are altă 
tehn ică. Supt influenţa bizantină lucrarea 
în filigran atinge apogeul la lumea slavă 
în secolelor al IX,lea şi al XII,lea, care au 

A pril 1937. 

, Compară : Hampel . o .  C., 1, fig. 4 14. 
I lbid. , o. c . . fig. pag. 263. Cf . voI . I I I, pl . 226, 1 şi 2. 

rn grupa Keszthely. din Vestul Ungariei, apar cercei in fi l i
gran (ibid , voI. 1 ,  fig. 966). 

arătat o . predilecţie pentru asemenea po, 
doabe 1. I n  special în tesaurele de argint, 
datate prin monete din secolu l  al IX- lea 
şi al XI I- lea, abundă lucrările în filigran t. 
Din nou, şi supt alt  aspect, se afirmă in, 
fluenta culturii bizantine în  mormintele din 
valea ' Dunarii. Mormântul de ' l a  Hinova 
aparţine secolelor a l  IX,lea şi al X,lea. 
Din aCeiaşi vreme se poate socoti şi sabia 
de fier (lungă 1 ,1 7  m.) de la Poloveni
Dolj 3, care aminteşte pe acelea a le Vikin
gilor in Apus, din secolul  a l  IX-lea ş i  a l  
XI,lea, ca  ş i  o serie întreagă de securi de 
fier, aflătoare în museul din Craiova şi 
descoperite in Dolj 4. 

Pentru a î ncheia scurta presentare a 
antichitătilor medievale din Oltenia mai 
amintim ' si mormântul în  turnul de la  
Poiana, j udeţul Gorj 5 ,  care ar f i  d in  vremea 
crucia teloL 

In felu l  acesta credem că studiul de fata 
va contribui într'o măsură oarecare ia 
înţelegerea u nor vremuri atât de tulburi 
din viaţa provinciei din dreapta Oltului. Cât 
de util ar  fi un altul -, fie chiar supt forma 
de repertoriu, - pentru intreaga Dacie 2 

I L. Niederle. o. c., II ,  pp. 219  şi 220. 
2 Ibid. 
• C. N. Plopşor, in Arhivele Oteniei, 1, 1922, fig. 3, p. 81.  
• A se  vedea exemplarul de l a  Fundeni din j urul Bucureş

tilor ( Dinu Rosetti, o. c ,  fig. 25) şi cel-: din Slovenia 
(]. Eisner, o. c., pl. XCI, 1 7, şi  pl XCIII, 42 ; şi pl.  XCVI, 5 
pentru sabia de la Poloveni). Cf. L. Niederle, o. C., I I ,  
fig. 107. 

5 D. Berciu, Morminte tumulare in Oltenia, Craiova, 1 935, 
? -p. _J. 
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o DESCRIERE DIN 1 859 A MONUMENTELOR 

T ĂRII-ROMÂNESTI l , 
• DE N. IORGA. 

-- 0--

La 1 859 tipăria, în  Tipografia lui C. A .  
Rosetti din Bucureşti, un  Frances. Theodore 
Margot, altfel necunoscut, o descriere a 
călătoriei sale prin Ţara-Romanească. O 
viatorie în cele şaptesprezece districte ale Ro� 
mâniei, antikuitâţi, curiozitâţi naturale, s i tue, 
orase, monumente, date istorici, usuri � mo� , , 
1'avun. 

Lucrarea, de vre-o sută de pagini, e in� 
chinată Pitarului Constantin SIăvi tescu. 

Însemnările privitoare la mănăstiri şi bi� 
seri:i şi a lte "anticvităţi" , scurte, nu sânt 
totdeauna fără interes. 

La Găeşti (p. 1 2) Margot vede " multe 
·case ruinate, abandonate fiind de către 
proprietarii lor, cari se strămutară d'aici de 
când cu desfiinţarea sa de cap de district, 
la 1 832" .  La Câmpulung, care se explică 
.autorului de scriitoru l  N. Rucăreanu,  care�şi 
-avuse şi o fabrică de sticlă, lângă Nămă� 
-ieşti, se observă că gârla care străbate oraşul 
:se chiamă "Şcheiul "  (d. �cheii, Şcheia). La 
mănăstire nu află "decât câteva celule, 
locuite de prea puţini monahi, şi casa 
preotului. Toate acestea sânt ocolite cu 
"Zidul  de tărie, ruinate in m ulte părţi" .  Şi 
continuă naiv : "Unii zic că templu l  ocupă, 
d'impreună cu dependinţele sale, locul 
unde se înălta altă dată antica cetate de 
Basarabea (si�) ;  a l ţii pomenesc de chiar 
Romula" (p. 1 4) .  Deci amintirea lui Băsă� 
rabă� Vodă era vie. 

La Nămăieşti, cu amintirea "cloaşterului"  
-catolic din Câmpulung în mi'1te : "Acolo 
se vede un closter (sic), a căruia origine 
este foarte curioasă şi mai cu samă foarte 
int eresantă. Acest closter se află zidit pe 
-o stâncă ; o scară tăiată în piatră duce 
pănă sus. Capela e fă.cută d'o singură 
piatră şi poate conţinea ca la cincizeci 
persoane inlăuntrul ei, este insă foarte in
tunecoasă ' î n  fundul ei se află sfânta icoană 

a Maicii Mântuitorului, inegrită de timp, 
astfel de veche ce este, şi care se descoperi 
printr'un miracul "  (pp. 1 4-5). Şi aici "mi� 
raculu l " .  

Semnalează "eclesia foarte antică" de la 
Dragoslave, pomenind turnu l  şi inscripţia 
pe clopot, fără a o reproduce (p. 1 7) .  La 
Rucăr aminteşte trecerea Ungurilor î n  
ajutorul lui  Radu d e  la  Afumaţi (pp. 1 7-8) .  

La "cetatea lui Radu egru" ,  "nu se mai 
văd nici urme, afară din două capele în  
ruine. Una din e le  tinea de ritul ortodox. 
iar cealaltă de ritul �a tolic, căci se pretinde 
că Radu Negru luase de soţie o princesă 
catolică ; pe păreţii lor se vede un mare 
număr de inscripţii" .  1 se arată urmele 
lăsate de copitele calului domnesc şi - de 
pasul Domnului însuşi în  stânci (pp. 20� 1 ). 
"Mai de vale de deal se află o pictură în 
formă d'o căpăţină de zahăr, ce iea nu� 
mele de "masa lui Radu-Vodă " .  Pe acel 
loc obişnuia prinţul a face ospăţuri. Se 
dă cu socoteală că pe dealul opus există 
o a doua cetate, care comunica cu cea 
d 'intăiu printr'un pod făcut din piei de 
bivoli .  În mij locu-i era lăsată o gaură sau 
gura prin care se scotea apa din Dâmbo
viţa spre a întâmpina trebuinţele garni� 
soanei în timpul de incunjurare" (p. 2 1 ) . 

Se descrie frumoasa încunjurime a mă
năstirii FIămânda, lângă Măţău (p. 22) 1 . 

La Piteşti , unde autorul crede că află ca 
locuitori, in cea mai mare parte, "Bulgari , 
Sârbi şi Greci Macedoni, plus Evrei cu 
două havre" ,  se văd urmele focului din 1 847. 
Şi o frumoasă temniţă (pp. 28�9). 

La Curtea-de�Argeş i se vorbeşte de 
mormântul lui " Radu N�gru" .  Admiră 
zidirea lui Neagoe Basarab. "Templul este 

I Pe l a rg, pp. 23-4, ciespre costum.  In legatura cu el se 
spune ca, la câmp, in loc de "hora" , se zice : ,go"ie" ; p. 
24. A se pune la ffiJSa e "refenea" ; ibid. 

http://patrimoniu.gov.ro



o DESCRIERE DIN 1 859 A MONUMENTELOR Ţ ĂRII-ROMĂNEŞTI 85 

superb ; stâlpii, coloanele, parchetul (sic) 
sânt toate de marmură. Bolta (sic) este 
încărcată de desemne şi de flori sculptate, 
precum şi zidurile de din afară. Icoanele 
sânt ornate cu pietre preţioase şi încrustate 
cu aur. Lampe de aur şi de argint, sculptate, 
atârnă de boltă si arde neîncetat. În fine 
toată mănăstirea' este u n  adevărat cap 
d'operă, atât prin avuţia, cât şi prin de1i� 
cateţa şi fineţa ornamentelor ei, şi poate 
că surpasă (sic) cu mult prin magnificenţa 
artei pe multe din eclesiile renumite din 
Italia, pentru construirea lor. Această mă� 
năstire este visitată de multi străini si de 
către mai toată nobilimea ţă�ii" (pp. 29�30). 

La Stânişoara, "subterane secrete" .  Fe
meile sânt oprite printr'un farmec de a aj unge 
acolo. Cotmeana e notată fără descripţie 
(pp. 30� 1 ) .  

La Râmnicul Vâlcii, urmele focului din 
1 847. Epi�copia, făcută de episcopul Calin ic, 
fost stareţ la Cernica, e nouă ; pictura, de 
Tătărescu (pp. 32-3). La Cetăţuia, "odată 
exista pe acest deal o cetate ce corespundea 
cu alta asemenea pusă pe malul Oltului" 
(p. 23) .  Şi aici, exacte amintiri istorice. La 
Ostrov i se pare că a fost inscripţia "populo 
sergida viensi " .  

La  Cozia, "campanela este minunată în  
structura ei s i  se  dă  cu socoteala că  ar fi 
u n  turn vechiu ce dată încă din timpul 
Romanilor. Era ocolită cu tării ce se dă/ 
rîmară în parte spre a face loc unor ziduri 
moderne, ce stau neispră vite. În curte se 
admiră o fântână săpată de diverse desemne 
şi fOerte antică " (p. 3C) .  Toate, lucruri dis
părute. "Nu departe de mănăstire, intre 
munţi, se află Puturoasa, cunoscută supt 
numele de Visteriile lui Mircea-Vodă şi 
unde acest prinţ înălţase o cetat� de apă
rare, 1 D  care se păstrau avuţiile Statului"  
(p. 36). 

" Mai inainte d'a aj unge la OIăneşti, 
i n tâmpină cineva ruinele de la Pribagă, 
aşezate pe un inalt deal, din sus de satul 
de la Arhanghel. Aceste ruine sânt incă 
bine conservate, şi se spune c'a fost lo
cuinţa unui prinţ pribegit, dar care nu se 
stie" ;  ibid. 
, În treacăt, , troianul " ; p. 37. 

La Mănăstirea dintr'un lemn,  legenda 
fundaţiei ; p. 38. 

Se laudă forma, refăcută, a caselor sta/ 
reţiei de la Bistriţa şi picturile din biserică 

ale l ui Tătărescu. Si Amota i se arată 
"prefăcută după stil�l modern" ;  p. 39. 

Puţină inţelegere pentru Hurezi ; pp. 
39/40. 

În cale de la Râmnic spre Craiova, 
" dealu l  cărămizilor" ,  "numit astfel de către 
tărani  din causa multimii de cărămizi ce 
�e află într'acolo şi a 'zidurilor groase ce�l 
încunjură" ; p. 40. Vede în aceste ruine o 
cetate romană. "Cărămizile. . . sânt de o 
lungime ca de trei palme pe o lăţime de 
1/2, din care unele sânt şi ţifrate. Zidurile 
sânt iară foarte groase şi astfel de tare 
cimentate, încât este cu neputinţă la unele 
locuri de a le deslipi din clădirea lor. 
Tărâmul este acoperit de ruine, şi însemna/ 
răm şi acelea ale unui apăduct. Alăturea 
se mai află şi un alt deal, n umit Deal u l  
Războaielor. Ruinele acestea sânt cunoscute 
de locuitorii învecinaţi supt numele de 
Cetatea Uriaşilor" ; p. 43. 

La SIăviteştii Pitarului, in curte, "se văd 
urmele u nei turle în care se închise Dră/ 
ghici SIăvitescu şi susţinu  oarecare timp 
o luptă învierşunată în contra u nei cete 
numeroase de Turci, precum şi, a lăturea, 
o biserică foarte veche, ale cărora (sic) zi/ 
durile din faţă se văd ciuruite de gloanţe 
şi de darapuri (sic) . . .  Această [turlă] avea o 
uşă de i ntrare făcută din lespezi de piatra 1 . "  

La Urşani, casa boieru lui Urşanu ; pp. 
43-4. 

Mănăstirea Şerbăneşti, cu "arhivi istorice" 
şi amintiri. Movile pe câmp arată locul 
unei l upte din secolul al XVI-lea. 

La Străjeş6, inscripţia din 1 60 1  a l ui 
Stroe Buzescu ; p. 44. Tot Buzeştii şi la  
Mamul, cu schit bine ţinut, dar  puţin vi
sitat, a cărui fundaţie se descrie ; pp. 44-5. 

Menţiunea Polovraciului ; p. 45. 
Tismana, cu pagina ei de cronica, şi 

atât ; p. 47 2. 
La Tatomiresti�Filias, casa boierului Fi� 

lişanu, a cărui' famili� va fi dat numele 
cel nou. " Bisericuţa. frumoasă" ; p. 503 

La Craiova . picturile lui Leca la vechea 
Precistă, - dispărute ; p. 52. Se menţionează, 
"în centrul orasului marile ruine numite 
Hanul NemţilOl:" ; ibid. " Într'o mică stradă 
locuită de Evrei leşeşti se găseşte incă 

I in dru m ,  descrierea paparudei ,  c u  vers u ri ; pp. 42-3. 
• Datini la m un�i ; pp. 48-9. Ospatarea de .cu metrenie", 

. .  fratele mirelui", etc . Asamanarea ar  f ,  perfecta cu ce ştie 
autorul din a sa Bretanie. 

3 Descrierea clăcii ; pp. 50- 1 .  
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turnuri, beciuri, ziduri d'o grosime extra� 
ordinară." La poartă, , ,0 inscripţiune latină 
nedescifrabilă si cercetată de d. Maiorescu, 
�x-inspector Lice-ului din Craiova" ;  p. 53. 
Se descrie în margene palatul lui Bibescu, 
în mijlocul parcului ; p. 53. 

"Eleganta mănăstire de la Bucovăţ l ... , cu  
întinse curţi ş i  cu minunate grădini. Apar� 
tamentele sânt spaţioase, bine aerisi te şi 
foarte ornate. Templul este mic, d 'o arhi� 
tectură modernă, dară înavuţit cu icoane, 
sculpturi şi poleieli bine lucrate" ; p. 53 2• 

Sadova, "cu ruine a n:tici " , şi mănăstirea. 
"Cercându-se pământul, se găseşte multe 
mici monede de argint, pietre antici, şi 
chiar s'au şi aflat inscripţiune şi vase fu� 

. nerare (urne) " ; ibid. 
Pe podul făcut supt Bibescu de ingi� 

nerul Balzano, spre Slatina ( 1846), cu men� 
ţiunea şcolii şi bisericii lui Ionaşcu. 

Se dă istoria Bucureştilor după focul 
din 1 847 şi teama " lovirii de căluş" .  Pe 
Podul Mogoşoaii, " palatul prinţului Grigore 

1 Cel nou. 
• DantuI  căluşarilor ; pp. 54-5. 

Ghica, cu eleganţi portici, ornaţi de sculp
turi" ; p. 60. Nicio descriere de biserică. 

La Târgovişte, tot aşa. Numai fapte 
istorice se pomenesc la Dealu. 

La Buzău autorul îşi aminteşte petrecerea 
acolo la 1 838 a primelor serbători de 
Crăciun în ţa ră ; p. 70. Cu acest prilej, se 
presintă pitoresc obiceiurile. 

Simpla menţiune  a mănăstirii de la 
Râmnicul Sărat. La Focşani, cele două 
mănăstiri " măreţe" ,  Sf. Ioan şi Precis ta ; 
în judeţ, mănăstirile Poiana Mărului şi 
Dălhăuţii ; p. 72. Fireşte, nimic la noua 
BrăiIă. 

Cu un "ceauş neguţătoresc" la CăIăraşi. 
În drum, la Piua Petrei (şi aici "Pietrei"), 
ruine ; p. 76. Drumul, " viatoria" ,  se ur
mează apoi pe Dunăre pănă la Severin 1 .  

Menţiunea sapăturilor de la Antina şi 
Reşca ; p.  84 ; a descoperirilor de la Celeiu> 
cu troianul ; p. 85. Dar şi amintirile mănă� 
stirii Brâncoveni ; pp. 84-5. Nimic la Baia
de�Aramă, cu care se incheie descripţia. 

1 Descrierea bordeielor ; p. 82. Unele cu .mai multe odăi 
curate, luminoase, pardosite, ce sânt proprietatea sau inchi
riate de neguţători, de ofiţeri" ,  din l ipsa lemnâriei. Port 
popular ; pp. 82-3. 
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ASUPRA " BALAURULUI" DACIC 
DE D. BERCIU. 

Profesor, 
Doctor i n  l i tere. 

-- 0--

Cu ocasia primei noastre călătorii de 
studii, pe care am întreprins- o in anii din 
urmă în Europa centrală şi sud�estică, am 
avut norocu l  să dăm în Museul din Vârset 
peste o interesantă descoperire, proveni�d 
de la Nova Palanca de pe Dunăre, vechea 
Lederata, şi pe care o i lustrăm alăturat, 
multumită bunăvointii d�lui F. Milleker, 
cUi)t�dele Museului a�intit, care ni�a pus 
la disposiţe fotografia şi n i,a îngăduit pu� 
blicarea 1 (fig. 1 ) . 

E vorba de o piesă de bron z  in minia, 
tură, care s'ar apropia ca formă 'generală de 
" balaurul "  pe care�l întâlnim frecvent pe 
Columna lui Traian, ca steag naţional a l  
Dacilor 2 .  Se stie că acest stindard dacic este 
o curioasă i�părechere de două elemente 
deosebite : capul de lup prelungit cu CJrp 
de şarpe, care era redat prin însăşi fâlfâirea 
stofei din care era făcută aceasta a doua 
parte. Represintări similare intâlnim pe 
Arcul de Triumf a l  lui Constantin�cel
Mare din Roma 3 şi pe Columna lui Marcu� 
Aureliu 4. Toate acestea sânt insă sculpturi. 
Pentru prima dată apare un exemplar de 
bronz in felul celui de la Palanca, din 
Banatul iugoslav. Tot din mediul Daciei 
romane mai cunoastem un "balaur" de 
bronz de la Apulun� 5, dar n'are mişcarea 
atât de expresivă şi de viguroasă ca a celui 
din Banat. E o lucrare mai grosolană. 

, A se vedea ş i  F.  Mil 1eker, FiibrCT durch d ie  Altertums
sammlung des stădtischen MUSelllrlS in Vrsac, Vârşeţ 1 933, p. 
1 5  ("dakische Gottheit", fâră i lustrare). 

, Lehmann-'Hartleben, Die Trajanssăule, Viena 1 930, pl. 
35 = scena LXI!. V.  Pârvan, Getica, Bucureşti 1 926, fig. 359 
�i p. 5 1 9. 

• Gr. Florescu, Arcul de Triumf al lui Consta1tin-cel-Mare, 
Bucureşti, 1 927, fig. 27. 

• E. Petersen,  A. von Domaszewski ,  Cald,lfin i  şi Momm
sen , Die Marcussăule auf Piazza Colonna in Rom, 1897, 
pl. 64- 5  şi fig. 7 \  i n  text . 

5 M useul d i:J  Cluj, no. i nv. 4863 {inedit}. D C. Daicovici 
imi comunicâ presenţa unor atari .balaur( in castelele ro
mane d in  Germania (Der riimische Limes in Osterriicb, XXXII , 
4 1 , pl. 1 11,  \O şi p. 38) . 

Felul de a fi fost intrebuinţat ca aplica, 
se deduce din presenţa unei tortiţe, cu 
care se termină coada, pe când cel  de 
la Palanca are pe partea inferioară un 
foarte uşor semn, visibil de altfel ş i  in  
fotografie. După tehnică ş i  mediul în  
care a fost descoperit, "balaurul"  din 
Museul de la V ârşeţ pare a fi o lucrare 
romană, ieşită probabil dintr'un atelier din 
epoca imperială târzie. Dacă încercăm să�1 
apropiem de represintările stind:udului 
dacic de pe Columna lui Traian, ob
servăm că există oarecare deosebire i n  
ceia c e  priveşte forma generală, dar mai 

Fig. 1 .  - "Balaurul" dacic de la Nova Palanca, 
Banatul i ugoslav. Museul d i n  Vârşeţ. 

a les redarea capului de lup, de o vi
vacitate de toată evidenta. î n  schimb 
regăsim aceiaşi formă, miş�are şi chiar a� 
mănunte, cum este de pildă " creasta " ,  în 
relieful de pe flancul estic a l  Arcului de 
Triumf a l  lui Constantin, care represintă 
triumful Împăratului la  Treveri 1 . Aceşti 
dracones , pe cari Amian Marcellin ii descrie 
cu atâta exactitate 2, ca unul care-i văzuse 
în 357, serviau ca signa in  armatele ro- 
mane chiar in vremea lui Constantin. 
Observaţiile stilistice, pe care ni  le oferă 
sculpt l l file constantiniene ne îndeamnă să 
credem că "balauru l "  de la Palanca ar 
putea să fie din acelaşi timp, folosit poate 
de vre�o cohortă al cării sedi u era in Le� 

I V.  nota 3. 
.. Pasagiul la V. Pârvan ,  o c .. p. 521 . 
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derata. Aceiaşi conc1usie s'ar impune şi 
pentru cel din Apulum, care pare totuşi 
a fi mai vechiu. 

Răspândirea " şarpelui"  ca stindard în 
imperiul roman s'ar datora armatelor au
xiliare de Daci t, sau poate că Romanii 
să-I fi luat chiar de la Parti, cari folosiau 
în lupte acelaşi steag 2. Î n' orice cas, in  
l uptele de învierşunată resistenţă contra 
Romanilor, Dacii lui Oecebal aleargă, făra 
deosebire de rang, la chemarea regelui 
supt fâlfâirea acestui stindard naţional. În 
afară de sculpturile de pe Columna lui 
Traian, nu aveam pănă acum nicio măr
turie arheologică din cuprinsul Daciei, care 

Fig 2. - Urna funerară cu şerpi din mormântul germanic 
de la  Lechinţa-de-Mureş, secolul a l  I V-lea dupa Hristos. 

Museul d in V iena.  

să a teste presenţa acestor steaguri, fie chiar 
dintr'o perioadă ulterioară cuceririi. Exem
plaru l de la Vârşeţ şi cel de la Cluj sânt 
cele d'intâiu in această privinţă. Ele ni 
prilej uiesc o reluare a problemei origin i i  
şi semnificaţiei celor două componente, 
problemă înca nelămurită şi de sigur unita 
cu multe dificultăti. 

V. Pârvan a in�ercat o lamurire, care 
ni se pare insa unilaterală şi nesatisfăcă
toare. El credea că originea "balaurului" 
dacic sta în strânsă legătura cu Orientul 
asiro-babilonian, aducând şi material com-' 

, V .  Pârva n .  o. C . ,  p. 522. 
' Fiebiger, in Pauly-Wissowa. Real- Encyclopădie, S.  v. 

Draco . 

parativ pentru susţinerea tesei sale. El i i  
atribuia de asemenea un caracter de demon 
al văzduhului, fijnd chiar " imaginea mitică 
a " zmeului" , care s tăbate văzduhul înfuriat 
de furtuna"  1 . Pârvan înlatura posibilitatea 
interpretarii " şarpelui" ca putere subpa
mânleana şi se gândia la un cult al cerului 2. 

Părerea noastra este ca trebuie urmata 
o alta cale in <:larificarea şarpelui din 
stindardul dacic. Intr'adevar şarpele apare 
în Orient dintr'o foarte îndepărtata anti
chitate, şi se bucura, ca şi în Egipt, de 
un cult special, dar, atât la Caldeeni, 
Asiro-Babilonieni, F enicieni, la Egi pteni, 
cât şi la toate popoarele orientale, şarpele 
simbolisează principiul raului 3. În religia 
lui Zoroastru este esenta acestui rău 4.. 
Credinţile Orientului, - şi in special cele 
semitice, la care se referi a Pârvan -, au 
influenţat religia Grecilor şi apoi s'au 
prelungit pană la noi prin creştinism. Prin 
această filieră se explica gigantomachia 
din mitologia greacă, uciderea şerpilor de 
catre Hercule, pe cari răsbunarea lunonei 
i i  trimisese ca să- I piarză, precum şi şar
pele Bibliei. Eviden t, mitologia greaca n i  
ofera o duali tate a naturii şarpelui ,  dar 
trebuie ţinut samă ca şarpele apare cu un 
caracter sacru si chtonian numai în cre
dinţile locale, pur elenice. El este un pro
tector al locurilor sacre, - un genius loci, 
atribuţie care j ustifică, dupa Pottier, apro
pierea de cultu l  zeilor mani 5. Pe multe 
mon umente el apare alaturi de mortul 
eroisat 6. Ca tutelar al caminurilor il gasim 
in credinţile stravechi indigene italice, 
făcând abstractie de influentele orientale, 
care aduseră şi în Italia credi�ţa ca şarpele 
este incarnarea principiului negativ al vieţii. 
Şarpele apare pe monumentele romane ŞI 
ca divin itate \ pe când în Creta preistorică 
şarpele rămâne un atribut al divinitatii 

I O.  C., D. 1 61 , nota 1 ş i  p .  520. De la A siro Babilonieni 
I -;:r fi l u�t  Trero-Cimerieni i  ş i  pri n aceştia s 'a transmis 
Dacilor. Cf. R .  Vul pe, L'âge du fer dans les regiol1s tbraces 
de la fJJnil1sule Balcal1ique, Paris, 1 Cl30, p. ! O�.  

2 lbid . . p 521 .  
S E. Pottier, i n  Darembcrg Saglio-Pottier. s .  v. Draco. 
I Ibid. 
; Ibid. 
6 Jbid. 
, Cumont. in Pa uly-Wissowa. S .  V. , Dracol1es sanc/i. ( l  a 

Roma apare pe i nscripţi i :  ClL V I .  143).  CI. Pottie-r, 1. C.  
(pe mon umente funerare. unde şarpele poate fi socotit ca 
tovarăş al  zeilor Lari). într'o i nscripţie din Caesar"a găsim 
deZIS Manus Draconis ( C 1 L  V I I I .  9326 ; V. Stcnding, Dracol1es, 
in \\' . H. Roscher, Lexikon der griecbiscben lmd rămiscbOl 
Myehologie, 1, ? 1200) . 
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femenine creta ne, simbolisând puterea chto
niană, în vreme ce porumbelul, u n  alt 
atribut, înfăţişează puterea cerească 1 .  

În  Dacia şarpele se cunoaşte pe cera
mica din a doua epocă a fierului şi în 
special pe produsele locale, autohtone. 
Astfel îl găsim la  Zimnicea 2 şi la Ostrovul 
Şimianului (Mehedinţi) , in  colibe modeste 
din u ltima perioadă a La Tene-ului 3 .  Care 
era semnificaţia acestor represintări, este 
greu de spus, totuşi trebuie amintit ca
racterul ritual a l  acestei ceramice, aşa pre
cum pare. Foarte frecvent este însă în  
tesaurele de argint dacice, cu deosebire 
brăţările care se termină cu cap de şarpe 4. 

În urma constatărilor de mai sus s'ar 
putea scoate următoarea conclusie : şarpele 
stindardului dacic n u  poate fi de origine 
orientala, cum crezuse Pârvan, fiindcă 2r 
f i  trebuit luat cu semnificaţia de spirit 
rău şi, în acest cas, credem că întrebuinţarea 
sa pe u n  steag naţional ar fi fost greu 
de acceptat. Originea sa trebuie cautata în 
Europa. O apropiere de "Zmeul "  credin
ţilor noastre populare nu poate fi susţinută 
din aceleaşi motive. Zmeul din mitologia 
slavo-română este u n  duh rău. E drept 
că şarpele apare in legătură cu "cavalerul 
thrac" şi zeu l  Mithra 5 ,  dar aici se pare 
că avem un sincretism între credintile 
orientale şi mediteraneene. Pe de altă pa�te, 
se ştie că şarpele n 'a f�st legat de la inceput 
de cultul mithriac. In Nordul "barbar" 
şi dunărean şarpele va fi avut o sem
nificaţie, nu  departe de aceia din mito
logia greco-romană, care vede în şarpe u n  
genius loci. C u  acest prilej este potrivit a 
aminti şi povestea Argonauţilor şi a şar
pelui care păzeşte lâna de aur, poveste 
ce se petrece undeva, la Dunăre şi la 
Marea Neagră, in  Nordul traco-getic. În 
popor e răspândită credinţa că fiecare casă 

I G. Glotz. La civilisation egeenne, Paris 1 923, fig. 43 şi  
pp.  286-7. Cf.  ] .  Charbonn( aux, L'art egeen, Paris-Bruxelles, 
1 929, pl. xx, 1 -2, "deesses aux serpents". Cf. Hoernes
Menghin, Urgescbicbte der bildenden KUl1st, ed. I I I ,  1 925, 
tig. pp. 375-377. 

• Gr. Tocilescu, Dacia inainte de Romani, 1 880,� p\ .  x, 5. 
8 Museul Regiunii Porţilor de Fier, Turnu-Severin (inedit). 

In Slovacia se intâlneşte insâ pe ceramicâ provincială romană ; 
(] .  Eisner, Slovensko v prave"ku, Bratislava 1 933, pl .  LXXX I I ,  
6.  Nu lipseşte nici pe ceramica din Elam (P.  Torcanne, 
Etudes sur le serpellt fiRure et symbole dans l ' antiquite e/amite, 
in Mem. de la Delega/ion en Perse, XII, p. 209 şi urm.). 

• V. Pârvan, o. c., fig. 383-5. Nu este lipsit de interes 
a aminti aici câ brăţâri similare s'au descorerit în lumea 
germanicâ şi in Suedia (V. Pârvan, o. c . ,  pp. 620- 1 ). 

• Jbid., o. c . . pp. 520, 522. 

BII/. Com. MOll. Isi., - Fasc. 92, 1 937. 

trebuie să aibe un  şarpe protector, este 
"şarpele casei", pe care, dacă îl ucide ci
neva, nu numai că ar săvârşi u n  păcat, 
dar aceasta ar atrage un blăstăm asupra 
intregii familii : o rămăşiţă a credinţilor 
totemiste. În lumea germanică prccreştină 
şarpele j oacă un mare rol. Povestirile 
fraţilor Grimm sânt pline cu legende nu  
lipsite de interes. Şarpele aduce fericirea 
copiilor. Dacă l-ar ucide, copiii mor 1. Dacă 
in unele legende germanice se î�făţişează 
ca îngerul protector al copiilor, in altele 
şarpele este spiritul bun al  unui întreg nwm 
şi sufletul însuşi al celor disparuţi 2 .  tn le
gătură cu aceste fapte adăugăm o obser
vaţie de caracter arheologic. La Lechinţa
de-Mureş din Transilvania s'a descoperit 
un mormânt germanic de incineraţie, care 
conţine o urnă funerară (fig. 2). două vase 
de pământ şi o fibulă de bronz 3, după 
care putem data mormântul în secolul a l  
I V-lea după Hristos 4 .  Urna este foarte 
interesantă şi unică pănă acum în toată 
lumea germanici. Ea are trei torţi. Pe 
fiecare dintre ele se află câte u n  şarpe, 
- care face impresia că priveşte spre in
teriorul urnei, unde se află oasele incinerate 
ale celui dispărut. Credem că presenţa 
şarpelui pe asemenea urnă dintr'un mor
mânt germanic se poate explica, nu  prin 
religia mithriacă, ci prin tradiţiile vechi 
germanice precreştine, care atribuiau, după 
cum dovedesc şi kgendele cu substrat 
păgân, şarpelui o putere protectoare, dar 
mai ales acelea care îl considerau ca simbol 
a l  sufletului celui mort. Chiar. dacă vasul 
provine dintr'un mediu pur roman, folosirea 
lui ca urnă funerară într'un mormânt ger
manic inseamnă că neamurile germanicf:' 
a veau anumite legături cu cultul şarpelui .. 
Se pare deci că în Nordul germanic şi 

I C. Olbrich, Deutscbe Scblangens.:zgen, in MitteilulIgen der 
Scblesiscben Gesellscbaft fiir Volkskunde, 1lJ, 1898, p. 39 şi urm. 

2 lbid., pp. 42- 3. 
8 Inventariul mormântului se află in Naturbistoriscbes Mu

seum din Viena, no. inv. 62578-8 1 .  M ulţămesc cu aceastâ. 
ocasie d-lui E. Heninger, care a avut bunăvoinţa să ni co
munice fotografia alâturată şi să ni îngăduie studierea ma
terialului. Intre timp d-sa a publicat acest mormânt în 
revista Mannus, voI . 30, 1938, ?p. 1 22-4 1 .  Autorul crede 
că urna cu şerpi provine dintr'un mithracum roman şi 
folositâ apoi ca vas funerar. 

• Fibula de la Lechinţa-de-Mureş corespunde tipului de 
la Santana-de - Mureş (un cimitir "visigotic", la trei chilometri 
departe de Târgul - Mureş) şi care aparţine secolului al IV-lea 
(v. Kovacs, in Dolgozatok, I I I ,  19 1 1 .  p. 250 şi urm. Cf. 
E. Brenner. Der Stand der Forscbung iiber die Kultur der Mero
willgerzeit, in "V I I .  Bericht der rămisch-germanischen Komm.", 
1 9 1 5, p .  253 şi urm. ,  fig. 2 (mormintele 40, 46, 49 ŞI 55). 

6 
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traco-getic şarpele nu era numai tovarăşul 
zeilor Lari ca în l umea romană şi cea 
greacă, dar el represinta insuşi sufletul 
celor trecuti in lumea de dincolo, al îna
intaşilor. Dacă şarpele este sufletul stră
moşilor, care în toate vremurile şi la toate 
popoarele e considerat ca protector al fa
mil iei, al neamului sau al naţiunii întregi, 
atunci "balaurul" dacic nu poate fi pus 
in legătură decât cu cultul strămoşilor .. ci 
nici de cum cu un cult al cerul ui. Aici 
ar trebui să vedem şi explicaţia avântului 
�i jertfei de sine cu care a u luptat Dacii 
supt protecţia acestor stindarde naţionale, 
ele insele simbolul sufletului atâtor gene
ratii de inaintasi. 

bar capul de
' 
lup al stindardelor Dacilor 

dă loc iarăşi la interpretări. V. Pâr van l - a  
.crezut ca  " simbol religios de apărare" ,  un 

\f'U),CI./.:tY/pW'l I. El a făcut apropierea stilistică 
de animalele de la Paşachioiu, Dalj şi Mi
khalkovo, dar s'a gândit la aceiasi origine 
orientală, asiro-babiloniană 2. Lupul poate 
fi animalul sacru al Dacilor, dar el poate 
simbolisa puterea, resistenţa şi sacrificiul .  
Dar capul de lup este insaşi icoana vie a 
patriei, - in codrii careia lupul este ani
malul cel mai de temut, dar şi cel mal 
admirat -, ca şi bourul Moldovei de mal 
târziu ? 

La basa , balaurului" dacic stau, pare,se, 
aceste două concepte : cultul strămoşilor şi 
cultul patriei, ma terialisa te prin doua sim 
boluri' contopite la rândul lor într'un 
singur tot original şi semnificativ, ase
menea poporului din Carpaţi, indestructibil 
unit dintru inceput şi pentru totdeauna 
de pământul Daciei străvechi. 
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V R A P O R T U L  
SECTIUNII REGIONALE CERNĂUTI A COMISIUNII , , 

MONUMENTELOR ISTORICE PE ANUL 1 936 

După semnele bune ale anului precedent, anul 
t 9 36 aduce un plus nou În activitatea pentru În
grijirea de m:Ii bine a multiplelor şi valoroaselor 
monumente istorice din cuprinsul Secţiunii Re
gionale Cernăuţi. 

Chiar la Începutul anului 1 .  P. S. S. Mitropolitul 
V isarion al Bucovinei cere secţiunii noastre să 
se alcătuiască un tablou al acelor bis �ric i  ş i  
mănăstiri, - monumente istorice -, care necesită 
cele mai urgente lucrări de restaurare. 

Răspunzându-se acestei Îmbucurătoare invitaţii ,  
s'a arătat mai Întâiu că În Siret, una din cele mai 
vechi aşezări orăşeneşti d in Bucovina, cele două 
monumente istorice : b iserica Sfintei Troiţe, d in  
mijlocul secolului a l  X IV-lea, cât şi biserica Sf. 
Ioan, de la sfârşitul secolului al XIV-lea, presintă 
din nou multiple şi serioase deteriorări, care ne
cesită lucrări de restaurare ce nu mai pot fi amâ
nate. In special acest din urmă monument istoric, 
după tradiţie atribuit Margaretei, maici i  Voevodului 
Pdru J-iu, a suferit În timpul din urmă deteri
orări important� în exter ior, iar, în interior, d in 
causa fumului lumânărilor de  composiţie inferioară, 
s'a aşezat pe păreţi ş i  pe iconostas o pojghiţă 
de fum şi praf, defecte care dau acestei biserici, 
atât de vechi ,  un aspect prea Întunecat, aproape 
sinistru. 

Menţionăm că această b iserică a fost supusă 
În anul 1 9 22 unor radicale lucrări de restaurare, 
tencuindu-se şi zugrăvindu-se pe din afară şi pe 
din lăuntru ; cu această ocasie au fost refăcute 
radical contraforturile c1opotniţei, întreaga lucrare 
fiind executată supt supravegherea secţiuni i  re
gionale .  Inainte de Unire, biserica a mai fost 
restaurată În anul 1 837 şi, mai Înainte, Între anii  
1858-1 860. 

AI doilea monument, biserica Sf. Treime din 
S iret, numită de localnici " Biserica Domnească"  
una  din cele ma i  vechi biserici de  piatră d in  
Bucovina, după  tradiţie zid ită de Voevodul Iancu 

Sasul 1, este astăzi biserică filială ; din causa vechimi i  
această clădire se află într'o stare destul de rea 
ş i  aproape ameninţată să cadă În ruină. Se pare 
că terenul pe care se află nu este prea solid. 
Chiar pe  vremea stăpânirii străine,  după ultima 
restaurare integrală În anul 1 873,  represintanţii 
autorităţilor administrative preconisau ideia de a 
se dărâma această biserică, chiar din motivul 
relei stări a fundaţiilor şi zidurilor clădiru. Totuşi 
b iserica aceasta atât de şubredă a scăpat de 
dărâmare, fiind apoi, după războiu, restaurată parţial 
în anul 1 922.  Iconostasul ,  restaurat În anul 1 84 1  
p e  cheltuiala negustorului d in Siret Panaite Goraş. 
se găseşte azi În stare foarte de1eriorată, stranele 
cele vechi, exemplare interesante de vechiu mo
bilier moldovenesc, cu meşteşug lucrat e ,  sânt de 
asemeni stricate, astfel că atât interiorul biserici i. 
cât şi exteriorul, se presintă În condi ţ iuni cât se 
poate de nefavorabile. 

În continuare s'a arătat că la biserica Sf. Petru 
şi Pavel din târgui Sol ca, zidită pe  la anul 1 620 ca 
biserică mănăstirească de Domnul Moldovei Ştefan 
Tomşa, atât şarpanta acoperişului, cât şi Învelişul 
de ţigle, trebuie refăcute În părţile deteriorate, iar 
turnul principal de la Întrare, care serveşte ş i  de 
clopotniţă, necesită radicale lucrări de restaurare. 

. La fel s'a arătat că la b iserica, având hramul Tă
ierii capului Sf. Ioan, din comuna Arbore, ctitorie 
din anul 1 502 a pârcălabului Sucevei Luca Arbore. 
a cărui gropnită se află În pronaosul biseric i i ,  la 
care de altfel se executaseră înainte cu vre-o zece 
ani lucrări importante de restaurare, s'a produs 
o crăpătură de oarecare importanţă pe păretele 
din spre Nord, Între altar şi naos. 

Mai departe s'au semnalat lucrările de restaurare 
necesare la admirabila biserică a lui Ştefan-cel
Mare din Voroneţ (zidită În 1 488), şi aici impu
nându-se imperios refacerea parţială a învelişulut 
acoperişului şi a şarpantei lui ,  restaurarea turnului 

1 De fapt S as-Vodă cel vech i u .  - N J. 
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clopotniţei şi a zidului de împrejmuire, precum 
şi, mai ales, indiguirea pârăului, care în t impul ploilor 
mari ajunge pănă În  zidul clopotniţei. Concomi
tent, şi oficiul parohial din Voroneţ arată că la 
biserica de  acolo s'au produs atât la  păreţii bi
sericii, În mai multe locuri, crăpături, în deosebi 
însă una mai serioasă între pridvor şi pronaos ; 
această crăpătură a mai fost astupată înainte cu 
câţiva ani,  dar acum a ieşit  din nou la iveală, 
dând întregului părete un aspect neplăcut, astfel 
că ,  dacă se ţine cont de valuarea şi importanţa 
acestui monument neîntrecut, este absolut necesar 
a se executa cât mai răpede lucrările de restaurare. 
In tinda bisericii, de-asupra fereştii, se observă 
de asemeni o crăpătură şi în fine a treia mai 
serioasă la bolta altarulu i. Acest juvaier de artă 
bisericească necesită însă şi alte lucrări de resta
urare, de mică importanţă. 

Pe tabloul lucrărilor de restaurare, prevăzute 
pe anul 1 936, a mai fost trecută şi ctitoria lui 
Petru Rareş din 1 531, foasta mănăstire d in comuna 
Vatra Moldovitei , necesitând diferite lucrări de 
restaurare la acoperişul biserici i şi la zidul de 
împrejmuire şi la turnurile acestuia. 

Pentru o mai bună presintare a mănăstirii Putna, 
mai ales vara în sesonul de vilegiatură şi de visite, 
s'a arătat că se impune a se crea împrejurul mă
năstirii o zonă de protecţie a pădurii, existentă 
Încă, şi de reimpădurire a Dealului Crucii, astăzi 
pleşuv, de a se opri sau regie menta exploatarea 
carierelor de mamă pe panta acestui deal în faţa 
mănăstirii ,  de a se impune fahricii de ciment 
instalarea de exhaustoare pentru îndepărtarea pra
iului de ciment şi a fum ului, ce-l împrăştie fur
"alele fabricei în tot timpul verii 1. 

Cercetări şi o �orespondenţă mai amplă s'a 
-desfăşurat asupra condiţiunilor în care urmează să 
iie restaurat turnul de pază şi apărare, zidit în 
.anul 1 64 1  de Vasile-Vodă Lupu la  biserica din 
-comuna Mănăstirea Humorului, ctitorie a Marelui 
Logofăt Toader Bubuiug şi a soţiei lui, Anastasia, 
·din  anul 1 530. 

In primăvara anului 1 936, oficiul parohial din 
.această comună cerând să se acorde autorisaţia 
pentru aşezarea unui acopel iş 1l0U pe turnul de 
.apărare, ne-am adresat Consiliului Eparhial din 
Cernăuţi cu rugămintea ca, ţinându-se samă de 
importanţa acestui unic monument, din punct  de 
vedere arhitectonic şi istoric, să se acorde nu
mitului oficiu parohial, fie materialul lemnos ne
cesar pentru executarea unui nou acoperiş, fie o 
:sumă de 5 .000 de lei ,  care ar fi suficientă 

I De fapt, trebuie închisă fabrica. - N. Iorga. 

pentru această lucrare, absolut necesară pentru 
ca să se pună la adăpost zidăria turnului. 

Ca răspuns la intervenţia noastră, Consiliul 
Eparhial trimite secţiunii noastre un plan împreună 
cu devisul pentru restauIarea turnului mănăstirii 
Humorului, evaluându-se costul lucrărilor la suma 
de 80.000 de lei. 

Fiind o lucrare de importanţă, secţiunea noastră 
a înaintat planul şi devisul Comisiunii Monumen� 
telor la Bucureşti, Împreună cu un raport detaliat, 
arătând că, intru cât acoperişul vechiu este com
plect putrezit, urmează a se reconstrui integral, 
atât şarpanta, cât ş i  învelişul acoperişului. T of odată 
s'a atras atenţiunea că Serviciul Arhitecturii al 
Consi liului Eparhial proiectează să restaureze cu 
ocasia acestor lucrări şi galeria turnului, conform 
releveului ce s'a anexat, menţionându-se că astăzi 
mai sânt visibile, într'o lature a turnului ,  găurile 
în zid în care au fost fixate pe vremuri consolele 
ce purtau galeria. Faţă de proiectul Consiliului 
Eparhial s'a făcut reserva că scândurile care for
mează balustrada galeriei sânt perforate după 
gustul şi stilul vilelor din Elveţia de acum treizeci 
de ani, iar nu aşezate întregi una lângă alta, În 
mod sobru, aşa precum corespundea scopului 
acestei galerii de pază şi  apărare şi  cum se 
găsesc încă şi azi la turnurile de apărare ale ve
chilor biserici săseşti din Ardeal ; în consecinţă, 
după ce secţiunea noastră consultă şi pe arhitectul 
Municipiului Cernăuţi , propune în privinţa galeriei 
de lemn şi, pentru casul că şi Comisiunea Centrală 
ar fi de părere să se recanstruiască şi această 
galerie, refacerea acesteia conform planului mo
dificat, şi anume : scândurile, care formează ba
lustrada galeriei, să fie aşezate, fără nicio perforare 
decorativă, direct una lângă alta, şi galeria să fie 
legată cu şarpanta acoperişului prin stâlpi  de 
su'>linere, conform proiectului secţiunii . noastre . 
De altfel, pe păreţii exteriori ai turnului se mai 
cunosc încă şi  azi urmele unor scări acoperite, 
care serviau la urcarea În turn. Aceste scări ne
fiind prevăzute în proiectul Consiliului Eparhial, 
secţiunea noastră a propus să se reconstruiască 
şi scările acoperite, aşa precum au existat de sigur 
pe vremuri, căci fără de astfel de scări nu se 
poate ajunge În interiorul etajului întăiu al tur
nului şi nici  la galeria lui. Secţiunea a mai spe
cificat că pentru o bună conservare a turnului 
este suficient dacă se reface numai şarpanta şi 
învelişul de şindrilă ale acoperişului. 

Comisiunea Centrală a aprobat întocmai pro
punerile de modificare făcute de secţiunea noastră 
privitor la proiectul de t.:construirea turnului din 
Mănăstirea Humorului , elaborat de către Servi ciul 
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de Arhitectură a l  Consiliului Eparhial din Cernăuţi ; 
d in  causa sesonului înaintat, lucrarea proiectată 
nu s'a mai executat În anul 1 936, rămânând re_ 

e rvată anului următor. 
Cerând Oficiul Parohial Ortodox Român din 

'comuna Zahareşti, judeţul Suceava, autorisaţia să 
nzestreze păreţii exteriori ş i  interiori ai  bisericii 
de acolo cu picturi, pentru care scop anga
jase un pictor sătesc din Împrejurime, secţiunea 
noastră, ţinând cont de faptul că biserica de acolo 
a fost zidită la anul 1 542 de pârcălabul Hotinului 
Nicoară Hâra ş i  cunoscând, pe de altă parte, me
diocritatea lucrări lor pictorului angajat, a refusat 
autorisaţia cerută, aprobând numai .ca tencuiala 
păreţilor să fie colorată cu o coloare de var, Într'un 
ion foarte deschis. 

.Biserica parohială din comuna Mănăstioara, ju
d eţul Rădăuţi, fostul schit Închinat Sf. Onufrei, o 
-etitorie a Domnului Moldovei Ştefan Petriceicu, 
din anii 1 672-3, a suferit grele deteriorări În 
iim pul războiului mondial, când chiar pe lângă bi
serică trecea linia principală a tranşeelor, şi este 
numai o minune cum de a rămas biserica În 
picioare şi nu a împărtăşit destinul trist al fru
moasei ctitorii a lui Ştefan-cel-Mare din Bădău1i. 
De la războiu încoace se manifestă diferite cră
pături , mai mult sau mai puţin importante, ş i  
numai din lipsă de fonduri Consiliul Eparhial a l  
Bucovinei a tot  amânat restaurarea acestui frumos 
monument istoric. Abia în vara anului 1 936 Con
siliul Eparhial, aflat În regenerare financiară ş i  
sesisat de un raport al oficiului parohial local, 
cere autorisaţia pentru lucrările de întreţinere, 
presintând şi proiectul pentru consolidarea zidurilor 
crăpate, reparaţiuni de zidărie la soclu şi păreţi, 
tencuiala şi văruitul păre1i1or şi curăţitul şi spă
latul iconostasillui. Executarea acestor lucrări s'a 
aprobat, cu condiţia ca prin ele să nu se modifice 
intru nimic stare-a arhitectonică actuală a bisericii 
şi să nu se deterioreze pictura sau inscripţiile 
vechi ce eventual s'ar descoperi cu ocasia lucră
rilor de curăţire. 

In imediata apropiere a municipiului Cernăuţi, 
in margenea unei mici păduri de stejari, se găseşte 
biserica parohială cu hramul " N aşterea Maicii 
Domnului " ,  din comuna suburbană Horecea Mă
năstirii, zidită în anul 1 767, din material vârtos, ca 
biserică mănăstirească, de către egumenul Artemon, 
pe locul unde, pe la anul 1 730, episcopul Rădă
uţilor Antonie, ulterior Mitropolit al Moldovei, ri
d icase o bisericuţă de lemn ş i  câteva chilii. 
Arhitectura bisericii este interesantă pentru faptul 
că aceasta are un etaj de-asupra Întregii clădiri, 
împrejurul bolţilor turnurilor ; acest etaj servia 

altă dată pentru adăpostirea chiliilor călugărilo� ş i  
a unei  mic i  capele. 

Şi această biserică, situată pe malul drept al 
Prutului, în drumul ce duce din Cernăuţi prin 
Boian la Nouă-Suliţa, a suferit multe deteriorări 
în timpul războiului mondial, ale cărui urme se 
mai găsesc încă şi azi chiar lângă biserică, în 
formă de adăposturi construite din beton armat ; 
biserica a fost literalmente ciuruită d e  gloanţe, 
tencuiala păreţilor era căzută şi din învelişul de  
tinichea a acoperişului bisericii şi turnurilor nu  
ma i  rămăsese nicio tablă întreagă. 

Primele lucrări de restaurare după războiu la 
acest monument istoric s'au executat în anul 1 920, 
când s'a tencuit din nou corpul clădirii şi turnul 
din mijloc, cele două turnuri de-asupra pronaosului 
şi altarului rămânând mai departe în starea în 
care le-a lăsat războiul. In vara anului 1 936 se
cretarul secţiunii a cercetat la cererea părintelui 
paroh de acolo în două rânduri această frumoasă 
biserică în stil baroc, pentru a !'e putea da avisul 
cerut în vederea lucrărilor de  restaurare. In urma 
celor stabilite la faţa locului s'a aprobat apoi de 
către secţiunea noastră restaurarea intregii zidării 
în exterior ş i  interior, schimbarea pardoselii bi
sericii şi zugrăvirea cu coloare de lapte de var 
a acelor părţi din interiorul bisericii care nu 
sânt înzestrate cu p ictură în fresco, adtcă numai 
restaurarea brâului de jos al păreţilor interiori, 
precum şi a celor două coloane frumoase, ce 
despart naosul de pronaos. Curăţirea sau spălarea 
picturii iconostasului şi a picturii în fresco a pă
reţilor, din epoca zidirii bisericii, nu s'a aprobat, 
de oare ce aceste p icturi se află Într'o stare 
relativ bună şi nu se poate executa cu mijloacele 
şi de către profesioniştii de cari ar putea dispune 
deocamdată această biserică. S'a pus în vedere 
părintelui paroh că restaurarea sau curăţirea p icturii 
s'ar putea eventual executa numai de către un  
pictor academic specialist În  asemenea lucrări ş i  
recomandat de  către Comisiunea Centrală. 

In limitele acestei autorisări Întreaga clădire a 
fost supusă unei radicale restaurări, În urma căreia 
biserica, visitată de multă lume din Cernâuţi şi 
împrejurimi, a fost adusă În stare de bună rându
ială şi plăcut aspect. 

Consiliul Eparhial a mai presintat În vara 
acestui an un devis pentru o largă restaurare a 
bisericii din târgui Burdujeni, zidită de Teodor 
Movilă, 'a Începutul secolului al XV lI-lea ; acest 
proiect de lucrări a fost aprobat În întregime. 

Secţiunea noastră fiind informată că la clădirile 
mănăstirii Suceviţa se execută ample lucrări de  
restaurare, a trimis Consiliului E parhial <) adresă 
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prin care a atras atenţia asupra d isposiţiilor 
legii pentru conservarea monumentdor istorice, 
conform cărora niciun fel de lucrare de conservare 
sau restaurare nu se poate executa la biserici, 
mănăstiri şi ori ce  alte clădiri declarate monumente 
istorice decât numai cu autori sarea şi supt su
pravegherea Comisiunii Monumentelor Istorice. 

La această minunată mănăstire s'a restaurat 
întreg zidul de împrejmuire, turnurile lui, precum 
şi clădirea chiliilor. Tencuiala zidului ş i  turnurilor, 
evident de dată mai recentă, d in  timpul domina
ţiei străine, a fost Îndepărtată, astfel că a fost 
scos la iveală zidul de piatră al primului aspect, 
iar clădirea arhondaricului a fost restaurată, ten
cuită şi văruită. 

La fel s'a atras atenţia Consiliului Eparhial şi 
asupra faptului că la vechea biserică de lemn 
din Putna fără autorisarea şi  ştirea secţiunii 
noastre s'au văruit  în interior păreţii din bârne 
de stejar, acoperindu-se astfel caracteristica patină 
a lemnului bătrân. Această mică biserică, clădită 
în prima jumătate a secolului al XIV-lea (1 346 ?), 
În comuna Volovăţ, judeţul Rădăuţi, după tradiţie 
de Dragoş-Vodă, mutată de Ştefan-cel-Mare În 
anul 1 468 la Putna, represintă deci tipul celei mai 
vechi clădiri de lemn d in  părţi le de Nord ale 
Moldovei. 

Pentru executarea lucrărilor de consolidare, pre_ 
c um şi de Întreţinere, semnalate la  b iserica din 
Voroneţ, serviciul arhitecturii al Consiliului E par
hial din Cernăuţi a înaintat secţiunii noastre În toamna 
anului 1 936 proiectul de lucrări şi devisul estimativ, 
în valoare de treizeci ş i  cinci de mi i  de lei, anexat 
în copie raportului de faţă. Acest proiect a fost 
aprobat cu condiţia ca lucrările menţionate să fie 
executate În aşa fel ca pictura păreţilor să nu fie 
În niciun cas deteriorată. 

Enoriaşii ortodocşi români din comuna l acobeşti, 
judeţul Suceava, neavând mijloace să-şi ridice o 
biserică, s'au adresat oficiului parohial din comuna 
Capul-Câmpului, judeţul Câmpulung, cu rugămintea, 
să li se dăruiască vechea biserică de lemn, de  
care comuna nu  se mai folosia, ea  c Iădindu-şi un 
nou lăcaş de închinare. Fostul egumen al mă
năstirii Voroneţ, Macarie, zidise În anul 1 782 bi
sericuţa veche, şi, materialul e i  fiind Încă sănătos 
şi iconostasul bine Întreţinut, o mutare a acesteia 
nu presinta niciun pericol. La cererea oficiului 
parohial local, secţiunea noastră a aprobat des
facerea bisericii menţionate şi  mutarea ei şi re
clădirea În comuna l acobeşti, punând condiţia ca 
la reclădire să se păstreze forma de pănă acum 
a bist'rici i .  

În comuna Ţureni, judeţul Cernăuţi, clopotnita 

bisericii, zidită în anul 1 820, a fost cu desăvârşire
distrusă în timpul războiului mondial, aşa că după 
războiu sătenii  au improvisat o clopotniţă din, 
material moale. La cererea Consiliului parohia� 
din această comună s'a aprobat clădirea unei noi 
clopotniţe. 

Pentru întăia oară de la crisa economică de
după războiu, Consiliul Eparhial al Bucovinei 
ajunge în s ituaţia feric ită de a putea reali sa eco
nomii şi de a pune la disposiţie suma importantă 
de două mil ioane de lei pentru conservarea şi 
restaurarea monumentelor istorice din Bucovina. 
Reproducem textual adresa 1. P. S. S. Mitropo
Iitului Bucovinei Visarion din 1 6  Novembre 1 936.
prin care aduce acest Îmbucurător fapt la cunoş
tinţa secţiunii noastre : 

" Domnule Preşedinte, 
Profund impresionat de lipsa de mijloace băneşti, 

arătată de această secţiune a CO'11isiei Monumen
te lor I storice Cernăuţi prin darea de samă publicată 
În numărul " Buletinul" Comisie

-
i centrale di'n Bu

cureşti pe lunile Aprilie-Iunie 1 935, dar apărut 
abia zilele acestea, venim a vă aduce la cunoştinţă 
că, ajutându-ne bunul Dumnezeu să realisăm câteva 
economii bugetare pe anul În curs 1 936, punem 
la Îndemâna Comisiei , În scopul reparaţiilor ş i, 
restaurărilor necesare monumentelor istorice  (bi� 
serici ş i  mănăstiri) din cuprinsul acestei Mitropolii� 
suma de două milioane lei. 

în asemenea scop, rugăm să binevoiţi a dispune
să ni se a răte şi nouă numele bisericilor şi pro
gramul de lucrări cărora urmează a se distribui 
apoi arătata sumă pe temeiul deviselor ce vor fi 
Întocmite de d. arhitect Teodoru, delegatul Cen
tralei din Bucureşti, Împreună cu arhitectul Mi
tropoliei noastre, d .  Virgil Ionescu. 

Mitropolit : Visarion. 
Consilier : Negură. 

Domniei Sale, 
Domnului Preşedinte al Comisiei Istorice, 

Secţia Cernăuţi " .  
T n  şedinţa d i n  4 lanuar 1 937, secţiunea regi

onală Cernăuţi ia act cu mulţămire sufletească 
de adresa sus menţionată a 1. P. S. S. Mitropoli
tului Visarion. Tot odată comisiunea hotărăşte
să se aducă la  cunoştinţa 1 .  P. S. S. Mitropolitului 
Visarion propunerea de cooptarea 1. P. S. S. în 
Comisiunea Monumentelor I storice, secţiunea re
gională Cernăuţi şi că în sensul acesta s'au făcut 
cuvenitele demersuri la Ministeriul Cultelor şi 
Artelor. 

Având în vedere că unele din cele mai de  
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preţ monumente istorice şi  de artă din Bucovina, 
ca biserica din Voroneţ, cele din Arbore, din Vatra
Moldoviţei, din Siret, Sf. Onufrei ş i  Mănăstirea 
Humorulu i ,  au mare nevoie de urgente măsuri de 
conservare şi restaurare, comisiunea hotărăşte 
să intervină pe lân �ă Comisiunea Centrală din 
Bucureşti ca să delege un expert În arhitectură şi 
pe altul în p ictură, cari să constate l ipsurile şi  
:să întocmească cuvenitul devis pentru lucrările de 
restaurare şi  conservare, urmând ca, apoi, creditul 
de două milioane să servească în primul rând pentru 
.aceste lucrări. 

Terminându-se în vara anului 1 936 restaurarea 

i conostasului din biserica schitulu i  Crişceatic de 
pe malu l  Nistrului, cât şi  refacerea b iseri cii, 
aceasta a fost sfinţită ş i  redată slujbei rel igioase. 

In anul 1 935 Museul Regional din Cernăuţi a 
fusionat cu Museul Industrial local şi a fost re
organisat pe basa unor noi statute, adaptate ce
rinţilor şi situaţiei schimbate, primind numele de 
"Museul Regele Carol a II- lea". In conformi
tate cu disposiţiile acestor statute, Museul este 
condus de  un curatoriu, din care face parte ca 
membru de drept şi  un delegat din partea sec
ţiunii regionale a Comisiunii Monumentelor Istorice . 

Dr. Petre Luţa. 
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v BISERICI DlN VÂLCEA 
DE VICTOR BRĂTUlESCU. 

I I .  
--- 0--

BISERICA DI URŞA I-V ÂLCEA. 

Biserica din Urşani este aşezată pe o 
colină, încunjurată de dealuri împădurite, 
la câţiva chilometri de Hurezi (fig. 1). Ea 
este ctitoria unui vătaf de plaiu din păr
ţile locului, ale cărui rude, foarte nume
roase, sânt zugrăvi te pe păreţii de Vest, 
de Nord şi de Sud ai pronaosului. Ei sânt 

chinile puse la păstrare, impreună cu alte 
lucruri trebuitoare la pomeniri . 

Podoaba din afară a bisericii este redată 
de brâul care o încinge de de-asupra fe
restrelor, de picturile din panourile de 
de-asupra acestui brâu, de rândurile de 
zimţi de supt streşini şi de cadrele lun
guieţe ale ferestrelor turlelor (fig. 2). 

Coloarea albă a păreţilor contrastează 
îmbrăcaţi in costume 
naţionale ş i  dau ,  in  
acest chip, o notă de 
vioiciune zugră velilor 
acestei părţi d� bi
senca. 

------ ---- --- ----

Planul are forma 
de treflă : biserica se 
prelungeşte printr'un 
pridvor deschis, pe 
opt coloane, din care 
două sânt angajate în 
ziduri. Pentru a ocroti 
frescele din pridvorul 
deschis, impotriva plo
ilor si a z loatelor mâ
nate' de vânturile pu
ternice de pe aICI, 
panta din faţă a aco
perişului s'a prelungit 
printr'un aplecător de 
şindrilă, sprij init pe 
stâlpi de lemn, după 

Fig. 1 .  - Biserica din Urşani, j ud. Vâlcea. Vedere generală. 

modelul de la Grămeşti. Acest aplecător 
slujeşte însă şi la mesele de la praznice, 
când e vremea rea, sau l a  pomenile făcute 
pentru sufletele celor morţi, obiceiu răs
pândit la Românii de pretutindeni, pănă 
in Maramurăş, unde pridvoarele îşi au rolul 
acesta bine determinat. . 

Că este ag, n 'are cineva decât -să urce 
in foişorul deschis de de-asupra pridvorului 
adaus de la biserica mănăstirii V ărbila din 
Prahova, pentru a găsi lingurilc şi stră-

Bul. Com. Mon. lst., - Fasc. 9?, 1937. 

cu aceia cenuşie a acoperişului de şindrilă 
măruntă. Vertical ,  păreţii bisericii sânt 
împărţiţi in panouri de formă dreptun
ghiulară,  întrerupte la  j umătate de brâul 
amintit. Din pricina acestor panouri, care 
sânt executate din cărămidă, forma exte
rioară a bisericii este a unui poliedru ,  
U n  soclu streşinit face parte din ele
mentele de arhitectură ale bise·ricii de la  
Urşani, iar, in  măsura in  care acest soclu 
are o coloare mai închisă decât restul, el 
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poate fi socotit şi ca element decorativ. 
Cadrele ferestrelor mic i  ale bisericii sânt 

de piatră şi au formă dreptunghiulară. 
Brâul este alcătuit dintr'un relief lucrat 

din cărămizi rotunjite, mărgenit de câte o 
bandă foarte îngustă, iar de o parte şi alta 
câte un rând de zimti resultati din cără-
mizi aseza te în coltu�i. ' 

Part�a din josul brâului, pănă la soclu, 
este alcătuită din panouri dreptunghiulare, 
egale în tre ele. 

Partea de de-asupra lui cuprinde un 
număr egal de panouri, încadrate în rame, 
scoase in relief din materialul de cons-

se observă u n  ornament flora. l pe care î l  
întâlnim şi  la  turle. De-asupra acestui or
nament începe un brâu de trei rânduri de 
zimţi care împodobeşte biserica pe supt 
streasină. 

Tu
'
rlele au ca basă un pătrat, impodobit 

cu ornamente florale de colţuri, streşinit 
cu şindril� şi încunjurat de două rânduri 
de zimţi. In aceste . pătrate se înscriu ba
sele în formă stelară, în opt laturi, ale 
turlelor. Pe fiecare lature apare câte o fe
reastră lunguiaţă, închisă de un cadru ro
tunjit în partea superioară şi împodobit 
cu câte două arcuri de zimti. Arcurile de 

zimţi se sprijină în 'capetele colo
netelor rotunde care inlocuiesc mu
chiile prea ascuţite ale poliedru lui, 
care este însăşi turla. 

De-asupra acestor arcuri, ca şi 
de-asupra celor ale panourilor de 
supt streaşin2., urmează un orna
ment floral zugrăvit, iar supt stre
şinile turlelor aceleaşi două rânduri 
de zimţi. Acoperişul turlelor este 
un coif de forma piramidală, având 
ca basă un octogon,  a cărui streaşină 
continuă forma octogonală a pira
midei. 

Pictura exterioară. Scenele zugră
vite în panourile amintite, începând 
de la  altar, pe laturea sudică, sânt 
următ:)arele : 

Fig. 2: - Biserica Urşani- Vâlcea. Vedere din spre altar. 

Bl:.�1a Vestire, Avraam si Isac, 
losat 1 filosof, Rovim 2 (sic)

' filosof, 
Iudita 3 (sic) filosof, Melcoră 4 (sic) 
filosof, Gaspar filosof, Balthazar fi-
10soP, Rova vachel 6 (sic) filosof, Es
tiră 1 filosof (femeie), Afathan filosof , 
Iosaf filosof 9, Veniamin filosof 10, 

Aminandac I l ,  filosof, Iuda filosof. 
trucţie şi rotunjite în formă de arc, în 
partea de sus. Fiecare panou închide câte 
un  personagiu biblic, in părţile laterale, 
sau câte două personagii în cele trei pa
nouri ale altarului. Ca si la biserica din 
Foleşti, ca şi la alte bi�erici cu "sibile" ,  
ca : Paraclisul de la Episcopia din Râmnicul
Vâlcea, Biserica cu Sfinţi din CaracăI ,  Bi
serica cu Sfinţi din Bucureşti şi î n  atâtea 
alte locuri, picturile exterioare de la . Urşani 
î nfăţişează filosofi şi si bile cari au proorocit 
venirea lui Hristos. 

I n  unghiul format de a.rcuirea ramelor' 
panourilor, precum şi de-asu pra acestora 

• 

Pe zidul de Nord, începând de la aceiaşi 
scenă a Bunei Vestiri, urmează : 

Varlaam fi losof 12, Nahor filosof 13, în  ace-

, Pentru Iosif patriarh. 
2 Pentru Ruvin patriarh. 
S Zugravul a incurcat n u mele lui Iuda, din rândul pa

triarhilor, cu acela al Iuditei din rândul femeilor sfinte ale 
testamentului vechiu. 

. ' . Melchior. 
• Numele celor trei magi. 
ti In loc de Zorobabel de sigur. 
7 In loc de Estera. 
� In loc de Nathan prooroc. 
" I ntâlnit mai sus 

. I J Fiul lui Iacob, el i n  rândul patriar hilor. 
J I .-\minadam din rândul drepţilor. It Din rândul cuvioş,lor. 
" Din rândul sfinţilor strămoşi . 
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laş panou, Gad filosof 1 ,  Alisandru (sic) 
filosof 2,.. . filosof, Hevurtica filosof (femeie) 3, 
Calipăson filosof 4, Aristotel filosof 5, e
vitalem filosof 6, Avimeleh filosof 7, Adel, 
fica filosof 8, Ruf filosof 9, Iasug filosof 10, 

Îngerul Domnului de,asupra unei ferestuici, 
Euripid filosof, Esop filosof I I . 

De-asupra coloanelor pridvorului : Jertfa 
lui A vel şi uciderea lui 
Cain. 

Din cele însirate mai 
sus, se vede ci zugra vul 
n'a făcut n icio deosebire 
între filosof şi sibilă, de 
aceia si numele femenine 
ânt î�sotite de cuvântul 

filosof. T �t aşa cu privire 
la fiii ' Iacob. 

Între Hevurtica,Heles
pontica, după cum am 
propus noi, ş i  " Alisandru 
filosof" ,  mai e un nume, pe 
care n u  l-am descifrat. 

Zugra'liul. Pe latllrea de 
Sud găsim, însemnat cu 
roşu, numele zugravului, 
şi anume : "Dinu zugrav 
sud Gorj " , apoi numele 
şi însemnarea : " Ion  An, 
drei dă var sfintei biserici 
la zugrăvit, 731 4" ,  adecă 
1 806. 

Însemnarea este preţi, 
oasă, în rândul întăiu fi, 
indcă ni dă numele zu, 
gravului şi, al doilea, n i  
putem face ideie de tehnica 
lucrului de artă, păstrată 
de acest zugrav şi de to, 
varăşii lui  din Gorj în, 
semnaţi în  pronaos şi la 

, Din rândul fiilor l u i  Iacov. 

proscomidie, după cum urmeaza mal JOs. 
După inscripţia, care însoţeşte pe ar' 

hanghelul Mihail 1, din naos, se adaugă 
"Pred[a] zug[rav], leat 1 805, iar, la pros, 
comidie : Mileu zugrav, Gheorghe fiind  
ucenic, Pr'eda zug. o t  sud Gorj " 2. 

Arhitectura . Turla de de-a ( upra pl'Onaosului 
pare a se fi adăugit mai târziu, judecând 

• Din rândul patriarhilor cari au 
luat parte la Soboare. 

Fig. 3. - Biseric<J Urş Jn i - Vălcea Uşa, pisania şi chenarul. 

• Hevurtica poate in loc de He-
lesrontica. una dintre sibile. 

• Tn loc de Calipso 
� Care după Erminie grăieşte : "Firea naşterii lui D UIl,nezeu 

iaste fără tru0ă ; căci de la  sineşi se înfi inţează insuşi cu
vântul" (V.  Grecu, o.  C. ,  p. 1 46). 

. .  C ln loc de Nethalirn sau Teftal i ,  unul din cei doisprezece 
fII 3 '  l ui Iacov. 

7 �el care scoate din groapă pe Ieremia. 
, In loc de Delfi.::a, sibila. 
• Trecut in rândul fdosofiloT din răndul celor şaptezeci 

de " postol i .  
' o  Să f ie  un nume conrupt ? 
" Filosofi greci. 

după resturile de zugrăveli care înfăţişează, 
în laturea de Sud, capetele ctitorilor, ră-

, "Cine va intra i n  biserică necurat, de această sabie va fi 
tăiat ." Despre această i nscri pţie, care aminteşte pe cea de la 
A rgeş, am vorbit i n  "Buletinu l  Comisiun i i  Monumentelor 
Istorice", X X V I I  ( 1 934), p .  43. 

, urnele zugravului  Dinu şi al lu i  Gheorghe le intâlnim 
şi  la biserica d in  V ioreşti, ctitorie a aceluiaşi vătaf de plaiu 
Ion Urşanu ; Maria Golescu, Biserica din Vioreşti , in 
"BC'abe de grâu" ,  I V . no. 1 ,  j 93J, p. 27.  Zugravul Dinu 
apare si ngur şi la Cociobei, o al tă. ctitorie a vătafului ; ibid. 
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mase după ce s'a făcut loc uşii scării 
ce duce, prin grosimea zidului, la pod. 

Pronaosul este despărţit de naos printr'un 
zid care serveşte în acelaşi tim p şi la spri, 
jinirea greutăţii bolţilor, atât de o parte, 
cât şi de cealaltă, anulând apăsările laterale 
ale pantocratorului şi ale calotei din pro, 
n 10S. 

Naosul, cu cele două abside laterale, unde 

partimente mai mici, in acelaşi scop al 
su�ţinerii greutăţilor de sus. 

In resumat, biserica de la Ursani se în, 
făţişează arhitectonic aşa : cu pridvor des, 
chis, sprij init pe opt coloane, cu un pronaos 
închis de patru ziduri g roase care sprij ină 
calota sferică, de�asupra căreia se înalţă 
turla din faţă, cu un naos mărgenit Între 
zidul tâmplei şi cel despărţitor de pronaos 

şi presintând două abside 
laterale, boltite in calote 
�ferice, de-asupra cărora, 
pe patru arcuri larg des
chise, se înalţă turla pan, 
tocratorului şi cu un altar, 
- a treia absidă -, propor, 
tionat cu restul bisericii si 
bine legat de ea. În ax'ă 
uşile de intrare în  pronaos 
în  naos si altar. 

Sculpt�ra în piatră este 
sla b represintată la Urşani. 
Cadreleferestrelor sân t sim, 
p le, ca şi laturea de de,a, 
supra a cadrului uşii de 
întrare, a cării linie dreaptă 
este scobită într'un singur 
loc la mij loc, în unghiuri 
drepte. Părţile laterale ale 
cadrului,- uşoriide piatră-,  
încearcă a ni înfăţişa li
nia şerpuită, lujerul unei 
plante, cu câteva flori sim, 
ple, în lungime, iar la basă 
o floare deschisă ca o 
rosetă. 

Pisania, în relief, lucrată 
fără nicio artă, dintr'o pia, 
tră slabă, având de-asupra 
u n  fronton sculptat, arată 
ca pietrarii dis păruseră de 
pe aiCI. 

Fig. 4. - Urşani-Vâlcea. Fragment din Judecata din urmă şi Pisania. 

Sculptura în lemn este 
insă altceva. Ea arată că 
meşteşugul acesta a con, 

tinuat pe alC1, lucru explicabil de altfe-! 
prin aceia că ţăranul însuşi ştie a,şi îm, 
podobi locuinţa cu lucruri de mâna lui şi 
că lemnul, aşa de răspândit atunci ca şi 
acum, în acest ţinut, era materialu l  cel 
mai la îndemână. 

arhitectul a găsit cheia apăsării turlei pan, 
toeratorului, puternic sprij inită pe cele 
patru arcuri mari ale căror capete cad pe 
incheieturile zidurilor absidelor. 

Tâmpla de zid face şi ea legătura intre 
păreţii laterali ai celei de a treia abside, 
care formează altarul, împlinind funcţia 
pe care o îndeplineşte zidul dintre naos 
;ŞI pronaos şi împărţind  biserica în . corn, 

Uşa de la intrare este sculptată linear. 
Este formată din două canate,  fiecare canat 
având câte cinci panouri sculptate, iar 
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legătura intre canate o face un pilastru 
sculptat şi el ca şi celelalte părţi. 

Motivul principa l în sculptura uşilor 
este linia frântă, care dă un zig�zag ce se 
împleteşte cu u n  altul, dând naştere la 
romburi şi triunghiuri , ca forme geometrice. 
Î nlăuntrul lor apare u n  ornament flora l :  
o- frunză cu trei foi, mai  desvoltată sau 
mai puţin desvoltată, după 
spaţiul ce�i stă la îndemână. 

Margenile laterale sânt 
sculptate în lung, ca şi benzile 
dintre panouri; panourile însă, 
de formă dreptunghiulară ,  
inscriu în  e le un  romb, tăiat 
la rândul său de diagonalele 
dreptunghiului şi dând cu ele 
naştere la alte patru romburi 
mai mici şi la opt triunghiuri 
isoscele pe margene. Panoul 
a l  doilea, de sus, din dreapta, 
poartă data de 1 805, iar cel 
din stânga, de sus, i niţialele 
Z şi T, de sigur din numele 
meşterului. 

Singur pilastrul este sculp� 
tat deosebit, căci zig�zagul 
din restul uşii potolit pănă 
ce dă naştere liniei şerpu� 
ite, care, aici, este lujerul 
unei plante cu frunze şi flori 
stilisate în legătură cu go� 
lurile prelungi ale liniei şer� 
puite. 

In dreptul belciugelor şi 
al încuietorii, scu lptura pi
lastrului este ca si în restul 
uşii : lineară (fig. '3). 

De-asupra uşii, pisania, în  
relief, are cuprinsul următor 

ctitoru cată de a să pomeni dumnealui şi 
părinţii cei răposaţi în veaşnică pomenire 
pe tot neamu dumnealui. Şi s'au zidit această 
biserică în zilele Măriei Sale Costandinu 
Moruzi-Vodă cu blagoslovenia Sfinţiei Sale 
episcopu Nectare \ la ani de la [Hs.] 1 800, 
I ulie 22. tnceputu�s'a lucrarea să desă� 
vărşită 1 80 . . . Şi la această besearică s'au 

t " Această sfântă şi dum, 
nezeiască biserică iaste din 
temelie zidită si înfrumuse� 
ţată cu toată ' cheltuiala şi 
osteneala dumnealui j ipanll 

Fig. 5. - Biserica Urşani-Vâlcea. Scena Rai ului .  

(sic) Ioan Popescu \ care şi vătafu să află 
acestui plaiu Hurezu întru cinstea şi lauda 
praznicului Vovedenia Sfintei Născătoarei 
de Dumnezeu, care şi intru pofali 2 (sic) 
sfântului Ion Botezătoru aceste amândouă 
sfinte praznice le săvărşaşte. Dumnealui 

I In zugrăveli e n umit Ion Urşanu.  EI e ctitorul mai  
multor biserici din regiune. 

• Intru lauda. 

mai indemnat de au mai ajutat şi a lţi ctitori 
cu bani şi cu ajutori, cum cu osăbire a să 
pomeni. Vii : Ionu, Nedelea, Costandin,  
Dumitru, Nicolae ereu ,  Ion, Florea, Stanca, 
Nicola'e diaconu, Dumitru, Stanca, Pătru, 
Dumitru, Mihai. Morţi : Mihăilă, Barbu , 

I Nectarie Morailul, mai târziu Mitropolit ( 1 792, 16 De
cembre 1812) ; N. Iorga, Istoria Bisericii RJlnâne, voI. I l ,  ed, 
a 2-a, Vălenii-de-Mume 1932, p. 323. 
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Pătru, Stan,  Stanca, Dumitru, Ion  ereu, 
Florica, Costandin, Radu, Stoica, Dumitru, 
Costandina şi cu tot neamul lor, Gheorghe, 
Florica I ,  Pătru, Dumitru 2 (fig. 4). 

Pictura. Este capitolul cel mai de samă 
al  bisericii Ursanilor. Într'adevăr miscarea 
şi vioiciunea personagiilor, aşez,lre� gru
pelor, frământarea din Iad, pacea dcsă-

fig 6. - Biserica din Urşan i - \ âLea. Iadul. 

vârşlta a celor din grădina Raiului, mâ
nuirea sabiilor in mâna arhanghelilor din 
pronaos şi a celor trei Împăraţi din scena 
judecăţii din urmă, te fac să te gândeşti 
la  o altă epocă, mai veche şi, de n 'ar fi 
atâtea date care sa arăte anul 1805, ai fi 

I Cu al.tâ l i teră. 
, I nscri Nia a fost aşezatâ când s'a terminat biserica, in

scri ind  şi f omel n icul ctitorilor cu vi i i  şi  morţi i  lor. 

inclinat a crede că pictura acestei biserici 
este făcută măcar pe la j umătatea secolului 
a l  XVII I�lea . 

Judecata din urma . Va fi cercetată mai 
pe larg cu un  alt prilej. Fiindcă însă despre 
acest subiect mai este vorba si la biserica 
din OIăneşti , vom încerca � face unele 
apropieri între această scenă l a  Urşani şi 

Între aceia de la OIănesti. 
De-asupra pisaniei se află 

scaunul de j udecată străj uit 
de ingeri, dintre cari cei doi 
din lături au aripile întinse. 
Pe scaun stă un porumbel 
alb cu aripile întinse, în 
dreapta scaunului, Adam în
genunchiat, ' i n  stânga Eva. 
In faţă , ciocanul ,  cleştele şi 
cuiele, într'un vas rotund. De 
o parte . şi a l ta a scaunului 
de Judecată, stând în jeţuri , 
doi sfinti cu săbii : unul  mai 
tânăr, altul mai bătrân, pro
babil, Sf. Petru şi Pavel. Scena 
este însoţită de inscripţie : 
" Gatira scaun de judecata " .  
De-asupra acestora, în  nori, 
cu un număr de şase roate 
supt picioare, Isus Hristos, 
având în dreapta pe Maica 
Domnului, iar în stânga pe 
Sf. Ioan. 

Raiul. Lipsesc din grădină 
cei doi ingeri de lângă Maica 
Domnului ; în schimb avem 
pe cele cinci fete inţelepte) 
în dosul cărora, dincolo de 
zid, aşteaptă cele cinci fete 
nebune. 

În locul dreptului Lazăr 
din scena de la biserica Olă
neşti, găsim, la Urşani, scena 
trezirii proorocului Daniil pc 
care, alături de aceia cu La
zăr, o întâlnim la Cozia. 

Cetele, în număr de şase, sânt grupate 
pe doua rânduri în lung câte trei, ca şi 
la Cozia. In  rândul de jos, incepând de  
la margene : "Ceata cuvioaselor muceniţe" .  
"ceata cuvioşilor" ,  " ceata arhiereilor" .  În  
rândul de sus : "Ceata mucenicilor" ,  "ceata 
apostolilor" , "ceata proorocilor" .  Cetele 
sânt închise într'o perdea de nori având 
forma unui oval ascuţit. 

http://patrimoniu.gov.ro



BISERICI DIN VÂLCEA 1 Q3 

In  fa ţa cetelor şase cerşetori, cu toiege 
si traiste atârnate de gât, " sâracii " : orbi, 
şchiopi şi un olog (fig .. 5). 

ladul. Spre deosebire de cea de la Olâ
nesti si cea de la Cozia, scena ladului 
de ' la U rşani, prin mişcarea celor din munci 
şi a diavolilor negri, se apropie m ult  de 
scena de la Hurezi. Limba de foc ce des 
parte in două. zone scena 
ladului, lăsând în  dreapta 
învierea morţilor, iar în stânga 
muncile păcătoşilor, porneşte 
din gura unui balaur şi în
văluie în  para ei pe cei pe
depsiţ i .  Spre a reda cât mai 
bine zbuciumul din mij locul 
vălvătaii, în  jurul fiecărui 
chinuit flăcările se înaltă. si 
se rotesc întocmai ca br�tele 
u nei helici (fig. 6) . ' 

I n  stânga sus : Cumpăna 
dreptăţii de care se agaţă 
diavoli ; ceva mai jos, cei 
cari dorm Oumineca, apoi 
moartea bogatului nemilostiv. 
I n  dreptul celor cari dorm 
Oumineca, diavolul intinde 
de picior pe unul din flacără, . . .. " mal JOs "muerea curva , pe 
care merge ·că.lare un  diavol ; 
in  dre.ptul acesteia "hoţii " 
mâna-ti la iad de diavol ; mai 
jos "Antfchrist " ,  intins, ca  de 
obiceiu, de doi dia voli, si 
mai JOs " călugăriţele curve;' . 
In tre Gei cari dorm Oumineca 
şi inti;e moartea bogatului 
nemilostiv sânt niste foaIe 
care în teţesc focul, ' apoi un 
diavol care duce cu o roabă 
elegantă trei . "curvari egu
meni" .  

arc. A re în  fată o broască ţestoasă. ŞI un  
fel de  scorpio� mare. 

" Marea " ,  tot o femeie, călare pe doi 
peşti" ţine în mâni o corabie. 

Iată însă că, făcând apropierea între di
feritele scene din Judecata din urmă, găsim 
explicaţia aşezam proorocului Oaniil în 
atitudinea omului culcat şi rostul I mpă-

De cealaltă parte, sus: " Inge� 
nemilostiv" ,  alături de încă. 
unul cu tridente, apoi Moise 
cu Evreii, cu inscripţia : " Moise 

Fig. 7. - Bi�erica din Urşani-Vâlcea. Sfântul Arhanghel Mihail .  

prooroc arată Turcilor şi Ovreilof' venirea 
lui Isus Hristos" .  "Ţar Alexandru" ,  "Ţar 
Faraon" ,  "Ţal' Nabucudonosor" ; pe zidul  
de Sud "Ţar Chesariu" ,  mai jos : " vulpea " ,  
Jupu" ,  "ursu" ,  i n  " învierea morţilor" ,  trâm
biţată de îngerul .de a lături . .  

"Lumea" ,  o femeie călare pe leu, ţine 
de-asupra capului un şarpe în formă de 

Pictura din pronaos. 

raţilor zugră. viţi în  această scenă.. Cu unele 
uşoare intl�egiri avem a tace cu " Vedenia 
proorocului Danii l" .  . 

"Casă. şi pre un pat dormind Oaniil şi 
mare din afară de casa aceaia ; şi la ceale 
patru mărgini ale mării, suflând  cele patru 
vânturi şi patru fiară, suindu-să în sus din 
marea aceia ; întâia fiară, leu cu· aripi de 
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vultur ; şi de- asupra lui şezând Nabucu
donosor, împăratul Vavilonului, ţinând i n  
mană un  schiptru ; fiara a doua, o ursoaică 
având trei coaste în dinţii ei şi de-asupra 
ei Împăratul Perşilor Darie, o sabie goală 
ţâind  in mână ; fiara a treia, pardos, pes
triţă cu patru aripi şi cu patru capete ; şi 
de-asupra lui Împăratul Machedonenilor 
Alexandru tâind în mână o sulită ; fiara 
a patra ca �n leu negru cu dinţii de fier 
şi cu zeace coarne, ceale trei sfărâmate 
si între coarnele acelea un mic corn ră
�ărit, care corlll şor ochi avea de om Şl 

agăţate de umeri, 5. "cel ce ascultă la uşă" ,  
6. "cârciumarul " ,  7 .  "croitoru" ,  8 .  " ne
milostivu" ,  9. , 1 0. "înşelătoru" ,  
1 1 . "mincinosu l " ,  1 2. " fermecătoarea" ,  1 3. 
"curvariu" ,  1 4. " ucigaşu " ,  1 5. " muiarea care 
ia mana" ,  1 6. "călugării curvari" ,  1 7. "popa 
curvar" ,  1 8. "mozaviru" ,  1 9. "cârcjumaru" ,  
20. " 2 1 .  "beţivu" ,  22. "muiarea 
care ia laptele" ,  23 .. "preoteasa" ,  24. "Ţine 
Satana  pre Iuda" .  In  braţele unui  diavol 
cu coarne şade Iuda. Spre gura balaurului : 
25. "lacomu " , 26. "pizmaşu" ,  apoi o mul
ţime pe care o înghite acestă gură de 

Fig. 8. - Bistrica din Urşan i-Vâlcea. Picturi pe bolţi .  

gură ; şi de-asupra lui Împăratul Romanilor 
August, o topazie ţâind  în mână (carea e 
o piatră scumpă şi năstămată). Şi cealelalte; 
precum e la venirea a doua" 1 . 

Scena aceasta este foarte bine redată în  
z�gră velile de la OIăneşti (fig. 4). 

I ncepând de sus în jos, iată puzderia 
de păcătoşi pe cari i i  arde focul ladulu i :  
1 .  "mozavirul nesăţios" ,  2 .  "morariu" ,  cu  
o piatră de  moară pe  cap, 3 .  " hoţu" ,  
4 .  "căntaragiu l " ,  cu  cârligele Şl balanţa 

I V.  Grecu, o. C., pp. ) 2f. 12!l. 

balaur. De-asupra capului balaurului sânt 
însemnate numele arhiereilor : Ana si Ca-
iafa, urmate de numele lui Pilat. 

' 

Dedesuptul flacârii şi a scenelor arătate 
mai sus dăm de o bandă de coloare mai 
închisă, in care sânt schiţate mulţime de 
corpuri .  Aceasta cuprinde partea numită : 
"Plângerea şi scrâşnirea dinţilor" ,  foarte 
răspândită, ca, de altfel, întreaga scenă. 

Sânt şi unele grafite, care cuprind nume 
comune, fără vrq-o . îosemnătate. 

Arhanghelul Mihail este înfăţişat cu sabia 
scoasă, adusă puţin la vârf, cu garda. mare. 
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cu aripile înălţate ' şi călcând . pe un  mu
ribund. Când se va răspândi in  straturile 
largi ale celor interesaţi aşezarea mormân
tului lui  Duca în faţa arhanghelului răs
bunător, se va face numai decât legătura 
intre emblema politică şi această înt:âm
plare, şi imaginaţia populară va crea le
genda. Scena este în pronaos (fig. 7). 

Supt icoanele zugrăvite pe zid, draperiile 
sânt înlocuite prin nişte panouri care în
făţişează un vas cu flori, precum întâlnim 
alături, la Hurezii lui  Brâncoveanu .  

Pictura bolţi /ar absidâ de Sud cuprinde 

ne ' înlesneste să facem deosebirea d intre 
unii si alti'i . A ltfel nu ni-ar rămânea alt
ceva 'de făcut pentru a-i deosebi şi asta 
numai la câţiva, decât : părul a lb, bărbile 
la doi clerici şi zbârciturile feţei la unul  
SIngur. 

Femeile au acelaşi chip. I n  total sânt 
înfăţişaţi la Urşani treizeci şi şapte de 
oameni mari, dintre cari optsprezece băr
baţi, nouăsprezece femei, la cari se adaugă 
şi şase copii. Ca şi la OIăneşti , copiii n'au 
acelasi n ivel la  pIC10are ca oamenii mari , 
ci sâ�t ridicaţi ceva mai sus, ca şi când 

fig. 9. - Biserica din Urşaoi-Vâlcea. Ctitori i .  Păretele de Vest, in dreapta. 

o scenă centrală : Coborirea l ui Isus la Iad, 
sfărâmarea porţilor şi a încuietorilor Iadului. 
In jurul ei scene praznicare, şi anume : 
"Coborirea de pe cruce" ,  " Dumineca ro
mei " ,  "Dumineca Mironosiţe)or" ,  " Dumi
neca Slăbănogului " ,  " Dumineca Samari
nencii" ,  " Dumineca Orbulu i " .  In registrul 
următor, in medalioane, dăm peste u n  
rând d e  sfinţi. Spaţiile dintre medalioane 
sânt întregite cu flori (fig. 8). 

Ctitori i .  Infăţişaţi de profil ,  ctitorii de 
la Urşani apar cu acelaşi chip, in aceiaşi 
atitudine, şi n umai n umele scris de-asupra 

/lI.  Corn. Mon. Ist., - Fasc. 92, 1 937. 

ar fi suspendaţi. 
Impărţi ţi după locurile ce ocupă, ctitorii 

de la Urşani sânt aşezaţi astfel : pe zidul 
de Vest, de o parte a uşii, anume spre 
Nord, trei bărbaţi, trei femei şi trei copii. 
de ceala l ră parte, spre Sud, doi bărbaţi 
şi patru femei. In urma acestora, pe zidul 
de Sud, vin doi bărbaţi, o femeie şi u n  
copil , despărţiţi prin locu l lăsat pentru 
fereastă, de  alţi doi bărbaţi, dOl l ă  femei 
şi doi copii. 

Pe zidul  de Nord găsim nouă bărbaţi. 
dintre cari doi sânt preoţi şi nouă femei. 

2 
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În mod obişnuit, ctitorii bisericilor noastre 
sânt aşezaţi unul  după altul, după gradul 
de.  rudenie cu ctitorul principal. 

In unele locuri ordinea aceasta se păs� 
trează, iar aşezarea lor unul după altul , 
ţintind către tabloul votiv, este respectată. 

În altele, cum e la Hurezi şi aici, rân� 
duiala aceasta nu s'a păstrat, căci pe zi
durile laterale zugravul a aşezat pe ctitorii 
de aici cu faţa spre biserică, iar nu spre 
tabloul votiv. Aşa i s'a părut lui că se cade. 

Numai la biserica din Călin eşti, de pe 
malul Oltului, am mai întâlnit un număr 

mâneca strânsă si închisă cu un rând de 
bumbi negri, mă�unţi, mărgeniţi de amân� 
două părţile de găietane de aceiaşi coloare. 
Se incheie la gât printr'un şir de bumbi 
de aceiasi coloare ca si cei de la mâneci. 
Legătura' de Ia gât, a�intitoare a şalului, 
este de o materie preţioasă, Iăsân.d să i se 
vadă broderiile  de pe margeni şi florile 
cu cari este împodobit. 

"Stana, jupâneasa dumnealu i " ,  se poartă 
cu păIăriuţă a lbă, de blăniţă, imbodobită 
la frunte cu o pană scumpă de coloare 
neagră şi de forma unei flori umbelifere ; 

Fig. 10. - Biserica din Urşani-Vâlcea. Ctitorii. Pâretele de V (st, in stânga uşii. 

.aşa de mare de ctitori, dar parcă tot nu 
sânt aşa de numeroşi ca cei de la Urşani. 

Primul este j upanul Ioan Urşanu,  cu 
inscripţia : 

"Jupanu Ioan Ur�anu şi vătaf fiind au 
inceput această biserică şi au s tat ctitor" (fig. 9). 

Costumul. Cu capul gol, cu mustaţă 
lungă, vătaful Ion  poartă plete l ungi lăsate 
pe umăr. Este îmbrăcat cu o haină cu 
mâneca largă, cu guler lat răsfrânt pe 
umeri şi drept nasturi nişte talere rotunde, 
câte cinci pe fiecare parte. Pe dedesu pt e 
imbrăcat într'un anteriu boieresc, având 

în urechi are cercei bogaţi, înrămaţi 111 
aur şi cuprinzând o piatră preţioasă de 
formă ovală. Peste păIăriuţă poartă, lăsate 
pe umeri, mara ma albă, pe care o au toată 
femeile acestei ctitorii. GâtuI este impo
dobit de o salbă cu trei rânduri de perle. 
Pe umeri are o haină bogată, îmblănită, 
cu guler lat de blană, lăsat pe spate, cu 
margeni late, îmblănite, cu mânecile de 
asemenea bogat îmblănite. Pe dedesupt 
are o rochie de coloare deschisă înflorită, 
peste care poartă o cingătoare care se 
închide cu două paftale  de argin t, în formă 
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de inimă, puţin curbate la vârf, cum se 
purta încă de pe vremea lui . Brâncoveanu .  

Inaintea jupânesei Stana sta cu mânile 
incrucişate, ca pentru rugaciune, o copilă 
cu plete negre, cu capul gol ,  imbracat a 
cu o dulamă a lbă, fără mâneci, imblanită, 
iar pe dedesupt poartă o iie cu râuri. 

Urmează rudele mai sărace. "Cost.mdin 
Urşanu, brat 1 ,  au ajutorat cu taler ". Poarta 
plete lungi ca şi toţi ceilalţi ; ca vârstă 
apropie pe ctitorul principal , ca îmbrăca� 
minte se deosebeşte de el. Costandin 
poartă o zeghe lunga, alba, imblănită, fara 

cina soţului şi a altui bărbat care urmează, 
n'o vedem decât de la  umeri in  sus. La 
gât poarta două şiruri de margele, în urechi 
cercei mai modeşti decât ai Stanei, iar pe 
cap n 'are decât o marama. 

" Dumitru Urşanu, brat, au ajutorat cu taler ", 
este imbrăcat la fel cu Costandin. Este 
mai tanar însă, mustaţa lunga, şi pletele 
lăsate pe umeri sânt negre. In faţa lui se 
află un  copil. 

" Măria, jupâneasa dumnealui ", cu mâna 
pe umarul soţului ,  este îmbrăcată ca şi 
cealaltă Marie. Poarta la gât trei rânduri 

Fig. 1 1 . - Biserica d in  Urşani-Vâlcea. Ctitori i .  Păretele de Sud. 

mâneci. Pe dedesu ptul acesteia are o alta 
haină, cu mineca strânsă, îmblănită mai 
sus de cot, inchisă pe piept cu un şir de 
bumbi negri şi cu găitane de coloare în� 
chisă. Ca petele mânecilor se răsfrâng în 
afară, dând forma unui unghiu, impodobit 
cu bumbi şi cu găitane. Peste aceasţa 
haină, tot lungă, poartă un brâu lat. I n  
faţă are un copil îmbrăcat c a  ş i  ceilalţi. 

"Măria, jupâneasa dumnealui ", neavând 
loc să fie zugrăvita în întregime, din pri� 

I Frate c u  Ion Popescu, de � ig\lr. 

de perle albe. 
De cea la ltă parte a uşii  susţine . biserica. 

"Jupâneasa Nedelea, muma vdtafului " ,  despre 
care inscripţia spune mai departe că "au 
înce put biserica şi au is prăvi t-o " .  Ea poartă 
pe umeri o haina blănită ca şi a soţiei va� 
tafului ; în schimb n 'are păIăriuţă, ci numai  
marama care încunjoară gatul ,  ca  la mai  
toate femeile mai  în vârstă zugrăvite aici. 
Se observa încheietura în bumbi si sco� 
bitura rochiei de- asupra bustu lui (fig. 1 0). 

Dupa această jupaneasă urmează chipu l 
negricios, fără inscripţie, al unui bărba t 
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de o a ltă factură decât celelalte portrete 1 .  
"Plorica, sora vătafului" ,  deci fiica Ne� 

delei, este îmbrăcată la fel cu mama�sa Şi 
cu cele două surori care o urmeaza, Şi 
anume : 
: "Ioana, sora vătafului " ,  şi Stana, sora vă� 
tafulu i " .  Singura deosebire faţă de j upă� 
neasa Nedelea este că aceste trei surori 
poartă la găt şira guri de perle, iar cea din . 
urmă are o rochie cu dungi, spre deosebire 
de celelalte, care au rochii cu flori. Ur
mează apoi un bărbat, îmbrăcat în felul 

secolul a l  XVII I-lea 1 .  Dincolo de fereasta 
cart-i desparte de cei de mai sus, urmează : 
"Jupan Barbu Urşanu, brat vătafu, a fost 
purtător de grijă la această biserică şi au 
ş i  isprăvit�o " .  

. 

In faţa l ui o copiliţă cu o hăinuţă scurtă, 
fără măneci, cu blană, cu rochiţă în dungi, 
iar cingătoarea cu paftale. rotunde. 

Vine apoi " Dumitra, soţia lui " ,  "jupan 
Pătru, brat vatafu" , cu un copil în faţă, 
"Stanca, soţia lui" .  

Costumele lor  sânt cele descrise mai  

Fig. 12. - Biserica Urşani jud. Vâlcea. Ctitorii. Păretele d e  ord. 

celor doi descrişi mai sus, Constantin ŞI 
Dumitru. N'are însă nicio inscripţie. 

Pe zidul  de Sud, începând din spre naos : 
"Jupan Mihăilă, tatăl vă tafului " , apoi 

" Toma, gineri-său " ,  în costume asămănătoare 
celorlalţi. Inaintea lui Toma e un copilaş. 
lIStanca, sora vătafului " , în costumul femeiesc 
descris mai sus, înfăţişează o pafta rotundă, 
împodobită cu o floare deschisă, floarea 
soarelui, motiv ornamental răspândit în 

1 Lipsă d e  spaţ i u ? 

sus (fig. 1 1 ) .  
Şirul cel mai numeros este cel de pe 

zidul de Nord, care începe cu : 
"Jupan Mihai .. .  , singur în tot acest 

şir cu haină îmblănită ca a j upănese
lor. Imbrăcămintea de dedesupt, înflo
rată ca a femeilor, ne�ar putea face să 
credem că zugravul a înlocuit o femeie 
cu acest Mihai, căruia i-a schimbat fisi� 
onomia numai prin adăugirea unor mustăţi 
lungi. 

I Motivul acesta se intilneşte şi in cadrul de piatră al uşii 
de la Vioreşti, de care a fost vorba mai sus. 
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I l  urmează "Maria, soţia dumnealui ", cu 
părul impletit in coade care atârnă pe lângă 
urechi, purtând păIăriuţă ca şi Stana, soţia 
vătafului, şi n işte cercei pandantivi, In 
urechi. 

Ea şi soţul ei sânt, de a ltfel ,  singurii cu 
costume apropiate de ale vătafului ş i  de 
a l  sotiei acestuia. 

Ca ' şi cele două preotese care vin mai 
in urmă, poartă la gât mărgele colorate, 
n u  perle albe ca şi celelalte. 

"Popa Dumitru" ,  cu barbă, mustăţi şi 
plete, este îmbrăcat în veşminte. "Preoteasa 
Mira" îl urmează. "Popa Nicolae" ,  tot în  
costum preoţesc, urmat de " Preoteasa llinca " .  
" Diaconu Nicolae" poartă un  costum dia
conesc, mai simplu decât al preoţilor. 
" Diaconiţa Stanca". "Filip Tdnasescu " e u n  
bătrân cărunt. " Ioana",  apoi "Radu, brat 
Filip" )  "Ilinca ", " Dumitru " ,  "Stanca", Du
mitru sna popa " .  Acesta din urmă, cu incă 

alte trei figuri care urmează, sânt reteza ţi 
de la u meri in j os, pentru a face loc uşii 
ce duce la pod. De-asupra lor inscripţiile 
sânt sterse. Ici-colo au mal rămas ceva 
urme: De-asupra capetelor celor zece din 
urmă apare şi inscripţia aceasta lămuritoare 
pentru aşezarea lor acolo : "Aceşte ce sa 
numesc prisoa[se] au ajutorat cine cu ce au 
putut .. mai  mult cu  alergatura" (fig. 1 2). 

Încheiere. La începutul veaLului a l  X IX-lea 
arhitectura bisericii de la Urşani păstra 
l iniile şi proporţiile veacului trecut, pictura 
se menţinea l a  tehnica ei veche, iar sculp
tura în lemn işi avea încă represintanţii 
ei destoinici. O lume credincioasă bunelor 
tradiţii ridica, după puterile ei, între co
linele verzi ale plaiului Hurezi u n  monu
ment de artă romănească, amintind stră
l ucitele vremi ale acestei arte, în timpul 
lui Matei Basarab si al lui  Constantin 
Brâncoveanu, în ace�te locuri. 
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Mem bru coresp. al Corn. Mon. Ist. 

VI. 

TĂBLIŢE VOTIVE ALE " CAVALERILOR DANUBIEN I. " 

258. - Fragment dintr'un relief d e  marmoră. 
Museul NaţIOnal de Antichităţi din Bucrneşti. Mă-

Fig. 42.  - Museul Naţional d in 
Bucureşti. 

soară : 0,080 X 0,070 X 0,020 m. Fig. 42. 
Din repertoriul figurativ al scenelor se mai păs· 

trează o parte din două registre.  
a. I n  primul registru, care era central şi prin

cipal, se vede un cavaler cu bustul rupt, îmbrăcat 
cu o tunică, pantaloni şi mantie f1uturândă în vânt. 
Supt copitele calului e căzut un om cu faţa la 
pământ. 

b. Din zona urml'ltoare au rămas : un şarpe c e  
se întinde  supt omul căzut şi capul unui perso
nagiu, imediat su pt reptilă. 

259. - Alt fragment dintr'un relief de marmoră. 
Museul din Bucureşti. Măsoară : 0,066 X 0,050 X 
0,0 1 0 m. Fig. 43. 

a. In centrul registrului c entral se află o femeie, 
ce  are în faţă un  trepied pe care stă un peşte. 
Ea e flancată de doi cavaleri. Din cavalerul care 
era la stânga se mai păstrează un picior şi partea 
din faţă a unui cal. Din celălalt cavaler, supt care 
e un om căzut pe spate, se  păstrează o bună 
parte din cal şi un pi cior al stăpânului. Femeia 
din centru duce palmele supt botul cailor. 

b. In ultima zonă se mai menţin doi şerpi, ce 
însoţesc pe  cei doi cavaleri şi sânt dispuşi în 
schemă haraldică. 

260. - Tăl;liţa de pLumb. Descoperită în 1 905 

d e  maiorul Tzupagu, care o vându colecţiei Capşa, 
unde se păstrează. Măsoară : 0,083 X 0,077 X 
0,004 m. Fig. 44. 

Repertoriul e încadrat de  două colonete răsu
cite şi terminate cu capitele corintice, care sus.1in 
un dublu arc rupt în centru. Cele două arcuri 
formează două mici nişe legate între ele şi com
puse din trei liniii bolti te, ale căror goluri sânt 
umplute cu şiruri de perle. 

a. La intersecţia nişelor se  află o acvilă c e  
priveşte spre stânga ş i  e gata de  zbor. în colţu
rile superioare ale plăcii stau două capete ome
neşti j cel din dreapta fiind mai clar, se  vede  că 
suflă într'o trompetă. 

b. In ni şa din stânga e bustul lui SoL îmbrăcat 
într'o mantie, cu capul Încununat cu o coroană 

Fig. 43. - M useul Naţional de Antichităti 
din Bucureşti. 

de raze şi cu o tolbă de săgeţi alăturea de arc, 
pe spatele lui .  Nişa din dreapta e reservată bus
tului Lunei, îmbrăcată şi du când În spate un corn 
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de semilună. Lânga basa ce uneşte cele două 
nişe, e pus un cap de taur flancat de doi şerpi 
ce se ridică spre coarnele lui. 

c. Centrul monumentului e ocupat de o femeie 
În picioare, de profil spre dreapta, Îmbrăcată cu 
un chiton şi un chimation. Ea stă pe o basă simplă, 
aşezată de-asupra unui pumnal pus orizontal pe 
pământ şi duce palmele supt botul cailor. Cava
lerul din stânga e un soldat, Înarmat ru coif 
şi platoşă, peste care flutură o hlamidă. Cu 
dreapta ridicată face salutul roman spre fe
meia din centru. Un acolit la fel Îmbrăcat stă 
În p icioare la spatele stăpânului. Cavalerul din 
dreapta e Îmbrăcat În costum oriental (tunică şi 
mantie fluturândă În vânt) şi cu capul descoperit. 
Face şi el acelaşi salut. E urmat la fel de un 
acolit, purtând tot un  costum oriental, cu beretul 
frigian pe cap. Se pare că e agăţat cu mânile de 
coada calului. Supt copitele cailor sânt căzuţi cu 
faţa la pământ, doi oameni. 

d. în zona următoare, Începând de la stânga 
spre dreapta, se văd : un leu Înfuriat spre un 
kantharos ,. un trepied Încărcat cu un peşte (del
fin ?), spre care îşi ridică ciocul un cocoş ; un 
om ce stă În picioare lângă un altar, de-asupra 
căruia întinde mâna şi priveşte spre un !11ic  edi
ficiu care are forma unui templu, cu un fronton 
susţinut de trei coloane, acoperişul şi păreţii for
maţi numai din bârne şi fiind umplut cu nişte 
obiecte neclare, de o formă c.irculară ş i  punctate 
În centru. 

e. Ultima fâşie a repertoriului conţine de ase
menea o serie de lucruri şi fiinţe destul de clare. 
Un câne aleargă spre dreapta . In faţa lui sânt trei 
oameni goi ce se ţin de mână : primul poartă 
barbă şi pare a Îndemna pe cei doi tineri să-I 
urmeze. Vedem apoi : trei lucernae puse pe câte 
un suport, trei pâni în formă de inel, supt ele un  
candelabru cu trei braţe ş i  un  cap  de berbec. 

261 . - Tăbliţă de plumb, ruptă În mai multe 
bucăţi (unele lipsă) şi descoperită în aceleaşi îm 
prejurări ca şi cea precedentă. Măsoară : 0 ,1 1 5  X 
0 ,088 X 0,004 m. Col. Capşa. Fig. 45. 

Are forma unui mic edicul, cu frontonul tri
unghiular susţinul de două colonete răsucite. 

a. tn timpan stau busturile lui Sol cu cununa 
de raze (Ia stânga) şi Luna (Ia dreapta). Soarele 
e urmat de un mic şarpe, care figura şi după 
Luna, acum distrus. 

b. Prima zonă cuprinde : un taur ce merge spre 
dreapta, o acvilă cu aripile desfăcute şi apoi un 
.obiect neclar (un om căzut pe pântece ?). 

c. In regestul central ,  care e şi cel mai mare, 
stă la mijloc o femeie cu hainele drapate şi cu 

u n  polos pe cap.  Cei  doi  cavaleri dispuşi În schemă 
eraldică În jurul ei, sânt rău conservaţi, Însă e 
sigur că cel din stânga e un soldat, cu platoşă, 
mantie În vânt, coif şi lance. Fiecare cavaler e 
urmat de  o femeie la fel Îmbrăcată ca şi cea 
din centru, şi care duce mâna la gură. De-asupra 
cailor şi femeii din centru se ridică, faţă în  faţă, 
doi şerpi. Alţi doi şerpi stau de·a lungul p icioa
relor cailor, cu capetele ridicate spre un trepied 
aşezat de-asupra a două vase (cratere). De o parte 
şi de alta a trepiedului se află două corpuri ome
neşti, goale şi căzute pe o lature şi apoi câte un 
delfin cu capul spre trepied. Colţurile de jos ale 
regestului sânt ocupate de câte un crater, fiecare 
cu picioare şi mănuşă. lângă picioarele omului 

Fig. 44. - Col . Istrati-Capşa, Tu'rnu-Severin. 

căzut în stânga, mai sânt patru pumnale, ori o 
coloneti învârtită de patru ori. 

d. Ultima zonă conţine : un patruped cornut 
(căprioară ?) ce aleargă spre dreapta, trei altare 
având de-asupra lor trei pâni şi trei lămpi (?), un  
trepied Încărcat cu un  peşte, un crater enorm, 
asămănător cu cele descrise mai sus, şi un berbec 
ce merge spre vas. 

Cu cele p atru monumente descrise mai sus, 
m'am ocupat pe larg într'o lucrare a mea relativă 
la acest cult 1. Deocamdată menţionăm numai 
contribuţiile, unele necunoscute pănă acum, pe 

1 ,,1 Cavalieri danubialli", in Ephemeris DacoromallQ. 
VII .  
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care le aduc acestea la cunoaşterea zeilor cărora 
fuseseră dedicate. 

- 1 '
°. -E pentru prima dată când ni se atestă exis-

Fig. 45. - Col. Istrati-Capşa. 

tenţa acestei religii şi la Romula. Pănă acum era 
c'unos-cută În Dacia Inferioară numai la Drobefa l 
şi Orlea, în jud. Romanaţi 2. 
- 2 °. Cele două plăci de  plumb de mai sus sânt 

cele mai bogate în representaţiuni din cele 1 3� 
de  ex-voturi ale acestui cult adunate de  mine 
din Museele ţărilor dunărene. . 

3 °. Şarpele stând pe  pămând de-a lungul p icioa
relor cailor, motiv întâlnit pe trei tăbliţe romulense, 
era cunoscut în această situaţie numai pe o tăbliţă 
din Transilvania s şi fusese rău i nterpretat '. Acum eI 
ni apare clar a fi însoţitor în luptă  al zeilor, ca 
pe unele icoane mithriace 5 şi ale cavalerului trac '. 

1 La m i n e, în A n. Inst. Studii Clasice- Cluj, II ( 1 933-
1 935), D. 1 8 1  şi n r. 1 .  

2 Eph. Dacorom., V I I ,  mon.  26 ş i  27. Vezi ş i  harta anexă. 
• l bid., mon. 18. 

• Buday, Dolgoza/ok-Szeged. 1 928, r .  1 0 1 : valurile mării. 
� Cumont, 1 extes et monumtn/s ligures reia/ils allX 

mysteres de Mithra, I I ,  p. 424 ; RustovtseH, in Mitth. 
d. Deutsch. A rch. Ins/., 1934, p. 1 90 şi urm. 

• Kazar0w, in Pauly-Wissuwa, Realencyc/., Suppl. I I I ,  
col. 1 1 3�. 

4 °. Represintarea vânturilor supt forma unui 
cap de om cu părul răvăşit ş i  suflând într'o 
trompetă e de asemenea un lucru nou în plastica 

tăbliţeJor noastre, împrumutat fără îndoială din 
arta mithriacă 1 .  

5 °. Tot nou este şi  capul de taur flancat d e  
cei  doi şerpi ,  c e  poate f i  i nterpretat c a  un  sim
bol astral, capul de taur fiind  emblema cons
telaţie i  cu acelaşi nume, iar corpul sinuos al 
şerpilor indică drumul urmat de astru pe  bolta 
cerească 2. 

6 °. Pumnalul pus supt p icioarele "Zeiţe i " ,  
d in  centrul une i  tăbliţe, face alusie la marile 
jertfe sângeroase ce i se aduceau prin crio
taurobol 3• 

7 °. Noutatea cea mai importantă pe care 
o aduc cele două tăbliţe de plumb descrise mai  
sus,  e presintarea unui  cavaler în aspectul unui 
soldat roman. Acest mi litar apărea numai p e  
unele tăbliţe de plumb panonice, servind  d e  
acolit zeului cavaler ' ş i  fusese bine identificat 
de Rostovtseff cu Mars 5. Plăcile de plumb 
romulense n i  arată că zeul războinic roman, 
nu numai că era subordonat unuia din cei doi 
cavaleri, dar, într'un moment, fusese şi  asimilat 
cu ei, ş i  aceasta fu opera soldaţilor de la Du
năre, adoratorii ce i  mai fideli ai acestor divi· 
nităţi războinice. 

8 °. Omul sacrificând la altar apare pănă 
acum numai pe cele mai vechi monumente, 

e .  

a .  d.  b .  
Fig . .(6. - Î.ol. Istrati-Capşa şi Col. Georgescu

Corabia. 

acolo unde : cavalerul nu fusese încă dublat 6. 
Căsuţa din faţa lui e întâlnită pe un singur 

I Cumont, o. C., 1 ,  p. 96 şi II, n-le  245, 25 1 ,  253, 257, etc. 
• Eph. Dacoromana, VII , p. 26 1 .  
I lbid. 
• Ibid., m o n .  59 şi 7 1-94. 
� Vne tabletle votive thraco-milhriaque du Louvre 

(în Merr.. Acad. Inscr" X I I I ,  Paris 1 923), p. 8 
• Eph. Dacoromana, VII, mon.  7, 10, 17,  35, etc. 

http://patrimoniu.gov.ro



MONUMENTELE I NEDITE D I N  R OMULA 1 1 3 

medalion panonic 1 şi prin conţinutul ei poate fi 
interpretată ca o cistă mistică Încărcată cu obiecte 
sacre. 

9 °. Cei trei mişti goi formau o caracteristică 
tot a tăbliţelor panonice 2. faptul că unul din ei 

divinităţi poleiade, nuanţă căpătată de această zeiţă 
prin sincretism. 

1 1  0. Orânduirea şarpelui, peştelui ş i  a omului 
ucis supt copitele cailor apare pentru prima dată. 
Se cunosc însă numeroase exemple unde fiecare 

fig. 47. - Col . Istrati-Capşa. 

apare conducător şi cu barbă ne duce la conclusia 
că e mistagogul ,  ca şi în misterele mi thriace 3. 

1 0 °. Polos-ul pe capul zeiţei ce stă între ca
valeri, e cunoscut pănă acum numai pe un mo
nument, şi acela inedit 4.  EI e specificul unei mari 

dintre acestea stă separat în acest loc. Rolul lor 
ar fi  bine lămurit dacă s'ar cunoaşte mitul cultului. 

1 2 °. Plastic ,  figurativ şi religios, cele două plăci 
de plumb din Romula se leagă, nu de grupul din 
Dacia, ci de cele panonice, turnate în acelaş metal l• 

VII. 

OBIECTE DE PĂMÂNT. 

A. FIGURINE. 

1 .  Colecţia Maria Istrati-Capşa. 

262. - Acvilă. Lut roşu. Înaltă de 0 ,017 m. 
fig. 46, b. 

Stă cu aripi le desfăcute gata de zbor, cu capul 
întors în spre stânga şi cu corpul acoperit peste 
tot cu mici scobituri ce caută a imita penele. E 
în general sumar modelată şi servia ca mănuşă 
la buza unui vas (poate şi opait), din care se 
mai păstrează o bucată drept postament. 

263. - Acvilă. Lut roşu lustruit cu o patină 
verde. Capul şi ghiarele î i  sânt rupte. InaItă de 
0,1 1 0  m. fig. 46, o. 

264. - Venus. Pământ roşu. InaItă de 0,073 m. 
Fig. 46, c. Bust rău avariat (braţele şi ceafa li psesc). 
Părul, despărţit în două de-asupra frunţii îi cădea 

, lbid. , mon. 36. 
• Jb id. , mon. 62, 64, 7 1 -94 şi 1 1 0. 
8 Minto,  in Not. degli Scavi, XXI ( 1924), p. 368 şi urm. 

• Eph. Dacoromana, VII, mon.  1 24. E o p i atră gravată 
aflată de noi î ntr'un desem n  la I nsti tutul  arheologic 
german din Roma.  

Bul. Com. MOIl. lst., - Fasc. 9�. 1937. 

pe umeri şi spate. Cu palma mânii drept( îşi 
acopere o mamelă. 

265. - Capul unei figurine de terra rossa. 

fig. 4 . - Col. Constantinescu şi Col. Capşa. 

Inaltă : 0,037.  Fig. 47, a. Are fata de la ochi Îll 
jos complect distrusă. Represintă o figură masculină 

1 Co:n pară c u  mon. 7 1 -94. 

3 
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cu trăsăturile d istinse ale unui roman : fruntea 
uşor bombată, părul grupat în şuviţe mari ş i  dat 
pe spate, iar în golurile ochilor va fi avut două 
bucăţi de  sticlă colorată. 

266. - Faţa unei fi{;urine. Lut cenuşiu. Înaltă : 
0,060 m. Fig. 47, b. înfăţişează un  interesant 
po�tret masculin neroman : faţa ovală , cu fălcile 
şi  bărbia mult desvoltate, fruntea mică şi  teşită ; 
sprâncenele îngroşate, arcuite şi împreunate de-asu
pra nasului scurt şi gros ; ochii mari mult deschişi, 
cu pleoapele cărnoase ; urechile mari şi ovale, 

_._--.--------
i 
i 

1 • _______ ___ Ii>-_______ _ 
a .  b. 

�. J, .  

Fig. 49. - Col. Constantinescu. 

buzele groase, iar gâtuI scurt. Trăsăturile acestui 
personagiu represin1ă fără îndoială un tip etno
grafic local şi nu sânt ieşite din nepriceperea 
meşterului. rn niciun cas, acesta nu poate fi un 
Dac, căci e imberb, şi nici aspectul feţei nu samănă 
cu chipurile de Daci de pe Columnă. Samănă a fi 
mai mult un barbar asiatic. 

267. - Figură femenină. Pământ roşu. lnaltă 
de 0,035 m. Fig. 47, c. E mult tocită de apă ş i  
avea părul desfăcut în două de-asupra frunţi i .  
Poate o Venus. 

. . . i 

·i 

268. - Faţa unei figurine. Pământ roşu. Inaltă 
de  0,027 m. Fig. 47, d. E o figură ovală, cu ochii 
mult deschişi ş i  drculari, nasul, îngroşat, gura 
scurtă şi  plină, iar şuvitele de păr ce se mai păs
trează, îi cad pe frunte. Ar fi prin urmare un 
lucru din vremea lui Traian·Hadrian '. 

269. - Phallus. Lut roşu. Lung de 0, 140 m. 
Fig. 48, a. 

A fost găsit în 1 889 de farmacistul Henţiescu 
din CaracăI. E de pus în legătură cu cultul lui 
Priap, atestat şi de  alte monumente ale acestui 

zeu, descoperite în cârn pia romănăţeană, unde 
el era mult venerat alături de  alte d ivinităţi cu 
caracter agrest 2. 

270-4. - Patru Olari figurine de pământ ro�u, 
pentru care vezi n-Ie 284 şi  290 de mai jos . 

2. Colecţia I l ie Constantinescu-Cara căI. 

275. - Capul unei figurine femenine. Pă
mânt roşu. Inalt : 0,048 m. Fig. 49, a. Poartă o 
bogată coafură terminată În tutu/us. Faţa e 
puţin tocită, dar se observă că nici  t iparul cu 
care fusese turnată nu era prea bun. 

276. - Ceafa unei figurine. Lut roşu. Înaltă : 
0,055 m .  Fig. 49, b. Formele părului sânt în
semnate prin l ini i  adâncite în lungul capului. 
Pieptănătura e caracteristică epocei lui Traian
Hadrian : o diademă rotundă, ridicată pe creş
tetul capului ş i  un mic tutulus fixat cu u n  
pieptene. 

277. - Cap de Selen. Argilă roşie. Înalt 
de 0,031 m. Fig. 49, c. Faunul are un aspect 
foarte expresiv prin exagerarea diformităţilor : 
craniul mic  şi pleşuv, urechile cărnoase şi aple
cate, nasul socratic, gura deschisă şi  cu bărbia 
desvoltată, peste care se răsfrânge buza de jos. 

278-9. - Faţa unui cap femenin. Pământ 
galben. înaltă 0,044 m.  Fig. 49, d. Găsită în 
dublu exemplar. Poartă părul desfărut în două 
de-asupra frunţii ş i  căzut pe umeri. Peste aceasta, 
e un văI fin şi  de-asupra urmele unui modius. 
Modelarea feţei ni arată o figură orientală I 

bărbia prelungită, nas pr.elung şi acvilin, fruntea 
dreaptă, etc. Poate fi o zeiţă ca : Fortuna, Ceres, 
Cybele, etc. 

280. - Tipar pentru o figurină. Argilă roşie. 
Inalt de 0,052 m. Fig. 49, e. Se turnau cu e l  

1 Compară c u  u n  a l t  exemplar, la  mine, Antichităţi din 
Scythia Minor. în Analele Dobrogii, XVI ( 1935)" no. 17  
şi fig. 3 ,  b.  

I Pârvan. ştiri n o u ă  din Dacia Malvensis, A n .  Ac. 

Rom., XXXVI, Bucureşti 1 913, Mem. Secţ. Ist., p. 28, şi 
pl. VIl l,  4 .  
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capete de  figurine femenine Înalte de 0,040 m.  
Părul era grupat În  mari şuviţe pe frunte. formele 
feţei sânt slab adâncite. Nu s'a aflat până acum 
nici  un model ieşit d in  acest tipar. E interesant 
de observat că reproduce în mic acelaşi model 
Intâlnit la mari le figuri de pământ descrise supt 
n-Ie 284, 2QO şi  270· 4. 

28 1 .  - Bust feminin. Pământ galben. Inalt de  
0,058 m.  fig. 49, f. Era turnat în  nud  ş i  cu faţa 
Întoarsă puţin spre dreapta . O cărare îi desparte 
părul În două, căzut pe spait:, De şi rău măcinată 
de apă, poate fi bănuită ca Venus. 

282. - Cep. Pământ galben. Inalt de 0,065 m., 
diam. disc. ,  0,075. Fig. 49, g şi fig. 54, i. E for
mat d intr'un disc puţin ciupit şi dintr'un ghivent 
cu cinci învârtituri. E un obiect destul de intere
sant prin raritatea şi  materialul în care a fost 
turnat. Va fi servit la un vas mare de lut. 

283. - Cap de leu. Lut roşu-gălbuiu. Înalt de 
O,OSO m. fig. 49, h. Expresiv turnat şi  cu gura 
ameninţătoare. 

284. - Figurină feminină, pentru care vezi 
n-le 290 şi  270-4. fig. 49, i. 

285. - Fragment din şa/dul unei statuete le
minine. Pământ roşu. înalt de 0,047 m. Fig. 49, j. 

Pe haina cutată se razimă mâna stângă a 
persoanei represelltate. Turnarea se făcuse în gol· 

Fig. 50. - Col .  Georgescu. 

286. - frunza de acan t. Argilă roşie şi fină. 
Jnaltă de 0 , 1 09 m. fig. 49, k. Era turnată cu un 
tipar Îngrij it  săpat. 

287. - Venus. Statuetă de lut roşu. înaltă de 
O, I l  ° m. Recent descoperită. 

Turnarea e făcută neîndemânatec, ş i  cele două 
tipare nu au fost pe deplin suprapuse ca ' să dea 
o figură isolată. Zeiţa e în nud ş i  cu mânile îşi 
acopere goliciunea corpului. Un văI fin îi În-

Fig. 51. - ColeCţie particulară la Reşca. 

făşoară bustul şi cade pe pământ. 

3. Colecţia Gh. Georgescu-Corabia.  

288. - Bacanta. Argilă roşie .  Înaltă de 0,070 m. 
fig. 46, e. Se păstrează numai masca ei cu părul 
împ letit cu ciorchine de struguri ş i  legat cu o 
taenia perlată. In golurile ochilor era iixată sticlă 
colorată. 

289. - Minerva. Pământ galben. Înaltă : 0,078 m. 
fig. 64, d. Bust cu capul rupt şi turnat în gol. 
E îmbrăcat cu un peplos ce face de la brâu în 
jos cute mari şi drepte. Peste umărul stâng poartă 
o curea În diagonală, de care era prinsă în spate 
o tolbă cu săgeţ i .  In  mâna stângă ţine un scut 
l ipit de corp, de o formă elipsoidală şi cu umbo. 
În dreapta, sumar modelată şi lipită de corp, ţ inea 
o lance de  metal, al cării orificiu se vede în 
palma mâni i .  Lucrarea e mediocră şi se vede că,  
după ce a fost arsă, fu remodelată cu cuţitul. 

290. - Masai femenină. Pământ roşu. Inaltă : 
0, 1 60 m. fig. 50. Atari figuri se găsesc în număr 
mari la Romula. În  colecţia Capşa se află  patru 
exemplare (v. n-Ie 270-273 şi unul în colecţia 
Constantinescu, v. no. 284) .  Sânt turnate cu u n  
tipar comun c e  are trăsături rudimentare. Părul 
e tratat În şuviţe groase, dispuse paralel ş i  per
pendicuJar în jurul frunţii. Peste el  se pare că 
era aruncat un văI căzut până p e  gât, ce e de 
ghicit în dungă groasă ce-l încunjoară. fruntea 
e îngustă, ochii mari , genele îngroşate, nasul lung 

http://patrimoniu.gov.ro



116 BULETINUL COMISIUNII  MONUMENTELOR ISTORICE 

şi puţin proeminent, iar buzele scurte şi  prea 
groase. Obrajii şi bărbia rotunjite ies mult În relief. 

Sânt de văzut În aceste modeste ornamente 
nişte represintaţii plastice, cu care se Împodo
biau păreţii caselor, după cum probează şi  urmele 
de mortar păstrate pe  unele din ele '. 

29 1 .  - Figurină-vas. Pământ roşu. Înălţimea 
a p roximativă de  0, 1 50 m. Fig. 5 1 .  

Vasul era modelat î n  cap d e  femeie, p e  al 

Fig.  52 - Col.  Constantinescu. 

drui creştet era gura lui, cu două mănuşi (rupte) 
în formă de modills. Gâtui ce servia de suport, 
e îngust, Încât Îi da o stabilitate nesigură. Execuţia 
Iasă mult de dorit. Obiectul a fost fotografiat de 
nOI In primăvara anului 1 935,  de la  o femeie d in 
Reşca. N eputându-l cumpăra din causa preţului 
enorm ce-l pretindea  descoperitoarea, a dispărut 
mai  apoi În comerţul de antichităţi , de unde a 
fost recent achisiţionat pentru colecţia sa de d . 
.seb. Neamţu. 

* * 

Plastica În lut era destul de desvoltată şi căutată 
Romula. N e :  esităţile estetice de a Împodobi 

n exterior şi  i nterior casele lor i-a determinat pe 
o calnici a se mulţumi cu produsele atelierelor 
ocale. Multe erau duse ca ex-voturi în sanctuarele 
oraşului sau În capele domestice 2 .  Când eu mai  
aveau loc aci ,  erau Îngropate În vecinătatea tem
plelor, şi astfel se expl ic ă frecvenţa lor 3 (n-I e  

, Motiv decorativ frecvent, întâlnit la  sh aşinele caselor 

pompeiane. Era in  general cu noscut m u l t.)r edificii greco
romane ; ef. Zamont,  s.  v. jiglinlllll, î n  Daremberg- Saglio, 

D el . .  II, 2 .  p. 1 1 33. 

2 Jamont, art. cit . ,  p. 1 134. 
• 8lanchet şi GJltier, s. v. sigillum, in D a remberg

S agli o ,  Dict. , IV, 2, p.  1 303. CI. şi arI. Favissae, în 

.acelaşi Dicl. 

264, 287, 288, 289, etc.). La serbătorile �atllrnalia 
şi În ziua Sigillaria, ele se făceau cadou copiilor 
sau se schimbau ca daruri între prieteni 8. Sculp
turile de p iatră trebuiau să aibă primul loc În 
aceste gusturi, cum însă aceasta lipsi a prin împre
jurimi şi cea adusă de peste Dunăre nu putea fi 
lucrată în mic şi până la cele mai de samă detalii, -
fără a mai vorbi de marmoră , ce se aducea din 
mari depărtări ş i  cu un preţ mult ridicat la 
Romula, - ei  au căutat cât mai mult produsele 
de argill:j. Acestea stau În concurenţă cu cele de  
bronz, care nu puteau intra decât În casele celor 
mai bogaţi. Figurinele de lut din Romula sânt 
ale unei populaţii de mâna a doua şi  cu puţine 
pretenţii artistice. S 'au turnat cu ajutorul tipare
lor în două feluri de pământ, roşu şi  galben '. 

Pământul galben se Întâlneşte în Sudul judeţului 
Romanaţi, pe lângă Dunăre, iar cel roşu în ţinutul 
Romulei .  Astfel, se poate presupune că acele d in 
lut  gălbuiu, mai puţin numeroase în colonia ro
mană, veniau din oficinile teritoriului sucidavens. 
Figurinele de argilă erau opera aceloraşi sigillarii 
cari pregătiau şi vasele pentru populaţia locală, 
căci se gă3esc amestecate cu rămăşiţele de cio
buri în cele trei fornaces din pădurea satului 
Reşca. Printre ele găsim şi  interesante tipuri et
nografice locale, barbare (no. 266) sau orientale 
(no. 278-9). E un nou document pentru amalgamul 
etnic al oraşului, unde localnicii se amestecă şi  cu 
veneticii ex tata orbe romana. Venus se bucură 
de cele mai  multe reproduceri, alese pentru gra
ţiosul chip, în gusturile domestice (n-Ie 264, 287, 
etc.). Copii după modele În bronz sânt prea puţine 

Fig. 53. - Col. Constantinescu. 

(n-le 269 şi  277), căci se toarnă În general cu ti
pare anume făcute, cum ni  indică un singur 
exemplar ieşit la lumină pănă acum (no. 280). 

I Suetoniu, Clau dius, 5, şi Seneca, Episl , Xli ,  3.  

• Pentru tehnica turnării  v. arI.  cit.  al  lui  Jamont,  pp. 

1 1 32-36. Vor li  fost multe vopsite, aşa cum se obişnuia 

(Jamont, art. ci!.,  pp. 1 1 1 3 şi 1 1 36), însă coloarea nu a 

resistat supt asprele intemperii atm Qsferice din această 

regi une . 
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292-3. - Două cărămizi circulare, ce se folo
siau la construcţii de coloane. Col. Capşa. D ia
metrul lor : 0, 1 70 m., groase de 0 ,060 m. Fig. 48, d. 

294. - Fragment de cărămidă pe  care se păs
trează urma unei labe de câne. Col. Capşa. Inaltă 
-de 0, 1 20 m. Fig. 48, c. 

295. - Cărămidă de formă pătrată, având în 
centru o proeminenţă de forma unui umbo. Pe 
colţurile conservate sânt mici adâncituri În care 
erau aşezate ieşiturile altor cărămizi ce se supra
puneau pe aceasta, lăsând un spaţiu gol între ele. 
Asemenea tipuri de cărămidă se  folosiau la băile 
romane, şi exemplarul de faţă se pare să provină 
-de la hipocaustul castrului roman, recent dărâmat 

Măsoară În stare bună : 0,430 X 0,280 X 0,055 m. 
Fig. 48, f. 

297. - Cărămidă În formă de L. Se Întrebuinţa 
la canale de scurgere, ce aveau o gură pătrată. 
Col. Constantinescu. Lungă de 0,300 m. Fig. 48, g. 

298. - Colţ de cărămidă. Pe el sânt imprimate 
adânc trei rosete circulare. De sigur, marca unui 
fabricant local. Col. Constantinescu. Măsoară : 
0 ,1 05 X 0,040 X 0,030 m. Fig. 48, h. 

299. - Fragment dintr'o cărămidă, având di
mensiunile : 0, 1 27 X 0, 105  X 0,046 m. Col .  Cons
tantine scu. Fig. 52. 

Stampila ce o poartă, GREC, mai e cunoscută 
În câmpia romănăţeană 1. 

fig. 54. - Co\. Constantinescu. 

de săteni .  Col. Constantinescu. Lungă de, 0,450 
m .  şi groasă de 0 ,050 m. Fig. 48, e. 

296. - Cărămidă fragmentară , ce avea o formă 
pătrată. Pe una din feţe se disting, adâncite cu 
·degetele, paralel ş i  în diagonală, două canale. Pe 
laturea dreaptă e un ornament ce represintă o 
ramură de copac cu trei crăci, şi În golurile dintre 
ele stau două cruci uliţe. Atât ramurile, cât şi cru
ci le sânt adâncite În pământ crud cu un obiect 
ascuţit şi În felul unor perle punctate. Dacă ar 
ii posibil a se data acest obiect dintr'o epocă 
târzie, secolul al IV-lea şi al V-lea p. Chr., am avea 
fără Îndoială un simbol creştin În acest ornamentl .  

I Asupra creşt in ismului  târziu de la  R o mula v .  I a  mi ne, 
A ntichităţi din ROlllula, p. 1 ş i  urm. 

300. - Fragment de ţigLă. Măsoară : 0 , 120 X 
0, 1 1 0  X 0,035 m. lnălţimea l iterelor e de 0,020 
m. Col. Constantinescu. F ig. 53. 

Cele câteva l itere conservate ni arată precis 
numele unui corp de trupă necunoscut pănă acum 
la Romula. Cetim cu certitudine : 

[legj(io) XI C[l](audia). 

Legiunea XI Claudia se afl a  În anul 1 00 p .  
Chr. Încă În  Germania Superioară % .  D e  aici 

1 C. I. L.,  I I I ,  8075, 45, a (Sucidava). Pentru alţi fabri 
canţi civ i l i  d i n  aceiaş i  regiune m a i  vezi Tocilescu, Mo

numentele, pp. 361-2 ; Christescu, Viaţa economică a 

Daciei Romane, Piteşti 1 929 ; p. 76, iar  asupra cărămi

dării lor m i l i tare, la mine, o. c., pp.  1 8-27. 

2 C. l. L., XII I ,  6298. 
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fu mutată la  Durostorum, pe  Dunăre. Schimbarea 
lagărului e i  se făcu cu ocasia războaielor daco
romane ale lui Traian. Filov crede pe dreptate 
că ea vine la DUlJăre la  sfârşitul primului războiu 1. 
Fragmentul de ţiglă de la Romula poate fi din 
vremea celor două războaie, când detaşamente de  
ale e i  au staţionat la Romula şi au participat l a  
operaţii le mi litare. E de asemenea probabil că  
aceste vexilaţii d in  armatele Moesi t i  rămân În  
noua provincie şi  după  sfărâmarea regatului dac, 
unde participă la mari le construcţii civi le şi 
mil itare. Tot În aceleaşi misiuni întâlnim În Ro
mula şi detaşamente din legiuni le  VII Clauuia, 
a V Macedonică 2 şi a XXII Primigenia Pia 
Fidelis 3. 

30 1 .  - Tub cilindric de lut roşu. Lung de 

Fig. 55. - Col. Capşa. 

0,800 m .  şi cu dia metrul gurii de 0, 1 20 m. Col. 
Constantinescu. Fig. 48, b. 

Un capăt al lui e amenajat pentru a Îmbuca un 
alt tub, iar celălalt, pentru a fi îmbucat. Asemenea 
conducte se scot din apădudul subteran ce ali
m enta Romula cu  apă din izvoarele de la Frăsinet. 
Drumul lui urma pe lângă malul de Nord al 
Tăsluiului ş i  apoi apuca pe câmpie În direcţia 
vestică (v. ş i  fig. 1 ,  de la Începutul acestui stu-

I Die L egionell der Prcv"nz Moesia, p. 66 (extras din 
Klio, VI  ( 1906). Cf şi Paribeni .  OptifflllS Prillceps, Mes
sina !OO7, 1 ,  p .  228. 

t La mi ne, o. C. ,  p. 25. 
• Două inscri pţii recent descoperite. una de mine şi 

a l t.a in posesia d-Iui  Seb. Neamţu din Craiova. 

diu) 1. Acum şase ani , săpându-se adânc lângă
grădina regimentului 1 9  (nfanterie, situată la Apus. 
de Reşca, el a fost d istrus pe o lungime de  
câţiva metri ş i  cu această ocasie a fost scos la 
lumină şi  tubul de fată. 

302. - Cap de tub, de pământ galben.  Lung
de 0 ,450 m. Col. Constantinescu. Fig. 54, u. 

Servia pentru o mare conductă, din care se 
desfăcea una mai m ică, după cum arată deschi
zătura elipsoidală din partea de jos ' a lui . Capătul' 
păstrat intact se desface ca o pâlnie pentru a 
Îmbuca tu bul următor. 

303. - Tuburi mici de pământ. Lungi de la 
0,1 80 - 0, 1 00 m. Fig. 54, d, e şi g. Col. Capşa. 
şi Col. Constantinescu. 

Asemenea tubuşoare, din care avem un m are· 
număr În cele două colecţii amintite, au un capăt 
retezat drept, iar celălalt cu buza îngroşată şi  
deschis ca o pâlnie. 

Ele vor fi servit ca mici canale În nevoile cas
nice sau acolo unde nu se cerea un debit mare 
de scurgere. 

304. - Basă de colonetă. Turnată În lut roşu. 
Înaltă de 0 , 1 60 m., ş i  cu diametrul basei lung de  
0,1 50 m.  Col. Constantinescu. Fig. 54 ,  c. 

Coloana ce era goală se odihnia pe patru, 
plinturi circulare, ce se micşorează pe  măsură ce 
se apropie de fus. Ruptă probabil de la un  altar
domestic, 

305. - Greutăţi piramidale. Pământ roşu. Co
lecţia Capşa şi  Constantinescu. Fig. 54, f. 

Inălţimile lor variază între 0, 1 00 - 0,250 m.  
Basa piramidei e un pătrat regulat. În apropiere 
de vârf se găseşte de obiceiu o perforaţie paralelă 
cu basa. Destinaţia ce  l i se poate atribui poate 
fi judecată În felurite chipuri ! .  Puteau servi şi. 
drept greutăţi la plasele de prins peşte. 

306. - Bucăţi de mosaic. Pământ roşu sau 
vânăt. Col. Capşa şi  Constantinescu. Lungi
mea lor e variabi lă Între 0,050 - 0,090 m. Fig. 
54, t. 

E o specie de pavaj pl'ntru case, bine cunoscută· 
În tot imperiul roman. Piesele erau de dimensiuni 
egale ,  având capetele umflate şi laturile scobite 
În aşa mărime, Încât se Îmbucau perfect cu ca
petele p ieselor vecine. 

1 Despre acest canal ni dau ample referinte ingi
nerul POIJovici, maiorul Papazoglu şi D. A. Sturdza. Cf. 
la  Odobescu, Antichităţile j/ld. Romanaţi, pp. 47, 60· 

şi 65. 
1 CI. şi Praschniker, În jahreshe[te d. osterr. Inst., XXI

II ( 1 922-3), Beibl., col. 223 şi fig. 1 30 :  Webergewicil t 
oder Netzbeschwer. 
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C. L Ă M P I. 

307. - Tipar pentru funduri de opaiţe, pământ 
roşu şi  de o formă bombată 1 .  Lung de 0,093 m. 
Lungimea lămpii : 0,083 m. ; lăţimea e i : 0,058 m. 
·Col. Capşa. Fig. 55, d şi 56, c. 

De o parte şi  de alta a golului În care se turna 
basinul lămpii. stau două grupe de adâncituri ce 
ajutau la deslipire de tiparul C11 care se turna 
capacul 2. Nu am putut afla decât o singură lampă 
·În Col. Constantinescu, al cării reservoriu cores
punde mărimi i  tiparului d e  faţă. 

308. -- Tipar pentru capace de opaiţe, rupt 
pe laturea dreaptă şi de o formă plată 3. Lungimea 
lui : 0 , 1 85 m., iar a lămpi i : 0, 1 58 m. Col. Capşa. 
Fig. 56, b şi 55, c. 

: i 
t , � 1iI;'",-- - -- - - - l',.[;-- - - - - -----4 

faţă era făcut pentru o lucerna bilychnis, de u n  
tip bine cunoscut 1 .  Centrul adâncit a l  capacului era 
Împodobit cu un ornament În forma unui vârf de 
lance, prin care se va fi perforat şi orificiul pentru 
alimentare cu combustibil .  Pe dunga tiparului mai  
este un  semn de forma de trident cu vârful În jos. 

Expli caţia ce se poate da acestuia nu poate fi 
decât a unui semn ce corespunde cu un altul şi 
cu unghiurile aoiacente, de pe tiparul reservoriu
lui, folosite de lucrător pentru a-i Înlesni p erfecta 
suprapunere a celor două părţi ale lămpii ,  atunci 
când se făcea lipirea lor '. 

Până acum nu am reuşit să descopăr niciun 
exemplar turnat cu acest tipar, de ş i  lămpile cu 

Fig. 56. - Col. Constantinescu. 

Cu el se turnau operculi de tipul lucernelor 
marilor fabricanţi din secolul al I I  .... lea p. Hristos, 
ce aveau pe margene obişnuitele proeminenţe pă
trate, fără ansae, ciocul lung şi cu un uluc ce  
m ergea de  la  orificiul pentru turnat oleum pănă 
la �el cu ellychnium. Observând cu atenţie linia 
marginală din partea dreaptă, lângă rosfrum, se 
vede că ea caută să se ridice, Iărgind forma lămpii 

Această particularitate ni arată că tiparul de 

1 Mentionat de Christescu, o. c., p. 72, nota 4. 
• Toutain, s.  v., lucema, în Daremberg-Saglio, Dict., 

1 1 1 .  p. 1333. Caracteristice identice şi la alt t ipar, cf. 
Walters, Catalogue 01 the Greek afzd Roman. lamps in. 
file British Museum, London 1 9 14, no. 1401 ,  pl. XXXVI, şi 
p. 212, reprodus şi la Toutain, art. cit. ,  p. 1 130 şi fig. 3045. 

• Notat de Christescu, 1. c. 

două până la cin ci lumini sânt numeroase l a  
Romula. E de remarcat tendinţa fabricanţilor locali 
de a imita prin produsele lor pe ale marilor ex
portaturi din Occident. 

309. - Tipar pentru capace de opaiţe d in  
bronz. Pămâut roşu. Col. Constantinescu. Măsoară : 
0,1 1 5  X 0,08 1 X 0 ,030 m. Lungimea opaiţelor tur
nate era : 0. 1 32 m. Fig. 56, a şi 57, m. 

1 Egger in lahreshe{te, XVII ( 19 14), Beibl. col. 52 şi 

fig. 82 şi Evt'lein,  De romeinische Lampen, pl. XIII, 4, 
Haga, 1928. Cele trilychnis ale lui Ianuarius, la Walters, 
o. c., n-le 941 şi  6485. 

• Exemple similare la Toutain, art. cit., p. 1334 şi fig. 
4603 ; alte exemple la Hug, in Pauly-Wissowa, Realencyct., 
X I I I ', col . 1 089, s. v. lucema. 

. 
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Capacele au ca ornamentaţie două linii în relief 
arcuite ' .  

3 1 0. - A. A.  Lucerna. Pământ gălbuiu. Col. 
Constantinescu. Măsoară : 0,083 X 0,064 X 0 ,027 m. 
Înălţimea literelor : 0,005 m.  Fig. 58, c. 

Forma lămpii e de tipul marilor fabricanţi din 
epoca Antoninilor. Are ciocul rupt. Pe fund, în
chisă într'un cartuş se află inscripţia prescurtată : 

A.  A .  
Numele fabricantu lui nu-I  întâlnesc nicăiri. Poate 

fi ş i  local ' . 
3 1 1 .  - Armenills. Lucerna. Col. Constantinescu. 

Măsoară : 0,093 X 0,060 X 0,034 m . Înălţimea lit., 
0,007 m. Fig. 58 ,  i. 

GV . 

Acelaşi t ip .  Reservoriul spart. Pe fund inscripţia, 
abia visibilă : 

CampUi. 

Exportatorul, care fabrică în timpul lui Hadrian 1 ,.  
e de asemenea Întâlnit ş i  î n  Dacia 2. 

3 1 3. - Cassius. lampă de pământ roşu. Col. 
Capşa şi  Col. Constantinescu. Cele patru exem
plare aflate la Romula s ânt de diferite mărimi .  
Cel  mai mare măsoară : 0,085 X 0,057 X 0,030 m. 
Fig. 58, b. 

Acelaşi tip. Pe fund înscripţia : 

Cassi. 
Cassius e activ în I talia nordică prin secolu1 

, 
.. - - - O,\lw _ _ _ _  l 

--t. 
Fig. 57. - Col . Constantinescu. 

Acelaşi tip .  Pe fund, închisă între două cercuri 
concentrice, e stampila : 

Armeni. 

Fabricantul e bine cunoscut în Dacia '. 
3 1 2. - Campilius. Lampă de pământ galben. 

Col. Constantinescu. Măsoară : 0,062 X 0,033 X 
0,025 m. Înălţimea lit. 0,004 m. Fig. 58 ,  d. 

I Modele asemănătoare la Waiters, o. C., p. 213, n-Ie 
1 402- 1 4 03 şi fig. ::33-334. 

' O  serie de fa bricanţi ce semnează prescurtat la 
LOlschke, Lampen aus Vindonissa, 2ii r ich 1919, p. 247, 
fig. 9. 

• C. 1. L., I I I ,  1634, 3 (Apulum). Un examplar de la 
S ucidava ş i  În Col. Georgescu-Corabi a ; la mine, Decou
verfes archiologiques li Su CÎdava ei dans les environs 
(exlr. din A rh. Olt., 19::6, n-Ie 83-85), p, 7. no. z. 

al I I-lea p. Chr., şi ·  şi trimite marfa până la Rin. 
la Dunăre şi  în Dacia ·. 

3 14. - Flavus. Două fragmente din basinele 
a două opaiţe identice. Pământ roşu. Col. Cons
tantinescu. înalte de 0,068. Inălţimea Iiterilor :  
0,009 m. Fig. 58, g şi  h. 

Pe fund inscripţia fragmentară : 
(FIJavi. 

E un fa hri cant cunoscut până a cum numai la 
I Loeschke, o. C., p. 296. 
2 C. 1. L., I I I , 163�, 4 şi 8076, 7. 

a C. 1. L., I I I ,  1 634, !J, a-b ; �076, 8. A pare şi În Dro
bela ; Chrislescu, o. C., p. 72, no. 4, şi Bărcăcilă, Drubeta, 
Bucureşti 1 933, fig. 42. Slampil.ă identică şi  la Walters, 
o. c., p. 1 37, no. 9aO. Cf. încă şi C. 1. L. XV, 5359, şi Loe-
8chke, o. C., p. 107. Recent l-am a liat şi în săpăturile de 
la Sucidava. 
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Drobeta ' .  Tehnica neîngrijită a turnării n i  arată o 
producţie locală, dintr'un centru al Daciei Inferi
oare, poate Romula. 

315 .  - Fortis. Lucerna. Pământ roşu şi galben. 
Col. Capşa, Constantinescu şi  Georgescu. Cel 
mai mare exemplar măsoară : 0,094 X 0,062 X 
0,032 m. Fig. 60, nr. 6, fig. 58, a şi fig. 59, nr. 1 .  

Este exportatorul cel mai  cunoscut l a  Romula. 
S'au aflat până acum peste zece lămpi cu firma : 

Fortis. 

El este activ de  la Vespasian până la Marcu 
Aureliu. Fabricile acestei of/icina erau la  Modena 
şi de aici s'au trimis lămpi în tot Imperiul roman ' .  

- a . h. 

e , 
. I 

lanuari. 

lanuarius e activ în secolul al I I- lea, p. Chr. 1 şi  
lămpile lui apar regulat şi  în Dacia ". 

3 1 7. - Sex tus. Lampă de lut galben, vopsit în 
roşu. Col. Constantinescu şi Georgescu. Măsoară : 
0,072 X 0,062 X 0,023 m.  Fig. 58, j şi fig. 59, nr. 7. 

Acelaşi tip. Pe fund inscripţia : 

Sexti. 

Pe fundul exemplarului din Col, Constantinescu 
mai sânt în jurul inscripţiei trei p roeminenţe 
circulare şi un strugure. Fabricantul e de asemenea 
cunoscut în Dacia '. 

3 1 8. - Atirnetus şi Strobilus. Numele lor ni�l 

. : 
. . 

. 
_

_ .--. , 
/fI.-

� � 
_ __ • 

__ .-",-. __ _ _ _  
- III> 

r--': :_-:.::::: ==--=-ti�;:r""'--_ ------:�:--___ -.-.-. ---�. "' __ -;-_ ..... '_ .. __ _ � , 

, 
J 

Fig. 58. - Col. Constantinescu. 

Produsele lui vin în Dacia odată cu noii cuceritori 1. 
3 1 6. - lanuarius. Lămpi de pământ cenuşiu 

şi  galben. Col. Capşa şi Col. Constantinescu. 
Măsoară : 0,07 1 X 0,062 X 0,027 m. Inălţimea Iiteri
lor : 0,0 1 0  m. Fig. 55, a şi  58, k. 

De t ipul marilor fabricanţi d in  secolul al II- lea 
p .  Chr. Inscripţia de pe fund e abia inteligibilă : 

, Ch dstescu, 1. C., şi BărcăciIă, o. C . ,  fig. 42, nr. 2, dă 
greşit lectura luli, în loc de Flavi, după cum resultă 
din lot. grafie. 

• ef. BuU. delt' 1 nstit., 1875, p. 195 Şi C. T. L.,  XI, 6689. 
L ista răspândirii, la Loeschke, o. c" p. 280 şi u rm. 

a C. 1. L.,  I t i ,  1634, 7, a-d 8076, 16,  a·m ; Tocilescu, 
o. c ,  p.  374 ; Bărcăcilă, o. c., fig. 42, nr.  1 şi Christescu, 
1. c. L-a m  aflat şi la Sucidava. 

Bul. Corn. Mon. IsI., - Fasc. 93, 1937. 

fac cunoscut două lămpi de  pământ din Colecţia 
d-Iui dr. Severeanu, unde i-am notat în treacăt 4. 

, Loeschke, o. C.,  p. 1 07. 
I C. 1. L.,  I I I ,  8076, 18, a-c. Intâlnit şi III. Drobeta ; Chrls

tescu, 1. C. ; BărcăciIă,  o. C., fig. 42, nr. 4 şi Florescu în Rev. 
1st. Rom , I I I  ( 1 933), p. 5 1 ,  fig. 1 0, n r. 1 .  Tot un lanuari 
e de cetit  şi în desemnul de la Tocilescu, n .  c., p. 38�. 

s C. 1. L., I I I ,  1 634, 8 ;  6286, e ; �076, 25, a-b, şi Keune, 
s. v. Sextus, în Pauly-Wissowa, Realencycl., I I ,  A,  2, col. 
2065, d.  Un cxemplar şi de la Sucidava, în Col. Constan
tinesl:u , la mine, o. c., p. 6 no. x. 

• Strobillls : C. 1. L . ,  I I I ,  1 634, 9, a-b ; 8076, 29 a-b > 
ci. şi Loe$chke, o. C., p. 288 şi urm. Atimetus : C. 1. L.,  
I II, 6286, 1 ;  80 /6,  6, a-b ; ef.  Loeschke, o. c . ,  pp. 273 şi  
427. In toamna trecută am mai găsit la  Romula şi un 
opaiţ semnat Probi. 

4 
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3 1 9. - Lucerna bilychnis. Măsoară : 0,095 X 
{),088 X 0,078 m.  Col. Capşa. Fig. 35, b.  

Mănuşa e p l ină  şi stili sată în frunză. Margin i le 
capacului  sânt ornamentate cu l in i i  adâncite. 

320. - Idem. Aceiaşi tehnică şi ornamentaţie. 
Mănuşa mai ascuţită şi cu un cioc rupt. Col. 
Georgescu. Măsoară : 0 , 1 55 X 0,083 X 0,085 m. 
Fig. 59, nr. 2. 

32 1 .  - ldem, cu  c iocul şi măn uşa mai scurte. 
Lut roşu. În dosul mănuşi i  are o mică proemi
nenţă Ijerforată pentru atârnat. Col. Constantinescu, 
Măsoară : 0,085 X 0,080 X 0,060 m. Fig. 56 ,  g. 

322. - Fragment din capacul  unei lucerna bilych
nis. Pământ negru. Col. Constantinescu. Lungimea 
-opaiţulu i  era : 0,074 m.  Fig 56, j. 

Era frumos împodobit cu o acvilă cu  ciocul 
spre stânga, în care poarta o caTana. In j urui ei 

3 

Fig. 59. - Col. Georgescu. 

'se intretaie numeroase l in i i  în relief, în d iverse 
sensuri şi până la  basa mănuşii .  

323. - Lucerna bilychnis. Pământ roşu local. 
Col. Constantinescu. Măsoară : 0 ,095 X 0,055 X 
'0 ,0-l9 m.  F ig. 57 ,  n. 

Formă circulară, cu ciocurile puţin ieş ite .  Mănuşa 
mică şi  pl ină .  Capacul adâncit şi încunjurat de 
două cercuri. 

324. - Lucerna trilychnis. Pământ roşu. Mă
soară : 0,085 X 0,080 X 0,060 m.  Col .  part icu lară 
în Cara căI. Fig. 56, d. 

Ca tehnică şi formă e mult asemănătoare cu 
două exemplare bi lyc hnis de mai sus (n-Ie 3 1 9  
-şi 320). Între rastra se află câte u n  mic  canal 
arcuit mărginit de  ornamente striate. 

325 .  - Idem. Pământ galben. Col. Constan
t inescu .  Măsoară : 0,080 X 0,075 X 0,030 m.  fig. 
56, Iz. 

De o formă circulară, mănuşa plină şi cu cio
curile puţi n eşite. Centrul capacului e spart şi 
peste tot roasă de apă.  

326. - Lucerna cu cinci braţe. Pământ roşu .  
Col. Constantinescu ; fii nd  re cent descoperită. 

327. - Lucerna de bronz. Col. Constantinescu. 
Lung de 0 . 1 35 m., lat, 0,068 m.  şi  înalt de 0,065 m .  
fig. :8 ,  e., capacul ş i  f ,  profilul. 

Avea un căpăcel pentru orifi ciul de aprovisio
nare, acum pierdut. Peste mănuşa i nelată se În
tinde o frunză de viţă ce poartă în cele patru 
colţuri câte un mic strugure, iar i n  centru o 
u rechiuşă. Pe marginile capacului, r id i cate, mai 
aflăm resturile încă a două lodiţe, . aşa că lampa 
se atârna cu un lăn ţişor ' .  Fundul lămpi i  e mic  şi 
concav. Obiect artistic turnat şi probabil de import 
la Romula. 

328. - l.ucerna. Lut galben  vopsit în 
1 exterior cu roşu .  Col. Constantinescu. Dimen-
I si unile : .{),065 X 0,052 X 0,035 m. Fig, 57, g. 

formă circulară, cioc mic  şi mănuşă scundă 
şi pl ină . . Bordura capaculu i  e împodobită cu  
u n  ş i r  de perle s triate, i a r  centrul l u i  c u  o 
amforă, d i n  care causă orificiul pentru ali
mentare cu combustibil a fost puţin deplasat 
spre stânga. 

329. - Lucerna. Lut galbeu vopsit cu  
roşu .  Col. Constanti nescu şi  Georgescu. 
Dimensiun i le : 0,076 X 0,052 X 0,035. fig. 
57, IL şi fig. 59, nr .  4. 

Aceiaşi formă şi  tehnică ca şi cea prece
dentă. Pe  centrul capacului şi închisă între 
dou3 cercuri concentrice, o acvilă e gata 
pentru zbor cu un fulger în ghiare. Orificiul 
ulei ului e deplasat spre dreapta. 

330. - Lucerna. Piimânt roşu . Col. Capşa 
şi Col. Georgescu. Dimensiuni le : 0,062 X 0.054 X 
0,037 m.  fig. 59 ,  nr. 8 şi fig. 5b, e şi fig. 60, 
nr. 1 0. 

Ciocul rupt. De o formă c irculară, cu mănuşa 
pl ină şi c iocul mic. Pe capac poartă în jurul 
orificiului  de combustibil O rosetă cu treisprezece 
braţe, iar pe bordură un rân d  de cercuri con
centrice. Atari opaiţe se fabricau la Sucidava, cum 
n i  arată un tipar al lor, descoperit a ic i  2. 

33 1 .  - Lucerna. Pământ roşu.  Col. Constan-

1 Decoraţi i ,  cu pa l mele l a  mănuşi le opaitelor de bronz, 

la  Ohnefalsch - R i chter, Kypros. 1 ,  Berl in, 1893, 370 ş i  H ug, 
art. c i t . .  col. 1 574. S isteme de atâ ' nat s imil � re l a  Evelein ,  
o. c., pl .  XVI I I ,  8,  10 - 12. O ra iţele de bronz sânt rari  în 
provincii. La V indonissa din 1600 exem p l are descooer i te,  

abia 16  sânt d i n  bronz. CI. Loeschke. o.  C.,  p. 1 32 
• La m i ne,  Decou verles archeologiques el Sucidava, 

p. 6 şi  fig. 8. 
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tinescu şi Col. Capşa. Măsoară : 0,085 X 0,066 X 
0,040 m.  fig. 57, e şi fig. 60, n-Ie 1 1  şi 9. 

Acelaşi tip ca cel precedent. Numai c.'i roseta 
centrală are nouă braţe în l oc  de treisprezece. 
Ciocul puţin stri cat. 

332. - Lucerna. Lut roŞu vopsit în exterior. 
Col. Georgescu. Dimensiunile : 0,070 X 0,043 X 
0,040 "in. fig. 59, nr. 3 .  

E de t ipul marilor fabri canţi d in  secolul al 1 I · lea 
p. Chr. Are însă o mănuşă mare stil i sată într'o 
palmetă ş i  neobişnuită la ace lea. Centrul capacului 
e spart. Pământul, c a  ş i  tehnica, neglijate, ni i nd ică  
un produs local, ce are de model t:nul de import. 

333. - Doua lămpi. Pamânt roşu vopsit . Col. 
Capşa ş i  Constant inescu.  Măsoară : 0 ,072 X 0 .047X 
0,028 m.  fig. 60, n r. 8 şi  fig. 59, nr. 1 0. 

Tipul marilor fabricanţi d i n  secolul al I I-lea p.  
Chr. Pe fund poartă ,o stam pilă ş tearsă, din care 
nu se poate birui de cât numele unui : Fortis, 
Cassius sau Sextus. 

Fig 60. - Col .  Capşa. 

334. - Lucerna. Pământ gălbuiu. Col. Constan
tinescu. Lung : 0,085. fig. 56, i. De o formă 
alungită, mănuşă perforată şi ornamentat cu scobi
turi paralele pe bordura capacului. Poate d i n  
secolde I V-V, p.  Chr. 

335. - Lucerna. Pământ roşu. Col. Constan 
tinescu. Lung : 0,085 m. fig. 57 ,  g. formă circulară, 
cu mănuşa ruptă. Pe capacul adâncit stă în jurul 
unui cerc s implu un ornament periat. 

336. - Lucerna. Pământ roşu. Col. Georgescu. 
Lung de 0,08 1 m. fig. 59, n r. 9. Lucru neîngrijit. 
Pe capacul puţin adânc it  stau dispuse în sensul 
unor raze şi în jurul orificiului de alimentat o 
ser i e  de stri aturi. E d intr'o epocă târzie, secolele 
IV-V p. Chr. 

337. - Lampă. Spartă în ma i  multe bucăţi .  
Col. Capşa. Măsoară : 0,060 X 0 ,045 X 0,040 m. 
fig. 60, n r. 1 2  ş i  fig. 57, 1. 

Lucru rudimentar şi nepriceput. Avea o formă 
conică alu.ngită. E produsul unei  populaţii nevoiaşe 

sau d in t r'o epo: ă târz ie a vie1 i i  de aci (sec. IV-V 
p. Hristos). Mode lat ă cu mânJ .  

338 . - Opai(. Pământ galben. Col. Capşa şi 
Col. Constant inescu. LU llg de U ,064 m. f ig. 60, 
n r. 1 5  şi  fig. 5 1, b. 

Are o formă plată,  cu un  c ioc ce face corp 
comun C l l  bas inu l .  Mănuş.1 e o s i ll lplă proemi
nenţă pros t  li pi tă. Te hn i  ca e fO<trte neîogri j l tă, 
fii n d  modelat c u  1"1 âna. E d intr 'o epocă romano
barbară a Romu1c i .  

339. - Lucerna. Pământ roşu. Col. Capşa (trei 
exemplare ) şi  Col. Georges cu ( 1  exemplar). Măsoară : 
0,078 X 0,066 X 0 ,025 m.  fig. C O ,  n · l e  2 ,20 şi  
25 ; f ig.  59 ,  n r. 5 şi  f jg. 57, a şi c .  

Tipul  se ren-. a rcă pl Î ntr'un basin c i rcular, corpul 
plat, c iocul m i c ,  cu  S ;J U  fără mănuşă, orificiul fi
t i lului  larg desch i s, iH  cel de al imentat era astupat 
cu un  că păcel, acum pif rdut .  

340.  - Opaiţ. Pământ roşu. Col .  Capşa şi 
Con<;t ant inescu.  M ărimi variabile, de  la 0,065 -
0,095 m. ,  lung ime. f ig. 60, n-·le 3-:' ; 1 8 ; 1 9 ;  27 
şi  33 ş i  fig. 57, d. 

Cele opt lămp i  de  acest t ip se remarcă printr',! 
silue t ă  c i r c ulară-plată ,  c ioc  m i c, mănuşă perforată 
şi l7l i că ,  şi cu capul mărgen i t  de  o dungă groasă 
şi turtită 1 .  

34 1 .  - Lampi d iferi te .  f n  afară d e  cele des
cri se mai  sus, se  mai găsesc În colecţi i le amint i te 
încă aproape o sută de l ăm p i  de la Romula, unele 
în s tare fragmentară sau de proastă conservare, 
ce nu au n im ic  specifi c ca formă şi ornamentaţie .  
Exec l.. ţia lor puţi n pretenţioasă şi pământul regi
un i i  ni arată a te l i erele locale. 

342. - Pat r u mănuşi  de op:. iţe m ari ,  stilisate 
în fOl mă de frunză (fig. 57, k şi j ş i  fig. tO, n r. 
3 1 )  sau modelate simplu (fig. 57, il. 

Lămpile de pământ sânt cele mai numeroase 
obiect e ce se descopăr la Romula. Buna conser
Vdre se datoreşte forme i  Jor plate, c are le feria 
de  distrugere,  dar şi numărului impunător ce era 
folosit în antichitate. Ca şi  plasti ca în pământ 
sau piatră de aci ,  ele se împart în mai multe 
categori i ,  corespunzătoare d i feritelor clase de pro
prietari ,  bogaţi ori săraci. Se fabrică multe opaiţe 
în local itat e . dar la început se importau ş i  d in  
marile fabr ic i  ale Imperiului, d in  secolul Antoni
n i lor. A cest import e clar la Romula, ca şi în alte 
localităţi romane, după pământ, tehnică numele 

I T i p  de l a m p ă  specific primei j u m ătă(i a secol u l u i  
a l  I I -lea, p. C h r ,  m a i  a l e s  în N ordul I tal iei  ş i  Sudul 
Rusiei .  CI. Waldhau er, Die a ntiken Tonlampen (Kaiserli·

ches Ermilage), Ptler sburg 1 9 1 4, n-Ie 258-276. Corespunde 
de fart t i p u l u i  V d e  la Evelein,  o. C. ,  p .  21 u.  ş i  pl .  
VI ,  n-Ie  V,  2 ;  V,  1 5 ; V ,  11 ;  V,  1 2 ; V.  1 ş i  V, 1 7 .  
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producătorilor ş. a. m .  d. 1 . Lămpile de import au 
o tehnică superioară : pământul e bine cernut, 
bine ars şi în exter ior vopsit, cu o coloare roşie, 
ce resistă intemperii lor atmosferice. Forma lor e 
specifică : p relungită, cu ciocul mult ieşit din corpul 
basinului c ircular, plată ca să faciliteze transpur
tul ; n'au mănuşi rentru acelaşi motiv : de apar 
înlocuite cu trei mici proeminente dispuse la 
diRtanţe egale pe marginea operculus-u!ui (fig 56. /). 

Un uluc cu o bordură ridicată leagă orificiul 
fiti lului cu al alimentării, unde se lărgeşte, înles
nind turnarea combustibiluJui. Pe fund e nelipsită 
stampila fabricantului, (ef. n-Ie 31 0·8).  Pentru 
Dacia, elt: sânt toate data bile din secolul al I I-lea 
p.  Chr. '. Numărul fabricanţilor străini ce-şi fac 
concurenţă pe p iaţa Romulei e impunător faţă 
de alte centre ale Daciei, şi îşi trimit marfa aci 
diferite centre ale Imperiului roman, ca : A. A ;  
Atimeius; Campilius; Armenius; Fortis; lanuarius; 
Cassius ; F!avus ; Sex tus ; Strabilus ; Prabus, etc. 

A fluenţa p roduselor străine aduse crearea unei 
industrii lo�ale, care imită în primul rând marfa 
de import. Dovada ni-o fac tiparele şi apoi lămpile. 
Dacă forma e imitată perfect, tehnica nu reuşeşte 
să egaleze pe  a m arilor exportatori. Vopseaua 
exterioară cade, pământul nu  e bine cernut, iar  
pasta e pl ină de impurităţi . Din vec inătate, de la  
Sucidava şi din teritoriul e i ,  se aduceau de asemenea 
lămpi. Lutul galben ce lipseşte la Romula e o 
bună dovadă pentru importul de aci ,  pe lângă 

1 Hug. ,  art. cit . .  col .  1 594 ; Loeschke, o. C., pp. 66 şi 
303, şi acel aşi ,  î n  Wesldeul. Mttlh. , V, p. 2 1 1 .  

• Acest t i p  d e  lămpi  s e  datează î n  secolele 1-1 1 ,  ş i 
are caracteristic stampi la  încadrată în cercuri pe fundul  
o paiţului.  CI. şi descrierea l o r  l a  Hug, art.  cit . ,  col .  
1 592. Sânt  aşa-zisele Firmalampm , de t ipul Loeschke, X, 
o. C. , p. 259 U., şi fig. 1 1  (ca m odel) ; Evelein, o. C., 
1 I I ,  p .  35 şi pl. VIlI, n-Ie  1 l I, 82 ; I I I , 40 ; 1 I I ,  20, etc. 
Pen tru exportul celo r  din Italia v. Gummerus, s .  v .  
Induslrie tl. Handel, i n  Pau ly-Wlssowa, Realencyct., 
I X, 2, col. 1 468 şi urm. CI. şi Cagnat-Chapot,  Manuel 
d'arch. , Paris, 1 920, I I , p. 472, fig. 3. 

ornamentaţia cu O rosetă mare pe  capac, ce se 
turna cu un tipar descoperit la  'Sucidava (v. n-I 330). 

Lămpile lo(;ale au o formă circulară, lucra.te cu 
neîndemânare şi sânt l ipsite de ornamentaţie sau 
de numele fabricantului. O deosebită căutare aveau 
oraiţele cu două până la cinci ciocuri (rastra) . 
Pământul le arată a fi o producţie locală. Intere
sant, din punct de vedere decorativ, sânt frumoa
s{ le mănuşi ale lor, stilisa te  în formă de frunză 
de viţă, ce ar putea face alusi e şi la o destinaţie 
funerară. Importul opaiţelor cu firmă Încetează cu 
desăvârşire la începutul secolului al lII- lea, când 
at eli erele locale sânt în stare să satisfacă gustul 
şi cerinţele localn ici lor. Apar pe lângă exemplare 
frumos lucrate şi unele de o tehnică barbară, 
modelate cu mâna şi destinate unei populaţii 
sărace. Unele pot fi şi dintr'o epocă târzie, 
din secolele IV - V, când există o populaţie romano
barbară la Romula. Se poate spune însă cu cer
titudine că sânt opaiţe, mai  bine lucrate, d in 
aceiaşi vreme, aduse probabil aci  din Sudul Dună
rii (n-Ie 336 şi 334). 

E de închipuit că lămpile de la Romula erau 
opera aceloraşi olari cari fabricau şi vase pentru 
localnici. Ateliere de olărie, din nefericire încă 
necercetate sistematic, se găsesc în pădurea sa
tului Reşca. Multe vor fi ieşit de aci ' _  

I mportul lămpi lor costisitoare, din bronz, era 
redus ; de aceia nu e documentat până acum decât 
un singur exemplar (n-I 327). 

(Va urma.)  

1 Se fabricau vase ş i  opaite l a  un l oc, l a  Fasana. CI. 
Loeschke, o.  C., p. 341 U., i ar, pentru alte exe m p l e, l a  

Hug, aX't. cit ., col.  1 54, ş i ]ahrb . f. A lterlumskunde, 1 9 10, 
p. 182. 
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V UN CAIET DE MINIATURIST 
DE N. IORGA. 

--0 --

Hasardul îmi scoate înainte u n  interesant 
caiet de miniaturist român, din Bucureşti, 

Fig. 1.  - Probe de l i tere! orna te 
d intr'un carnet de miniaturist. 

datând de la  j umătatea secolului a l  
XIX�lea, minia turist modest care se  o� 
preşte la singura formă a literelor or� 
nate, pe care le redă in m ulte variante, 
.amestecând şi fragmente de rugăciuni .  

Căzută în mâni proaste, care au a 
·daus notiţe neroade cu creionul ,  după 
ce alţi proprietari î i  adăuseseră Podobi i le 
glasului sau Slavoslovia cea mare, pentru 

cântări, şi cutare altul încercase un miC 
dicţionariu franco-român, cărticica nu va� 

deste numele artistului, care dă în 
gr�ceşte ş i  reţeta cernelei. 

Din unele î nsemnări aflăm n umai 
că ea a ajuns la Pană Catulescu (de 
fapt : Căţulescu), la f:-aţii săi şi la su� 
rori, fiii preotului Pană, cari, rămaşi 
orfani în 1 846, mulţămesc, în  aceste 
cuvinte, u nchiului Veniamin Catu� 
lescu, care se îngrij ise de creşterea lor : 

Fig. 2. 
Probe de l itere ornate d intr'un carnet de miniaturist. 
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" Răm�nând pătrunşi de cea mai adâncă 
durere, simţind străinătatea, fiind orfan i  
fără părinţi, am alergat labunul Dumnezeu 

Fig 3. 

pnn rugăciuni ,  glasul cel ceresc am 
auzit strigând : "Voi, orfani  străini , n u  
[vă] veţi despărţi până c e  e u  nu voiu 

fIg. 4. 

trimite fericirea. Bunul  nostru Dumnezeu , 
arătându-ni  pe acest evlavios unchiu, Ve-

niamin,  şi strângându-ni (sic) ai lui orbni, 
ne-a strâns la piept, zicând : "Voi, orfani 
nenorociţi, ia!ă un al doilea părinte ! " . Iar 

Fig. 5. 

noi [cari] , ascultam glasul lui , i - am răspuns :  
" I ndulgenţa . ta n u  ne va părăsi" .  Astfel 

Fig. ti. 

Dumnezeu, [ce] vede toate, văzând :-pe 
acest bun unchiu, pe care Dumnezeu l-au 
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inzestrat cu norocirea sa, prin rugăciunea 
Ş1 lacrămile acestor nenorociţi, având milă 

rânduri, dar alte notiţe vorbesc de amo
rurile tânărului, căruia-i răsare ca rival u n  

Fig. 7.  Fig. 8.  Fig.  9. 

Fig. 1 0. Fig. 1 1 . Fig. 1 2  

de  a i  l ui nepoţi ; Catulescu Veniamin , 
Catulescu Pa n i " .  

E multă evlavie Ş 1  morală In aceste 

Titupoleos, arhiereu în luptă aprigă pentru 
o Rosalie In 1 853. 
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SAINT GEORGES DELIVRE L'ADOLESCENT EMMENE 
EN CAPTIVITE PAR LES INFIDELES 

PAR MARIE GOLESCU. 
- -0 --

La representation de Saint Georges fi 
cheval portant en  erou pe un  enfant, un  
adolescent gu i  tient une aiguiere a l a  main, 
soit qu'elle se superpose a la composition 
bien connue de Saint Georges tuant le 

Fig. J .  - Saint  Georges deJivrant l 'adolescent ; icâne du 
Musee municipal de Oradea. 

dragon, a vec les personnages accessoires 
(au premier ou au second  plan la prin� 
cesse ; tout au fond, au haut de la tour, 
le roi et la reine tenant a la main les 
clefs de la viile), soi t  gu'elle nous montre 
le saint avec son protege montes sur un  

beau cheval blanc, galopant sur les flots. 
est bien plus ancienne gue nous ne le  
croyions. Le  professeur Jos. Sauer la  ren
contre dans une crypte du Caucase gui  
date certainement du  debut du XIV-e 

siecle, mais gui pourrait etre anterieure 
a l 'annee 1 300 1. Le prof. Sauer pense 
gu'el le represente Gregoire l ' I l lumina
teur, l'evegue d' Armenie, avec son fils 
et coadj uteur, Gregoire, parce que Saint  
Georges serait deja represente par le  
cavalier transpen;ant le dragon. Mais ce· 
dernier pourrait aussi bien etre Saint Theo� 
dore Tiron, auguel on attribue ' un mi
racle semblable. M. Joh. Aufhauser, gui a 
etudie u n  grand nombre de manuscrits. 
pour son ouvrage " Oas Orachenwunder 
des hl .  Georg in der byzantinischen 
Kunst" ,  et gui relate a plusieurs reprises. 
l a  legende ayant trait a l a  delivrance 
de l'adolescent, en publiant la  traduc� 
tion de texfes grecs, ne songe pas, et l e  
fait est curieux, ?t l a  mettre en  relation 
avec la representation, continuant a 
penser gu'il pourrait s'agir d'un domes
tigue du saint, ou bien de Pankratios,. 
Pasikrates ou Passekras, celui gui se fait 
passer pour temoin oculaire a la fin du 
recit de la  passion de Saint Georges 2. 

Oidron a decrit cette representation 
dans une note de son ManueI (p. 372) et 
Schafer en fait mention a son tour. 
M. Aufhauser, gui la trouve dans le ca 
tholicon du monastere de Philotheou , 
sur l'iconostase meme de l'eglise, l a  
decrit a in  s i  : "Saint Georges monte u n  

cheval blanc, derriere lui s e  tient l'adoles
cent, si souvent rencontre dans les re� 

I Jos. Sauer, Die christlichen Denkmiiler im Gotengebiet der 
Krim, Sonderdruck aus dem Oriens Christianus, p.  193. 

• Joh. B. Aufhauser. Das Drachenwullder des Hl. Georg in 
deT byz. KUllst, Byz. Archiv, Leipzig 1 9 1 1 ,  pp. 1 65-166. 
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presentations grecques, qui est son do
mestique et qui tient une aiguiere dans 
la main tendue ; le  roi et la reine re
gardent du haut d'une fenetre ; dev;r nt  lui 
s'agenouille la princesse. L'image est en
touree des scenes du martyre. Cette re
presentation date, ainsi que beaucoup 
d'autres, semblables, rencontrees dans l 'e
xonarthex des eglises principales de l' Athos, 
du XV-e, XVI-e siecles" 1 . Le theme est 
assez frcquent : on le brode au XVII-e 
siecle a Pateritsa, on le peint  il Val opedi ,  
tandis que dans des es(ampes plus tardives 
on le voit circu ler assez largement. Ceci 
n 'est pas fait pour nous surprendre, la 
legende qui l 'a inspire pouvant etre trace� 
dans des redactions differentes j usqu'au 
XI-e siecle. 

C'est dans le Codex Parisinus membr., 
s. XI, foI. 293, que M. Joh. Aufhauser trouve 
la plus ancienne version de ce miracle 
" post mortem" attribue il Saint Georges : 
"du jeune homme de Paphlagonie redui t  en 
captivite" .  " Dans une invasion qu'ils firent 
en  Paphlagonie, les Agarenes emmeneren t 
u n  grand nombre de prisonniers. Parmi 
ceux-ci se trouvait un adolescent qui ser
vait dans l'eglise de Phratris, dediee il Saint 
Georges. Menes devant le chef des l nfi� 
deles, les uns furent decapites, les autres 
reduits en esclavage. Cet adolescent dut 
il sa beaute d'etre designe pour le service 
du chef. Mais, comme il ne consentait 
point  il abjurer sa foi, on  l 'employa aux 
menues besognes de la cuisine, lui faisan t 
porter l'eau et fendre le bois. Dans son 
extremite, i l  adressait des prieres il saint 
Georges. Comme il allait un soir retrouver 
wn grabat, il s'entendit appeler par son 
no"m dans la cour. Ouvrant la porte, i l  
s e  trouva devant un  magnifique cavalier 
qui se pencha comme pour I 'embrasser, le 
fit monter en croupe et l 'emmena au 
galop. Ce cavalier le deposa dans une 
demeure etrangere et puis disparut. Le 
jeune homme tomba dans un profond 
som meil. I l  fu t trou ve le lendemain pa r 
I'un des habitants de ce !ieu, qui s'epou
vanta de lui voir l e  costume des Agarenes 
et se mit il pousser de hauts cris. Le j eune 
homme reconnut l 'habit monacal de son 
hote et l 'eglise de Saint Georges d'ou i l  

, lbid. 

BII/. Corn. MOfl. Ist., - Fasc. 93, 1937. 

a vait ete enleve. Tous les habitan ts loue
rent Di�u pour la miraculeuse delivrance
du  captif" .  Cette version a ete encore trou
vee par M. Aufhauser dans les manuscrits. 
suivants : "Chalki 39, chart. a. 1 559, foI. 263-
265 ; Athous Josaphaion 66, chart. a .  1617, . 
foI . 60-63 ; Athous Paulu 9 1 ,  chart. s. XVII,.. 
foI. 97-98 1 " .  

Toujours du  XI-e siecle, un  recit lege
rement different se rattache visiblement 
au meme miracle : "de Georgcs, fils de Leon ,.. 
chef des armees de Paphlagonie" .  Saint Georges. 
jouissait d'une veneration particuliere en 
Paphlagonie. On venait de loin en  pele
ri nage il son eglise situee dans l 'endroir
nomme "rou 7Wr7.: '.ou 'lj1:0t :ou OlXW;XOU. Le chef 
des armees, Leon, et sa femme, Theophano,. 
veneraient profondemenr le saint. Quand 
un fils leur naquit, i ls le firent baptiser 
dans cette eglise et lui donnerent le nom 

Fig. 2. - Sceau du monastere grec de Galaţi. 

de Georges. Plus tard, ils le confierent aU'. 
pretre de cet endroit pour l 'initier dan 
la connaissance des Saintes Ecritures . . 
C'est il ce moment que les peuplades . 
infideles de l'Ouest, Bulgares, Hongrois,. .  
Scythes, Medes et Turcs, envahirent  le 
pays. Grâce il l a  protection du Tout� · 
puissant, la ville tut epargnee. L'empereur 
ordonna une campagne vengeresse que' 
Leon etait designe il conduire. Etant donne· 
son âge avance, il se fit remplacer �ar 
son f i ls Georges, gui atteignait a peine
l'adolescence. Avant son depart, Leon le 
recommanda il la protection du saint 
dans cette meme eglise ou il avait re<;.u 
le bapteme. Jour et nuit, les parents pri�
aient pour leur fils. La campagne dans le
pays des barbares echoua. Châtiment de 

I lbid., p. 1 6.. 

5· 
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l 'impiete ! Celui gui ne fut pas tue, gui ne 
perit pas dans les flots ou bien qui ne 
fut pas foule sous le sabot des chevaux, 
mourut de faim dans 1 esclavage. Georges, 
a cause de sa grande beaute, fut destine 
au service du chef des Infideles. A la 
maison, les parents ne cessaient de gemir, 
murmurant contre le saint  dans son eglise 
meme. La mere surtout etait inconsolable 
guand elle rencontrait les jeunes gens de 
l 'âge de son fils . De son cate, Georges 
-importunait le saint de ses prieres. L'an� 
niversaire de la fete de Saint Georges 
revint ; nouvelle occasion d'implorer son 
.aide pour la delivrance du prison nier. Au 

Fig. 3 .  - Agrand issement du meme scea u.  

:festin i l  n 'etait question que de Georges, 
.gui  se trouvait l'annee precedente parmi 
les convives, et tous le regrettaient. Ce 
meme jour, Georges s'occupait aupres du 
fourneau, tandis que ses souvenirs retour� 
naient a son pays natal et imaginaient le 
festin. I l  lui fut alors ordonne de porter 
a son maître le recipient nomme zOCJxmJ[1wv, 
rempli d'un mets bouil lant. Mais ce reci� 
pient l 'enleva . dans les airs et le deposa 
en un  instant au milieu du festin dans la 
maison paternelle. A ' l 'aspect de ses ve
tements bulgares et du Z0CJX0U[ 1�OV fumant, 
les hates pousserent des cris d'effroi et 
ses parents s'evanouirent. Quand Georges 
e fut ressaisi, il se mit a raconter com-

ment, se trouvant en Bulgarie sur le point 
de porter a son seigneur le ZO')'l.ou[1(Ov, un 
beau cavalier l 'aurait enleve, le transportant 
au-dessus des flots sur son cheval, et l 'au
rait depose dans la maison paternelle. On 
c hercha vainemen t le  libera teur. Les paren ts 
se remirent a leur tour, et tous se sentaient 
heureux et pleins de reconnaissance a 
l 'egard de Saint Georges. Le miracle ne 
s'arreta pas la ,  car tous les convives se 
rassasierent en gofrtant au mets apporte. 
A pres cela, ils se rendirent a l 'eglise pour 
formuler leurs remerciments et pour de� 
mander pardon d'avoir murmure. Quant 
au 'l.OU')wu[1wv, i l  fut donne  a l 'eglise pour 
servir de calice au Saint Sacrement. Georges 
n 'etait a lors qu'un adolescent. Devenu 
vieux, i l  raconte maintenant ce miracle 
dont i l  fut l 'objet" .  

Cette redaction-ci a pour base le ma
nuscrit Cod. Mosguensis bibl. syn .  38, 
(Wlad.) membr. a .  1 023, foI. 367. On la 
retrouve dans les mss. Vatic. 679, membr. 
s. XI ,  foI. 89 ; Paris 502, membr. s. XII, foI. 
275-8 1 ; Ambros. C. 92, chart. s. XIV, foI. 
1 6- 1 8 ; Athous Xenophon 4, membr. s. 
XIV,  6 ;  Athen.es, Bibl. Nat. 278, chart. s. 
X IV, foI. 286 ; Paris chart. s. XIV-XV f foI .  
78- 1 05 ; Paris Coislin 275, chart. s .  XV, 
foI . 396-41 3 ;  Chalki Ecole theologigue 39, 
chart. a . 1 6 1 7, foI . 47 ; Athous ]osaphq.ion 
66, chart. s. XVII, pp. 69-85 ; Athenes, Bibl. 
Nat. 1 026 chart. s. XVII, pp. 1 059-82 ; 
Barlaam (Meteores) 1 9 1  chart. s. XVII ,  foI. 
52�56 1 . 

C'est celle gui a inspire les trois scenes, 
peintes a la fresque, decorant le monastere 
de Voroneţ en Roumanie : dans la pre
miere on voit le jeune homme offrir le  
vase en  forme de calice au chef des ln�  
fideles assis sur une espece de trane a 
baldaquin ; dans la seconde, Saint Georges 
sur son cheval blanc galopant sur les flots, 
le soutient en croupe ; dans la troisieme, 
Saint Georges, debout, presente le jeune 
homme calice en main,  a ses parents in� 
visibles. 

U ne troisieme version,  sensiblement rac
courcie, change la toponymie : , le jeune 
!Jomme d� Myt ilene reduit en captivite. Dans 
l 'ile de Mytilene se trouvait une egl ise 
dediee a Saint Georges. Les corsaires de 

1 Pp. 1 - 13.  
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Crete conc;uren t le  projet d'en vahir l'ile. 
Ils choisirent  le jour de la fete de Sain t 
Georges, quand tous les habitants se trou
vaient a l 'eglise pour mettre leur plan en 
application et emmenerent en captivite 
tous ceux qu'ils purent surprendre. Parmi 
les ca.ptifs se trouvait le fils d'une veuve. 
Etant  jeune et beau, i l  fut destine au 
service de l 'emir de Crete. La veuve ne 
cessait d'implorer Saint Georges pour la 
deIivrance de son fils. Au moment ou le 
jeune homme se preparah a remplir SOD 
oftice d'echanson,  Saint Georges l 'enleva 
sur son cheval et le rendit il sa mere. 
Tous glorifierent  Dieu et son saint" .  

Cette redaction, qui se trouve dans la  
plupart des synaxaires et menologes rou
mains a partir du XVII ·e siecle,' se rencon
tre, d 'apre s M. Aufhauser, dans la collection 
de recits hagiographiques du Cod. Vatic. 
1 1 90, chart. a. 1 542 ; A thenes 1 026 chart. 
s. XVII ,  pp. 1 082-84, vulgar. ; Barlaam 1 9 1 ,  
chart. XVII foI . 56-57 vulg. ; Athous Josa
phaion 308, chart. s. XIX, p. 1 5, edite 
dans le Synaxarium Eccles. Constantinopol 
(ed. Delehaye), p. 623 1 .  

n nous semble, comme nous l 'avions 
dej a dit 2 ,  qu'il serait oiseux de chercher 
une interpretation differente pour expli
quer la presence du petit personnage 

I Ibid., pp. 22-23. 
2 M. Golescu, Sfântul Gheorghe izbăveşte copilul de la 

Amira, Bucureşti 1 935. 

chevauchant derriere Saint Georges, per-o 
sonnage que l 'aiguiere ou le calice iden
tifie si manifestement avec l'echanson de' 
l 'emir des Agarenes. On fera remarquer 
que, dans les versions roumaines de cette ' 
legende, ainsi que dans I 'Hermineia 1, le 
chef des InfideIes por te le nom d'Amira,_ 
corruption du titre d'emir. Les fresques et 
les icones illustra nt ce theme et suivant 
de si pres le recit, se reDcontrent assez 
souvent en Roumanie 2 :  on le retrouve
sculpte sur le bois de l'iconostase prove
nant de l 'egl ise de Cotroceni, datant du. 
XVII I -e  siecle, qui est conservee au Musee
d'art religieux de Bucarest, et jusque sur 
le sceau du monastere grec de · Saint  
Georges de Galaţi, portant  la  date de-
1 836. L'icone que nous reproduisons_ ici 
nous a ete signalee par le professeur Elie
Minea et se trouve dans le Musee muni
cipal de Oradea. Vu le nombre de ces · 
representations, il n 'etait pas inutile, cro·· 
yons-nous, de revenir sur ce motif que' 
les recits du miracle de Saint Georges. 
eclaircissen t definiti vemen t, en faisant re
monter assez loin dans le temps la for
mation -de son iconographie, it laquelle · 
nous venons ajouter ces quelques nou·
velles preuves de survivance. 

1 V .  Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină, Cernăuţi.' 
1936, p. 258. 

2 V. Brătulescu, Elemente profane in pictura religioasă, Bul/. . 
de la Commissiol1 des MOl1umel1ts historiques, XXV I I, Bucarest . 
1935, fig. 1 0 . 1 1 ,  1 3, 16. 
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"BĂRBOIU, BOTOSESTI-PAIA « .  , , 

Informat că la Şcoala Primară d in  Bărboiu
Mehedinţi se găsesc antichităţi strânse de entu
:siastul director, d. N. G. Pârvulescu, am cercetat 
la 1 2  şi  1 3  Decembre a. c. această comună şi 
.împrejurimile, cu următoarele resultate : 

La  Şcoala din Bărboiu am găsit : 
1 .  Un fragment de relief votiv mithriac (fig. 1 ), 

,găsit prin 1 925 în comuna Botoşeşti-Paia , jud 
Dolj, de d. 1 .  Sârbu, pe atunci învăţător suplinitor, 
acum plutonier de jandarmi. Relieful este săpat 
pe o placă neregulată de calcar, de d imen
siunile 33. 29,  3�/6� cm. Pe dos placa este 
·ciocănită, spre a se fixa cu tencuială de 
părete, şi poartă încă urme de mortar de var. 

Pe soclul reliefului se păstrează sf:irşitul 
·celor două rânduri din inscripţia de dedicaţie : 

VAL 
VIT 

-care se poate completa : [D[eo] S[oli] I[nvicto] 
Mithrae ".Val[erius]". [ex voto pos]uit. 

Din relief avem partea anterioară a taurului 
îngenunchiat pe amândouă picioarele de d' i
mainte ; este încins cu o bandă tivită pe  a mbele 
margeni ; pe  spinarr , supt grumaz, a rămas 
urma genunchiului stâng al zeului, care i-a 
Jmplântat cuţitul ; la ospăţul sângelui se răpăd,  
la dreapta şarpele cu creastă 1 ,  iar în faţă, pe 
-salba revărsată a taurutui gras, cânele. Jumătatea 
posterioară a corpului acestuia este acoperită 
de corpul tânărului Cautes, cu p icioarele încrucişate, 
·.şi care ţine facla ridicată ; tunica, Încinsă la brâu, 
i se opreşte de-asupra genunchilor, făcând cute 
,p ronun ţate în faţă şi  de-a lungul coapsei drepte. 

E ste unul din cele mai îngrijit executate reliefuri 
-d in  această categorie ,  din secolul al I I-lea după 
.Hristos, i ndicând un  templu mithriac ,  poate chiar 
.Ia locul unde s'a găsi t ". 

1 CI. Fr. Cumont,  Mysle res de Milhra, tome I I, fig. 207. 
• Pentru alte i n dici i  de cult  mithriac in j ud. Mehedinti,  

'V. AI. Bărcăcilă, Monmenlele religioase ale Dru belei, 
i n  A rhivele Olteniei, 1 934, n-Ie  7 1 -3. 

2. Statuetă de bronz, Mercurius (fig. 2). I i  

l ipsesc picioarele de din jos de genunchi şi  d in  jos 
de cot, mâna dreaptă, în care ţ inea punga. In  
stânga avea caduceul ,  prins în palma întredeschisă . 
Părul i se lasă în jurul frunţii ,  acoperit de păIă
rioara cu aripi (petasosJ .  De pe umărul stâng îi 
cade pe spate mantia, care i se înfăşoară pe după 
cot, căzându-i pe antebraţul Întins în sus şi lă
sându-i restul corpului gol. Inclin ă  capul spre 
dreapta, stă răzimat pe piciorul drept. 

Fig. 1 . - Fragment de relief votiv mithriac din 
Botoşeşti-Paia (Dolj). 

fără să pot obţinea deocamdată date mai precise 
asupra locului unde s'au găsit aceste două sculpturi 
romane, cercetând comuna Botoşeşti-Paia, a m  
găsit pe Valea Păii, mai jos de botul Piscului 
Cazaci lor, unde e şi o fântână, un Întreg cimitir 
vechiu pe coasta de Nord a văii , iar ceva mai  
sus,  în dreptul Pisc ului Cazacilor, pe aceiaşi coastă, 
fragmente de ceramică romană (fig. 3) de coloare 
gris şi roşcată. Locul acesta este ca la trei chi
lometri în sus de satul Paia. Sânt indici i  suficiente 
pentru o aşezare romană aici şi în apropiere. 

In aceiaşi comună, pe culmea Pluta, care tiveşte 
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-spre Nord valea Botoşeşti , am cercetat locul 
..numit Cetatea, de  care se leagă tradiţia unor lupte 
'ntre "cetăţeni i" de supt stăpânirea lui Micu şi 
. .duşmanii veniţi din spre Miazăzi, supt conducerea 

a. Urme continui de pământ ars, provenit din 
valul de pământ şi lemn distrus prin incendiu, iar  
acum răscolit de plug. Pe laturea de Est am 
constatat aceste urme pe  o lungime ca de  75 m . 

şi o lăţime de  1 0  m. 
b. Bucăţi de cărămidă, 

atât din cea arsă la cuptor, 
cât şi din cea uscată numai 
la soare (chirpiciu), făcută 
din pământ amestecat cu  
paie (fig. 5 a, b). 

c. Fragmente de 'lase de 
teracotă primitivă (fig. 6). 

d. Zgură metalică (fig. 5 c). 
e. O Iarnă de silex, co

loare gris, în secţiune tri
unghiulară, d inţată pe laturile 
de basă, lungi': de 4 cm. 
(fig. 7 c). 

f. Blocuri de p iatră, nu  
din cea  de gârJă, unele căzute 
pe coasta de Sud. 

Este probabil să avem aici 
una d in cetăţile da ce de re
sistenţă împotriva năvălito
rilor de la Miazăzi. 

Fig 2. - Mercurius. Bronz din Botoşeşti ·Paia (Dulj ) .  * 

- lui Oroza (fig. 4). Aceştia au săpat şanţul adânc 
· -ce se vede pe  Poiana Orozii, l a  Miazăzi de Valea 
.Botoşeşti, şi de acolo au Înaintat pentru atacul ce
-tăţii pe  la Apus de ea. Este o p lăcere să asculţi 
pe bătrâni povestind scena legendară a 

·cuceririi cetăţii ca pe un  eveniment l a  
,care au  asistat ş i  arătând cu precisiune, 
pănă la poarta cetăţii, drumul năvălitorilor 
�biruitori. Terenul presintă modifi cări care 
-nu  sânt ale agenţi lor naturali. 

E greu urcuşul din spre Miaz.ăzi pe 
- acest bot de deal abia desprins din culmea 
'Pluta prin vălceaua scurtă de la  Nord de 
· cetate, numită Ogaşul Micului şi  Ogaşul 
Cetăţii. Mai spre Apus, din aceiaşi culme 

'se desprinde, Iăsându-se spre Valea 80-
toşeşti, Valea Micului. De partea aceasta 
era mai uşor accesul la acropolea pri

rmitivă, pe un drum săpat, visibil mai jos, 
dar şi mai pronunţat în spatele cetăţi i ,  

-către ogaşul ce o ta ie  de culmea principală. 
'Punctul unde acest drum (acum numai 
urmă) ajunge în dreptul platoului cetăţii, locuitorii î l  

. . arată ca poarta a cetăţii. Dimensiuni le acestei acro
pole sânt foarte reduse. Că a servit odată de cetate, 

mi arată urmele de pe v2rful ei, unde am găsit : 

* * 

Alte câteva materiale pre- şi protoistorice,  adu
nate de  d. învăţător director Pârvulescu şi  mai 
jos descrise m'au determinat să cercetez, în graba 
impusă de împrejurări, ş i  comuna Cernăteşti-Dolj. 

.. 

Fig. 3. - Ceramică romană de pe Va lea Păii ,  
corn Botoşeşti.Paia ( Dolj). 

In cuprinsul satului este un mare deal de nisip 
şi pietriş aluvionar, bogat în animale fosile, numit 
DealuL Calului, unde s'ar găsi şi "ulcele". 

De aici mi s'a atătat că provin : 
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a. Un fragment de ulcica preistorica de tera
cofă, cu ornamente adânc incisafe şi punctate : 
o spirală Între două grupe de linii paralele ce  
cad în jos ; basa vasului presintă l a  margenea 

Din comuna 8arboiu ni s'a arătat că provin ;� 
a. O fusaiola-perlă şi un  căpăcel de vas, am

bele din tera cotă, preistorice (fig. 7 g, h). 
b. O lespejoară ovală de silex negricios, la vâr 

Fig. 4. - Cetatea de pe Valea Botoşeşti, corn. Botoşeşti ·Paia (Dolj). 

superioară un şir de puncte, la cea inferioară o 
dungli adâncită şi punctată, tivind ornamentaţia 
de pe corpul vasului. Are păreţii groşi, pasta de 
coloare cenuşie (fig. 7 f.). 

b. Un corn de cerb josilisat cu urme de 
tăieturi (fig. 7 a). Tot în Cernăteşti, la locul 
numit Poiana lancului, s'au găsit : 

a. Un vârf de mică lance de fer, în formă 
de frunză) cu coada ascuţită de introdus În 
mânerul de lemn (fig. 7 k). 

b. O săgeată lunguiaţă de fer, cu basa 
vârfului tăiată În- colţi laterali : coada răsucită 
spre vârf se lărgeşte conic spre basă, lăsând 
golul pentru mânerul de lemn (fig. 7 j). 

c. Săgeată de fer mai scurtă, cu vârful ş i  
colţii laterali mult mai desvoltaţi, golul conic 
de  basă solid Încheiat (fig. 7 i) . 

De remarcat în  comuna Cernăteşti găsim 
i ncă : 

perforată, amulela epotropeica (fig. 7 d). 
c. Un topor dublu şi un toporaş cu capătul 0PllS� 

tăişului, servind  de ciocan, ambele  din fier (fig._ 

a. Bătrâna troiţa uriaşă de stejar ce stră
juieşte fântâna abundentă de supt Dealul Fig. 5. - Fragmente de cărămidă (a), cărpici (b) . zgură metalică (el, 
Calului (fig. 8). de la cetatea Botoşeşti (Dotj).',. 

b. Cuta Cernateştilor, eli contrafort, cu 
ehenare profilate , cu uş i  şi obloane de blane 
masive de stejar (fig. 9). 

* * * 

7 b, c), cu  prototipuri din eneolitic, trecute şi 
evoluate În epoca bronzului şi fierului 1 .  Toporul 

I Cf. O. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit, 1 93 1 ,_ 
tabla X LVII ; Schuchardt, A tteu ropa, 1935, fig. 1 1 . 
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ublu este de aceiaşi formă, dar mai nlÎc, ca acelea 
-d in Bălvăneşti-Mehedinţi ' .  

* * * 

Pârvulescu a gă s i t  t rei bucăţi egale, tăiate din 
grinda sculptată de la catapeteasmă (fig. I I ). 
Atâta mărtur ie a rămas dintr'o biserică risipită , 

care a fost şi un  monument de artă, ceia 
ce se poate deduce din frumuseţa de 
sculptură ce împodobeşte laturea din faţă 
a grinzi i : frunze de stejar stil isate, înmă
nunchiate două câte două, se desfăşoară 
în mijlocul spaţiului ornamentat, tivit de 
câte un chenar îngust, sus d in  capete de  
frunze de stejar stilisate, jos dintr'un şi
rag de semi-alveole. Margenea de jos 
poartă urmele flacării luminiţelor ce au 
ars supt ea, în dreptul icoanelor Împă
răteşti .  

. Fig. 6. - Fragmente de ceramică de la  cetatea Rotoşeşti (Dolj). 

Nu ne putem opri de a face o apropiere 
între soarta acestui monument de artă c reş
tină şi soarta templului lui  Mithras, depăr
tate unul de altul cam cu o mic cinci sute 
de ani. Nu e cu neputin1ă ca  arheologia 
să poată găsi ş i  apropia  şi alte e l em ente 

Socotim vrednice de însemnat şi următoa-
rele vestigii 
-8ărboiu : 

mai recente, creşt ine,  din comuna 

a. Un inel de bronz, având placa ro
'iundă ornamentată cu patru dublu-cerculeţe, 
u nite printr'o cruce i ncisată ; între cercuri, 
alte dungi paralele inc isate .  Şi cercul ine
lului este d un gat  la îm binarea cu faţa 

, (fig. 1 0  c). 
b. O cruciuLiţă de alamă, înfăţişând în 

relief, pe o faţă Botezul Domnului, pe cea
laltă Răstignirea. Atât Domnul Isus, cât 
-ş i  evanghelişt i i  şi celelalte personagii sfinte 
' figurate poartă cununa de raze ; mănunche 
-de raze, pornind din dosul capului Domnului 

. Hristos răstignit, umplu câmpul dintre 
-stâlp i i  împletiti ce mărgenesc această 

ale acestor monumente din comunele învecinate 
Bărboiu ş i  B :Jtoşeşti-Paia, înviind valoarea lor 

!l 

J< 

· scenă.  S'a găsit la hotarul dinhe comunele 
Bărboiu şi Gogoşi. Are d imensiuni le de 
1 1 ;55 cm . (fig. 1 0  a, b) .  

fig. 7. - Obiecte ş i  arme preistorice d i n  Bărboiu-Mehedinţi 
ş i  Cernăteşti- Dolj . 

c. De la vechea biserică de lemn din Bărboiu, 
cumpărată în 1 8 1 2  de la locuitorii d in Botoşeşti
Paia, cari îşi făcuseră alta de zid ,  d. învăţător 

artistică ş i  culturală. 
Turnul -Severin,  24 Decembre 1 936. 

Al. Bărcăcilă . 

DESPRE TERACOTELE SUCEVENE. 
lntr'un articol foarte interesant a părut în "Bu

let inu l  Comisiun i i  Monumentelor Istorice" ", d. 
dr. R. Gassauer ni tace o descriere a d iverselor 

, A l .  B1rcăciiă,  Dacia, I . 1 924 : A ntiq/lites pre- e t  pro
toltistoriq/les des em'irons de T/l rnu-Severin, p. 296. 

2 R. Gassauer, Teracote Sace vene, Bul. Com. MOIl. 
, Isi. ,  n o . 86, 1 935, apărut în 1938, p . 145. 

teracote găsite l a  Suceava. in atară de bucăţi le 
puţ in cunoscute, dar reproduse în lucrarea lui 
Romstorfer 1 şi care se găsesc la Museele Re
giona le  de la Suceava şi de la Cernăuţi, autoru l 
publ ică încă o serie de teracote descoperite cu 

I R o mstorfer. Cetatea Sacevei, p ub l i cată de A l exan dru 
Lapedatu, . Ed iti a Academiei Române",  1 9 1 3 .  
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Fig. 10. - Cruci uliţă de alamă ; inel de bronz ; două monede dace. 

fig. 1 1 .  - Fragment de sculptura in lemn de la vechea biserică de lemn din Bărboiu·Mehedinţ i .  

BIlI. Com. MOf/. [si . •  - Fasc. 93, 1 937. 6 
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Dcasia d iversel o r  l ucrări sau săpături ed i l i tare d i n  
Draşu l Suceava. 

Ina inte  de toate trebuie să a d u c  cuvenitele 
m u l ţămir i  d- Iu i  d r. R. Gassauer  pentru frumoasa 
contribuţie ce o face ad ucân du-n i la c u n oşti nţă 
u n  m ateria l  d ocumentar atât d e  i nteresant.  

Ţinând samă d e  caracter u l  n e părten i t o r  şi  ex
cl usiv şt i inţ i f ic ce-I are o publ icaţie ca " BI I I .  Corn.  
Mon.  I st. ",  mă s imt  dator  să fac  o p u n ere l a  pu nct 
asupra câtorva păreri  a le  autoru l u i  care ar  putea 
lăsa i m p resia că această cera m i că n'ar f i  romă
n ească. Fără a face o recen si e  a l u crări i ,  m ă  
v o i u  m u lţămi s ă  aduc n u m a i  cuve n ite le  î n d reptări 
pentru lămu rirea ceti tori l o r. 

Este păcat ca bogatu l  m ater ia l  d e  care a d ispus  
.autoru l ş i  fru moasa d ocum entaţie d e  care  se  
serveşte a los t  î n trebu i nţată m a i  c u  sa  mă pentru 
susţi n e rea unor tese tendenţioase. 

* 

Astfe l  autorul  este d e  părere că mai  toată 
ceram ica din Moldova ş i  în deosebi  cera mica 
d e  l a  Suceava este d e  or igine săsească cu ca
racter Sud- Est german. 

Basâ l l d u-se pe al i rmaţia lui  N icolae Cost i n  că 
" olăr ia  se chiamă săseşte Ba i a "  ş i  că oraşul  
Baia era un vech iu centru săsesc ş i  u n g u resc 1 ,  
atribu i e  n egustori lor  d e  aco lo  ş i  meser ia  d e  o lari .  
La n o i  î nsă, Baia in semnează mină t ,  i a r  oraşul  
Ba ia  se ch iamă pe săseşte " Stadt Molde" sau 
p e  hărţi " Mo l davia" sau " Civitas Moldaviens is"  
cum î i  z i c  stră i n i i �, ş i  a r  putea p roveni  ş i  d e  
l a  u n gu rescul Banya, ech iva lent  cu s lavlJnescul  
Banja .  In ce pr iveşte or iginea germa n ă  a cuvân
tu  l u i  ,;Baia", care ar  î n sem n a  " oIăl i e " ,  este expl i 
c ab i l  ca  Nico lae  Cost i n  să Idcă  o asemenea con
f·usie ,  d a r  nu se pricepe c u m  d.  Gassauer  a 
putut-o face, f i i n d  u n  cunoscător a l  l i m bi i  ger
m a n e. De a l tle l ,  am spus că, pe n e mţeşte, oraşulu i  
B a i a  i se z icea  " Stadt Molde" ,  i a r  Lăpuşneanu 
Î ntr'o scrisoare scrie ; "În  târguI n ostru B aia,  care 
p e  n emţeşte se zice Moldova"  4. 

De a l tă p arte faptul  că, după d-sa, maj o
r i tatea ceramicei  găsite ar li d e  st i l  gotic sau 
.german 5 î l  face să creadă că această ceramică 

1 Gassauer, o. c., p. 145, n ota 2, citează artico l u l  A .  
Lapedatu la  p .  26, in l oc d e  60. 

• Vezi Can drea şi Adamescu, Dicţionaru l  Enciclopedic, 
la cuvântul }) Baia " ,  p. 1 1 2. 

• A I .  Lapedatu,  A ntichităţile de la Baia, Note Isto rice, 
Bul. Corn. Mon. Ist., 1 909, p. 53. 

• N. I o rga, Documentele din arhivele Bistriţei, p p .  
LXI-LXII. 

$ Gassauer, o. c., p .  1 6 1 .  .. Caracteristică pentru epoca 
gotică este incadrarea scenei  pri ntr'u n a r c  irânt (Kiel-

este de  o rigi n ă  săsească, f&cută d e  Germani  ş i  d e  
Saşi l ocal n i ci .  t n să f igur i le  reproduse d e  autor  
l a  n- Ie  1 -8  ş i  1 0- 1 3 sânt  caracteristic bizanti n e  
şi n i c i  d e  c u m  săseşti. Tehnica aceasta  " sgrafitto" 
Cll smalţ  m o n ocrom se î n tâlneşte l a  Bizanţ  şi Î n  
mai  toate colo n i i le b izant ine, cum sânt Cetatea
A ibă, Cherson, etc., de u n d e  probabi l  a şi  ven it .  

De a l tlel este foarte greu d e  hotărit  dacă bu
căţi le  d e  la  f ig. 1 4  (caracteristic m a i  tardivă), 
1 6, 20, 22, 24, 29, 30, 35, 37 şi 38 sânt  mai să
seşti d � cât m o l d oveneşti.  Fig. 37, u n d e  d .  R. 
Gassauer vede un câne, este fără în doia lă  re
presintarea u n u i  leu oriental ,  cu coada î n covoiată, 
a n� i nti n d  b aso-re l ie fur i le  achemenide  şi sasa n i d e, 
d a r  d e  o execuţ ie n e d i b ace. 

in sch i m b, bucăţile represintate l a  f ig. 1 7, 
i 8, 25, 32, 33, 34 d ovedesc o i n f luenţă occiden
tală .  Fără a căuta originea lor în Legenda Aurea 
a l u i  Iacob d e  V oragi n e  ş i  n i c i  î n  Physiologus, 
ni pare  mai  f i resc ca och i i  să se fi i n sp i rat d u pă 
m o d e l e l e  d e  cusături ,  î n  care cost u m u l  avea o 
mare î n sem nătate, sau după i coa l l e  s;::u gravur i  
germane, d in  t imp.  Poate ch iar  că u n el e  erau  
i m p o rtate 1 .  

Mai  toate represe ntări l e  d e  an imale  apoca l i ptice 
erau ven ite poate pe calea Occidentu l u i ,  d a r  d e  
sigur c ă  origi nea l o r  este orientală, persană sau  
b izant i nă. 

D ar, pr i n cu legerea b ucăţi lor ceramice repro
d use, autorul  e l i m ină,  supt cuvânt că n i  sânt  cu
noscute, o serie de bucăţi găsite la Suceava, având 
ornamente caracterist ic or ientale, cum sânt  m o
t ivl I l  so lar, i m p l et i tur i le, p recu m şi motivele 
d iscuri lor  d e  pe b i serici, î ntrebui n ţate ca p lăci .  

1n  f i n e  avem î ncă o serie d e  bucăţi n e î n doios  
biza nti n e  sau moldoveneşti, ce a u  fost repro
d use de Romstorfer şi n'au fost menţ ion ate. Cum 

� are p a rte el i n  materi a l u l  publ icat d e  d.  R .  
Gassauer fusese p u blicat odată  d e  Rom storfer, 
n u  i n ţe legem de ce această sel ecţ ionare a fost 
făcută î n  d a u n a  bucăţi lor  româneşti sau româno
bizant ine.  

Dar  este i n teresantă afi rmaţia că o lar i i  saşi  de 
l a  Suceava erau consti tu iţi  î n  bresle .  Ni  p a re 
rău î nsă că d .  R. Gassauer n u  n i  dă docu mentul  
după care  s 'a  informat. Până acum nu se 
cunoaşte existenţa u n e i  bresle de o lar i  î n  acea 
e pocă, ( ie  chiar în Tra nsi lvania  2 .  De sigur că  

bogen) cu f lOarea crucii Î n  vârf, i a r  pe de lături (ge n u n chi) 
orna mentaţia de frunze sti l isate " .  

1 G .  Balş, Bisericile l!li Ştefan-cel-Mare, Bul. Com. 
MOI/. Ist., 1 925, p. 235. 

2 E. Sigerus, Siebenbiirgisclt-săchsische Topfe rwaren 
Os1101l.iI, I I I ,  1 9 19, Sibiiu ,  a�irfl1ă că breasla o l arilor 
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d acă opera ceramlca d e  l a  Suceava ar fi fost 
făcută d e  b reslaşi ,  ea a r  purta un semn distinctiv 
a l  breslei ,  aşa cum s'a obiş n u it în a l te  părţi \ .  Pe 
de a l tă parte, bresle le  z idar i lor  şi  pietrari lor  şi-au 
l ăsat î nsemnele  pe cele  mai m ulte din m o n u 
mente u n d e  a u  l ucrat ş i ,  c u m  s e  ştie exclusivi
tatea acestor bresle, nu vedem cum ei  ar  f i  
a d m i s  a mestecu l breslei  o lar i lor  în opera a r
hitecton ică, a mestec ce s'a făcut î n  0rnamen
taţ ia  cera mică a faţade lor. Aceste a mestecuri au  
fost posibi le  tocmai prin faptu l  că o lar i i  români 
nu erau constituiţi î n tr'o breaslă căreia să i se poată 
o p u n e  breas la  pietrari lor.  De sigu r că existenţa 
u n e i  bresle a o lar i lor, care ar fi avut o producţie 
atât d e  î n semnată, ar  li lăsat urme În socote l i  
l o r  sau ar  f i  fost  pomenită d e  bres le le  d i n  alte 
părţi cu  care trebuie s ă  fi fost în l egătură. 

Tot odată a tragem atenţia că o cera mică săsească, 
d u p ă  câte ştim, aproape că nu exista În seco l u l  a l  
XI1I- lea şi  a l  X V I - l e a  în  Transi lvania  t .  Cum 

saşi  a r  fi exis tat  in  Transilva n ia incă d i n  an u l  1 376, 
când aceşt i a  a r  fi fost p ri m iţ i  intre celelalte corporaţi i .  
D a r  să n i  f i e  î ngădu it  s ă  d o r i m  o dovadă m a i  si
gură d e  existenţa acestor bresle în a inte de seco lul  al 
XVI I-lea , căci nu cunoaştem alte acte, afară de afirmaţia 
de mai  sus.  

I Multe din ceral11 ic i le bre�lelor habane şi ct:he, precum 

şi cele olandese sau francese, îşi aveau semnul dis
t inctiv s a u  numai  semnătura maest r u l ui ; Lacour- Brcva l, 
Dictioflnaire pratiqu e  de c eramique ancienne, Paris, 

1 937. 
, In privinţa ceramicei săseşti, d. profesor G. Oprescu, 

in recensia sa din riala Românească, April 1 938, asupra 
cărţii mele Ceramica Românească, crede că vechimea cera
micei săseşti este mt lt mai mare decăt cea pe care i-o 
atribuiu : in secolul al XVII-lea. Spre o mai com plectă lămu
rire asupra vechi mii  olăriei săseşti mă voiu mărgeni să 
amintesc cele scrise de autorul sas E. Sigerus in Sieben

burgisch-săchsische Tiipferwaren, Ostland, I I I ,  August 1 91 9, 
pp. 1 32-3: 

.. Tăpfergeschirr aus dem XVI .  und XVI I .  Jahrhundert ist 
keines auf uns gekommen". 

"Wie Tăpfereien hat sich iiberhaupt auch kaum nen
nenswerter anderer Hausrat aus dem XVI. und XVI I .  Jahr
hundert auf dem l ande erhalten . . .  

Die Volkskunst, auch d i e  keramische, hat sich erst i m  
XVI I I .  Jahrhundert vol! entwickelt u n d  eine wertvolle kul
turhistorische und kiinstlerische Ausbeute bietet erst die 
zweite Hălfte dieses Jahrhunderts" . 

rn cei a ce priveşte materialul săsesc din M useul 8ruc
kenthal, pe care d. profesor Oprescu i l  crede mai vechiu, 
el  aparţine cel mult secolului al XVII-lea. Singurele plăci 
datate mai vecbi, de altfel cu decoraţii de motive orientale 
in antrelacuri (cercuri intre-tăiate), sănt datate 1671 ,  cu ini
ţialele L S., iar alta 1 679, şi sănt trecute supt inventar cu 
n- l  8268. Cea din 167 1  este micasată, in timp ce a doua 
este smălţuită cu verde, al bastru şi galben. De asemenea se 
poate vedea un vas mare de nuntă, cu inscripţie germană, 
care este datat J in  1 7 1 7  şi este uşor smălţuit pe d'inăuntru. 
O altă placă, barte interesantă, cu reliefuri accentuate, re-

se f" ce că Saşi i de- odată să ii avut atu nci, tocma i  
î n  M o l d ova, o m a n i festaţie u n ică î n  gen u l  ei ? 

Păcat că î n  n umeroasele cetăţi săseşti d i n  
Transi lvania  n u  s'a găsit u n  materia l  asămănător 1,. 
căci n u ma i  aşa s'ar putea a d m ite că parte d i n
eera mica de l a  Suceava ar  pute a  i i  ş i  de o rigine 
săsească. 

De a ltfel toate lucrări l e  de sp ecialitate nu pot sa 
docu menteze o mai  mare a ntichitate a ceramice� 
săseşti decât în secol u l  al XVII- lea  şi în special 
supt  renaşterea săsească î n  seco l u l  a l  X VI I I- lea.  

De a ltlel  autorul  î n s u şi, l a  pagi n a  1 53, spune : 
" Constatăm Însă că până î n  z i u a  ele astăz i, î n  
ţări l e  i mediat  î n vecinate Moldovei ,  n u  s'a găsit 
n ic iun exemplar identic  cu cele moldoveneşti � 
d e  a l tfe l  de m u l t  s'ar li semnalat  descoperirea lor".  

D i n tre teracote le  găsite î n  Casa Domnească 
de la Curtea -ele-Argeş şi  la Târgovişte, a p roape 
n i ci u n a  nu presintă ornamente asămănătoare cu  
teracote le  sucevene, ce ia  ce î nsemnează că la  
Român i i  d i n  Muntenia  exista l a  aceiaşi  epocă o
ceramică b ine  defin ită, care IŞ I  avea caracterul  
f i  propriu ca şi  cea d e  l a  Suceava. 

Dacă ceramici l e  din Suceava şi cele  din Mun
tenia  ar  ii suferit inf luenţa săsească sau germană, 
e l e  ar fi avut u n  caracter comun.  L a  e l e, î n  schimb,  
caracteru l c o m u n  este d e  provenienţă bizantină
şi .preistorică. 

Fără a tăgădui  aportul d e  inf lue I l ţe occidentale 
care se văd pe I I I Ie le  motive d e  l a  Suce av a, 
aport veni t  atât prin interme d i u l  Pol o n i lo r, a l  
Germani lor  d i n  Sud-Est ş i  a l  I ta l ien i l o r, trebuie 
să spunem că  această in f luenţă a fost destul  de 
restrânsă şi mai  C LI  samă mărgenită l a  motive 
în legătură cu î mbrăcăm i n tea  occidentală.  De 
altfel  ş i  aici  obiceiur i le  româneşti a u  început sa 

presintănd un zgripţor inaripat, fără dată, poate fi de la  
inceputul secolului al XVI I -lea. 

Aş fi foarte recunoscător dacă d .  profesor Oprescu ni- a, 
da informaţii mai precise asupra ceramicei săseşti mai vechi 
decăt secolul al X V II- lea, mai cu sa mă asupra ceramicelof" 
ce le-a văzut, aparţinănd secolului al XV- lea şi al X V I-lea. 

1 Prea puţin material săsesc a fost identificat până acum, 
in cetăţile sau săpăturile săseşti din Ardeal. La Museul din 
turnul  bisericii din Sighişoara se poate vedea un fragment 
de cahlă represintănd un călăreţ medieval cu arcul in măna. 
şi cu un peisagiu jl1S în stănga, avănd o coroană cu trei 
vărfuri. AceaHâ bucată ar putea data cam de la sfârşitul 
secolului al  XVI- lea. Bucata este una din cele mai vechi. 
cahle săseşti pe care le cunosc. 

O bucată mai veche pare a fi acea reprodusă de d .  V . 
Roth, Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in Siebenbtirgen, 

Strassburg 1 908 (Die Keramik, tabl . XXI, fig. 1 ), care repre
sintă un cavaler omorănd balaurul. Aceasta bucată poate fi 
de la sfărşitul secolului al XV-lea sau inceputul secolului :I.t 
X VI-lea. Ea este caracteristic occidentală şi pare a fi ()
bucată importată, probabil din Boemia. 
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se  i m p u n ă  răpede. In Moldova mai mult ca 
o ri u n d e, se poate u r m ări  succesiu n e a  tran spu
n er i lor  1 .  

Cum se face că unele ceramice smălţuite d e  l a  

S uceava s ă  f i e  datate, chiar d u p ă  d .  R. Gassauer, 

d i n  secolu l  a l  X l l l - I ea, când faimosul  August i n  

H i rschvogel n 'a  v e n i t  i n  Trans i lvan ia  decât Î n  
seco l u l  a l  XVI- lea, adecă tocmai d u pă trei  secole 

ele l a  făurirea celor m al i n teresante  bucăţi de  

ceramică suceveană. 
Cum s'ar l i  exercitat atunci î n râurirea  germa nă, 

când n ici ei nu aveau la acea epocă o cera m l ca 
echivalentă ? începutur i l e  artistice a l e  ceramicei  
săseşti f i ind  destu l de  târz i i ,  n u  poate f i  vorba 
ele  o in ! luenţare a ceramicei  româno-b izant ine  până 
î n  veacul  a l  XVI- lea 1. 

Este regretab i l  că autorul  n u  a cercetat î n  
el e aju ns l iteratura de  special itate ş i  c ă  s'a m u l -

I SIăti neanu,  Trei placi de ceramica din secolul al X VI · lea , 
Rev. lst. Rom., 1 935-6, p. 1 84, fig. 2.  

" Pentru u mai complectă lămurire a d- Iu i  dr. R. Gas
sauer, vom cita pe autorul sas Misch Orend, Kriige und Teller, 
Sibi iu, 1 932, p. � :  "Dadurch kommt es dass aus der Zeit
spanne von 1 003, vom ersten Auftreten deutscher Menschen 
in Sieben btirgen ,  bis zum 1 7. Jahrhul\dert kaum Tongefasse 
aufbewahrt wurden" (.Aşa se face dar că din anul 1 003, 
de când a apărut rasa germană in Transilvan ia .  pana 111 
secol u l  al X V I I- lea aproape că nu s'au păstrat vase de lut") .  

Şi, mai departe : 
" Die Renaissance bleibt ebenfal ls ohne kunstlerische Ton 

waren, \Vie d e n n  d i e  Renaissance i n  Siebenbii rgen auch 
in der Baukunst, dem hauptsachlichsten klinstlerischen 
Betatigungsgebiet (auch in der Volkskunst 111 den Kirchen
burgen) ohne N iederschlag vorlibergegangen ist" { . Renaşte
rea rămăne de asemenea fără olărie artistică, intocmai ca 
.arta ş i  arhitectura din Transi lvan i a  d i n  acest timp, care re
presintă' principalul teren de activitate pe tărâmul artei 
(chiar şi arta populară din burguri le bisericeşt i )  a rămas 
fără urme"). 

. Erst mit  dem Barock und dem \Viener Einfluss, der 
nach 1 69 1  einsetzte, beginnt die Keramik bei den Sieben
btirger Sachsen" ("De abia cu stil u l  baroc şi c u  influenţa 
vienesă, care-şi face apariţia după 1 69 1 ,  incepe să infiorească 
-ceramica la  Saşii d in  Transilvania" ; p. 6) . 

" bie Gefăsse aus der Zeit bis zum 17 .  Jahrhundert 
s ind nur durch ihre Gestalt von Wlchtigkeit, da sie keinerlei 
Verzierungen tragen ; erst nachher werden die siebenburgisch
.sâchsischen T6pfereien, ei n ,  zwei -, drei -,  und dann mehr
'farbig" ("Pănă in  �ecolul a l  XVI I-lea, vasele işi au importanţa 
prin forma lor, de oare ce nu poartă niciun fel de orna
mentaţie ; abia după aceia, olăria săsească din Transilvania 
�şi primeşte coloritul ,  f ie intr'una, două, trei sau mai m ulte 
.colori") . 

Aşa dar, ţ inând samă şi de nota precedentă şi de cerce .. 
!ări le mele, cred că n 'am "comis o eroare", cum spune d. profesor 
Oprescu, cănd am a{iTl�at că Saşii n 'au o ceramică proprie 
.anterioară a secolu lu i  a l  X V l l - l ea .  In lucrarea mea arăt că 
toată ceramica folosită de Saşi inainte de secolul al X V I I- lea 
·era de factură romănească, făcută de autohtoni ,  simplă ş i  
.nesmălţuită. 

ţămit  să consulte n umai  pe d i rector i i  Museelor 
de l a  Viena spre a i d entif ica fragmentele  găsite, 
ceia  ce l-a făcut să n u  ţ ină  samă de une le  ma
teria l e, găsite tot î n  Moldova, care, f i ind în l egătură 
cu  eeramicele  sucevene, î l  puteau mai  b ine lămuri .  

O - s a  datează cu prec l s l U n e  toate  fragm en
tele şi  p lăci le  de  sobă găsite l a  Suceava, fără 
să aibă la basă un criteriu mai sigu r decât î n 
făţişarea l or. D e  sigur că această metodă poate 
f i  bună atunci când exi stă un bogat m ateria l  com
parativ,  dar, î n  casul  n ostru, fără asemenea e le
mente, ar ' f i  i n drăz neţ  să se p reciseze spaţi i d e  
t i m p  m a i  restrânse ca u n  secol .  Pe de  altă p arte, 
î n făţişarea p l ăc i lor  ş i  subiectele fol osite se repetă 
de  m ulte ori de-a lungul  mai m ultor secole, ceia ce 
causează un decalaj în timp care poate foarte uşor  
induce în  eroare  p e  cercetător când se călăuzeşte 
d u p ă  î nfăţi şare 1 .  N u ma i  d atarea  scrisă permite să 
se afirme cu siguranţă că formele (tipare) au fost 
săpate la acea epocă. 

În privinţa n egustori lor şi m eşter i lor  saşi ce 
se găsiau la Suceava, cari n'au l ăsat nicio operă 
artistică de  niciun fe l ,  este casul  să a m i nt im ce 
ni spune d. profesor N.  I orga 2. " I ls (Ies A l l e 
mands-Saxons) n e  la isserent pas sur celte terre 
( Ies Principautes) u n e  page d a n s  I 'histoire des  

I In priv inţa decalaj ului  i n  t imp, există n umeroase exemple. 
Cel mai izbitor este păstrarea stilu lu i  gotic până aproape la  
sfărşitul secol ului  n i  X V ll-lea in bisericile moldoveneşti, u nde 
erd folosit la chenarele porţilor ş i  uşilor, precum şi i n  alte 
diverse ornamentaţ i i .  Poate cel mai văd , t  exemplu de de
calaj ni-I infăţişează gravuri le din cărţile religioase romăneşti 
de la inceputul secolului  a l  XI X-lea, care folosesc molive şi 
tradiţia secolului  al X V lea ş i  a l  XV I - Iea . 

Acelaşi l ucru se petrece şi cu plăcile de sobă, mai c u  
sama acelea de inrâurire gotică s a u  occidentală. 

Sigerus, in o .  C., arată, la p. 1 33, o placă de l a  M useul 
8ruckenthal c u  data de 1 675. cu decor gotic, despre care 
spune : "zeigt, \Vie lange sich a l te Formen hier erhalten haben". 

De asemenea o placă săsească de 1 ., Cluj are motivul  
clasic folosit l a  sfărşltul secolu lu i  a l  X VI l -Iea, dar  po.lrtă o 
dată de la i nceputul secol ulu i  al XIX-lea. Acest decalaj i n  
t imp a l  sti l ulu i  a r  i mpăca afirmaţia mea despre oalele gotice 
din secolul al X V I I - lea "cu kachelele gotice. pe care le-am 
văzut insumi {d - 1  profesor Oprescu, Recensie, Viata Rom., 
1 938 Ap'; in comerţ şi in colecţii, care proveniau din case 
aparţ inând secol ului  al X V-lea ş i  i nceputul secolu!ui  a l  
X VI - lea" . Este păcat că această preţioasă documentaţie despre 
locul ş i  vechimea cahlelor, care ar putea ajuta intru câtva 
la  datare (câte sobc noi in  locuinţe vechi !) n'a fost păstrată 
de d. profesor Oprescu .  

2 N. Iorga, Histoire des Rou/nains e t  d e  leur civilisatioll, 
l3ucarest 1 922, p. 1 24.  D. profesor Iorga mai adaugă mai 
departe : "Ces etrangers, auxquels se melaient sans cesse des 
nombreux marchands de passage, n'eurent jamais des at
taches avec le pays ; parasites sans aucun but politique, i l s  
empecherent le creation, chez les  Roumains, d 'une bourgeoisie 
nationale". 
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<i rts" ,  căci, dacă n e  gân d i m  chiar  l a  biserici le ca
iol ice mai î n se m n ate, ele au  fost clădite de  D o m n i  
români,  c u m  este c e a  d e  l a  B a i a  şi probabi l  c e a  
d e  la  Cotnari  1 .  Negustoria n u  î nsemnează n u 
m a i  de  cât a rta.  

Aşa Î n cât n i  pare rău să nu p utem admira 
î n  d e  aj u n s  " lucrări a l e  u n or m eşteri ven iţi d in  
a i u rea (sic) , dar  aşezaţi l a  n o i  î n  ţară " .  "Totuşi 
aceste lucrări a le  u n o r  oameni harn ici, c instiţ i  şi 
p aşn ici " ,  făcute " pentru podoaba Ţării Româneşti" 
sant  foarte rare 2. Evid enţierea ca l ităţi lor  " acestor 
străin i "  era cel puţin i n utilă. 

I n  ceia ce p riveşte afi rmaţ ia  că " ortodoxismul  
a constituit  o piedecă pentru î ndel etn icirea Ro
.mâni lor  cu arta ceramică", a m i n tesc n u mai  faptul  
că pe pământul  ţări i  noastre s 'au făcut din t im
puri le străvechi cele mai  fru moase olări i ,  m eşteşug 

·care s'a urmat până în z i le le  n oastre, păstrându-se 
t radiţ ia peste care s'au su prapus, cum era fi resc, 
-d i ferite î n râuriri d i n  afară. Ortodoxismul n'a î m 
p iedecat pe Români să facă ceramică, d u p ă  c u m  
'Putem s'o vedem p r i n  m i n u nata olărie oltenească, 
m aramurăşea nă, bihoreană, moldovenească, p re
-cum şi  prin vechea olărie d e  t radiţ ie bizantină,  
pe care o găsim l a  Şipote,  H ârlău, Târgovişte, 
.curtea-de-Argeş, Turnul-Severin,  Bucureşti, etc. 
De sigur că autorul  gân d i n d u-se că, o rtodoxismu l  
n u  dă  voie s ă  se facă "chip c iopl i t" ,  a gene-

. Talisat această n oţiu n e  şi n u  a priceput că e vorba 
'n u mai  de  sculptură, cioplire. 

în adevăr represintări le divi n e  sau om eneşti  
-sânt cun oscute î n  toate celelalte ramu ri a le  artei 
eş i  n i  pare rău că d.  dr-. Gassau er, l a  Suceava, 
n u - ş i  aminteşte de frumoasele picturi ale bise
,rici lor  din Bucovi n a  şi  nu t:uno

'
aşte represintări le 

de  sfinţi  de  pe plăci le  de  a i u rea, de l a  Târgovişte, 
Bud a-Lapoş 3 sau de  la  Ş i pote, etc., d i n  care 

,probabi l  une le  serviau de icoane. 
lntrebu i n ţarea ceramicei  rel iefate, cu motive 

d iferite, ca ornamentaţie exterioară a m o n u men
te lor  este caracteristic românească şi  dovedeşte 
·cel mult o i n fluenţă bizant in  o- m editeraneană, dar  

1 Biserica Sfănta Fecioara de la  Baia a fost c1ădită de 
Alexandru-cel-Bun la  1 41 0, pe mormăntul sotiei sale Mar
:gareta Doamna ; AI. Lapedatu, o.  C.,  p. 55 ; 1 icolae Costin, 
Kogălniceanu, Letopiseţe, 1, ApeAdice, p .  67. Biserica de 
la Cotnari s'a făcut pe vremea lui Despot-Vodă, 1 56 1 -
1 563 : "Şi, i n  Cotnar f i ind Saşi mulţ i ,  pre atunci le-au făcut 
biserică şi şcoală şi au adunat bibliotechi. Pre semne biserica 
-cea stricată den Cotnar a papistaşilor, el o au făcut, de nu 

a fi şi cea mare ce stă şi pănă az i  cu Saşi". 
• R. Gassauer, o. c., pp. 1 63-4. 
• V. Drăghiceanu, in acest "Buletin", Săpăturile din Buda

.Lapoş ş i  Tisău, p. 1 75. fig. 38 : un Sf. Gheorghe : "Tera cotă 
..cu icoana Sfăntului Gheorghe in chili i le de la Buda". 

n ici decum i n f luenţe ger m a n e. Ornamentaţia fa
ţadelor ş i  i nterioarele cu ceramică sânt d e  tradiţie 
mesopotan iană  şi  s'au răspândit  prin Bizanţ î n  
m a i  t o t  cuprinsul  basi n u l u i  m editera n ean.  N u  
c u nosc până acu lll exemple de  real isări d e  po
l icro m i e  a faţadelor la  Saşi sau l a  Germani ; î n  
sch i m b  au  fost î n trebuinţate târz i u  l a  Ruşi, l a  
P o l o n i  ş i  î n  u n ele  casuri l a  Spaniol i  1 .  

In ceia ce priveşte motivele în trebuinţate l a  
d iscuri le b iserici lor, acelea care p a r  m a i  germanice 
d-Iui d r. R. Gassauer 2 sânt în real i tate motive 
mediteraneene  de  proven ienţă orientală, care au  
fost  î n trebuinţate, aşa c u m  o arată Balş, în  arhitectura  
I ta l ie i  de  Nord .  Anal isa  motivelor n i  arată  ori
ginea curat  orientală a m aj o rităţii lor  ş i  exclude 
tocmai i nf luenţa germano-săsească, astfe l : 

Motivul  balaurulu i  cu gâturi le  î ncolăcite se  
î ntâln eşte î n  Armenia  Sudică, l a  Citadel la  d in  
Alep şi  H aifa 3 . 

Motivul  vu l turu lu i  b i cefal este u n  motiv h itit, 
folosit  în Asia Mică, la Yasil i-Kaya, de u n de l-au 
l uat  probabi l  Paleologii, di rect sau prin i nter
mediu l  Turcilor ortochizi  4. N u m ai în urmă a 
trecut şi in Occident, d u p ă  călătoria l u i  M a
n u i l  Paleologul,  î n  1 402. Chiar D o m n i i  noştri, 
Mircea, spre p i ldă, îl  întrebu i n ţa u  ca  ornament  pe 
ha ine  5. 

Motivul grifon u l u i  î nari p at cu  cap de  pa
săre se găseşte m u l t  a n terior  în  arta sasanidă şi  
î n  stofe le  f at i mite d i n  Egipt, d i n  secol u l  a l  X- lea 
de  unde a fost  adus şi  ad optat d e  a rta roma
n ică, 1 0 m bardă 6. 

Motivul  leu lu i  este un m ot iv  or iental  p rea  
c u n oscut, caracteristic artei sasan ide şi  folosit  ş i  
d e  Bizantini .  Pe pământu l  ţării  n oastre a fost  
găsit ş i  l a  Cetatea-AIbă şi  la  Turn u l-Severin.  

Motivul  sfinxului  mascul i n  î n coronat şi î n aripat 
se găseşte în cele Illai  vechi  represintări  meso
potamiene, p recu m şi  în  cele tardive.  Asir ieni i  
î l  fo los iau d in  secolu l  a l  V I I I - lea  a. Chr., de  ex .  Ia  

1 Puig y Cadafalch, L e  premier arI roman, Paris 1 934. 
" D. R. Gassauer crede greşit că la Suceava unele faţade 

erau acoperite cu "sgrafitti " ,  p .  1 56. Lapedatu, o. C., pp. 
XXXIl-X �XIll,  şi N. Costin, p. 436, nu vorbesc de "casele 
boiereşti din Suceava, care erau impodobite cu un sgrafitto", 
dar spun că : "au pus de au zugrăvit pe păre�i războiul lu i  
Alexandru" ; deci  nu este vorba de ceramică, s;ngura care 
putea fi cu tehnică sgrafitto, ci probabil numai de pictura 
in frescă. 

• Max van Berhem, Amida : p. 84, fig. 33-34, " Diyar-
Berk, Ortokide de Kaifa". 

• După d. G. Brătianu, in Rev. Ist, Rom., 1 931 ,  p. 56. 
• Portretul lu i  M ircea de la Cozi a, 
6 Koechlin et Migeon, Islamiscb, Kunstwerke, Berlin, 1 928, 

pl. LV. 
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Khorsabad 1. Cele expuse la Museul Luvrului şi 
la Constantinopol  sânt bine cunoscute. 

Motivul capului de bour cu doi  tenanţi sau 
cu un singur tenant, singur sau peste coil, este 
un motiv scitic şi în u rmă românesc, care a fost 
probabil luat din Sighetul Marmaţiei, a cărui 
stemă este, ş i  de unde a fost adus de Maramu
răşeni cu ocasia descălecării Moldovei .  Acest 
motiv al  capului de bou era mesopotamian şi 
mediteranean, fi i nd  întrebuinţat de  Minoeni  2. 

Motivul solar, soleit tournant, este vechiul  
motiv oriental al  cultului solar, care se găseşte 
în părţile noastre loarte răspândit la populaţiile 
de  munte, l a  Huţul i i  din Bucovina şi în părţi le  
Topliţei, care păstrează şi astăzi vechea tradiţie, 
purtând cercuri de  aramă, tăiate sau zgâriate, ti
pice cultu lu i  solar. Originea lor este fen iciană şi  
fru moase exemplare se pot cita în  Siria s .  

Motivul antrelacului este arabo-bizantin, Încât 
nu mai este nevoie să insist. 

Motivul cerbului  poate să fie tot aşa de bine 
u n  motiv german sau un motiv maghiari sat, 
cum paate să l i  venit d in  Orient, unde  îl în 
tâln im ca  motiv decorativ supt  lorma căprioarei 
caracteristice vaselor elenistice sau sasanide4• 

Sirena cu d ouă cozi sau Melusina pare a 
fi u n  motiv occidental, care de  altfel s'a românisat 
răpede, devenind un  om care ţine  doi  peşti î n  
mână. 

* • • 
în conc\usie se poate spune că toată ceramica 

' Or. Henry Frankfort. Discoveries al Khorsabad, Sargons 
City, in The llluslrated London News, 1 934, 1 4  Iulie .  

• G. Brătianu, 1. c . ,  p. 5� ; R. V uia, Legenda lui Dragoş, 
A nuar. Ist., C luj ,  1 ,  192 1-2, p. 300 ; P .  V. Năsturel, Stema 
României, Bucureşti, 1 892 ; Ep. Ghenadie, Eraldica veche a 
Români/or, B ucur�şti 1 894. 

• Emile Mâle. L'art allemand ·et l'arl fran�ais du moyen
âge, p. 4:. 

• Arhur Uphaur Pope, Săpâturiie de la Damghen, in Illus
Irated London News, 1931 , Mart, p. 482, fig. 3. 

de l a  Suceava, lucrată poate într'un vechiu centnr 
de olărie, a primit la început Înrâuriri bizantine
la care s'au adăugat o sumă de motive deco
rative cumanice şi gotice. 

Aşa cum am arătat şi  eu, unele motive san,t· 
de inspiraţie occidentală, 10mbardă, din scul ptu rile 
monu mentelor din Nordul Italiei şi Sudul franciei, 
de unde le-a reprodus Balş. Dar arta lombardă este 
adusă direct din Orient, mai cu samă din Egipt,. 
Armenia, Siria, aşa cum o arată atât de  docu
mentat d. E. Mâl e �'. 

La noi de sigur că maeştrii pietrari vor li adus
motivele atât de  apreciate de  arta mediteraneană.  

Nu trebuie să uităm că ele nu se întâlnesc 
supt n icio formă la Saşii d in  Transi lvania. 

Aceste motive diferite, contopite şi folosite de 
Români, pentru opere româneşti, une ori executate
şi cu maeştri zidari străini,  sânt opere cu caracter 
românesc, atât ca spirit, cât şi ca reali sare, chiar
când unele d in  ele dovedesc în râuriri venite din 
alară. 

Arta este mai Întotdeauna so rtită să pri ;neasca, 
influenţe diverse care, contopindu-se laolaltă cu 
lemente autohtone, dau caracteru l specific al epocii . 
şi al artişti lor cari le-au lucrat. 

Astfel se poate spune că, deci, ceramica de I l L  
Suceava este caracteristic moldoven ească, mai. 
cu samă când se ia în consideraţie tot ansam
blul  ceramicei : vase, farlurii, o lane de sobe, p lăci . 
de  ornamentaţii şi de  pardosele, etc., ce s'au. 
găsit acolo. 

Barbu Slătineanu .  

� G. Brătianu, l .  C . ,  p.  56 ; Emile Măle, o. C . ,  p. 44 ; 

.. Ce n'est donc pas seulement l 'Egypte, c'est l 'Orient touc 
entier qui a foumi ces modeles ă la Lombardie . Car en 
Orient, de l 'Egypte ă l '  Armenie, le meme art a regne·. In 
resumat arată că, din diferite motive, Lombardia, partea cea 
mai bogată a Italiei, a avut legături cu tot Orientul, de · 
unde a l uat modelele omamentelor, ale sculpturii şi că de
acolo modelele s'au răspândit in Sudul Franciei, in Istria, etc . 
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1n broşura de propagandă Polen [adet sie ein, 
'Publicată de . Reisebii reau Orbis" la 1 934,  bise-

ricuţa din Zywieck are un acoperiş ca a l  biseri
' cilor bucDvinene, cu care samăn.!!. şi ca structură. 

Adr ian C. Corbll si Horia Oprescu , Bucureşti, 
.·documente iconografi�e (Arhivele Bucureştilor, n. 
1), Vieux Bucarest, documents iconographiques. 

Splendidă culegere de vederi bucureştene , cu 
' 0 introducere. Unele vederi sânt de închipuire, 
·dar, de l a  no. I V ,  rea l itatea însăşi apare cu Bouquet. 
Mayer, Meyerson, Ferel, Bielitz, Monde Jllustre, 
'Lancelot, - foarte frumoasă înfăţişare. luată de la 
Văcăreşti - ,  Huber, Doussault, Raffet, Preziosi, 

-intre 1 810 si 1 860 ; un desemn spaniol de la 1 877 .  
'Curioasă v

'
ederea de Ungurul Barabas ( 1 832). Un 

;prea frumos Bouquet d in Illustrated London News 

pe 1 854. O vedere a focului din Bucureşti, neiscălită, 
si una a cutremurului din 1838. Admirabilă casa , 
cu pridvor şi bisericuţă În aceiaşi revistă englesă. 
Apoi biserica Stelei, de Doussault, focul de la Sf. 
Gheorghe Nou, de Bllchner, casa Banului Mihai 
Ghica, de Br6mser. De tot interesanta vedere a 
mănăstirii Radu-Vodă, cu minunatele chilii dispă
rute si vechile turnuri. O vedere colorată a bise-, 
ricii Bucur. Urmează casarma de la 1 855, Stavro
poleos de Lancelot şi altele .  

Mai notăm : Palatul ( casa Golescu, În 1 866) ş i  
Teatrul ,  de Huber, Batiştea, m inunată schiţă de  
Szatmary, de care ş i  Radu-Vodă (şi de Schmidt) ,  
S f. Spiridon de acelasi (in colori). Pe urmă, g ra
vuri ale d-nei Mari; Radianu, un Turn al Colţei 
necunoscut, un Cotroceni de Venrich, casa de 
la T ei din Monde Illustre. Se adaugă scene, numai 
în parle cunoscute (primirea lui  Sir Robert Ain
sl ie, 1 794). Urmează acelea din I'Jllustration, din 
opera lui Amao, a lu i  Szatmary şi Preziosi, a lu i  
E .  Schlegel, plus cele, cu text reprodus de  mine 
odată, ale lui  Kramer. De mare interes prinderea 
lui Nicolae Mavrocordat de către Imperiali ( 1 7 1 6), 

cele cu primirea la 1 789 a altor Imperiali (unele 
dupi'! natură ; boierii î ntăiu l a  nI. LXXVI,  În co
l ori , cu vederea CurPi, în nI. LXXI). Dar şi scene 
mai nouă ( 1 877). 

• 

În Anuariul Liceului din Ploeşti pe 1 936 (Ploeşli 
1 937), descriere de d.  Oct. Dobrolă-Odor heiu a 
bisericii din Porumbenii-Mari, în Secuime.  Zid ire 
din 1 .787, cu frumoasă piatră a ctHori lor, Dima 
si  E lena Panait, Ioan şi două Mari. , de sigur din 
lumea n

'
egusloreascd de la Braşov. Câteva i coane 

din aceiaşi epocă (un Sf. Nicolae ,  între doi sfinţi). 
O catapeteasmă ceva mai nouă. 

În Artă şi tehnică grafică se re produc admi
rabilele coloane sculptate de la Berea şi biserica 
Olari d in Argeş. 

N. Iorga. 
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VICTOR BRĂ TULESCU, Eglises du district de 
Vâlcea, I I .  Eglise d'Urşani. Elle date d u  XVI I I-e 
siecle. Fresques populaires interessan tes. 

D. TUDOR, Monuments inedits de Romula, VI,  
etc. Tablettes votives des "chevaliers danubiens". 
Catalogue i l Iustre. 

N. IORGA , Un cahier de miniaturiste. II date d'en
viron 1807. 

MARIE GOLESCU, Saint Georges delivre l'adolescent 

emmene en captivite par les lnfideles. Texte franc;ais_ 
AL. BĂRCĂCILĂ, Elements d'art antique trouves. 

dans le district de Dolj . 
BARBU SLĂ TINEANU, Sur les plaques de tem

cuite ci Suceava. Refutation de I'article de Rodolph.e 
Gassauer : ces plaques, d ' inspiration byzantine, sur 
laquelle s'exercent  d ifferentes influences, ne sont 
pas le praduit d 'une industrie saxonne en Mol
davie. 

• 
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u CEVA DESPRE BISERICA MĂNĂSTIRII TISM ANA 
DE N. GHlKA-BUDEŞTI. --0--

Istoricul acestui monument este destul de bine 
cunoscut, atât din lucrările lui AI .  Ştefulescu, cât 
ş i  din " Istoria" ş i  " Inscripţiile" d-Iui profesor Iorga . 
Acum, În urmă, lucrarea d-Iui V. D răghiceanu, pu
blicată În " Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice", fasc. 79, anul 1 934, ni-a mai dat preţioase 
lămuriri. 

Ceia ce este Însă mai greu de desluşit e 
arhitectura monumentului. Într'adevăr cercetări le 
făcute pănă acum nu au dat În această privinţă 
resultatele aşteptate, căci nici forma de la origine 
a planului bisericii nu a putut f i  precisată, nici 
diferitele feluri de  zidării, de  cărămidă şi de p iatră, 
ce s'au găsit supt tencuielile .de astăzi, nu au adus 
lămuriri suficiente spre a putea fi ele datate m ăcar 
cu aproximaţie. Zidăria de cărămidă comună cu 
rosturi mici ce s'a găsit supt tencuiala faţadelor 
pare a fi din veacul al XVIII-lea şi chiar din al 
XIX-lea, iar cele câteva părţi din zidăria de piatră 
neregulată ce s'a găsit pe faţa de spre Sud a pro
naosului nu pot fi datate, căci nu au un caracter 
special. S'au mai găsit unele chenare de ferestre 
În p iatr ă şi  rosete ajurate, sculptate, care par a 
aparţinea veacului al XVII I-lea. Dar nimic nu s'a 
găsit pănă acum care să poată fi atribuit veacului 
al XVI-lea, când biserica pare a fi fost restaurata 
de către Petru-Vodă (Radu Paisie) la 1 54 1 ,  decât 
doar chenarele de piatră sculptată În gen armcno
georgian, ale uşilor făcute de egumenul Vasile. 
De asemenea nicio urmă nu s'a găsit din veacul 
al XIV-lea, când Radu r-iu, tatăl lui Mircea-cel
Bătrân,  a zidit biserica, decât forma frontoanelor 
de la naos, ce se văd şi  astăzi În faţa basei turlei 
naosului ; dar şi aceste frontoane au profile nepreci
sate, ce par a fi suferit modificări În cursul vremurilor. 
Cele spuse aici au nevoie de oarecare explicaţi i .  

Studiul amănunţit al monum entelor din primele 
veacuri ale arhitecturii noastre, adecă Începând 
din veacu l al XIV-lea, când, odată cu Înfiin
ţarefl Ţărilor române independente, începe şi zi
direa bisericilor de zid, ş i  pănă În veacul al 
XVI-lea, ni-a arătat că în veacul al XIV· lea se 
Întrebuinţa ori p iatra brută netencuită, alternată 

Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 94, 1937. 

cu rânduri de cărămizi orizontale aparente, după 
sistemul b izantin, ca la bisericile ruinate din Turnul
Severin ,  ca la Sân-Nicoară şi  la B iserica Domnească 
din Curtea-de-Argeş, ca la Brădet, etc., ori acelaşi 
gen de zidărie după varianta şcolii sârbeşti, ca  
la Vodiţa sau  la Cozia, ori, În  sfârşit, cărămida 
aparentă cu rosturi largi, formând firide şi arcaturi, 
ca la Cotmeana. Dar toate cercetările şi sondajele 
făcute pănă acum la Tismana nu au dat la iveală 
nicăiri niciun indiciu despre unele zidării d e  
felul celor descrise mai sus. Trebuie s ă  deducem 
din acestă constatare că faţadele bisericii au fost 
Într'atât de m ult modificate, restaurate, cârpite şi 
căptuşite f e feţele căzute la  diferite epoci, Încât 
nu s'au putut găsi urmele zidăriilor de la origine ; 
dar este posibil ca sondaje mai adânci să ducă 
la  resultate mai positive în această privinţă. 

în ce priveşte veacul a l  XVI-lea, din care ni-au 
rămas monumente mai numeroase decât din al 
XIV· lea, studiul lor amănunţit ni-a dovedit că, În 
această epocă, caracterul arhitecturii şi felul zi
dăriei este tot atât de  cunoscut şi chiar mai bine 
cunoscut decât cel din veacul al XIV-lea, căci 
toate bisericile din acest timp, afară de prea rare 
excepţiuni ,  sânt de o arhitectură foarte unitară, 
derivată tot din şcolile bizantină şi sârbească, ş i  
caracterisată pr in  făşiile de cărămizi orizontale 
aparente, aşezate la depărtări egale unele de altele 
şi despărţite de făşii tencuite formând dreptun
ghiuri care sânt legate Între ele cu Lărămizi apa
rente, aşezate vertical şi situate din distanţă În  
distanţă. 

Dar nici asemenea zidării nu s'au găsit supt 
tencuielile ce acoperiau faţadele bisericii de la 
Mănăstirea Tismana, ci, cum am arătat mai sus, 
zidăria de supt tencuiala faţadelor este cea obiş
nuită, cu rosturi mici, cu cărămida de  calitate co
mună, care s'a Întrebuinţat de la veacul al XVIII-lea 
încoace, când obiceiul constant a fost de a se 
acoperi faţadele cu tencuială. Singurele părţi care. 
par a fi rămas aproape nemodificate sânt părţile 
interioare ale bisericii, în special structura naosului 
ce are configuraţia sârbească. În schimb,  pro-
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naosul şi părţile din spre altar ni arată prefaceri 
adânci, dar nici  aici datele nu pot fi prec isate, 
cum vom vedea mai departe. 

Aşa dar mândrul monument de care ne ocupăm 
este încă departe de a ni fi predat tainele pe 
care le ţine ascunse în bătrân ele lu i  z iduri .  De 
aceia cercetări le vor trebui urmărite cu  şi  mai 
multă sârguinţă, ş i  nu este cu putinţă ca la urma 
urmelor să nu se găsească une le ind ici i  care să 
permită stabilirea principalelor caractere şi forine 
ce erau ale bă.trânei biserici, în t impul ziditorulu i  
e i ,  Radu I- iu.  

Să cercetăm diferite le  documente ce posedăm. 
Singura înfăţişare m ai veche a biseric i i  n i  este 
dată de un  pomelnic de la 1 840 : ea o represintă 
.!Işa cum era înainte de restaurarea de la 1 855 ,  
când Vodă- B ibescu, prin arhitectul său,  Schlatter, 
.!I dărîmat zi dul exterior al pronaosului ,  acel care, 
pe desemnul de la 1 840, arată a fi mai scu n d  
decât celelalte ş i  formând ca un ,',bas-cote " în 
jurul pronaosului . Dar acest element arhitectonic  
este necunoscut  în (' rhitectura noastră veche, 
poate că din această causă arhitectul Schlatter 
s'a crezut îndreptăţit să·1 dărâme, considerându-I 
ca un adaus străin de ctitoria lui Radu I · iu .  
Dar iată că, apoi, cercetăr i le  mai  recent întreprinse 
de d .  arhitect E.  Costescu au dovedit că acest 
7.id exterior al pronaosului, ale cărui temelii s'au 
,regăsit, făcea parte integrantă din biserica de la 
origine. Într'adevăr zidăria de piatră-bolovani a 
iemelii lor lu i  s'a găsit i dentică, atât în ce priveşte 
piatra, cât şi  mortarul, cu temelii le înseşi ale bi
senCII, cu care este intim legată în cele două 
puncte de lângă absidele laterale, unde temeli i le 
lu i  se leagă cu  temeli i le bisericii propriu-zise. 
Resultă prin urmare de aici  că t ipul de plan al 
bisericii de la origine nu este cel de astăzi ,  c i  
că pronaosul era supra-lă rgit şi avea forma în 
plan a unui pătrat sensibil mai larg decât naosul. 

Să căutăm a· reconstitui acest plan de la 
-origine, care ni este cunoscut ca tip, căci îl găsim 
întrebuinţat în arhitectura românească din toate 
t impurile. Intr'adevăr caracterele lui principale sânt : 

1 .  forma în lungime a naosului în formă d e  
ireflă, compus d i n  trei travee ,  d i n  care cea d e  la 
mij loc este pătrată şi supra· înălţată cu o turlă, 
iar celelalte două sânt mai mici ,  mai înguste şi 
încadrează pe  cea de la mijloc spre Apus şi  spre 
Răsărit. Această formă a naosului este specific 
sârbească, ş i  o găsim în arhitectura românească 
'de la începuturile ei ş i  pănă în veacul al XVI I-lea, 
dnd încetul cu încetul ea d ispare. 

2. forma în lărgime a pronaosului n i  este de 
�semenea cunoscută, căci o găs im în veacul a l  

XVI-lea la Biserica Episcopală din Curtea-de
Argeş. zidită la 1 5 1 7 . apoi l a  Cobia , care e d in  
1 572 ; în  veacul al  XVI I-lea o regăsim la biserica 
Radu-Vodă din Bucureşti ( 1 6 1 5), l a  Bălteni- l I fov 
( 1 626), unde a suferit însă modif icări ul terioare, 
apoi la  Mitropolia din Bucureşti ( 1 655) şi  l a  bi
serica Mănăstirii Cotroceni ( 1 679) ; în sfârşit re
găsim acelaşi plan, cu oarecare diferenţe, în yeacul 
al  XVI I I- lea, la b iserica Mănăstirii Văcăreşti ( 1 722) 
şi la  Mănăstirea Cernica ( 1 780). Iată dar un  tip 
de plan curat românesc, întrebuinţat în tot lungul 
veacurilor, din al XVI- lea pănă în  al XVI I I · lea, pe 
care îl găsim ş i  în veacul al XIV-lea la  Tismana 
ş i  poate ş i  la Vodiţa, unde ar trebui cercetat dacă 
acel zid exterior de  la pronaos, ale cărui temelii 
se mai  văd, este făcut din acelaşi material ca şi 
temelii le bisericii i  sau dacă este un adaus. (Această 
din urmă ipotesă pare mai probabilă.) Oricum să 
fie, planul nostru cu pronaosul supra-lărgit  mai  are 
şi o altă particularitate : e l  nu se găseşte în nici una 
din ţările vecine cu a noastră ; nu-I găsim nici la 
Constantinopole, nic i  în Serbia,  nici în Peninsula 
Balcanică. Ar fi prin urmare un  plan esenţialmente 
românesc, în oposiţie cu  celelalte planuri de bi
serici de la noi, d in  care şt im că unele n'ar fi 
de origine balcanică, sau altele constantinopolitane 
sau sârbeşti. 

E un  plan foarte dese ori întrebuinţat de Voe
vozii noştri ş i  chiar la biseri cile cele mai  impor
tante şi  mai mari, precum am arătat mai sus. 
Ceia ce p are însă şi  mai i nteresant e faptul că Tis
mana ar  fi din punct de vedere cronologic primul 
monument în care acest plan a fost întrebuinţat. 

Care poate fi originea l ui ? Răspunsul la această 
întrebare nu poate fi dat, cum nu poate fi pre
cisată nid originea bisericii de tip moldovenesc 
a lui  Ştefan-cel-Mare, căci cea mai m are parte 
din monumentele ce au  fost zidite de primi i  noştri 
Domni d in  ambele Principate au dispărut. In stu
dii le mele analitice asupra monumentelor d in 
Muntenia ş i  d in  Oltenia, am dat acestui t ip de 
plan 'numele aceluia care  mi  s'a părut că a fost 
creatorul lui : numele meşterului Manole, legen
darul arhitect a lui Neagoe Basarab, care se  zice 
că a construit Biserica Episcopală din Curtea-de
Argeş. Am crezut într'adevăr ca acest monument 
a fost cel d'intăiu cu acest tip de plan, dar se 
poate afirma acum, că el  este i nspirat de l a  bi
seri ca Mănăstiri i Tismana a lui Radu I-iu. Pia

nul monumentului nostru fiind acum principial 
stabil it, să căutăm a n i  da sama de structura 
lui, comparându-I cu celelalte biserici  de acela�i 
tip pomenite mai sus. 

Aceste biserici, afară de cea de l a  Bălteili, 
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care a fost remaniată, au  toate z idul  exterior a l  
pronaosului de  aceiaşi înălţime cu  cel  de la naos ; 
trebuie să deducem de aici că şi la Tismana acest 
zid a fost, când s'a redus la  jumătate din înălţimea 
lui, cu ocasia unei reparaţiuni sau restaurări, în 
urma unui foc sau a unui  cutremur de pământ, 
care trebuie să fi dărâmat sau stricat une le  din 
părţii!!  de sus ale monumentului. Putem dar să 
presupunem că forma generală a bisericii de la 
Tismana era, în disposiţii le sale princi pale, aceiaşi 
cu forma uneia din bisericile de acelaşi tip, în
şirate mai sus, asămănătoare cu Episcopala din 
Curtea·de-Argeş. Ea avea poate două tU i le  ca şi 
astăzi , sau poate încă patru, ca  Biser ica Episco
pală din Curtea-de-Argeş, adecă două turle mai 
mici, În plus, peste colţurile din spre Apus ale 
pronaosului ,  ca la  Cobia sau la Văcăreşti. 

Să căutăm a reconstitu i  ipotetic planul bi
serici i  de la  origine, întru cât, ca  arhitectură ex
ferioară, nu avem nicio posibilitate În această 
privinţă, căci, precum am spus, niciun element nu  
ni-a rămas, n i c io  fereastră, nicio urmă de zidărie 
din această epocă, căci remanierile succesive a le  
faţadelor au nimicit total formele exterioare de 
la origine a le  bisericii. 

Să comparăm releveul biseric i i  de astăzi cu 
planul A desemnat de Weiss la 1733 şi publicat 
de  d. V. Drăghiceanu. În acest din urmă plan, 
conturul absidelor laterale este rotunjit, iară nu  
teşit, ca astăzi., In privinţa formei  de la  absida 
altarului, desemnul nu pare precis, şi nu se poate 
deduce nimic. Forma exterioară de astăzi a celor 
trei abside nu poate fi cea de la  origine ; pentru 
a ne convingI! de aceasta, este destul să exa
minăm planurile bisericilor c itate mai sus, care 
sânt de acelaşi tip de plan cu Tismana, precum 
şi în genere toate bisericile româneşti, sârbeşti 
ş i  bizantine, pentru a vedea că toate urmează 
a ce iaşi tradiţie şi că formele absidelor se asa
mănă între ele, dar numai cu  cele de la  Tismana, 
nu. Absidele bizantine sânt în genere poligoane 
regulate înscrise într'un arc de cerc ; ceia ce nu  
e casul la Tismana. 

Care poate fi originea celor două contraforturi 
ce flanchează absidiolele de la altar ? Pare probabil 
că e un adaus din veacul al XVI-lea, Întru cât acest 
element nu a existat în arhitectura românească 
din Muntenia înain te  de această epocă. Confi
guraţia şi locul ce ÎI ocupă aceste contraforturi 
sânt prea asămănătoare cu cele de la Curtea 
Veche din Bucureşti pentru a nu fi contimporane, 
adecă de la mijlocul veacului al XVI-lea, când Petru
Vodă (Radu Paisie) ş i  egumenul Vasile au făcut 
lucrări la b iserică. 

Forma celor două absid iole a fost şi ea  modi
ficată, lungită spre Răsărit ; adausul e uşor de 
văzut În faţade. 

Toate aceste remanieri exterioare sânt, probabil, 
dintr'o epocă destul de târzie : unele sânt din epoca 
lui Ioan egumenul şi a Stanei Glogoveanu ( 1 733-
66), iar altele de la Schlatter ( 1 855), care a restaurat 
faţadele, tencuindu·le d in  nou. 

Forma de la  origine a pronaosului  a fost de 
sigur asămănătoare cu acea de la Episcopala din 
Curtea-de-Argeş şi  mai de  aproape c u. acea de 
la Radu· Vodă din Bucureşti, în care patru stâlpi 
de zi dărie primesc patru arcuri peste care este 
ridicată tu r la centrală ; este pri n urmare probabil 
că ziduri le de astăzi a le pronaosului au  fost re
maniate de Schlatter, care a umplut golurile dintre 
arcuri cu zidăria resultată d in dărâmarea zidului 
exterior. Se poate de altfe l constata că aceste 
ziduri sânt făcute de cărămizi, pe care se văd 
încă urme de tencuială şi chiar de zugrăveală, cum 
constată şi d .  Boşcovici În articolul publicat de 
domnia sa în "Buletinul Comisiunii Monumentelor 
I storice" .  Dărâmarea zidului f'xterior al pronaosului 
a lăsat prin urmare afară mormântul lui Nicodem, 
care se  afla mai înainte în i nterior, în colţul din 
spre sud-vest. Pridvorul de astăzi, care avea altă 
formă înainte de restaurarea lui Schlatter (vezi 
figura d in pomelnicul  de la 1 840), a fost refăcut 
de Schlatter, dar nici cel d'inainte, arătat În po· 
melnic, nu  poate fi de  la origine, ci  probabil din 
veacul al XVIII-lea, când se pare că s'au făcu t  
bisericii importante reparaţii , şi dându-i-se o În
făţişare nouă, cu firide lungi În faţade, brâuri 
orizontale, ferestre mari şi ochiuri de piatră aju
rată şi sculptată la partea superioară a absidelor. 

Toate aceste remanieri par a fi lăsat bisericii 
un  caracter arhitectonic foarte mediocru, care cu 
restaurarea lui Schlatter a dispărut şi el. 

Credem ca ş i  d-I V. Drăghiceanu că biserica 
de  astăzi este, În ce priveşte principalele ziduri. 
mai ales cele de la naos, tot cea de la Radu 
I- iu,  însă transformările şi  remanieri le,  mai ales 
cele d in faţade, refăcute de  atâtea ori, au schim
bat total înfăţişarea arhitectonică de la origine� 
care nu  se mai regăseşte nicăieri. 

Grosimea de peste un metru a zidurilor a în
l esnit refacerea paramentelor de sus pana JOs, 
poate şi de mai multe ori. Nu mi se p are vero
similă părerea d-lui V. Drăghiceanu a zidirii bi
serici i  lu i  Radu I-iu de către un meşter sas, 
pentru următoarele motive. 

Nu se găseşte nimic "săsesc", adecă romanico
gotic ,  în biserica  de la Tismana, căci planul este 
bizantino-sârbo-românesc ; din cele de mai sus  
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cred chiar că resultă că şi configuraţia planului este 
foarte românească. Nu ni se pare cu putinţă ca, în 
veacul al XIV-lea, adecă înainte de epoca ecIectică 
a Renaşterii, să se fi găsit un  meşter, crescut 
într'o anumită tradiţie, care să fi putut executa o 
clădire într'o tradiţie d iferită de  a sa. Singure 
contraforfurile ar putea fi consi derate ca de ori
gine gotică, însă modul cum sânt tratate şi mai 
.ales locul unde sânt aşezate ,  asămănarea di spo
siţiunilor cu  a ceia de la Biserica Curtea Veche 
din Bucureşti ni dovedesc că meşterul nu înţe
legea rostul constructiv al contrafortului. Ni se 
pare că acesta ar fi un argument care ar dovedi 
mai degrabă că el nu era Sas. De altfel, am arătat 
mai sus motivele pentru care credem că sânt un 
adaus din veacul al XVI -lea contraforturile şi 
că în consecinţă nu ar putea fi atri bu ite meşte
rului constructor a lui Rlldu I-iu_ Sllpături ce vor 

trebui făcute la  fundatia contraforturilor vor lă
muri a ceastă chestiune. Dacă se va dovedi că 
temeliile contraforturilor sânt de  la origine, va fi 
o probă că meşterul de la  Curtea V eche este acel 
care s'a inspirat de la Tismana. 

Zidăria de cărămidă cu rosturi înguste de un  
c �ntimetru, pe care d. V. Drăghiceanu o consideră 
ca occidentală, n i  se pare a fi zi dărie modernă 
curentă, adecă din veacul al XVI I I -lea încoace, 
când tehnica bizantină cu rosturile largi cât gro
simea cărămizii nu s'a mai întrebuinţat, tocmai 
fiindcă se pierduse tradiţia bizantină încă din 
veacul al XVII-lea, când se văd în Ţara-Românească 
ultimele biserici de acest tip şi când tencuiala c e  
se apleacă p e  faţade i-a dat a cestei tehnice lo
vitura de moarte. 

Dăm aici o încercare de reconstituire ipotetică 
a planului bisericii de la Tismana. 
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ti CETATEA SEVERINULUI 
ÎNCEPUT DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE 

DE AL. BĂ RCĂCILA 
--0 --

In partea de Sud-Vest a grădinii "General Dra
�alina" din Turnul-Severin, se detaşează, printr'un 
-:şanţ adânc, de terasa înaltă a mal ului Dunări i ,  
colina cu  vechea fortificaţie, În bună parte evi
dentă, cunoscută acum supt n umele de "Turnul 

· Iui  Sever", după masivul ş i  impunătorul z id rămas 
În p icioare în colţul de  nord-est al  colinei (fig. J). 

Cetatea nu a fost pănă acum de nimeni cerce
tată. Marsigli 1,  crezând-o romană, îi ridică un 
plan de aproximaţie, Înfăţişând-o ca un dreptunghiu 
·de  70/27 toase (fig. 33J-

Teohari Antonescu, identifi când-o cu o cetate 
dacici! de pe Columna Traiană, îi r idică planul 
'in 1 906 (fig. 32), mai apropiat de realitat e În 
ceia ce priveşte conturul zidurilor, pe care le  pre
-sintă dublate pe  l aturile de  Est şi  de Vest. fn 
acest p lan se Însemnează şapte turnuri. In locu l 
unuia d intre aces lea noi am găsit o biserică (fig. 34) 2. 

În 1 9 1 5, Într'u n  raport către Comisiunea Mo
numentelor Istorice 3, am dat resultatele unei  cer
·cetări parţiale, la care ne-a determinat apariţia 
unei construcţii vechi pe platoul colinei, de u nde 

.grădin arul scotea pământ p entru florărie. 
In scrisoarea noastră din 20 Aprilie 1 935 către 

·d .  profesor N. Iorga " stăruiam şi asupra Însem
nătăţii cetăţuii din mijlocul grădinii  publice, Castrum 
-Zeurinense, c e  a durat d in  prima jumătate a vea
cului al XII I- lea pănă ce l-au doborît ghiulelele 
de piatră turceşti, spre toamna anului 1 524. 

În ultimii doi ani, determinaţi şi de data aceasta 
·de  lucrări edilitare, descoperind thermele romane ii 

. 
I Description du Danube, Haga 1 7�4,  p. 22, şi tab. 8, fig. 

XXX I I .  
• In acest plan a l  nostru s'au trecut numai construcţiile 

_aparente ş i  cele descoperite de noi. Alte eventuale turnuri 
sau casemate intre cele două z iduri lungi de incinta, aşa 
cum le dă Teohari A ntonescu, Columna TlQiană, IaşI 1 9 1 0, 
pp. 1 0  1 - 1  07, rămâne să se verifi.:e prin săpături. 

3 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, an. V I I I , lase. 
. 3 1 ,  1 91 5, p. 1 4 1 .  

• Ibid., an. XXVII ,  fasc. 80, 1934, p. 95. 
, Publicarea acestei descoperiri o avem in prcgatHc� ; o 

. descriere sumară a m  dat· o in . Arhivele Olteniei " ,  n-Ie 95-
-96, 1 938 : .Les thermes roma i nes de Drubeta". 

d e  lângă ruinele podului  lu i  Tra ian, i ar, suprapus 
a :estora, un întreg cimitir anterior vieţii actualulu i  
oraş, care deci  trebuie pus î n  legătură cu epoca 
cetăţii medievale a Severinu lu i ,  ş i  cum şi  în gră
dina publică se fac azi Însemnate lucrări edilitare 1., 
având tot Îndemnul şi concursul Comisiunii  Mo-

Fig. 1 .  - Păretele nordic al turnulu i  de Nord-Est. 

numentelor Istorice,  am început, În toamna anului  
1 936, l a  "Turnul lui Sever" o cercetare arheologică, 
redusă deocamdată la platoul cetăţii, În jurul bi
sericii descoperite În 1 9 1 2. De la această mai  
veche descoperire păstrăm În Museu materialele 
atunci  găsite 2. firul lucrării ş i  t impul prielnic 3 

1 In toamna anului 1 Y36 s'a pus piatra fundamentală a 
un1,li mare otel de turism. acum ndicat din roşu . 

2 In parte publicate de noi, numai ca i lustrare, în "Turnul 
Severin, Trei veacuri de viaţă medievală", extras din .Arhivele 
Olteniei", n-le 65-66, 1 933, pp. t-8, fig. 3-6 • 

8 A m  putut lucra pănă la 1 5  lanuar 1937. 
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ne-au dus la descoperirea aproape a întregului 
zid estic al i nc intei i nterne, pe faţa lui interioară, 
precum ş i  a porţii de la zidul sudic  al a celeiaşi 
i ncinte şi a turnului din spatele acestuia  zid acum 
descoperit 1. 

Vom expune resultatul acestei prime cercetări, 
i ntroducând şi  toate observaţiile făcute la cons-

terasă, a fost bine consolidat cu patru mari con
traforturi ş i  i s'a împl init l ips,! la basa laturii 
vestice, apoi a fost închis cu un grilaj de fier, 
care prinde şi câteva blocuri căzute din turn 1 • .  

Pe platoul de sus al cetăţii sânt risipite mari 
blocuri de zidărie de piatră prăbuşite, între care
o deosebită importanţă presintă blocul ce repro

ducem (fig. 2), rostogolit din colţul sud
vestic al turnului .  

Pe creasta de Sud a platoului era aparent· 
zidul de incintă, pătruns spre Răsărit de 
o poartă, din care rămăsese neacoperit: 
numai arcul pragului de sus. Crestele de 
Est şi Vest ale· platoul u i ,  pl i n  n ivelul lor 
mai ridicat, indicau existenţa unor ziduri, 
de incintă, pe lângă alt rând de z idurÎ> 
de mai jos, la poalele colinei. 

* • 

Săpăturile noastre au dat la iveală : 

Fig. 2. - Bloc din colţul de Sud-Vest al turnului de Nord-Est. 

1. Capela 2, orientală spre Răsărit, cu' 
despărţirea în pronaos şi naos,  ca la bi
sericile ortodoxe, însă cu masa altarului· 
construită din zidărie şi lip ită de fundul. 

trucţiile d'inainte evidente, c a  indi spensabile pentru 
înţelegerea planului ce presintăm şi  pentru vii
toarele cercetări. 

Cetatea este situată în colţul de Sud-Est al 
grădinii  publice, pe o ridicătură de teren isolată 
printr'un şanţ adânc de terasa ridicată a Dunării, 
pe care spre Răsărit avem thermele romane, i ar 
mai  departe ruinele podului lui Traian şi  
castrul Drubeta. Spre Sud terennl se lasă 
către linia ferată şi  port. Şanţul ce  încun
joară cetatea pe trei laturi a fost evident 
tăiat în terasa superioară a Dunării .  

In deceniile trecute cetatea a avut de 
suferit pe  urma unor lucrări edilitare. La 
construirea portului  ş i  a căii  ferate s'a 
distrus în întregime zidul extern sudic,  
precum şi  părţile alăturate d in zidurile de 
Est  şi  Vest, între care s 'a  construit un  
restaurant de  port. In turnul de la mijlocul 
zidului estic de pe panta colinei s'a făcut 
o ghetărie ,  iar p e  trei laturi, către platoul 
cetăţii ,  s'au tăiat patru drumuri înguste, 
parte cu scări de beton şi  cu ziduri de 
sprijin. Zidul  rămas în p icioare din marele turn 
păstrat, ce  se ridică în colţul de  Nord-Est pe 

1 Acest turn era la mare adâncime ( v .  fig. 1 0- 12), cu totul 
acoperit de ruine. Aceasta ne face să credem că turnul b., 
insemnat aici de Marsigli ,  este cel pe care l-a văzut in  colţul 
extrem de Nord-Est al cetăţii, cu impunătorul zid rămas şi 
azi in picioare , 

absidei. Aceasta, semi-circulară în interior, este 
1 Aici s 'au păstrat, pănă la  infiinţarea Museului regional, . 

la 3 Maiu 1 9 1 2, i nscripţii şi alte monumente de piatră, 
găsite in regiune, cele mai multe din săpături le lui Cr. 
Tocilescu la castrul Drubeta. 

t Prima schiţă, cu detalii preţioase, am dat-o in raportul. 
publicat in Buletinul Comisiunii Monumente!or lstorice, an. 
VIII, fasc. 3 1 ,  1 9 1 5, p. 1 4 1 .  Nu era evidentă atunci uşa -:e 

Fig, 3. - Capela din incinta cetăţii. 

dă in  naos din spre Stld, descoperită de noi mai târziu, cu. 
prilejul consolidării zidurilor, d upă care d .  N .  Chika· Budeşti. 
o publică in Evoluţia A rhitecturii in Muntel�ia, Bul. Com. 

Mon Ist" p. 1 23, şi fig, 1 4 , pl. IV. La săpăturile recente s'a, 
precisat, corespunzând uşii de Sud, alta din spre Nord, ul
terior asturată. In timpul Războiului Mondial au  fost distruse 
zidurile barbare E. E. şi masa de zid A.  din prima noastră. 
schiţă (fig. 3 1 ) .  
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'pentagonală in exterior. I n  colţul sud-estic al na
osului a fost Încă o masă de zidăi ie, În forma 
unu i  parale l ip iped drept, Înalt de 1 m., cu bas a 
de 1 ,27-0,84 j În faţa e i ,  jos, era aşezată lespedea 

-de piatră de calcar de  1 , 1 6-0,87-0,27 m., cu 
inscripţia de dedicaţie a Colon iei Septimia Drubeta 
pentru Imparatul Caracalla \ zidită, cu 
aproape a tre ia  parte din lăţimea ei  supt  
masă (fig. 3, 30 ş i  31). 

Naosul pare a fi fost bolt i t  cilindric. 
Patru p ilaştri semi-c i l indr ici ,  d e  piatră de  
gresie, i ese d i n  planul păreţdor l a terali. 
f i e care pilastru este lucrat din mai multe 
piese suprapuse, având dosul pre lungit 
,paralel ipipedic şi Înca strat în zid ; p iesa 
de jos este ciopl ită din acelaşi bloc cu 
·basa lărgită a p i lastru lu i ,  care este pro
'filată În trepte, cu o lungime  de 65 cm.  

Nord dând d i rect în naos, dar care ulterior au 
fost astupate.  

D intre ferestre a rămas visibil locul uneia sin
gure, şi aceasta astupată ulterior cu cărămidă. 
Locul e i  cade exact la mijlocul absi de i  altarului, 
cu 1 0  cm. de· asupra mesei .  

StâlpuJ de  mij loc dintre p ilaştr i i  drep
·tunghiulari, cari despărţiau pronaosul de 
.naos , este  format dintr'un bloc mai mare 
de piatră ecarisată, servind de basă, peste 
-care s'a aşezat alt bloc din piatră de calcar. 

Fig. 5. - In păretele exterior al naosul ui capelei, locul uşii astupate. 

Acesta din urmă a făcut parte dintr'un monument 
'funerar roman, având pe două feţe opuse doi lei 
·în relief j lipseşte faţa cu capetele leilor ş i  capul 
·d e  bou dintre ei .  Este motivul de monument fu
nerar frecvent În regiune 2. 

Bisf'rica a avut trei Întrări ; una  din spre Vest, 

Fig 4.  - Vatra de la Nord de capelă. 

·dând în pronaos j celelalte două din spre Sud şi 

I Publicată de noi in raportul sus citat şi de V. Părvan. în 
. Ştiri noi din Dacia Malvensis 19 13. N'a servit ca material de 
-construcţie pentru fundamentele u nei clădiri, cum o arată V.  
Părvan, c i  c a  treaptă largă inaintea mesei de zid, şi cruţată, 

.după cum reiese din buna stare în care s'a păstrat. 
• CL Al.  Bărcăcilă, "Noi Mon. Fun . ale DrubeteiU, 1932, 

extras din ,Arhivele Olteniei", unde am dat mai multe exem� 
.plare ; altul, recent descoperit, este încă inedit. 

Tn dreptul uşi i  d e  Nord, într'un bloc de zi dărie 
căzut din această parte a construcţiei, s'a găsi t  prins 
un fragment din stâ!pul uşi i ,  cioplit d intr'o lespede 
funerara romana, din  Care se păstrează parte din 
mijlocul i nscripţiei. Ambele laturi au fost cioplite 
pentru folosirea pietrii ca stâlp de uşă (fig. 5) . 

Cetim : 
1 .  [D( eis) 
2 .  
3. RO 

M(anibus] 

4. O. VIX[ITj 

5. [ANNISj XXIII  
6. OCII 
7. [FljLIO [CARISj 

8. [SIM]O. POS[VIT] 1 .  

Aproape întreg materialul din cons 
trucţia b iseri c i i  provine d in  ru i ni le unor 
momimente anterioare romane. Cărămida 
este toată romană, parte dela pil.e de  hi
pocaust, pătrate şi rotunde. 

Zidurile sânt uniform construite, în 
straturi regulate de cărămidă alternând 

cu straturi de moeloane de piatră ecarisată , de 
aceiaşi înălţime  j acestea sânt despărţite ş i  lateral 
unul de altul cu cărămizi de aceiaşi înălţime . 

Pe  l aturea nordică a biserici i  s'au descoperit 

1 Adecă : Zeilor Mani. Cutărui a - a trăit ani XXII .  Cutare 
(tată sau mamă) - fiului prea scump - a pus (monumentul). 
In răndul 6 avem probabil. . .  ocil, din mijlocul numelui pă
rintelui. 
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trei lespezi, distincte una de alta, cu aspect de 
capace de sarcofag, alăturate cu  capătul lor de 
soclul b isericii ş i  la înălţimea acestuia. Sânt ori
entate de la Nord spre Sud (fig. 4). Bordurile l i  
sânt ma i  ridi cate faţă de câmpul de mij loc. De-a 
lungul capătului  lor nordic se aşterne o singură 

Fig. 6. - Fata zidului estic al incintei interioare. 

lespede comună, s imilară, dar fără proeminenţa 
margenilor. Nu sânt din piatră , ci d in  mortar de  
var  cu nISIp şi  pietriş mărunt, în  care întră ş i  
rari sfărâmături de  cărămidă.  Suprafaţa lor este 
de : 1 ,60-0,60, 1 ,70-0,75, 1 ,74-0,76 m., gro
simea de circa 3 cm. ; cea de la capătul lor nordic 
are 2,45-0,67-0,04 m . 2• 

Ca materiale prin care se poate deter
mina atât ritul biseric i i  cât şi particularităţi 
arhitectonice, s'au găsit : 

1 .  Vas aghiasmatar, obişnuit numai l a  
b iseric i le  catol ice,  scobit în  piatră gresie, 
octogonal în exterior şi  pe jumătate din 
adâncimea interiorului ,  unde se reduce, 
spre centrul basei ,  la un con cu  vârful 
în jos şi, În exterior, spre basă, grosimra 
vasulu i  se reduce,  păstrând Însă forma 
exagonală ; diagonala basei este de 23 
em., faţă de  35 cm. Ia faţa superioară, 
înălţimea 27 cm. Una singură d in  feţele 
vasului este lustruită şi poal tă uşor in
cisat semnul crucii ,. celelalte sânt numai 
burciardate (fig. 17  şi 18). 

Piciorul acestui vas este d in  piatră de calcar, 
dintr'o singură bucată, Înal t  de 75 cm. ; este şi  el 
octogonal, pănă la basa dreptunghiulară de 24/26 cm., 
redusă la partea ei superioară la 20/20 cm. Fixarea 
vasului de picior s'a făcut pri n  introducerea unei 

, Deslegarea enigmei lor şi alte cercetări la capelă sănt 
reservate pentfll campania viitoare. 

bare de fier În golurile practicate la fundul vasului' 
şi p e  faţa pi ciorului. 

2. Picior de masă din piatră de calcar, în formă 
de fus cil indr ic ,  lărgit l a  basă pănă la diametrul 
de 1 9  cm. Acest c i lindru este introdus în mij locul, 
unei  base pătrate tot din piatră de calcar, cu  

laturea d e  49 cm. Înaltă d in  1 6  cm., luând 
însă la faţa ei superioară forma octogonală
prin tăiarea oblic a celor 4 colţuri. Este 
probabil că fusul piciorului ,  care este 
fixat în basa lui cu plumb topit, se lărgia 
ş i  la capătul superior ca la cel inferior,. . 
pentru �prij in irea mesei .  Aceasta n'a putut 
fi decât tot din piatră de calcar. Partea 
inferioară a basei este cioplită din gros şi  
mai adâncit numai la centru, pentru fixare �. 
la margeni este l a  fel burciordată ca şi  
celelalte feţe (fig. 18). 

3. Fraftment de inscripţie, desfăşurată 
Într'un  singur rând, pe faţa unei  prisme
lunguieţe dreptunghiulare din piatră de  
cakar ; câmpul inscripţiei este puţin adâncit
faţă de chenarul Îngust În care rămâne· 

închis. Dimensiunile întregii  piese sânt : lungimea 
0,50 m.,  înălţimea 0, 1 1 5  m-,  grosimea 0 , 1 24 ; înăl
ţimea literilor este  de 6,5 cm. (fig. 27) .  

4 _  Trei piese de piatră de calcar ornamentate 
arhitectural, de l a  construcţie (fig. 18) : 

a. Una cu ornament în umbo, reliefat În câmpuJ .  

Fig. 7. - Zinul estic al  i ncintei, din dreptul capelei 
către turnul de Nord-Est. 

dintre laturile unu i  unghiu drept şi o a treia lature
arcuită. Câmpul lustruit al feţii este p l lţin adâncit 
faţă de rama profilată ce o Închide ; dosul, cioplit 
brut, are o adâncitură pentru fixare. Dimensiunile : 
lungimea de  partea laturei arcuite, 50 cm. ; Înăl
ţimea, de la vârful unghiului pănă la mij locul la
turei arcuite, 27,5 cm. ; grosimea 1 2  cm. 

b. Bloc, cu partea inferioară, care Întră În zi-

http://patrimoniu.gov.ro



CETATEA SEVERINULUI 153 

dărie, lăsată neciopl ită ; faţa superioară, redusă 
ca grosime prin a rcuirea unei laturi , este tăiată 
orizontal ,  în formă de dreptunghiu de 1 1 - 1 7  

cm. ; înălţimea blocului întreg este de 42 em 1 .  
c. Coronament de p ilastru (capitel), cu profilul 

feţei prelungit şi  l ateral, dar nu pe toată adân
cimea. Lungimea liniei inferioare profilate 
este de 36 cm., faţă de 52 cm. a celei 
superioare, care iese în afară, faţa de  basă, 
cu 1 0  em. La spate presintă două mari 
adâncituri pentru fixare 2. 

altarului, celelalte înşirându-se spre Nord, pana 
la zidul turnului cu trei e taje, rămas mărturie p e  
toată înălţimea lui ,  i a r  spre Sud pănă l a  poarta  
d in zidul ce tiveşte şi  de  această parte p latoul 
cetăţii (fig. 6, 7 şi  8) . Ridicând arborii aici cres
cuţi şi urui ala de p iatră şi de mortar, a rămas 

Unele particularităţi de constl Ucţie, ori
entare, împărţirea spaţiilor, alternarea stra
turilor d e  cărămizi eu straturi de moeloane 
de piatră, ş i  acestea despărţite prin că ră
mizi , afirmă caracterul 0riental bizantin ; 
altele ,  ca d isposiţia şi construcţia mesei 
altarului  ş i  a celeilalte mese, aghiasma
tarul, etc., indică ritul romano-catolic. 
Acest dublu caracter poate fi resuItatul 
specific regional al întâlniri i  a două civi
Iisaţii, a Bizanţulu i şi a Romei, cu com
petiţiuni ş i  posesorate alternative, ante
rioare şi posterioare veacului al XI II-lea. 

Fig. 9. - Cuptorul alăturat la zidul estic al incintei ,  la Sud de capelă. 

• * • 

II. Cercetarea d in jurul biserici i  a dus la des
coperirea părţii estice a zidului de incintă de pe 
creastă 3. Blocuri mari doborîte d in el s'au ros-

între linia zidului şi blocurile prăbuşite o stranie 
aleie,  care spune povestea cetăţi i : prăbuşirile ce 
se ţin lanţ sânt evident opera Turcilor din toamna 
anului 1 524 şi  anume după cucerire, spre a în
greuia refacerea ei  ş i  spre a nu mai putea ii fo
losită. 

Fig. 8. - Vatra de la Sud de capelă. In fund blocuri căzute de la capelă, 
iar in spatele lor blocuri doborite din zidul de i ncintă. 

Zidul este construit numai d in piatră 
brută, mai multă din cea rostogolită d e  
ape, legată c u  mortar de  var şi  nisip gră
unţos. Comparat cu celelalte ziduri d'inainte, 
evidente, acesta ar părea de o construcţie 
i niţial puţin solidă. Deosebirea de a cum 
provine însă numai d in  împrejurarea că 
mortarul părţilor rămase în pământ s 'a 
desagregat supt acţiunea plantaţiilor spon
tan cre scute şi prin  înfiItrări de apă ş.i 
pământ, pe când la zidurile rămase expuse 
intemperii lor, ceia ce ar părea paradoxal, 
mortarul s'a Întărit ş i  numai cu greutate 
se poate sparge. Această deosebire se poate 
constata chiar la zidul aici descris : în 
capătul lui din spre Sud, o parte din ele
vaţie rămasă neacoperită se presintă acum 

togolit pănă la biserică, parte oprindu-se de zidul 

1 Piesele a, b, par a proveni de la cadrul astfel ornamentat 
de uşă sau de fereastră, şi anume : a ,  de la unul din col
ţurile de sus, b, de la basa uneia din laturi. 

• Proyine de la unul din pilaştrii constataţi in naos. 
3 Tn interesul concentrării expunerii dăm odată cu ceia 

ce acum a ieşit la iveală şi ceia ce d' inainte era visibi l .  

Bul. Corn. Mon. Isf. - Fasc. 94, 193Î. 

puternic încheiată, p e  când partea care 
pana acum a fost acoperită se desagregează cu 
uşurinţă. 

Continuându- se cu săpătura câţiva metri spre 
Nord, se va ajunge la fundaţiile m arelui turn cu 
trei etaje, din care a rămas singur păretele nordic ,  
aproape în toată înălţimea lui ,  cu cei  doi  ochi a i  
ferestrelor etajelor 1 şi  2, l arg deschişi spre i n-

2 
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terior, abia mijind în afară (fig. 1).  Rama internă 
a ferestrei de la întăiul etaj ale 1 ,85 -0,75 m., cea 
din afară abia 0,64-0,35 m. Pe păretele intern 
a l  zidului se cunoaşte urma legăturii cu zidul 
vestic. 

La câţiva paşi spre Sud-Vest, un uriaş bloc ros-

Fig. 10. - Pragul de sus boltit al pOl ţii d in zidul sudic 
al incintei interioare, inainte de săpături. 

togolit din  colţul de această parte a turnului, 
păstrează o parte din feţele  interne alăturate, pe  
înălţime de  1 ,55 m.,  iar, în lăţime, una  pănă la 
1 ,50 m., alta pănă la 0,72 m. ; Înălţimea blocului 
este de 3 m. Este important pentru reconstituirea 
turnului, având prin el  şi întreaga grosime a pă
reţilor de Vest şi de  Sud (fig. 2). 

Construit exclusiv din piatră brută de râu 
şi de stâncă, puternic legată cu mortar de 
var ş i  n IS Ip  grăunţos, zidul turnului se  pre
sintă cu un  blocaj intern, inform, d ar solid, 
îmbrăcat în exterior şi în i nterior Intr'un pa
rament cu faţa regulată, din p iatră neecarisată. 
Legătura solidară a întregului masiv s'a asi
gurat introducându-se În zidărie grinzi groase 
de lemn, ale căror goluri sânt vi si b ile. 

nord-est, unde am făcut un sondaj , sânt rotunj ite. 
Acest zid al incintei exterioare nu se presintă 

uniform pe toată linia, ca construcţie şi aspect. 
In partea de Vest şi de Nord, unde Primăria, p e  
lângă drumeaguri , a făcut ş i  unele consolidări, 
zidul se lipeşte de coastă, având aspectul de pa-

rapet al colinei, fără să se  ridice de-asupra 
nivelului terenului, afară de prelungirea 
către port a zidului vestic. În construcţie 
întră acelaşi material de piatră informă de  
râu şi de stâncă, cu mortar de va r  şi 
nisip grăunţos. 

Cu un caracter osebit se presintă zidul 
de Est al incintei externe. Distrus spre 
capătul lui nordic, se păstrează impunător 
cu grosimea de circa 4 m., pănă la înăl
ţimea de 8 m., parte ridicându-se de-asupra 
nivelului coastei, parte alipit de ea (fig. 
15, 16) .  Construcţia este din cele mai so
lide. în blocajul intern întră, p e  lângă 
piatră comună de râu şi de stâncă, şi 
piatră de calcar, pe  alocurea spărturi de 
cărămidă. Dar ceia ce il distinge tn de
osebi de tot restul cetăţii, este paramentul 

interior şi exterior lucrat numai din piatră de calcar 
ecarisată. Către mijlocul zidului se detaşează în 
exterior un mare turn (fig. 34 c), a cărui formă 
se va determina prin săpături, fiind pe vremuri 
alterat prin transformarea lui în gheţărie. In mai 
multe puncte acest zid presintă spărturi şi fisuri ; 

Pe  creasta cetăţii la Vest de turn este 
visibil , in situ, blocajul unei părţi d in  zidul 
.nordic al in cintei, construcţie de  aceiaşi so
l iditate cu turnul, iar pe creasta vestică a 
platoului se poate urmări, acoperită pe  pământ 
şi dărâmături, l inia zidului incintei de această 
rarte. 

Fig. 1 1 . - Poarta din zidul sudic al incintei interioare. 

Mai jos, pe panta colinei, pe cele trei laturi 
d e  Est, Nord şi  Vest, . Ia care am urmărit incinta 
d e  pe creastă, avem visibilă o a doua incintă, în 
unele puncte ridicată pe pantă, în altele coborînd 
pănă la şanţul încunjurător ; spre Sud, către portul 
dunărean, această incintă exterioară dispare, dis
trusă cum am arătat. Colţurile de  nord-vest şi 

o parte din el ,  către Sud, are faţa exterioară în
clinată către coasta colinei  (fig. 15,  16) .  

Şantul din jurul cetăţii, î n  parte umplut, s e  
păstrează totuşi pe  trei laturi în adâncime sufi
cientă ca să dea aspectul cetăţii medievale. 

• 
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III .  Descoperirea zidului de Est al incintei in
terioare a dus la poarta de la capătul zidului 
sudic, d'inainte indicată prin arcul pragului de  
sus  1. Degajarea de dărâmături a a�estei porţi 
nu se putea face decât din partea sudică. Astfel 
cercetările au dus  aici la descoperirea unui turn. 
I nteriorul lui este de  5,50-5 ,70 m. Zidurile 
de Vest şi de Est sânt groase de 1 ,90 m., 
cel de  Sud de 2,90 m.,  lărgit la  basă pănă 
l a  3,25 m.  Colţurile interioare spre laturea 
sudică sânt rotunjite ; cei de Nord este ş i . 
el rotunjit în partea superioară . Din înăllintea 
iniţială a părete lui nordic puţin lipseşte ; cel 
mai distrus este părete le cel sudic. Acest 
turn nu are altă comunicare decât prin poarta 
lui nordică (fig. 10-12). 

conglomerat de nisip şi p ietriş, cu crucea săpată 
în vechea formă romană 1 şi bizantină. E ste proba
bil  că, deci, crucea a fost săpată chiar la  construcţia 
paramentului zidului. Dimensiunile ei sânt de  
20-23 cm., a l e  pietroiului 30-35 cm.  (fig 28). 

I n  museu 2 avem O cruce identică, anterioară, dar 

Fig. 13. - Zidul sudic al turn ului de Sud-&t : a, parament 

Intreg interiol ul vetrei turnului şi păreţi i  
poartă urmele unui incendiu, care a distru!; 
multă lemnărie .  S'au păstrat bucăţi întregi 
de grinzi arse. Nu s'a înaintat cu săpătura 
mai adânc de nivelul pragulu i  porţii, supt 
care încă avem dărâmături. 

Zidurile acestui turn nu se deosebesc, ca 
construcţie, deci şi ca epocă, de zidul sudic 

şi  blocaj int erior ; b,  zidul sudic al  incintei interioare ; c. prelungirea 
spre Sud a zidului vestic al turnului. 

de pe creasta colinei. La racordările c u  zidul i n
c intei interioare s'a intrebuinţat şi puţină cărămidă. 

Zidul vestic al turnului se prelungeşte pe pantă 
spre Sud, paralel cu cele două ziduri de Est ş,i 
Vest ale incintei exterioare (fig. 13). 

Urnit din zidul vestic al turnului, s'a găsit, aşa 

Fig. 12. - Din turnul sud·estic spre poarta pătrunsă 
in zidul incintei interioare. 

cum se vede în fotografie (fig. 28), pietroiul, 

I .. � ici , prin 1 868, au săpat soldaţi "in căutarea tunelului 
ce duce l a  Dunăre. Dărămăturile au omorit doi dorobanţi 
şi lucrul a incetat" . Aşa povestea Ludmilla Mann, născută 
Hergula, care, avănd atunci cincisprezece ani ,  a alergat după 
l umânări, să nu moară dorobanţii fără lumânare. rn săpături 
am găsit cartuşe nedescărcate din echipamentul acestor soldaţi. 

tot aici găsită, conturată prin incisiune pe o les
pede de  piatră, şi aceasta conglomerat de  nisip ş i  
p ietriş, cu amestec de humă. Dimensiunile acestei 
CIUci sânt de 20-20 cm. ; ale pietrei 55-44 cm.  
(fig. 29). 

Poarta ce se deschide spre acest turn, Înaltă 
de 2,20 m. ,  largă, spre cetate, de 1 ,50 m., 
spre turn de 2, 1 0  m ., are pragul de jos d in  
lespezi ecarisate de p iatră, din care una se 
păstrează in  situ. De asemenea se păstrează. 
în zi jul laturei vestice, partea de jos a stăI. 
p ului de p iatră, care a servit pentru fixarea 
şi oprirea porţii, care se deschidea spre 
turn. Stâlpul pomenit, Înalt de 1 m., gros de 
0,70- 0,30 m., este pătruns  de o largă per
forare la 65 cm., mai sus de prag. De la poartă 
se urca spre interiorul cetăţii probabil p e  
trepte. 

• * * 

IV .  În acest început de  cercetări ne-am 
limitat la lămurirea în linii mari a elemen
telor mai sus descrise, lăsând pentru campania 

viitoare cercetarea ve trei incintei superioare şi
interiorul turnului sudic. Numai pe laturea de 
Nord a bisericii, unde au  ieşit la iveală cele trei 

I eL crucea de ' pe fruntea copilului martir din cimitirul 
lui CalIist : P. S. SyxttlS O. C. R, Notiones Ar'cbaeologiae
Cbristianae, p. 1 64, fjg. I l , cu inscripţia : Ptler Nica. 

, Museul regiunii  Porţilor-de-Fier. 
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lespezi cu aspect de sarcofag, am ce rce tat terenul  
pănă la  nivelul acestora , pe  o lărgime de 4 m. 
de la zidul bisericii (fig. 4) . 

Am constatat aici existenţa unei vetre, care se 

Fig. 1 4. - Zidul sudic al  incintei interne ( in fund) ; 
la dreapta zidul vestic al turnului de Sud-Est. 

intinde şi mai departe spre Est şi spre Nord. 
Peste un strat de pământ negru, bătut, care nu 
este virgin, se  aşterne un strat de moloz ca de 
35 cm. ; de-asupra acestuia altul de pământ că
rămiziu, ars, amestecat cu cenuşă şi căr-
buni, ca de 25 cm. Este vatră de lucru de 
fierari. Aici s'a găsit zgură de fier, un 
vârf de lance, u n  număr insemnat d e  su
.liţe de aruncat pita, de fier, doua topo· 
.raşe şi alte obiecte mărunte de fier şi ce
ramică. 

Mai dep arte , către turnul nordic, de 
unde grădinarul scotea pământ pentru 
florărie, s'a găsit continuarea acestei vetre, 
-cu multă cenu.şa şi cărbuni şi cu câteva 
fragmente de vase smălţuite şi nesrnălţuite. 

aproape la suprafaţă un cuptor de pâne (fig. 9, 
ln plan fig. 34 d). Oval pe l atura sudică, cu gura 
deschisă spre Vest, este pardosit cu bucăţi de 
cărămidă ; ziduri le  lui sânt din p iatră şi cărămidă 
l i  pite cu pământ. 

Cum obiecte de acelaşi fel s'au găsit pe toată 
Î lti nderea cercetată , strâns l imitată, descrierea lor 
u vom da pe categori i .  S'au găsit : 

A. Materiale romane, în afară de cele mai sus 
a ră tate (fig. 19) : 

1 .  Fragment din partea sU/Jerioară a unei 
lespezi funerare, ornamentată cu două rosete cu  
câte şase petale, închise în făşii de arc uri para lele ; 
d in  câm pul  inscripţiei a rămas colţul de sus 
d i n  dreapta, închis în tr' u n chenar profilat. Este 
lu c ra tă în p iatră de calcar. Dimensiunile maxime 
păstrate sânt 50 / 16 cm. (fig. /9-a). 

2.  Fragment de inscripţie, cu tre i l i tere în două 
rânduri : O. S. N. Este piatră de calcar ; are 
1 7/ 1 2/ 1 2  cm. (fig. 19). 

Fragmentele n .  1 -2 s'au găs it in piatra urnită 
d in  z iduri le  de la poarta de Sud-Est. 

3. Bucaţi de cărămidă de mosaic, pentru pardo· 
seaLă, greutaţi perforate, două din teracotă, una 
d i n  p iatră. 

'4 . Corn de cerb cu tăieturi, care indică utilisarea 
pentru fabricare de i nstrumente. S'au găsit n-rele 
3-4 pe vatra de la Sud de biserică. 

B. Arme şi alte unelte de fier, bronz ŞI 
piatră : 

1 .  Suliţe de aruncat pila, de  fier, rotund sco
bite la  un capăt p entru introdus mânerul, bătute, 
în apropiere de vârfnl ascuţit, in prismă, cu sec-

O vatră similara am constatat şi la Sud 
.de biserică până lângă zid urile incintei. 
S'au găsit aici obiecte şi zgură de fier, 
·obiecte şi topit ură de aramă, precum şi 
.un drug ciLindric de pucioasă, în greutate 
de  300 gr. 

Fig. 1 5. - Zidul estic al incintei exterioare ; in fund, turnul rotund . 

Este evident că .platoul cetăţii a fost atelier de 
confecţionat material de războiu. 

Alipit de faţa zidului estic de incintă, s'a găsit 

ţiunea la  unele pătrată, la 
lungi de 6-7 cm, groase 
2/ b). S'au găsit în incinta 
sudic. 

altele rombică. Sânt 
supt 1 .5 cm. (fig. 
de sus şi la  turnul 
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2. Ghiulele de piatră 1 ,  de la cele ma i  mari până 
�a cele ma i  mici, în diametru de 25-6 cm. (fig. 20). 
S'au găsit în toată incinta de sus şi la turnul 
sudic.  

3. Ţeavă de tun de bronz, "zburătura" (fig. 21 a), 
de  mic calibru, în exterior octagonală, îngroşată 
atât la capătul de ieşire a proectilului , unde buza 
are 4 cm., cât şi la cellalt capăt, la "tun" sau 
-explosor. Este întărită cu cercuri către ambele 
capete. Pe una din muchile exterioare a rămas 
,urma liniei de miră, " cătare" şi "ţel " ;  l a  un  capăt 
are tunetul (camera de Încărcat cu pulbere) lărgit 
la un diam. de 5 cm. pe o adâncime de 4 cm. ; 
de aici golul intern al ţevii se reduce l a  3 cm. 
:Lungimea totală este de 51 cm. Lăţimea laturii 
secţiunii o ctogonale, măsurată la  centru, este de 
2.5 cm" deci de mic cali bru. S'a găsit lângă zidul 
-estic a l  incintei interne, aproape de poartă. 

4. Patru fragmente de ţevi de tun, de calibru 
·diferit. Trei din ele au lăţimea laturii secţiunii 
octogonale, măsurată la  centru ; 2 . 5,4.5,4.5 cm. ; 
·cel de  al patrulea, de calibru mare, este" rotunj-it 
la faţa exterioară (fig. 22, a. b. c. d). < 

5. Culată octogonală de bronz (fig. 22 e), cu 
'basa puţin lărgită, având la mijlocul feţei de 
contact cu " tunetul " o mică excavaţie semisferică, 
>în diametru de 3.5 cm ; un zghiab îngust coboară 
,de  la această excavaţie pe faţa uneia din laturi 
plnă la basă : este zghiabul " stupilii" (al fitil ului 
de aprindere). faţa excavată este neregulat spartă 
d in  explosii. Are diagonala basei de 1 5  cm., 
;Înălţimea 1 9  cm. 

Fig, 16, - Zidul estic al incintei exterioare, spre Sud 
de turnul rotund. 

Piesele de la n-rele 4 ,5 , s'au găsit în 1 91 2  pe 
'\tatra din jurul bisericii .  

I Parte găsite in săpătura din 1912. 

6. Drug de pllcioasa 10 greutate de 300 gr., 
de formă dlindrică ,  dar cu o muche proeminentă ; 
are d iametrul şi înălţimea de câte 6 cm. S'a găsit 

Fig. 17 .  - Aghiasmatarul capelei. 

În vatra de la Sud de capelă. 
7. MOjar, pentru preparat pulbere, din piatră 

de gresie, În formă de prismă pătrată de .1 5/ 15  
cm., Înălţimea 1 3  cm .  Excavaţia de pe faţa su

perioară, in diametru de 7 cm., nu este 
aşezată centra l ,  ci aproape de marginea 
uneia · d in feţe (fig. 18). 

8. Blllgăre de bronz, tăiat vertical l a  ca
pătul mai gros ; are o faţă netezită, cu bor
dura puţin ridicată pe o latură. Dimensiunile : 
12/1/4.5 cm. (Jig. 22 f). 

9. Bronz SCllrS de la topit, în formă nere
gulată, ca o toartă. Dim. 1 2/8 (fig. 21 el . 

10 .  a. Manşon de bronz, În formă de ci
l indru turtit ; grosimea 2. m.m., Înălţimea 6.5 
cm., lăţimea 4.5. cm. (fig. 21 d). 

b. c. PLăci dreptunghiulare de bronz, una 
de  7.5/7 cm., groasă de 2.  m.m. ; cealaltă, 
dublată şi sudată la Îndoitură, de 8 .5/6.5 cm., 
grosimea 2 m.m. (fig. 21 c). 

d. Foaie de arc de bronz, dintr'o singură 
panglică cilindri că dublată, nesudată, apoi 

Îndoită de la  mijloc. Lungimea panglicii dublate 
are . 20 cm., lăţimea 2.5 cm" grosimea 4 m.m. 
(fig. 21  [). 

e. Foaie de arc tngllst de bronz, Îndoită la  
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mijloc, rupt� la capete j lungimea totală 26 cm., 
I�ţimea 1 cm., grosimea 2 mm. (fig. 21 f). 

un  cerc tăiat de două diametre perpendiculare ;: 
unul d in  acestea iese afară din cerc şi este tăiat 

Fig. 18. - Piese de la construcţia şi mobilierul capelei ; la mijloc, un mojar. 

Toate aceste piese, n-Ie 7- 1 0, s'au găsit pe 
vatra de la  Sud de biserică. 

1 1 . Ţâtând de bronz, cu axul semicilindric 
introdus Într'o basă lărgită în formă de pâlnie. Are 
d iametrul basei 6 .5/6 cm., Înălţimea 7.5 cm. (fig. 
21 g). 

1 2. Manşon de fier (fig. 21, o), în diametru 
d e  7 cm., larg de 2 ,5  cm., gros de {) mm. 

1 3. Două (âtâne de lier, pentru uşă de lemn, 
din piroane îndoite în unghiu drept ; lungimea 
pironului este de 1 3 . 5  cm. ,  înălţimea axei rotun
jite 4 cm. (fig. 21 h). 

1 4. Două toporaşe înguste de  fier : unul cu 
golul pentru coadă, lung de  8 cm.,  lat de 3 cm ; 
altul lung de  9.5 cm. (lipsindu-i capătul îngroşat), 
lat de 2.5 cm. (fig. 21 il. 

1 5 . a. Pinten de cavaler (fig. 21 j), cu lungi· 
mea unei laturi de 1 0  cm. 

b.  Două potcoave de încăLţăminte (fig. 21 k) , 

cu deschiderea de 7 .5 cm. 
1 6. Lame de cutite şi cuţitaşe (fig. 21 i), de  la 

1 2-6 em.  lungime. 
1 7. Piroane şi cuie, de la  cele mai mari, de 

40 em. lungime ,  pănă la cele mai mici .  
1 8. Două bucăţi d e  zgură de fier, una ovală, 

alta informă. Obiectele de la no. 1 1 - 1 7  (jig 2/) 

s'au găsit în vatra de la Nord de biserică. 
C. Ceramica ,' 
1 .  Fragment de cărămidă, având imprimat adânc 

Fig . 19 .  - Materiale romane , a, fragment do! monu
ment funerar ; b, fragment de inscripţie ; c, din mosaic 

de pardoseală ; d, greutăţi ; e, corn de cerb ; 
f, dintr'un vas de piatră. 

în interior de două bare. Diametrul cercului are 
3 .5  cm. (fig. 23 a). 

2. fragment de  cărămidă cu rama multipla 
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Fig. :<0, - Ghiulele de piatră. 

Fig. 21 .  - Ţeavă de tun de bronz a ; pila şi diferite obiecte de fier şi de brollz. 
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striată, lăţimea 1 3  cm., grosimea 3.5 cm. (jig. 23 b) . 
3. fragmente de  olane, încheiate din două şi 

d in mai multe bucăţi l ipite (fig. 23 c) . 
4. O formă specială pe  strachină, în multe 

exemplare, cu fund adâncit, cu bordul larg şi 
prevăzut cu un  cioc ieşit mult în afară, pentru 
turnat. Au buza netezită ca pentru a li se supra
pune o piesă i dentică. Este cea mai frecventă şi 
particulară dintre formele de vase. S'a găsit pe 

L ____ _ 

Fig. 23 a. - Fragmente de ceramică. 

toată întinderea săpăturilor actuale (fig. 23 d). 
5. a. Vase de us comun nesmălţuite, fragmente : 

oale, ulcele, castroane, farfurii, urcioare ; unele cu 
profil l a  partea superioară, altele şi l a  basă, unele 
cu  desemnuri geometrice inci sate, parte. au  păretele 
gros pănă la 2 cm. şi o pastă nisipoasă, altele 
sânt supţiri, din pastă aibă fină (fig. 23, 24). 

b .  Vase de us comun smălţuite, pe  ambele feţe 
sau numai pe una, parte cu smalţ fin în d iferite co
lori : verde, castaniu, arămiu, brun, galben (fig. 24). 

c. Vase ornamentale smă/ţuite 1, cu fundul în
cerc proeminent şi prevăzut cu două perforări 
pentru atârnat. Intre acestea distingem : 

d. 1 .  Castron smălţuit la buză şi în exterior  
în verde, ornamentat cu perechi de cercuri pa-o 
ralele inci sate. In interior, smălţuit în galben-ver
zui, este ornamentat în zona superioară cu lini i 
şerpuite şi dungi paralele, incisate în coloare ver
zue, iar către fund cu 6 părechi de cercuri in-o 

cisate concentrice (fig. 25 şi 26 a). 
d. 2. 3. funduri de farfurii largi (fig. 25 

b. c.) ; unul smălţuit în castaniu luciu, orna� 
mentat la centru cu cinci cercuri concentrice 
inci sate ş i  altele l a  limita de ridicare a pă� . 
retelui ; l ini i  oblice se întretaie pe  spaţiul 
mai larg dintre cercuri ; 

Cellalt fund de farfurie are, peste fondul, 
auriu spaţii conturate prin incisări de l in i i  
curbe şi benzi de  smalţ verzui .  

d. 4. Mic fragment de vas deosebit de 
îngrijit ornamentat, peste un fond de smal ţ  
auriu sclipitor, c u  linii curbe incisate, închise 
în cercuri mai largi ; interspaţiil e  sânt um
plute cu dungi paralele liber incisate (fig .. 
25 d). 

d. 5. farfurie splendid ornamentată , smăI
ţuită cu un fond galben , peste care se aruncă 
picurăii şi pete de smalţ castaniu ş i  verde .. 
Are pe bordul larg o primă zonă ornamen
tată, de spărţită de buză şi de  corpul vasului-, 
cu câte un  cerc ' incisat. Intre această primă.. 
zonă periferică şi cea internă se Iasă o bandă 
îngustă între cercuri inci sate. în ornamen-· 
tarea cupei interne distingem, din fragmen
tele găsite : o bandă Iată, coborînd de la· 
margine spre centru, ornamentată cu patru 
lanţuri paralele de cârlige în S, smălţuită. 
în galbr.n, cu ape castanii, şi închisă prin 
l inii incisate, între două benzi înguste. Acestea 
sânt colorate in verde ş i  la mijlor punctate 
incisat ; de o parte şi alta a acestei benzi 
centrale, cu a celaşi amestec de colorit, în
chideri de spaţii îatre l in i i  curbe şi ovale 
incisatf', una în formă de  pară ; interspaţiile 

sânt umplute cu dungi paralele inci sate, liber' 
trasate. Mai redus, dar cu aceleaşi motive, este 
ornamentat bordul vasului ! (fiI;. 26 b. b). 

d. 6.  fragment din bordul unei  farfurii similare 

I Facem descrierea lor amănunţită in vederea interesului 
ce presintă pentru studiul ceramicei româneşti. de şi inţe
legerea lor deplină pentru cetitori n u  este posibilă fără re
producerea in culori . 

I fragmentul cu ornament in formă de pară s'a găsit ul
terior fotografieri i .  

http://patrimoniu.gov.ro



eETA TEA SEVERINULUI ! 6 t  

smălluit c u  aceleaşi culori, ornamentat c u  incisări 
de grupe de linii în formă de potcoave întrate 
una în alta (fig. 24 a). 

d. 7. Fragmente din două farfurii de aceiaşi 
formă şi cu acelaşi amestec de colori de smalţ, 
fără ornamente de l ini i  incisate (fig. 25 e. f.). 

d. 8. Fragment de farfurie s imilară cu d .  7,  
având în plus ornamentarea cu l ini i  şerpuite în 
cupa interioară, ca şi la l egătura cu bordul. 

Valoarea deosebită a acestui fragment stă 
în faptul că pe linia de mijloc a bordului avem 
incisat numele maestrului, în slove cirilice, ceia 
ce arată fabriCaţiune locală, a populaţiei  local
nice române. Cetim : 

La stânga numelui , la d istanţă mai mare decât 
cea d intre slovele lui, şi sub linia lor, se mai 
distinge un O inci sat (fig. 25 g). 

* 

Din materialele aici descrise, din natura şi ca
racterul construcţiilor, resuItă clar că  nu  avem 
aici opera Dacilor, nici  a Romanilor, cum fără 
cercetări arheologice s'ar fi putut imagina. Avem 

Fig. 23 b.  - Fragmente de ceramică. 

aici acel Castrum Zeurini, în jurul căruia s'a 
format centrul de samă al unei ţări întregi , Terra 
Zeurini, ai cării demni tari încep să fie cunoscuţi 

Bul. Cam. Man. {si. - Fasc. 94, 1937. 

din  1 233, cu Luca, Banul de Severin ' .  Este epoca 
în c'are, în regiunea Porţilor-de-Fier, se cioc-

. .. .. 

Fig. 24. -' Fragmente de vase srnălţuite. 

nesc năzuinţile de reaştzare a hegemoniei im
periului bulgar, de  sub dinastia romănească a 
Asăneştilor ( 1 1 88- 1 257), cu aspiraţiile opuse ale 
Ungurilor de supt dinastia ultimilor Arpadieni .  Nu 
este îndoială că aproape  întreg terenul pe care 
se  ridică oraşul de astllzi a fost folosit de po
pulaţia ş i  garnisoana romană 2 :  aceasta însă şi·a 
avut adăpostul în castelul de la capătul podului, 
lui Traian şi în marele lagăr, castrametatio, din 
partea de Vest a oraşului, - ambele Însemnate de 
Marsigli 3. Săpăturile vor lămuri dacă şi Romanii, 
au construit pe locul unde mai târziu s'a rid icat 
cetatea medievală ; aceasta însă, în forma în care 
ni-o descrie Marsigli ,  se ridică ,  precum se va vedea,. 
aproape după un mileniu de la părăsirea Daciej. 
de  către Romani. 

Documentar se poate urmări de la o vreme· 
fiinţa şi viaţa acestei cetăţi , aşezată la pragul Po r
ţilor-de-Fier, cu menirea de a închide drumu� 
către Europa Centrală, servind totdecdată încer
cările de expansiune de aici spre Răsărit. 

Renaşterea imperiului bulgar supt dinastia Asă
neştilor este marcată şi prin eforturi de reaşezare 

1 Hurmuzaki, Dac. ,  I, DO.  XCVI I l, p. 1 26. 
I Lucrările de i nfru:nuseţare a făntânilor de l� bariera de' 

Vest a oraşului au dat şi aici la iveală un masiv de zidărie 
romană din cărămidă, de sigur din lucrarile de captare şi 
folosire a acestor bogate izvoare de către Romani. 

a M arsigli, o .  c., pp. 2 1 ,  25, 32 ; tab. 8, fig. xxx, şi tab. 
10, fig. XXXII ; aceasta dIn urmă reprodusă şi de noi in 
DTubeta, 1 932, p. 1 5. 

3 
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Fig. 25. - Ceramică. ornamentală smălţuită. 

F ig. 26. - Ceramică ornamentală smă.lţuită. 

Fig. 27. - Fragment de inscri pţie de la capel� cetăţii. 
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a hegemoniei lor În regiunea Porţ i lor-de-Fier j 
se lovesc Însă a ic i  de năzuinţile contrarii, cu ţinte 
îndepărtate, pănă la gurile Dunării ş i  Marea cons-

Fig. 28. - Cruce săpată i n  piatră (jos la mij loc), 
in materialul urnit d i n  zidul vestic al turnului 

de Sud-Est. 

tantinopolitană, ale Ungurilor de supt dinastia 
ultimilor Arpadieni. Andrei al II- lea ( 1 205- 1 235), 
luptând la  zidurile Vidinului, cucereşte Ţara Se
verinului şi o organi-
sează ca Banat, Însu
şindu-şi titlul de Ţar 
bulgar 1 .  rn 1 260, când 

-

regele ungar Bela al IV-lea era ocupat În războiul 
din Boemia, Bulgarii pusti esc Banatul Severinului. 
Situaţia se restabileşte numai În 1 263 ,  când regele
cu greutate găseşte pe viteazul care să-şi ia această 
sarcină. "Mai mulţi baroni", spllne el în 1264 r, "cu. 
staruinţa chemaţi de noi, n'au vrut să-şi ia asu -

Fig. 29. - Cruce incisată p e  u n  conglomerat 
de pietriş. 

pra lor apărarea Banatului". Găseşte în sfârşit p� 
Laurenţiu, care "primeşte demnitatea de Ban af 
Severinului, în/rânge pe Bulgari, li ia spatiile 
şi prăzile cu care i-a găsit încărcaţi, mai spânzură" 
din ei la malul Dunării şi aşa, potolindu-li cu ... 
tezanţa, readuce Banatul la buna lui stare de-

odinioară şi cu virtutea 
lui neasămăna/ă îl redă· 
Maiestăţii Noastre". 

1 Fr.  Grisell ini, in  Istoria 
Banatului Temişan, afirmă că 
Banatul nou infiinţat supt 
titlul de Banatul Severinu lui, 
peste care Andrei al Il-lea 
pune ca guvernator pe 00-
minie de Bassan, şi-a primit 
numele de la un castel cu 
acelaşi nume (p. 1 5, in  tradu
cerea d-Iui N. 8010can, Bu
cureşti 1 \126). In acest cas 
castrum Seurini a existat 
inainte de intinderea stăpă
nirii ungureşti in acest ţinut, 
aşa cum exista, mai jos pe 
Dunăr .. , Castrum Budung
(Vidin). Este o nouă verigă 

Fig. 30. - I nscripţie onorifică pentru Imp. Caracalla, 
găsită. in capela cetăţii. 

La această rivalitate
maghiara - bulgară se" 
adaugă năvălirea Tata
rilor, cari pustiesc Un-o 
garia În 1 241 -42. Una. 
din căile de pătrundere 
a fost Dunărea, pe la 
Porţile-de-Fier. Pe va
lea Topolniţei, la Nord" 
de comuna Izvorul Băr
zii, se arată acum Va-o 
dul Tătăresc 2, iar re
gele Bela al  IV-lea ,. 
după ce  În 1 25 1  Papa 
Inocenţiu al  IV-lea îi 

ce rămăne de precisat la lanţul fortificaţiilor constatate in 

Turnul-Severin, venind după acelea cunoscute supt numele 
Impăraţilor Traian, Constantin-cel Mare, Iustinian, şi prece
dând epoca Banatului de Severin_ 

confirmase donaţiunea 

\ H urmuzaki, Dac., 1 ,  no. CCXXVlIJ, p .  3 1 5. 
• "Pe unde au năvălit Tătarii in oraşul Martalogilor", 

spune tradiţia locală. Acest vad se arată mergând de aici 
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făcută de el Ordinului Ioaniţilor, Întreaga Ţară 
a Severin ului 1, adresându-s� din nou aceluiaşi 
Papă în 1 2 54 cu stăruitoare rugăminţi de ajuto
:rare Împotriva noilor atacuri ce aştepta, atât din 

< Z� 

il 

1 
'Fig.  3 1 .  - Capela cetăţii, după schiţa d in  191 5 :  A ,  Â .  
mese d e  zidărie ; a ,  a ,  ă ,  firizi ; D, i nscri pţia lui Caracalla ; 

c, pilaştri ; 8, picioare de stălpi. din zidărie ; E, E, 
ziduri barbare. 

-partea Tatarilor, cât şi din partea altor neamuri 
-sud-estice 1 ,  aminteşte opera pe  care Cavalerii 
loaniţi o realisaseră şi aveau a mai realisa la Du� 
năre, spunând : "au luat armele Împotriva păgd
nUor şi schismaticilor, ca să apere regatul nostru 
-şi credinţa creştină. I-am aşezat, În parte, în locul 
·cel mai prime;duit, la Izotarul Cllmanilor de peste 

-spre Vest, pe valea Şuşiţei, pârâu afluent al Topolniţei. Pe 
acest drum se imbină legenda Tatarilor c u  aceia a lui  lovan 
lorgovan : . A cesta s'a luat pe urma balaurului, a cărui dără 

-se vede coborând de pe vârful Martalog i lor, pănă la peşteră 
la Colţul Pietrii ş i  de aici balaurul a ieşit in Cazane". Pe 
lângă poveşti , ecou al unor vechi stări şi evenimente, pâs
trează şi pământul vâdite urme de aş<!zare romană necer
cetate , pe dreapta Topolniţei, puţin mai jos de Vadul Tătă_
Iese, la locul n umit "La biserica veche" sau "La Mănăstire " _ 

1 Hurmuzaki, 1, no. CXCl lI , p. 240. 
• Ibid., no. CXCJX, p. 259. 

Dunăre şi al Bulgarilor, pe unde şi-a făcut în
trarea armata Tatarilor ÎIl vremEa năvălirii re
gatului nostru ,- o parte însă din fraţi i-am aşezat 
În mijlocul regatului nostru, pentru apărarea 
castrelor ce facem să se zidească pe lângă Du

năre, la care lucru neamul nostru nu este dedat. 
Căci aşa au clzibzuit ai noştri În repetate rânduri 
că este o siguranţă pentru noi şi pentru toată 
Europa ca Dunărea să fie Întărită cu fortăreţe. 
La Dunăre se dau bătăliile " aici a eşit Heracliu 
În cafea lui Clzosroe 1 pentru apărarea Imperiului 
Roman, aici şi noi, oricât de nepregătiţi şi atunci 
grav loviţi, zece luni ne-am Împotrivit Tatarilor, 
când regatul nostru cu totul era lipsit de fortăreţe 
şi de apărători" 2. 

Din acest text resultă că pănă În anii marei 
năvăliri tatare, 1 24 1 -42, Ungurii nu aveau ce
tăţi la Dunăre, că la construirea acestora s'au 
folosit de Cavalerii Ioaniţi , cari, după toate pro
babilităţi le ,  au cO!1struit sau au reconstruit ş i  
cetatea Severinului. 

Cu trei veacuri mai târziu,  valoare 1 acestei 
cetăţi pentru apărarea Ungariei, de  astă dată îm
potriva expans i unii turceşti , o formulează nunţiul 
apostolie,  baronul OeI Burgio, În 17 August 1 524, 
în scrisoarea către cardiualul Ioan Matei de' 
Oiberti. Aici ,  arătând amănunţit cum comandantul 
turc Balibeg asediază cetatea Severinului, a daogă : 

Fig . 32. - Planul cetăţii ridicat de Teohari _Antonescu. 

" Dacă se pierJe Severinul, Transilvania este pier
dută şi apoi prin Ungaria se poate trece fără 

I Amintirea l uptelor Impăratu l ui biz2ntin Heracliu (6 10-
4 1 )  cu Perşii, cari erau al iaţi cu Avari i .  

• Hurmuzaki, 1 ,  pp. 260- 1 .  
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. grija. Eu nu voiu tncefa să fac tot ce e cu pu
tinţă; dar cine să mă înţeleagă 1 . "  

în toamna aceluiaşi an Turcii d istrug Severinul 
. în parte, Orşova în întregime, părăsindu-le însă, 
după ce le atacaseră cu atâta Învierşunare . Se 
mulţămiseră să ridice o piedecă ce li-ar fi stat 
,în calea Ardealului. 

întărirea Severinului şi a Sibi iului. Era prea puţin 
şi  prea cu zăbavă. 

* * 
Cu această intuiţie a evenimentelor, documentar 

cunoscute ca petrecându-se În regiunea Porţilor
de-Fier, de la Începutul veacului al XIII·lea, am 
Început cercetarea de mai sus, a cării continuare 

It. SEVERIN 

Fig. 33. - Planul cetăţii ridicat de contele Marsigli .  

in două scrisori a le  regelu i  Ludovic a l  I I-lea, 
-d in  1 2  April şi 30 Octombre 1 524,  către Si
,biieni �, arătându-1i că, faţă de primejd ia  Înaintării 
Turcilor, Întărirea cetăţii Severin�lui a devenit 
- foarte necesară, hotărî ca o parte rlin venitul drep
<turilor Sibienilor de a bate monede să servească la 

1 lbid. I I ·, no. cccxxxm, p.  477 sq. 
2 Pesty Frigyes, 8zijrenyi Bansag, voI. Il, n - le 1 45-6, pp. 

:173-74. 

sântem încredinţaţi că, pe  lângă multe lămuriri 
de Împrejurări obscure, ni va dărui o bogată 
ilustrare a vieţii din veacurile al XIII-lea pănă la  al 
XVI-lea, pe  lângă desvăluirea În întregime ş i  înfăţi
şarea după cuviinţă a uneia din cele mai impună
toare cetăţi din câte cunoaştem pe pământul nostru 1.  

1 Teohari Antonescu, Columna Traiană, laşi 1910, p. 104. 
Aducem vii mulţămiri d-lui profesor I . Berciu, care tot 

timpul ne-a asistat la conducerea şi supravegherea sapătu
rilor. De asemenea d-lui  căpitan de artilerie inginer topo 
graf P. 1. Enculescu, care ni-a făcut planul de situaţie al 
cetăţii. 
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fig. 3.(. - Planul cetâţii ridicat in 1936 : a, zidul turnului nordic ; b, c, turn un ; d, cuptor ; 
e, f, capela şi presupuse morminte. 

i[ 
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JARTELE MINORE BYZANTINE ŞI ROMANE 
DE N. GHICA-BUDEşn. 

--0--

Admirabilele lucrări publicate în timpul din 
urmă asupra artelor minore bizantine ş i  cele ro
mâneşti aruncl o lumină vie şi decisivă asupra 
acestor ramuri din istorilHutelor, încă atât de in
'suficient cunoscute până acum. 

Lucrarea d-Iui L.  Brehie� pune la punct schim
barea radicală ce s'a p-r"(j'ifus în directivele gene
rale ale artelor în primele veacuri de după Hristos, 
�ând principiile estetice  ale Orientului înlocuiesc 
cu încetul pe acelea care stătuseră la basa întregii 
-evoluţii a antichităţii clasice greco-romane. 

D. Brehier ni arată mai întăiu cum, începând 
din veacul a l  V-lea după Hristos, sculptura nu  
mai este represintarea concretă a corpurilor în 
spaţiu, ci  se reduce la un decor al arhitecturii. 
Nu numai arta statuară propriu-zisă, dar chiar şi 
.,haut-relieful"  dispar ; ştiinţa modelaj ului, care era 
un element fundamental al sculpturii clasice, e 
înlocuită cu o tehnică nouă pur decorativă, care 
obţine relieful prin contraste, adecă prin oposiţia 
d intre u mbră şi lumină, câte odată cu ajutorul 
pol icromiei. 

Originea acestei evoluţiuni  trebuie căutată în 
artele orientale, a ( ăror estetică este diametral 
-<>pusă celei din Grecia antică. Ea domneşte în 
Persia şi în arta bizantină, ca şi in Occidentul 
barbarilor, iar mai târziu în arta musulmană, unde 
produce capodopere. La Bizanţ tradiţia antică 
nu dispare complect, ş i  figura omenească urmează 
a-şi ţinea locul în sculptura ornamentală ; o re
naştere a reliefului modelat se constată chiar, cu 
-începerea veacului al X-lea. 

D. L. Brehier ni  dovedeşte, cu ajutorul splen
didelor ilustraţii ce  însoţesc publicaţia sa, cum 
sculptura figurii omeneşti decade după veacul al  
'I V-lea până în al VIII-lea, când sânt menţionate 
ultimele statui ale Împăraţilor. 

Tehnica nouă se reduce la un decor de su
prafaţă, unde, cu ajutorul unui fier ascuţit numit 
." trepan " ,  se execută In piatră o serie de găuri 
care produc umbre şi  dau accent  ornamentului. 

Trepanul tncepe a fi întrebuinţat în veacul al 
JV-Iea. 

II constatăm în decoraţia palatului lui Dio
deţian din Spalato. 

In veacul al V-lea procedeu l  se generalisează : 
capitelele zise t eodosiene, derivate ,din cde 
clasice ale ordinului composit, au foile de acant 
t ratate cu trepanul, cu umbre adânci şi cu foi le 
despicate,  cu un  aspect spinos (acanthe epi
neuse). 

La biserica Sf. Ion Studitul d in  Constantinopol 
(463), antablamentul de composiţie clasică e astfel 
tratat cu trepanul în întregimea lui. 

După veacul al V-lea, tehnica nouă devine mai 
rafi nată ; ea constă d intr'un fel de dantelă de  
piatră ajuratli, aplicată pe suprafaţa capitelului. 

Astfel sânt decorate monumentele lmpăratului 
I ustinian, b iserica Sf. Sergiu din Constantinopol 
şi în special Sfânta Sofia. De aici această tehnică 
se răspândeşte în toate ţările din jurul Mediteranei .  

în veacul al V I I I·lea înrâuririle arabe ş i  armeneşti 
duc la extrem acest principiu decorativ, care su
primă relieful ş i  îl înlocuieşte cu coloare sau cu 
poJicromie. 

. 

Piatra ajunge astfel să represinte suprafeţe plane 
tratate ca o stofă sau o ţesătură compusă din 
împletituri decorative. In veacul al X-lea reapsr 
la  Constantinopol unele figuri în care modelajul  
este destul de  expresiv. 

Cahrie-Geami, monumentul funerar al  lui Mihail 
Tornikios ( 1 328), este capodopera acestei re
naşteri a tehnicei clasice din antichitate ; ea nu se 
constată decât în Constantinopol, iar în Grecia 
şi în ţările Orientului Europei se constată, din 
contra, în veacul al XIV-lea un nou curent de 
artă orientală, venită din Caucas, Armenia ' ş i  
Georgia. 

Trecând apoi la artele minore propriu-zilie, d _  
L. Brehier ni  arată cum în arta bizantină, care 
caută bogăţia şi strălucirea prin calitatea mate
rialelor ce întrebuinţează, ca şi  prin colorile armonios 
combinate ale policromiei, gustul luxului are drept 
consecinţă o desvoltare extraordinară a tehnicelor 
ornamentale importate în mare parte din Persia, 
din Siria şi  din Egipt şi instalate mai întliu în 
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oraşele mari ale Imperiului : Alexandria, Antiochia, 
Cartaginea ş i  Roma, iar în urmă la  Constantinopol, 
unde găseşte un mediu foarte prielnic, mai ales 
în timpul Impăratului Iustinian. 

D. L. Br�hier ni arată apoi cum tehnica artelor 
minore urmează evoluţia artei în genere. lncepând 
din veacul al V-lea şi până la al VII-lea, tehnicile 
sânt tn mare parte orientale ,  însă tradiţia elenistică 
se menţine încă, în ceia ce priveşte "stilul" .  In 
epoca i conoclaştilor înrâuririle asiatice sânt do
m inante, apoi pe la sfârşitul veacului al IX-lea 
întoarcerea la antichitatea clasică, datorită renaşterii 
intelectuale, se afirmă în toate artele.  în sfârşit, 
după crisa care urmează cruciata din 1 204, re
naşterea politică a Imperiului e însoţită de o re
naştere a studiilor clasice şi temele elenistice 
înfloresc din nou în arta bizantină. 

Epoca mai strălucită a artelor minore a fost 
veacurile al X-lea şi  al XI-lea, adecă atunci când, 
supt lmpăraţii macedoneni, Bizanţul îşi recapătă 
supremaţia în Balcani, în contra Slavilor, în Asia, 
în contra Arabilor, şi în Mediterana şi Italia, în 
contra Arabilor ş i  a Cesarilor germani. 

Operele de artă bizantină se găsesc astâzi mai 
mult în museele din Occident decât în Orient. 
tnrâurirea lor asupra artelor din Occident a fost 
considerabilă, în special în Italia, unde ea pătrunde 
prin Veneţia şi prin cele Două Sicili i ,  apoi în 
Germania şi în Ungaria. Cu atât mai  mult înrâu
rirea artelor din B izanţ a fost covârşitoare în ţările 
slave din Balcani, în ţările române şi  în Rusia, 
adecă în regiunile care datoresc Bizanţului civili
saţia şi religia lor. Desvoltarea artelor în aceste 
ţări s'a menţinut şi după căderea Imperiului 
bizantin şi tradiţia s'a păstrat mai mult sau mai 
puţin modificată până la începutul veacului al  
XIX-lea. 

D.  L .  Brehier studiază una după alta sculptura 
pietrelor preţioase, fildeşurile cu tripticele cu
noscute şi cu cofretele caracteristice. Apoi sculptura 
în lemn, care a lăsat puţine lucrări din timpuril e  
ma i  îndepărtate. Abia  în  veacul al XIV-lea ea 
capătă o mare desvoltare, atunci când s'a început 
întrebuinţarea în biserici a iconostasului , adecă 
a tâmplei de lemn, care înlocuieşte, de la  acea 
epocă, despărţitura de p iatră sau de marmură 
(cancel) din faţa altarului. Sculptura În bronz 
s'a întrebuinţat la cădelniţe, la policandre. Apoi 
la  uşile de biserică, cum sânt cele de l a  Sf. 
Sofia. 

"Orfevrăria" şi argintăria, în special plăcile de 
argint ce decoreză scoarţele de  Evanghelie, din 
care s'au păstrat foarte frumoase lucrări în Mol
dova la Putna şi la Neamţ. 

Cadrele de i coane şi ornamentaţia lor, care a
jung după veacul al XIV -lea să acopere toată� 
suprafaţa i coanei, afară de cap şi mâini. 

"Emaiurile c1oisonate", bijuteriile, monedele, pe
ceţile de metal, ceramica, faianţa ş i  sticlăria.  

Vin În sfârşit ţesăturile, în special cele b isericeşti, . 
brodate cu fir de  aur şi împodob ite cu pietre 
scumpe, patrafirele, omofoarele, etc. 

În  toate aceste ramuri ale artei ,  d .  L.  Brehier, . 
prin admirabile ilustraţii ,  lămureşte originile, arată_ 
înrâuririle diferite, clasice sau elenistice,  persane sau 
siriane, copte sau arabe, desluşind evoluţia stilurilor . .  

I n  veacurile a l  XIV-lea şi  a l  XV-lea, unele exemple 
alese de d .  Br�hier sânt din tesaurul mănăstiriior 
noastre de la Neamţ şi de la  Putna, de la Tismana 
şi  de la Snagov. Aici se opreşte arta bizantină  
propriu-zisă, dar, cum spune foarte bine d .  
Brehier, ea continuă a se  des  voita în  ţările care· 
datoresc Bizanţului civilisaţia şi religia lor. 

• • • 

Pentru noi prea frumoasa lucrare a d-Iui L._ 
Brehier are o îndoită valoare, căci, pe lângă faptul 
că ea ni lămureşte caracterele artei bizantine, care 
este "alma mater" a artei româneşti, ea  constitui e-
o luminoasă introducere, un temeinic îndreptar şi-
o preţioasă călăuză pentru o mai bună înţelegere
şi  o mai lesnicioasă pătrundere a admirabilelor ş i  
luminoaselor lucrări publicate de curând asupra, 
artelor minore în România de către d. profesor 
N. Iorga : Les arfs mineurs en Roumanie, 2 voI. 
(şi ediţie românească, după acest "Buletin "). 

In adevăr d .  L. Brehier, la sfârşitul lucrării ,  ni 
arată caracteristicele artei bizantine în veacul al· 
XIV-lea şi al XV-lea, supt domnia împăraţilor Pa
leologi, adecă din ultima epocă d'inainte de  că-
derea Constantinopolului supt stăpânirea turceasd!. 
Prin urmare tocmai din epoca în care se ivesc 
începuturile artei noastre româneşti, pe care o ' 
studiază d, profesor Iorga, în lucrările sale arătate 
mai sus şi publicate în două volume in-quarto._ 

Splendidele şi numeroasele i1ustraţiuni pe  care 
le  cuprinde ni arată în mod pătrunzător diferitele 
curente supt înrâurirea cărora s'au format artele 
în vechile principate române. 

Curentul bizantin este în veacul al  XIV-lea şi al · 
XV-lea exclusiv în ambele principate ; mai târziu,  supt 
Domnia lui Neagoe Basarab şi  prin Doamna Des
pina, se iveşte un curent sârbesc în Muntenia. 
Mai pe urmă, la sfârşitul veacului al XVII-lea, o · 
înrâurire veneţiană se constată în Muntenia şi o 
altă înrâurire turcească în epoca F anarioţilor. tn 
această evoluţiune intervine o puternică reacţiune 10-

. cală, în veacul al XVII-lea, care se traduce printr'un, 
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curent realist în timpul Domniei lui Matei Basarab 
în Muntenia, pe când, în Moldova, înrâurirea ru
sească devine mai puternică supt Vasile Lupu. 
în veacul al  XVIII-lea se constată în Muntenia 
un curent venit din Veneţia şi  apoi altul din O
rientul turcesc, apoi un adevărat folklor românesc,  
pe când în Moldova acest curent popular e mai 
simţit în veacul al XVI-lea. 

D. profesor N. Iorga analisează pe rând lu
crările din diferite l e  ramuri ale artelor minore. 

Icoanele sânt în prima epocă, În veacul al XIV-lea 
şi  al XV-lea, de importaţiune bizantină. I n Moldova, 
la mănăstirea Neamţ şi  l a  mănăstirea B istriţa, se 
găseşte câte o icoană din t impul lu i  Alexandru
cel- Bun ; cea d'intăiu este În legătură cu un drum 
de prin anul 1 424 al Impăratului Ioan al VIII-lea 
Paleologul, de la Buda, prin Moldova, spre Chil ia ,  
când el a dăruit această i coană lu i  Alexandru-cel-Bun. 
Ambele icoane sânt bizantine .  

Tot din această epocă n i  s'a păstrat o icoană 
din cele zece care Împodobiau s i c riul  Sfântulu i 
Ioan, ale cărui rămăşiţe Alexandru-ce l-Bun le a
dusese de l a  Cetatea-AIbă la Suceava. Aceste 
i coane par a fi fost copi i  după plăcile de argint 
de pe sicriu. Acestea sânt foarte frumoas lucrate de  
un meşter apusean de la Oenova , supt stăpânirea 
căreia se afla pe atunci Cetatea- Aibă. 

In timpul Domniei lui Ştefan· cel-Mare, o primă 
Înrâurire rusească este în legătură cu Chievul 
Doamnei Evdochia, pr ima soţie a Domnului, fiica 
lui Simion Olelcovici, apoi o înrâurire bizantină 
e ste În legătură cu a doua căsătorie a marelui Voe
vod, cu Maria de  Mangop, din neamul Comnenilor, 
înrâuririi căreia sânt datorite în mare parte fru
moase l e  danii ale marelui Voevod,  aflate astăzi l a  
mănăstirea Putna. Apoi avem steagul lu Ştefan-cel
Mare, care s'a aflat la Mănăstirea Zografu, la Sf. 
Munte, şi care se găseş t e  astăzi la M useul Militar din 
Bucureşti. O icoană de  la � ceiaşi mănăstire are o 
inscripţie grecească. La începutul veacului al 
XVI-lea se constată în MoldO\ a prim a  şcoală ro
mânească. La 1 503 episcopul Pahomie face la 
Mitropolia din Rădăuţi o icoană care represintă 
pe Sf. Nicolae şi a cării inscripţie este slavonă, apoi 
Anastasie, VIădica de Vad, pe Someş, sfetnicul lui 
Petru Rareş, dăruieşte biserici i  din Vad o icoană 
din care nu a rămas de la origine decât inscripţia. 
La Putna se păstrează o i coniţă de fildeş, care 
represintă mai multe subiecte l a  un loc. Ea este 
făcută de Anastasie, episcopul de Roman, la 1 558. 

De la 1 566 avem prima i coană cu inscripţie 
românească : "înţelepciunea a zidit şie casa" ,  care 
e ste făcută tot de Anastasie, episcopul de Roman. 
Altă i coană, prima icoană semnată, este aceia a 

Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 94, 1937. 

arhimandritului Dosoftei din Putna şi a ucenicului 
său, ierodiaconul Anasie sau Anastasie, care poate 
fi Mitropolitul Crimca, ctitorul de la mănăstirea 
Dragomirna. Supt Domnia lui Petru Şchiopul începe 
o epocă de decadenţă. în timpul Movileştilor şi  
a l  lui  Petru , ajuns Mitropolit a l  Chievului ,  reno ... 
vatorul culturii religioase ruseşti, se constată "un 
formalism rigid, cu ti puri fixate odată pentru tot
deauna" .  După Vasile Lupu în Moldova "se pierde 
interesul pentru pictură în toate formele". 

In Muntenia au rămas la paraclisul Mitropolie i  
din Bucureşti două icoane d in  veacul al  XV-lea,  
din care una a fost dată d e  l a  mănăstirea Mega
lospileon din Pelopones, la 1 463. A doua repre
sintă pe Sf. Antonie, foarte rară, în ce priveşte 
sfântul represintat, ş i  foarte frumoasă ; ea poartă 
data 1 467. " Chipul presintă toate caracterele p ic
turii foarte aspre, foarte severe, foarte uscate" a 
veacului al XV-lea bizantin. "Strălucita epocă d e  
artă a lui Neagoe B asarab n u  face decât s ă  sub 
stituie i coanei bizantine icoana sârbească".  Aceasta 
se datoreşte mari i iniţiatoare, Doamna lui Neagoe, 
"Miliţa sau D e�pina, cum i se zicea de obiceiu, 
care a jucat un rol mai mare decât în Moldova 
al Mariei de  Mangop" .  Ea aparţine famil ie i  de  
despoţi sârbi Brancovici  ş i  a lăsat trei i coane 
foarte frumoase ş i  bine cunoscute, căci ele 
au figurat în exposiţiile noastre în străinătate 
şi  se găsesc în Museul de Artă Religioasă 
din Bucureşti. Ele represintă pe Sfinţii Simion şi 
Sava coborînd de pe cruce trupul lui  Isus şi  pu
nerea în mormânt a lui Isus. D intr'o a doua epocă 
de artă, mai încetăţenită, de pe la începutul veacului 
al XVII-lea,  fac parte o serie de icoane : "Un sfânt 
Ioan Botezătorul de la B iserica Mihai· Vodă din 
Bucureşti, ale cări i  colori verde de apă, cenuşiu 
şi  severitatea de linii foarte i nteresante dovedesc 
o tehnică pe care nu am întâlnit-o nicăiri ... . O serie 
de i coane au fost descoperite de d. N. Iorga la 
b iserica Mănăstirea din Vălenii-de-Munte, altele sânt 
la Brădetul de Argeş şi la Ruda-Bârseşti în Argeş . 
O nouă înrâurire rusescă, " contimporană cu influ
enţa tiparului rusesc în Muntenia, a fresce i ruseşti 
în Moldova, e din vremea lui Matei Basarab, e a  
exercitându-se ma i  mult asupra ţări i acestuia decât 
asupra Moldovei lui Vasile Lupu". Dar " împotriva 
i nfluenţei străine se ridică de la început un spirit 
de ţară, care dă figuri mai rotunde,  mai pline. 
mai sănătoase, mai vioaie şi  vesele, neavând nimic 
din arhaismul maiestos şi  sec al picturii de i coane 
mai vechi .  E o părăsire a ieratismului pentru 
forme mai umanisate. Şi în ce priveşte coloarea. 
aurul strălucitor, vechiul roşu dominant, sânt în
locuite cu colori şterse ,  del icate, de o tonalitate 

4 
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de argintiu dulce. Ne  apropiem încetul cu încetul 
de folkloml care mai târziu va domina. Tntre epoca 
lui Matei Basarab şi a lui Constantin Brâncoveanu 
este un spaţiu intermediar scurt, cam între 1 660 şi 
1 670, în care arta nu-şi nemereşte drumul statornic. 

"Unele lucr�ri samănă mai mult cu trecutul, dar 
altele par a se îndruma către arta destul de nouă 
a meşteri lor Brâncoveanului ". Această epocă d. N . 
. Iorga o numeşte cantacuzinească, din caus a marii 
influenţe în toate domeniile a acestei famili i  de 
boieri aşa de bine înzestraţi. 

Supt Domnia lui Vodă Brâncoveanu, "care a stat 
şi supt raportul artei ca şi supt acel al vieţii de 
Curte, ca ş i  supt  al creaţiunilor şcolare, al l ite
raturii din vremea sa supt influenţa aceluia care a 
fost Constantin Postelnicul Cantacuzino, unchiul 
său", ou se poate spune destul de apăsat pecetea a
supra princi patului venită din cult ura italiană a acestui 
boier, de o aşa de largă cultură, care învăţase întăiu 
la Bucureşti, apoi la Adriaoopol şi Constantinopol, 
pentru a merge în sfârşit la Veneţia şi a se aşeza 
un t imp la Studio Padovano. lntorcându-se în ţară , 
el a adus cu sine un fel cu totul deosebit de a 
înţelege şi de  a realisa lucrurile .  A occidentalisat, 
a europenisat supt multe raporturi ţara sa. 

Legăturil e  noi cu Veneţia ale epocii  lui Brâo
coveanu se fac prin Stolnic .  OeI Chiaro, care a 
fost mulţi ani secretarul lui Constantin-Vodă, vor
beşte şi despre legăturile artistice din acea vreme 
cu Veneţia, unde se trimeteau şi "bursieri " de artă. 
De acolo a venit o ştiinţă de tehnică superioară, 
" dar şi o factură cam convenţională, care t inde 
spre artificialitate ş i  manierism. Această artă oglin
deşte toată strălucirea, tot fastul ş i  toată trufia 
e pocii brâncoveneşti, în care bogăţia ajunsese a 
copleşi gustul prin prisosul de împodobiri, dar şi 
cu puţinătatea de suflet din această vreme ". 

În veacul al XVII I-lea icoana este executată de 
meşteri indigeni, al căror număr devine tot lUai 
mare ; de aici resuItă că, din ce în ce  mai mult, 
pătrunde în această artă însăşi viaţa ţări i .  Aşa că 
necontenit folklorul ia în stăpânire icoana aceia 
ce  nu se întâlneşte aiurea. 

"La noi, la un  anume moment, şi în ce priveşte 
pictura ca şi în ce priveşte arhitectura, am avut 
putinţa de a trece cu totul în domeniul popular. 
Aceasta formează noutatea şi originalitatea noastră" .  

Argintăria românească . D. N .  Iorga n i  arată 
a poi cum această ramură a artei a fost, multă 
vreme, în părţile noastre, opera exclusivă a Saşilor 
din Transilvania, cari aveau atelierele lor în Braşov 
şi mai ales în Sibiiu. tn acest d in  urmă oraş 
meşterul Valentin era furnisorul lui Neagoe Ba
sarab, ş i  în urmă George Mai, din Braşov, lucra 

pentru Vodă-Brâncoveanu. D. N.  Iorga studiază 
la rând toate categoriile de obiecte de argint, în 
special cele bisericeşti, însoţind descrierile cu 
frumoase şi numeroase i 1ustraţiuni. 

Chivotele au în Orient înfăţişarea unei biserici 
în miniatură. Cel mai vechiu este cel oferit de  
Neagoe-Vodă m:lnăstirii Cutlumuz de la Muntele 
Athos : formele gotice ale meşterilor saşi sânt aici 
evidente .  

Cădelniţile presintă a ce leaşi elemente gotice ca 
şi chivotele.  Mai târziu li se adaugă elemente 
împrumutate din arta Renaşterii ş i  flori deschise 
în formă de l alele, apoi elementul gotic dispare 
cu timpul. rn epoca lu i  Vodă-Brâncoveanu floarea 
de lalea caracterisează acea epocă de artă pe care 
Mitropol itul Antim Ivireanul o domină prin per
sonalitatea sa excepţională.  Această floare a fost 
poate adusă de el din Caucas, unde provenia din 
arta persană. Aceiaşi floare se găseşte şi la obi
ectele de artă ale Cantacuzinilor, cari au fost foarte 
darnici  ş i  îndră.�ostiţi de frumos. 

Candelele s lnt decorate la aceiaşi epocă cu flori 
de lalea deschise, împletite cu ramuri şi frunze. 

Candelabrele au fost cele mai vechi comande 
date Saşilor d in Transilvania. 

Crucile sânt mai greu de precisat, în raport cu 
arta Saşilor; pe lângă crucea mas ivă gotică care 
e mai veche, se mai fabrică şi  crucile din filigrană, 
ca la Veneţia, Athos şi  Macedonia. 

Crucile de lemn erau fabricate din timpurile 
străvechi la Muntele Athos. De altfel în l inii ge
nerale toată creştinătatea ortodoxă urma aceleaşi 
tradiţiuni în această privinţă. 

Potirele cele mai vechi sânt tot de la Sibiiu, 
unde meşterii saşi Ioan şi Ce\estin au  fabricat 
pentru Neagoe Basarab asemenea obiecte, la 1 5 18. 
Mai târziu se  vede şi p e  potire floarea de lalea 
a Mitropolitului Antim. 

Panag/ziarele cele mai vechi sânt din epoca 
lui Neagoe Basarab,  care, în 151 8, a făcut o co
mandă meşterului Valentin din Sibiiu. 

Anajorniţele cunoscute sânt din veacurile al 
XVII-lea şi al XVIII-lea. 

Scoarţele de evanghelie în argint sânt printre 
cele mai caracteristice ; cea mai veche a fost dată 
în veacul al XV-lea de către Isac, ambasadorul lui 
Ştefan-cel-Mare pe  lângă regele Ungariei Mateiaş, 
capelei din Feleac. 

Altă Evanghelie, de la  1 436, aflată l a  mănăstirea 
Neamţ, este şi ea  datorită meşterilor saşi. O altă 
Evanghelie a fost oferită de Mircea Ciobanul unei 
mănăstiri de  la Muntele Athos ; ea  presintă un 
mare număr de  scene şi de figuri de  sfinţi. 

In epoca lui Brâncoveanu, Gheorghe Mai, din 
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Braşov, a executat frumoase lucrări " cu un  simţ 
delicat al detaliului, dar cu mai puţin caracter decât 
lucrările mai expresive şi mai puternice ale meş
terilor din evul mediu " .  

Mai târziu, industria argin1ăriei d in Rusia pro
duce lucrări cu scene realiste mai vulgare. Icoa
nele îmbrăcate în argint sânt n umeroase : unele 
par a f i  fost executate de meşteri i rom âni formaţi 
În atelierele - Saşilor. E i  au lucrat în veacul al  
XVII I - lea şi  au continuat să-şi  exercite meseria 
pănă t ârziu în veacul al XIX-lea. 

Fictura În miniatură. Miniatura reproduce scene 
religioase sau din imaginaţie sau din portrete, 
fie că ea se execută pe pergament ori pe hârtie : 
p e  lemn ori pe pânză, subiectele sânt i dentice şi 
tehnica este aceiaşi. Acelaşi spir it  domină. "In 
Orient, miniatura nu  Se bucura de  aceiaşi l iber
tate ca în Occident, căci Orientul are un spirit 
mai conservator şi mai îngrădit  în reguli care res
pectă �eia ce a fost odată admis şi consfinţit. 
Aceasta însă nu o împiedecă, în ce priveşte spiritul 
ş i  coloarea, care variază de la un meşter la altu l ,  
de a f i  tot atât de  variaiă". Miniatura romănească 
se distinge printr'o Hotă foarte i nteresantă, şi 
anume prin jocu l  c% rilor. În veacul al XV-lea 
coloarea joacă un rol important şi În  arhitectură : 
Ea se  traduce prin poliocrom ia materialelor : piatra 
şi cărămida câte odată smălţuită, apoi prin roto
coalele de tera cotă de d iferite colc.'ri, care se văd 
Ia  intersecţia arcurilor şi supt cornişa de  supt 
acoperi ş " .  

Miniatura apare mai întăiu În  Moldova. Inteme
ietorul e i  este Gavril Uricovici, care poate fi un 
Român, Ureche. El a lucrat pe  la 1 440-50. 

Existenţa acestei şcoli a l u i  Ureche se verifică 
prin comparaţia celor trei Evanghelii d in acea 
epocă : cea de la mănăstirea Neamţ, aflată astăzi la 
Oxford, cea de  l a  Biblioteca Naţională din Viena 
ş i  cea de la Biblioteca Naţională d in  Munchen, 
cărora trebuieşte adăugată ş i  aceia care se afla 
la mănăstirea Humor. 

Printre membrii acestei şcoli ,  car i copiază cu 
toţii frumosul manuscript din Oxford, scris pentru 
Alexandru- cel-Bun şi u ltima sa soţie, Marina, trebuie 
socotit şi Atanasie,  a cărui lucrare, de la 146 1  la 
1 462, era conservată Ia mănăstirea Neamţului, pe  
" diaconul Tudor, fiul lu i  Mărişescul" ,  care sem
nează Evanghelia  din Mi.inchen, ş i  pe călugărul 
Filip, a cărui semnătură se găseşte pe Evanghelia 
din Viena, şi care a scris l a  1 502. 

Nu se poate precisa care este originea acestei 
şcoli : nici Muntenia, n ic i  Rusia ; ar rămânea Bizanţul. 

Şcoala moldovenească se menţine pe tot tim
pul veacului al  XV-lea şi chiar al XVI-lea, în cursul 

cărora s'au scris Evanghelia de la Vatoped, dă
ruită de Petru Rareş, o Evangheli e  de l a  Biblioteca 
din Viena, descrisă de 1 .  Bogdan, alta scrisă de  
călugărul Evloghie l a  1 555, în timpul Domniei l u i  
Alexandru Lăpuşneanu, la mănăstirea Neamţ. Alte 
Evangheli i  foade frumoase sânt semnalate t ot de 
1 .  Bogdan şi vândute în Rusia : aşa, cea datorită 
diaconului Mihai ,  de la 1 546. 

La venirea Movileştilor, o înrâurire venită d in  
Polonia produce un  curent nou, c u  grija orna
mentaţiei  celei mai bogate, atât de îmbielşugată ,  
încât păgubeşte figurilo r, umplând ş i  locu l  care 
l i  este reservat. 

în aceiaşi vreme avem tot în Moldova o şcoală 
nouă, a Mitropolitului Anastasi e Crimca de la Su
ceava, ctitorul mănăstirii Dragomirna, " care a creat 
un centru artistic, a cărui activitate a fost foarte 
mare şi a cărui î nrâurire ş i  formă au radiat îm
prejur asupra celorlalte mănăstiri din Moldova" .  

La  mănăstirea Suceviţa, ctitoria Movileştilor, ş i  la 
Dragomirna, ctitoria proprie a lui Anastasie Crimca, 
se  găsesc lucrări scrise între 1 606- 1 6 1 6. 

Supt Movileşti înrâurirea rusească este mai simţită : 
teme iconografice ruseşti se găsesc Ia Suceviţa. 
Un fiu, frate ş i  nepot al Voevozilor români ,  Petru 
Moghilă ,  devine M itropolitul Chievului ş i  după 
1 640 înrâurirea rusească va deveni foarte puter
nică asupra artei romăneşti în toate ramurile ei. 
Se mai ivesc în veacul al XVII-lea şi înrâuriri 
orientale, venite din Asia armenească. 

În Muntenia, " Evanghelia scrisă de N icodim, 
călugărul sârb, întemeietorul mănăstirilor de la 
Vodiţa, de  la Prislop şi de l a  Tismana, nu are 
nicio asămănare cu manuscriptele moldoveneşti. 
Literele sânt foarte diferite de la una la celelalte. 
în Evanghelia lui Nicodim litera este de tipul 
balcanic, mică şi scundă, pe  când l itera chiril ică 
moldovenească fină şi Înaltă ,  mai târziu apleca1ă, 
este ea însăşi un element de artă ". În timpul lui 
Neagoe Basarab a fost scrisă o Evanghelie care 
este o copie după un  model grecesc. 

Pe la mijlocul veacului  al  XVII-lea, supt Domnia 
lui Matei Basarab, o Evanghelie românească dă 
numeroase scene, tratate în mod cu  totul d iferit 
de vechile miniaturi b izantine. Ele sânt de un  
realism neîntâlnit pănă atunci ş i  represintă viaţa 
obişnuită. Trei manuscrise dăruite de Matei Basarab 
şi  de soţia sa Elina celor trei Biserici patriarh ale, 
din Constantinopol, Antiohia ş i  Ierusalim, repre
sintă pe Apostoli în mij locul celor mai frumoase 
ornamente înflorite ce poate presinta Orientul. 
In a ceste lucrări se simte dorinţa de a dovedi  ce 
poate face în artă o ţară bogată, p entru a-şi ri
dica prestigiul. 
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După 1 700 nu se mai fac minL.lturi după tra
diţia veche. Li pseşte d ragostea pentru simbol şi  
pentru mari l e  preocupări ale artei înalte, care au 
d istins epoci le anterioare. Incepe o altă epocă, 
mai prosaică. 

Ornamentaţia miniaturilor româneşti, care înca
drează figuri le, este foarte variată. Ea urmează 
diferite le înrâuriri ce s'au impus În arta cărţi i ,  în 
cele două Principate, în t imp de trei veacuri. Ele 
se  pot urmări în evoluţia lor În frumoasele şi va
riatele i l ustraţiuni publicate de d. Iorga. 

Tiparul, care Începe la Începutul veacului al XV I · lea, 
urmează desvoltarea miniaturii, pe care o va Înlocui 
mai târziu, afară de rare excepţiuni .  

Figurile şi portretele de donatori sânt foarte 
rare în miniaturile româneşti . Ştefan-cel· Mare este 
represintat în Evanghelia de  la Humor în genunchi, 
cu coroana în cap ş i  îmbrăcat cu o mantie de 
brocard, presintând cartea Maici i  Domnului, cu 
Isus în braţe. E un portret real i st : atitudinea n u  
are n imic  d i n  tradiţia bizantină, în care figurile 
sânt solemne,  în picioare,  într'o atitudine porun
c itoare, iară nu de rugăciune. 

in Occident, d in contra, figuri l e  sânt prosternate, 
-şi se caută asămănarea. 

Tn Moldova nu se găseşte alt portret în afară 
de acesta şi al lu i  Anastasie Crâmca. în colţul unei  
�ucrări ale sale. 

In Muntenia se găsesc portrete în p icioare, după 
tradiţia b izantină : portretele lui Matei Basarab şi 
.ale soţiei sale El ina de pe  Evanghel i i le lor sânt 
presentate pe  o foaie separată, în genul bizantin, 
oferind cartea unui sfânt, a cărui mână se vede 
în colţ blagoslovind. Portretele ca ş i  mini aturile 
sânt de un realism extrem. 

tn sfârşi t  un  ult im portret de manuscris este 
.a l  lui Vodă-Brâncoveanu. EI este de sigur opera 
unui Oriental, poate a lui Antim Ivireanu însuşi ,  
.ale cărui la lele se regăsesc în chenar. 

* * * 

Intr'un al doi lea volum asupra artelor minore, 
apărut de  curând,  d .  N. Iorga studiază sculptura 
in lemn ş i  ţesături l e  româneşti d in  trecut. 

Lucrările din lemn sculptat cele mai  vechi În 
România sânt cele două splendide uşi  din Mun
tenia aflate la Museul de Artă Religioasă din 
Bucureşti : cea de l a  Mănăstirea Cotmeana, d in  
veacul al XIV-lea, când călugărul Nicodim a În
fiinţat, în t impul Domniei lui Radu I-iu şi  a lui 
.Mircea-cel-Bâtrân ,  cele mai  vechi mănăstiri din 
Muntenia.  

Uşa e decorată cu bogate împletituri de  ramuri 
<:u flori, care amintesc unele forme de la  b iserica 

mănăstirii Cozia. tn partea de sus a uşii este repre
sintată Buna Vestire. Figurile sânt în relief, ş i  tehnica 
lor se leagă cu lucrările de artă din Dalmaţia, de  
supt înrâurirea civi l i saţiei veneţiene. Uşa de  l a  
biserica mănăstirii Snagov datează din ] 453. 

Literele slave scunde au  forme arătând o în
râurire latină. Inscripţi i le formează chenare în jurul 
a şase scene cu figuri având caracterul cel mai  
del icat. 

Moldova, din această epocă, nu ni- a lăsat uşi, ci 
două jeţmi domneşti : cel de la Pobrata şi cel  
de la  Moldoviţa , care sânt d in  epoca lu i  Petru 
Rareş, ş i  altele la  Voroneţ, la Humor ş i  la  Slatina 
(c. 1 560). În aceste lucrări, de un caracter destul 
de complex, arta de diferite  origini a putut servi 
drept modele ; ele sânt însă interpretate de meşterii 
români într'un mod naiv şi  conform cu instinctul 
rasei lor. Forme I iniare şi  geometrice se găsesc 
şi  la stranele de la  Buhalniţa şi de l a  BăIăneşti, 
din veacul al  XVI I - lea, ş i  mai târziu la Berzunţi 
şi Mera, unde motivele sânt mai bogate şi for
mează ca o broderie lu crată din lemn. 

La stranele de la  Voroneţ se pot observa ele
mente de origin i foarte d iferite, reminescenţe 
de motive gotice, datorite artiştilor saşi din Tran
silvania.  Steaua cu motive geometrice, obişnuită 
În arta ţărănească, ş i  împletitura care se vede in 
fresce ş i  chiar mici vârfuri verticale , amintesc 
"stelele" funerare din arfa musulmană. 

Tetrapodul de l a  Probota are asemenea ornamente 
geometrice şi palmete în formă de flori aj urate ,  
amintind ce le  de  p e  faţadele B isericii Episcopale 
din Curtea-de-Argeş, ca ş i  cele de pe  pietre le  d e  
mormânt d i n  veacul a l  XVI-lea. 

Uşa biseric i i  din Tazlău, de la  sfârşitul veacului  
al XVI -lea, este d in  cele mai frumoase ; aceleaşi  
elemente de  origini  d iferite : unele gotice ş i  altele 
orientale, sânt interprda1 e  de  un călugăr Cosmas, 
care era probabi l  chiar din această mănăstire. 

Pănă în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, 
inspiraţia ş i  tehnica lucrărilor în lemn rămân ace
l eaşi .  Dar atunci i ntervin două înrâuriri noi .  Întăiu 
în Muntenia :  cea occidentală, venită d in  Veneţia 
Renaşterii ,  în care Stolnicul Constantin Cantacuzino 
şi-a făcut studi i le, continuându-Ie l a  Padova, unde,  
mai  târziu, Constanti n  Mavrocordat trimete t ineri 
boieri spre a-şi forma gustul. De  aici  a resultat  
ace l  simţ al  sculpturi i  care dă u n  caracter atât 
de somptuos edifici i lor lui Constantin Brâncoveanu. 
O a doua înrâurire este a Orientului musulman, 
a capitalei Imperiului Otoman, care trimete p e  
Voevozi, d intre pretendenţii ocrotiţi de  Poartă. Ea  
se exercitase încă de la  încep utul veacului al 
XVII-lea asupra Moldovei. 
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Uşile de biserici. De pe la sfârşitul veacului al 
XVHea, uşa de  l a  Cobia, aflată l a  Museul din 
Sinaia, se deosebeşte printr'o extraord inară bogăţie 
a ornamentelor în formă de flori şi frunze ; vase 
cu flori ca În arta orientală se găsesc În partea 
inferioară a uşii, pe când în partea de sus se vede 
reprodusă forma bisericii cu cele patru turle a le 
e i .  Cele două icoane din partea de  mijloc a uşi i  
au  dispărut. 

Pentru veacul al XVII-lea avem uşa de la o 
biserică din Câmpulung, a cării suprafaţă este 
-Împărţită în patru registre, dintre care cel de sus 
conţine împletituri înflorate, al doilea şi al patrulea 
ni arată acvile cu două capete Încoronate şi sera
fimi, pe când În al trei lea se  găsesc acele vase 
·cu flori aşa de obişnuite în arta persană. 

Pe chenarele uş i i  care despart registrele se gă� 
sesc volute şi flori stilisate, d intre care şi laleaua. 

Pe la sfârşitul. veacului al XVII-lea, sau În primii 
.an i  a i  veacului al XVIII- lea, adecă în vremea Canta
cuzinilor şi a lui Constant in Brâncoveanu, avem 
uşa de la biserica mănăstirii Cotroceni, unde, 
pe un câmp foarte bogat ornamentat, se des

-prinde acvila cu două capete cantacuzinească şi 
.Ialeaua obişnuită în arta acestei epoci. 

Dintre cele două înrâuriri arătate mai sus, a 
doua, cea orientală, rămâne învingătoare după ve
,nirea Fanarioţi lor. 

Catapetesmele cele mai vechi din Muntenia  sânt 
de pe la sfârşitul veacului al XVII-lea : cea de l a  
'Măgureni, ctitorie cantacuzinească, aceia de l a  
Arnota şi cea  de la Sf. Gheorghe-Nou d in  Bucu
reşti, de la  Vodă-Brâncoveanu, şi cea de la Colţea, 
--ctitoria Spătarului Mihail Cantacuzino. De la Nicolae 
Mavrocordat ni-a rămas 0 _ catapeteasmă a para
cIisului Mitropoliei din Bucureşti ( 1 730) ; avem 
apoi pe cea de la Stavropoleos ( 1 724) şi pe cea de la 
'B iserica Scaune, care e de la sfârşitul veacului al 
XVIII-lea,  ca ş i  cea de la Valea Danu lui, adusă 

-acolo de la B iserica Episcopală din Curtea-de-Argeş. 
Jeţurile domneşti şi stranele din  vremea Canta

cuzinilor şi a lui Brâncoveanu se găsesc la Colţea, 
-I a  Sfinţii Apostoli, la Stavropoleos, etc. 

Sfeşnicele bisericeşti, de lemn, fac parte din 
.arta populară, care domneşte ş i  în Întregul mobilier 
·b isericesc de lemn de la sfârşitul veacul al XVIII-lea, 
mai ales În Muntenia, pe când, în Moldova, preo
-cupările de artă se opresc aproape complect, după 
'Domnia lui Vasile Lupu. 

Ţesătutiie româneşti în Moldova. Epitafele Încep 
-cu veacul al XIV-lea. 

Lucrarea cea mai veche este epitaful de  la 
mănăstirea Neamţ, a cări i i nscripţie pomeneşte 
l'I1umele unui fiu al  lui Alexandru-cel-Bun. 

La mănăstirea Putna, unde se păstrează o serie d e ' 
ţesături, având un caracter între cel bizant in  şi 
cel rusesc, e le  sânt dăruite de Ştefan-cel-Mare şi fiul 
său Bogdan, între 1 485 şi 1 S l O. Printre e le, cea mai 
frumoasă În tradiţia bizantină este broderia ce aco· 
pere mormântul Mariei de Mangop, a doua soţie 'a 
marelui Voevod, care era din neamul Comnenilor. 
Ea este reprodusă şi În lucrarea d·lui L. Brehier. 

Alte asemenea broderii, mai puţin stilisate ,  au 
inscripţii slavone ; originea lor poate fi sau din 
Muntenia, cu Înrâurire sârbească, sau şi din Rusia 
bizantinisată de la  Chiev, unde Ştefan-cel-Mare 
Îşi căutase prima soţie, fiica Tarului Olelcovici ,  
de origine l ituană. 

Patra/irele. Cel mai vechiu este al lui Alexandru
cel-Bun. EI represintă pe acest Domn ş i  pe soţia 
sa Marina, cu o inscripţie în limba greacă. 

Un alt patrafir a fost dăru it de Ştefan-cel-Mare 
mănăstirii Putna. EI represintă, pe un câmp de  
mătasă albastră, şapte perechi de sfinţi Î n  chenare 
rotunjite, frumos lucra te. 

La Începutul veacului al XVII - lea înrâurirea Ca
pitalei Imperiului O toman ni dă stofele brodate care 
acopăr morlnintele Movileştilor de la mănăstirea Su
ceviţa. E le  sânt  ma i  realiste decât ce le  de  până 
atunci ş i  au o altă factură. Portretul lui Ieremia 
Movilă, îmbrăcat într'o haină de brocard oriental, 
cu o căciulă care se asamănă cu ceea â lui Mihai 
Viteazul, este de un  realism brutal, de  unde a 
dispărut demnitatea bizantină. 

Portretul lui Simion Movilă apare culcat pe 
patul de moarte, cu coroana în cap, cu ochii închişi. 

fn tesaurul mănăstirii Secu, de lângă Neamţ, găsim 
epitaful dăruit de întemeietorul e i ,  Nestor Ureche, 
Marele Vornic al Moldovei, şi de soţia lui, Mitrofana, 
la 1 608. EI este foarte diferit de cele din veacurile ante
rioare ş i  a fost lucrat de o Constantinopolitană. Un 
alt epitaf, foarte frumos, este cel dărui tdefiul lui Ştefan 
Tomşa mănăstiri i Dragomirna. Chenarul brodat cu fi r 
de aur este compus d in  lalele care arată tnraurirea 
orientului. Autorul este arhiepiscopul Anastasie 
Crimca, Mitropolitul Sucevei. 

In a doua jumătate a veacului al XVII-lea, Mi
tropolitul Varlaam dăruieşte mănăstirii Secu odăjdii 
brodate pe catifea verde, În care înrâurirea rusească 
de la Moscova supusă Romanovilur este visibilă. 

De la  Vasile Lupu nu ni-a rămas nimic din 
darur ile lui ctitoreşti către b isericile Trei Ierarhi 
şi Golia. Înrâurirea rusească, de altfel, caracterisează 
toate lucrările de artă daforite acestui Domn. 

Steagurile. De la  Ştefan-cel-Mare avem un steag 
găsit la  Muntele Athos şi aflat acuma la  Museul 
Militar din Bucureşti. E l  are data de 1 500 şi e de  
fabricaţie ma i  mult rusească decât grecească. Un  

http://patrimoniu.gov.ro



1 74 BULETINUL COMISIUNI I  MONUMENTELOR ISTORICE 

alt steag al lui Ştefan-cel-Mare se  găseşte la 
Mănăstirea Zografu de la  Muntele Athos. 

Un steag bisericesc, un  minunat prapor, - dăruit 
de Vlad Vintilă-Vodă ( 1 534-5), urmaşul lui Vlad 
Inecatul, mănăstirii Cotlumuz, de la Athos, represintă, 
Într'un cadru de flori şi ramuri, jos trei ramuri 
Înflorite,  sus un Întreg copac cu flori ş i  roade, 
Întinzându-şi foarte departe crăcile Îndoite la vârf. 
Supt arbore se găsesc portretele lui Vintilă Voe
vod, Doamna Rada şi  Drăgh ici,  fiul lor. 

La Dresda se mai află steagul socotit al oştirii lui 
Şerban Cantacuzino, care a luat parte la  asediul 
Vienei la 1 683. 

Steagurile Fanarioţilor sânt decorate cu lănci, 
puşti, tobe ş i  tunuri. Steagul lui Tudor Vladimi
rescu de  la  1 82 1  reproduce Sfânta Treime. 

El este de o execuţie puţin interesantă. 
In Muntenia primele epitafe sant din veacul al 

XIV-lea ; ele sânt din şcoala sârbească, mult mai 
veche decât a noastră. 

Acestea sânt : epitaful de la Cozia, datat de la 
1 396} care se află astăzi la Moscova. El este pro
babil datorit călugărului Nicodim,  venit la noi de 
la  Muntele Athos. El era de  origine Sârb. 

Un alt epitaf, venit din Serbia, de la Cosovo, a 
fost dăruit de către două princese sârbe unei 
mănăstiri din Balcani, de unde : nu se ştie prin ce 
Împrejurări, a ajuns la mănăstirea Putna. 

Patrafirele cele mai vechi şi mai frumoase sânt : 
al Banului Barbu Craiovescu şi al soţie i  sale 
Ilinca, dăruit la 1 520 mănăstirii Bistriţa din OItenhl. 
P e  el se ceteşte o inscripţie romănească, şi se  
asamănă cu patrafirul lu i  Ştefan-cel-Mare de l a  
mănăstirea Putna. Este aceiaşi composiţie, cu 
aceleaşi perechi de sfinţi Încadraţi În chenare 
asămănătoare. Figurile sânt pline de nobleţă şi  de  
expresie. 

Trebuie recunoscută aici o Înrăurire, prin  Dal
maţia, a artei occidentale. 

Patrafirul lui Radu-cel-Mare dăruit mănăstirii 
de la Oovora are un caracter mai simplu, şi pare 
mai românesc. 

Epitaful MitropoIitului Ştefan al lui Matei Ba
sarab, dăruit la  1 652 uneia din ctitoriile lui, este 
o frumoasă composiţie dramatică, având inscripţie 
grecească, în care se  poate vedea şi ceva din arta 
Italiei. 

Un contact cu Veneţia şi o inrâurire turcească 
din Constantinopol caracterisează producţia artis-

tică a epocii  Cantacuzinilor şi a lui Vodă-Brân
coveanu. 

Şerban Cantacuzino dăruieşte bisericii Doamnei,. 
din Bucureşti} un epitaf ce nu are nimic asămă
nător cu tradiţiile unei arte arhaice. 

Un alt epitaf, un " threnos", presintă figuri . de  
o puritate excepţională şi  grupate Î n  modul cel' 
mai  armonios. 

Patrafirele din această epocă se d istln �  prin 
grele broderii de aur strălucitor pe un câmp d e  
mătasă roşie. Ornamentele de  altar din epoca lui 
Brâncoveanu sau a lui Nicolae Mavrocordat sâni
lucrate pe catifea de Genova în genere roşie} 
mai târziu şi verde, cu chenare brodate din fir 
de aur în relief şi  având În centru acvila ţării şi 
iniţialele domneşti �au acvila împărătească cu 
două capete. 

Dar acest gen, care aminteşte Franţa lui Lu
dovic al XIV-lea, face loc modelo! semi-orientale, 
venite din Veneţia, ş i  apoi celor din Constantinopol. 

"Tradiţiunea nu mai există, ş i  c reaţiunile indi
viduale duc arta pănă În pragul epocii moderne, 
în care falşul occidentalism, încui bat în Rusia, în
tinde în jurul său o înrăurire răufăcătoare, care 
distruge instinctul înăscut, ce dominase atâtea · 
veacuri de-a rândul U .  

C u  ajutorul celor două preţioase lucrări : a d-lui· 
L. Brehier şi a d-lui N. Iorga, s'au lămurit multe 
puncte încă întunecate şi  s'a dat o îndrumare · 
definitivă cunoaşteri i artelor minore creştine din 
Orient. 

Avem astăzi putinţa de a urmări Întreaga evo
luţie a artelor bizantine, care se prelungeşte p e  
urmă î n  Ţările noastre, supt diferite Înrăuriri, unele 
din Orient şi altele  din Occident, din Rusia, din 
Armenia şi  din arta gotică pentru Moldova, din, 
Serbia şi din Veneţia, pentru Muntenia. 

Putem astfel desluşi mai bine partea originală. 
româneasdl, interpretarea ce meşterii noştri au 
ştiut să dea elementelor venite din afară, pe 
care şi le asimilea ză cu încetul, dându-li un ca
racter propriu. 

Putem apoi, cercetând bogatele ilustraţiuni ale 
publicaţiilor d-Iui N. Iorga , să ni  dăm samă de
desvoItarea curentului realist d in  veacul al XVII
lea, precum şi al curentului p opular, ce duce la u n  
adevărat folklor romănesc. 
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LĂMURIRI CU PRlVIRE LA VECHIMEA BISERICII 
SF. PANTELIMON DIN BUCURESTI , 

DE L. MOGA. 
--0--

o RECTIFICARE. 

In "Istoria Bucureştilor" a lui  Ionnescu-Gion, la 
'Capitolul mahalelor bucureştene ' ,  se arată că bi 
'Serica Pantelimon a fost z idită, l a  1 790, de 
preotul Ion. 

Ocupându-mă În de aproape de moşia ce a 
stăpânit mănăstirea Pantelimon chiar În lăuntrul 
hotarului bucureştean, În partea de Răsărit, am 
găsit În  publicaţia lu i  GăIăşescu testamentul În  
extenso al Voevodului ctitor Grigore Ghica-Vodă, 
d in  Iulie 1 752, care n i  d?! amănunte interesante În 
ce priveşte această biserică de l ângă foişorul de foc. 

Se spune anume aici că  s'a "afierosit" mănăs
iirii Pantelimon "moşie aici  În Bucureşti(( ,  arătân
du- ni În amănunţ ime şi  " semnele" acelei moşii .  

Cu privire la partea ce ne interesează, se spune 
.a ic i  că "hotarul trece pe lângă un lac ce este 
d'inaintea bisericii Sf. Pantelimon" 2, ducând drept 
la oborul Târgului din Afară, acolo unde, mai  
tărziu, în 1 768, s'a z idit  biserica Oborului Ve chiu, 
înglobând în incinta a ltarului ş i  prea-frumoasa 
cruce ridicată la 1 735 de  Mogoş Serdarul. 

Deci  în domnescul hrisov se arată precis că 
biserica Pantelimon exista încă d inainte de 1 790, 
ş i ,  fi indcă in 1752  este menţionată ca un  semn 
doveditor  pentru Împietrirea hotarului, aceasta ne 
-face să credem că numita b iserică e chiar din 
,prima jumătate a veacului al  XVIII-lea. 

Că aici, Înaintea bisericii, a fost, pe vremuri, 
un lac, ni-o dovedeşte mărturia părintelui paroh 
al b isericii, care ni-a arătat că terenul din faţă, 
acum plantat cu trandafiri, se l asă în jos, ceia 
ce face posibilă existenţa vre unui lac, de  care ni  
-vorbeşte bătrânul Voevod. 

,, 1 848, Octombre 1 5. 

Hotărnicia celor 1 2  mahalale ş i  a locurilor vii 
domneşti, întocmită de inginerul Pleşoianu 

şi G. Dumitrescu. 

1 Ionnescu -Gion, Istoria B1Ullreştilor, 1899, p. 343. 
� A l .  G�Iăşescu, EfaTia Spitalelor  Civile, 1899, p. 1 9 3. 

Pentru vecinătatea celor 1 2  mahalale ale SI. 
Pantelimon cu dumnealor boieri i neguţători ,  

proprietarilor locurilor moşteneşti. 
Din partea dumnealor boierilor i neguţătorilor, 

proprietari a i  locurilor moşteneşti, s'au arătat ş i  
Serdar 10niţă Bucşan i dumnealui Gheorghe Sulacolu 
i dumnealui Hristache Sarafu şi  alţii, spuindu-mi că 
dumnealor au păzit şi păzesc ocolul mahalalelor 
Sf. Pantelimon cuprins În hrisovul ce s'au aşternut 
mai sus şi  aici, că [n'lau avut, nici că au vre-o 
prigonire cu spitalul. 

Drept aceia, puindu-i coprinderea înainte, m'au 
dus bătrânii d in  hotarul Mănăstirii Radului-Vodă, 
de la Uliţa Tabacilor, din poarta curţii caselor 
lui Nacu Sarafu, cu număru văpsel i i  mahalalei 649, 
unde au fost crucea Gugiului Lăcătuşul (să arată 
pă alăturatul plan supt no. 1 )  pă ulicioară care 
merge spre Miazănoapte, pă la portiţa caselor 
Radului Cismaru cu No. 646, ce o are pă moşia 
Sf. Pantelimon, pănă 'n furcitura ul iţelor, l a  pot
covăria lui  Marin Ţiganu, cu No. 650 (pă plan No. 
2). D'acilea tot pe uliţă, cam spre Miazănoapte, 
pă la fereastra caselor lui Chiri lov, cu No. 1 086, 
i pă la gura uliciorii ce merge la B iserica O lteni 
(pă plan supt N o. 3) i pă l a  furcitura cu drumul 
ce trece pe d inaintea bisericii Oltenilor (pă plan 
supt No. 4 )  pănă 'n răscrucea a 5 drumuri , la 
hanu lui fotache Vasilescu cu No. 64 1 ,  ce  este 
pă moşia Sf. Pantelimon (pă plan subt No. 5). 

D 'acilea pă uliţă spre Miazănoapte, pă la piatra 
caselor lui  N icolae Vasile, ce o are pă moşia Sf. 
Pantelimon, în colţul caselor Bobescului ,  ce le are 
pă loc moştenesc (pă plan subt No. 6). Apoi 
cam spre Răsărit, pă uliţa pe lângă ulucile caselor 
Bobescului (pă p\3n supt No. 7) şi pă uliţa ce 
merge spre Miazănoapte, pe lângă ulucile grădinii 
Bobescului i pă la partea caselor Chirigiului cu 
No. 877 i prin gura uliciorii ce merge la b iserica 
Lucacilor (pă plan supt No. 8) i pă l a  spatele 
casăi lui Agăi Hagi Pandele pân' la răscrucea a 
4 uliţi de l a  piatra caselor lui Serdarului Costache 
Niculescu. cu No. 802, în coltul porţii caselor lui 
Agăi Hagi Pandele. cu No. 85 1 (pă plan subt No.  
9) .  D'acilea, pă  uliţă spre Miazănoapte, până 'n 
colţul caselor cocoani i  Lucsandri i  Cândieschi i ,  ce 
l e  are pă m oşia Sf. Pantel imon, lângă stâlpul cel 
din gios al porţii caselor Căminarului Ştefan 
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Ogrăzeanu ce le are pă  loc moştenesc (pă p lan 
subt No. 1 0). Apoi, lăsând uliţa, m'au dus mai 
spre Răsărit către biserica Lucacilor, pă l a  fundul 
grădinii caselor Căminarului Ştefan Ogrăzeanu i 
pă  la fundul grădini i  Serdăresli Frusin i l  Cuţarida, 
pănă în nucul babii Ana dă lângă două căscioare 
sale (No. 1 1). D'acilea pă uliţă, cam spre Răsărit, 
pă la  furcitura acestii u liţi cu u liţa care vine de spre 
bIserica Lucacilor, lângă poarta caselor lui Mihaiu 
Braşoveanu, cu No. 836, ş i  tot pe uliţă cam spre 
Miazănoapte către uliţa Vergului pănă 'n colţul 
cuhnii logofătului Stanciul (pă plan subt No. 1 3), 
în dreptul porţii caselor l u i  Slav Toptangiul cu 
No.  8 1 2 , unde ,  lăsând uliţa Vergului , m'am dus 
cam spre Miazănoapte, pă uliţa ce merge alăturea 
cu ulucile caselor lui Hristache Sarafu, cu No. 
8 13, pănă l a  poarta casilor lui Hristea Zotu Mar
ghidanu, cu No. 808 (pă plan subt No. 1 4). D'a
cilea peste uliţa Mântulesi i ,  pă la poarta casilor 
,Serdarului loniţă Roşianu, cu No. 649 (pă plan 
subt No. 1 5) ,  i pe lângă casele lui Vasile Faţă, cu 
No. 647, i pă l a  poarta casilor lu i  Mihalache Che
falov, cu No. 75 1 ,  pănă 'n poarta casilor Pahar
nicului Ghiorghiţă Stărostescu în furcitura ul iţii 
(pă plan subt No. 1 6). D'aci1ea tot pă uliţa ce 
merge la biserica Mântuleasa pă  l a  casele lui 
Tache Ştefănescu i pă lângă casele lui Nae Târ
tăşescu pănă în gura u l iciorii de la fundul gră
dini i  Clucerulu i  Răducan Tocilescul (pă plan subt 
No. 1 7), unde a fost u l icioara de hotar cuprinsă 
in  hrisov, pă care mergea hotaru pănă 'n Podul 
Târgului din Afară, dar s'au închis, după vremi, 
de vecin i i  săi. Din numita gură de ulidoară, peste 
grădina lui  Naie Tărtăşescul ş i  peste grădina lui  
Serdarului Costache Bucşan drept în uliţa Podului 
de Afară, în gura uliţii mahalalei Mântulesii, în 
colţul casilor răposatului Stavri Titopoleos (pă p lan  
subt No, 1 8), numită Î n  l Irisov casele Ciocârdâii. 
D'acilea m'au dus pă uliţa Târgului de Afară, pă 
lângă biserica Ceauşului Precup, numită azi Bi
serica Olarilor (pă plan supt No. 1 9), unde zice 
hrisovul că s'au pus piatră, pănă 'n hotarul moşii 
Fundeni, la două pietrii din gura u l icioarii, ce este 
Între prăvălii le polcovnicului Pandele sin Marin 
Precupeţu, cu no. 1 548, ş i  Între prăvăli i le  lu i  şte
fan Precupeţu, cu no. 1549, peste drum de bă
cănia lui Preda Cojocaru, cu no. 966 (pă plan 
supt no. 20), unde să ispăşeşte vecinătatea ma
halalei cu dumnealor proprietarii locurilor moşteneşt i .  

Pentru vecinătatea celor 12 mahalale cu moşia 
Fundeni. Din partea Luminăţiei Sale beizadea 
Grigorie Ghica,  proprietarul moşiei Fundeni ,  ce- i 
zice şi Colentina, s'au arătat domnului Pitar Gheor
ghe Enescu, Însoţit de dumnealui p itar Dimitrie 
Popescu, arendaşul numitei moşii ,  i de Tudor al 
Radului isprăvni ceI şi alţi i ,  spuindu- mi că sine
turi le nu le-au aVllt la Îndemână şi că Luminăţia 
Sa să mulţumeşti cu pace. Ducându-mă cu toţii 
Într'o unire d in  doă pietri i ce sânt În uliţa Târ 
gului de Afară ş i  În gura ulicioarii, d intre prăvăli a  
lu i  Ştefan Precupeţul, cJădită pe  moşia Fundeni, 
i dintre prăvălia PoIcovnicului Pandele sin Marin 
Precupeţu, cJădită pă moşia acelor 1 Q mahalale 
ale Sf. Pantelimon (pă plan no. 20), cam spre 

Răsărit, către biserica numită tot a Sf. Pantelimon,. 
pă gardul curţii lui Ştefan Precupeţu, pănă 'n  
co lţ  (no. 2 1 )  ş i  tot  pă gardul curţii z ice cam 
spre Miazănoapte pă  la poarta numitului Ştefan 
pănă 'n uliţa Oborului, unde să Înfurceşte cu 
uliţa ce merge l a  biserica Sf. Pantelimon (22 şi 
23). Din numita furcitură dă uliţa pă despre Ră
sărit de casa lui Stoian Dulgheru, prin fundul 
curţii sale p&nă în plopu! de hotar, ce este În 
gardul curţIi dascălului Stoian, care o are pă moşia 
Fundeni (pă plan subt no. 25), şi peste drum de 
portiţa curţii bisericii Pantel imon (23). Din numitul 
plan, peste drum, pă dinaintea numitei biserici 
după Fundeni i pă la ulicioara de lângă poarta 
casii ş i  prăvălii lui Ispas Bogasierul, ce le are pă 
moşia spitalului şi cu un  colţ pă moşia Fundeni 
(pă plan subt no.  25) i pă lângă uluci le curţii i. 
grădinii lu i  Stoian D ulgheru, c u  no. l tJ99, pănă 'n 
uliţa Oborului ,  la portiţa Millcului Mămularului,., 
no. 1 688, ce este pă moşia spitalului (pă plan 
subt no. 26),  În drumul Oborului ,  aproape de un 
puţ cu roată după fundeni, apoi peste drumul. 
Oborulu i  drept în p iatJ a de hotar ce este În colţul 
de Miazănoapte al  casii lui  Tudor Bumbâlac (no . .  
27). D'aci lea pă gardul curţi i ş i  grădin i i  casei lui 
Dumitru Dulgheru şi  pă gardul grădini i  lui  Pârvul 
Băcanu după Funde n i  şi a l  grădinii babii Cheran ii , 
d e  pă Pantelimon i pă gardul grădinii  şi al curţii 
lui Nicolae Bugaz MăIăerul, după moşia spitalului, 
pănă 'n  u liţa Oborului no. �OO (pă plan subt no. , 
28). Apoi peste u liţă, pă gardul dint�e locul slobod 
al  lui Petre MăIăerul ,  după moşia spitalului  i d intre 
curtea lui  l anache Basmangiu după moşia Fun
deni, şi pă ulucil e  curţi i lui Ghiţă Precupeţu, . 
după moşia Spitalului (pă plan subt no. 29) , pănă 'n 
uliţa lancului ce-i zic şi  u l i ţa Oborului-Vechiu, 
peste drum de colţul u lucilor curţii lui Ghiţă Pre- · 
cupeţu în groapa pietri i de hotar de lângă sal
câmul lui Petre MăIăeru (pă p lan subt no. 30) . . 
Din numita groap& de piatră, cam spre Ră8ărit, 
pă uliţa lancului, pă lângă frasinul trăsnit (3 1 ) , . 
pă dinaintea casii lui Mateiu Ciocan , ră  de spre 
Meazănoapte de biserica (ancului (32) i pă la Streaja 
sau bariera lancului (33), pă dinaintea băcăniei 
lui  Ştefan Curăraru, ce  o are pă moşia spitalului ,_ 
şi tot pă ul iţa ce vine de l a  mănăs1 i rea Mărcuţa, . 
pă  l a  o peatră pusă În drumul  Mărcuţei (58) de 
hotarni cul vetrei numitei mănăst iri i n  anu l  1 847, 
pănă 'n peatra Yeche din vâlceJu şă la nucul de l a  
crama vi i  lu i  (oan Tabacul, cumpărată acum de  
Popa Froni e, hotar şi  cu vatra mănăstirii Mărcutii, 
unde au fost grădina Barbulu i  Socariciu ,  cuprinsă 
În hrisovul spitalului (pă plan subt no. 34) şi 
unde să isprăveşte vecinătatea mahalalelor CI I  
moşia Fundeni, fără prigonire. 

Pentru veci nătatea celor 12 mahalale cu mo�ia ' 
Vatra Mănăs1irii Mărcuţa. 

Din  partea epitropiei a Mănăstiri i Mărcuţii s'au , 
înfăţişat Încă la 1 824, Sept. 24, hotărnicia vetri i 
mănăstirii Mărcuţi i ,  supt-iscăl i tă de  d-I  Serdar 
Teodor Paladi , În care ' trece ve chea hotărnic ie ' cu 
anul 7242, Ghenarie 1 1 ,  coprinzătoare între altele-

http://patrimoniu.gov.ro



LĂMURIRI CU PRiVIRE LA V ECHiMEA BISERicll SF. PANTE L IMON DIN BUCUREŞTI 1 77 

chiar aşa : Pă de  marginea arăturilor pepeniştilor, 
şi  am pus altă p eatră în coastă de marge nea pe
peniştilor, şi dintr'acea peatră au mers drept p ă  
câmp pănă l a  scursura vâlcelei ce  este din sus,  
peste drumul Vergului, ce  vine d in B ucureşti, 
care vâlcea, zic dumnealor, că  le-au spus unchiaş 
Dicul cum că atunci venea n.oşia târgului pănă 
Într'acea vâlcea şi că ş i  dumnealor tot Într'acest 
chip a u  dovedit, şi au pus în malul vâlcelei doă 
pietri i : una caută în lungul 'moşii la  celelalte 
pietrii ce merg în gios asupra Colentinei ,  iar 
cealaltă p iatră au  pus-o de caută în curmeziş la 
celalte pietrii ce le-au pus din sus, peste drumul 
Colentinei ce merge la  TârguI de Afară, la capătul 
moşii de către mQşia Spătarului  Mihaiu şi  de 
cătră a Târgului. Iar ceilaltă parte  caută de merge 
În lungul moşii spre Colentina. 

A treia trăsură zic că au făcut-o de  cătră 
Bucureşti, din cele doă pieirii din vâlcea despre 
drumul Vergului În sus pănă la  cele doă pietri i 
ce s'au pus  la cap de  cătră moşia Spătarulu i 
Mihaiu şi de  cătră moşia Târgului ,  şi au  găsit 
stânjeni 576. Apoi zice dumnealui Serdar Paladi că 
a treia trăsură au făcut-o puind lanţul din!r'această 
vâlcea şi trăgând prin peatra din drumul cei mare, 
ce să cuprinde în hrisoavele spitalulu i ,  că au fost 
lângă colţul grădinii lui Constantin Caza eul au 
Înplinit stănjeni 57b. Şi au făcut movilă despărţitoare 
intre moşia Mărcuţii de cătră moşia Târgului a 
spitalului Sf. Pantelimon şi de  către moşia Fundeni 
şi s 'au  găsit moşia Mărcuţa şi la acest cap călcată 
de cătră moşia spitalului ,  cu câtva loc, precum 
În plan să va vedea. 

După cetirea acestei hotărnicii , văzând că hotăr
nicia trecută în hrisovul spita lului este cu optsprezece . 
ani  mai nouă decât hotărnicia vetrii mănăstirii 
Mărcuţa şi vechea şi  pacinica stăpânire s'au urmat 
şi se urmează prin pietrile şi semnele cuprinse 
tntr'însa, drept aceia, potrivit pravilii, să va urma 
şi în viitor tot prin a celeaşi p ietrii şi semnf', adecă : 
d in  peatra ce  ziseră bătrânii că este îngropată la 
nucul de la  crama vii lui Ivan Tabacul, ce  o are 
astăzi Popa Fronie hotar  şi  cu moşia Fundeni , 
numită în hrisov că s'au pus lângă grădina Bar
bului Socariciu (pă plan sub no. 34) spre Miazăzi pă 
şanţul vechiu şi  nou ce se zice de hotar între 
numita vie după moşia Mărcuţii şi între via lo
gofătului Nicolae, ginerele lui Papă-Lapte, i a 
popii lui Gheorghe, după moşia spitalului ,  pănă 'n 
drumul sării, în colţul u lucilor vii numitului Popa 
Gheorghe (pă plan supt no. 35). Apoi puţin pă 
drumul sării in gios pănă la peatra ce este în 
fiinţă, la locul lu i  Petre Neamţul, numită în hrisov 
că s'au pus lângă crucea Radulu i .  feciorul călu
găriţei (pă plan supt ·no. 36) şi  pă care peatră o 
numeşte dumnealui Pal adi  că ar fi cea cuprinsă în 
hrisov că au  pus-o în colţul grădini i  lui Costandin 
Cazacu, dar nu este aceea. 

Din numita peatră (no. 36) tot pă drumul sării 
în g-ios pănă În drumul cel mare, numit al uliţii 
Verg"ului, la bariera Vergului, în groapa petrii 
de hotar cu moşia Radului-Vodă (no. 37). 

Iar peatra pusă de dumnealui Serdar Paladi  pă 
drumul barierii Iancului ,  afară din barieră şi anul 

Bul. Corn. Mon. IsI. - Fasc. 94. 1937. 

trecut 1 847, şi muşuroiul făcut aproape de  uliţa Ver
gului în lăuntrul barierii (pă plan supt no. 38) după 
pravili rămân desfiinţate, precum şi plaţ . . .  arătate  
pă p lan supt  no. 1 şi I I  că ar  f i  de  prigonire cu 
spitCllu, să vor socoti, fără prig onire, a le  spitalului. 

Pentru vecinătatea mahalalelor Sf. Pantelimon cu 
moşia mănăstirei Radului-Vodă. 

Din partea mănăstirei Radului-Vodă, pI Opietate 3 
moşiei Vatra numitei mănăstiri, c u  toate că nu  
s'au arătat nimeni cu sineturile, dar nu  s'au ivi t 
nicio prigonire, fi ind petrele de  hotar în fiinţă 
coprinse În hrisovul spitalu lui .  Ducându-m ă  bătrâni i  
d in  groapa pietrii cea d in drumul sării, de  l a  
bariera Vergului hotar şi  cu Mărcuţa (no. 37) , 
spre Apus pă  uliţa dintr e vi i ,  pă la crucea de 
piatră din d reptul v i i  lui Ispas Ceaprazarul (no. 
39) .. . , d in  răscrucea În colţul vii lui Dragodan 
(no. 40) i pii la piatra veche de  hotar, ce  este 
lângă grădina lui Stoian Papugiul ş i  lângă via 
Vistierului Andronache (no. 4 1 )  pănă la  bariera 
uliţii Dudeştilor, pă lângă biserica Sf. Troiţa (no. 
42 şi  43), pă la p iatra veche de la poarta casii 
Ariscului (no. 44) şi pă  uliţa Tabacilor pă la 
peatra cea veche de l a  Hristea Grecul (no.  45) 
pănă în poarta curţii lui Nacu Sarafu (pă plan 
supt no. 1 ), fără a să ivi vre ·o prigonire. 

Tn urma acestora, privind la figura numitelor 
douăsprezece mahalale, şi văzând-o c olţoroasă, am 
făcut pă plan patru trăsuri cu stănjenul răposatului  
domn Şerban-Vodă (căci  pă faţa pămân1ului n'au 
fost cu putinţă a să măsura din pricina binalelor), 
însă Întâia trăsură am făcut-o din gura drumului 
sării ,  unde dă în uliţa barierii lancului ,  hotar cu 
Fundeni (no. 46), în gios, spre Miazăzi, drept în 
groapa p ietrii din drumul sării, la bariera Vergului, 
hotar cu moşia Radului-Vodă (no. 37), stănjeni şase 
sute douăzeci şi unul. A doă trăsură din groapa 
pietri i ,  cea d in uliţa lancului ,  de la saJcâmul lui 
Petre M ă1ăeru. hotar cu Fundenii (no. 30), în gios 
spre Miazăzi drept În drumul dintre vii ,  hotar cu 
moşia Radului ·Vodă (no. 47), stănjeni şapte sute 
optzci ş i  şase. A treia  trăsură din uliţa Târgului 
de Afară din doă pietre de hotar cu moşia Fundeni 
şi  cu moşnenii orăşani (no. 20) în gios drept în 
piatra de lângă via Vistierului Andronache ,  hotar 
cu moşia Radului-Vodă (no. 4 1 ), stănjeni una mie 
o sută cinzeci ş i  doi .  A patra trăsură din ul iţa 
Târgului de Afară, de la casele lui Stavri Tistopoleos 
şi  hotar cu moşnenii orăşeni (no. 1 8) în gios drept 
în piatra de la  poarta casii Ariscului , hotar cu 
moşia RaduJui-Vodă (no. 44), stânjeni şapte sute 
douăzeci. Care aceste patru trăsuri adunându-Ie 
l a  un loc, fac stânjeni trei mii două sute şaptezeci 
şi nouă, iar, masă, stâojenul, opt sute nouăsprezece 
palme şase Şerban-Vodă. 

Lungul acestor mahalale, pă partea din sus, d e  
l a  casile lui Stavri Tistopoleos (no. 1 8) pănă in 
hotarul Mărcuţi i ,  la piatra de  l a  via lu i  Ivar. 
Tabacu (no. 34), este de stânjeni o mie cincizeci 
ş i  cinci, şi ,  pă partea de la vale, de la  poarta 
curţii lu i  Naru  Saraful (no. 1) pănă 'n groapa 
petrii din drumul sării la bariera Vergului, hot:lr 

5 
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iar cu moşia Mărcuţii (no. 37) ,  este de stânjeni 
o mie două sute treizeci .  

Pentru locul vii domneşti. 

Ocolul locului numit via domnească este : din 
uliţa Rahtivanului, din colţul cel de Răsărit al 
zidului pivniţăi cocoanii Frusinil (pă p lan supt 
no. 48) spre Apus, pă  uliţa Rahtivanului pănă 'n 
stâlpul cel d in  gios al porţii dumnealui Clucerului 
Ionache Arion (no. 50). D'acilea spre Apus, pă 
zidul curţii numitului boer i pă la fundul curţii 
lui Lazăr Hagihazarat pănă 'n uliţa Podului Bei
licului, în colţul hanului Orădişteanului. Apoi pă 
uliţa podului Beilicului în gios şi în colţul prăvăIiii 
lui Petre Olarul (no 52). 

De acilea spre Răsărit pă  zidul numitei prăvălii, 
pănă 'n dreptul ferestrei biseric i i  Sf. Ioan (no. 52), 
apoi spre Miazăzi, pă la fundul curţii caselor lui 
Petre Băcanu i pă la fundul curţii Susanii Ar
meanca i al Davicioiului Ovreiu i a l  lui 10niţă 
Bărbieru i al moaşii Tarsiţii pănă 'n fundul curţii 
lui Ştefan Mavropolu, în colţul cel din gios (no. 
54). De aci lea, spre Răsărit ş i  peste uliţa Jignici i  
drept în  colţul ulucilor casilor Paharnic ului Ior
dache Măcescu (no. 55). Apoi puţin spre Miazăzi 
pănă la spatele casii  lui Nicu Furcă (no. 56). 

D 'acilea spre R.ăsărit, pă lângă ulucile curţii Pa
harnicului Măcescu pănă 'n  dud (no. 57). 

Apoi spre Meazănoapte pă la  fundul curţii Pi
tarului A ndrieu Mavrus i al cocoanii Zincăi 
Cerchezoaii i al cocoanii Elencăi Bi lciureasca i 
al lui Avram Ovreiu i a căminarului Arion pănă 'n 
colţul zidului pivniţii cocoanii Frusinii Cozoa
ooaii (no. 48) . 

Acest loc vie domnească are lăţime în capul 
de Meazăzi stânjeni cincizeci şi doi ,  în cel de  
Meazănoapte, stânjeni şaizeci şi c inci, care fac, 
masă s tânjeni cincizeci şi opt palme patru. Lungul, 
pă despre Apus, este de stânjeni o sută optzeci 
şi u nu, ş i  pă despre Răsărit de stânjeni o sutli 
nouăzeci ş i  doi, Şerban .... Vodă. 

S'au dat cinstitei Eforii a Spitalurilor Civile 
două asemenea planuri şi hotărnicii, tot cu o 
coprindere. 

1 848, Octomvrie 1 5 ,  no. 497. 
Ing. Pleşoianu. 

S'au alăturat supt şnur ş i  pecetea m ea, însă : 
A. Copie după hrisovul răp. Domn Origore 

Ohica Voevod, cu an 1752, Iulie. 
B. Planul a 1 2  mahalale şi a locurilor unde au 

fost via domnească, cu 1 847. 
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UN PLAN INEDIT DE LA 1 847 A L  UNUI SECTOR 
DIN ORASUL BUCURESTI 1 1 

DE L. MOGA 
--0--

In  Arhiva Horiei Spitalelor Civile din Bucureşti 
se mai păstrează încă unul din cele câteva planuri 
care indicau bogatele s1ăpâniri ale mănăstirilor 
Colţea şi Pantelimon aici În cuprinsul Bucureştilor. 

Întâmplarea narocită a. făcut ca acest plan să 
fie anexat la o hotărnicie din 1 848 a moşiei Pan
telimon, şi  aşa a scăpat de la o pieire sigură , 
ajungând pănă la noi ca o măr1urie preţioasă 
pentru topografic.: oraşului din acele vremuri. Acest 
plan , întocmit de doi ingineri români, Pleşoianu 
şi Apostol Dimitrescu, ni înfăţişează un colţ din 
Bucureşti, mergând prin părţile răsăritene de 
la Calea Moşilor pănă la Şoseaua Mihaiu Bravul. 

Testamentul din Iulie 1 75 2  al bătrânului Voevod 
Grigore Ohica, pe care-I urmează Întocmai cei 
doi ingineri din 1 847, ni  spune de sluşit care erau 
limitele acestei moşii domneşti şi apoi mănăsti
reşti : "d in  hotarul Mănăstirii Radu-Vodă de  
la uliţa Tabacilor ! spre Biserica Lucac iului, spre 
Podul Vergului 2, drept în Podul cel mare al  Târ
gului din Afară, dinaintea Bisericii Ceauş Precup 3, 
tot pe pod înainte, pe  lângă capul podului ,  şi de 
acolo în curmeziş spre Miazăzi, pe lângă un lac, 
ce este înaintea biseric i i  Pantelimon, drept l a  
Oborul Târgului din Afară, şi de  acolo în  drumul 
ce vine de  la Mărcuţa '1, şi drept pe  drum asupra 
Răsăritului pănă în hotarul moşiei Mărcuţa, apoi 
spre Miazăzi, pe drumul Sării 5, pănă în drumul 
cel mare, unde este piatra de hotar cu moşia 
Radului-Vodă 6 .  Spre Sud, însă, hrisovul domnesc 
nu ne spune lămurit, hotarul urmându-se de pie
trele puse de Mănăstirea Radu-Vodă, dar planul 
din 1 847, ca şi hotărnicia din 1 848, ni  ara1ă că 
de la bariera Vergului hotarul merge cătr{' Apus 
"pe  uliţa dintre vii 7, pănă la bariera uliţii Du-

1 Strada Dudeşti l o L  
2 Calea CăIăraşL 
3 Biser:ca O l a ri ,  

• Bulevardul Pache. 
� Şoseaua M ihai Bravul. 
• AI. Galeşescu, Eforia Spitalelor civile din Bucureşti, 

tlucureşti 1 899, pp.  195- 1 96. 
7 Strada Raionului ,  a zi Teodor Speranţia .  

deşti lor, pe lângă Biserica Sf. Troiţă" pana In 
uliţa Tabacilor, de unde se porneşte împietrirea 
hotarului. 

Aşa dar acestea sânt limitele moşiei ce a fost 
de danie mănăstirii Pantelimon, şi care sânt în
tocmai arătate şi în planul mai  sus amin1it, insă 
cu schimbările inerente, determinate de prefacerile 
ce s'au urmat în acei nouăzeci ş i  cinci de ani de 
vieţuire pe aceste meleaguri. 

în acest chip multe - din casele şi oamenii ce 
erau însemnaţi de biv VeI Serdarul lanache, ho
tarnicul de atunci, au dispărut, multe din crucile 
cele vechi de lemn sau de p iatră, arătate ca semne 
de hotar, nu mai fiinţează în 1 847 ; acolo unde 
era odin ioară o ulicioară, pe la mijlocul veacului 
trecut, sânt grădinile oamenilor, iar acolo unde 
era un  lac,  prin faţa bisericii Pantelimon, hotar
nicii din 1 847 nu mai pomenesc nimic. 

Tot astfel boierul hotarni c  din 1 7S2 înseamnă. 
mai jos de biserica Sf. Pantelimon, Oborul Târ
gului din Afară, în 1 847 însă, cei  doi ingineri. 
întocmind planul lor, nu-l mai pomenesc ; trei uliţi, 
numite ale Oborului în hotărnicie, duc mai departe 
spre Răsărit. unde se mutase,  încă de la începutul 
veacului al XIX-lea, dacă nu chiar mai d'inainte 1 ,  
Oborul. Iar  uliţa Iancului e cunoscută încă acum 
Ca uliţa Oborului Vechiu ,  căci în apropierea ei 
se află Biserica Oborului Vechiu. 

* * * 
Planul acesta din 1 847 presintă o superioritate 

vădită faţă de cele de mai înainte : cele austriece 
din 1 790, ca şi cel din 1 842 al lui Vladimir Bla
remberg, care e foarte ru dimentar şi cu totul 
insuficient, dar, în m ulte privinţe, şi faţă de marele 
phm, întocmit din ordinul lui Vodă-Ştirbeiu de 
Boroczyn, între 1 849- 1 852, căci îl întregeşte,  
dându-ni unele amănunte care l ipsesc din acela· 

1 D .  Fotino, Istoria Daciei, vorbind de bisericile bu
cureştene din p lasa- de-j os p o meneşte ş i  d e  biserica 
Oborului Vechiu,  dar planurile din 1 790 ale lui Ernst şi 
Pur zeII o numeşte, cu n umele schimonosit, Oboro!.  
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d e  la 1 852, în care găsim puţine numiri de  străzi, 
şi acelea, une ori, greşi t  Însemnate. 

La p i ima vedere, planul lui Pleşoianu din 1847 
ni pare in complect ; puţine biserici sânt indicate, 
iar mijlocul pare un imens loc viran, acolo unde 
ştim că sânt mahalale populate, arătate lămurit În 
planul lui Boroczyn. Dar nu trebuie să uităm că 
acesta e un plan de hotărnicie a unei moşii şi, 
ca atare, nu sânt indicate decât uliţile şi bisericile 
de lângă hotar, care serviau la determinarea liniei 
l imitrofe cu moşiile vecine. 

Intocmit cu doi ani Înainte de marele plan al 
lui Boroczyn, e feresc să constatăm anumite co
respondenţe între aceste două pIanul i ,  bunăoară 
a cel Chirilov, care-şi are casele În mahalaua Ol
tenilor, cum şi Fotachi, Însemnat pe planul lui 
Boroczyn la răscrucea a cinci drumuri, mai sus 
de biserica Olteni, care nu e altul decât hanul lui 
Fotache Vasilescu din 1 847. tn ce priveşte orien
tarea străzilor, putem spune că planul acesta din 
1 847 a fost conceput de un om priceput ş i  perfect  
.cunoscător a l  locurilor. Într'un singur punct numai 
sântem nedumeriţi : asupra posiţiei bisericii Lucaci. 
Şi planul lui Boroczyn, ca şi acelea mai noi ale 
�ui Papazoglu şi Hiotu, au situat bine această bi
serică. In planul lui Pleşoianu constatăm că a fost 
pusă mai sus, către Uliţa Vergului. Lucrul e de  
mirare, căci n'am mai  văzut astfel de greşeli În 
tot restul planului, ci, din potrivă, el se dovedeşte 
cu multă corectitudine şi exactitate făcut şi  aduce 
.chiar unele lămuriri noi, care nu se găsesc În 
.celelalte. 

S'au Însemnat În acest plan şi  vecinii din hotar 
-cu moşia mănăstirii Pantelimon : În Nord moşia 
Colentina-Fundeni a Ghiculeştilor, ce a fost mai 
inainte, În 1 752, a VeI Vornicului COllstantin Du
-descu, cum ni-o atestă cti tori cescul hrisov al lui 
Grigore Ghica al  V-lea, la Răsărit moşia mă
năstirii Mărcuţa, la Sud, mănăstirea Radu- Vodă, 
iar la  Apus erau moşnenii orăşeni, "boi eri şi ne
·guţători ' "  . 

Uliţile bucureştene. 

Pe temeiul planurilor cunoscute pănă acum, am 
'Încercat să i dentific  drumurile Însemnate pe acest 
plan, unele din ele numite, altele Însă, - cele mai 
multe, - numai indicate, dar care, prin direcţia 
�or, ce a rămas În parte pănă astăzi, se pot uşor 
lămuri 

La Miazăzi, spre moşia Radului-Vodă, trei 
-sânt numirile uliţelor limitrofe : Uliţa Tabaci10r şi 

I CI. h o tărnicia d i n  1 848 anexă la  plan.  

Uliţa Dudescului, care azi formează amândouă Calea 
Dudeştilor, iar, mai departe, de la biserica Sf. 
Troiţe Încolo, unde, ni se spune 1 ,  " este bariera 
Dudeştilor", se Începe "uliţa d intre vii, ce merge 
la Vergu 2 " .  

Către Apus hotarul e Însemnat prin vechiul Pod 
al Târgului din Afară, actuala Cale a Moşilor, şi 
prin o l inie sinuoasă, compusă din mici frânturi 
de străzi, nenumite , Însă putând fi uşor recu
noscute În străzile actuale Labirint, Mircea-Vodă, 
Lucaci şi lonnescu-Gion, pănă În Calea CăIăraşilor, 
iar de aici pe Strada Paleologu pănă În Strada 
Negustori. 

La Nord e Însemnată Uliţa Oborul u i  3, ce duce 
la  locul numit de Boroczyn "Uscha Oborului" , 
adecă întrarea în Oborul cel Nou al Târgului din 
Afară, probabil acolo unde este azi "Oborul 
Vechiu" ,  la  între tăierea B ulevardului Ferdinand cu 
Şoseaua Mihai Bravu. 

De aici hotarul, coborând către Sud-Est, trecând 
pe d'inaintea biserici i  Pantelimon, merge prin 
grădinile oamenilor pănă tn Uliţa lancului 4. ,  şi  de  
acolo, tot de-a lungul acestei uliţi spre Răsărit, 
pe un d rum, Însemnat şi pe celelalte planuri, ş i  
care aici e numit Drumul Sării. 

Drumul Sarii. Ce este acest drum ? Din cer
cetările întreprinse reiese că e unul din vechile 
drumuri care străbăteau ţara de-a lungul ei ,  venind 
din regiunile muntoase şi apucând spre valea 
Dunării ş i  câmpia dobrogeană. lonnescu-Gion n i  
spune că  "Podul Târgului d in  Afară era  în  legătură, 
poate direct, poate indirect, cu drumul Târgoviştii 
spre Nord 5" .  

In adevăr iată a i c i  veriga de  legătură d intre 
a ceste două artere bucureştene atât de însemnate 
în trecut : este Drumul Sării, acel drum, care ca 
ş i  celela l te drumuri ,  Drumul Sării din Oltenia, ce 
merge de la Ocnele-Mari pănă la Dunăre la  Be
chet 6, Drumul Oii ,  al Vntului sau Drumul Mocanilor, 
făcea unirea dintre ' munte şi  câmpia de la  Miazăzi. 
Venind din Nord,  acest drum al Sări i ,  însemnat, 
ca  atare, numai pe  planul lui Pleşoianu, păşeşte 
pe  moşia  Pantelimonului pe la bariera lancului, 
o ia oblic În jos pănă la bariera Vergului, iar de 
acolo ÎI putem urmări pe celelalte planuri con
temporane. 

1 CI.  hotărnicia anexă. 
, In lR71 Strada Raionului ,  azi botezată, din nou, Te

odor Speranţi. 
• Strada Căluşeilor ş i  capătul Străzii  Traian, ce dă în 

Calea Moşi lor. 
• Actualul  Bulevard Pache. 
o Ionnescu-Gion, o . .  c., p.  9. 
• Dicţionarul Geografic al Romdniei. 
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Deci,  de  aici, de  la ba.riera Vergului, e l  porneşte 
ia vale  spre Salhana (Abatoriu), la Blaremberg : 
:Salhanaoa Hagi-Moscului, de  unde se  îndreaptă 
spre Răsărit, către comunele Cioplea şi Dudeşfi, 
ieşind astfel din cuprinsul oraşului de astăzi. 

Acum e mai greu de a urmări acest drum ce 
merge, fără îndoială. Ia Dunăre. 

Harta cea mare a României din 1 864 ni arată 
'Un drum pe aici, ce pleacă din Cioplea pe la 
Tânganu, Olteniţa şi CăIăraşi. 

Iar Dionisie Fotina, vorbin d  de judeţul Ilfov, 
.arată că era o trecătoare sau schele către Dunăre 
pe la Ciocăneşti " departe patru ore de la CăIăraşi, 

-trecând printr'un crac al Dunării spre Silistra, pe  
·Ia CăIăraşii Vechi 1 " .  I a r  ma i  departe el spune că 
."drumul comun de  la Bucureşti la Olteniţa e de  
douăsprezece oare, i a r  acel a l  curieriIor e de trei 
.poşte de la Bucureşti la Tângan, la Negoeşti şi 
la Olteniţa". 

Pe de altă parte, o hartă veche grecească a 
Ţării-Româneşti (Muntenia), din preajma anului 
1 780 2, indică un drum pe la Răsăritul Bucureştilor, 
pe Ia Văcăreşti, Podul Pitarului, Negoeşti, Olteniţa, 
·ducând apoi la Lichireşti-CăIăraşi şi la Dunăre. 

Iar Dicţionariul geografic al României ni arată 
·că  pe la anul 1 836 se afla pe drumul dintre Tân
.ganu şi Obilesci o staţie de poşte cu numele de 
Drumul Sării. 

Deci  posibil ca pe aici să fi trecut vechiul 
Drum al Sării, pe  unde se  transporta, în vremuri, 
-sarea de la saline ş i  pănă Ia Dunăre, întocmai 
<cum e constatat şi în Oltenia un  alt Drum al Sării, 
din Nord de la Ocnele-Mari şi pănă la schela din 
Bechet. Şi, lucru ciudat, drumul oltean pătrundea 
prin comuna CăIăraşi din Dolj, după cum cel 
muntean ducea spre Silistra prin CăIăraşii din 
l alomiţa. Şi nu numai atât, acest drum pare să fi 
iost şi o arteră de circulaţie foarte căutată, cum 
reiese din relaţia lui Fotina,  ca ş i  din faptul că 
-o staţie de  poştă cu a cest nume se află pe  acest 
·drum. 

Aşa dar, prin Răsăritul Bucureştilor se îndreptau 
ioţi curierii ş i  călătorii ,  cari treceau mai departe, 
pe la Silistra, în Imperiul Otoman. 

Dacă Boroczyn nu-i pomeneşte numele, de şi 
·e bine arătat, cu aceiaşi orientare nord-sudică, 
din drumul Târgoviştii şi pănă la Salhana, pla
'flurile ulterioare, cel din 1 87 1  al lui Hiotu şi 
tp�pazoglu, numesc vechiul Drum al Sării cu un  
nume rămas pănă astăzi : Şoseaua Mihai Bravul. 

I D. Fotino, Isto ria generală a Daciei, trad. G. Sion, 
1'. 168. 

• N. ·Iorga, O hartă a Ţării-Romdneşti din anul 1780, 
-etc., A n. A c. Rom., Mem. Secţ. lst., XXXVI, 1914, 

> • • 

Mai sânt însemnate pe  planul de  hotărnicie din 
1 847 încă trei drumuri, ce  merg în interior : Uliţa 
Vergului, Uliţa lancului ş i  Drumul Izvorului. 

Uliţa Vergului, azi Strada Călăraşilor, taie moşia 
Pantelimonului d intr'un cap la altul ş i  iese pe la 
bariera Vergului, peste drumul Sării, în drumul 
Pantelimonului, cum ni arată şi hărţile austriace 
din 1 790, ca ş i  planul lui Blaremberg d in  1 842, 
unde este numită chiar Uliţa Pantelimonului. fn 
Boroczyn e trecută, însă, supt numele de Uliţa 
Sfântul Ştefan, de Ia biserica cu acelaşi nume care 
Se găseşte alăturea. 

ULiţa lancului. Mai sus de Uliţa V ergului e 
Uliţa Iancului, "drumul Mărcuţei" din hrisovul de  
l a  1 752, "ce- i  z i c  ş i  uliţa Oborului Ve  chiu", spune 
hotarnicul de  la 1 847, - fiindcă trece alături de 
vechiul Obor, unde se găseşte biserica cu acelaşi 
nume, - şi  care va constitui, câteva decenii mai 
t�rziu ,  Bulevardul Pache. Dar, pe când actualul 
bulevard taie drept pănă în Calea Moşilor, vechea 
Uliţă a Iancului o ia  abia către Sud-Vest pe stră
zile de azi Avram Iancu, Plantelor. ieşind la bi
serica Măntuleasa şi în Strada Negustori, aşa cum 
n i-o arată aşa de  l impede planul lu i  Pleşoianu. 

Drumul Izvorului. AI treilea drum Însemnat p e  
p lan, care porneşte d in  marea uliţă a Vergului 
pănă în "uliţa d intre vii ce merge Ia Vergu" ,  e 
Drumul Izvorului. Nu  n i  se dă  alte amănunte ca 
să-I putem identifica : o putem face însă cu ajutorul 
celor două planuri, al lui Boroczyn din 1 852  ş i  
al  l u i  Jung d in  1 856, unde n i  se  arată drumul 
acesta ca începând din Uliţa Vergului, lângă bi
serica Delea Nouă ş i  se continuă peste uliţa 
dintre vii pănă la biserica Izvor, de unde, pe 
semne, ş i  numele drumului. E de· remarcat că 
acest drum e constatat ş i  pe  planurile austriece 
d in  1 790, deci e unul din drumurile cele vechi. 

Pe planul lui Pleşoianu sânt Însemnate încă 
alte uliţe, fără nume, dar care se pot uşor iden
tifica, dat fiind spiritul tradiţionalist a l  Bucureş
teanului, care a păstrat, mai ales în  partea aceasta 
de Răsărit a oraşului, sensul vechilo r uliţe, Iăsân
du-Ii aceiaşi incl inaţie şi aceiaşi orientare. Aşa 
bunăoară În partea sud-vestică a moşiei, în jurul 
bisericii Olteni, unde hotărnicirea cerea o grijl 
mai atentă, căci nu se găseşte p e  aici nicio uliţă 
mai mare, o mulţime de uliţe şi ulicioare se Îm
pletesc Între ele, uliţe ce există Într'acest fel pănă 
în zilele noastre : Labirint, Legislatorului, Zaverei, 
Olteni, Mircea-Vodă, Anton Pan, Lucaci ş i  Ro
mulus. 

fnsă aici, în  jurul biseriţii Lucaei, există, cum 
am spus mai sus, o nedumerire : În planul de Ia 
1 847 sânt arătate o mulţime de uliţe, care nu se 
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constată nici în planurile de azi, nici pe cele con� 
temporane cu planul de hotărnieie. 

Tot la Sud de marea uliţă a Ver2"ului este o 
uliţă mare care merge din Uliţa V ergului şi pana 
in  Uliţa Dudescului : e actuala Stradă Traian, în
treruptă în plan între Uliţa Vergului ş i  Uliţa lan
cului şi e continuată pănă in Uliţa Oborului cea 
de sus. 

Alte două uliţi ale Oborului sânt arătate la  Sudul 
bisericii Pantelimon şi care pot fi uşor identificate 
cu Strada Pop de Băseşti şi Bulevardul Ferdinand. 

Din uliţa Podului Târgului de Afară, se desface 
o altă uliţă, Strada Olarilor de  astăzi, care întâl
neşte Strada Traian. 

Bisericile. 

Opt sânt bisoricile însemnate în planul lui Ple
şoianu, toate, bine înţeles, pe marginea hotarului, 
ca semne mai vajnice pentru fixarea liniei de de
marcaţie decât gropile de nisip, frasini i ,  pietrele, 
muşuroaiele ş i  chiar crucile de piatră ori de lemn, 
ce  se luau de obiceiu în lipsa altor mărturii mai  
dăinuitoare. 

Biserica Olteni, biserică veche, despre care 
vorbeşte un act de la  Brâncoveanu, care e po
m enită totuşi în hrisovul d in  1 752. Aici  e bine 
situată între Străzile Olteni şi Mircea-Vodă ş i  
porţiunea din Calea Dudeşti lor, numită atunci Uliţa 
Tabaeilor, fiindcă aiei locuiau tăbăcarii, cum ni 
arată un document din 1 696, Februar 8, care 
vorbeşte de biserica Tabacilor, de pe uliţa care 
vine de la biserica Olteni. 

2. Biserica Lucacilor, de pe la începutul veacului 
al X VIII-Jea, cum am arătat mai sus, e greşit în
semnată în plan, căci în planurile contemporane e 
arătată, ca azi, Între străzile Logofătul Udrişte şi Ma
teiu Basarab, care se formează în ovalul din dreptul 
no. 8 din plan şi unde legenda spune că e "gura 
uliţii care m erge la biserica Lucaci« . 

3. Biserica Sf. Ştefan, bine situată chiar pe 
marea uliţă a V ergului, din cara causă, a m  văzut, 
Boroczyn a dat numele bisericii întregii uliţi din 
apropiere. Este zidită, n i  spune lonnescu- Gion, de 
Ştefan-V odă Racoviţă şi Tudora Doamna, la  1 764, 
ori la  1 768, de un Stoica Clucerul, după domnul 
G. Florescu. 

... Biserica MăntuLeasa, zidită la 1 732 de Manta 
Precupeţul şi soţia sa Stanca, este de asemenea 
indicată cu precisiune pe Uliţa l ancului. adecă la 
capul Străzii Negustori de azi.  

5.  Biserica OLari, însemnată just chiar pe  Podul 
Târgului de  Afară, e zidită la  1 758 de  Dumitraşcu 
Racoviţă Vei Vistier. Un amănunt i nteresant ni dă 
planul din 1 847 : se spune anume " Biserica Cea-

uşului Precup, ce-i zice astăzi a Olarilor, aşa cum 
glăsuia testamentul-hrisov din 1 752, "drept pe  
pod de-asupra Răsăritului, dinaintea Bisericii Ceauş
Precup". 

Să fie oare greşită data pe  care ni-o dă lon
nescu-Gion asupra zidirii biserici i ? Să fie deci> 
mai veche ca 1 758 ? Sau, cum e mai probabil,. 
va fi fost şi aici ,  ca  Ia multe alte biserici bucu
reştene, vre-o bisericuţă de lemn, ctitoria vre unut 
Ceauş Precup, care mai fiinţa încă în 1 752, iar  
apoi, năruindu-se, în 1 758 boierul Dumitraşcu 
Racoviţă o zid i  de "piatră". 

În sprij inul acestei ipotese avem mărturia p re
oţilor mahalalei, cari arată că lângă actuala bise
rică, pe locul casei parohiale, ar fi fost mai îna
inte o bisericuţă, aşa cum s'a aflat dinlr'o 
însemnare veche 1. 

6. Biserica Pantelimon. In partea de Nord a· 
moşiei e arătată această biserică, despre care 
lonnescu-Gion spune numai că e zidită la  1 79(} 
de preotul Ioan. Cercetări noi au adăugat alte 
cunoştinţe, şi anume că au fost mai mulţi ctitori 
ai  bisericii : popa Ioan ot Silivestru, logofătul; 
C ostantin Borănescu, jupân Constantin l aramzulea 
şi Ene Mănciulescu. Insă marele hrisov al Panteli, 
monului din 1 752,  atât de des citat în cursul. 
expunerii, vorbeşte încă de atunci de  biserica 
Pantelimon, deci această biserică exista cu patru
zeci de ani în urmă, dacă nu şi mai d'inainte. 

7. Biserica lancului sau Iancu Vechiu, cum o· 
numeşte Ionnescu-G ion, e situată chiar pe uliţa. 
Iancului, adecă pe bulevardul Pache, colţ cu Strada, 
Mătăsari. E zidită în 1 Î75 de  Gheorghe Măce
larul şi de popa Ioan ot Silivestru, pe locul dăruit 
de căpitanul Nicolae Petre şi moşul acestuia" 
Frangulea. 

8. Biserica SI. Troiţe este aceia situată în Calea, 
Dudeştilor, la întretăierea cu Strada Raionului şi. 
Şoseaua Vitan,  adecă acolo unde în 1 848 Uliţa 
Dudeştilor se îmbina cu uliţa dintre vii, ce duce' 
la Vergu. 

Ionnescu-Gion, în monumentala sa operă , nu 
pomeneşte nimic de ea. 

Testamentul voevodal din Iulie 1 752, arătând 
hotarele acestei moşii a mănăstirii Pantelimon din 
cuprinsul Bucureştilor şi amintind de biserici le
din margene : Lucaei, Ceauş Precup, Pantelimon şi . 
Iancului nu  putea să nu menţioneze şi această 
biserică aşezată tot în hotarul moşiei. De asemeni 

1 Intr'o condică, de pe l a  1 850, se arată c ă  la Miazăzi' 
de biserică, sau pe l ocul unde se ridică azi casa pa
rohială, se găsia u n  pătrat îngrăa it, care însemna locu� 
unde a fost pristolul vechii biserici (probabil a lui Ceauş. 
Precup}. 
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'Cele două planuri austriace ale lui  E rnst şi Purzell 
din 1 790-9 1 iarăşi nu arată vre-o biserică pe marea 
uliţă a Dudeştilor. Deci nu poate fi vorba de 
·existenţa acestei biserici din veacul al XVIII-lea. 

Prin urmare când a fost cIădită ? Cercetând la 
iaţa locului , o pisallie pusă recent, în 1 887, la 
restaurarea bisericii, ni-a deslegat problema, căci 
se  spune aici lămurit, probabil după pisania cea 
veche sau după pomelnic : "În numele Sf. Treimi 
-s'a zidit în anul 1 804 cu cheltuiala lui Păun Plu
.garul" şi a soţiei lui Stanca, adaugă pomelnicul. 

Aşa dar Ionnescu-Oion, care n'a făcut decât is
ioricul oraşului pănă la 1800, n'a amintit această 
biserică din prima jumătate a veacului al XIX-lea, 
-cum nici Biserica Popa Rusu, c1ădită în 1 8 1 3. 

Locul viei domneşti. 

Cu prilejul hotărniciei acestei moşii, hotarnicii 
.înseamnă şi celălalt loc pe care-I avea numita 
mănăstire chiar în Târgui din Năuntru, pe Podul 
Beilicului. 

Marele hrisov din 1 752 spune relativ la  această 
:stăpânire a mănăstirii că este pe "Iocul de unde 
era via domnească, de  spre poarta din jos a Curţii 
Domneşti, unde ş i  ledniţa (?) domnească este, şi lem
năria era. Adecă, cu alte cuvinte, acest loc se află 
-cuprins în colţul dintre Strada Patria, vechea uliţă 
·a Rahtivanului de pe planul din 1 847 şi Strada 
'Carol, începutul uliţii Podului Beilicului, în preajma 
bisericii Sf. Ion cel Nou ş i  mergân d  în jos peste 
Calea CăIăraşilor pănă la Strada Mămulari. Spre 
!Răsărit hotarul merge de-a lungul unei linii nedefi
nite pe lângă casele locuitorilor pănă în Strada 
Patria. Locul viei domneşti e străbătut de-a lungul 
,lui de U liţa Jigniţii, care porneşte din Uliţa Rah
tivanului şi merge, cum ni se arată şi în planul 
lui Boroczyn, dar încă ş i  mai lămurit i n  planul 
·de situaţie a locurilor incendiate din centrul Bucu
.reştilor, întocmit de doi ingineri germani în 1 847, 
,pănă în vecinătatea Dâmboviţei ,  unde se indică 
.altă "St. Nikolaus-Kirche", b iserica Sf. Nicolae de la 
Boroczyn sau Sf. Nicolae jigniţa . de  astăzi . Uliţa 
�ignitii e numită încă din 1 87 1  Strada Sf. Ionică, 
,iar azi Sf. Ion cel Nou, după numele bisericii din 
apropiere, numele cel vechiu rămânând numai 
pentru o frântură a uliţii de atunci, ce este între 
,srăzile Mămulari şi N egru-Vodă. Boroczyn însă, cum 
am mai văzut şi în alte părţi, o arată fără a-i da 
un nume. Şi la el, ca şi în fragmentul german 
din 1 847, nu sânt numite decât marea uliţă a Podului 
IBeilicului şi biserica, aceia care a dat ulterior nu
mele e i  unei întregi mahalale nou-create în jurul 
ei. Această biserică, de la poalele dealului unde 
.era via domnească , situată într e Uliţa Podului 

Bei licului şi Uliţa Jigniţei, este c1ădită în 1 766 de 
către loniţă Croitorul pe locul ce-l are de la Bi
serica Domn'ească de Jos. Acest " schit", cum îl 
numeşte actul din 1 766, August 1 2  \ va fi mai 
tirziu biserica Sf. Ion a Vornicului Pârscoveanu, 
"pentru că boierii Pârşcoveni erau mari proprietari 
lângă dânsa şi probabil au reparat o şi au dăruit-o 
după vremuri " ,  spune Ionnescu-Oion. În fine , numita 
biserică a dat n umele ei, in chip oficial, încă de  
pe la începutul veacului a l  XIX-lea, une i  întregi 
mahalale, care s'a înfiinţat pe locul viei domneşti, 
după cum se constată d intr'o poruncă din 1 80 1 ,  
Septembre, adresată logofătului lanache pentru 
hotărnicirea unui loc al mănăstirii Pantelimon din 
mahalaua Sf. Ion pă via domnească 2. 

Am zis : în mod oficial, căci, în vorbirea curentă, 
la facerea zapiselor, se ştia tot de locul unde a 
fost via domnească, de "Iocurile viii domneşti " , 
cum reiese şi din înfăţişarea acestui plan de  la 
jumătatea veacului al XIX-lea. 

Proprietăţi menţionate în acest plan. 

Dar, în vreme ce marele plan al lui Boroczyn, 
atât de complect în unele privinti, nu ni spune 
prea mult despre uliţile bucureştene, el n i  vor
beşte de  unele proprietăţi care, cei puţin pentru 
aceste locuri ale mănăstirii Pantelimon, se pot 
uşor controla cu planul ş i  hotărnicia întocmite 
de inginerul Pleşoianu. Aşa în colţul sudic al viei 
domneşti e arătată la Boroczyn casa Măcescu, pe 
care o constatăm şi în planşa 1 847, unde ni se 
lămureşte că e vorba de casa Păharnicului Iordache 
Măcescu, pe care o găsim încă ş i  în 1 871 , situată 
la sudul Fundăturii Mămulari. 

Pe moşia de Răsărit am văzut cum Chirilov şi 
Fotachi din planul lui Boroczyn sânt menţionaţi 
aici în mahalaua Oltenilor şi în 1 847. 

Mai departe, pe Uliţa Iancului se constată, tot 
la Boroczyn, un Mateiu, care în 1 847 e arătat 
cu numele său întreg : Mateiu Ciocan. Ştefan de  
la Boroczyn, ce stă lângă "Streaja" sau  bariera 
lancului ,  trebuie să fie acel Ştefan Curărarul ce 
are băcănie pe aici în 1 847. 

Dar, în afară de aceşti locuitori, cari sânt aflaţi 
şi l a  Boroczyn, se pomenesc aici, în hotărni cia 
de  la 1 847, o sumedenie de  boi eri şi neguţători 
cari-şi aveau casele aici pe moşie sau pe locul 
viei domneşti. In jurul bisericii Lucaci sânt men
ţionaţi : Bobescu, Hagi-PandeIe şi Căminarul Ştefan 
Ogredeanu sau Ogrezeanu, pe Uliţa Vergului, Lo
gofătul Stanciu ; mai sus, pe actuala stradă Pale-

I Cbndica no�' 5 � Mitropoliei ; Arhivele Statului,  fila 200. 
• Arhi�ele Efo riei S pitalelor Civile. cartonul 159 . 
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ologul erau casele Serdarului Ioniţă Roşianu şi pe 
Strada Negustori de azi , vechea uliţă a lancului, 
casa Clucerului Răducan Tocilescu. 

Hotărnicia din 1 848 citează încă şi alţi boieri 
în aceste locuri, din preajma bisericii Lucaci : Ser
darul Costache Niculescu, Luxandra Cândescu, 
Serdăreasa Frusina Cuţarida, etc. 

Alături de locul viei domneşti inginerul hotarn ic  
arată casele Clucerului lanache Arion, între Uliţa 
Jigniţii şi Uliţa Rahtivanului, iar, în celălalt colţ, 
din SpI e Piaţa Sf. Anton. înseamnă "Hanul Orădiş
teanului ",  al acelor boieri Grădişteni de cari Ionnescu
Gion spune că erau "armaşi, păzitori ai  CUIţii şi 
cârmuitori ai Puşcăriei Domneşti " şi locuiau, în 
consecinţă, aici, lângă Podul Beilicului, pe unde 
este astăzi " Baza ca".  Iar de  cealaltă a Uliţii Jigniţei 
aflăm casele Pitarului Andricu Mavru, Zinchii 
( erchez, Elenchii Bilciurescu, Vistierului Nicolae 
şi a Căminarului Arion, a cărui casă e arătată 
încă şi în planul din 1 87 1  al Coloarei de roşu. 

Dar alături de aceste proprietăţi boiereşti găsim 
şi o sumă de neguţători , români sau străini, cari, 
de-a lungul Podului Beilicului, înşiră prăvălii le 
lor. Se arată aici un fapt, ce se petrecea ş i  î n  
celelalte cartiere bucureştene, de  amestec tot 
mai accentuat, între boierime şi negustori. 

Se adevereşte ceia ce a spus cu bună dreptate 
Ionnescu-Gion, că : boierii au locuit p retutindeni 
pe  podul Târgului din Afară, ca şi aiurea, în 
m ahalaua Dudescului, în mahalaua Izvorului, în 
mahalalele mărginaşe ale Lucacilor sau Oltenilor, 
în Târgui din Năuntru ori în Târgui Cucului. 

* 

Inainte de  a încheia acest studiu, vom arăta 
încă mijloacele tehnice în care a fost presintat 

acest plan. Desemnat pe hârtie groasă, acesta nr 
e înfăţişat colorat în acvarelă : bisericile sânt în
semnate cu roşu, iar de-a lungul uliţi lor o dungă 
albastră pare să indice casele oamenilor de p e' 
această moşie. 

De asemenea moşiile vecine sânt colorate fiecare 
într'altfel. Din cele expuse în această sumară, 
dare de samă despre un plan inedit, de o im� 
portanţă atât de mare pentru topografia oraşului •. 
nu putem decât să regretăm că acest plan, sin� 
gL' rul întocmit, în acea vreme, de doi ingineri· 
români, nu ni-a înfăţişat o zonă mai mare din. 
Bucureştii d e  acum o sută de  ani. căci, ţinând 
sama de  realitatea lucrurilor, cei doi hotarnici au  
înţeles că, pentru o mai bună orientare, e necesar 
să se dea ş i  numele uliţi lor, aşa cum o vom 
constata în planurile de mai tărziu, începând cu. 
cele din 1 87 1 ,  - şi, în acest chip, el ar fi constituit 
cel mai însemnat document topografic, întrecând,. 
în multe privinţi, planul cel, atât de  complect, a1 
lui Boroczyn. 

Dar informaţiile pe care ni le dă acest plan cu. 
privire la locuitorii de pe aceste meleaguri, din 
lăuntrul moşiei sau de  pe  hotar, ar putea servi: 
să trezească amintirile unora, urmaşi ai lelor din. 
1 847, vechi Bucureşteni deci, cari, poate, locuiesc 
încă pe aceste locuri sau mai au încă unele măr
turii preţioase ale vremurilor apuse ori mai ştiu 
ceva despre părinţii şi moşii lor. 

. 

Astfel divulgarea acestui plan şi a hotărniciei> 
anexate la el ar putea să mai fie şi un prilej de  
multe povestiri ale bătrânilor mahalalelor sau ma� 
ales acelora cari au  venit în contact cu aceşh 
bătrâni conlocuitori cu aceia de cari vorbeşte nu
mita hotărnicie. 
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R E e  E N S 1 E. 

Istoria Arhitectur:i Româneşti, publi cată de curând 
d e  către d. arhitect Grigore Ionescu, în editura 
Cărţii Rom1neşti , este prima lucrare complectă 
ce posedăm asupra artei noastre monumentale 
din trecut. 

Autorul expune în mod sistematic fasele suc
cesive ale arhitec turi i d in  Principatele Române, 
Însoţind descrierile sale de un bogat mate rial de 
planuri, de desemne frumos pre sintate şi de foto
grafii excelente .  

D .  arhitect Origore Ionescu începe cu  arhitec
tura biseri cilor de lemn,  ale căror origini se pierd 
în timpuri le Îndep1rtate, pe când arhitectura de 
cărămidă  sau de piatră nu apare decât în veacul 
al XIV-lea ,  odată cu Întemeierea Principatelor Ro
mâne independente. 

Tipurile biseri cilor de l emn  se deosebesc unele 
de altele în fi ecare din cele trei regiuni principale 
ale ţării : Muntenia, Moldova şi Transilvania. 

In Muntenia ca şi  în Oltenia forma planului 
este dreptunghiulară şi are în faţă u n  pridvor 
deschis sprij in i t  pe stâlpi. Peste acest pridvor se 
ridică,  în genert>, o mică clopotniţă. Proporţiile 
bisericii sânt scunde, tavanul are, în genere, forma 
unui semi-cilindru compus din scânduri aşezate 
În lung, peste ferme transversale_ 

în Moldova planul este în formă de treflă : 
pridvorul se află, în general, pe  partea laterală 
din spre Miazăzi, unde se găseşte şi uşa de la intrare, 
iar c1opotniţa este situată sau peste pronaos sau 
peste pridvor. Proporţi i le sânt mai înalte şi în
velitoarele au, în genere, pantă mare cu straşină 
Iată. Tavanul are în interior forma unei bolţi 
piramidale şi este compus din nervuri, peste care 
sânt aşezate scânduri le. Această boltă imită Întru 
câtva formele impuse de tehnica lemnului, înfăţi
şarea unei cupole de zidărie.  in Transilvania for
mele sânt încă d iferite. Tn genere, planul este cel 
dreptunghiular şi bolta se m i · ci J indri c ă  Întocmai ca 
în M untenia, dar înfăţişarea exterioară este cu totul 
alta, foarte înaltă şi i n fluenţată de arhitectura got ică .  
Bul. Con>. Mon. Isi. - Fasc. 94, 1937. 

PridvOl ul de pe  laturea de Apus se  Întinde câte 
odată şi  pe laturile de Nord şi Sud, supt formă 
de portiţe. Clopotniţa, situată peste pronaos, este 
foarte înaltă şi  proporţiile ei ascuţite amintesc 
"fleşa" hiseri c ilor gotice .  In genere proporţiile 
acestor biserici sânt de o mare  eleganţă. 

În veacul al XIV-lea , după constituirea Prin
cipatelor Române, Voevozii încep a construi şi 
biserici de zid. 

In Muntenia primilor Basarabi,  după o epocă, 
nesigură, cu înrâuriri occidentale, monumentele ce 
ni-au rămas arată în mod lămurit  două înrâuriri 
deosebite, ambele orientale. Mai Întă iu înrâurirea 
bizantină constantinopolitană, care n i - a  dat biserica 
Sânicoară din Curtea-de-Argeş, cu planul drep
tunghiular şi cu o singură navă , precum şi monu
mentala bisuică a Sfântului Nicolae Domnesc, tot 
din Curtea-de-Argeş, aceasta din urmă fi ind un 
t i p  de biseric ă  bizantină În formă  de cruce greacă 
jDscrisă. 

A doua înrâurire este cea sârbo-bizantină, da
torită călugărului sârb Nicodim, care ni-a dat 
biserica mănăstirii Vodita de lângă Turnul-Severin 
şi biserica mănăstirii Ti smana, în Oorj. Mircea
cei-Bătrân zideşte la ' 1 386 biserica Mănăstirii 
Cotmeana, cu planul în formă de treflă,  dar mai· 
de aproape înrudită ca decor exterior cu monu
mentele balcanice, şi, în sfârşit, biserica mănăstirii 
Cozi a, pe care o clădeşte la 1389 şi care, atât ca 
plan, cât şi ca arhitectură, este foarte aproape de' 
bisericile sârbeşti din Valea Moravei. 

De la Mircea-cel-Bătrân pănă la sfârşitul vea
cului al XVI-lea, d. Origore Ioneseu constată, în 
special la Începutul veacului al XVI lea, o fasă a· 
înrâuririlor armeno-georgiene şi otomane, care s e  
observă în frumosul decor ex1erior ş i  î n  ornamen
faţia de p iatră cioplită a biserici i  de la mănăstirea 
Dealu, zidită la 1 502 de  către Radu-cel-M are , ş i  
a B Isericii Episcopale din Curtea-de-Argeş, cti
torie a lui Neagoe Basarab, r idicată la 1 508. 

O a doua fasă este aceia a înrâuririlor bizantine  
6 
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·d e  la Muntele  Athos, care sânt evidente în forma 
planului bisericii de la mănăstirea Snagov, plan 
.asămănător cu acel al .catolicoanelor" de la Sfântul 
Munte. Biserica din Snagov este, de altfel ,  s ingura 
în Ţara-Românească având  această disposiţiune 
de plan. Un alt monument apropiat ca decor este 
'vechea Mitropolie din Târgovişte. 

lnrâuririle a tonice sânt greu de precisat, fiindcă, 
.pe de o parte, monumentele de  acest tip sânt 
foarte rare În Ţara-Românească şi fiindcă, pe de 
altă parte, bisericile de la Muntele Athos au fost 
în mare parte restaurate în veacurile următoare 
şi acoperite cu tencuieli şi văpseli care împie dică  
studierea arhitecturi i lor  de la origini .  

In a doua jumătate a secolului al XVI- lea se 
·constată o epocă de  formaţie a unei şcoli locale, 
<În care mai toate bisericile au planul trilobat, "cu 
·0 arhitectură simplă, care este învăluită Într'un 
foarte pitoresc aier local" ,  şi care sânt clădite toate 
după aceleaşi norme.  Ele se pot împărţi în trei 
·clase d istincte după forma planului şi Lhipul de  
boltire : prototipurile l o r  sânt biserica d in  Brădet, 
recte Cozia, biserica mănăstirii Dealului şi biserica 
·episcopală din Curtea-de-Argeş. 

Grupând aceste biserici după arhitectura lor 
-exterioară, d. Grigore Ionescu le împarte tot în 
irei clase ş i  anume : o primă clasă cu bisericile 
.ale căror faţade sânt construite exclusiv din cără
midă (Stăneşti şi Cobia), al căror prototip ar fi 
,biserica mănăstirii Cotmeana. A doua clasă, cu 
,b isericile având faţadele compuse din făşii orizon
tale de cărămizi aparente, alternate cu făşii tencuite, 
.şi o ultimă clasă, mai importantă, cu bisericile 
având faţadele subîmpărţite în două printr'un brâu 
median, care det�rmină două registre decorate cu 
'firide ,  care, în ultimă analisă, apar ca o interpretare 
in cărămidă a decorului de arcade construite din 
.piatră de  pe  faţadele bisericilor de la mănăstirea 
Dealului şi de la Episcopia din Curtea-de-Argeş. 

Studi ind cele mai importante biserici din această 
,ultimă clasă, d .  Grigore Ionescu n i  arată desluşit 
" efortul pe care meşterii locali îl făceau în con
iinuu pentru găsirea unor forme şi disposiţiuni 
-uoi" ,  care, după Tîrgşor, Bucovăţ, Căluiu, Tutana 
şi Mărcuţa, culminează în arhitectura bisericii 
Mihai-Vodă din Bucureşti, cea mai monumentală 
'Şi mai complectă dintre bisericile din vechiul stil 
local ,  din veacul al XVI-lea, "care represintă chin
tesenţa formelor căutate în tot lungul ultimilor 
.ani ai secolulu i " .  

Un monument a parte, fără l egătură cu sforţările  
meşterilor români din această epocă, este Biserica 
Domnească din Târgovişte, ctitorie a lui Petru 
CerceI, care a fost restaurată în veacul al XVII-

lea de către Matei Basarab ori de Constantin 
Brâncoveanu. Din mănăstirea Comana, zidită de  
.Radu Şerban ,  nu ni-a rămas decât o parte din 
chilii ; biserica însă a fost complect refăcută "de 
călugării greci, cari  după 1 850 au fost ultimii 
locuitori ai mănăstirii " .  

"La începutul secolului a l  XVI I-lea sânt ani de  
stagnare pentru arhitectură, căci se clădeşte foarte 
puţin, iar m eşter i i  noi se mulţămesc să copieze 
de-a dreptul modelele vechi ; mai mult chiar, cons
truind  de cele mai multe ori cu materiale d e  
proastă calitate , e i  tencuiesc faţadele ş i  văpsesc 
apoi cu roşu peste tencuială un decor înşelător 
de cărămidă aparentă. Biserica Radu-Vodă din 
Bucureşt i ,  zidită de Radu Mihnea la 1 6 1 5  ş i  b i
serica din Bălteni-lIfov, ctitorie a Vornicului Hrizea 
din 1 b26, merită să fie menţionate. 

"Suirea pe tron în 1632 a lui Matei Basarab 
înseamnă pentru arhitectura românească începutul 
unei ere noi_ Faţă d e  monumentele din secolul 
trecut, numeroasele ctitorii din veacul al XVII-lea 
sânt lipsite de unitate, atât în ce priveşte decorul 
exterior, cât şi planul. Unele urmează după mo
delul bisericilor din a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea, cu decorul lor caracteristic de cără
midă aparentă alternată cu tencuială, împărţite de  
un brâu m edian în  două registre ; altele au  faţadele 
exclusiv în cărămidă aparentă decorată cu arcade  
oarbe, construite d in  foruri de  cărămidă. Cele mai 
numeroase însă sânt construite din cărămidă în 
întregime, tencuite în faţade".  

tn ce priveşte configuraţia planului, se  cons
tată o variaţiune destul de mare. Ele sânt în genere 
o reeditare a t ipurilor cunoscute din veacurile 
precedente. 

Dar, alături de planurile cunvscute şi frecvent 
întrebuinţate în veacurile precedente, apare, către 
mijlocul secolului, un tip nou, simplu, dreptunghiular, 
cu o singură ab sidă spre răsărit şi având pe  
bolta pronaosului o clopotniţă înaltă şi puternică, 
la care se ajunge pe o scară practicată într'un 
turnuleţ alipit faţadei,  fie pe o scară tăiată în  
grosimea zidului. 

D. Grigore Ionescu clasifică aceste monumente 
în cinci grupuri, pe care le descrie în mod amă
nunliL 

În vremea lui Matei Basarab se constată şi un 
început de înrâurire moldovenească în arhitectura 
Munteniei : ea este datorită zidirii în Târgovişte, 
de către Vasile Lupu, Domnul Moldovei, a b ise
ricii Stelea , în anul 1645. 

Elementele introduse în arhitectura Munteniei, 
din Mpldova, sânt chenarele de piatră ale uşilor 
ş i  ferestrelor, inspirate de formele gotice ş i  croite 
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în chipul celor de la Iaşi ş i  contraforturi puternice 
de  p iatră În exterior. 

Acest curent dăinuieşte, devenind Însă din ce 
în ce mai slab, în tot timpul celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XVII-lea. In vremea lui 
Şerban Cantacuzino, d. Grigore Ionescu mai d is
tinge două monumente de  o înfăţişare nouă ; 
d ..... sa observă că, încă din timpul Domniei lui 
Matei Basarab, multe din bisericile de oare
care importanţă primesc în faţa pronaosului, după 
modelul întrebuinţat întă din secolul trecut, la 
vechea Mitropolie din Târgovişte şi la Biserica 
Domnească d in acelaşi oraş, un pridvor deschis, 
de formă dreptunghiulară , ridicat pe stâlp i  cu 
arcade : ele se  găsesc la biserici le de  la PIătă
reşti, de la Gura Motrului, de la Mitropolia din 
Bucureşti, etc. 

În u ltimi i ani ai secolului al  XVII-lea unii meşteri 
constructori caută să puie în bisericile ridicate 
de dânşii o notă aparte de variaţiune şi  origi
nalitate ; ei părăsesc forma obişnuită dreptunghiu
Iară a pridvoare lor de pănă atunci, dându-Ii o 
formă nouă, mai complicată, poligonală şi asămănă
toare oarecum cu cea a absidelor. Biserica d in 
Ludeşti ,  zidită la 1 680, ş i  biserica din Fil ipeştii
de-Pădure sânt două exemple a ' e acestui nou tip. 

Arhitectura Munteniei de la sfârşitul veacului 
al  XVII-lea, din timpul Domniei lui  Şerban Canta
cuzino, precum şi  a lui Constantin Brâncoveanu, 
este considerată de către d .  Grigore Ionescu ca 
o continuare a acelei din epoca lui  Matei Basarab, 
cu deosebirea că ornamentaţia este mai  bogată . 

Ni  se pare totuşi că arhitectura zisă brânco
venească aduce Însemnate inovaţiuni ş i  Îmbunătăţiri 
reale în ce priveşte structura bisericilor, ale căror 
bolţi În porte a faux şi  arcuri pe console sunt 
nouă şi  dau b isericilor, atât în exterior, cât şi  în 
interior, o înfăţişare de o desăvârşită eleganţă, pe 
care nu  o aveau biseri ci le lui  Matei Basarab ; În 
ce priveşte decoraţia şi în special sculptura în 
piatră, evoluţia e i  e ste radicală, ş i  principii le de 
artă ce urmează În veacul al XVIlI-lea sunt cu 
totul altel e  decât cele din veacurile anterioare. 
Tehnica ei, mult i nfluenţată de arta i talo-veneţiană, 
a cării plastică puternic modelată o urmează, e ste 
cu totul diferită de săpăturil e  geometrice plate 
şi  stilisate ale artei armeno-georgiene din trecut. 

Ni se pare că, în evoluţia artei de atunci, rolul 
Cantacuzinilor şi  în special al lui Şerban-Vodă ş i  
a l  fratelui său, Marele Spătar Mihail, a fost foarte 
important. Ctitorii le lor,  descrise de d. Grigore 
Ionescu, justifică, socotim, această părere prin 
i novaţiile ş i  formele lor originale, necunoscute în 
Muntenia până atunci. 

Se pare, Într'un cuvânt, că arhitecturii din veacul, 
al XVII I-lea i se cuvine un loc mai important 
decât acel ce i s'a dat până acum şi că aşa-zisa. 
decadenţă a ei este mai mult o evoluţie, care 
merge treptat de la marele ctitorii domneşti de 
la  începutul veacului ,  trecând prin acele ale M i
tropoliţilor, a le egumenilor şi ale boierilor spre a 
ajunge, în a doua jumătate a veacului, la o artă 
populară, un folklor românesc de cel mai mare 
interes şi  având un  caracter foarte original, care
se vădeşte în frumoasele ctitorii negustoreşti de
la oraşe şi mai ales în pitoreştile biserici r idicate 
la sate de fruntaşii ţărănimii .  Credem că valoarea. 
arti stică a acestei d in  urmă fase a artei noastre 
nu a fost până astăzi în de stul de bine cunoscută· 
şi aprec ia1 ă .  

Tn Moldova din veacul al XIV-lea epoca de  
formaţiune a arhitecturii este supt tripla înrâurire 
a artei romanice, a artei gotice şi  a artei bizantine. 
Biserica din Rădăuţi, care a fost probabil zidită în 
vremea lui Bogdan-Vodă, întruneşte caracterele e sen
ţiale ale celor trei arte. Planul este dreptunghiular' 
şi e împărţit în două încăperi după i ipicul ortodox, 
iar în sensul longitudinal e împărţită în trei năvi,. 
din care cea mijlocie este de două ori mai Înaltă 
şi  mai largă decât cele laterale. Cu totul altul 
este planul biseric i i  Sf. Treime din Siretiu, care 
este foarte asămănător cu cel bizantin sârbesc in 
formă de treflă ; un plan de tip "simplu " ,  în care 
absida centrală este ali pită direct arcului de Est 
al naosului, spre deosebire de celălalt plan, zis 
" complex", în care absida este separată de naos 
prin unul, două sau trei arcuri. Acest din urmă 
plan este aproape constant, atât la  bisericile mol
doveneşti, cât şi la  cele muntene şti, care îşi au ori
ginea la Constantinopol sau la  Muntele Athos. Planul 
Sf. Treimi din Siret este prototipul bisericilor ce se 
vor zidi mai târziu în veacul al XV-lea şi  al XVI-lea,. 
însă formaţiunea lui nu poate fi urmărită, fiindcă n i  
l ipsesc monumentele d i n  această primă epocă. 

Epoca lui Ştefan-cel-Mare ş i  a lu i  Petru Rareş 
sânt studiate de d.  Grigore Ionescu în mod te
meinic. Monumentele sânt împărţite în grupe. 
Ctitoriile lui  Ştefan-cel-Mare, foarte numeroase şi  
frumoase, sânt descrise, atât ca structură, cât şi ca 
decor ; bolţi le atât de caracteristice  sânt analisate 
amănunţit. Tn urmă vin ctitorii le urmaşi lor lui  
imediaţi ,  Bogdan cel Orb şi Ştefăniţă-Vodă. Intr'un 
alt capitol sânt studiate frumoasele monumente 
ale lui Petru Rareş, apoi lui Alexandru Lăpuşneanu. 
La sfârşitul veacului al XVI-lea, d .  Grigore Ionescu 
vede începutul decadenţii arhitecturii moldoveneşti 
supt o nouă înrâurire orientală, venită de-a dreptuL 
din Muntenia. 
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La Galata de lângă Iaşi, zidită de Petru Şchiopul 
la 1 5B4, formele munteneşti se amestecă Întăiu cu 
cele moldoveneşti. La Aroneanu, d� asemenea : aici 
se mai văd şi influenţp. orientale. La D ragomirna, 
zidită de Mitropolitul Atanasie Crimca în primii 
ani a i  veacului a l  X VI I-lea, Înrâurirea armeno
caucasiană este foarte simţită. Cu zidirea acestui 
monument, arhitectura Moldovei este Îndrumată 
pe o cale nouă. 

La mănăstirea Secu avem o biserică munte
nească, atât ca plan, cât şi ca decor exterior. De 
asemenea şi  proporţ i i le  scunde ale bisericii Înde
părtează acest monument de tradiţia moldovenească 
a formelor Înalte, Încă accentuate l a  Galata şi mai 
ales la Dragomirna. 

Cu Bârnova, zidită de Miron Barnovschi la 1 629, 
se iveşte În biseric i le  moldoveneşti Începutul elo
potniţelor aşezate peste pronaos, o disposiţiune 
care apare tot pe atunci şi În Muntenia,  la Goleşti 
( l ti46) , l a  Bărbuleţ (circa 1 060) şi  la Cornet ( 1 60 1 ). 

În epoca lui VasIle Lupu, d. Grigore Ionescu 
vede continuarea decadenţei ; totuşi ,  atât compo· 
s iţi a, cât şi proporţi i le  perfecte a bisericii  Trei
Ierarhi din laş i ,  apoi şi  decoraţiunea ei, atât de 
bogată şi de frumos stiiisată, nu pot fi calificate 
drept decadente, precum nici realele cal ităli arhi
tecturale ale bisericii mănăstirii Cetăţuia de lângă 
Iaşi .  In veacul al XVIII-lea Înrâurirea Munteniei 
este covârşitoare în ce priveşte decorul exterior 
.al multor bi serici din Moldova, totuşi leit-motivul 
vechii tradiţi i ,  după expresia lui Gheorghe Balş, 
-se menţine pănă mai târziu, atât în forma planului, 
-c ât şi  în structura bolţi lor, atât de caracteristice. 
Pe l a  sfârşitul veacului al XVlIHea, decorul devine 
neo-clasic şi influenţat de stilul baroc ; acest decor 
clasic este combinat şi  cu forme orientale turceşti, 
·ocniţe cu arcuri în acoladă ş i  medalioane de forme 
.complicate. 

La sfârşitul lucrări i d- Iui Grigore Ionescu mai 
găs im ş i  câte un capitol asupra arhitectur i i  mo
nas t ice, as upra arhitecturii m ilitare şi asupra ar
hitecturi i civile. La urmă de tot d-sa Expune 
arhitectura din veacul al XIX-lea. 

Textul este scris cu multă îngrij i re şi  frumos 
i lustrat cu desemn e  foarte precise. La un loc, lu
crarea d-Iui Grigore Ionescu ni dă o i magine foarte 
vie despre arh i tectura noastră veche. Din cetirea ei 
se  desprind şi li psurile ce  există Încă În » Istoria 
Arhitecturii Româneşti " şi care sânt următoarele : 

1. Originile arhitecturii din Moldova, în  tare 
nu cunoaştem monumentele zidite în veacul al 
XIV-lea, d'inainte de Ştefan�cel-Mare, pentl U că 
ele au dispărut, ş i  nu putem şti cum s'a format 
tipul de biserică moldovenească cu planul În treflă 
şi cu bolţile ei specifice, bolţi care nu se gă
sesc, ori ce s'ar zice, nici  în arta armenească, nici  
În  cea arabă, În aceleaşi forme şi d isposiţiuni ca 
În arta moldovenească. 

I I. Monumentele din veacul al  XV-lea în Mun
tenia, care ni l ipsesc complect de la 1 386, când 
Mlrcea-cel·Bătrân a zidit biserica mănăstirii Cozia, 
pănă la  1 502,  când Radu-cel-Mare a ridicat b i
seri ca mănăstirii Dealului. Doar biserica din Brădet, 
care pare că a fost zidită pe  la 1 400, a rămas 
încă în fiinţă. Din caU3a acestor l ipsuri nu  se 
poate lămuri îndestul formaţiunea bisericilor de  
la începutul veacului a l  XVI-lea, d i n  Muntenia. 

Il/ . Un alt punct al istoriei arhitecturii noastre, 
care pare încă . i nsuficient precisat, este formaţia 
aşa-zisului stil brâllcovenesc pe la sfârşitul veacului 
al XVII-lea şi stabilirea importanţei reale a celor 
t rei înrâuriri care au  contribuit la formaţia lui, 
adecă : a curentului moldovenesc, căruia se pare 
că se datoreşte struc1ura bolţilor bisericilor lui, a 
curentului italiene sc d in Veneţia şi a celui oriental , 
venit din Imperiul Otoman, influenţi cărora s1i lul 
brâncovenesc l i  datoreşte formaţia bogatei lui or
namentaţii. 

Dacă acest din urmă punct pare mai uşor de  
lămurit, pentru că documentele şi monumentele 
din această epocă sânt foarte n umeroase şi 
studiul lor va putea duce la o mai bună cunoaştere 
"a desvoItării tehnicei ş i  a progresului meşte
şugului În d i feritele lui compartimente" ,  cum foarte 
bine spune d. profesor Iorga în prefaţa cărţii d· lui 
Grigore Ionescu, lipsurile arătate la cele două 
d'llltăiu puncte par mult mai greu de împlinit, 
fi indcă au  dispărut monumentele însele, a l  căror 
studiu ne-ar fi putut lumina şi din care nu n i-au 
rămas de L:ât unele fundaţiuni de clădiri şi câteva 
rămăşiţe răzleţe. 

Se cuvine să aducem mulţămiri d-Iui arhitect 
Grigore Ionescu pentru valoroasa sa lucrar e ,  c are 
dă marelui public putinţa de a cunoaşte arhitectura 
din trecut a Ţărilor Române, tocmai în momen1uI 
când o reacţiune în favoarta re deşteptării simţului 
românesc În artă este atât de necesară. 
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"SABIA LUI CONSTANTIN PALEOLOGUL". 

Asupra săbiei atribuite greşit lui  Constantin 
Paleologul, şi anume asupra exemplarului de la  
Turin, a scris şi Victor Langlois, în Revue Ar, 
cheologique, XIV 1 ( 1 857), pp.  292-4. Ea  a fost 
adusă de baronul Tecco, ministru al Sardiniei la 
Constantinopol, care şi el o căpătase de la u n  
negustor, care zicea c ă  o furase de  la  mormântul 
lui Mohammed al  II-lea. Armeanul Papazian din 
Turin nu-i putea stabili o provenienţă. Spriji
nindu-se şi pe provenienţă, Langlois o credea fără 
îndoială a ultimului Impărat bizantin. O reprodu
cere e dată acolo, ca planşă 31 2 . 

* 

BISERICA DIN ZLA TNA ŞI PROBLEMELE EI. 

în Anuariul Comisiei Monumentelor Istorice 
:pentru Ardeal, d. Virgil Vătăşianu vorbeşte despre 
picturile găsite la  B iserica Unită din Z latna. Ins 
cripţia care-I opreşte are acest cuprins : 

" S'au zidit acastă sfântă besearică  dinu ăi cu 
7:idu pănă la mijloc zidululu (sic) cu toată chel
tuiala dumnealui PiuGU Stănislav ; jupaniţa ego 
Anna (?) .. . pop . . .  anu ... j s n  ... 

Stănislav e, de sigur, un boier muntean refugiat 
aici .  Ne-am putea gândi la Stănilă de pe vremea 
Mirceştilor 1. 

După caracterul l iterelor trebuie să se admită 
o dată din secolul a l  XVI-lea. Aceasta o arată şi  
fereasta gotică, pe care n'o putem pune decât la  
inceputul secolului aceluia. D. Vătăşianu crede 
că o poate ridica pănă la al XV-lea, răzimându-se 
şi pe data de 1 42-1 din " condica biserici I", asupra 
căreia nu dă lămuriri (p .  8) . Dar Întrarea la Sud 
e ca  la biserici le lui Ştefan-cel· Mare (p.  1 0). Tot 
d- sa observă că s�nt şi elemente ale Renaşterii. 

Pictura, care e de un caracter destul de popular, 
îndreaptă cam după 1 500 2. 

Dar ceia ce nu putea influenţa asupra deduc
ţiilor d-lui Vătăşianu e inscripţia de  mai sus. 

* 
I V. Iorga, Hurmuzaki, X I ,  tabla. 
• Tendinta acel uiaşi de a muta Cotmeana în veacul 

.al XII I-lea e greşită (v. ibid.). 

PATRAFIRUL DE LA STĂNEŞTI AL LUI 
STROE BUZESCU. 

In  Arhivele Olteniei, XVII ,  pp. 95-6, d. Marcel 
Romanescu presintă patrafiru I B uzeşti lor de la Banja, 
l ângă Risano, În Bocc he di Cattaro. Pomeneşte 
şi actele de danie ale lui Matei Basarab şi Brân
coveanu pentru mănăstirea din Treb inje (Herţe
govina). Patrafirul se pretinde a fi adus de l a  
Milişevo ; de fapt e Însă de  la Stăneşti. 

Inscripţia sună aşa : 
...  CTpOf R f" CTOi\ H H K  H CZ, m tl n 4 H H LI,4 fl"'O C H M d .  

(;110 nfTpdXH/\ A d  "SAfT i\\ O H 4CTHP f M S  CTZ,H fWTH.  

Data e 7 1 1 4  ( 1 605-6). 
E o lucrare de o rară perfecţie artistică. Apar 

Stroe Buzescu şi soţia Sima, cea care, pe mor
mântuI soţului la  Stăneşti, îi povesteşte viaţa, is
prăvind  că "n'a fost pe voia câinilor de  Tatari" .  

Se aminteşte ş i  de patrafirul de  la  Belgrad, 
care e dat de Manea Clucerul şi soţia VIădaia, 
l a  7035. 

VARIA. 

În Arhivele Olteniei, Maiu-Decembre 1 935, d .  
1. lonaşcu publică o cer� etare din care se văd 
pagubele suferite la Hurezi de  pe urma ocupaţiei 
de Turci supt Mavrogheni (pp. 98-9 din extras, 
Contl ibuţii la istoricul mănăstirii Hurez, Craiova 
1 935). 

* 
Plină de pitoresc şi de dreptate cartea din 1 924 

a d-Iui E. O. Hoppe, In Gypsy camp and royaI 
paLace, Wanderings in Romania, cu foarte fru moase 
ilustraţii. O capelă la drumul mare În Ardeal ,  l a  
pagina 1 00. Şi o biseri că mănăstirească (Ani
noasa ?), la pagina 1 50 ;  Turnul·Roşu, p. 1 69. O 
splendidă cruce, pe care se vede u n  preot Între 
două figuri de îngeri, de-asupra inscripţiei ,  - cas 
rar - ,  la pagina 1 72. 

Autorul e un pictor bine primit la Curte. Are ş i  
legătură cu d. M.  Beza ,  care i -a dat note despre 
literatura romănească. 

Se semnalează şi călătorul, neîntrebuinţat, Ed
ward Daniel Clarke, Travels in various countries, 
din 1 8 1 6  . 
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PRIVITOR LA LUCRĂRILE SERVICIULUI TECHNIC 

AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE PE ANUL 1 935 

DE N. GHICA-BUDESTI. , 
-- 0--

Lucrările subvenţionate de Stat au avut de  su
ferit ca şi în anii precedenţi din causa întârzierii 
cu care se obţin sumele aprobate pe tabloul de  
lucrări şi d in  causa formaIităţilor contabiliceşti. 

Numărul şi importanţa lucrărilor ce se execută 
Jin fondurile particulare, ale parohiilor sau ale 
donaţiilor sânt, din contra, în creştere. 

Lucrările de restaurare mai importante ce s'au 
executat în acest an sânt următoarele : 

1 .  La biserica Cretulescu din Bucureşti lucrările, 
executate din fondurile Eforiei respective, au fost 
în continuare la basele turlelor, unde s'a terminat 
zidăria şi betonul armat. Apoi s'a executat şar
panta şi asteriala acoperişului de la corpul bise
ricii ,  învdindu-se provisoriu cu carton gudronat. 

2. La biserica din Rebegeşti (Ilfov) lucrările, 
studiate ş i  pregătite din anul 1 934, s'au executat 
în cele mai bune condiţiuni, ridicându-se biserica 
cu circa patru metri în sus, cu verniere, după ce 
s'a consolidat monumentul printr 'o centură de 
beton armat, executată supt temeliile sale. 

S'au reparat de asemenea tencuielile exterioare 
şi s'a refăcut invelitoarea cu şiţă, făcându-se şi 
o mică clopotniţă de beton armat în curte. 

În interiorul bisericii, care conţine frumoase 
zugrăveli din veacul al XVII-lea, ele s'au acoperit 
cu pânze lipite, spre a se păstra neatinse 
acele zugrăveli în timpul lucrărilor. În jurul b i
seric i i  s'a făcut nivelarea terenului prin umplutură, 
un trotuar în jurul bisericii şi împrejmuirea locului . 

Lucrările s'au executat de către dd. ingineri 
Tiberiu Eremia şi Emil Prager din fondurile Pri
măriei Bucureşti, Direcţia U .  C. B., şi supt con
trolul Comisiunii Monumentelor Istorice.  

3. La biserica din comuna Stâlpul (Buzău) s'au 
început lucrările de restaurare conform planurilor 
aprobate de C. M. 1 .  

4. La biserica Mănăstirii Pobrata, judeţul Baia, 
s'au terminat restaurarea ferestrelor, degajate de 
supt zidăriiIe care le astupau. 

5. La biserica Mănăstirii Tismana din judeţul' 
Oorj, materialele necesare fiind aprovisionate, s'a 
executat refacerea acoperişului bisericii şi înveli 
toarea biserici!. 

6. La Biserica Episcopală din Curtea-de-Argeş 
s'a reparat învelitoarea din foi de  plumb, care de  
câtva timp se găureşte ma i  ales în  partea . d in  
spre Miazăzi ,  .care este ma i  expusă soarelui. Se  
pare că  aceste stricăciuni se  datoresc faptului că  
învelitoarea de plumb este aşezată direct pe zi
dăria bolţilor lucrate  cu ciment şi că plumbul 
este atacat de ciment. 

Acelaşi defect s'a constatat şi la învelitoarea 
Mitopoliei din Târgovişte, care este de aramă şi 
tot astfel aşezată direct pe bolţi. 

7. La biserica Mihai- Vodă din Bucureşti s'au. 
continuat lucrările în regie, care se execută de către 
parohie. 

In Muntenia s'au făcut, între altele, următoarele 
lucrări de întreţinere : 

La chiliile Mănăstirii Antim di n Bucureşti s'a 
făcut consolidarea şarpantei acoperişu!u i în partea 
din spre Nord-Est ş i  s'a Învelit cu olane. 

La biserica din Mărcuţa (Ilfov) s'au făcut în 
regie, prin parohie ,  lucrări de intreţinere. 

La biserica mănăstirii Văcăreşti de lângă Bucu
reşti s'a înlocuit o coloană de piatră de la pridvor, 
pe latura d in  spre Miazăzi cu alta nouă, de piatră 
lucrată la fel. A trebuit a se lua aici măsuri de 
precauţiune, proptindu-se cu multă grijă zidurile 
din pre jurul coloanei peste care se  razimă turla . 
de peste pridvor. 

La Giurgiu s'au terminat lucrările de restaurare: 
a turnului din centrul oraşului, executate În anul 
precedent. 

La clopotniţa mănăstirii Negru-Vodă din Câmpll
Lung s'a refăcut şarpanta turlei, ce fusese dis-
trusă de un incendiu, şi s'a învelit cu tablă zincată 
arămită. S'a refăcut cornişa de zid unde era stri
cată şi s'au executat două planşe de beton armaL 
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i n  interiorul c1opotniţii, punându-Ie Î n  legătură 
printr'o scară cu trepte de lemn. 

Tot în Câmpulung s'a reparat casa veche, 
vecină cu clopotnita, unde se afla Museul oraşului : 
i s'a făcut şarpanta din nou şi învelitoarea cu şiţă, 
după ce s'au Învelit zidurile la partea lor superioară. 

La biserica Maica Precista din Ploeşti s'au 
�făcut importante lucrări de restaurare din fon durile  
adunate de  enoriaşi, conform proiectului aprobat 
de C. M.  1 . ,  aşa că această biserică, ce  nu 
presinta mult interes archeologic, a fost complect 
:înoită În stilul bisericilor noastre vechi. 

La biserica din Curlişoara, Gorj, s'au executat 
lucrări curente de întreţinel e. 

La biserica Filip din V ălenii-de-M unle s' a În
"velit din nou cu şiţă o p arte din biserică. 

rn Moldova activitatea particulară este mai redusa. 
La biserica Golia din laşi s'a făcut restaurarea 

ferestrelor ; lucrări de întreţinere s'au făcut l a  
Precis fa din Bacău, l a  mănăstirea Bogdana, l a  
Huşi, etc. 

La Sfântul Ioan din Vasluiu s'au făcut planuri 
p entru o clopotniţă ş i  p entru amenajarea grădinii 
din jurul bisericii. Parohiile din Moldova dau de 
câtva timp dovadă de  o mai bună gospodărire ş i  
monumentelor istorice l i  se  dă o mai mare atenţie, 
enoriaşii  silindu-se a aduna bani pentru păstrarea 
lor în mai bune condiţiuni decât pănă a cum. 

Acest ultim raport al subsemnatului este in
complect, fiindcă nu am putut căpăta toate rapoartele 
de activitate ale arhitecţilor Corn isi unii. 
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N. GHICA-BU DEŞTI, Sur l'eglise du couvent de 
Tismana . - Elle conserve, malgre les etudes re
centes, son secret. Observations sur les hypotheses 
de M .  Drăghiceanu. 

AL. BARCAC I LA , La forteresse de Severin, com
mencement de recherches archeologiques. - L'auteur a 
decouvert ce qui reste d u  chăteau des Hongrois 
d'environ 1500, mais, a cote d'une chapelle et 
des restes des murs, aussi des inscriptions ro
maines et autres eJements anciens. Il rappelle 
l 'histoire de Ia  forteresse. 

N. GHICA-BUDEŞTI. - Arts mineurs byzantins et 
roumains. Analy se des ouvrages de MM. L. Brehier 
et N. Iorga. 

L. MOGA.  - Sur l'origine de l 'eglise de St. Pan
teleimon ci Bucarest. L'auteur donne le texte d'une 

deI imitation de cette petite eglise, qui existait 
encore au commencement du XIX-e siecle. 

L. MOG.A , Un plan inedit, date de 1847, d'un 
secteur de la viile de Bucarest. Analyse minutieuse
des donnees de ce plan. 

N. GHICA-BL DEŞTJ.  - Compte·rendu sur l 'ou
vrage de M. Gregoire Ionescu , Histoire de l'arhi
tecture roumaine. 

Chronique. - N. Iorga sur le pretendu sabre de  
J 'empereur Constantin  Paleologue, sur  l ' inscription 
de l 'eglise de Zlatna (Transylvanie) ,  qui est du 
XV!,e siecle, et sur l'epitrachile de Radu Buzescu, 
meme epoque. QueJques notes sur l 'eglise de 
Hurezi et sur un l ivre de voyage de M. E. O. 
Hoppe. 

Rapport sur les travaux de la Com mission en 1 935 
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SECRETARIATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

BUCUREŞTI. - STRADA GENERAL BERTHELOT No. 26. 

Secretar-Director : VIRGILIU N. DRĂGHICEANU. 

Fiecare fasciculă apare în două ediţii : 

Ediţia pe hârtie chromă, Lei 1 20. - Ediţia pe hârtie velină, Lei 90. 
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