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DIN TESAURUL DE ARTĂ BOTUSĂNEAN 1 
DE N.  IORGA. 

--- 0--

Congresul Ligii Culturale ţinut la Botoşani în 
1 938 a dat prilej să se  scotocească din bogatele 
colecţii ale Şcolii Marchian, 
datorite stăruitoarei şi inteli
gentei trude a d-Iui director 
C. Iordăchescu, precum şi din 
acelea ale unor famili i ,  între 
care în rândul Întăiu familia 
Balş, o sa mă de mărunţişuri 
artistice, care nu erau cunoscute 
pănă acum şi pe care înţele
gerea Comitetului de organi� 
sare le-a adunat, pentru o 
bucată de vreme, în chiar sala 
cea mare a clasei Întăia a 
vechii şcoli primare, de  care 
este vorba mai sus. 

In acelaşi timp, am putut să 
străbat judeţul, pentru a căuta, 
În localităţi mai puţin cunoscute, 
elemente de arhitectură şi în 
general de artă religioasă, care 
pănă atunci erau prea puţin cu
nostute, sau care, cu acest 
prilej, au ieşit pentru întăia 
oară la iveală. 

Cu acest prilej, am co.nstatat 
şi lucruri cu totul greşite, ca
pabile de a denatura cu de
săvârşire caracterul unui mo
nument istoric, precum este 
pictura, datorită unor bune in· 
tenţii şi din partea cui a co
mandat şi din partea cui s'a 
Încumetat să execute, din bi
serica Doamnei lui Petru Rareş, 
Uspenia (Ospenia), care rămă� 
sese nezugrăvită şi era mai bine 
să păstreze acest caracter decât 
să fie împodobită cu nişte exerciţii de desemn p e  
păreţi ş i  c u  vitralii care n u  s e  potrivesc, nici cu 
tradiţia religioasă, n ic i  cu cerinţile cele mai ele
m entare ale artei şi mai ales nici cu ceia ce se 
Bul. Cam. Mon. /st. - Fasc. 95, 1938. 

cere, potrivit cu tradiţia , într'o zidire de această 
vechime şi însemnătate. 

Fig. 1. - Mănăstirea Coşula. 

Este vorba şi ne anumite lucruri mai uşoal e, care 
se pot face la biserica de mănăstire a lui Ştefan
cel· Mare, în margenea oraşului, în ceia ce forma 
odinioară satul, care se numeşte astăzi Păpăuţi, 

1 
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Fig. 2.  - Mănăstir<."a Coşula. 
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DIN TESAURUL DE A RTĂ BOTUŞĂNEAN 3 

li 

fig. 3. - Biseric.l Sfântul llie din BotoşJni .  
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4 BULETU\"UL COMISI K11 Mor\T�[DiTELOn ISTORrCE 

dar al cărui adevărat nume este Popăuţi, ceia ce 
Înseamnă, cu un sufix slav, acelaşi lucru ca şi 
Popeştii, satul urmaşilor " popei" intemeietor : trebuie 
semnalat cu recunoştinţă că şi parohul de la 
această biserică, reparată de multă vreme prin 
îngrijirea Comisiei Monumentelor Istorice şi a 
cării admirabilă pictură a fost spălată cu simţ şi 
delicate1ă în anll din urmă, s'a grăbit să adune 

l 

Fig 4. - C[opotniţa bise-ricii Sfântul Ilie din Botoşani .  

-d in ce cuprindeau lăzi le sale, pentru a da o pri
velişte cât se poate mai deplină a caracterului 
elementelor decorative d in  acest lăcaş. E absolut 
necesar ca solidele case vecine să înceteze de a 
fi o casarmă,  închinându-le unui nobil scop cul
iura\. S'ar putea face ceva şi la "Sfântul Gheorghe" ,  
unde iarăşi, din causa isprăvirei târzii a ctitoriei 
Doamnei Elina, a lipsit t impul pentru a face o zugră
veală, care era neapărată după obi ceiul timpului şi pe  

care n ic i  fiii Doamnei ş i  n i c i  ginerele ei  Alexandru, 
ocupat aiurea, nu s 'au grăbit s'o adauge la solida 
şi frumoasa construcţie. 

În aceste câteva pagini se caută a se arăta, în 
jurul fotografiilor care s'au luat, câteva din ele
mentele noi, căpătate cu prilejul acestei visite şi 
a excursiilor care au urmat. 

A R H I T E C T U R A . 
Oraşul şi judeţul Botoşani represintă, poate ş i  

supt  influenţa frumoaselor clădiri istori ce, de ca
racter religios, din Suceava atât de apropiată, un 
extraordinar avânt al unei arhitecturi de  o soli
ditate şi de o armonie extraordinară, care face 
onoare boierilor, cărora, în acest ţinut de aristo
craţie, li se datoresc aceste strălucite fundaţi i .  
Vreau să adaug că, în legătură cu această înţe
legere a frumuseţi i arhitectonice, s'a lucrat şi la 
Ipoteştii lui Eminescu, cu banii dăruiti de colecta 
făcută de ziarul "Neamul Romănesc", în ridicarea 
noului lăcaş, menit să pună în legătură amintirile 
marelui poet cu nevoile sufleteşti ale poporului 
din vechiul sat al lui I pate (Hypatius), Ipăteşti, 
de unde Ipoteşti. 

Un drum fă cut anume la Coşul a, al cării nume vine 
fără îndoială de la un întemeietor Coşulă (a Coşulei) 
a îngăduit să se facă din nou cercetări, încă mai 
amănunţite, asupra frumosului monument pe  care 
l-a ridicat Vistierul lui Petru Rareş ,  adăugindu-se 
şi alte elemente, pe  lângă acelea, destul de bogate, 
pe  basa ullor fotografii mărunte luate În pripă, 
pe care le dăduse autorul, într'un an precedent, 
al acestui "Buletin", rămânând ca d. Ştefan Balş, 
unul dintre cei mai harnici arhitecţi ai Comisiei ,  să 
facă anumite lucrări de lămurire a formei prime, 
peste adăugirile nepotrivite şi grosolane, dându-se 
şi de urma acelei pictur i  interioare care s'a putut 
vedea,  încă de mai multă vreme, de-asupra por
tahtlui. S'au luat două frumoase fotografii, care 
presintă şi o vedere laterală, pe care o strică 
numai adausul pilaştrilor de modă apuseană aici, 
pe  când, în Muntenia, originea lor este mai curând 
grecească, şi o vedere a faţadei, în care, fJră în
doială pe vremea fostului egumen filaret 8eldiman, 
fratele poetului ,,]alnicei Tragodii", s'a adaus un  
pridvor de  caracter apusean, care denaturează 
l inii le, precum şi turnurile, făcute cu un amestec 
de stil muntean din secolul al XIX-lea şi de cu
pole ruseşti în formă de bulb, au adaus la lipsa 
de gust, care se învederează, de altminteri , şi în 
linia ieşindă a unei veşmintării , de acelaşi caracter 
cu totul modern. Şi urâtul acoperiş de tablă fără 
straşină este cu totul împotriva caracterului no
bilei clădiri de la început. Poate că, ajutând şi 
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DIN TESAURUL DE ARTĂ BOTUŞĂNEAN 5 

Fig. 5. - Inscripţie. Museul din Popăuţi. 

Fig. 6. - Cafas. Mănăstirea Vorona.  
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fig 7. - Uşă. Biserica Sfănlul I lie din Botoşan i .  
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DIN TESAURUL DE "ARTĂ BOTUŞĂNEAN 7 

judeţul sau residenţa regală, s'ar putea ajunge, 
fără o protestare din partea unor locuitori de 
cea mai frumoasă rasă, cari au presintat cu avânt 
şi graţie cele mai caracteristice danţuri ale regiunii, 
s'ar putea ajunge, zic, la stabilirea şi aici, ca şi În 
atâtea lăcaşuri care datoresc revenirea la liniile de 
la început grijei "Comisiei Monumentelor Istorice ",  
a acelei forme pe care a dorit-o Vistierul Mateiaş şi 
pe care a ştiut s'o aducă la Îndeplinire meşterul, 
de bună samă u n  om de ţară, pe care el l-a ales 
pentru realisarea darului pe care înţelege să-I 
facă lui Dumnezeu (fig. 1 şi 2). 

Ca model pentru orice construcţie de  mai târziu, 
chiar dacă n'ar fi fost acea influenţă suceveană, 
de care am vorbit mai sus, pot să servească 
ambele biseric i  ale princesei sârbe Elina, care 
Îşi zicea cu atâta mândrie : fiica lui Ion Despot, 

exista în perioadele caracteristice şi clasice ale 
acestei arhitecturi din Moldova. 

Nu există niciuna din bisericile botuşănene, 
care să nu  presinte, supt această influenţă, un  
caracter impresionant de vigoare şi În  acelaşi 
timp de perfectă potrivire estetică. 

Inscripţia bisericii Sfântului Ilie arată ca înte
meietori pe acei blănari d in Botoşani, vestiţi p e  
vremuri, când fiecare boier era obişnuit să poarte 
un solemn şi foarte călduros costum blănit, tnsă 
a căror soartă a fost aşa de tristă În cursul des
voltării economice greşite a secolului al  XIX-lea, 
ei fiind siliţi să se retragă înaintea năvălirii con
curenţei evreieşti, dar nu fără să lase, ei singuri 
dintre meşterii vremilor trecute. un semn al durerii 
lor pentru situaţia pierdută, prin acea plângere, 
pe care, găsind-o din Întâmplare , am publicat-o, 

Fig. 8. - I nscripţie. Mănăstirea Coş ula. 

În concepţia balcanică mai mult decât un despot 
bizantin, după tradiţia creată încă de pe vremea 
lui Ştefan, fiul lui  Lazăr, În secolul al  XV-lea, 
adecă un " Ţar" ortodox, succesorul Împăraţilor din 
Constantinopol : Sfântul Gheorghe şi Uspenia. 

Dar la formele vechi ale arhitecturii moldove
neşti, la care turnul cu clopotul era cuprins în 
acel zid de Încunjur, care din nenorocire a dis
părut şi ale cărui urme s'ar putea recons1i1ui prin 
săpături în juru l Iăcaşului care a rămas isolat în 
mijlocul unei populaţi i ,  d in nenorocire de altă 
naţiune şi altă religie, secolul al XX-lea a introdus, 
supt influenţa apuseană, catolică, venind din Bu
covina, marea clopotniţă, care a resistat la toate 
vicisitudinile vremilor : legată de Însăşi ţesătura 
arhitectonică a bisericii , ea formează o unitate, 
care, cu mica turlă de-asupra naos ului, prea 
şubredă în eleganţa ei ca să susţină clopotul, n u  

împreună c u  alte lămuriri asupra breslei, Î n  Me
morii le Academiei Române. 

Această inscl ipţie, pe care am dat-o cu numărul 
490 în primul volum al cărţii mele "Inscripţii d in 
bisericile Românie i" ,  are acest cuprins : "Acastă 
clopotniţă s'au făcut prin silinţa epitropiIor Chiriac 
staroste, Ştefan Patatu ,  Gheorghi Paiu ,  erei 
Costandin, cu cheltuiala dumilor sali i a toată 
brasla blanarilor şi altor fraţ ctitori cari au făcut 
agiutor ; 1809, lu l i  20". 

Pal e într'adevăr să fie o clădire făcută din nou 
şi care s'a păstrat neatinsă pănă astăzi , poate 
însă cu o schimbare in ce priveşte micul turn 
rotund de-asupra naosului, căruia i s'a adaus un  
coperiş în  formă d e  vas  răsturnat, care nu  contribuie 
de sigur la frumuseţa unei  clădiri care altfel 
poate să servească drept model. în special elo.
potniţa este de o mare" frumuseţă şi ar merita, 
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8 B L ETl� L COMIS IUNI I  MONUMEKTELOR ISTOIUCE 

pe o vreme când zid irile noi ,  după recomandaţia 
"Comisiei Monumentelor Istorice" şi  ale epis
copilor, se fac mai mult în forme muntene, ce 
nu  sânt totdeauna potrivite cu o cl imă mai rece, 
să servească drept îndreptar tuturor acelora cari 
ar voi să r idice lăcaşuri noi. Numai în cele mai 
vechi şi  mai frumoase biserici d in partea de Sud 
a ţări i  se  pot vedea rădicându-se turle a căror 

Fig. 9. - Frescă. Mănastirea Coşula. 

încordare verticală să fie aşa de impresionantă. 
întrarea se menţine, ca în vechile biserici ale 

lu i  Ştefan·cel-Mare şi  urmaşilor lui, prin partea 
dreaptă, în faţă fiind numai, pe deosebitele registre, 
o serie de ferestre înguste , care au un frumos 
caracter decorativ. Încunjurată de o curte bine 
îngrijită, cu înalţi copaci bătrâni, această biserică, 
şi ea cuprinsă astăzi într'un mediu de străini, 
sărac şi  murdar, ar trebui să fie scoasă în relief 

prin degajarea, pe care nu  odată am cerut-o, d e
la Primăriile asel vite câte odată unor interese par
ticulare şi  fără destul simţ naţional, pentru toate· 
clădiri le noastre de odinioâri'i, pângărite de emi
graţia evreiască, despreţuitoare şi impie (fig. 3)._ 

Ca un termin de comparaţie adăugim, tot d in 
Botoşani ,  Înfăţişarea unei  clopo1niţe de o mai
mică Înălţime şi terminându-se printr'un acoperiş.. 
de caracter mai mult rusesc, care, datând tot de 
la Începutul secolului a l  XIX-lea, represintă gene� 
ralisarea aceluiaşi tip (fig. 4). 

La Botoşani el este represintat, cu deosebiri 
în ce priveşte amănuntele, şi la " Trei I erarhi", a, 
cărui formă primă , de la 1 789, a fost schimbată 
de noii epitropi ,  doi negustori, un boierinaş şi· 
un preot, "cu agiutorul hristienilo r " ,  abia la 1 833, 

apoi la "Sfântul Spiri don " ,  măreaţa zidire datorită 
aceluiaşi Gheorghe Paiu, vrednic de recunoştinţa 
generaţiilor următoare, pe care l-am întâlnit în 
legătură cu blănari i la "Sfântul Ilie" ,  data cealaltă 
fiind ajutat de preotul Eftimie cu rangul de sa-
chelarie. Aici  avem mulţămirea de a descoperi şi 
pe arh itect, care se intitulează, nu "meşter", c i  
" calfă". Acest arhitect d i n  1 8 1 7  este un  Grec din. 
Mitilene, Dimitrie Mitilineu. Familia Paiu a con
tinuat să ajute biserica, această clopotniţă fiind 
refăcută, atât de târziu ,  la anul 1 860, de o membră, 
a familiei Paiu,  Elena. 

Crearea şi  desvoltarea acestui tip se poate 
urmări pe basa inscripţiilor locale, Începând cu> 
acelea de la Ospenia şi de la Sfântul Gheorghe. 
La cea d'i n1ăiu, clopotnita, i sprăvită la 1 81 9, când 
s'a făcut acoperemântul de t inichea, sau cum se 
zicea atunci : de • fier", nu  poate să fie, cum alTL 
crezut odinioară, datorită lu i  Mihail Racoviţă, po
menit ca Înoitor În anii 1 724-25 (Inscripţii, 1, n-Ie' 
463-4). 

La "Sfântul Gheorghe", de şi o inscripţie din 
1 864, cu pomenirea epitropului Dimitrie Cârste, 
preti nde că turnul c1opotniţe i este din această 
vreme, spre mai marea laudă a preotului Alexandru 
Urzică,. Înaintaşul cunoscutului medic  de prin 
1 880-90, o altă inscripţie restituie adevărul şi 
stabileşte ca Întemeietor al clopotniţei pe preotul 
i conom Ilie, care este pomenit ş i  În actele botu
şănene : data este tot 1 8 1 9, - cum se vede, un  an 
de mari prefaceri ş i  adăugiri. Cu un  an înainte 
de a se face frumosul turn de la "Sfântul Ilie", În_ 
1 808, tot Dimitr ie  Cârste, care în acest cas ar 
fi trebuit să fie foarte tânăr, dacă nu  este vorba 
de doi purtând acelaşi nume,  prefăcea din lemn 
bisericuţa lui Sandu Borcilă şi Dimitraş, În 1 808, 
"În vreme stăpăniri Marelu i Înpărat Alexandru 
Povlovic a toti Rosii", părând deci împăcat cu. 
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DIN TESAURUL DE ARTĂ BOTUŞĂNEAN 9 

ide ia că a încetat stăpânirea romănească, la biserica 
"Sfântul Nicolae". 

Dar şi aici clopotniţa este mai târzie, după cât 
se pare din 1 822, deci supt influenţa celor de la 
1 81 9  (Inscripţii, 1, n-le  492-7). 

La b iserica "Roset", numită aşa după numele 
Vornicului a cărui fiică, moartă în 1846, este în
mormântată supt o piatră în care mândri a Înstrăi
nării pune pentru cea moartă, " fI agedă ca o rosă " ,  
o inscripţie care este ş i  grecească ş i  francesă şi 
germană, Costachi Roset, devenit apoi Mare Vornic, 
a adăugit la 1 831 acestei biserici a Strateniei o 
şcoală de psaltichie greacă şi "slavonească", 

adecă " ochi-negri", care a şi fost îngropat· acolo, 
În anul după săvârşirea clădirii, în lăcaşul al cărui 
"ctitor şi Întăiu Începătoriu" este intitulat pe 
piatra de mormânt, supt CBre a găsit loc de  
odihnă, puţină vreme după aceasta, şi s01ia sa, 
Maria Başotă, în legătură cu marele binefăcător 
din ţinutul Dorohoiului, care a lăsat prin testament 
să se ridice, pentru copiii de săter.i ,  gimnasiul, 
de un caracter cu totul deosebit, care există şi 
pănă acum. 

în alt cartier al oraşului, familia Varlaam, p rin 
Grigore, fiul Stolnicului Manole şi nepotul de 
fiu al altui Manole, a durat întăiu, peste clădirea 

Fig. 10. - Frescă in interior, la Mănăstirea Coşula. 

pentru " copii săraci" (ibid., n-Ie 498-500). 
Prin 1830, după ce Botoşanii căpătaseră, de la 

unul din ultimii Fanarioţi, un  adevărat privi legiu 
de autonomie cetăţenească, ale cărui acte le-am 
putut găsi ş i  publica În volumul V din ,,'Studii 
ş i  Documente", În legătură şi cu acel stI ăbun al 
mieu, Manolachi  Iorga, s'au ridicat pe rând, două 
dintre ele isprăvindu-se chiar în ace·laşi an  1 834, 
biserica "Sfântul Dumitru", lângă şcoala Marchian, 
având ca hram ş i  pe Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel, unde, pe lângă Medelnicerul Grigore Racliş, 
dintr'o veche familie locală, se Întâlneşte ca fun
dator Comisul, de origine  greacă, Ion Mavromati, 
Bul. Corn. Mon. Isi. - Fase. 95, 1938. 

de  lemn mai veche, puternica biserică de piatră 
din 1834, cu ajutorul Bucovineanului Ioan Cârstea. 
mai târziu Cristea, care poartă titlul de baron, 
şi el pomeneşte în inscripţie tot neamul, Între care 
o soră Profira, măritată cu Aga Grigore Cananău, 
dintr'o famil ie de origine grecească, Înrudită de a
proape cu familia, 2junsă domnească, a Callimachilor. 

Biserica "Dumineca Mare" este cea mai nouă. 
dar din aceiaşi vreme a Începutului Regulamen� 
tului Organic, avându-şi data de 1 838 pe uşă. 

O prosperitate deosebită a Botoşanilor, în le
gătură şi cu avântul bucovinean, se  poate observa 
în această vreme de la 1 830-40. 

2 
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Fig. 13. - Mănăstirea Agdfton. 

Fig. 14. - Ratoşul lui Balş. 
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Intr'adevăr, biserica "Maicii Domnului", a Arme
n ilor, care este din 1 795, a fost Înoită de Ş tefan 
David Ooilav, fiul lui David ş i  nepotul lui Luca,
pe lângă care era ca avocat fiul lui Manolachi 
Iorga, Costachi, bunicul mieu -, la 1832 (ibid., n-Ie 
504 şi 506). 

Acest avânt de clădiri îl întâlnim, de altminteri, 
şi  de-a lungul judeţului întreg. Astfel; biserica 
de la Stănceşti, al cării nume presupune un înaintaş 
cu numele de Stanciu, cu totul neobişnuit în 
Moldova, această biserică pe moşia familid Cal
timachi s'a clădit de cunoscutul Mare Vornic  
Alexandru Calimachi, ctitor ş i  de şcoli în judeţul 
Tutova unde Îşi avea moşiile, la anul 1 837. 
Aici avem marele avantagiu d e  a cunoaşte, nu 

Nu se poate o mai i nteresantă colaborare între bo
ierii mari ş i  Între săteni i  de  pe moşie,  cari sânt aşa de 
iubiţi ş i  de respectaţi, încât ctitorul, care nu  chel
tuise bani pentru nimic din operă, a ţinut ca ei să 
fie arătaţi, dacă nu cu numele lor individuale, cel 
puţin cu grupul d in  care făceau parte (ibid., no. 536).  

Influenţa acestui t ip orăşenesc, cu c1opotniţa 
l ipită de naos, s'a întins, cum am spus, ş i  asupra 
Întregului judeţ, şi o regăsim astfel în monumen
tala clădire, a cării reparaţie cu ajutorul Comisiei 
noastre se impune neapărat şi (ât mai răpede, 
fiindcă este primejdie de  prăbuşire, la biserica 
familiei Văsescu din Cerviceşt i : o fotografie n'a fost 
luată, dar ea va putea să se deie, când lucrările 

.. � 
. - -.� 

de consolidare vor fi ter-
minate. Deocamdată, iată 
cum se înfăţişează, Într'un 
cadru gospodăresc, în
florit de iubirea pentru 
biserică şi  pentru însăşi 
locuinţa lor, a numeroa
se:or călugăriţe care s'au 
adunat acolo şi  care for
m ează aproape un sat, 
împreună cu populaţia 
care s'a strâns împrejur, 
la biseri'ca, de un interior 
atât de e legant, supra
veghiat clipă de  clipă, 
care se  numeşte Agafton, 
după acel ctitor, care o 
întemeiase, fireşte, pent.ru 
călugări, care purta nu
mele de Agafton, Agathon. 

fig. 15. - ŞcoJla primJră d e  băieţi Marchian d i n  Botoşani 
lCIădirea lui ,  foarte u/ milă, n'a putut să fie ri-

numai pe omul de casă care a funcţionat ca 
îngrijitor (epistat) ,  polcovnicul I l ie Dobraniş, de 
h care poate să fi venit şi planul , pentru că altfel 
-s'ar fi Însemnat arhit ectul , " calfa " ,  dar şi pe ace i  
-cari au fost "lucrători cu mânile" ş i  anume ,,10-
·cuitorii acestui sat Stănceşti",  Însemnaţi în ins
cripţie, cei a ce n i  arată cum se poate Întemeia, 
-supt oblăduirea unui mare boier, un mare sat, cu 
<lameni aduşi de pretutindeni. In adevăr, se  po
menesc, pe lângă Chisăl lţeni, ce i  mai vechi locuitori 
de acolo, de la Chis3liţă, Chibăcenii de la Chibaciu, 
Cercelenii de  la Cercei, Ţărănenii de  la Ţăranu, 
TăIăbenii de la satul lui Tălabă, Cuntenii de la 
's atul Cunta, Ciuhoiăreni i ,  de la Ciubotari, Spenenii 
de  la Spenea, Morărenii, d in satul Morarilor, Bom
'benii ,  din satul după numele moşului Boambă. 

dicată la nivelul Iăcaşelor 
botuşănene :  supt acoperişul de simplă şindilă, 
necontenit ruinat, zidirea solidă are încă înfăţişarea 
unui schit de călugări săraci (fig. 1 3). 

În aceiaşi tradiţie de interesante  zidiri, care în 
domeniul profan se întâlniau neapărat odinioară 
în prăvăli i le boiuşănene, ca acelea mai ales ale 
Armenilor, cum a fost Măgârdici ,  " Ioan Înainte
Mergătorul " ,  se Întâlnesc În această regiune ra
toşuri (Rathaus), care serviau drept adăpost, şi din 
care dăm unul din cele mai caracteristice, care s'a 
păstrat, din fericire (fig. 1 4). 

In oraşul Însuşi , după perioada d in 1 830-40, 
care se ţ inea strânsă, cu toată invasia clopotniţelor, 
de tradiţia de odinioară, s'au făcut o serie de 
zidiri în stil occidental, cu elemente de fals gotic, 
corespunzătoare cu s tilul "b iserici i  nemţeşti" ,  a 
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Fig. 16,  - Broderie. M ănăstirea Coşula. 
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catolicilor, în cea m ai mare pade refugiaţi poloni .  
EI se  păstrează în casa Ciolac, salvată de insta
larea Evreilor prin aceia că a deveni t  un internat 
de băieţi în mijlocul unei m inunate grădini, şi în 
clădirea pe care arhiereul Marchian folescu a dă
ruit-o ca întăie şcoală a oraşului şi care poartă 
numele de "Şcoala Marchian", aceia a unor în
ceputuri la care nu mă gândesc, date fiind obi
ceiurile şcolare de odinioară, cu punerea în 
genunchi şi ciocnirea cu cret a  în frunte, . cu o 
deosebită emoţie re cunoscătoare (fig. 1 5). 

La mănăsti rea Vorona, a cării arhitectură, şi-
frumoasă şi solidă, trimete tot la epoca Regula
mentului Organic, când a fost marele avânt a), 
oraşului şi a l  regiuni i ,  am făcut să se fotogra
fieze o lucrare de sculptură în lemn, de cel 
mai frumt's caracter, care încunjoară cafasul. Ea 
poate să fie asămănată cu lucrările care se făceau,. 
în vremuri mai  îndepărtate, prin ţări le apusene 
(fig. 6). 

Lucrul în metal n u  lipseşte. Şi aici  este Ufr 
st i l  local ,  care s e  deosebeşte, prin nobleta lui ,. 

Fig. 17. - Cruce ţesută, pentru veşmănr. Mănăstirea Coşula. 

seu L P TU R A. 
Este sigur că în aceste părţi botuşănene au 

existat adevărate bresle de meşteri arti şti, cari se  
aşezau lângă meşterii de ocupaţie obişnuită. In 
ce  priveşte sculptura, ea era capabilă să dea lu
cruri aşa de frumoase cum este această inscripţ i e  
d i n  acelaşi a n  de mari preface-ri ,  purtând daia de  
1 833, care a fos t  expusă la Museul din Popăuţi, 
presintând o coroană princiară sprijinită de doi 
lei şi o inscripţie cu litere de un caracter cu totul 
deosebit, din care am putut să desluşesc numai 
la sfârşit : Gheorghe (fig. 5). 

de lucrările de fier pe care le  fac, prin oraşele
mai m i c i  din Muntenia, de obiceiu meşterii 
ţigani ,  - ca la Văleni i -de-Munte în atâtea exem
plare. La biserica "Dumineca Mare" ,  uşa de fier 
are i n scripţia pe care am dat-o în publicaţia 
mea citată (no.  489). Ea poartă data de 1 838 ş i  
li tertle V.  S .  1 .  O., al căror sens n'am putut să - I  
desluşesc. 

Dar la "Sfântul l l ie" ,  uşa lu crată în romburi" 
în mijlocul cărora sânt aşezate rosete, iar în 
mijloc o mare floare Învoallă , are data de 18 12. 
(fig. 7). 
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P I C  TU R A. 

La Coşula, unde o lungă i nscriptie de cuprins 
Tetoric religios, datând d intr'o epocă destul de 
apropiată, a fost fotografiată pentru întăia oară 
( fig. 8), în interior stau alături două picturi, d intre 
care una are un caracter evident vechiu ş i  t radi
i ional, atribuită meşterului însărc inat de  Vistierul 
Mateiaş. 

foarte usată, ea îngăduie recunoaşterea deplină 
numai a unora din figuri, care sânt evident în cel 
mai caracteristic stiI al secolului al  XVI· lea (fig. 

'-9). Dar, alături, un meşter cu mult mai nou, de 
prin  anii 1 820, cum o arată şi  caracterul urâtelor 
inscripţi i ,  a adaus o altă p i ctură, care, sau venind 
-din i nspiraţia acestui zugrav mai târziu, sau re
producând într'o formă caricaturală o pictură mai 

-veche, are avantagiul că  p resintă tot felul de 
iiguri curioase luate din real i tate, aşa încât, lângă 
cutare înger cu multe arip i ,  se vede un Turc, cum 

·erau acei  cari făceau negoţ prin  Mold ova pe  
vremea aceia, ş i  chiar, fugind înaintea săbiei lui ,  
un prigonit, care-şi are întreaga îmbrăcăminte, luată 
·d in realitate, a unui ţăran moldovean d in  aceste 
părţi (fig. 1 0). 

În materie de icoane, de şi este de origine 
rusească, iată frumoasa i coană, nu prea veche, care 
a fost expusă la ş coala Marchian (fig. 1 1 ). 

In schimb, cum o ştiu eu Însumi d i n  amintirile 
mele, Botoşani i  au avut o adevăra1ă şcoală de  

'zugravi, cari lu crau i coanele într'o encaustică 
grosolană, ale cării colori se deteriorau, Întune
cându·se foarte răpede. Mama mea a comandat, 
astfel, un ş i r  de  icoane ,  pe care le-a păstrat pănă 
la sfârşitul zi lelor sale ş i  care erau An această 
tradiţie locală botuşăneană. 

Veniţi de peste graniţă, din Bucovina ,  sau 
mai de departe din Apus, erau pe la Botoşani ,  
la Începutul secolului al X I X -lea, pănă pe la 
1 840, şi portretişt i  la cari se adresau boierii de 

.acolo. 
Cunoşteam, de multă vreme ,  foarte frumosul 

formal, după moartea ei, Comisiei Monumentelor 
I s torice  şi care este reţinut şi pănă acum de stră-

F ig. 18. - Patrafir. M ănăstirea Coşula. 

nepotul e i ,  profe sorul Ion Sângiorgiu. Regret că 
nu pot f;ă înfăţişez acest  portret, a cărui fotografie 
s'ar putea căpăta prin bunăvoinţa deţinătorului 

Fig. 19. - Semnătura lui Miron Costin se găseşte astfel re o carte rusească de la foasta mănăstire Coşula, 
2cum la Institutul de Istorie U n iversală. 

'portret ale unei doamne d in  familia Stroic i , pe 
care venerabiIa mea rudă prin alianţă între S troi

-ceşti ş i  Iorguleşti , Miliuţa Stroi ci, îl făgădui se 

actual. 
Dar există încă "la Sfântul I l ie" portretul unuia 

din ctitori , pe  care-I dăm aici ( fig. 1 2) .  
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Ţ E S  Ă TUR 1 L E. 

Numai la Coşul a se găsesc admirabile1e ţesături 
d in  secolul al XVI-lea, care pot fi aşezate alături  
d e  acelea care se află în  Museul Mănăstiri i  Slatina, 
a lui Alexandru Lăpuşneanu şi, anume,  în turnul 
de la partea unde dăunăzi erau în primejdie să 
ardă, împreună cu clădirile, m iserabil îngrijite şi  
supraveghiate, ale unor călugări nevrednici de  a 

cripţiile au un caracter greco-slav. Ar trebui ca· 
asemenea reproduceri, pe care nu le-am putut 
pune în ale mele "Arts mineurs", în lipsa unor 
fotografii bune, să fie redate ş i  în colori, care fac· 
o mare parte din farmecul lor (fig. 1 6, 1 7  şi 18). 

În sfârşit, aducând de  la Coşula, spre păstrare 
în Biblioteca Institutului de Istorie Universală,.. 
câteva cărţi, mai  mult ruseşt i ,  care nu-şi pot avea 
întrebuinlare în serviciul divin din bisericile noastre,.. 

\ .... - --a-i 

fig. 20 şi 2 1 .  - Biserica Uspenia din Botoşani. Inscripţiile rornăneşli. 

locui în astfel de  încăperi domneşti. Le-am dat 
odinioară, în proporţii rrici, cu totul neîndestulă
toare, în articolul m ieu despre Coşula. M'am 
simţit dator, de  data aceasta, să le fac a fi  foto
grafiate din nou, - ca şi i nscripţiile romăneşti de 
la Uspenia (fig. 20, 2 f, 25 ; ef. Inscripţii, 1 ,  n-le 
463, 464 ; cea slavonă ; ibid., no. 462) 1 - , şi, 
afară de patrafirul de dimensiuni mai mici ,  celelalte 
două se pot aşeza cu mândrie între cele mai  stră
lucite manifestaţii de artă din acest timp. Lucrul 
pare să fi fost facut în Moldova însăsi, şi de ins-I 

I Se adaugă in planşe alte elemente de artă locală 
(n.le 22-24, 27-30). 

am avut bucuria de a găsi pe una, supt textul; 
acela rusesc, c ăc i  în regiunile acestea, ca la Vo
rona (fig. 26), a cării zestre de manuscripte şi d e
vechi cărţi este descrisă de minf', acum mulţi an� 
de zile, tot în Memoriile Academiei Române, s'a. 
risipit de un  vânt de ignoranţă ş i  de desmăţul condu
cerilor egumeneşti cari s'au succedat de atunci .. 
călugării ruşi fjind în necontenită concurenţă cu 
cei  moldoveni, iscălitura lu i  Miron Costin, în 
forma pe  care o reproducem: "Miron VornicuL 
de Ţara de Gios" (fig. 19.). 
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Fig. 22. - La Mănăstirea Agafwn. 

------ --
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Fig 23. - l'v!useul din Popău1i: insemnare din l-iu lanuar li52 (7260). 

Bul. Cam. Ma:/. Isi. - Fasc. 95, 1931'. 
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Fig. 24. - Biserica Sf. Gheorghe din [l.otoş,ni Tâmpla (sec. al XVIII.b). 
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Fig 23. - Casă boierească din Botoşani, odinioară .. familiei Buzdugan 

Fig 30. - Aceiaşi, altă vedere. 
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RESTAURAREA BISERICII MARI A MĂNĂSTIRII COZIA 
DE N. GHICA-BUDEŞTI. 

--0--

MEMOR IUL. 

Pănă în anii din urmă, acest monument, de 
primă importanţă, nu a putut f i  studiat decât 
,superficial În cei a ce  priveşte arhitectura sa ex
terioară , fiindcă era acoperit peste tot cu o 
pătură groasă de tencuială de var, care ascundea 
o bună pJrte din elementele sale arhitectonice şi 
decorative. In afară de aceasta acoperişul bisericii ,  ' 
care fusese supra-Înălţat, În pri ma jumătate a 
veacului al XIX-lea, cu mai mult de un metru peste 
zidul cel v echiu, ascundea formele şi structura 

Fig, 1. 
atât de interesantă a bisericii lui Mirc'ea-cel-Bătrân. 

Astfel ni-a lipsit multă vreme putinţa de a se 
studia mai de aproape amănuntele monumentului 
spre a i se putea reconstitui arhitectura de la 
origine şi a se determina tot odată diferitele res
taurări şi transformări ce  a suferit acest monu
ment în cursul celor cinci veacuri şi mai bine, 
ce  s'au scurs de la întemeierea ei plină astăzi. 

Primul studiu mai temeinic ce a fost scris asupra 
Mănăstirii Cozia este al  d-lui arhitect profesor P. 
Antonescu 1. E I  a fost publicat în 1903, adecă 
acum treizeci şi cinci de ani. Acest studiu insistă 
asupra marii însemnătăţi a monumentului , asupra 

1 P. Antonescu, M ăn ăstirea Cozia. Stlldiu arheologic, 
Bucureşti 1903, 

legăturii dintre arhitectura sa cu aceia a bisericii 
de la Mănăstirea Dealului, precum şi asupra deo
sebirilor fondamentale ce despart arhitectura de  
la Cozia de celelal!e monumente româneşti î n  
genere. Apoi el n i  mai permite ca  intrevedem 
problema complexă a transformărilor succesive 
ale bisericii. 

Mai târziu arhitectul A. Lecomte du Noiiy, un 
perfect cunoscător al arhitecturii bizantine, a fost 
cel d'intăiu care mi-a afirmat că biserica de la 
Cozia este un monument sârbesc. Dar această 
părere nu a putut fi lămurită pe deplin pentru 
noi dt:Cât mult mai târziu, Câ:l d cojirea cu timpul 
a bucăţilor din tencuiala ce acoperi a faţadele, 
ni-a permis a vedea supt ea , încetul cu Încetul, 
adevărata arhitectură a bisericii. 

Intr'adevăr, abia după războiul cel mare ni-a 
fost dat să putem studia mai de aproape 
monumentul, cu ocasia unor reparaţii impor
tante ce a fost necesar a se face la învelitorile 
de şindrilă ale chiliiIor, care suferiseră mult în 
timpul războiului şi prin care apele de  ploi pătrun
deau, ameninţând bolţile. Tot atunci ne-am putut 
convinge că părerea arhitectului A. Lecomte du 
Notiy asupra caracterului arhitecturii bisericii de  
l a  Cozi a era perfect adevărată. Observaţiile p e  
care le  făcusem împreună cu inginerul O .  Balş, 
fost membru al Comisiunii Monumentelor Is
torice, şi A. Referendaru, fost arhitect al .ei, şi 
mai în urmă cu d. arhitect 1. Atanasescu, care a 
supraveghiat lucrările de restaurare, ne-au dus la 
convingerea că se putea intreprinde reconstituirea 
biserici i  lui Mircea-cel-Bătrân, întemeindu-se, p e  
de  o parte, pe  descoperirile c e  l e  făcusem pănă 
atunci şi, pe de altă parte, pe cunoaşterea bisericilor 
sârbeşti din Valea Moravei, ce fuseseră studiate 
de O. Balş în 19111• 

După primul congres de  studii bizantine, ce a 
avut loc În anul 1924 la Bucureşti, din iniţiativa d-Jui 

1 G. Balş, O visită la cdteva biserici din Serbia, Bucu
reşti 1 9 11. 
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profesor N. Iorga, d. Gabriel Millet, acum membru 
al Institutului Franciei, care luase parte la lucrările 
Congresului, a studiat cu a cest prilej unele bist:rici 
din ţară, între care ş i  zugrăvelile bisericii de la 
Cozia. D. Gabriel M illet a binevoit a n i  da pre
ţioase indicaţii asupra unor puncte încă du
bioase pentru noi şi a n i  desluşi asămănările 

Fig. 2. 

dintre arhitectura biseri c ii noastre şi aceia a bi
sericilor din Serbia, asupra cărora d-sa publicase 
cunoscuta lucrare L'ancien Ari Serbe 1 ,  care ni-a 
fost de cel mai mare folos, ca ş i  lucrarea, scrisă 
în limba englesă, a d-lui Mihail Pupin, în 
1 9 1 8  2.  Abia în anul 1 928 s'a putut obţinea de  
către Comisiunea Monumentelor Istorice un prim 
fond, cu care s'au executat schelăriile necesare 
cercetărilor sistematice  ce am întreprins. Tot în 
acel an s'a început restaurarea turlei . Lucrările 
au continuat de atunci în limita pos ibilităţilor şi 
pe măsura ce se obţineau fondurile necesare. 

Turla bisericii a putut fi re constituită cu pre
cisiune. Ea era ascunsă ca şi toată biserica supt 
o coajă groasă dr tencuială 3. Cornişa superioară 
a turlei, compusă din zimţi de cărămidă, s'a găsit 
cu vârfurile rătezate şi tencuiala pe de-asupra. 
Z idăria cornişei este diferită de aceia a arcurilor 
de supt ea şi e compusă din cc'irămizi de altă 
calitate, prin urmare din altă epocă şi probabil 
adăugită în 1 706, când a fost restaurată biserica. 
Cercurile care încunjoară ferestrele au i rşit la i veală 
de supt tencuiala care le  ascundea, cu bolţarii 
lor de piatră cioplită, alternată cu cărămizi aparente, 
de frumoasă calitate ; în sfârşit s'au reconstituit 
şi picioarele verticale dintre ferestre, pe care ten
cuiala ce le acoperia le transformase în pilaştri, 
cu mici  capitele de profilatură dorică, aplicate la 
suprafaţa zidului, probabil pe la începutul veacului 
al  XIX-lea, când se usitau aceste elemente neo
clasice. 

I Gabriel Mi I let, L'ancim A ri Serbe, Paris 19 19. 
I Mi chael 1. Pupin, Sauih-Slav Manumenis a/ Serbian 

Orthadax Chu rch, London 1 9 18. 
• N.  Ghica-Budeşti, Bul. Cam. Man. Isi., 1 927 , fig. 59·80. 

Reconstituirea acestor părţi a fost uşoară, c acI 
fiecare cărămidă . şi fiecare piatră s'au regăsit 
supt tencuială ; unele cărămizi 'e rau rătezate sau 
ştirbite : toate au putut fi reconstituite, căci a fost 
suficient a se curăţi cu îngrijire rămăşiţele ten
cuielii suprapuse şi a se înlocui cărămizile stricate 
sau lipsă cu altele de aceiaşi formă şi din dimen
siuni special fabricate în acest scop. 

Inveli/oarea furIei a fost păstrată aşa cum . s 'a  
găsit, corectându-se, pe cât a fost cu putinţă, si
lueta exterioară, prea umflată, a cupolei .  Scheletul 
şarpantei, care se pare de o construcţiune relativ 
nouă, s'a găsit în stare bună de conservare ; el 
s'a învelit din nou cu astereală şi cu tablă de 
aramă. 

Fireşte ca ni-am pus întrebarea dacă nu cumva 
forma de la origine a Învelitorii turlei nu era 
cea bizantină, deci cu cupola de-a dreptul răzimată 
pe extradosurile arcurilor ce încunjoară ferestrele 
şi care constituie de asemenea o cornişă, aşa 
cum le  vedem şi astăzi la bisericile din Cons
tantinopol, Theotokos, F etige- Chilise, la cele 
din Salonic, Sfinţii Apostoli şi Sfântul Pantelimon, 
ş i  chiar la unele din Tara- Românească, la  Mitro-, 

:t "7 : ��(77vl rQi1<Î' d" .vin/l. ti Cf1/"nI!Pl '/tJan 
- - . . .  0./0 - -- - .  t--<>.40 -i 

Fig. 3. 

polia din Bucureşti şi la o turlă de pe pronaosul 
Mitropoliei Vechi din Târgovişte \ ,  precum şi la 
trei  din cele patru turle de  la Biserica Episco
pală din Curtea-de-Argeş 2 .  

E ste posibil ca aceasta să fi fos t  şi forma de 

I G. Sterian, Bul. Cam. M a n. Isi., 1927, f ig. 1 1 1-1 16. 
• Jbid , 1 927, fig. 1 44, 1 45,  1 47, 1 72, 173 etc. 
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l a  origine a învelitorii turl�i de  la Cozia, ş i  se 
poate ca ş i  cornişa superioară orizontală să fie un 
adaos de  la 1 706, când, supt Domnia lui Constantin
Vodă Brâncoveanu, biv VeI Păharnicul Şerban 
Cantacuzino, fiul Vel Spătarului Dîăghici, a res
taurat biserica, aşa cum pomeneşte inscripţia aflată 
în interior, de-asupra uşii naosului 1. 

Credem că, astfel, cornişa superioară orizontală, 
care este aproape generală la turlele bisericilor ro
mâneşti ,  nu este decât o consecinţă a şarpante i  de 
lemn (şi poate a straşinii). Aceasta este ea însăşi 
o necesitate dict ată de clima aspră a ţării noastre, 
în oposiţ' e cu clima mai d ulce de la Constanti
nopol,  din Grec ia  şi din partea de Sud a Penin
sulei · Balcani ce, u n d e  şarpanta de lemn de la turle 
nu t:ste necesară şi  unde învelitoarea de olane 
sau de plump se poate a şeza direct pe  bolta de 
z idărie , fără in conveniente. De al tfe l , în afa r ă  de 
Biserica Episcopală din Curtea- de- Argeş şi Mi
tropolia Bu cureşti, toate bise r icile din România 
au şarpanta turle lor răzimată pe o cornişă orizon
tală. Se poate însă ca, în unele rilri casuri, cum 
ar f i  B iserica Domnească d in  Curtea-ce-Argeş 
ş i  cea din O.>trov, mai d irect i n spirate de B izanţ, 
cornişa de la turlă să fie ,  ca la Cozi a, un adaus 
dintr'o altă epocă. Nu am găsit nicio indicaţiune 
având oareşicare precisie asupra formei de la 
origine a înve l itori i turlei de la Cc zia, şi am con
siderat că este prudent a nu ne avânta într'o 
schimbare aşa de radicală, precum ar fi fost supri
marea cornişei orizontale, mai ales că ea pare că 

[;irrj/?7fr!a- din rândurile zim/aIP ci It? comisgi , 
Fig . 4. 

d atează d inh'una din cele ma i  bune epoci ale 
a rhitecturii nOilstre vec hi. r n  afară de aceasta , o 
asemenea  schimbare, p e  lângă că ni s'a pă rut 
prea în drăzneaţă , n e-ar fi dus probabil prea departe. 
Intr'adevăr a r  fi tre buit ,  în acest cas, să mutăm 

1 Gabriel Mil let ,  Cozia el ies eglises serbes de la 

Morava, în Alelal/{{es lor{{a, Pa ris 1933, pp. 833, 834. 

crucea împreună cu basa ei de piatră, în sus: 
sau în jos, după cum ni-ar fi cerut legea propor
ţiilor. Dar cruc�a datează, după toate probabilităţile,. 
tot de la 1 706, căci ea se asamănă, întocmai ca 
ş i  basa ei  de p iatră, cu cele de la Mănăstirea. 
Hurezi. Ea fiind  solidară cu basa ei de piatră şi 
cu cheia bolţii pantocratorului, se puteau prevedea. 

. Fig. 5. 

consecinţile la care ne- am  fi expus. Ne-am mărgenit,. 
din aceste consideraţi i ,  să reparăm şarpanta de  
l emn şi să o înve l im din nOll. 

Basa tllrlei lăsa de la început să se întrevadă,. 
în mod neîndoielnic, sup t tencuială toate elementele 
structurii şi decoraţiuni i  sa le : arcurile  de dte s
cărcare, care corespund cu cele d in interior în locu� 
dintre cele p atru arcuri i nferioa re, ş i  tamburul  
turlei, denumi t  de către d. Gabriel Millet "lam
burul pătra t " ,  precu m şi toată ornamen1a1ia d e  
p iatră scul ptată a arcurilor ş i  rosetelor centrale,. 
cu înradramentul lor de tera cotă şi de cărămizi 
aparente au fost readuse la lumină, cură1 ite şi re
constituite cu  precis iune. 

Arcul m a re de piatră, cu  sculptura lu i  de mreji 
împletite şi  ro sda ajurată şi înflorată d in  mij locu� 
arcului , f r isa de mic i  tera cote în formă de flori 
cu patru peta le, conturată şi ea cu o a rhivoltă de  
cărăm izi aparente c u  z im1i ,  presi ntă o mare asămă
nare cu  arhitectura biserici lor din ClUşevaţ şt 
din Cale n i c i .  

AcoperişuL bisericii. Când s'a începu t dtesfacerea 
Învelitorii de tablă de la corpul biseri c i i ,  bănuiala 
că vom găsi S � lpt ea e lementele vechii a rhitecturi 
s'a adeverit. S'a confirmat m a i  întă i u  că zidul 
exterior fusese Înălţat de j u r  împrejur cu mai
bine de u n  metru, printr'o zidărie execut ată peste 
cornişa de la origine (f g. 3). Urmele aceste ia· 
s'au regăsit ,  aşa că n ivelul corn işei vechi era 
perfec t  fixat, ce ia  ce a permis reconstituirea eL 
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Când s'a dărâmat adausul de  zidărie de peste 
cornişa veche, care avea o înălţime  de 1 , 1 2  m.,  
s'au găsit urmEle unui mic zid formând ca un 
atic Încoronat cu o cornişă În zimţi . E I  se găseşte 
într'un plan vertical puţin retras faţă de zidul 
exterior, aşa că între zid şi atic se formează o 
poală care ocoleşte biserica de  jur împrejur (fig. 
9), întocmai ca la b isericile sârb eşti 1. Prin această 
d isposiţie suprafaţa învelitorii se găseşte des-

t� 9. - + 9  .• 

Fig. 6. 

părtită în două zone, una periferică joasă ŞI I n
gustă, adecă poala, ş i  alta mai  ridicată, Învelitoarea 
propriu-zisă, rotunj ită şi  în formă de " berceau" 
ci l indric. Această formă de acoperiş, de  origine 
sârbească, se regăseşte ş i  la  unele biserici  româ� 
neşti şi anume la Mănăstirea Dealului 2 şi  la Bi
serica Episcopală din Curtea .... de- Argeş 3 ,  unde 
vedem acelaşi a1 i c  suprapus cornişei principale 4. 
tn ultimul din aceste monumente, la Curtea-de
Argeş 5, aticul, în loc de a fi retras spre i nterior, 
ca în Serbia şi ca la Dealu, se găseşte în acelaşi 
plan vertical cu  zidul exterior. A ceste două bi
serici româneşti, ambele de  la începutul veacului 
al XVI-lea, sânt tocmai acelea în care înrâurirea 
sârbească este mai evidentă. Ea este mai ales 
simţită în disposiţia şi  în proporţiile înalte ale 
naosului ş i  în structura lui. 

AcolJerişurile de la abside. Descoperirea cea 
mai imp�rtantă ce  s'a făcut, atunci când s'a în
lăturat învelitoarea de  tablă, care datează din 
veacul al XIX-lea , a fos t  găsirea urmelor bine 
conservate ale extremităţilor de  jos ale unor arcuri 
de piatră cioplită în  formă de semicerc, care se 
aflau peste extradosul bolţilor de la absidele laterale 
şi de la altar (fig.  1 0). Aceste urme sânt, fără 

I I bid., fig. 66 
t Ibid. , fig. 1 1 9, 1 2). 121 şi in s Jecial f g. 1 31 şi 1 4 1 . • Ib id. , fig. 1 4 1, : 45 146 1 1 2, 173 etc. 
• Ibid., p p. 13, 1 4.

' , 

• Ibid., fig. 144, 1 72, 173. 
Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 95, 1938. 

îndoială posibi lă, basele celor trei frontoane ver
ticale rotunjite, caracteristi ce bisericilor de pe Valea 
Moravei sârbeşti. 

Prin găsirea acestor lume s'a stabilit în mod 
cert locul şi  dimensiunile exacte a le  celor trei 
frontoane, precum şi forma lor, ca  şi composiţia 
lor, cum vom vedea mai departe. Astfel ele au 
putut fi reconstituite în mod precis. 

Intr'adevăr, atât din fotografii le ş i  din figurile 
1 0 ,  1 1 , 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 , 1 6 , 1 7  şi  1 8, cât şi din 
memoriul d · lui arhitect 1 .  Atanasescu , pe care îl 
dăm aici  în resumat, se pot vedea foarle lă
murit urmele pietrelor de basă ale frontoanelor, 
compuse din boltari de piatră cioplită şi sculptată , 
având o lăţime de 32-36 centimetri şi o înălţime 
de  circa 50-60 centimetri, încunjurate de  un chenar 
compus dintr'un rând de mici  teracote în formă 
de  floare cu patru petale, încadrat de o parte ş i  
de a l ta  cu un  rând de  cărămizi aparente. Peste 
acest arc, cu bordura lui ,  s'a reconstituit ş i  cornişa 
din cărămizi aparente, aşezate în zimţi după ti
picul bizantin cunoscut. 

Urmele acestei cornişe s'au regăsit în mai  multe 
puncte În zidăria veche (fig. 1 0, punctul B), ceia 
ce  n i-a permis a determina destul de precis tra
seul ei, care se încovoaie  într'o curbă continuă, 
iară nu frântă, ca la  bisericile sârbeşti în genere. 
Această curbă se  îndepărtează progresiv, dintr'o 
parte şi  dintr 'alta, de arcul de cerc pe care îl 
încadrează, Iăţindu-se În formă de acoladă, aşa 
cum se găseşte şi la învelitorile  frontoanelor 
l aterale de la Biserica Dom.nească din Curtea-de-

Fig. 7. 

Argeş şi, de altfel, la bisericile bizantine din Cons
tantinopol şi  din Salonic. 

Frontoanele de  acelaşi gen, care se găsesc la 
bisericile d in Serbia, la  Cruşevaţ şi  la  Calenici 
(unde au fost de curând restaurate de către d. 
arhitect Oh. Boscovici), au o formă puţin diferită 
de acelf!a de la  Cozia, de la Biserica Domnească 
din Curtea-de-Argeş ş i  de la b iserici le din Cons
tantinopol şi  d in  Salonic, pomenite mai sus. 
Intr'adevăr, în Serbia l inia învelitorii, ca ş i  acda a 

4 
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frontonului pe care ea se apl ică, este frântă Într'o 
parte şi Într'alta, Însă nu Încovoiată 1 .  

De asemenea ş i  bolta absidelor d in  fdţa fron
toanelor este d i ferită de cele din România. În 
Serbia, bolta, cel puţin actualmente, e joasă şi 
acoperi tă direct cu  olane, pe când la  noi bolta 
absidei e acoperită cu o şarpantă de lemn, care 
se Înscrie În arcul de p iatră al frontonului. Ea 
e ste învelită cu tablă de aramă, de plumb sau de 
fier. Aşa le  găsim la B iserica Episcopală d in 
Curtea-de,Argeş 2 ş i  la biserica Mănăstirii Dealului, 
unde a fost reconsti tuită la u ltima  reparaţie ce 
s'a făcut Învelitorii acestei biseric i ,  În anul din 
u rmă. Această d in urmă variantă românească, cea 
mai  potrivită cu  învelitoarea de tablă pe şarpantă 
de lemn ş i  cea care de altfel nu a fost d ictată 
,de urmele cenuşii găs i te în zi dărie (fig. 1 0) ,  am 
Întrebuinţat-o şi noi la Cozia. 

Soluţia românească este mai apropiată de cele 
din Constantinopol şi din Salonic, pomenile mai 
sus, ş i  se inspiră mai direct din formelt" pur bi
zant ine, pe când, în Serbia, caracterele arhitecturii 
sânt mai part iculariste. 

Precum am arătat mai sus, urmele aticului şi a 
poalei lui s'au găsit de-a lungul faţadelor laterale ,  
afară d e  abside şi  d e  faţada principală. S'a vazut 
atunci că a coperişul În plan (fig. Y) are forma 
unei cruci cu braţele neegale, care se înfig în cele 
patru feţe verticale ale basei turlei pantocratorului. 

Această d ispos iţie originală constituie varianta 

1------ 2,6c,.,.,.------I 

' Ţ  

Această formă o găsim a ic i  ca  ş i  la  Constanti
nopol. Deosebirea principală d intre tipul de la 
Constantinopol şi  tipul special sârbes c îl constituie 
absidele laterale, care l ipsesc, după cum ştim, în 

tipul constantinopoliian. Un tip intermediar între 
ace ste două este biserica-tip de la Muntele Athos 
În formă de  cruce, care are şi absidrle laterale, 
ca ş i  biserica de tip sârb<:sc. Adaosul absidelor 
laterale este singura deosebire de plan intre tipul 
de la Constantinopol ş i  cel de la Athos, iar deo-
sebirea de plan între tipul de la Athos ş i  cel d in 
Morava sârbească este posiţia celor patru stâlpi 
interiori cari susţin �upola. La Athos ca şi la 
Constantinopol ei sânt i solaţi în centrul biseric i i ,  
pe când în Serbia e i  sânt alipiţi de zidurile la

� terale ale bisericii. 
� In  Ţara-Românească găsim monumente din fie-1 care dintre aceste trei tipuri : Biserica Domnească 

din Curtea-de-Argeş represintă perfect tipul COII S
tantinopolitan, biserica de la Snagov pe cel atoni c  

!-__________ -...J _ _ _ . .  _ _ _ 

rarămidd� dr'n COrl7lSP 
J --

Fig. 8. 

-specific sârbească a cunoscutului tip de biserică 
zis "în formă de cruce greacă", pe care d. Gabriel 
Millet l-a definit perfect : o cupolă peste o cruce. 

I G.  Millet, L' ancien ar! serbe, fig. 1 9 1 , 204, 206-206. 
.2 G. Millet, în Melanges Iorg a, p. 853. 

şi biserica de  la Cozia pe cel sârbesc. Datorită 
descoperirii, făcute de d. arhitect Atanasescu, a 
urmelor frontoanelor de  la abside, s'a putut re
constitui destul de complect arh itectura biseri c i i  
ş i  frumoasa e i  composiţie de la origine. In această 
reconstituire nimic nu este datorit imaginaţiei ar
hitectului restaurator, ci, d in  contra, totul este re-
sultatul raţiunii .  Nu s'a urmărit decât reconstituirea 
ş i  complectarea urmelor ce s'au găsit supt ten
cuială şi supt Învelitoare. D acă arhitectura veche 
a fost astfel ascunsă vederii ,  ea  a fost, În schimb, 
mai bine păstrată ş i  ni-a fost dat să  o putem re
găsi şi restaura . 
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Corn işa principală nu a fost re găsită nicăiri, 
fi indcă fusese rătezată atunci  când s'au supra-înălţat 
zidurile. A trebuit să o reconstituim prin ana
logie cu aceia pe care am găsit-o la frontonul 
din faţada principală (fig. 5). Aceasta este compusă 
din trei rânduri de cărămizi în zimţi, alternate cu 
patru rânduri drepte (fig. 6) .  E probabil că şi  

--- - --- - - - --- - -

Fig. 1('. 

cornişa principală de  la origine să fi avut aceiaşi 
composiţie, care este, de  altfel, cea obişnuită în 
arhitectura bizantină clasică, iar faptul că ea, cornişa 
de la  atic, care este secundară şi  care s'a găsit 
complectă în unele puncte şi  în special în locul 
unde aticul bate în basa turlei  (fig_ 7), este com
pusă din două rânduri de zimţi alternate cu  trei 
rânduri de cărămizi drepte, ne confirmă în credinţa 
că la cornişa principală de la origine era composiţia 
acelei de la frontonul din fatada principală , care 
s'a găsit ascunsă supt învelitoare ; ea avea partea 
e i  superioară rătezată, spre a putea încăpea supt 
acea învelitoare executată cu mult în  urmă. Cât 
despre corn işa frontonului d in  faţada princ ipală, 
ea pare a fi  fost refăcută În altă epocă, odată 
cu cel puţin o parte din fronton, căci atât cali tatea 
căr3mizi i ,  cât şi  aceia a zidărie i ,  sânt departe de  
a f i  l a  Înălţimea părţilor care datează de  la origine. 
Pare deci probabil ca partea de sus a frontonului 
şi cornişa să fie dintr'o epocă mai târzie. 

Trebuie să mai observăm forma neobişnuită- a 
acestui fronton În faţada pri ncipală. E I  este frânt 
de o parte şi  de alta, însă, în loc ca aripile frânte 
să fie orizontale ,  ca la frontoanele sârbeşt i ,  ele 
urmează panta de scurgere a poalelor aticului de 
la  spatele frontonului. 

Negăsind niciun indiciu care să ne poată lă
muri asupra formei de la origine a frontonulu i ,  
e l  a fost păstrat aşa cum s'a găsit, complectându-i 
ş i  l ipsurile ş i  rostuindu-se cărămizile, după ce au  
fost curăţite de varul care le  acoperia. 

Un detaliu care presintă o deosebită importanţă, 
cum vom vedea mai departe, este linia pe care o 

urmează ati eul În dreptul zidului ce de sparte na
osul de pronaos .  Intr'adevăr, el se răsfrânge puţin 
acolo spre exterior în dreptul acestui z id (fig. 9), 
În două puncte simetrice_ Aticul fOI mează astfel 
de·asupra întrf'gului pronaos o suprafaţă aproape  
pătrată, peste care se poate presupune că  se ri dica 
la  origine o clopotniţă sau un turn, asămănător 
cu acel de la Cruşevaţ sau Calenici, Naupara sau 
Sisoevl' ţ, din Serbia. 

După toate probabil ităţi le, un asemenea turn a 
existat şi la Cozia, căci numai astfel se poate 
justifica l in ia ocolită şi lăţită a aticului. Forma 
acestui turn ipoteti c n i  este, de altfel, cu totul 
necunoscută, căci niciun document grafic şi  nicio 
indicaţie nu există asupra lui ,  decât doar di
mensiunile lui  orizontale. A trebuit, în consecinţă, 
să ne mulţumim a indica printr'o cruce centrul 
locului ce·1 ocupa acest turn. Această cruce este cea 
care se afla În partea d in  faţa a învel itori i  su
primate de-asupra pridvorului. D. Gh. Boscovici, 
conservator la Museul din Belgrad ,  este primul 
care a contribuit la desluşirea acestei chestiuni 
a clopotniţi lor de peste p ronaos, Împreună c u  
George Balş ("Starinar", 1 933·4, ş i  "Bul. Corn. 
Mon. Ist. " ,  1 934, fasc. 8 1 ). 

Neposedând n ic iun document asupra fOI mei  ş i  
disposiţiun i i  aces1ui  turn  de pe  pronacsul bi
sericii de  la Cozia, ne putem În1reba dacă era un 
turn sau o clopotniţă. Examinând b isericile sâlbeş1i 

Fig. 1 1 .  

care şi-au păstrat turnul de p e  pronaos, constatăm 
că ele au disposiţiuni diferite unele de altele. La 
Cruşevaţ şi  la Naupara ,  par a fi clopotniţe ; la 
Calenici ,  din contra, l ipsa ferestrelor n i  arată că 
nu poate fi clopotniţă. Cozi a şi  Sisoevaţ par a 
fi casuri similare, căci ambtle biserici au pro'" 
naosul boltit  cil indric. Trebuie să observăm aici 
că bolţi le  de  formă cil indri că erau aproape  exclusiv 
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întrebuinţate la  boltirea pronaosului în veacul al  
XVI- lea,  mai  ales în prima jumătate a lui ; bise
rici le din Brădet (circa 1 400 ?), Stăneşti ( 1 537), 
Ostrov ( 1 52 1 ), Valea (1 532), boln iţa Cozi e i  ( 1 542) 
sânt astfel boltite, însă n iciuna din aceste biserici 
nu a avut clopotniţă sau turn pe  pronaos ; de 
a l t fel este evident că bolta de  formă cil i ndrică 
nu se armonisează cu suprapunerea unui turn 
pătrat : mult mai  logică este în ace.st ca� bolta 
pe pandJntivi din veacul al  XVII - lea, cum este, 
de exemplu, la S fântul Nicolae din Târgovişte, la 
Bărbuleţ, la Flămânda, la Comet, etc. 

Pare, prin urmare, mai probabil că  bolta în formă 
de cil indru nu a fost făcută decât după surpa rea 
clopotniţi i ,  poate în veacul al XV-lea, asupra căruia 
nu sântem de loc documentaţ i , sau în prima ju
mătate a veacului al X V I-lea. 

O altă întrebare la care nu se poate răspunde 
precis pănă acum, este următoarea : în ce mod 
'se  putea ajunge l a  acel t urn ? Nu se vede nicăiri 
vre-o scară sau locul unei scări ,  ş i  atun c i  ne putem 
întreba dacă turnul nu era un adăpost SdU o ascun
zătoare, l a  care se putea ajunge numai printr'o 
scară portativă, care se ridica în urmă, sau printr'o 
scară ascunsă în grosimea unui zid. La Cozia 
acest zid dintre naos şi pronaos are o grosime de 
1 ,52 m . ,  cu 30 centimetri mai mult decât zidurile 
exterioare. Viitorul ne va desluş i ,  poate, asupra 

Fig. 12. 

acestui punct. 
Pridvorul este un adaus din t impul Domniei 

lui Vodă-Brâncoveanu, cum dovedeşte şi  arhitectura 
sa ( 1 706). Pri n veacul al  XIX- lea, probabil în prima 
jumătate a lui ,  e l  a fost supra·înălţat, ca şi  întregul 
-corp al biserici i ,  după cum am arătat mai sus. 

Pi laştrii, de inspiraţie clasică, cu capitele în gen 
doric, ce împodobiau faţadele pridvorului, n i  a rată 
începutul veacului a l  XIX-lea, când s'au întrebuinţat 
mult elementele neoclasice. Ei erau , nu din cără
midă, ci  numai din mortar, iar capitelele lor erau 

.. .... 

Fig 13.  

despărţite de  cornişa superioară printr'un spaţi u 
l iber, contrar regulelor logice ale arhitecturii clasice,  
care cer să se razime cornişa direct p e  pi laştri : 
asemenea exemple defectuoase se găsesc adesea 
ori  În veacul al  X IX-lea, când decadenţa arhitec
turii este atât de  mare,  Încât nu se mai cunoşteau 
nici princip i ile e i  cele mai elementare, şi nu se  
mai  urmăriau decât unele forme decorative dictat e 
de mode străine. Când s'au coj it tencuielile , s'a 
mai constatat În partea laterală din spre Nord a 
pridvorului urmele unor medalioane c i rculare, . care 
imitau În ipsos, în mod foarte rudimentar, fru
moasele rosete de p iatră a jurată de la origine ; 
a ceste rămăşiţe s'au găsit Înh'o s1are foarte şu
bredă ; ele, de  altfel, nu au nic io valoare artisti că.  
Medalioanele d in  faţada pri ncipală sânt decora l e  
c u  fresce ; î n  special i coana hramului, care s e  
găseşte î n  axul faţadei ,  l a  o înălţ ime mai  mal e 
decât cele laterale, aşa că e tăiată de l inia cornişe i  
vech i ,  a l e  căror urme au fost găsite supt te n cuială : 
ea nu s'a putut conserva decât ocol ind corni�a 
În jurul medalionu !u i .  

O dată reconsti tui te p roporţi i le de la  origine a l e  
pridvorulu i, a coperişul lu i  a resultat d in  forma 
bolţi lor acestuia, c are se compun dintr'o c upolă, 
centrală mai Înaltă, proptilă de o parte şi de a l ta  
cu o semi-cupolă mai  scundă. Am căutat a reduce 
pe cât posibi l  înălţ imea învelitorii pridvorului, 
pentru a lăsa cât mai liberă ochiului faţada prin
cipală, cea veche, a bisericii , o parte a ei rămânând, 
în mod inevitabil, ascunsă. Composiţia acestei fa-
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ţade, după cum constată d. G abriel MiIlet, presintă 
asămănare cu faţadele bisericilor sârbeşti. In partea 
superioară a frontonului se găseşte o arcadă largă 
de cărămidă aparentă şi foarte simplă, după cum 
<:onstată d.  Gh Boscovici 1, dacă o comparăm cu 
celelalte arcade ale faţadelor, care sânt bogat de
corate cu piatră sculptată, teracote şi cărămizi 

Fig. 14. 

aparente ; mal JOS ,  în parte ascunse de bolţi le 
pridvorului, s'au găsit alte trei arcade mai mici 
{fig. 1 ), ornamentate cu mici tera cote ca  ş i  ce
lelalte  arcade ale faţadelor. In arcada m ijlocie s'a 
găsit o piatră ajurată şi sculptată, care servia de 
sigur ca ventilaţie sau poate ca fereastră, ca şi 
<celelalte deschideri circulare din faţadele laterale 
aflate la acelaşi nivel. 

Toate aceste ferestre au fost zidite cândva, dar 
.arcurile lor se văd din interiorul biserici i .  

Dacă partea superioară a faţadei principale a 
iost probabil modificată atunci când a căzut clo
potniţa, partea de jos, cu cele trei arcade mici ,  
-este de sigur d e  l a  origine. 

Faţadele bisericii s'au cQnservat relativ bine supt 
-tencuiala care le ascundea, şi au fost complectate 
-acolo unde  cărămizi le erau măcinate de vremuri. 

Ferestrele ( u  chcnare le  lor de piatră sânt d i n  
mai multe epo(�le fii nd  toate Î n  stare bună ,  
s'au păst ra t  Î l l 10cmai cum s'au găsit. E le  arată 
în mod e locven t  di feritele epoci în care bi sn ica 
a fos t  rest au ra t ă  şi t ransformată. Feres trele de  la 
·naos ş i  de  la a l tar sânt toate de la  origine, in 
ceia ce priveşte partea lor superioară, de  la brâul 
·d e  piatră al bisericii În sus. Tntr'a devăr, asămănarea 
chenarelor lor cu (ele din Serbia , în special cu 
'unele sculpturi de la  ferestrele bisericilor din 
'Cruşevaţ ,  Veluce şi Ravaniţa este izbitoare !. 

1 ? _ _  B oskovici, Le narthex de Cozia ava if-il U il etage 
:supeneu r ;  Bul. Com. Mon. Ist., 1 934, p. 1 2 1 .  

, Gab riel  M i l let, L '  A ncien a rt serbe, fig_ 1 84, 1 85, 1 86, 
� 5, 196, 1 97, 225, 226 elco 

E uşor de văzut că tie au fost lungite În jos, 
supt nivelul brâului de piatră, pe care se răzimau 
probabil la origine, ca şi cele din Cruşevaţ. Cu 
ocasia lungirii ferestrelor s'a rătezat acel brau 
de piatră, iar motivele de sculptură s'au repetat 
pe  părţile inferioare adăugite. Dar diferenţa d e  
factură dintre acele două păI ţi ale ferestrelor con
firmă evident cele două epoci diferite cărora ele 
aparţin 1 .  

într'adevăr, În partea de  sus a ferestrelor, orna
m entele se compun din flori şi foi stilisate în 
genul oriental, d in  Împletituri şi din motive mai  
mult  sau mai puţin geometrice, care amintesc sti l u l  
armenesc ; relieful este mic  şi nemodelat, pe  când 
în par:tea de  jos rosetele şi pragurile inferioare 
sânt cu totul în alt gen. Rosetele nu se mai 
compun d in  împletituri, c i  din mic i  foi de acan t  
modelate, iar pragurile se  compun d in  ramuri ş i  
foi de acant  'rotunjite şi de:: formă molatecă,  în 
genul sculpturii din a doua jumătate a veacului 
al XVIII-lea. 

Din comparaţia ferestrelor de la  Cozia cu cele 
de la Cruşevaţ se  mai poate deduce că acelea d e  
l a  Cozia erau ş i  ele l a  origine despărţite Î n  două 
arcade mici, printr'o colonetă, cum sânt cele de  
la  Cruşevaţ, Velu ce, etc. Intr'adevăr, examinând 
ferestrele de  la  naos şi altar la Cozia ,  d_ Gabriel 
MiIlet, în anul 1924, ni-a atras atenţia asupra mo
dului lor rudimentar cum se găsiau c ioplite intra-

Q- " � - f.ormă de cruee 
Ornamente gă:;ite in partea de arl)� il frQl1lonULU l  de la nord. . 

Fig. 1 5. 

dosurile arcurilor, deducând că e l e  fuseseră modi
ficate cândva. Pare foarte probabil că acele dot " ă 
mici arcuri alăturate au  fost cândva reduse la 
unul singur. 

O reconstituire ipotetică a fe restrelor d e  la  

1 Bul. Com. MOIl. Ist. )  1933, fig. �05 - 1 2 .  
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.origine e posibilă , orientându-ne după casurile si
milare din Serbia, Însă restaurarea lor ar fi mult 
mai greu de reali sat, căci ea ar presupune demon
tarea pietrelor vechi spre a fi depuse într'un 
Museu şi înlocuirea lor cu a.ltele noi, reconstituite 
şi · complectc,te. Mai interesant însă şi mai logic 
ar fi a se face  pentru Museu o reconstituire 
ipotetică în ipsos şi a se lăsa ferestrele  aşa cum 
sânt, căci pentru cine poate înţe lege ele poves
tesc mai bine d�cât am putea-o face, tot trecutul 
bătrânei biseri ci. 

Fotografii le publicate în Bul. Corn. Mon. Isi., 
1 933 ,  fig. 505-12 , permit stud iul lor com
parativ : e le  sânt datori te d- lui  a Ih itect 1 .  Ata
nasescu .  

Ferestre le  de  la pronaos, în  număr de două, 
sânt d i n  veacul al XVI lI-lea. Cea din spre Apus 
este de  sigur de  la 1 706, căci  are caracterul brân
covenesc, cu arcul în acoladă foarte tUl tită, ca acelea 
de la Mănăstirea Hurezi, şi cu  ornamente sculptate, 
amin t ind  pe acelea în lemn d e  pe uşi le şi jeţurile 
arhiereşti din veacul al  XVI I I · lea. Cealaltă fereastră 
de  la pronaos .pare mai tâlzie, cu frunzele "rin
ceau"·ului moi ş i  greoaie, mai apropiate, ca fac
tură, de cele de la părţile de jos ale ferestrelor 
de la naos, a nal isat e mai sus. 

Atât d .  Gabriel MiIlet, cât şi d. Gh . Boscovi ci 
observă că pronaosul trebuie să fi fost l a  origine 
fără ferestre ş i  luminat numai prin ochiurile de 

Fig. 16. 

la partea super ioara, care mai târziu au fost zid ite. 
Uşa bisericii e din epoca lui Vodă Brâncoveanu, 

precum ni arată pisania 1, aşezată de  Antim Ivi
reanul, când era episcop de Râmnic ; ea are aceiaşi 
c omposiţ ie ca  ace ia  de la Mănăstirea Hurezi 2. 

J N Iorga, 11lscripţU, 1 ,  p.  175. 

2 N GhicJ-Budeşt i ,  Bul. Cam. Mon. Tst., 1 936, fig. 947-55. 

ZugrăveIile de pe bolţi par d in  aceiaşi epocă. 
Jeţul de piatră de la  dr eapta uşii pare mai recent. 
EI este aproape i dentic cu acel d in  pridvoru� 
bisericii Xeropotam de la  Athos, şi este într'un 
stil rococo decadent. 

4 . •  

J;-

Studiul atât de  precis şi de documentat al d-Iu � 

Orr1c7mPn!p pisiIP {/1. �,.(Pd J, J1!pJ! ",JdI7UlL/l· dP;d .w 

Fig. 1 7. 

G. MiIlet, publicat în Melanges Iorga, la paginile-
827 şi urm., asupra bisericii din Cozia în raport c u  
bisericile Moravei sârbeşti, ni  arată c ă  biserica 
noastră nu este o cop ie  după o biserică sârbeasc ă .. 
ci o variant ă după monumentele din această şcoală ,  
executată de către unul  d in arhitecţii sârbi a i  
cneazului Lazar sau ai fiului său, Dr.spotul Ştefan •. 

care a fost chemat d e  Mircea-Vodă în Tara-Ro
mânească. Locul Coziei în seria a cestor b iseri c i  
a fost perfect stabi l it de  către d .  Gabriel Millet, 
care o găseşte mai puţin îndrăzneaţă ca proporţ i i  
decât celelalte biseri c i  sârbeşti de  acelaşi t ip  .. 
însă concepută cu  mai mult s imţ al măsurii şi cu 
gustul logicei, c are cara cterisează tradiţia bizantină. 

Din cele de mai sus ar resulta următoarele 
date principale în istori cu l  biser ic i i  şi al Mănăs
tirii Cozi a : 

1 .  Zidirea biseri c i i  de către Mircea-cel ·Bătrân 
în 1 386- 1 393, începută poate d e  Radu-Vodă,  cu 
ajutorul călugărului Nicodim şi printr'un arhite ct 
sârb. (Biseri c i l e  surori de la Cruşevaţ, Caleni c i�  
Veluce, etc., au fost zidite între 1 370 ş i  1 4 05.) 

2. Căderea c1opotniţei de pe pronaos la o dată 
încă necunoscută şi refacerea bolţi i ,  probabil îa 
prima jumătate a veacului al XVI-lea, când bolţi l e  
de  formă cilindrică erau foarte m u lt întrebuinţat e
în pronaosul biseri ci lor. Am citat mai sus ase
menea exempl e. Poate că tot pe atunci s'a refăcut 
ş i  zugrăveala din pronaos. 

Se poate presupune că aceste l ucrări au fos� 
făcute de catre Neagoe Basarab la 1 5 1 7 ,  data 
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i nscripţiei descoperite de d .  V .  Drăgh icean u  ş i  
-salvate d e  d .  arhitect Atanasescu, aflat ă pe  
faţada d in  spre Nord a pronaosulu i .  Ea  a fost 
tradusă de către d. V. Brătulescu şi publicată În 
broşura ce a dat asupra Călimăneştilor şi mo
numentele istorice d in Împrejurim i, pagina 1 3. 
lnscripţia este incomplectă. Se şt ie că Nea
goe Basarab a zidit la 1 52 1  biserica din Ostrov, 
aflată pe insula din apropiere de Călimăneşti. 

3. La 1 542, Petru-Vodă, adecă Radu Paisie, a 
zidit  bolniţa Mănăstiri i Cozi a, În care vedem bolta 
pronaosului tot în formă ci l indrică. Poate că tot 
atunci el să fi făcut şi alte lucruri la mănăstire, 
insă ele nu n i  sânt cunoscute. 

4. La 1 594 i eromonahul Amfiloh ie  zideşte micul 
paraclis d in colţul Sud-Est a l  mănăstir i i ,  pe malul 
O ltului. Această lucrare este poate în relaţii cu 
alte transformări ş i  clăd iri de mănăstiri ,  care însă 
.nu se pot precisa. 

5 .  La 1 705-7 Păharnicul Şerban Cantacuz ino, 
o ru jă de aproape a lui Vodă-Constantin Brân
-coveanu, acel care a restaurat Mănăstirea Comana 
din Vlaşca, care a restaurat ş i  paracl isul  Mănăs
tirii B istriţa din V âlcea, adăugindu-i pridvorul, 
unde se găseşte zugrăvit portretul lui şi al soţiei, 
Andreiana, z ideşte pridvorul d in  faţa biseric i i  
Cozia, reface uşa cu pisanie nouă, aşezată de 
Antim ,  episcopul Râmniculul, v i itorul Mitropolit 
Antim Ivireanul. Tot atunci se adaugă cornişa 
-iurlei ş i  se reface cu pol a cu crucea şi basa e i  

de  p iatră. Tot Păharnicul Şerban Cantacuzino 
reface zugrăveala din naosul biseri ci i  ( 1 707) şi 
pe aceia din pri dvor ş i  restaurează în bună parte 
mănăstirea, fântâna de pe laturea de Nord şi foi
şorul din colţul Nord-Est al curţi i .  eL:. 

6 .  Pe  la sfârşitu l  veacului al XVI I I- lea  au fost 
făcute, pare-se, importante lucrări : l a  biserică 
lungirea ferestrelor În jos şi tăierea brâu lu i  de 
piatră ; facerea jeţului de piatră din pridvor şi 
poate a fântâni i  din curte, lângă b iserică. Tot 
atunci s'au restaurat chilii le de pe laturea de Sud 
ş i  s 'a refăcut foişorul cu scara de pe a e{'2 stă 
lature de Sud a curţii .  

7. fn prima jumătate a veacului a l  X I X· lea, se 
pare că după un  incendiu, ale cărui urme s'au 
găsit (vezi memoriul d-Iui arh:teet Atanasescu),  se 
Înalţă tot zidul bisericii de jur împrejur, se reface 
învelitoarea, se adaogă două turle de lemn Învelite 
cu tablă peste pronaos ş i  se tencuieşte din nou 
biserica pe d in  afară. Aceste l ucrări ar putea fj 
puse în relaţie cu reparaţi i le ş i  resta urări le Între
prinse de Vodă-Bibescu la diferite monumente 
vechi din ţară , cum sânt cele de la Tismana, de  
la Bistriţa, de  la Arnota, de  la  Dealu, etc., cu toate 
că la Cozia stilul nu este cel neo-gotic al lu i  
Schlatter ş i  alţi i .  

Acestea sânt datele aproximative ce se pot 
ceti pe monumentul însuşi. E le  urmează a fi pre
cisate d in  datele documentelor i storice vechi .  
Acesta este însă un teren care nu ni apal ţine. 
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EXTRAS DIN MEMORIUL DE SANTIER 

Lucrările s'au Început cu turla, care era acoperită 
cu o pătură de tencuială. În special, la  partea 
superioară, zimţii de cărămidă de la  arcuri nu se 
mai vedeau ; picioarele  verticale dintre ferestre 
erau transformate În pilaştri cu capitele, iar cornişa 
li psia cu  totul. 

Curăţindu-se cu Îngrijire tencuiala suprapusă, 
s'a putut reconstitui arhitectura de la  origine, care 
s'a complectat cu cărămizi special presate, de di
mensiuni egale cu cele vechi .  Cornişa s'a refăcut 
În forma celorlalte, ale căror urme s'au re găsit la  
corpul bisericii. 

Negăsind niciun indiciu asupra formei Înveli
tori i  turlei, care poate să fi fost, la  origine, aceia 
a turlelor bizantine, adecă aşezată direct peste 
l inia festonată a arcuri lor şi fără i ntermediarul 
unei cornişe  orizontale, a m  crezut că este mai 
prudent a se  păstra forma actuală, corectându-se 
pe cât cu putinţă silueta ei  prea umflată, dar păs
trându-se scheletul şarpantei de lemn, care s'a 
găsit destul de bine conservat, căci este de dată 
recentă.  

O schimbare radicală a Învelitorii turlei ar 
mai fi necesitat poate şi mutarea mai jos a crucii 
şi a basei ei de pia(ră cioplită, care, după forma 
ei, pare a fi de la restaurarea din timpul lui Cons
tantin-Vodă Brâncoveanu (1 705-6) ş i  care, după 
toate probabilităţile , este solidară cu  cheia bolţii 
pantocratorului. 

Această operaţie ne-ar fi dus prea departe, mai 
ales că bolta pantocratorului este zugrăvită În 
in terior ş i  că nu era admisibil să ne  ati ngem 
de ea.  

Basa turlei presintă supt tencuială, În mod destul 
d � visibil, toate elementele ei  decorative, care s'au 
l urăţat şi complectat. 

Cele patru arcuri de descărcare În semicerc, 
care se văd pe feţele  verticale, sânt caracteristice 
ale construc"1iei sârbeşti. 

Când s'a Început desfacerea acoperişului de la 
corpul bisericii , bănuiala că vom găsi În părţile 

, 

ascunse de Învelitoare elementele arhitecturii vechr 
cu  frontoanele caracteristice ale bisericilor sârbeşti 
s'a a deverit. Peste extradosul bolţilor de  la absi
deie laterale ş i  de la altar, s'au găsit la fiecare 
din ele, atât În stânga, rât şi în dreapta lor, ur
mele bine conservate ale baselor unor arcuri În 
semicerc,  care Încunjurau calotele de la cele trei  
abside. Aceste urme stabilesc, În mod perfect, 
a tât locul planurilor ver1 Îcale ale celor trei fron
toane, cât şi forma şi composiţia lor, ceia ce n i-a 
permis să le  reconstituim În mod precis. 

într'adevăr, din memoriul zilnic al lucrărilor şi 
din fotografiile şi desemnele care ÎI Însoţesc, se
v ăd precis urmele arcurilor de la frontoane, care
se compuneau dintr'un rând de pietre cioplite şi 
sculptate, având o lăţime de 32-36 centimetri, În
l unjurate cu o bordură compusă dintr'un rând 
de  mici flori  de teracotă cu  patru petale, aşezate 
cu mortar şi Încadrate de o parte şi de alta cu  
un rând de  cărămizi aparente ;  peste această bor
dură se  găsia o cornişă de  cărămizi aparente 
aşezate În zimţi după disposiţia bizantină cunos
cută. Urmele acestei cornişe s'au găsit pe ic i  colo
În zidăria veche, ceia ce  a permis a se  determina 
destul de precis traseul ei, care se  Încovoaie 
printr'o curbă continuă ş i  se îndepărtează într'o
parte şi într'alta de arcul de cerc pe care î l  în
cadrează, Iăţindu-se în formă de  acoladă , spre a 
se lega cu corn işa secundară inferioară, care co
respunde cu "aticul" caracteristic sârbesc ce se 
găseşte de-asupra cornişei principale a corpului. 
bisericii şi este aşezat într'un plan vertical mai 
retras. Prin această disposiţie se  formează de jur 
împrejurul învelitorii bisericii o poală situată la, 
un nivel mai  jos, care lea.gă basa aticului cu cor
nişa principală. Învelitoarea se găseşte astfel 
Împărţită În două zone ; una periferică inferioară , 
constituită din a c e l  poală, şi alta centrală, mai ri
dicată, având forma unei cruci cu braţele visibile· 
în spaţiu ; aceste braţe sânt infipte in cele patru, 
feţe ale bas ei turlei pantocratorului. 
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Această disposiţie originală care constituie, va
rianta specific sârbească a tipului de biserică "în 
formă de cruce greacă", O regăsim,  dar mai puţin 
accentuată, la biserica Mănăstirii Dealului şi la 
Biserica Episcopală din Curtea-de-Argeş 1. 

Corn işa principală a bisericii s'a reconstituit după 
aceia găsită l a  frontonul din faţada principală supt 
învelitoarea care le ascundea ; ea se compune 
din trei rânduri de cărămizi aparente în zimţi 
alternate cu patru rânduri drepte. Acest fronton 
din faţada principală s'a găsit rătezat la partea 
lui superioară, pentru că nu încăpea supt acope
rişul făcut pe la începutul veacul u i  al XIX-lea, 
când s'au ridicat zidurile bisericii de jur împrejur 
cu aproape un metru 2 .  Părţile lipsă ale fronto
nului s'au rezidit şi s'au complectat părţile stricate. 
Trebuie observat că forma frontonului din faţada 
principală e ste frântă în ambele părţi îl1 dreptul 
aticului, în loc de  a fi o curbă continuă, cum s'au 
găsit urmele la  frontoanele celelalte. 

Aceasta ar da de bănuit că, În ce priveşte corni� a  
frontonului principal din faţadă, e a  n u  este c e a  de l a  
origine. Se zice că ea a fost refăcută cândva, l a  o 
restaurare mai veche. De altfel, zidăria acestei cornişe 
nu are regularitatea şi calităţile de bună execuţiune, 
ce caracterisează părţile  de la origine, cum este 
zidăria frontonului pe care ÎI Încoronează ; n ic i  
cărămizile nu sânt  de aceiaşi calitate. Negăsindu-se 
Însă niciun indiciu care ar fi putut să ne lămu
rească asupra acestui punct, frontonul s'a păstrat 
aşa cum s'a găsit, complectându-se părţile lipsă 
şi reparându-se unde au fost stricate. Supt corn işa . 
acestui fronton, care era văruit, s'a găsit o zonă 
decorată cu motive lineare , zugrăvite În mod ru
dimentar ş i  de sigur Într'o epocă foarte târzie, 

, B n !. Cam. Man. 'si., fasc. 53-54, p l a n ş e l e  LlX-LXV 
şi pL LX V I I - j  X X X \· ! .  

I Vezi m e m o r i l l i  l u crăr i lor. 
Bul. Com. Mon. [s,. - Fasc. 95, 1938. 

cei a ce  ar confirma poate ipotesa că ş i  cornişa a 
fost refăcută cândva. 

Un detaliu care presinlă importanţă şi care dă 
loc la diferite ipotese este Întreruperea liniei 
arcului, În două puncte simetrice aflate pe faţadele 
Nord şi Sud, şi restrângerea ei spre exterior, În 
aceste puncte, formând peste pronaos o suprafaţă 
mai Iată, de formă aproape pătrată. 

Se poate presupune că peste acest pătrat se 
afla la origine o clopotniţă sau o ridicătură În 
formă de turlă, asămănătoare cu acele de la Ca
lenici  sau de  la  Cruşevaţ, În Serbia. 

Neavând nici-o ind icaţiune ş i  niciun document 
asupra acestui element ipotet ic ,  ne-am mărgin i t  
a-I motiva prin forma ce resuItă în traseul acope
rişului şi printr'o cruce aşf zată în centrul spaţiului 
pătrat, astfel determinat. 

Acea cruce este aceia care se află În partea· 
din faţă a acoperişului, pe care l -am suprimat în, 
dreptul pridvorului spre a se permite libera vedere 
a frontonului din faţada principală. 

Pridvorul care a fost adăugit în faţa biseric i i  
î n  timpul Domniei lui Constantin-Vodă Brâncoveanu 
şi care fusese supraînălţat mai tărziu, odată ( u  
zidul bisericii d e  jur împrejur, s'a readus l a  pro
porţi ile ei  primitive. 

Locul cornişel s'a regăsit în zidărie, .şi aceas1 a 
s'a reconstituit cum era. 

Spre a se păstra zugrăveala hram ului, cu firid:t 
acestuia, s'a ocolit cu cornişa arcul firidei. 

Acoperişul pridvorului a resultat din forma bol
ţilor ş i  s'a păstrat cât mai jos, spre a se permite 
o cât mai bună vedere a frontonului din faţa da 
principală, care este de la origine.  

• 
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LA REST AURATION DE L'EGLISE DU MONASTERE 
DE COZIA 

PAR N. GHIKA-BUDEŞTI. 
--0--

Jusqu'a ces demieres annees, l'architec1ure de 
<\'eglise de Cozia etait en grande partie cachee sous 
une epaisse couche d'enduit a la chaux ; en  plus 
la  toiture, qui avait ete surelevee de plus d'un 
me tre (fig. 3) au  cours du XIX-e siecle, en  cachait 
les parties les plus importantes. Ces o bstacles 
avai ent retarde nos invesligations et ce n'est  qu'en 
1 928 que les recherches systematiques purent 
ctre entreprises  et que les travaux de restauratio n  
furent c ommences. 

La tour fut aisement reconstituee dans ses de
tai ls , car sous l'enduit o n  retrouva l e .>  e lements 
de la comiche, des arcs et des piedroits. La 
comiche superieure nous apparut d'une qualite 
differente. au point de vue de  la  mayonnerie et 
du  materieI .  I l  est probable qu'elle dut etre refa ite 
o u  p lut6t rajoutee en 1 706, lorsque le  munument 
fut reslaure, sous le regne du prince Constantin 
Brâncoveanu. L'on retrouva sous l 'enduit les arcs 
en dents de scie q ui encadrent l e  haut des fe
netres ; ces dents de scie avaient ete nivelees a 
coups de marteau afin de pouvoir appliquer le 
crepi a la chaux qui recouvrai t  le tout. La cor
niche ainsi que les arcs furent reconsti tues et les 
briques ebrechees furent remplacees. Les p iedroits 
furent d �gages de l 'enduit. I ls etaient couronnes 
de  petits chapiteaux en plâtre ,  au  profil dorique, 
appliques  a la surfa ce de la I I l oyonnerie  proba
blement au  X I X-e siecle, lorsque ces formes furent 
c.ouramment employees. Ces chapiteaux sont vi
sibles sur les photographies p rises avant la  res
iauration .  

La toi  ture de la tour a e te conservee telle 
-qu'elle fut trouvee, en corrigeant, autant que cela 
fut possible,  la forme trop  enflee de la coupole, 
qui  fut recouverte en cui vre ; la  charpente a ncienne 
.etait en bon elat de conservation. 

N ous  nous sommes demand�s s i ,  a I'orig ine ,  
la coupo le  ne reposait pas  directement  sur  l es  
txtrados des arcs, car ,  comme il a e l e  dit  plus 
haut, la corniche horizontale paraî t avoir de rajout�e 
.a line epoque ulterieure. Les monu'ments de la  

bonne epoque byzantine nous montrent de  nom
breux exemples de  ce!te disposition : les 10urs 
de  la Theotokos, de  la Fetidje-Kilisse a Cons
tantinople, cel les de  St .  Panteleimon et des Sts. 
Ap61res a Salonique, ainsi q ue l 'une des tours 
de I'ancienne Metropole de  Targovişte et cel l e s  
de  I'eglise du Monastere d e  Curtea de-Argeş, en  
Valachie , son t  en effet depourvues de  c omiche 
horizontale et la toiture de la coupole pose di
reetement sur r extl ados, en forme de festons, des 
alcs qui couro nnent le haut des fenetres et qui 
c onstituent eux memes une comiche. 

En Valachie, la comiche horizont::tle paraît etre 
une cons �quence de la charpente en bois eJligee 
par le cl imat plus rude et qui, on  le sait, est in
connue dans les Balcans,  ou les voOtes des c ou
poles sont directement reco llverl es de tui les rondes. 

Cependant nous n 'a\'ons trouve aucune indi
cation  qui puisse nous confirmer dans ceHe hy
polhese et nous avons pense qu'un changement 
aussi radical que la suppression de la comiche 
n'eOt p � s  ele j ustifie, et ce la d'autant plus qu'dle 
date tI e; probablement de 1 706, c'est-a-dire d 'une 
des bonnes epoques de  l'archi tecture valaque. 

L'l  base de la tour a pu etre exactement re
consli tuee et 1'0n a pu degager et complete r  les 
arcs en plein cintre et leurs rosaces centrales en 
pierre sculptee, en t out semblables a celles de 
Kalenitch. 

Mais ce n'est qu'apres qu'on eut demonte la 
toi ture de  l '�glise que I 'on retrouva les €lements 
d'architedure qui permirent l a  reconst i tution d e s  
frontons de  pierre et de brique q u i  surmontent 
les trois absides .  Lorsque I 'on demol i t  la partie 
superieure des mU l S ,  rajoutee au XIX- e  s iec le ,  
l 'on decouv:it derriere ce  mur les  resles d'un 
pet it  attique ,  couronne d'une comiche en dents 
de scie .  Cet alt ique se trouve dans un plan ver
t ical qul:ique peu rn retrait  par rapport au nu du 
mur exterieur, a ins i  qu'on le retrouve a la plupa l t  
des  eglises ser bes d e  l a  Morava, comme, du res te, 
a quelques eglises de la Valach ie ,  telles q u'a 
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Dealu ( 1 502) et  a I'eglise de I 'Eveche de Curtea
de-Argeş ( 1 5 1 8), O ll I'influence serbe est evidente 
dans la  strudure. La reconstitution de la toiture 
des absides fut la partie la plus delicate de c e s  
travaux. Nous eumes la bonne fortune, lors de  
nos recherches, de trouver de  precieuses indi
cations ; notamment nous decouvrimes, sous la 
toiture, les parties inferieure s des arcs verticaux 
(fig. 1 0) en pierre, brigue et  lerre cuite vernissee, 
gui formaient les frontons demi-cireulaires cal a e 
teristiques de I'architecture de  la Morava sel be 
(fig. 1 0 , 1 1 , 1 2, 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6, 1 7  et  1 8) .  

Les photographies gue  nous publions montrent 
les claveaux de base de ces ares : ce sont des 
pierres de 32 a 36 centimetres de large sur appro
ximalivement 50 cenl imetres de haut, recouvertes 
de s culptures dans le  genre oriental et representant 
des entrelaes de style armenien ; ils se trouvent 
encadres d'une rangee de  petits fleU !  ons en ten e
cuite, pris entre deux rangs de briques apparentes.  
Les dimensions et places de ces frontons etant 
ainsi fixes avec precision,  i ls purent etre recons
titues exadement. La corniche en dents de seie 
gui encadre le fronton put etre retablie avec cer
titude, car 1'0n en trouva deS vestiges a plusieU I s  
endroi t s  sous forme de briques ebrechees encla
vees dans la ma<;onnerie en B (fIg. 1 0) .  CeHe 
decouvel te nous prouva que la corniche n'avait 
pas la forme brisee des frontons serbes, ou les 
ai les sont horizontales et se raccordent a angle 
droit avec I'arc du fronton, mais, au contraire, 
gu'e lle suivai t une courbe arrondie en accolade, 
te l le qu'on en  voit a la toi ture des frontons la
t eraux de I'Eglise Princiere de Curtea-de-Argeş ,  
forme plus raprochee des  types byzantins de 
Constantinople e t  de  Salonigue gue des formes 
serbes. En Serbie, les toitures des frontons sont 
en effet brisees aux ai les comme Ies corni ches 
sur lesquelles elles posent. On peut aussi observer 
que l a  toi ture des absides differe en Valachie 
de eelles de la Morava serbe. Ici  ce  sont des 
vou tes basses recouvertes de  tuiles rondes et  
posant probablement sur la ma<;onnerie meme de  
la  voute, tandis qu'en Valachie les absides sont 
recouvertes d 'une charpente en bois recouverte 
de plomb ou bien de cuivre. C'est ainsi gue nous 
les trouvons aux absides de I'eglise de I 'Eveche 
de Curtea-de-Argeş et a celles de Dea lu ,  ou la 
charpen te  s'inscrit parfaitement a I'interieur de 
I'arc du fr onton. Le mate l Îal dide ainsi la forme 
qui lui convir n t. A Cozia ,  comme aux eglises de 
la  Morava, la toiture de l'eglise se compose d'une 
partie basse et etroite, comprise entre I'attique et 
la  corn iche principale, elle fait comme une ceinture 

tout autour de la toiture proprement dite. CeHe-c i  
e s t  voiitee en berceau e t  se termine aux absides 
par des demi-coupoles, elle dessine une croix 
dont les quatre bras viennent buter contre les. 
faces du socle de Ia tour (fig. 9). 

L'eglise de Cozia est donc aussi en principe
une coupole sur une c roix, selon l'heureuse de
finition de I'egli se en eroix grec que donuee par 
M.  Gabriel Millet ; mais l 'eglise de Constantinople
a le plan rectangulaire, tandis que celle de la. 
Morava serbe a le plan t refl e ; l'eglise de Cons
tantinople est li trois ntis et  sa coupole repose
sur quatre piliers isoles, tandis que I'eglise serbe
n'a gu'une nef et les piliers qui portent la coupole 
sont adosses aux murs lateral1x ; il en resulte que
les bras transversaux de la CToix sont plus comts 
dans le second cas.  Un type i ntermediaire est 
I'eglise du Mont A lhos : ic i  les absides laterales 
arron d i (  s du plan trefle s'ajoutent au plan rec
tangulaire de Constantinople, Chacun de ces trois 
types est represente en Valach i e :  le  premier a 
I'Eglise Princ iaire de Curtea-de· Argeş, le second 
a Cozia et  le dernier  a Snagov. 

L'egl ise de Cozia comporte deux corniches :. 
l 'une, plus importante (fig. 6), couronne les murs 
de la fa<;ade, l'autre, secondaire, est celle de I'at
tique (fig. 7). Cette derniere se compose de deux. 
rangees de briql1es posees en dents de scie e t  
de  trois rangees droites. Sa composition (fig. 7) 
fut reti ouvee en plusieurs points, notamment la 
ou I 'at t ique vient buter contre la base de la tour. 

La corniche principale (fig. 5, 6) dut etre re
constituee d'apres celle du fronton de la  fa<;ade
Ouest (fig. 5), car on  ne trouva nulle part d'in
dication sur sa composition. L'on trouva en A 
(fig. 1 ,  2 ,  3) l e  premier rang de  briques en dents 
de scie de cette corniche : les pointes de  ces. 
brigues avaient ..ete abattues. Elles fixent le n iveau 
de I 'ancienne corniche, qui  fut ainsi reconstitu ee. 
Ces brigues en pointes ont une forme specia: e
(fig. 4). 

Le fronton Ouest ne parait pas dater de 1'0-
rigine,  du moins dans sa partie superieure ; i l  est� 
en effet ,  de qualite assez mediocre au point de  
vue  de l'execution, mais i l  e s t  probable gue  sa  
cornic l le imite, comme composition, la  corniche 
primitive. Elie se compose de trois rangs de bri
gues posees en dents de sc ie (fIg.  4), alternes d e  
quatre rangs d e  brigues droites (fig. 8). Lors
gu'elle fut decouverte sous la toiture, elle etait 
badigeonnee a la  chaux et toute la moitie superieure 
manguail : elle avait ete demolie pour permettre 
la  construction de la nouvelle toilure du X I X- e  
siecle. N 'ayant p u  trou\'er d'autres indic ations 
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sur l a  forme primitive du fronton et de la  comiche, 
le tout fut conserve et complete, puis nettoye de 
l�  chaux qui  le recouvrait et j ointoye avec soin. 
Ce fronton de  la fayade principale a une forme 
a part. I l  ne paraît pas dater de I'origine, comme 
le remarque aussi M.  O.  BoskoviC ( ., Bull . Comm. 
Mon. H ist.",  fase. 8 I , p .  1 2 1 ), et la  comiche qui le 
eouronne paraît d'une epoque decadente, comme i l  
a ete dit plus h aut. Elle a les ailes brisees, comme 
en Serbie, mais ces a i les  sont  non pas horizontales, 
mais indinees. L'indinaison correspond a celle 
<i eS parties basses de  la toi ture sous l'attique. 
U :I detail imporlant au point de vue archeologiq  ue 
est la  forme de l'attiq ue au dessus du pronaos. 
Au dessus du mur qui separe le naos du pronaos 
l'attique se decroche vers l'exterieur de part et 
u'autre en deux points symetriques (fig. 9). (I I  se  
forme a insi au  dessus du  pronaos une par t ie  plus 
l lrge, de dimensions a pell pres carrees, au dessus 
de laquelle on peut supposer l 'existence ,  â 1'0-
r igine, d'une tour-docher, telle qu'on en voit li 
Krouchevatz ou a Kalt�nitch, a Naupara ou a Si
soeva1z. Ce n'est qu'ainsi que peut s'expliquer 
le trace de l'attique.) 

La forme de cette tour-docher nous est ,  du 
reste, tout â fait inconnue : c'est pourquoi nous 
n'avons pu  que marquer d'une croix le centre 
de la toiture qui recouvre l'endroit ou s'elevait 
le  dit docher. 

M. O.  Boskovic, conservateur du Musee du  
rays Serbe a Belgrade, est le premier qu l  a i t  donne 
sa precieuse contribuation a ce probleme, avec le 
regrette Oeorges Balş (Slarinar, 1 933-34, et  »Bull. 
Cornm. Mon. Hist., 1 934, fasc. 8 ,  ) . 1 1  n'existe, croyons
nous, au cun document sur la forme de la tour
clocher de Cozia ; aussi peut-on se demander si 
L'etait une tour ou bien un docher. A examiner 
les eglises serbes, l'on constate que leurs dochers 
ont des dispositions assez d ifferentes les unes 
des aulres : a Krouchevatz et  a Naupara cela paraît 
bien etre un clocher. A Kalenitch,  au contraire, 
l 'absen�e de fenetre prouve que cela ne peut pas 
etre un  docher. Cozia e t  Sisoevatz paraissent 
.etre des cas similaires, car les deux �glises ont 
le narthEx voute' en berceau. Il y a lieu d'observer 
lei qu'au XVI-eme siecle, surtout dans la premiere 
moitie, l a  voute en berceau sur le narthex etait 
l eS usitee en Valachie : Brădet. Stăneşti. Ostrov, 
Valea, la Chapelle de Cozia en sont des exem
ples, mais aucun de ces monuments n'avait de 
·c locher, ni de tour sur le narthex. I I  paraît donc 
plus probllble que c 'est apres la chute du docher 
de Cozia que la voGte fut refaite en forme de 
.verceau, au XVI-eme siecle. Une autre question  

s e  pose : comment accedait-on a ce clocher ? 
Nulle part on n e  trouve trace d'un escalier. Ce 
docher n'aurait-il pas ele plut!)t une cachette, 
un refuge auquel on montait par une echelle de  
corde ou bien encore pa r  un escalier derobe dans 
I'epaisseur du mur qui separe le naos du n arthex ? 
A Cozia ce mur a I metre 52 d'epaisseur, pres 
de 30 ceniimCtres de plus que  les murs exte
rieurs ! 

L� porche de Cozia date de 1706 : il fut ra
joute par un Cantacuzene, parent du prince Cons
tantin Brâncoveanu. Au XIX-eme s iecle i l fut 
surel eve, comme tout l e  reste de I'egl ise. Les 
traces de I'ancienne corniche, qui furent retrouvees 
sous le crepi, en permirent la reconsti tution. La 
toiture du porche resulte de la form e des vOl1tes : 
la partie  centrale est une  calotte plus ele\'ee,  
epaulee de  part et d'autre par Ulle demi-calotte 
plus basse. 

La composition de la far;ade principale, ( n  partie 
cachee par le porche, est en principe semblable 
â celIe des eglises serbes, comme le constate M. 
Oabriel Mi llet, dans I'etude s i  fouillee qu'il con
sacre a notre egl ise dans les Melanges Iorga, p. 827. 

Sous le  fronton l'on trou"e une arcade a ssez 
large en brique , mais toute simple, comme le 
constate justement M. O.  Boskovitch. Plus bas 
trois arcades, plus petites, mais decorees de petites 
poteries semblables a celles des autres fayades, 
La petite arcade du milieu est perforee et omee 
d'une plaque de p ierre sculpice â jour ; elle est 
v isible de l'interieur du narthex. Si la  partie su
perieure de cette far;ade fut probablement remaniee, 
la  partie inferieure est bien de  l 'origine. 

Les autres far;ades se  s ont relativement bien 
conservees sous le crepi. Les fenetres et leurs 
encadrements de p ierre datent de plusieUl s epo
ques ,  qu'i l est assez facile de  determiner. Celles 
du  r.aos et du sanctuaire datent de l'origine ; 
q uant a leur parti e  superieure, jusqu'au r. iveau 
du bandeau de pierre qui ceignait probablement 
li I'origine toute l'eglise comme a Krouchevatz, la 
ressemblance des encadrem{'nts avec ceux de Krou
chevatz et de Veloutche est frappante. 1 \  est facile 
de voir que les fe netres de Cozia furent rallongees 
vers le bas : la difference de caractere entre les 
ornemenis sculptes de la moi tie du haut et de 
la moit ie du bas le prouve : en haut, I'ornement 
se  compose de fleurs et de  feuilles stylisees dans 
le  genre oriental, d'entre-Iacs et de motifs plus 
ou moins geometriques, rappelant le siyle arme
nien ; le relief en e st reduit et sans modele, tandis 
que,  dans le bas, c'est la feui lle d'acanthe modelee, 
aux formes molles et arrondies, qui orne les 
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<:hevets et les rosaces. Cette derniere partie pa
rait dater de la fin du XV[I-eme siecle. 

Si I'on compare les fenetres de Cozia a celles 
de Serbie, on est amene a croire que les premi
eres peuvent aussi, a I'origine, avoir ele composees 
de deux petits arcs gemi nes, comme â. Ravani1za, 
Kaleni tch, Krouchevatz, etc. M. Glbrie[ Millet, lors
qu'en 1 924 nous eLtmes l'honneur de l'accompagner 
.â. Cozia, attira notre attention sur l ' irregularite 
li e l'intrados des arcs, ou la pierre paralssait 
.avoir ete nivel ee â. coups de marteau, apres la 
suppression de la padie m itoyenne des deux 
petits arcs de l'origine. 

Les fenetres du pronaos sont au nombre de 
deux ; el les se trouvent sur la fay'lde Sud et leur 
iorme est assez differente des precedentes. Celle 
de I 'Ouest date certainement de 1 706 ; son arc 
·en accolade surbaissee rappelle celui des fenetres 
·du Monastere de Hurezi ( 1 692- 1 698), et I'ornement 
compose d'entre-Iacs a pet.te echelle est celui que 
I'on voit sculpte sur le bois des portes et des 
-stalles d'eglise de l 'epoque du prince Constantin 
Brâncoveanu (+ 1 7 14). La seconde fenetre du pro-

naos parait etre d'une epoque plus recente. Ces 
feuilles d'acanthe grasses et molles paraissent de 
la meme epoque que le bas des fenetres du naos 
et du sanctuaire. Comme le fait justement re
marqucr M. G. Boskovitch, le pronaos etait a 1'0-
rigine sans fenetres, eclaire seulement par les 
ouvertures circulaires de la partie superieure des 
fay'ldes, qui depuis ont ete murees. 

La porte de l 'eglise est de 1 706. Sa composition 
rappelle celle de l'eglise du Monastere de Hurezi. 
Seul le siege en pierre q ui se trouve â. droite de  
la porte parait plus recent. C'es t  une  replique de  
celui qui se trouve au Monastere du Xeropotame, 
a l' Athos. 

M: Gabriel Millet, dans son elude s i  docu
mentee, citee plus haut, situe Cozia dans la serie 
des eglises de la Morava serbe et la caracterise 
parfaitement : ce n'est pas une copie. Les pro
cedes sont similaires, avec une preference vers le 
sentiment de la mesure et le goGt de la logique 
qui caracterise la tradition byzantine, en opposi
tion avec la hardiesse des proportions, qui carac
terise I 'architecfure des eglises serbes. 
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� P1ETRELE MORMÂNTALE DE LA MUSEUL DIN FOLTICENf 
DE VICTOR BRĂTULESCU. 

--- 0--

1 .  Piatra de mormânt a lui Bogdan, 
tatăl lui Ştefan-cel-Mare. 

Prin grija d-Iui profesor Ciurea s'au 
adunat în Museul din Folticeni, pe lângă 
alte piese de preţ, şi un număr de pietre 
mormântale destul de vechi si destul de , 
importante pentru istoria noastră naţională. 

Intre altele si cea din urmă adusă aici, 
în vara anului ' 1 937, este piatra de mor
mânt a lui Bogdan, tatăl lui Ştefan-cel
Mare, ajunsă, prin cine ştie ce împrejurări, 
masă de altar în biserica ruinată a satului 
Săcuieni, astdzi dispărut. Printr'o scri
soare adresată de d. Drăgusanu, învătător 
în Drăguşeni, judeţul Bai�, Comisi�nea 
Monumentelor Istorice fusese înstiintată de 
această descoperire j greutatea d� a fi trans-

_ portată la Bucureşti şi râvna d-Iui Ciurea, 
a făcut însă ca piatra lui Bogdan să fie 
astăzi adăpostită la Folticeni, unde ar trebui 
totuşi ca toate pietrele să fie ferite de 
schimbările de temperatură pe care le sufăr 
din pricina aşezării 10: afară. 

Duetul l iterelor si ornamentul floral de 
pe această piatră �ormântală sânt carac
teristic epocii lui Ştefan-ceI-Mare, iar faptul 
că la sfârşitu l  rândului întăiu, apare cuvântul 
(rHJ, f1 , arată că şi această piatră a fost pusă 
pe mormântul tatălui său, ca, de altfel , pe 
mormintele tuturor inaintasilor, de insusi 
viteazul Domn ,  pe de o p'arte, iar, pe d� 
alta, că este vorba de Bogdan , tatăl lui 
Stefan-cel-M jre. 
, Ornamentul pietrei de miii sus este al
cătuit dintr'un cadru dreptunghiular de linii 
drepte in relief. 

Din unghiurile cadrului pornesc două 
drepte care se întretaie, formând, cu la
turile cadrului, triunghiuri echilaterale şi 
romburi, ale diror vârfuri se leagă de laturi 
prin câte un nod. 

Punctele de întretăkre sânt marcate prin 
câte un romb ale cărui vârfuri evoluiază, 

dând naştere la lujere de plante cu flori 
şi frunze .  In mijlocul rombului mare este 
înscris un romb mic. Cele două vârfuri ale 
rombului acestuia se desvoltă prin câte o 
floare în forma unei palme deschise, spre 
cele două laturi lungi. Celelalte . două, care 
sânt aşezate pe dreapta şi ar uni mijlocul 
laturilor mici, se termină prin câte o floare 
în formă ce trenă. 

Printre frunzele treflei apar două linii 
care se unesc si dau forma unui oval. 
Acestea nu sânt 'altceva decât prelungirea 
vârfurilor romburilor mici. 

In resumat, ornamentul pietrei, luat în 
mare, este linear, i cr  în amănunt este ve
getal, prin aceia că frunzele şi florile între
gesc sp:3ţiul dintre linii. 

Inscripţia marginală are si ea o formă 
ornamentală si formează un ' chenar asezat 
între două m'argeni în relief ca şi Iite;a. 

Cuprinsul inscripţiei este : I '1 t G1.[H] EeT" " 11° & 1.  Il " &d ti m ' d  ti o l'A J H "  1l 0 E K O A d. 
VJ lI,d . . .  (i)KTO lql I J  l E .  i 

A ceasttl este groapa robului lui  Dumnezeu 
Bogdan Voevod, ta tal . . . , Octom bre 15 (fig. 1 ) . 

In scrisoarea amintită, d. învătător Dră-
guşanu arată că piatra a fost gă;ită printre 
ruinele bisericii fostului sat Săcuieni, des-
fiinţat de beizadea Calimah, acum o sută 
de ani. 

Am arătat la inceput că duetul literelor 
şi ornamentaţia pietrei amintesc epoca lui 
Ştefan-cel-Mare. La aceasta , pe lângă nu
mele de Bop-dan , se adaugă şi acela de : 
" tată " ,  cum si data de 1 5  Octombre, când 
a fost ucis la' Reuseni, la nuntă, părintele 
marelui Domn. 

Nu mai încape deci îndoială că ne aflăm 
în faţa pietrei de mormânt a lui Bogdan,. 
tatăl lui Stefan-ceI-Mare. 

O sing'ură întrebare rămâne de deslegat � 
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A murit la 1 5, cum arată piatra de 
mormânt, sau la 1 6  Octombre, cum spun 
<:ronicile moldovene I '? 

In afară de faptul că omorul a fost 
noaptea, cred că a fost ucis la 1 5  Octombre 
�i a fost îngropat a doua zi. 

anul 702R (1 51 9), luna Septembre (fig. 2). 
Inscripţia este marginulă. Câmpul din 

mijloc este împodobit cu un ornament li
near, derivat din linia în zig-zag, rotunjită 
asa fel, încât dă nastere liniei curb�. Dintr'una 
din laturile mici, pornesc, spre margene, două 

Fig. 1 .  - Piatra de mormâ.lt a lui  Bugdan, t3t<i1 h'i Ştefan-cel-Mare. 

Anul mcrti i e ste 1 45 1  2. , 

2. Piatra morinântală a sotiei lui 
Ieremia Pârcă:au, 1 5 1 9. 

Inscriotia : , . 
C"[HJ  r p " Ii  . . . 11 1 1 1. 1  m 8 n J I I II Ivk 6 ,1 "\\ 1 '" J 1 v h KKi\ J li d  

'fi 8KPdCH C,,;jsHKJ ,  R Nr" 1 3 " 1 1 ,  '\\ lJ,J C En .  

. Aceasta groapa.. . el jupân iţei lu i  Iere
mia !Pârcâlab. Şi a i1 1 l podobit-o Safica, la 

1 1 • I orga, Istoria RO/lJ â n ilor, I V, p .  1 0". D u pă 1 .  Bogdan,  
.cronici Moldoveneşti, p. 1 44 ;  Cro/lici inedite, pp. 3E-37. 

2 N. Iorga, l. C. , p. 105.  

iinii curbe ce se întâlnesc la o distan'.ă oare
care, dând nastere unui ornament în Ic r mă de 
inimă. In  ac�st ornament se  deschid două 
frunze, care însoţesc liniile marginale, ale 
căror vârfuri se încovoaie spre centru, se 
unesc şi constituie codiţa unei fn.:nze de formă 
triunghiulară. Frunza aceasta este resultată 
din unirea a două jumătăţi mai mici, asămănă� 
toare frunzelor marginale de Ce re am pomenit. 

Celelalte două ornamente următcare a
mintesc pe primul, cu deosebirea că au 
ambele capete ascuţite. 
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Impodobirea cu frunze este aceiaşi. In 
golurile dintre inscripţie şi linia curbă, de 
care am vorbit, apar frunzele de mai sus 
legate ca de o creangă de acea linie curbă. 

Ornamentul acesta aminteşte pe cel de 

trează ductul literei moldovenesti si inscriptia " , 
marginală a vechilor pietre. 

t S A f  n p f CTtl K H C II\ <\\OHtlX'tI  " 4> H I\\ " 1I\  <\\THpnv (sic) 
WT P.� JUKtI, K..,-kTh. + Sp H f .  I 

Aici a răposat monahia Ifimia din md-

Fig. 2. - Piatra morm1ntală a soţiei lui Ieremia Pârcălah. 

pe piatra de mormânt de la Dolheşti 1 şi 
pe cel de la Mănăstirea Neamţului a egu
menului Hariton 2. Este frunza de stejar 
stilisată, motiv pe care îl întâlnim şi pe 
piatra de mormânt a lui Ştefan-cel-Mare. 

ndst irea Râşca, la anul  7 1 55 (1 647) (fig. 3). 
4. Un fragment de piatră mormântală 

cu inscripţie latină. 

Nu se mai păstrează decât patru cuvinte 

Fig. 3. - Piatra de mormânt a monahi ei  I f imia.  

3. Piatra monahiei Ifimia (1647). 

Simpl3 şi lipsit ă de orice ornament, păs-

1 N. Iorga, Bu letinul Comisiunii Monumentelor Isto rice, 
1 9 1 0, p. 1 02. ef. şi G. Balş, 8is uicile lu i Ştejan- cel. ,"f are, 
1926, p. 287, fig. 480. 

I Jbid., fig. 48? 

de la început. Inscripţia marginală este în 
relief. 

Câmpul din mijloc este împodobit cu o 
cruce săpată în relief. De o parte şi alta 
a basei crucii silnt două rosete cu câte opt 
sepale. 

Din unghiurile în care se întâlnesc braţele 
crucii cu margenea inscripţiei răsar două 
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fig. 4. - U n  fragment d e  piatră mormântaJă c u  i nscripţie latină. 

Fig. 5. - U n  · a l t  fragment de piatrâ mormântală cu inscr ipţie latinâ. 
Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc.  95, 1938. 
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coarde d�  vite cu frunze si struguri, stră
vechiu moti� asiatic, păstrat şi transmis 
prin �Greci şi Romani. 

Fragmentul de inscripţie de la început 
sună : 

SUB HOC L A PIDE I AC ET. .. 
" Sub acw:;ta piatră z1.ce" . . . (Fig. 4).  

avea (sau a avut) . . . ,, 1n anul Domnului  
1574, 30 Novembre" .  (Fig. 5). 

Crucea care împodobeşte câmpul din 
mijloc este la fel cu cea descrisă mai sus. 
Cele două rosete iau forma unor flod cu 
douăsprezece sepale, şase petale şi un cerc 
rotund în mijloc. Din cele două colturi ale 

câmpului pietrei răsare câte o ghindă. 
Din cele două unghiuri de întâlnire ale 
braţelor crucii pornesc cele două coarde 
de vită încărcate de frunze si ciorchini , , 
de struguri. 

6. Fragment de piatră cu inscripţie latină 
şi emblemă. 

Restul de inscripţie săpată cuprinde 
două cuvinte latineşti : 

. . .  Q UONIAM ELEGI. . .  " Fiindca am 
ales " .  

Câmpul pietrei este împodobit cu  o 
emblemă în relief care este de fapt 
un scut în  mijlocul căruia stau deschise 
nişte foarfeci. Între lam ele foarfecelor 
o stea, iar de-asupra un ornament 
flora!. 

Foarfecele cred că simbolisează ocu
paţ!a mortului. 

In colţul din dreapta al cadrului 
apare o ghindă iar din colţul drept 
al scutului se înalţă o coardă de viţă 
(fig. 6). 

Din an n'a mai rămas decât cifra 
zecilor si a unitătilor... 66. , , 

7. Fragment de /Jlatră cu ornament. 

Dintr 'o altă p ia t ră  mormântală, 
foarte asămănătoare cu cea de mai 
sus, nu ni s'a păstrat decât un frag

Fig. 6. - fragment de piatră cu  i nscripţ ie lati nă şi c u emblemă ment CU O împodobire florală înscrisă 

5. Un alt fragment cu inscripţie latină. 

Inscripţia este săpată, dar pe o lature 
�ste stearsă în asa măsură, încât abia se , , 
mai poate bănui cuprinsul, apelând la for
mula obisnuită : , 
SUB:HOC LAPIDE sau HIC IACET .. . S MEA 
H1C1HAB . . .  A .  D. 1 574, 30 N. 

Aici zace . . .  a mea . . .  a ici sau acesta 

în cerc. Ornamentul în intregime era 
compus dintr'o serie de cercuri tangente în 
care erau înscrise ornamente. Din cel de 
fa�ă s 'a  păstrat o parte din cerc ş i  orna
mentul din mijloc, care constă dintr'o floare 
deschisă în centru, din care se desfac, în 
formă de cruce, patru flori de crin, or
nament foarte răspândit în evul mediu. 
Se păstrează numai trei din cele patru flori 
de crin (fig. 7). 
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Fig. 7.  - Fragment d e  p i atră c u  ornament. 

Fig. 8. - Piatra de mormânt il 1I.1agd.lli nei,  soţia lui 
Petru secretaru l .  

8. Pia tra de mumânt  a Magdalir. ( Î. 

Omamentaţia acestei pietre es te  redusă 
la cele patru cruci, înscrise î n  pătrate,  d in 
colţurile pietrei , şi la un ornament liniar 
d estu l de simplu, în partea de jos a câmpului 
pietrei. In scripţia marginală are cuprinsul. 
li;  m ătar : 

Fig 9. - Piatra mormăntală a I � i S imon. 

HIC SEPULTA EST HONESTA FEMINA 
MAG DA L E N A ,  PROVIOI  V IR I  PET R I  LI
TERA TI VXOR .  OBI II  1 8  DIE · IANV., A. 
D. 1 627, R EQVIESCAT IN PA C E ,  AMEN .  

" A ici este il 1 111 0rm â1l lata femeia onestă 
Magda lina,  soţ ia prewi-::ătoJ'u lu i bărbat Petru 
secretarul. A ra posat la 1 8  Ja11uar, anul 
Dom nulu i  1 627. Odl hr. cască în pace, amin " 
(fig. 8) . 

Meşterul pietrar nu era din cei mai  buni) 
judecând după felul inscripţiei .  
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Fig. 1 0. - Piatra mormântală cu i nscri pţie românească. 

_ 9. Piatră mormânfală cu inscripţie latină 
de caracter gotic. 

Inscripţia este marginală, iar câmpul 
împodobit cu o cruce marcată de linii 
supţiri şi pornind de de�asupra unui arc, 
sprijinit pe cele două laturi cu inscripţie. 

ANN O  ( 1 444?) OSIIT HONESTUS VIR 
SIMO . . .  O RT A TE PRO EO. 

În anul 1 444 (?) a murit cinstitul bărbat 
Simon . . . Rugaţi-vă pen tru el. (Fig. 9). 
10.  Piatră morlllânfa!ă cu inscripţie românească. 

Ultima dintre pietrele cu inscripţii, foarte 
stearsă, de o calitate inferioară ca material, 
�uprinde o inscripţie marginală, românească, 
pe cât se pare, însă destul de ştearsă pentru 
a nu putea fi cetită în întregime. 

Ornamentul din câmpul pietrei este compus 
dintr'un sir de ovale încadrate de două linii 
frânte. In' mijlocul oval ului un oval mic 
înscris în cel mare. 

. . [acea]stă Sofia . .  .- (Fig. 1 0) . 
Fragmentele cu inscripţie latină presintă 

mari asămănări cu pietrele de la Baia, aflate 
în I\1useul de Artă Religioasă din Bucureşti , 
şi descrise de d. N. Iorga, în " Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice " ,  fasc. 
67 din 1 93 1 .  
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U C R O N I C Ă 
DE VICTOR BRĂ TU LESCU. 

- -0--

Este adevărat că din d iscuţ ie iese adevărul, 
-precum i arăşi este adevărat că d i scuţia trebuie să 
îmbrace o formă cât mai academică şi  să păstreze 
un nivel cât se  poate de r idicat. Mai presus de  
toate Însă este buna credinţă care nu trebuie s ă  
l ipsească mai  ales într'o discuţi e şti inţifică .  

În situaţia de faţă recensia publicată de  d .  
Emanoil Hagi Mosco în Revista Istorică Română, 
val. V· VI ( 1 935·6), pp. 4 1 8-23, asupra operei 
d-Iui profesor N. Iorga , Les Arts Minellrs en 
Roumanie 1 ,  greşeşte ş i  în ce priveşte tonul ş i  
nu respectă n ic i  buna credinţă, fi indcă nu este 
adevărat că d .  Iorga reproduce în Buletinul Co
misiunii Monumentelor Istorice planşe pe  care le-a 
mai reprodus şi în lucrarea amintită, c i  eu am 
reprodus după d .  Iorga trei planşe în colori pentru 
a documenta articolul intitulat Elemente profane 
În pictura religioasă. 

Eu cred însă mai mult, în mater i e  de  a rtă, În 
recensia d-Iui profesor G. Oprescu fi indcă d-sa a 
mai publicat în acest domeniu şi aceasta îi este 
ocupaţia de căpeteni e ,  fi ind  profesor de Istoria 
Artelor la Universitatea din Bucu reşti, şi mă îndoiesc 
de competinţa d-lui Hagi Mosco căru ia îi cu
noaştem alte preocupăd decât ac e l ea  cupr inse În 
.articolul amintit. 

Nu este iarăşi adevărat că Museul d i n  localul 
Ministeriului de  Culte în Strada General Bert helot 
nu este deschis oricui de cât cu invoirea d-Iui 
'Io rga, fi indcă or i cine  a venit a putut să visiteze 
aceste colecţi i ,  s ă  iea note, să-şi i a  copi i ş i  să 
primească orice explicaţi i  a dorit, în orice z i ,  
În  oarele d e  p r im ire la Ministeriu, Între 1 1  şi 1 ,  
-şi, dacă s'a anunţa t  din vreme, şi În alte oare decât 
acestea, fă ră ca pentru aceasta să f ie nevo ie  de  
î n  voirea d-Iui Iorga. 

în l ista Museelor publicată pentru prima oară, 
- -d i n  ordinul d-lui Iorga, în 1 93 1 ,  s'a arătat că  
a ceste colecţ i i  se  visitează C LI  învoire specială, 
pentru că, fi ind Museul adăpostit în localul Mini. 
steriului de  Culte, oricine ar fi putut lua ca pretext 
visitarea colecţi i lor pentru a pătrunde în local, 
-î n ainte de oara deschideri i .  

D e la această singură restricţie, în c a re nu se 
pomeneşte nimic de  numele d-Iui Iorga şi pănă 
la af irmaţia de  mai sus a d · lui Hagi Mosco este 
o d istanţă echivalentă cu gradul de  bună credinţă 
al preopinentului nost ru. 

Dar, fi indcă es te  vorba şi d e  ce " a  păzit" Co
misia Monumentelor Istorice în privinţa obiectelor 
şi  a controlului lor, să  ni  dea voie să răspunde m :  
da, şi-a făcut datoria cu  prisosinţă. In  afară d e  
inventarele d e  l a  Academie, Comisiunea îşi are 
i nventare l e  e i ,  însă are a face cu atâţi a hoţ i  
rafinaţi în materie de  odoare bisericeşti, Încât  n 'a  
izbutit să- i  pr indă pe toţi pănl acum. Pe unii 
proaspeţi i-a i dentificat ş i- i  ţ ine supt observaţie, 
pe  a l ţi i  i--a trimis pe la  d iferite parchete, iar, c u  
nou! cod penal, pe  c e i  ce  vor f i  prinşi de  acum 
încolo, îi va trimite la puşcărie, obligându-i  ş i  la 
o simţitoare despăgubire materială. Să i a  aminte  
prin urmare colecţionarii pa l  ticulari asupra ur
mări lor neplăcute prevăzute în noul cod penal 
pentru cei cari  practică furtul de odoare sfinte. 

Să mai ridicăm neplăcuta chestie a candelei 
brâncoveneşti d e  la  Sf. Gheorghe ? 

Ea  nu mai are n i ciun interes în momentul de  
faţă, chestia fi ind resolvită de  parchetul de  Ilfov. 

Nu înţelegem ce ar fi putut spune d.  Hagi Mosco 
în locul d - Iui Iorga despre pictura aflată supt 
îmbră cămintea de  metal a icoanelor de  la  Suceava 
şi de prin alte părţi, unde nu s'a ridicat  această 
îmbră c ăminte. 

Şi, dacă d. I orga "a crezut că t rebuie să-i 
atribu ie  aceiaşi origine sâr beo scă şi s'o considere 
din aceiaşi epocă, începutul secolului a l  X VI.lea ,  
ca ş i  planşele 1 şi  I I "  ale acele i  Coborîri de pe cruce 
(planşa IV), despre aceiaşi planşă d. Hagi Mo sco 
nu crede nimic,  nu lămureşte nimic ş i  Iasă p e  
cet itor s ă  se descurce cum u putea. 

Cobol Îrea de pe  cruce de care vorbeşte d .  
Iorga l a  pagina 1 1  este evident de  ace iaşi factură 
şi d in  ace iaşi vreme ca şi cele două ale Doamnei  
Despina (pl. I şi I l) .  Ea  aparţine epoce i  lu i  Neagoe 
Basarab şi a fos t  găsită la Episcopia de  Argeş 
unde s'au aflat şi cele două de  mai  sus. 
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Răposatul Tocilescu afirmă,  în ale sale "Ra
porturi" ,  că şi Neagoe avea o i coană, Sf. Ni colae, 
şi că această icoap.ă se găsia în colecţiile lu i  Le
comte du NoLiy pe la 1 880. Unde va fi  fiind  
astăzi ? La această întrebare răspundem cu cons
tatarea, de  care se agaţă d .  Mosco, a d-Iui I orga : 
" mulţi particulari sânt astăzi posesori fără drept 
de  lucruri date spre a sluji de-a pururi la trebuinţile 
cultului divin. Unele din ele trec hotarele pentru 
a întra în colecţii care, probabil, nu vor fi niciodată 
deschise publi culu i" .  

Este o dureroasă constatare a preşedintelui 
Comisiunii  Monumentelor Istorice asupra unei 
strări de  lucruri care datează cel puţin de  la  1 880 
şi  se întinde pănă prin 1 923 , când a fost ales 
a ctualul preşedinte, vreme destulă pentru a răsări 
atâtea colecţii particulare. 

Denunţaţi· i ,  vă rog, colecţiile particulare şi  ru
gaţi-I să ia măsuri, stându-i într'ajutor la acest 
folositor lucru, şi fiţi sigur că d. Iorga va lua 
măsuri. 

Planşa a IX-a, care represintă pe Sfântul Nicolae, 
este de  la Arnota, d in  epoca lui  Matei Basarab 
şi  este cuprinsă între descrierea i coanelor datate : 
cea de  l a  Ruda-Bârseşti d in 1 622 23 ş i  aceia a 
lui  Vasile Ureche din acelaşi an. 

Cu intuiţia d-sale, d .  profesor Iorga a datat 
perfect i coana lui Matei Basarab, punând-o în 
rândul  icoanelor datate, de  mai sus. 

Nu este adevărat că d. Iorga vorbeşte de crucea 
numerotată 1 7 ,  ci despre potirul din secolul al 
XVII-lea cu inscripţie care menţionează numele 
Mariei, soţia lui Grigore Ghica. Este drept că 
numărul este greşit : în loc de 1 9  este 17.  

Lucrarea s'a început în vara anului 1 933 ş i  s'a 
terminat în primăvara anului 1 934, vreme în care 
s'au mai publicat unele obiecte de preţ, pe care 
d. Iorga le-a reprodus după publicaţia respectivă, 
-c itând-o. 

In  ce p riveşte " chivotul preţios de  la Neagoe
Vodă Basara b"  publicat de  d. Stoica Nicolaescu 
în Octombre 1 9 33, fotografia a cestui chivot îm
preună cu altele a fost dată d-Iui Iorga de către 
d. Emanuil Kreţulescu şi se găsia la tipar înainte 
de apariţia broşurii d-Iui Stoica Nicolaescu, ale 
căror obiceiuri în materie de publicaţie le ·am 
analisat c u  a l t  p ri lej şi pentru această analisă i s 'a 
răspins procesul ce făcuse ca " lipsit de seriozitate 
şi de orice interes" 1. 

Planşa a VI-a a fost publicată în "Boabe de  
grâu" î n  Septembre 1 933, împrumutându-se clişeul, 

, MOl/ u m entele Istorice şi d. Stoica Nicolaescu, 1 şi 
I I ,  in Universul, 1 933. 

cu învoirea d- Iui  profesor Iorga, înainte de  apariţia 
lucrării d-sale,  lucru ce s'a menţionat în " Boabe 
de  grâu". Aceasta dovedeşte însă meticulositatea 
acelor cari se ocupă numai cu descoperiri d e  
"greşel i "  î n  loc s ă  vadă ce mare serviciu s'a adus. 
ştiinţii în acest domeniu, publicându·se materialu�· 
inedit şi adunându-se atâtea planşe răzleţite în aşa 
de multe publicaţii .  

S'ar părea că d .  Hagi Mosco a cercetat toate
publicaţiile în care s'au mai tipărit unele planşe
din opera d-lui Iorga. 

Noi nu credem că �'a ostenit pănă într'atâta,. 
c i  a luat de-a dreptul citaţiile d-Iui Iorga ,  după 
cum urmează. 

La d.  Hagi Mosco : 
.Fot. 7 şi 8 d e  Beza, în "Boabe de  grâu" .  

Octombre 1 933" (p. 4 2 1 )". 
La d.  Iorga : 
" La Chilandar o i coană ... ş i  diptihul d e  la Pro

taton, descoperit de asemeni de d. Marcu Beza · 
etc. (fig. 7 şi 8, p. 12). 

La d. H agi Masco : "Fot. 9 în . Bul. Com_ 
Mon. Ist." ,  voI. 24 (1 93 1 ), p. 29", p.  42 1 .  

La d-l Iorga : 
" Buletinul Comisiuniî Monumentelor Istorice ",. 

XIX ( 1 926), p. 88 ; X XIV, p. 29 .. . , p. 1 3. 

D.  Hagi Mosco n'a citat anul XIX ( 1 926), fiindcă. 
acolo este menţionat şi d. Virgil Drăghiceanu,. 
pe care îl trece supt tăcere şi a ic i  şi oriunde e 
citat de  d .  Iorga. 

Dar d. Hagi Mosco zice despre fig. 1 0 : " Fot_ 
1 0, în ultimul rân d  d e  A. Veress" ,  etc. De ce : "în 
ultimul rând" ? Fiindcă d. Veress a luat la rându-t 
drept descoperire o icoană cunoscută ş i  publicată
cu mult înainte de  d-sa, lucru d e  care pentru 
prima oară vorbeşte d. Iorga la pagina 14 ,  o. c. 
Prin urmare d.  Iorga îndreaptă greşeala d-Iui> 
Veress. Fig. 1 2  formează plan şa 332 din lucrarea 
d-Iui Ghica, "Evoluţia arhitecturii" ,  etc., p. UI, 
- veacul al  XVII-lea, după d. Mosco, cei a ce nu, 
este adevărat, fi indcă fig. 332 la d .  Ghica repre
sintă fatada laterală a bisericii Filipeştii- de-Pădure 
(Prahova) şi ,  împreună cu f ig.  333, alcătuieşte
planşa CCXVI. 

Icoana de care este vorba este menţionată de
d .  Ghica numai ca represintând pe "Sf. Gheorghe 
şi provenind  de  la Viforâta" (o. C. , p. 85, fig. 523),.. 
dar de  această icoană se ocupase tot d. Iorga cu· 
mult înainte (Inscripţii, voI. 1, p. 57, no. XL v). 

»Fot. 1 3 " în "Bul .  Corn. Mon.  Ist. " ,  XVIII, p . . 
72, este în XVII, nu  cum arată d .  Mosco. 

" Fot. 23" tot din Buletinul XXIV, este la p ._ 
65, iar nu la p .  62.  
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" Fot. 24 " ,  tot de acolo ,  este la p .  63, iar nu  
1a  64 .  

Planşele IV şi VIII nu " sânt reproduceri de 
icoane destul de  frumoase", c i  sânt ce le  mai 
irumoase icoane din epocile respective. 

" Planşa IX  ({ nu "reproduce o i coană de  dona 
Buescu", ci represintă pe Sf. Nicolae de care am 
vorbit mai sus. 

" Planşele I I I " ,  pe lemn, XIlI-XVI, pe hârtie ,  
-ş i  XI-XII, pe sticlă, nu " represintă i coane de proastă 
fac tură popularii, cum se pot Întâlni uşor pe la 
ţară" ,  ci  sânt exemplare rare, iar  cele două pe  
sticlă XI şi  XII  sânt unice în  ce priveşte executarea, 
ş i  nu numai că nu " se pot întâlni uşor pe la 
iară", dar nu se mai găsesc de loc. 

Icoanele lui Grigorescu şi cele de  factură mai 
s labă aveau ce cău1 a în colecţie pentru a se studia 
evolutiv desvoltarea artei iconografice, şi nu sânt 
de umplutură. 

De umplutură este întreaga dare de samă a 
d-Iui Mosco. 

De darea de samă a părţii a I l-a, care cuprinde 
-argintăria şi  de a cele i  de a lIl-a, cu miniaturile, 

unde găsim o înşirare de  cifre şi  un calcul statistic 
rău aplicat pentru a cântări valoarea unei opere după 
numărul planşelor, nu ne mai ocupăm. Trebuie să 
recunoaştem însă că d. Hagi Mosco totuşi găseşte 
şi lucruri bune, de vreme  ce scrie  " părţi inedite de 
valoare " (p. 423), în contradicţie cu ceia ce spune 
mai jos, unde este vorba de tipărire ş i  de pro
ducţia prea bogată, "pe toate tărâmurile", a d-Iui 
Iorga. 

La sfârşitul dării de samă, d .  H agi Mosco se  
ocupă şi  de  genealogia d-Iui Iorga, ma i  mult " ca 
umplutură" a articolului şi pe  alături de subiect 

Conclusia. D. Hagi Mosco caută " greşeli "  în
opera d · lui Iorga de 52 de pagini de  text şi  207 
figuri, d intre cari 26 planşe în colori, dar ca 
intr'o s ingură pagină de atentă dare de samă să 
faci atâtea greşeli în citatele luate chiar din opera 
criticată, aceasta dovedeşte, nu obiectiv itatea au
torului dării de samă, ci  pasiunea de care a fost 
s tăpânit, când a vrut să încerce un asemenea lucru. 
În ce priveşte competinţa în materie de  artă re
l ig ioasă, aceia n'o are d. Hagi Mosco ş i ,  după o 
străveche formulă " cată a fi răspinsă" .  
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N. ICRGA. - Du tresor d'art de la viIle de Bo
toşani. - Botoşani presente plusieurs eglises d u  
XVIII- e siecle, a cote d e s  fondations d u  prince 
Pierre Rareş, qui sont de la premiere moitie du 
XVI-e. Elles sont dues a de petits bo'iars, a des 
marchands et a des corporations. Dans le meme 
district celle de Coşula, tres i nteressante, est de 
la meme epoque de Rareş. 

N. GHICA-BUDEŞTI. - La restauration de l'eglise 

du monastere de Cozia. - Large resume en fran<;ais_ 
.. ICTOR BR Ă TULESCU. - Les pierres tombales 

du Musee de Folticelli. - La plus importante d e  
ces pierres est celle qui ' recouvrait, au village 
de Reuseni, l e  tom beau de B ogdan, prince de· 
M oldavie (t 1 4 5 1 ) : il etait le pere d 'Etienne-le
Grand. 

CHRONIQUE par Victor Brătulescu. - Reponse
a une critique de mauvaise fois. 
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D E  N. IORGA, 
PREŞEDINTELE COMISIEI· 

1. 

MONUMENTELE NOASTRE ŞI OPERA COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE 
- CONFERINTĂ TINUTĂ ÎN 1937 -

Prea-Sfinţiţilor şi doamnelor şi domnilor, 
Conferinţile acestea au un tâlc pe care trebuie  

să-I spun de  la început. Fiindcă timp de o săp
tămână nu se dau represintaţii aici la Teatrul 
Ligii Culturale, şi mie nu-mi place să văd gol 
locul unde s'a întâmplat de am putut clădi ceva, 
atunci am inventat, - mărturisesc în toată sinceri
tatea -, conferinţile acestea, pentru ca sala Tea
trului să nu fie goala. E drept că publicul a 
găsit mijlocul ca sala să fie aproape goală, dar 
cei cari au binevoit să mă asculte în această 
seară sânt aşa de distinşi, încât mă răsplătesc de 
persoanele care n'au niciun interes pentru subiectul 
ce m'am simţit dator să-I înfăţişez. 

Şi iată de ce. Când n'are Românul ce să facă, 
se duce să vadă o clădire care se găseşte în 
stare rea, sau i se pare, - foarte dese ori i se pare 
numai -, şi atunci el caută un responsabil. Cel 
mai bun lucru este fără Îndoială să se întrebe 
Românul, dacă este din localitatea aceia, ce a făcut 
el pentru ca monumentul să se găsească în această 
stare, să se întrebe ce ar  fi putut face pentru 
ca monumentul să se găsească într'o stare mai 
bună şi, dacă-şi  va face acest examen de conşti
inţă, va constata că În această biserică a Întrat 
foarte rare ori. De obiceiu cei mai puţin merşi la 
biserică sânt cei cari atacă prin presă, care este 
foarte primitoare pentru astfel de atacuri. Comi
siunea este antipatică, nu ştiu pentru ce, presei 
române, dar să fi mers întăiu în biserica aceasta, 
s'o cunoască bine, s'o fi văzut cum era înainte 
şi să se întrebe dacă nu cumva s'au făcut oarecare 
schimbări şi dacă nu se cuvine; în loc de ataGuri·, 
şi oarecare recunoştinţă Comisiei cu  mijloace 
foarte puţine, şi în ce priveşte funcţionarii, şi în 
ce priveşte sumele înscrise în budget. 

Vă pot spune de  la început că noi ne luptăm 
acuma să avem ceva mai mult de trei milioane 
pentru toate clădiri l e  ce  sânt în Româ!lia. Suma 
aceasta, ce fusese odinioară, a fost redusă, şi acum 
noi o cerem. Iar, când mi  s'a spus că aş putea 
cere şi mai mult, am spus : nu, fiindcă lumea s e  
Bul. Com. lrIon. IsI. - Fasc. 96, 1938. 

sperie şi nu vom avea nici măcar cele trei mi 
lioane de edinioară. 

Pe de altă parte, înainte de a se p lânge cineva 
presei şi înain te de a primi presa însăşi cu atâta 

fig. 1. - Biserica manastirii Cotmeana. 

bunăvoi n ţă plângerile, Înainte de aceasta poate că  
a r  f i  fost bine să se vorbească puţintel şi cu slujitorii 
bisericii care se găseşte în stare rea. Fiindcă vă voiu 
aduce înainte un cas .  I ată părintele episcop de  
Argeş este aici ,  şi am vorbi t, la  Senat, despre bi
serica mănăstirii Cotmeana. Noi ne-am gândit de  
atâta vreme la Cotmeana. Acum aproape zece  ani 
am fost acolo ş i  am asistat la lucrul ce se  făcea. 
Cotmeana era În stare de desăvârşită ruină : din 
vechea biserică a lui Mircea este numai partea 

1 
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din fund, tot ce se află în faţă e u n  a daus târziu, 
o parte din secolul al X VII-le a, iar alta, fără în
doi ală, d in  epoca Fanarioţilor, căci atunci se făceau 
clădiri butucănoase cu clopotniţă mare d e-asupra. 
Deci .eu am fost de faţă când se făcea lucrarea. 
Acum aflu de la părintele episcop, care caută să 

Fig. 2. - Biserica din Roata, Vlaşca. 

facă, în margenea mijloacelor ce le are, tot binele 
10 eparhie, aflu că ferestrel e sânt Î:1tr'anumită stare 
şi că nici i nteriorul nu se presintă bine. 

Nidodată însă n'a primit Comisiunea niciun 
raport. Comisiunea n'are ochi de linx să vadă în 
toate colţurile din Români a : n u  le p utem vedea 
pe toate, dar preotul este acolo ca să înştiinţeze 
a utorităţile bisericeşti şi Comisiunea. Fără îndoială� 
sânt stricăciuni care la început înseamnă prea , 
puţi n ; cu câteva sute de lei se pot d rege, dar 
ele aşteaptă ani  de zile, în care timp se critică 
o operă de care lumea habar nu a re.  

tn urmă am făcut această experi e n tă ş i  cu Hurezii. 
,l:;tareţa de acolo se găseşte în cam rele relaţii cu 
arhi tectul n ostru, d. Athanasescu, şi ,  poate ca să-i 
f � că necaz,  n u  porneşte reparaţii c \J re se pot face cu 
ve niturile mănăstirii, ba, de câte ori cădea câte c eva 
d i n  plafon, trecea paguba î11 sama d-Iui Atha
na sescu. Dar, acum, în timpul din urmă, am Între- · 
b uinţat mijloace mai practice  şi n eajunsurile acelea, 
c are n u  erau aşa de mari, a u  fost reparate.  

Şi noi avem conştiinţa că, î n  m argenea unui 
budget aşa d e  m i c, şi,  nimeni dintre noi nefiind 
p lătit aici,  este o j ertfă d e  t imp pe care o facem. 
Şi pe ntru " B uletinul Comisiei " ,  care s e  vinde 
p uţintel şi  în ţară, d a r  se cere în străinătate, pu
blicaţie foarte frumoasă, pe care eu o îngrij esc 
foarte de a proape în însăşi tipografia m ea, unde 
lucrez şi c u  pagubă numai să iasă cât se poate 
mai bine.  ( ei a  ce dăm acolo e ste cu desăvârşire 

gratuit, dar noi avem conştiinţa că folosim mo, 
nu mentelor aşa de iubite de noi. N e  folosim, în 
margenea . acestui buget aşa de re dus,  cu func
ţionari cari sânt ne contenit la lUCI u şi  sânt 
plătiţi mult mai puţin decât la orice lu crare p arti
culară, de şi  umblă pe toate d rumurile, ca secretarul 
al doilea al Comisiunii, care a descoperit foarte 
mult în acest d omeniu, - secretarul însuşi, membru 
corespondent al  Academiei Române, d. Virgil 
Drăghiceanu, neputând fi împovărat cu asemenea 
sarcini .  Al d oilea s ecretar deci,  d.  Victor Brătule scu, 
şi  acum mai că era să se înece în drumul p e  
care l-a făcut la  biserica de l a  Roata, pe care 
veţi vedea· o în proiecţiuni  şi veţi aprecia ce se 
poate face atunci când o clădire este reparată 
d e  Comisia Monumentelor Istorice. Da, noi în condi
ţiile a cestea sântem siguri că lucrăm mult şi facem 
bine. Pentru a în vedera lu crul acesta, înainte de 
a vă presinta o parte din  ce am făcut în acest 
an,  aş ţinea să a daug ceva, tot în parentesă. 

Amintin d  c ă  şi  acele două milioane ale bu dge
tului nostru trebuie să le cerşim la ori c e  ocasie 
şi  înainte d e  a vă arăta o p arte din ce a m  lucrat 
în acest an, vre a u  să vă aduc însă aminte cum 
au fost îngrijite monu mentele înainte de for
m area Comisiei, şi  veţi vedea că este inco ntestabil 
u n  progres, în ce p riveşte ostenelile şi mai ales 
metoda cu care se cheltuiesc aceste osteneli, din 
timpurile mai vechi pănă acum. 

M onumentele acestea ale noastre nu s e  poate 

Fig. 3. - Biserica din Roata, Vlaşca. Ctitori. 

zice că n'au preocupat, în ce p riveşte repararea 
lor, în afară de cl ădiri proprii , pe Domnii de 
o dinioară. A m  adunat, acum câţiva ani, me nţiuni 
din cronici în ce priveşte c e  au făcut cei d i n  
secolullal XVI II-lea. De exemplu, cu meşteri a d uşi 
din Ardeal, cu meşteri unguri, - şi a fost şi  u n  
cutremur d e  pământ î n  momentul acela,  aşa că 
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au căzut ni şte cărămizi î n  capul Ungurilor, dintre 
cari au şi murit -, Origore Matei Ohica, în 
prima jumătate a secolului al XVIII:lea, a lucrat 
la  Oolia, u nde sânt m ulte elemente adause p rin 
aceste rep araţii. 

Adaug că, odinioară, şi Vasile Lupu a luat  o 

Fig. 4. - Roata, Vlaşca. Fresce. 

măsura In ceia ce priveşte o clădire mai  veche. 
Nu mai vorbesc de Vo dă-Brâncoveanu, care a 
ţi nut samă de toate frumoasele clădiri pe care 
le am eninţa ruina, şi  p retutindeni îl întâlneşti în 
această calitate pe dânsul. Se poate spune d e  
Brâncoveanu c e i a  ce Con stantin- cel-Mare, o m  

Fig. 5 .  - Biserica măuăstirii Golia, Iaşi. 

foarte gelos, a spus de Impăratul Traian : » Acesta 
e ca iarba care se prinde de ziduri " , herba pa
Tie taria. Tot aşa a fost, printre Domnii vechi, 
Brâncoveanu, care. une ori, ne-a indus În eroare 
şi pe noi. Eu am crezut, astfel, foarte multă vreme, 
că la  Cozia el este într'adevăr ctitor. Toată clădirea 
însă este a lui Mircea, şi  s'a adaus doar ceva pe 
vremea lui  Neagoe B asarab în materie de picturll : 

u n  pllrete din pronaos este şi acum zugrăvit pe 
fon d  albastru, cum se făcea la  sfârşitul secolului 
a l  XIV-lea, iar in i coanele care sânt din vrt m e a  
l u i  Neagoe, asămănăto a r e  c u  icoana cea mare d e  
la  Snagov, se 'r ede u n  nou stil, influenţdt d e  
Italia. Brâncoveanu a adaus d e c i  numai pridvorul, 
care nu se potriveşte cu restul clădirii, iar noi 
am făcut ce am putut pentru ca,  reparând, să 

Fig. 6. - Biserica mănăstirii Golia. 
Cadrul de piatră al uşii principale. 

armo msam întru câtva o biserică de la 1380 cu 
partea adausă l a  dânsa peste trei  sute d e  ani. 

Dar Î n  epoca Fanarioţ i lor s'a reparat foarte 
puţin, c u m  s'a şi  clădit foarte puţin, pentru că s e  
ş t i e  care erau groazn icele nnoi băneşti ale lor, itorşi 
necont{ nit  de Turci şi  cari, pe l ângă aceasta, se 
sch i mbau foarte des di ntr'o ţară în alta, ca şi  d in  
Domnie în m niJie. N u  s'a  p utut lucra decât  foarte 
puţin în această epocă, de şi la Biserica Dom .. 
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nească d i n  Târgovişte, spre sfârşitul secolului al 
XVIII · lea, s'a lucrat bine de un Fanariot, şi, d acă n'ar 
f i  fost grija a cestui Domn fără străl ucire d'inaintea 

Fig. 7. - Biserica manastirii  Cozia inainte de restaurare. 

anului 1 800, n'ar fi rămas poate această biserică. 
Au venit stăpânitorii din sângele n ostru după 

1 834. Foarte buni go spod ari, l ipsiţi însă şi  de 

Fig. 8 .  - Cozia. Fresca. 

simţ i storic şi de gust artistic, şi, pe lângă aceasta, 
la noi nu erau oameni cari să poată servi pentru astfel 
de reparaţii, aşa încât ei  s'au a dresat la Austrieci. 

A u  fost aduşi meşterii austrieci ş i  li s'au d at 
pe mână clădirile noastre cele vechi. Ce au făcut 
ei,  este de plâns. De exemplu, la  Mănăstirea D ea
l ului toată fresca a fost acoperită cu tencu iala 
cea mai resistentă : am ciocnit ici ş i  colo şi ' am 
văzut că există încă vechea fres că, dar vă p uteţi 
închipui  cu c e  greutate s'ar putea desface. Am 
văzut, în urmă, că la M istra , în Pelopones, unde 
sânt  fresce admirabile, a început u n  l u cru de 
grataj, care s e  face cu o chibzui ală foarte m are, 
ca n u  cumva să s e  zgârie fresca, ş i  apoi se în
trebuinţează anumite mijloace pentru ca să învi e 
acea'stă frescă care a s uferit o arecum. La noi  nu 
sufăr frescele, d e  obiceiu, de acop erirea cu ten
cuială, c i  de a dausul p icturii În uleiu, aşternu t ă  
de oamenii  dintre 1 870-90, şi pe c are noi ,  d e  
câţiva ani  de zile, o ştergem pretutindeni.  Nu 
vreau să i nsist,  dar este u n  lucru foarte uşor şi 

Fig. 9. - Biserica manastirii  Cozi a dupa restaurare. 

chiar foarte plăcut. Se pune p este u l e i u  un ba
dijonaj, se aşteap tă vre-o zece m inute, şi, după 
a ceia, uleiul se duce cu desăvârşire ş i  răsare fre sca 
veche. E u n a  d i n  cele mai plăcute surprinderi 
pentru acela care pune la cale o astfel de lucrare, 
care se face aici ,  în Regat, cu grijă, de pictorul 
Tomescu, un artist foarte d istins. 

în  c e  priveşte Ardealul, trebuie  să spun că s'a 
procedat, prea adesea, cu o barbarie, o grosolănie 
fără păreche în c e  priveşte vechea artă, care s'a 
d at pe mâna oricui .  Era mai  ales u n  pictor bulgar, 
c are a răposat în urmă, Kabadaiev, care luase 1n 
căsătorie o Sălişteancă şi se naturalisase în felul 
acesta : şi câte o bi serică de prima ordine a fost 
d ată în sama lui. Biserica d i n  Ocna Sibiiul u i  este 
astfel o dovadă de ce era capabil să facă acest 
primitiv. 

Sistemul acesta apli cat la pict lră este absolut 
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detestabil . Dar aşa au lucrat şi  Domnii Regula
m entului Organic, când au stricat Bistriţa oIteană. 
Pretutindeni unde este numele lui Gheorghe B i
bescu şi Barbu Ştirbei, aceasta înseamnă schim
barea cu desăvârşi re a vechiului caracter, nu 
numai în ce priveşte fresca, înlocuită cu tot felul 
de zugrăveli de acestea apusene, dar şi  în ce 
priveşte chiar construc ţia.  Astfel ,  palatul cel mare 
de la Tismana, cu crenelurile de de-asupra şi  cu 
văpsitul acela galben, aparţine epocii de la 1 840-50. 

rn vremea aceasta a fost un singur om care a 
inţeles şi care, mai  târziu, dup:l. ce s'a retras 
definitiv, părăsind ţara unde a fost Domn şi  cai
macam, s'a retras. şi din iubire de natură, de artă, 
în Italia, la Capo di Monte, împreună cu iubita 
lui, contesa Suchtelen, ş i  a şi  murit acolo, lângă 
Neapole : este vorba de Alexandru Ghica.  EI, 
c.ând era vorba să se facă transformă! i undeva, 
a spus : acestea sânt lucruri foarte delicate, care 
t rebuie făcute cu cea mai mare grijă, ş i  prin ur
mare nu vă grăbiţi, adecă : nu întrebuinţaţi me
tode pripite, care strică totul. 

Când a venit Domnul Carol, el ştia ce se făcea 

Fig. 1 0. - Mănăstirea Dealului. 

în Germania pe  vremea aceia. Este de ajuns sa-şI 
amintească cineva de opera odioasă a Benedic-

tinilor de  la Beuron, cari au stricat destul În Italia 
prin amestecul lor în arta cea veche. Aceasta se 

Fig. I l . - Mănăstirea Dealului .  Panou de piatră 
scul ptată cu pisania . 

poate vedea şi în celebra mănăstire a Benedidi
n i lor d in Monte Cassino, în fostul regat de 
Neapole. unde au lucrat în  felul acesta. Dar atunci 
nu  s'a mai lucrat cu Austrieci ,  c i  s'a recurs, supt 
nu şti u ce influenţe, poate a lui Alexandru Odo
bescu, care a fost secretar al Legaţiei noastre d in 
Paris, la un  Frances Leccomte du Nouy, p e  care 
nu-I putem ierta pen1ru ce a făcut. Am făcut 
cândva o interpelare la Cameră împotriva siste
mului lui 1 . .  Era un despot în acest domeniu , lucrând 
ca un ministru, având o ordonanţare specială, în 
care amesteca şi rosturile sale de reparaţie bise
ricească şi  rosturi le de economie casnică. Eu am 
cetit câteva ordonanţări de acest ea, care nu aveau 
a face nici cu arhitectura, nici cu pictura bisericilor 
care i enu încredinţate .  Era ci in  şcoala vestită a 
marelui arhitect irances ,  Viol let- Ie- Dt;c, care a stricat 
ş i  la  Paris, în Sfânta Capelă ş i ,  puţintel, şi la 
Notre Dame, mai mult însă la catedrala din Lau
sanne, aşa încât era o întreagă şcoală în felul 
acesta, pe  care a introdus-o fa noi , şi resultatul a 
fost cu desăvârşire desastros. Cel mai caracteristic 
resuItat al acestei şcoli este însăşi biserica unde 
odihnesc regii României  ş i  în care s'a respectat 
numai arhitectura, şi încă şi aceia răzăluită şi zu
grăvită cu lazur şi  aur, spre marele entusiasm al 
sensibililor de la  noi, în frunte cu profesorul de  
Istoria Artelor, d .  Tzigara-Samurcaş, a cărui com
petenţă în acest domeniu se caracterisează prin 

1 V. lorga, Discursuri parlamentare, ! ' ,  ( ', Bucureşti 1909. 
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aceia că Într'o conferinţă a spus cum că la noi fiecare 
Domn venia cu stilul său. Vă puteţi aminti cAţi 
Domni au fost, şi, dacă unul venia În mai multe 
Domnii, aducea deci de fiecare dată alt stil : cum 

fig. 1 3. - Bolniţa mănăstirii Bistriţa. 

Constantin Mavrocordat a fost de unsprezece ori, 
Înseamnă că singur represintă unsprezece stiluri. 
La Argeş s'au înlocuit vechile fresce, care d in 
fericire sânt păstrate la  Museul pe care cu atâta 

fig. 1 3. - Biserica episcopală din Curtea-de-Argeş. 

osteneală am izbutit să-I facem la Casa Creţu
lescu, scoţând d in pivniţile Universităţii aceste 
frumoase lucruri de  artă, care, acolo, ori nu se 
vedt"au, ori se vedeau rău, ori erau ameninţate 
chiar să fie p ierdute. Dar a trecut câtă va vreme 
ş i  un ministru care a venit pe urmă, d. Mihalache, 

cred, a vrut să dea afară Museul pentru o co
misiune. 

Sistemul  nu s'a aplicat pretutindeni, dar C.me
ninta, dacă ar fi trăit, să ni distrugă toate vechile 
monumente. Aşa s'a făcut cu biserica Sfântul Nicolae 
a lui Ştefan- cel-Mare, cu biserica lui Neagoe
Basarab, care este, cum spunea, cu foarte multă 
pricepere şi  curaj, pentru că era vorba să se 
combată părerea regelui Carol însuşi ,  pictorul 
Teodor Arnan, nu un monument, c i  o piesă de  
zahăr pentru o cofetărie d in  Paris, căci de fapt 
este ceva asămănător Între biserica episcopală din 
Argeş şi Între ceia ce expune bomboneria cea mai 
bine asortată din Paris. Aşa şi cu lăcaşul ieşean, 
cu cărămizile rose, cu  fresce noi pe fon d  de un 
albastru palid şi, În locul i nscripţiei , aruncată 

Fig. 1 4. - Biserica mănăstirii Pobrata. 

undeva, sfărâmată, pierdută, o inscripţie de metal 
corespunzând cu catapeteasma, tot de metal. 

Căci, cum Leeomte du Nouy avea un frate care 
era pictor, pe care l-am întâlnit cândva, - cu privire 
la fratele acesta ţin să mai adaug ceva -, a fost 
adus . ş i  el ş i  a făcut fresce cu o s.til isare, care 
nu are nimic a face cu aceia din vremea clădirii 
monumentului de la Argeş. in ele se vede şi  un 
vultur românesc care samănă perfect cu vulturul 
prusian ,  crezându-se În felul acesta că se face o 
de_osebită plăcere ngelu i  Carol I-iu. Este adevărat 
că vulturul acela a trecut şi în stema actuală a 
ţării, represintând un puiu de  găină care, apucat 
de  coadă, îşi lungeşte gâtui, - una din stemele 
cele mai urâte care se pot Închiţu i .  

Aşa  s'a lucrat la Craiova, unde aveam, pe lângă 

• 
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biserica familiei Ştirbei, biserica lui Matei Basarab, 
pe care Lecomte du Noily a transformat·o cu 
totul : elevii l ui au lucrat cam în acelaşi fel cum 
lucrase el. La Trei I erarhii din Iaşi, pe cari i·a 
şters cu peria, i·a poleit pe  din afară, i-a aurit, 
adăugind,  într'un moment de sinceritate, că opinia 
publică din România cere mult aur, iar în  interior 
a i ntrodus tot ce poate fi mai străin de arta 
noastră de pe vremea lui Vasile Lupu, inaugurarea 
s'a făcut însă cu o pompă extraordinară, ca u n  
mare eveniment artistic. Sistemul acesta l-a apucat 
Gabrielescu, şi ,  când a fost vorba să lucreze el, a 
aplicat acelaşi sistem, plecat de  la marele arhitect 
frances Viollet le· Duc. 

Odobescu, care a cercetat atât ea biserici de 
la noi ş i  al cărui manuscript cu privire la aceste 
visite, cu foarte frumoase desemnuri de pictorul 
Trenck, l·am avut în mână, scria foarte frumos, 
e ra un  arheolog foarte distins şi avea o cu ltură 
artistică foarte aleasă, însă din nenorocire idei le 
lui tn ce  priveşte restaurarea-erau cu desăvârşire 
idei le lui Lecomte du Noiiy. Cu binecuvântarea lui 
Odobescu s'au făcut aceste lucrări. 

Atunci s'a alcătuit şi o comisie arheologică. Vă 
puteţ i  închipui că n'am făcut parte din această 
comisie, dată fiind epoca funcţionării ei, prin anii 
1 880. Am cunoscut mai târziu existenţa comisiei 
prin aceia că răposatul nostru coleg, un  numismatic 
aşa de distins şi un  om de cultură generală aşa de 
frumoasă, Mihail Suţu, s'a presintat la  Comisia 
Monumentelor I storice într'o bună zi, zicând că 
este membru. Nu ştiam nimic, de şi eram preşedinte, 

Fig. 1 5. - Biserica mănăstirii Cobi a .  

. ş i ,  atunci ,  cu toată prietenia şi delicateţa, m'am 
i nformat asupra originii acestei numiri ,  de  care 
nu mai auzisem, şi mi  s'a spus că este din 1 8 80, din 
vremea lu i  Odobescu. L-am primit foarte bucuros, 
l ·am invitat totdeauna, şi a luat parte la lucrările 
noastre pănă la moarte, pe basa acestei numiri. 

Comisia aceasta a trecut prin multe fase, dar 
n'a făcut mare ispravă binecuvântând opera lui 

Lecomte du  Noily şi  a lui Gabrielescu. Ce făcea 
pe vremea aceia d. Petru Antonescu, cum consi
dera dânsul comisia ş i  lucrările ei, acesta este cel 
d'intăiu strigăt de bun simţ al unui om priceput. 
Dar ce fă cuse d-sa nu avea importanţă, fiind 
considerat ca un lucru pe  de lături, de guvernele 
care susţineau sistemul lui Lecomte du Nouy. 

Fig. 16.  - Biserica Sf.  Sava din laşi, după restaurarea 
clopotniţei. 

Se credea chiar că această comisie, devenită 
ce este astăzi, trebuia să fie încredinţată totdeauna, 
în ce priveşte conducerea, unui diletant. Comisia 
a trecut astfel printr'o eră Kalinderu. Din când în 
când mergea administratorul Domeniilor Coroanei, 
cu solemnitatea care l-a distins totdeauna ş i  cu 
multă bunăvoinţă de a ajuta, d in loc în loc. de 
se informa asupra lipsurilor care erau presintate 
hotărîrii sale. Aceasta prin anii  1 890- 1 900 : acum 
vre·o treizeci de ani. 

Trebuie să vă spun că, din fericire, erau acolo 
la  comisie doi oameni, mulţămită cărora, ŞI  10 
această eră, s'a ajuns şi la foarte multe resultate 
bune. 

Iată cari sânt aceşti doi oameni. Unul, un  ad
mirabil gospodar, căruia îi dator enă aşa de mult 
Casa Bisericii , întemeiată cam pe  vremea aceia : 
'acela care s'a stins acum câteva luni de  zile, 
lăsând o frumoasă bibliotecă pentru folosirea 
publică, Petre Gârboviceanu. Am mers une ori 
cu el priu mănăstiri neştiute de Dumnezeu şi de 
oameni, şi am asistat la scene foarte interesante, 
pentru că, pentru a înţelege unele lipsuri , trebuie 
să-şi dea samă lumea şi de calitatea oamenilor 
cu cari trebuie să lucreze c ineva. De exemplu, 
undeva prin judeţul Râmnic la întrefăierea cu 
judeţul Puina, îmi aduc aminte că, în călătoria 
cu Petre Gârboviceanu, am fost primiţi, în mij
locul unei păduri ,  într'un schit, de un egumen, 
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căruia Gârboviceanu i-a cerut �ă  presinte soco
telile şi  catalogul obiectelor. In ce priveşte pietrele 
scumpe, a arătat o punguţă fără s'o deschidă ca 

Fig. 17.  - Biserica Sf. Sava din laş i ,  inainte de restaurare. 

să se vadă ce este înăuntru. în ce priveşte vitele, 
erau însemnaţi trei boi : pe unul. . . I-a mâncat lupul, 
altul era în pădure, al treilea de faţă. Când m'am 
d us în bibliotecă, m'am suit pe scară şi  am pus 
mâna pe ceva care avea înfăţişare de carte, dar am 
auzit nişte strigăte desperate ale egumenului. Acolo 
era comoa�a părintelui : într'o îndoitură erau aşe
zate hârtii de  câte 1 .000 de lei .. . Fără să vreau, o 
găsisem, dar i-am făcut jurământ că n'am să 
destăinuiesc n imănui. A trecut câtăva vreme Însă 
·şi a fost omorît de hoţi. 

Iată în astfel de condiţii tre buia să lucreze c ineva. 
Te poţi a!?tepta de la astfel de egumeni să în
ştiinţeze că ici ş i  colo se strică poate câte ceva ? 
Dacă nu drege, este un mare avantagiu : nenoro
cirea cea mare este când d rege. Crede că se 
pr icepe, chiamă pe c ine ştie cine, care înfăţişează 
orori : multe i coane frumoase de pe catapetesme 
au fost rase ş i  înlocuite astfel. 

Eu cred că va trebui să luăm măsuri aspre. 
Chiar în ce priveşte vânzarea obiectelor sfinte, 
trebuie să înceteze odată comerţul evreiesc cu 
l ucruri de  acestea. Fraţii Bloch fac în materie de 

artă religioasă ceia ce face în materie de întin
dere a culturi i româneşti un Hertz : absolut acelaşi 
sistem, aceiaşi bătae de joc. Cele mai ciudate obi
ecte de  argint, fără valoare , turnate, înlocuiesc, d in  
neştiinţa preoţilor, vechile odoare, care sânt d ate 
pe nimic, ş i  este foarte bucuros părintele când 
aduce ceva strălucitor în locul candelei sau aco
peremântului de evanghelie de  odinioară. 

Dar am spus că două persoane au lucrat acolo. 
în ce priveşte economia, era Gârboviceanu, care 
avea şi supravegherea la faţa locului. Celalt era 
d. Alexandru Lapedatu , care este acum preşedinte 
al Senatului ş i  care, pe atunci, foarte tânăr, a 
fost secretarul Comisiei : i se datoreşte în mare 
parte iniţiativa publicării celui d' intăiu album, în
grijirea aşa de aproape şi făcută cu atâta iubire 
a "Buletinului". 

Pe urmă după ce a dispărut Kalinderu, a venit 
Dimitrie Onciul , care avea un interes mai  mult  
istoric decât artistic pentru aceste monumente : 
preocupaţia lui nu mergea în această d irecţie. E I  
venia d i n  Bucovina, unde  multă vreme s'a lucrat  
foarte rău după metoda austriacă represintată pr in 
arhitectul Resor i ,  rămas d in  vremea străină. Noi 
l -am schimbat puţintel pe acela care ştia că nu 
mai este l iber să lucreze ca odinioară. N'are dt!cât 
să observe cineva, peqtru trecut, biserica de  l a  Mi
răuţi, care este cea mai deplină t ăgăduire a ori
cărui gust şi  simţ i storic. Eu îmi întorc capul cu 
spaimă, de câte ori întru la Suceava şi văd acest 
produs al răulu i  gust vienes. 

După Onciul împrejurările au făcut să vin eu, 
care am obiceiul să nu ocup un loc când nu 
lucrez. Şi pot spune că am al doilea obiceiu : d e  

Fig. 1 8. - Biserica d i n  Roata, Vlaşca. frescă. 

a nu spune ce a m  lucrat, şi de aici poate vine 
faptul că sântem aşa de puţin înţeleşi, Dacă am 
fi întrebuinţat vechiul sistem , atunci toată lumea 
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a r  şti ce s'a întâmplat cu cea mai uşoară adăugire de ceia ce se petrece aici, în Regatul de odinioară. 
de tencuială, ' cu spăIătura cea mai lesnicioasă a 
frescelor celor mai fără importanţă. Acuma, după toate explicaţiile acestea, cred că 

Din Bucovina ni se trimete acum in fiecare an  
un  raport de  ce s'a lucrat, şi s'a lucrat foarte 
mult, şi în timpurile din urmă. Şi părintele episcop 
Visarion n i-a  făcut un splendid dar din economia 
de  cincizeci de mi lioane realisată asupra fondulu i 
bisericesc, care nu ma i  e�te în mânile exploata
torilor ş i  a funcţionarilor fără grija bunului publ i c 
şi bunului sfânt ; acuma sânt altfel de  oameni, cari 
lucrează supt altă supraveghere şi cari ştiu foarie 
bine că vor fi traşi la răspundere, dacă merg 
pe calea rătăcirii de odinioară. 

Basarabia lucrează deosebit, şi se poate Întâmpla 
să fim criticaţi pentru cutare lucru de acolo, dar 
ce-am fi vinovaţi când comisia locală îşi atribui 
de la început o autonomie care continuă ? 

In ce priveşte Ardealul, este iarăşi o subcomisir, 
în  al cării lucru nu ne  amestecăm noi.  Ne  în
ţelegem mai mul t  întâmplător decât administrativ, 

Fig. 19. - Biserica mănăstirii Arnota. 

fiindcă nu se trimet totdeauna raporturi de sub 
comisia de acolo. 

Noi sântem deci responsabili în rândul întăiu 
BII/. Corn. Mall. Isf. - Fasc. 96, 1938. 

Fig. 20. - B iserica mănăstirii A rnota. 

am convins şi persoane care au putut fi inf1uen1ate 
de anumite campanii  de presă, la care noi răs
pundem totdeauna, dar după trecrre de câteva 
săptămâni vine altul care strigă tot aşa de ne ... 
priceput şi tot aşa de zgomotos împotriva Coi 
misiei care h'a făcut ceva într'un loc unde n'o 
chemase nimeni. Şi ce aţi zice d-voastră de un 
doctor care ar fi făcut responsabil pentru toate 
casurile de boală care se găsesc în locul unde 
profesează el ? 

Voiu  înfăţişa acuma o parte din ce am putut 
face În cursul anului, cu proiecţiuni care vor arăta 
ce a fost înainte şi ce s'a scos din nou la lumină'. 

Sper că şi de  aici va ieşi o învăţătură. 
Imi pare foarte bine că avem trei arhierei de faţă. 

Invitasem şi pe cei lalţi, dar n'au venit. Ar fi 
fost foarte bine să fi fost mai mulţi, pentru ca 
să se vadă lucrul competent, îngrij it şi făcut cu 
iubire, de şi nu ia ochii ,  nu străluceşte, ca  
lucrul care se face foarte dese  ori la no i ,  cu toată 
bunăvoinţa, de oameni nepricepuţi şi cari de 
multe or i  strică monumentele in aşa fel, încât 

2 
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orice intervenţie ulterioară nu poate restabili ceia 
ce a fost odinioară. 

Fig. 2 1 .  - Amota. Fresce. 

Să vă arăt întăiu ce s'a găsit la Pobrata, care 
este o clădire de la Începutul se colului al XVI-lea , 
foarte bine păstrată, cu z idurile înalte. 

Fig. 22. - A mota, fresce . 

Inainte de a face noi lucrarea se  deosebiau 
firidele de de-asupra, dar nu s'au păstrat, cum este 
obiceiul în vremea lu i  Ştefan-cel-Mare , discurile 

de smalt, care se întâlnesc în punctul unde se 
întâlnesc arcele. Totul a fost acoperit de o ten-

Fig.  23. - Arnota, ctitori. 

Fig. 24. - Arnota, fresce. 

Fig. 25. - Rebegeşti, I lfov. Frescă. 

cuială groasă, solidă, pănă ce ne-am întrebat dacă 
supt această tencuială nu se găseşte ceva în 
această frumoasă ctitorie a lui Petru Rareş, şi a 
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Doamnei Elena din familia despoţilor sârbi Bran
covici ,  care a fost îndemnătoare de  artă pentru 
soţul ei. Pe margene  s'au desluşit frumoasele fe
restre gotice, care cine şt ie ,  poate fIindcă era u n  
curent care-I supăra pe  cutare slujbaş a l  bisericii , 
se astupaseră aceste atât de frumoase ferestre. 
care se găsesc nu  numai în faţă, dar şi  pe laturi. 

tn judeţul Dâmboviţa este o biserică de tot 
interesul, a unui ct itor Bodea de prin 1 580 : bi
serica  mănăstirii Cobia. Ce frumoase sânt liniile 
acestea a l e  unei a rhitecturi atât de complicate 
pentru un cuprins aşa de mic ! Este un adevărat 
juvaier clădirea de la  sfârşitul secolului al XVI-lea. 
Erau ş i  elemente de  împodobire, care se disting 
aşa de bine în partea de  sus : paramentul de că
rămizi exterioare, care de sigur că nu erau meni1e 
să fie vre-odată acoperite de  tencuială. Ele au 
reapărut prin repara ţiile făcute cu supravegherea 
Comisiunii .  

În Iaşi s'a lucrat la biserica rotundă, Închinată 
de Petru Şchiopul Sfântull, i  Sava, în  legătură cu 

Fig. 26. - Biserica Rebegeşti, frescă. 

mănăstirea Sfântului din Palestina -el trăise multă , 
vreme în Orient, şi avea multe legături acolo, -
şi, pentru călugări aduşi  din părţile 'siriene, a făcut 

această mănăstire. S'a păstrat şi actul în favoarea 
lor cu iscălitura lui, o iscălitură cu totul curioasă, 
fără simţul adevărat al sunetelor in cuvinte. Bi-

Fig. 27. - Biserica din Rebegeşti, frescă. 

serica a fost transformată pe urmă, clădirea d e  
pe l a  1 580 fi ind tran sformată de Radu-Vodă Mihnea , 
Domn strălucitor, care Învăţase  la Veneţia şi care 
a creat în Moldova o armată, a strâns în jurul 
său o Curte şi a fost modelul lui Vasile Lupu. 
Căci Vasile Lupu s'a inspirat de  la  Radu Mihnea, 
care este Înmormântat la Bucureşti, în biserica  
" Radu-Vodă" .  

Din  proiecţiune se poate vedea in  ce stare se  
înfăţişa biserica Sfântului Sava în partea anteri
oară , în pronaos, înainte de a începe să lucreze 
Comisia. Aici a lucrat d. Teodoru, unul dintre 
cei mai buni arhitecţi ai noştri. 

S'a dat tencuiala jos, ca să se vadă şi  a ic i  ce 
se găseşte de desupt. De biserică nu ne-am atins 
încă, dar avem de gând să lucrăm şi acolo, inlă
turând multe greşeli de g ust. De exemplu bi
serica  are două intrări : cea din faţă, prin turn , 
şi o Întrare pe margine, de-asupra căreia este 
o inscripţie grecească, strămutată de cine ştie 
unde şi care nu are a stăzi niciun rost. Cred 
că am făcut un  bun dar Iaşilor prin felul cum 
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am tratat partea cea mai slăbită, şi care ameninţa 
ruina, a acestei biserici. 

Dar am spus că nu se poate Comisia să-şi 

Fig. 28. - Biserica Rebegeşti. Frescă .  

împlinească sal'cina, dacă nu este a j  utată ş i  de 
lumea de acolo. Şi ,  când am fost acum în urmă, 
am găsit un deposit de gunoiu cu miros pestilenţial 
adunat din toate părţi le. lângă biserică mai sânt 
tot felul de colibe în care se adăpostesc nişte 
dascăli şi paraclisieri cari ar părea de mai multe 
ori seculari. Iar în apropiere pe locul mănăstirii 
este o şcoală de fete, a cării clădire a costat 
foarte mult, dar care este încă mărgenită cu nişte 
uluce vrednice de un sat sărac. fără a pomeni 
infiltraţii le evreieşti care reduc întrarea din dos 
la o simplă cărare, mărgenită de  latrine cu zidu
rile umezite. 

Mai departe la  Snagov s'au făcut lucrări încă 
de acum o jumătate de veac ,  dar lucrările acestea 
n'au fost duse pănă la capăt. Le cerea clădirea 
din secolul al X IV-lea, la care s'a lucrat din nou 
pe vremea lui Neagoe şi Mircea Ciob anul, din 
care causă se  găsesc şi chipurile Domnului de 
l a  începutul secolului al XVI-lea, cu fiul Teodosie, 
ş i  al lui Mircea Ciobanul şi al Chiajnei, cu unul 
din copiii lor. Acob este foarte greu să procedăm 

aşa cum am voi, fiindcă a existat odată un  pridvor 
foarte bine lucrat cu pilaştri, însă cineva pe vr�mea 
lu i  Mircea Ciobanul a acoperit spaţiile cu tencuială 
şi pe tencuiala aceasta 8 pus încă odată chipurile 
D omnului şi a l  Doamnei într'o pictură care este, 
de E ltfel, bună, aşa încât trebuie să păstrăm 
această parte altfel decât cum a fost la început, ca 
să nu dispară pictura de pe la  jumătatea secolului 
al XVI-lea. Acolo este un turn şi lângă acesta un 
altul ciung şi foarte urât : ne întrebam dacă 
într'adevăr a existat acest turn acolo, sau este un 
adaus mai târziu, dar am găsit acum basa turnului 
al doilea. 

La Roata, în Vlaşca, se găseşte o elegantă 
clădire de la 1 632. Nu  ştiam de  existenţa ei ,  dar 
sătenii au strâns bani, - sătenii sânt mult  superiori 
în această privinţă orăşenilor, cari strigă la  gazetă 
şi nu dau nimic, - şi atunci s'au adresat Comisiei, 
care li-a dat t ot sprijinul ei .  O frumoasă clădire 
a ieşit d in lucrul ce s'a făcut acolo. 

Ctitoria este datorită unui Ioan popa ,  şi se 

F ig. 29. - Biserica Săhica inainte de restaurare. 

mai pomeneşte un Serafim că!ugărul , cu ai lui . 
Interioru l a fost spălat şi înfăţişează astăzi o 

pictură destul de p lăcută. 
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La -Arnota lui Mateiu Basarab,  n u  n e  putem 
lliuda că am lucrat noi la biserică. Acolo a fost 

Fig. 30. - Biserica Săftlca, d upă restaurarea acoperişului-

un cumplit foc , sânt mulţi ani de atunci, aşa 
încât clădirile d'lmprejur au fost aproape  total 

Fig. 31 .  - Saf ta SIătineanu, ctitora bisericii Săftica. 

distruse, dar ele se refac astăzi cu banii strJnşi 
de stareţul mlinăstirii. La locul îngropării lui Matei 

Basarab de jur împrejur au început lucrările care 
trebuie continuate mai mulţi ani de zile. 

Fig. 32. - Radu SIătineanu, ctitor al bi,ericii Săftica. 

Aici înlocuim o clădire de pe vremea lui Bibescu 
şi Ştirbei, fără niciun caracter. Am adaus, într'o 

Fig 33. - Biserica Filip, după restaurare. 

formă mai corespunzătoare, o clădire nouă, mo
dernă, în care să locuiască călugării. 
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A iurea am dus o mare bătălie şi am câşt igat-o. 
Puteţi merge fără multă osteneală ,  ca să vedeţi 
resultatul fericit. La Creţule şti sau Rebegeşti (de 
la Rebega), la distanţă de o jumătate de ceas de 
Bucure şti , este o biserică deosebit de preţioasii .  

Fig. 34. - Biserica Fil ip  d in  Văleni i -de-Mu nte, 
după restaurare. 

Acum, în foarte frumoasele lucrări, de o tehnică 
adminioilă, care face onoare ţări i ,  în cepute de 
ingineri în jurul Bucureştilor, se caută punerea în 
legătură a lacurilor de acolo, şi, pentru că bi
serica se găsia tn mijloc, aşa că se credea că 
trebuie desfiinţată, ni  s'au oferit trei-patru milioane 
de  lei ca să consimţim la distrugerea sau la mu
tar("a, plină de  atâtea riscuri, a ei . Noi am zis : 
nu ; nu s'a trecut peste acest nu. Astfel ,  prin acea 
m inune de  tehnică, au ridicat sus de tot biserica 
de-asupra apelor. In această bisericuţă, una d intre 
cele mai frumoase din şesul muntean, sânt şi picturi  
care vor fi publicate în Buletinul Comisiei . 

Portretele ctitorilor sânt făcute cu  foarte multă 
îngrijire. Şirul de sfinţi , într'o grupare foarte mă
iestrită,  corespunde cu anumite serii de acestea 
din bisericile sârbeşti ale secolului al XIII-lea . 
Aici pentru iconografi este mult de  luat, scenele 
fiind tratate altfel decât aiurea şi cu  mişcări de 
o l ibertate neobişnuită, în c olori care sânt de o 
extremă delicateţă, roşul, galbennl predominând. 

Cine face drumul de la Bucureşti la Ploeşli, a 
putut observa lângă un  dubios palat modern o 

biată b iserică total părăsită, care era menită ruinei, 
la Săftica. De  câte ori treceam pe acolo, mă 
prindea o jale .  E singura clădire veche lângă Bu
cureşti. Şi atunci am încercat, într'un rând, s'o 
acopăr cu scânduri, ş i  bine înţeles unii săteni au 
furat scândurile. Eu Însă nu m'am lăsat, şi ne-am 
a�ucat iarăşi de lucru. Acum totul este consolidat 
şi se va aşterne tencuiala în primăvara viitoare 1. 
Ferestrele erau fără niciun fel de îucunjurare ; ş i 
li-am făcut chenare de piatră, şi am fi dorit să 
le facem din piatră sculptată. Este o zugrăveală 
înăuntru care nu e rea, Jupâneasa Săftica apare 
alături de soţul ei. 

La biserica Filip din Vălenii -de-Munte pictura 
cea veche în frescă era acoperită cu o t�mânjeală 
urâtă în uleiu, acoperişul fii nd  fără hal. Acum ea 
este consolidată, deschizându-se pridvorul astupat 
am şters tot ce este pictură în uleiu afară, şi am 
descoperit pe fronton o scenă delicată » întrarea 
În biserică", foarte interesantă supt raportul ico
nografi c. 

Cum în fund era şi  casa total ruinată a 
dascălului, mi-am zis că s e  poate uşor să 
se refacă această casă. Când a fost refăcută, 
am adunat icoane de jur împrejur, şi, azi, are 
patru odăi pline de icoane, şi chiar de p ietre de  
mormânt, dintre care una  d in  secolul a l  XV-lea. 
E unul din cele mal interesante mici Musee de  
la noi. 

Am iittenţta ca de jur Imprejur să se prelun
gească acest Museu, ca să cuprindă i coanele ce 

fig. 35. - Museul� Fil ip  din Vălenii-de-Munte, cum era. 

vor mai veni ,  Îndată ce voiu avea răgaz să fac 
cercetări în împrejurimi 2. 

Vă las d-voaslră conclusia : dacă am pierdut 
vremea sau dacă am adus oan care servic i i .  

1 S 'a  ş i  făcut ; 1939. 

, O nouă şi mare clădire cu două rânduri s'a şi adaus. 
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Fig. 37. - Acelaşi ,  partea pr incipală,  m a l  noua 

fig. 38. - M useul de arta religioasa dio_ Bucureşt i .  
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II .  

C E  E S T E U N  M U S E U I S T O R I C. 
- CONFERINTĂ LA TÂRGOVIŞTE, CU PRILEJUL TERMINĂRII LUCRĂRILOR MUSEULUI 

Iubiţi ascultători, 
Trebuie să mulţămesc întăiu d-Iui C. D imitriu 

pentru aşa de bunele cuvinte şi pentru presenţa 
sa chiar, la Z ilrich, la  Congresul internaţional de 
istorie, unde a avut priefenia să a-sculte într'adevăr 
o comunicaţie a mea şi unde va fi aflat, în acelaşi 
timp, că lupta la care făcea alusie s'a terminat 
prin aceia că locul de vice-preşedinte a l  Comite
tului internaţional de- istorie, pe care-I râvniau 
alţii ,  l-am luat noi .  Şi-i mulţămesc, însă, cu mult 
mai mult decât pentru toate dovezile de simpatie 
înţelegătoare pe care le-a dat, pentru opera în
tr'adevăr folositoare pe care a făcut-o aici : pentru 
gândul cel bun pe care l-a avut, pentru stăruinţa 
pe care a cheltuit-o pentru ca acest gând bun să 
fie îndeplinit, căci la  noi gândurile bune se risipesc 
în a ier de  cele mai multe ori  şi  nu se ajunge la 
îndeplinire. Îi mulţămesc pentru ctitoria care este 
a lui şi care este în acelaşi timp şi ctitoria tuturor 
celor cari l-au ajutat şi cari sânt foarte mulţi : 
societăţi şi particulari, aproape toată lumea de 
a ic i  a participat la ridicarea acelei clădiri care 
este menită, măcar în mare parte, să cuprindă 
obiecte relative la  trecutul acestui oraş. 

Fără îndoială că lucrul acesta trebuia făcut de 
foarte multă vreme. Dar în programul nostru sânt 
lucruri de l inia întăia, care nu se îndeplinesc 
niciodată, lucruri de linia a doua, care se îndepli
nesc une ori, şi lucruri de pe ultima linie, care se 
îndeplinesc mai totdeauna, ba chiar se îndeplinesc 
unele lucruri care nu figurează în niciun program 
şi lumea este grăbită să facă tocmai aceste lucruri 
care nu folosesc la nimic. 

I ată, venind aici, am străbătut de  la Ploeşti la 
Târgovişte o regiune foarte interesantă : colţuri 
de pădure, largi perspective de câmp, dar sate 
nu prea. Un sat frumos în Prahova, Dărmăneştii, 
unde am găsit două din cele mai minunate vechi 
case, fireşte în ruină, in mijlocul clădirilor con
temporane, trufaşe ş i  u râte. După aceia mi-a lovit 
ochii şi acuma, în chipul cel mai neplăcut, clădirea 
nouă a mănăstirii de  la Mărgineni, transformată 
după un  gust grecesc în biserică, şi Dumnezeu a 
pedepsit această arhitectură urâtă, pentru că mă
năstirea a ajuns să fie închisoare. 

Iar, pe urmă, pănă în margenea Târgoviştei, 
n'am văzut nimic decât preaătirea unei căi ferate b , 
care a mâncat un n'umăr oarecare de milioane 
şi, dacă nu eram b Guvern în 1 930- 1 ,  ajungea să 
Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 96, 1938. 

fie terminată, ca să lege două oraşe ce  n'au de la  
s ine legături naturale care să trebuiască a fi servite. 

Aşa facem noi lucrurile : cele mai puţin în 
legătură cu un oraş sânt cele care se fac, iar 
lucrurile care corespund însuşi acestui oraş, sem
nificaţiei lui, menirii lui, lucrurile acestea rămân 
nefăcute. 

De sigur că trebuie, pentru a face altfel, ş i  
mare iubire pentru locul de  naştere, dar trebuie 
În acelaşi t imp şi un s imţ practic, mai trebuie 
apoi încă un lucru : trebuie să fie m ultă simpatie  
într'un loc, pentru ca, fără ajutorul Statului, aici 
să se poată ridica, după planul amicului mieu 
Ghica-Budeşti, clădirea care este acum şi aşteaptă 
să cuprindă obiecte fără îndoială de cel ma i  
mare folos, nu  numai pentru educaţia gustulu i 
şi pentru răspândirea învăţăturii aici, dar ş i  
pentru tot ceia ce  oamenii cari v i n  de  aiurea 
pot căpăta, fiind siguri că le găsesc, în aceste 
locuri de o aşa de veche şi  de lungă şi de in
teresantă i storie. 

Dar m'am gândit că rostul mieu venind aICI 
la o vrâstă şi într'o stare de sănătate care nu-mi 
mai îngăduie risipa de conferinţe din alte t impuri , 
m'am gândit că visita aceasta de  la Târgovişte 
trebuie să fie în legătură şi cu ceva care să 
rămână. Nu cu un sfat care să se p iardă în aier : 
sute de conferinţe de-ale mele au avut această 
soartă. Şi atunci m'am gândit ca această con
ferinţă să fie tipărită şi astfel să poată servi 
pentru visitatorii m useului şi ca o cărticică de 
introducere. 

Şi, iată, după ce v'am făcut să aşteptaţi dimi
neaţa, pentru că nu era programul mieu să vin 
atunci, iar eu  urmez după programul mieu, res
pectând programul altora, dar Iăsându-i să-I în
deplinească singuri, - vă mulţămesc că m'aţi aşteptat, 
mulţămesc că aţi avut curiositatea de a mă vedea 
şi că aţi venit şi a doua oară, cu  riscul de a 
descoperi şi un  al treilea program -,  cred că 
şi la ceasul acesta tărziu şi neprevăzut pentru 
d-voastră îmi este încă îngăduit să vă înfăţişez 
câteva idei în ce priveşte şi rostul unui mus eu 
în genere şi în special rostul pe care-I poate avea 
în domeniul istoric un museu târgoviştean. 

Pentru că, ţinându-mă tot în liniile generale, 
nu orice localitate cere acelaşi mllsell. Orice mus eu 
se găseşte intr'un loc trebuie să fie in legătură 
cu nevoile acelui loc. 

3 
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Viaţa noastră nouă sufere din caus a acestui i neajuns că noi facem pretutindeni lucruri care 'sânt 
pentru ori ce loc, şi care de fapt nu sânt pentru 
niciunul. Un oraş este un organism, o viaţă, o 
'tormă particulară din felul de a se manifesta al 
unui popor, şi tot ce se găseşte în acest oraş 
trebuie să fie în legătură cu desvoltarea lui, cu 
activitatea lui, cu meni rea lui. De aceia sânt oraşe 
în Apus către care porneşte cineva anume pentru 
a-şi forma gustul, pentru a căpăta învăţături, pe 
care să le poată transmite pe  urmă aiurea. De 
aceia se duce cineva la  Nurnberg, chiar  cu riscul 
de a Întâlni o demonstraţie c�re se potriveşte 
mai mult sau mai puţin cu spiri tul  său democrat, 
către acest oraş nobil, lipsit de orice pretenţie şi 
vulgaritate, în care, în tinereţa mea,  am petrecut 
ş i  eu câteva săptămâni : acolo este o unitate 
perfectă şi, oriunde ar merge -cineva în oraşul 
aşa de bine construit,  va constata acest lucru : 
oamenii 'îşi aduc aminte unde sânt şi prive6c  un 
lucru după locul în care se găsesc. 

De exemplu , n imic nu este mai absurd aici, la 
Târgovişte, decât să se vaJă unele clădiri într'un gust 
de pe la 1 880-90, în care nu este nici cea mai mică 
urmă de proporţie, de eleganţă, de  bună cuviintă 
faţă de aceşti bieţi ochi ai noştri, cari nu trebuie 
să fie j igniţi de mahalagismul arhitectural care 
se găseşte din nenorocire pănă in ultimul sat şi 
prin urmare oraşele sânt datoare să-I aibă in pro
porţi e cât mai mare. Când satele vor ajunge să 
aibă astfel de locuinţe ca locuinţele noi de aici, 
atunci va trebui să exagerăm încă trivialitatea ş i  
lipsa de orice frumuseţă a clădirilor noi de aici, 
pentru a ni păstra superioritatea asupra satelor 
ridicate pănă la anumit nivel. Nimănui nu i-ar fi 
trecut prin minte că poate să fie, supt un ,ministru 
de Instrucţie, un birou tehnic al Ministeriului 
care . să permită odioasa clădire în stil buIevar
dier, cum este aceia, fără acopp.riş şi cu ferestrele 
înşirate pe aţă, în care mi s'a spus că se aşează 
una din şcolile de aici. Aceia este o ofensă 
pentru buna cuviinţă, şi trebuie să se găsească 
un om de bine care să acomodeze această ciudată 
clădire cu ceia ce pretinde localitatea însăşi. 

Revenind la subiectul de azi, orice museu trebuie 
să corespundă unei tradiţii, care poate fi de mai 
multe secole, şi unor nevoi care se menţin pănă 
în momentul de [aţă, sau care au apărut abia în 
viata acelui oraş. Aceasta este cea d'intăiu condiţie. 

Museul de aici, în ce pri\Oeşte forma, se în
dreaptă , ca orice operă a d-Iui Ghica-Budeşti, 
după cele mai sănătoase date ale arhitecturii 
noastre. Pe d. Ghica il cunoaşteţi din reputaţie, 

dar nu ştiţi un lucru, pe care îl ştim noi, cari îl 
urmărim continuu. D. Ghica-Budeşti are în amin
tirea sa tot ceia ce Ţara Românească mai păs
trează în materie de artă. Opera scrisă a d'sale, 
care din amintire înseamnă şi cele mai mici detalii 
ce se întâlnesc în cutare bisericuţă pierdută, este 
într'adevăr un monument de cunoaştere adâncă 
şi, în a celaşi timp, de în "'Iegere adevărată. 

Acum, este vorba ca, în acest cuprins, să fie 
şi aranjarea aşa cum trebuie. 

Aranjuea aceasta evident că va cuprinde ş i  

Museul de Artă Religioasă, Epitrabile br3.ncoveneşti. 

elemente care nu mă  privesc pe mine şi care m ă  
interesează foarte puţin. Cum este vorba s ă  fie 
şi lucruri în legătură cu societăţi le care au jertfit 
o anumită sumă şi cu viaţa economică a regiunii, 
fireşte vor fi încăperi pentru aceasta, dar înainte 
de toate vor f i  încăperile destinate rămăşiţelor 
acestui oraş. Nu numai rămăşiţelor. Nu este vorba 
numai de obiectele păstrate în case sau în po
durile bisericilor, care trebuie scotocite toate, 
pentru că răul gust face aşa, că părintele paroh 
înlocuieşte tot ceia ce este, frumos în biserică 
ş i-I suie În pod, iar pe urmă chiamă un pictor 
nepregătit, pe care a pus mâna la întâmplare, şi 
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acela îi face  i coanele de la catapeteasmă, adău
gând şi alte elemente necesare pentru mobilarea 
artistică a unei biserici, aşa încât podul cuprinde 
de multe ori obiectele preţioase, iar ceia ce este 
jos represintă numai nepriceperea pretenţioasă. 

Prin urmare va fi nu numai o largă parte , pentru 
că altfel nu m'ar fi invitat aici numai ca să-mi arăte 
unde vor fi borcanele cu petrol, va fi o covârşitoare 
parte pentru lucrurile istorice. 

Cum trebuie aşezate aceste obiecte istorice şi 
la ce servesc ? 

Obiectele istorice nu represintă numai elemente 
desfăcute din ceia ce a constituit o unitate, de 
ex. o cruce, o rămăşiţă din odăjdi i  dispărute, un  
portret de famil ie, ci î n  acelaşi timp trebu ie şi foto
grafiI bine făcute după tot ceia ce posedă oraşul. 
Acesta este un oraş cu atâtea biserici, între care nu  
este una  care să f i e  urâtă, - afară de  cele reparate. 
Ferească Dumnezeu orice biserică de bunăvoinţa 
oamenilor de acum ! Este mai bună ruina opere i  
înaintaşilor de  cât  această bunăvoinţă, care se 
îmbulzeşte ş i  calcă strâmb, amestecând rosturile ,  
ceia ce nu  împiedecă pe restaurator să-şi trăiască 
restul vieţii în încântarea că a făcut un lucru 
grozav. Îţi stă înainte surâzător pe  când îţi vine 
să-I dai pe fereastă. 

In această privinţă, daţi-mi  voie să amintesc o 
experienţă recentă a mea.  E vorba de un prieten 
care se ocupa de o biserică găs ită pe proprietatea 
sa. A re_c.urs la un pictor care a lucrat cândva 
şi  la Comis'ia Monumentelor Istorice. Era de  spălat 
puţintel pictura cea veche, şi atunci ce a făcut 
pictorul, cu sau, cred, fără voia prietenului mieu? Eu 
a trebuit să i-o spun, de şi mi-a venit greu. A fost 
o epocă în istori a noastră când duceam războiu cu 
bisericilt' : le dărâmam, le prefăceam ; erau în cutare 
loc fresce admirabile şi, ca să întindem o ten
cuială nouă şi  să prindă bine, luam ciocanul şi  
ciocăni am pictura aceasta. Şi astăzi la prietenul 
mieu, unde pictorul a găsit cele mai frumoase 
fresce, toată partea de jos este ciocănită. Deci, 
fresce ciocănite ; peste dânsele trecuseră toţi re
paratorii de la 1 850, pănă la un imbecil care a 
făcut pe VasHe Lupu îmbrăţişând pe Matei Ba
sarab, supt motiv că ei  s'au împăcat odinioară şi 
deci nu se poate să fie Matei-Vodă fără această 
îmbrăţişare a lui Vasile. Pe de altă parte, pictorul 
de la 1 850 a făcut un număr de sfinţi din al 
său propriu, şi prost, cap. 

Dar p ictorul nou, care a lucrat şi pentru Co
misia Monumentelor Istorice,  s'a oprit înaintea 
acestor fresce, dintre care unele erau bătute 
cu ciocanul, sălbatec, şi, cum biserica fusese în ruină, 
toată partea de sus lipsia, şi atunci şi-a zis : "me-

nirea mea este uşoară ; oriunde fresca este cio
cănită, eu adaug, după ce-i spăl pe sfinţi frumos 
pe faţă cu cel mai bun săpun "_ Iar,  în ce  privt!şte 
partea de sus, el a adăugit alţi sfinţi, caI i stau să 
se încaiere, pentru că aparţin altei datine, cu sfinţii 
de  jos, cari 'aceştia sânt Români. 

A trebuit să mărturisesc că aşa nu este bine. 
Ş i  aici v'o spun cu atât mai mult, cu cât am luptat 
şi odinioară împotr iva unor idei de reparaţie. 

Noi nu avem dreptul să luăm unei clădiri pa
tina secolelo,. Este altceva zidul de curând lins 
şi altceva ceia ce au lăsat atâtea secole în înfăţi
şarea unei clădiri. 

Prin urmare, aici, biserica Ste/ea trebuie să ,ă
mână cum este. 

Lipseşte ici şi colo o cărămidă şi este o pri
mejd ie ,  e i  bine, se va pune exact ceia ce 
trebuie ca să nu se ajungă la un început d e  
dărâmare. 

Comisia Monumentelor I storice chiar a greşit 
dese ori, dând o aparen1ă de noutate, cum este aici 
la Biserica Domnească, perfect reparată , dar care 
sufere de acest mare defect. Ea nu mai e vene
rabilă în exterior. 

Căci este eeva sfânt în fumlll veacurilor, - şi une 
or i  a ic i  se mai adăugia · şi fumul incendiului ora
şului, ars pe vremea lui Mihai Viteazul, fără ca 
reparaţia de dăunăzi să fi respectat urmele acestei 
tragedii .  

Toate aceste frumoase biserici trebuie deci 
fotografiate, podurile lor scormonite şi  elementele 
de frumuseţă trecute în aceste fotografii, care se 
fac la noi aşa de frumos, încât şi azi dimineaţă 
am primit de' la un cunoscut din Veneţia o scri
soare în care îmi spune că a căpătat o înaltă 
ldeie despre desvoltarea artelor grafice  la noi 
după felul cum sânt reproduse documentele ş i  
monumentele, f ie  şi în  " Istoria Românilor" a mea. 

Mai departe, nu se pot admite tot felul de eu
legeri de "brie-il-brie" .. nu un lucru din stânga şi 
altul din dreapta. Bisericile noastre sânt batjocurite 
tocmai prin donaţii .de acestea. Face o doamnă o 
perdea, pe care o vrea să fie numai decât la o i coană 
din secolul al XVII-lea ; preotul fără curaj o şi 
primeşte. Vă puteţi închipui că, dacă sfântul din 
i coană ar fi întrebat, el ar trimete înapoi . opera 
acelei doamne. Nu-i trebuie aşa ce\'a, nu se po
triveşte cu  stilul lui. 

Astăzi, m ergând prin biserici, nu făceam decât 
să spun : " aceasta trebuie dăruită la o biserică 
de sat", "cutare perdea de  brocard, care se păs
trează de nu ştiu câtă vreme, este foarte bine să 
fie hărăzită unei Ţigănci, care îşi va face de acolo 
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o rochie de Duminecă, dar nu  se po triveşte ca 
perdea de icoană" .  

Dăruiţi , dar  nu  orice ; dăruiţi cu alegere. Ş i  
mai ales nu vă supăraţi când un  dar  nu  vi se  
primeşte. Ştiu cât este de sensibilă naţi a în această 
privinţă. Este în  stare să ducă, o viaţă Întreagă, 
amintirea j ignită a unui astfel de refus. Nu este 
niciun motiv de supărare, şi o să vă citez imediat 
un cas din propria mea experienţă, care arată că 
bunăvoinţa este una ş i  necesitatea unui mus eu, 
cu  gustul care trebuie să presideze acolo, altceva. 

Eu am fost şi În America-de-Nord, ha am mers 
şi pănă În Mexic, şi, cum, oriunde, duc cu mine 
lucruri care pot folosi, am dus o Iadă întreagă 

' de cărţi romăneşti , şi şaizeci de covoare romă
neşti, alese de mine, le-am dăruit pe toate. S'a 
întâmplat la New-York că am primit o scrisoare 
în care mi s'a spus : "primim cu recunoştinţă 
covorul cutare, dar celălalt nu ni convine, pentru 
că nu·1 găsim frumos şi caracteristic " .  

Acolo, de altfel, museele Întrec pe  cele din 
Europa. Conducerea e escelentă. fete cu studii 
înalte găsesc o ocupaţie în domeniul mus ee lor. 
Este un întreg personal, de o amabilitate extra
ordinară faţă de visitator, pe care îl conduc din 
loc În loc şi-i dau explicaţii. E le  se formează în 
anume şcoli, cum este şi şcoala mea de la  Vălenii
de-Munte, unde elevele sânt puse şi la cercetarea 
operelor de artă din trecutul nostru. 

Când au venit covoarele mele, una din con
servatoiue m'a poftit într'o odaie unde Într'un 
săltar erau bucăţele tăiate din tot felul de  covoare 
de pe lume şi a raportat imediat covorul adus de 
mine la cutare mostră pe care o avea perfect 
aşezată în săltarul ei. 

Aceasta înseamnă  un museu : museul care alege, 
m useul care plasează, museul în care oricine poate 
găsi îndată ce- i  trebuie, dar şi museul care se 
deschide bucuros oricui, care te chiamă de pe 
stradă, care te învaţă carte, de cum ai întrat. 

Şi aici este o deosebire enormă Între museul 
european şi între cel american. Aceasta poate 
servi puţintel, cred, comitetului care va conduce 
m useul de aici. In museele europene eşti primit 
adesea ca importun, ş i  deci oamenii ,  în cea mai  
m are parte, nu  înţeleg nimic. Nu este un  spectacol 
mai dureros decât să vadă cineva aceasta oriunde, 
- doar în Italia nu, pentru că oamenii au acolo un 
dar special, misterios, de a înţelege lucrurile, fără 
să fi Învăţat de la n imeni, dar este singura ţară 
de acest fel în lume, pe când în franţa visitatorii 
parisieni ai museelor fac une ori o i mpresie de
,plorabilă. E evident, că nu Înţeleg nimic. 

De a l tminteri, voiu adăugi un lucru : obiectele, 

alese, se\ecţionate după un plan, nu se pun la 
întâmplare, sprijinite pe  părete ; ele trebuie să 
formeze un ansamblu, pentru că, altfel, toate 
pânzele acestea samănă cu ce se poate vedea şi 
acum într'un cimitir subteran din Palermo. Acolo 
este un curent care usucă corpurile. Era deci 
obiceiul ca, după ce se mântuia slujba, să l i  se  
puie corpurilor o sfoară de gât şi să le atârne 
în cuiu, cu toate hainele, - sânt costume şi din 
secolul al  XVI-lea acolo !, - apoi venia curentul 
şi le usca perfect. Ducesa cutare, seniorul cutare, 

Museul de Artă Religioasă. Cruce de chiparos. 

un  mare general stau atârnaţi în felul acesta 
în cuiu. 

Când Într'un mus eu sânt aşezate pânzele p e  
ţări sau pe epoci, este exact tot aşa c a  ş i  spân
zuraţii de gât cari rllmân să fie bătuţi de curentul 
uscător al secolelor. 

Eu cred că un museu trebuie să pună obiectele 
într'o anumită atmosferă. De exemplu pot fi foarte 
m ulte. obiecte înăuntru, dar nu eşti dator să le 
expui pe toate. Dacă materialul este bogat, o 
anumită exposiţie de o lună de zile ; pe urmă le  
trimeţi l a  deposit şi aduci alte lucruri, aşa  încât 
este necontenit o atracţie. Dacă totdeauna sânt 
aceleaşi lucruri expuse, resultatul este că le-ai 
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văzut odată, dar, dacă se face o alegere a lor, 
fiecare-şi z ice : » să mergem din nou, căci se 
poate Întâmpla să găsim lucruri pe care nu le·am 
v ăzut pănă acum ". 

Museul trebuie să dea impresia de viaţă, şi 
astfel lucrurile să se lege Între dânsele. Trebuie 
ca un mus eu istoric să fie o coborîre in viaţa 
veacurilor trecute, aşa Încât să te aştepţi, în fie
care moment, ca, lângă cutare i coană, sau după 
cutare portret de Voevod , să-ţi apară un boier în 
g iubea sau un luptător din vremea lui Mihai 

care trebuie să fie totdeauna În legătură cu  scopul 
museului. 

De museu trebue să fii legat dota, profesor, 
dota, doamnă din societate. Cei mai buni îngriji
tori de musee sânt femeile, cu i n stinctul lor de  
viaţă, pe  care bărbaţii nu-I au adesea. Imbrăcă
mintea femeii o face croitoreasa, dar supt suprave
gherea şi după dorinţa ei. Noi, bărbaţi i ,  nu sântem 
necontenit puşi înaintea problemei frumuseţii in ce 
priveşte haina, căci, - În ce priveşte faţa, eu sânt de  
părere că  ea trebuie să  fie cum a lăsat-o Dumnezeu. 

D upă ce v'am arătat ce  obiecte se pot 
aduce, cum trebuie aşezate şi de cine,  daţi· mi  
voie să adaug la sfârşit ceva despre utilitatea 
museu/ui. 

Museul nu este un lucru de lux. 
Peste o săptămână voiu vorbi la Iaşi, unde 

am creat un museu de artă, pe  când acolo nu 
era decât un foarte vechiu aşa-zis museu, cu  
lucruri ma i  mult sau  mai puţin autentice, ş i  
Comisia Monumentelor i storice  face unul 
adevărat În Palatul lui Cuza-Vodă, cu  aju
torul d-lui Brătulescu, secretarul Comisiei 
Monumente!or istorice, om foarte muncitor şi 
de  o disposiţie de lucru nesfârşită, aducân
du-se două sute de  pânze din acelea de 
care, când eram ministru şi al Artelor, am 
văzut că nu mai încap funcţionarii În biu
rouri. Voiu vorbi acolo despre : Ce este un 
museu de artă. 

Şi, deci ,  m useul istoric la ce  poate servi ? 
El nu e un lux, ci o necesitate. 

Museul de Artă Religioasă, omofor arhieresc din secolul al XVII-lea 

Acolo se formează gustul. Când vede 
cineva block .... housurile şcolare de  aici, cum 
nu vreţi să revie acasă cu  ceva din gustul 
rău Întrat în sufletul său ? Aşa de mult ne 
năpădeşte gustul rău, Încât trebuie să ne 
spăIăm de această pată. 

Viteazul ori Matei Basarab. Nu ca figurile de  
ceară din museul Grevin din Paris, în care sânt 
represintate scenele cele mai grozave, dar ştii că 
sânt i mitate, aşa Încât nu te emoţionează. 

Toate lucrurile care aU făcut parte din viată 
trebuie să le înviem din nou prin felul cum se 
aşează între dânsele. în privinţa aceasta, sânt 
foarte puţine musee în lumea întreagă, care ar cores
punde acestei idei. Dar nu este mai puţin adevărat 
că musee de felul acesta sânt, şi museele care 
nu sânt aşa trebuie să se Îndrepte după cele care 
au ajuns să fie cum se cuvine. 

Deci, după ce se isprăveşte cu partea dona
torilor, vine, cum am spus, partea aranjatorilor, 

Dar există oare mijloc mai potrivit decât să 
avem contact cu tot ceia ce a fost frumos În 
trecut, prin fotografii şi obiectele Înseşi dintr'un 
museu istoric ? Este o lecţie pentru fiecare dintre 
noi : nu e unul dintre noi care să nu aibă ceva 
de învăţat de acolo. 

Dar mai ales museul acesta trebuie să facă 
parte din educaţia tuturor şcolari/or şi şcolăriţilor 
de aici. l ncă din clasele primare să Între acolo şi 
necontenit să cerceteze. Dar nu  aşa ca să spuie că 
a văzut museul odată, ci în fiecare lună să vie acolo. 

Şi voiu adăugi un lucru, ca să vedeţi ce se 
ştie face aiure.a. 

Călătoria mea În Ameri ca, unită cu multă 
osteneală şi cheltuială, o socot eu ca una din 
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bintfacerile ce mi-au fost date de soartă. In multe 
privinţi m'am prefăcut, în fdul cum c onsider anu
mite lucruri, de pe urma acestei călătorii. Şi am 
văzut într'unul din musee un lucru admirabil : copii 
din clasele primare visitau, dar nu cum se visi
tează la noi, - profesorul şi profesoara ştiind ceva 
şi, după ce fac us de a lor ştiinţă, COplll se  uită 
pe păreţi, iar cu aceasta totul s'a terminat, căci 
s'a făcut forma. 

îşi închipuie cineva că ajunge, dacă te duci în
tr'un museu, să treci răpede din sală în sală, şi 
nici  măcar nu însemni pe carnetul de şcolar ex
perienţa culeasă acolo. Nu, nu era acolo, în Ame
rica, un . grup de băieţi ş i  fete mânaţi iute d'ina
poi, ca să se mântuie şi cu acest lucru. 

Ci  stăteau înaintea vitrinelor, întInşi pe jos, 
copiii aceştia, de toate rasele, - căci era la San
Francisco, unde sânt şi Chinesi şi Iaponesi, pe 
lângă represintanţii mai tuturor raselor europene. 
Stăteau acolo şi desemnau obiectele din vitrină 
copii supt zece ani. Ei şi le alegeau. Fiindcă, în 
domeniul acesta, îndată ce ţi se spune că ai 
să faci cutare lucru, folosul s'a dus. Iar, după 
ce terminau, veniau toate gâgâlice1e acelea de 
amândouă sexele la profesor ş i  presintau ce  au 
făcut. 

A sta un ceas, a observa un obiect, a-I înţelege, 

a-I reproduce, a-I păstra toată viaţa în minte, ce 
mai bun elemeut de educaţit: se poate ? 

Pentru că morala este şi artă şi arta este morală. 
De aceia morala nu încape  nici în lecţii de ca
tehism şi n ic i  în învăţătura ' de şcoală, ci morala 
este un lucru foarte complicat, care se face pe 
încetul, fără să-ţi comande nimeni. Când ţi.o 
comandă, nu numai că nu se adauge nimic, dar 
se dărâmă tot ceia c e  experienţa personală for
mase Înainte. 

A celaşi lucru şi cu obirctul Istoriei Românilor. 
Puneţi pe copiii aceştia în faţa monumentelor în 
care este încorporată această istorie, Iăsati-i să 
înţeleagă cum pot, să realiseze cum l i  îngăduie 
mijloacele lor, şi în felul acesta vei fâce ca istoria 
poporului nostru să nu fie o materie de învăţat 
pe de rost astăzi şi de uitat mâne, ci un element 
de putere şi de iniţiativă în sufletuL fiecăruia dintre 
noi. Fiindcă nu·şi dă samă lumr8 către ce viitor 
de teribile prefaceri, duse în dauna dreptăţii, meqre 
lumea astăzi, într'un mediu de sălbatecă violenţă. 

Şi nu mijloacele materiale de apărare vor mântui 
această ţară, întemeiată cu atâta greutlite şi peste 
aşa de sângeroase jertfe ale atâtor generaţii, ci 
puterile- din noi, care nu  se pot crea decât prin 
contactul adevărat cu puterea care trăieşte în 
operele, venerabile, ale înaintaşilor noştri. 

III. 

C E E S T  E U N M U S  E U D E A R T Ă. 
- CONFERINTĂ L A IAŞ I ; 1 938 -

Doamnelor şi domnilor, 
Vă rog să fiţi foarte îngăduitori faţă de acele 

câteva cuvinte pe care mă simt dator să le spun 
ca o Introducere la ridicarea museului ' care s'a 
întemeiat astăzi, - care s'a întemeiat, însă nu s'a 
desăvârşit, fiindcă eu consider ceia ce s'a putut 
adăugi pănă acum numai ca un Început şi este 
pentru mine o îndatorire să-I continuiu, şi am în 
vedere un întreg ansamblu, care, ansamblul acesta, 
cum sânt un om foarte îndărătnic, se va realisa. 

Dar vă rog să fiţi indulgenţi. Când vine cineva 
cu un dar, i se pot ierta multe lucruri, şi, pentru 
darul pe  care vi·1 aduc, mă pot învreJnici de 
oarecare toleranţă faţă de cele câteva idei cu 
privire la mus ee, idei care nu sânt primite de 
toată lumea. Poate că vor f i  primite numai de 
uni i ,  şi mă indoiesc că realisarea acestor idei  se 
poate face tn întregime. Căci ele represintă o 
a devărată revoluţie în ce priveşte alcătuirea şi fo
losirea museului, şi, prin urmare, nu-mi fac i lusii 
asupra resultatului din urmă. Dar cred că am 

dreptate, şi , de câte ori cred că am dreptate,  
am obiceiul s'o spun şi altora, în credinţa că pot 
câştiga aderenţi pentru ipotesele şi une ori pentru 
ilusiile mele. 

Eu cred cu toată hotărîrea că museele sânt rău 
înţelese în ce priveşte . scopul lor, şi m i-ar părea 
foarte rău dacă mus eul înfiinţat În aşa de frumoasele 
apartamente unde au suferit Cuza-Vodă şi Regele 
Ferdinand ar fi considerat cum se consideră mu
seele de obiceiu. 

Nu voiu spune şi aici cfia ce am putut spune 
la însăşi ceremonia inaugarării, dar, cu toate acestea, 
pentru că d-voastră. în cea mai mare parte, n'aţi 
fust acolo , trebuie să vă spun câteva cuvinte 
asupra originii materialului adus şi asupra valori i  lui .. 

Este la noi un obiceiu de "a  se încuraja", cum 
se spune, arta şi l i teratura. Dumneztu să ferească 
de felul cum de obiceiu se încurajează şi una ş i  
alta ! In  materie de literatură, n'are decât să ia  
c ineva l ista publicaţiilor Fundaţiilor Regale, pentru 
ca să vadă care este literatura tinerească pe care� 
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În anumite locuri, ' se crede c ineva dator s'o în
c urajeze. In ce priveşte arta, cine este mai  stă
ruitor, acela are oarecare şansă de a vedea că 
i se cumpără un tablou sau o operă de sculptură, 
ceia ce nu împiedecă faptul că foarte multe 
lucruri bune s'au cumpărat într'un lung şir de 
ani la Bucureşti. 

Ce se face cu aceste obiecte ? Cum Mus
'
eul din 

Bucureşti se găseşte într'un subsol al Ateneului ,  
subsol destul de bine pregătit astăzi, dar care 
fără hldoială nu trebuie să fie locul în care, în 

că tablourile pot fi aiurea. Astfel am cules tot 
c e  este bun, am lăsat însă caricaturile, convins 
că gustul m ultor funcţionari este aşa de  slab, 
Încât nu se poate strica prin aceste caricaturi .  
Ce era mai bun, l-am pus de-o parte. Voiam să 
fac un museu de artă modernă, ş i  am găsit o 
casă foarte frumoasă în care cineva, un  fost ofiţer, 
lua d in  dreapta şi din stânga tot felul de l ucruri 
pe care nu avea dreptul să le iea şi  aşeza acele 
lucruri, care; nu meritau nicio atenţie, unele părând 
o fierărie veche, altele cârpe de şters masa de  

bucătărie, dar  toate erau presintate 
ca articole de museu într'o clădire 
cu  o chirie foarte scumpă. In 
locul acestor obiecte, pe care 
le-am înlăturat, am pUii> tablourile 
luate de la diferitele autorităţi. 
Mergea bine şi era frumos, dar, 
cum proprietarul, un înalt funcţi
onar de la un Ministeriu, ceruse 
Statului o chirie de  trei ori mai 
mare decât cea cuvenită,  ş i  i se 
dăduse această chirie, - mie m i-a 
fost totdeauna milă de  banii Sta
tului, a tâta milă, încât une ori 
nici nu dădeam la timp leafa 
funcţionarilor, dar în asociaţie cu 
ministrul de Finanţe de  pe vremea 
mea, căruia îi revine cel mai mare 
merit -, nevrând să plătesc o 

Museul de Artă ReligIoasă. ChIvotul lui Şerban Cantacuzino. 

. chirie aşa de mare, am luat ta
blourile şi le -am închis în camerele 
unui palat public, luate de  mine 
de  la altă destinaţie, - pe  când 
Museul de  Archeologie era aşezat 
în subsolul Universităţii , b irouri 
foarte pretenţioase se cereau aşe
zate în palate ; eu în clădirile 
acelea am aşezat museul de  artă 

Capitala aşa de importantă a unui Stat de mărimea 
Statului român, se expun lucruri privitoare la arta 
modernă, prin urmare cum nu există museu într'un 
oraş în care mi există încă o bibliotecă, şi ea ar 
trebui să fie,  tablourile acestea pe care vi le  aduc 
erau aşezate în deosebite odăi ale Ministeriului 
de Instrucţie sau altor Ministere. C�nd s'a întâmplat 
de am trecut şi eu pe acolo, pe la M inisterJul 
de Instrucţie şi  pe la Presidenţia Consiliului, am 
găsit funcţionarii încunjuraţi din toate părţiie de 
tablourile la care nici nu se uitau. Ş i atunci  mi-am 
dat samă că, ori se uită la tablouri ş i  nu se uită 
la hârtii le lor, ori se uită la hârtii şi atunci nu 
mai  au t imp să se  u i te  la tablouri, ş i  m i-am zis 

religioasă. 
tn Museul acesta de artă religioasă, care este 

foarte frumos, - şi v'aş ruga să vă abateţi pe 
acolo, ca să vedeţ i  ş i  cea mai frumoasă colecţie 
de covoare din Romănia, cumpărată de  mine cu 
o sută şaptezeci ş i  c inc i  de m i i  de  lei , covoare 
care altfel se puteau pierde şi care ocupă şase 
odăi în momentul de faţă -, m'am gândit să adaug 
două arip i  pentru arta modernă. S'a întâmplat că 
a trebuit să plec de la putere, spre marea bu. 
curie a altora ş i  nu cu multă supărare din partea 
mea, aşa încât, pe când găsisem suma trebuitoare 
şi  pentru aceasta, după ce am plecat eu, ea a fost 
cheltuită la  alegeri pănă la ultimul ban ; deci nu 
s'au mai făcut acele anexe. Eu am păstrat însă 
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pînzele, pe care n'am vrut să le cedez n imănui, re
fusând să dau orice răspuns la orice somaţie în 
ce priveşte aceste pânze, asupra cărora îmÎ atri
buisem o proprietate care nu era juridică, dar a 
fost respectată. Şi iată că vi le-am dat d-voastră. 
Ş i acum s'ar putea face şi mai departe cercetarea 
prin ' deosebite birouri unde sânt iarăşi pânze 
foarte bune, care ar lua acelaşi drum către Museul 
d-voastră. Oricum, se vor adăugi şi alte lucruri, 
dar nu este momentul să le numesc aici. 

I ată care este originea Museului de  aici. Dar 
revin la ceia ce  spuneam mai înainte : că eu nu-I 
înţeleg aşa, cum se înţelege mUl'eul de  obic.eiu_ 
Cred că museul trebuie făcut altfel, şi mai ales 
trebuie întrebuinţat altfel. Veţi vedea motivele 
pentru care felul de alcătuire şi întrebuinţare al 
museelor pretutindeni nu este cel mai potrivit. 
Căci aceasta nu este o critică numai pentru lu
crurile de la noi, cari avem puţine musee, ci ea 
merge la toate museele de oriunde, afară de o 
excepţie,  cu care veţi face cunoştinţă îndată : mu
seele americane. 

Se crede că museul este un deposit de lucrUl i 
de  oarecare valoare artistică sau i storică şi, în 
domeniul ştiinţilor naturale, al unor lucruri în le
gătură cu preocupaţiile cercetătorilor în acest do
meniu, că lucrurile acestea se  adună, se aşează, 
şi, cum sânt aşezate, rămân, iar din când în când 
se mai adauge ceva. Dacă vin lucruri noi, se mai 
face încă o încăpere, iar, când vine un dir ector 
cu mai  multă iniţiativă, el răstoarnă ce a făcut 
predecesorul, dar tot aşa imparte obi el tele acestea, 
oricum, pe mai multe odăi. Publicul vine, pentru 
ca, într'o conversaţie oarecare, să nu fie întrebat 
un domn sau o doamnă dacă a văzut museul 
cutare ş i  să spuie că nu l-a văzut. Vine publicul 
Joia ş i  Dumineca, în anumite oare : este primit 
de obiceiu cu foarte mare neplăcere, pentru că 
funcţionarii de museu ţin să nu fie derllnjaţi , ca  
ş i  bibliotecarul. Numai profesorii ţ in  să  aibă 
public. 

De şi aş avea atâtea lucruri să vi le spun 
- şi această conferinţă se va stenografia şi 
am intenţia s'o public, mai că aş aluneca să 
vă citez o nuvelă a lui Pirandello, în care se 
înfăţişe�ză un  profesor italian care trăia numai 
pentru ştiinţa lui, nu era însurat, nu  avea familie, 
dormia în fotoliu, şi nu mergea la restaurant, nu 
făcea bucătărie acasă) dar cumpăra odată la  două 
zile un  număr de  pesmeţi pe care·i împărţia în 
două buzunare : mânca dintr'un buzunar, apoi din 
celălalt şi, când se mântuiau , îşi făcea din nou 
provisia. Studenţi nu avea : erau doar trei. Intr'un 
rând a văznt o critică foarte aspră a ştiinţii ita-

Iiene de un German, şi, cum pe vremea aceia nu 
era axa, care ştiţi ' că  funcţionează aşa de bine 
şi în folosul lumei  întregi, cum nu era axa pe 
atunci, el s 'a  supărat grozav impotriva Germanului 
care a ofensat ştiinţa italiană, şi atunci a vrut să-i 
răspundă înaintea studenţilor. Pentru aceasta s'a 
pus la lucru, a dormit încă mai puţin ca înainte 
ş i  în ziua întăi a a mâncat cuprinsul amânduror 
buzunarelor, iar în schimb n'a mâncat nimic a 
doua zi, şi în această stare s'a dus la Universitate 
ş i  a arăta t  cât de greşiţi sânt Germanii. A văzut 
înaintea lui o lume întreagă, cum nu se mal 10-
tâmplase la nicio lecţi e,  şi atunci a pornit l:U un 
entusiasm extraordinar, făcând în mi i  de  bucăţi 
pe adversarul german. N'a fost aplaudat, dar s'a 
gândit că din causa entusiasmului prea mare. In 
urmă a părăsit catedra, a trecut în antrei, unde 
a întâlnit pe unul din elevii lui : - N'ai fost 
înăuntru : păcat, era o lume enormă. - Scusaţi-mă, 
ceilalţi doi n'au putut veni : domnişoara este bol
navă şi colegul mieu n'a venit din causa ploii. 
- Regretabil, dar am avut foarte multă lume. 
Şi atunci elevul s'a dus de curiositate să vadă 
ce era. Pentru că ploua aşa de teribil, toată lumea 
îşi depusese umbrelele, păIăriile, mantalele în sala 
aceia, ş i  profesorul, fiind miop, a socotit că toate 
acestea erau o lume care- I  asculta. Eu sânt convins 
astăzi, că într'adevăr sânteţi fiinţe vii şi nu sânt 
supus la nicio ilusie optică. 

Dar la  museu întră lumea, în ciuda funcţiona
rilor cari nu vor să fie deranjaţi, se uită Ia  
tablouri, îşi comunică de multe or i  nume. Sânt 
persoane pe care le interesează peste măsură 
subiectul : ar fi în stare să studieze povestea 
acasă, pe când, într'un tablou, ce este represinta t 
n'are importanţă. Toată pictura italiană de caractet
religios poate fi presintată supt altă rubrică : în 
loc să spună cineva că este Maica Domnului, 
poate spune că este o femeie din popor din Roma� 
pentru că de fapt pictorii au reprodus, silindu-se 
a o înălţa, realitatea d'inaintea lor. Cei a ce este 
interesant nu este faptul, care e o poveste ca 
oricare alta, cei a ce interesează este felul curn 
realitatea a fost văzută şi interpretată, cum sufletul 
artistului s'a coborît în lumea aceasta, cum a 
înţeles-o, cum a reprodus-o, întrebuinţând nota 
aceia personală ce se găseşte în sufletul oricărui, 
om care este într'adevăr un om. Publicul de multe 
ori este foarte jenat, intimidat, şi, cum oamenii. 
timizÎ sânt de obiceiu cei mai trufaşi, îi vezi 
luându-şi aiere trufaşe, apoi, trecând dintr'o sală 
în alta şi exprimându·şi la ureche păreri, se întorc. 
iar acasă. 

Şi resuItatul ? Niciunul. 
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Prin urmare museul este o adunare de obiecte 
fixate odată pentru totdeauna în anumite odăi ,  la 
care se pot adăugi şi altele. Museul, înţeles 
astfel, este neschimbat : catalogul dintr'un an 
poate fi întrebuinţat după nu ştiu câtă vreme. 
N'are decât să compare cineva ce  este la  Louvre 
din Paris, afară de anumite odăi în care sânt do
naţii noi sau unele orânduiri, cu cei a ce era pe  
vremea mea. M'am purtat în încăperile Louvrulu i 
de  la douăzeci de ani pănă la cei şaptezeci  către 
care merg şi vă asigur că şi odăile sânt, în ge
nere, tot aşa, şi publicul este tot aşa, şi atitudinea 

democratice, se crede 'n  anumite formule, care 
sânt perimate de cele mai multe ori ? în ţările 
democrate se crede în evoluţia ideilor de la 1 789. 
Peste câteva zile în Franţa se va serba centenariul 
Revoluţiei  francese. Se crede încă în teoriile lui 
Rousseau, în suveranitatea poporului, în dreptul 
majorităţii, se crede în Parlamente care sânt 
alese, să zicem, odată la patru ani, şi care repre
sintă starea de spirit pe care o aveau oamenii la 
cutare dată, dar care s'a schimbat de a doua zi, 
şi, totuşi, după patru ani sânt aceiaşi oameni cari 
represintă tot:[starea de spirit din anul întăiu. A 

fost, să zicem, o mare problemă, dar 
peste doi ani se pune o altă problemă : 
ce  valoare poate avea un Parlament 
ales în legătură cu o anumită problemă, 
dar atenţia s'a îndreptat în altă di
recţie ? Absurditatea desăvârşită a lu, 
crului se vede. Dacă noi  cetim discursu
rile oamenilor de pe vremea Revoluţiei 
francese, aceste discursuri n i  s'e par 
fără gust, fade, fără coloare, fără energie, 
fără personalitate : toţi vorbesc în ace
Iaşi fel de  lucruri care sânt în ele 
însele lâncede şi şterse. 

Dacă în ţările democratice bas a este 
deci aceiaşi, în Anglia şi legile cele mai 
vechi au valoare pănă acum : niciodată 
Anglia n'a avut o singură teorie filo
sofică pentru guvernarea sa, 'aşa încât 
ea este ţară parlamentară, dar nu o 
ţară democratică. 

Sau aiurea se instalează dictaturi de  
oameni cari în ei  înşii au o valoare 
relativă, cari la  începuturile lor au putut 
trezi aStntimentul public, dar nu se ştie 
cât durează această valoare. 

Museul de artă religioasă. Candelă din secolul al XVI I-lea. 

Tot aşa formula economică din Rusia, 
care este absurdă. Am cunoscut foarte 

lui e neschimbată. Sânt lucruri alături de cultura 
vie, - fiindcă noi trăim într'o cultură moartă 
foarte întinsă, lângă care, ici şi colo, se strecoară 
o cultură vie. 

Ceia ce  trebuie să facem este să înviem cul
tura noastră, sau, dacă nu poate fi înviată, să 
ne gl ăbim a pune şi o piatră de-asupra ca să 
nu mai umble nimeni acolo şi să nu se trezească 
strigoiul care a tulburat atâta lume şi,  pe de altă 
parte, să răscolim pretutindeni în viaţa noastră 
ceia ce trebuie pentru o cultură vie. Noi sântem 
Societăţi neînsufleţite : tot răul vine din faptul 
acesta că societăţilor umane li l ipseşte sufletul. 
De ce credeţi d-voastră că în unele ţări, în ţările 
Bul. Corn. Mon. Ist. _ Fasc. 96 1938. 

bine pe  d. Ostrovschi, fostul ministru 
al Sovietelor, care ni-a dat un tablou represintând 
pe Mihai Viteazul şi mi-a adus cărţi le cele mai 
frumoase din Rusia, -- un om foarte inteligent 
şi simpatic,  care îmi spunea ca o mare fericire 
pentru omenire că s'a găsit un nou manuscript 
al lui Karl Marx, şi e l  se m ira că nu mă entu
siasmez şi eu de  această mare fericire. Atâta lume 
crede în idei le lui Marx, dar aceasta este eco, 
nomia politică de pe  la 1 850, întemeiată de Michel 
Chevalier, care a murit de atâta vreme.  

O societate întreagă se poate prinde, deci ,  de ce l  
d'intăiu i deal vehement şi turbulent ş i  îş i  poate 
vedea mântuirea în acest ideal, - pentru ce ? 
Pentru că societăţile acestea sânt neînsufleţit� : 
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aleargă după sufletul altor vremuri sau după ceia 
ce  îşi închipuie că ar avea mare valoare în su
fletul unui om neaşteptat. 

Lucrul de căpetenie es te : să ajungă aceste 
societ ăţi însufleţi te. 

O-voastră credeţi că şcolile sânt însufleţite ? Cu 
toată bunavoinţa venită de la un Suveran luminat, 
bunăvoinţă care ·se oglindeşte şi în organisaţia 
Străjeriei, credeţi d-voastră că atâta ajunge, 
împreună cu ce pot da profesorii şi ce înţeleg 
elevii, pentru ca de pe o zi  pe alta societatea 
aceasta să se însufleţească ? Credeţi că gestul 
bine făcut represintă un suflet format ? Credeţi 
d-voastră că mare este folosul care iese din 
Universitate, unde, poate, un profesor vine şi 
repetă aceiaşi lecţie timp de o viaţă întreagă ? 
S'a atribuit o mare Însemnătate examenelor de 
sfârşit de  an ,  tuturor acestor probe care v in din
tr'o memorisare menită să dispară. Sau şi Acade
miile . . .  La noi lumea vine  la Academie când este 
un subiect interesant, dar Academiile din Apus 
nu primesc public. La Academia de I nscripţii din 
Paris, al cărui membru străin sânt, s'a pus Într'un 
rând Întrebarea dacă femeile pot asista, ş i  răs
punsul a fost : »ne ocupăm de mai multe decenii 
de această chestie, dar nu s'a luat nicio hotărâre". 
La Academia de Ştiinţi Morale din Paris se  dis
cută toate problemele zilei, problemele cele mai 
arzătoare, care cer mai multe soluţii, dar vine cineva 
acolo ? Nu vine mai nimeni. Presa se ocupă numai 
de  cine sfarmă nasul aproapelui sau de  cine este ca
pabil să treacă, urmărind o n:tinge, prin tot felul de 
curse, bătând-o cu deosebitele părţi a le  corpului său, 
iar dările de seamă de la Academiile din Paris ocupă 
cel mult zece rânduri din tiparul cel mai mic.  

Societăţile acestea fi ind neînsufleţite, şi museele 
sânt tot aşa de  neînsufleţite. Mulţi îşi Închipuie 
că nu putem schimba nimic,  pentru că aşa au 
fost museek totdeauna. Daţi-m i  voie ca, în  scurte 
cuvinte, să vă arăt cât de recent ş i  de nefixat este 
caracterul museelor actuale. 

Noi avem deprinderea aceasta de a crede că 
toate lucrurile au fost de la Facerea Lumii. De  
exemplu, într'o epocă de  naţionalism aprins s'ar 
crede că Adam şi Eva au represintat un fel de  
naţionalism uman unic, pentru că  nu poate trăi 
omul fără sentiment naţional, şi ar fi fost în 
stare să ducă războiu Adam şi Eva, cu mijloacele 
lor primitive, împotriva tuturor Iighioanelor de pe  
lume, întrebând aceste Iighioane dacă e l e  au  drept 
de p roprietate asupra pădurilor potrivit cu drep
tul naţional şi , dacă nu, atunci ei  ar fi pornit 
să reclame, potrivit dreptului naţional, locul ocu-

pat pănă atunci de animalele sălbatece şi domes
tice de pe vremea aceia : "spaţiul vital".  Pe când 
naţionalismul este un  lucru aşa de recent, Încât 
nici n'a ajuns la definiţie. Nu se  ştie Într'adevăr 
ce este u n  naţionalism care se poate Înfăţişa în 
formele cele mai nobile, dar care poate da prilej 
de manifestare şi instinctelor celor mai brutale. 

Noi auzim de Museul de la Alexandria. Dar 
Museion era o sală de conferinţe de Universitate : 
acolo era un templu al Muselor, dar nici  vorbă să 
se gândească pe vremea aceia cineva la un museu 
ca ale noastre. Voiţi să vedeţi museele de atunci ? 
Poftiţi în piaţa publică din Atena ş i ' Roma ; numai 
cât museul acesta era viu, În legătură cu nevoile 
societăţii. In mijlocul acestui museu tră ia  societatea, 
de acolo plecau oştirile, acolo se întorceau trium
furile, şi acolo se luau hotărîrile. Nil este deci vidul 
şi lipsa de semnificaţie a museelor noastre : o co
lecţie de obiecte înşirate pe păreţi şi de statui 
aşezate pe suporturi. Am spus aiurea că ar Eă
măn a tablourile  puse după ţări şi ani pe  păreţi, 
unul lângă altul, cu  ceia ce  se vede în cutare peşteră 
de la Palermo, unde, în loc să se Îngroape oamenii, 
ei erau atârnaţi În cuie de o funie, în costumele lor 
de atunci. Ei s'au uscat, şi este astfel un şir întreg de  
bărbaţi, de femei, unii t ineri, alţii bătrâni, unii foarte 
frumoşi, alţii mai puţin frumoşi, câţiva foarte urâţi ,  
dar acum nu se mai cunoaşte nimic, pentru că 
toţi s 'au uscat, numai hainele sânt cum trebuie. 
Aşa ş i  cu museul care nu are atingere cu viaţa, 
care nu influenţează viaţa , care nu este în legă
tură cu nevoile vieţii, care nu este chemat, înţeles, 
îmbrăţişat, care nu are urmări practice, ci este 
încă una din zădărniciile noastre. 

Marea evoluţie a timpurilor noastre este să 
scăpăm de toate zădărniciile şi, după ce ne-am fi 
scuturat de toate zădărnicii le care mănâncă timp 
şi bani, să Începem din nou cu lucruri În adevăr 
folositoare. Dacă sânt folositoare într'un moment, 
să nu credem că sânt folositoare pentru toate 
timpurile. Să facem revisia ca să vedem apoi lucrul, 
Încă inexi stent, pe care trebuie să-I introducem. 

Merg cronologic ş i  mai departe. Credeţi d -voastră 
că în evul mediu existau musee, că s'a gândit 
cineva la i deia aceasta de a face musee ? Museu 
era catedrala, care cuprindea şi biblioteca şi şcoala 
de teologie. Ce  avem noi În musee sânt lucruri 
rupte de la o realitate care a fost vie. Ia gândiţi-vă 
ce ar fi dacă s'ar fi păstrat ca în viaţă fru
moasa Cleopatra şi apoi ar fi venit un anato
mist şi ar ii spus : ce păcat că înfăţişarea C1e
opatrei întreagă nu se poate studia, ş i  atunci 
deosebitele elemente care formau frumuseţa e i  
a r  f i  fost desfăcute de e l  ş i  p rinse toate î n  cuie, 
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apoi , ca să nu fie ea singură, ar f i  fost aduse 
ş i  alte nasuri aşezate lângă nasul ei ,  creându-se 
secţia nasurilor de persoane frumoase, iar în altă 
sală secţia celor cu păr foarte frumos şi  aşa mai 
departe. Ce avem noi în musee ca lucruri des
făcute sânt elemente care au făcut parte dintr'un 
ansamblu . 

Statuia antică a fost luată din piaţă, şi rostul 
ei este pentru acea piaţă. Partea din sculptura 
Partenonului de la Atena care se găseşte în Museul 
Britanic,  în lumina aceia tristă a unei ţări de  
ceaţă aproape veşnică, ce poate să dea  din fru� 
museţa Parte non ului ? Şi coloarea marmorei ş i  

cutare salon al unei corporaţii, ş i  de  aceia este o 
anumită lumină, de  aceia sânt anumite proporţii ,  
de aceia s'au întrodus anumite elemente coman
date ale subiectului, şi dumnrata îl pui Într'o odaie 
oarecare, unde nu serveşte la nimic. 

Dar să i a  cineva un  frumos tablou frances din 
secolul al XVII-lea, care a fost făcut pentru un  
edificiu cum este Palatul de la Versailles, unde 
erau anumite ferestre, anumite ganguri, pentru o 
anumită lume care a murit de  mult, şi care se 
primbla înaintea acestei pânze şi  găsia plăcere 
într'însa .. pentru că se recunoştea în ea. Acuma 
însă a murit Ludovic al  XIV-lea, acum toată 

societatea aceasta s'a împrăştiat, 
ş i  nu se mai fac locuinţile 'În 
acelaşi fel ; pentru ce să expui 
la o lumină crudă, pe un părete 
gol, lucruri le acestea smulse dintr'o 
lume care a dispărut ? 

În secolul al XVIIl- Jea erau 
Încăperile cele mici, "monarhia 
micilor apartamente", ş i  acolo nişte 
fotolii mic i ,  n işte scaune tot aşa 
de minuscule, nişte etajere având 
pe ele tot felul de porţelan uri de 
China , tot felul de mărunţişuri 
aduse din Iaponia ; umblau pe  
acolo nişte persoane feminine 
cu coafura Înaltă, cu rochii de 
multe farbarale ,  zburând ca nişte 
fluturi ; totul era făcut pentru 
aceasta, şi, acuma, i e i  lucrurile 
acestea făcute pentru un colţişor 
elegant şi le aşezi într'un salon 
vulgar, ca să bată soarele drept 
într'însele. 

Museul de Artă Religioasă, DiSC din secolul al XVIII-lea. 

Dar, veţi zice, de ce nu erau 
musee ? Pentru că decât să fac i  
musee pentru c ine  nu le cere şi  
nu  le  înţelege, mai bine să ţ i i  

feiul cum a fost tăiată, toate sânt făcute pentru 
cerul din Atena, pentru lo cul acela anume. Sau, 
de exemplu, o pictură religioa,ă la care ne u ităm 
şi ,  cu toate că am fost învăţaţi �'o admirăm, nu 
n i  putem explica de ce nu ne legăm Într'adevăr 
cu tot sufletul nostru de acea pânză ? Pentru un 
motiv foarte simplu : pentru că a fost făcută în ve
derea unui altar, în legătură cu o anumită lumină şi 
cu o întreagă arhitectură, cu coloanele de  acolo, cu 
bolţile care se ridicau de,asupra. Ce poate însemna 
elementul acesta desfăcut, alături de  alt obiect 
luat din altă biserică, având acolo alt rost ? Sau cutare 
tablou olan des, care a fost făcut pentru cutare su
fragerie, pentru cutare sală de primire, pentru 

obiectele acestea într'o anumită legătură şi  într'o 
încăpere cu destinaţie anumită. 

Museul evului mediu este, am zis, biserica, în 
care se adaugă literatura ş i  musica, - dacă nu 
l iteratura serviciului, care este în  latineşte, ce l  
puţin literatura predicii ,  - totul În  sunetul orgei,  
cu lumina care trece pri n  vitralii , cu şoptitul 
rugăciunii  persoanelor îngenunchiate în bănci. Prin 
aceasta s'a creat o întreagă artă. Pe când Ia mu
seul nostru mergem odată în viaţă, ca să nu râdă 
lumea de ignoranţa noastră, şi ne ferim de orice 
întrebare cu privire Ia ce am văzut înăuntru. Pe 
atunci ,  la biserică lumea mergea în fiecare ser
bătoare ; ea trăia necontenit în acest mediu de  
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arfă. Ş i  de  aIcI superioritatea evului mediu supt 
raportul, nu numai artistic, dar supt r�portul su
fletesc. De aceia nu i-ar fi trecut nimănui prin 
minte să facă aşa cum am văzut astăzi şi aici , 
block-housuri, care trebuie aruncate în aier cu 
dinamita, - şi în faţă stă casarma cea veche a 
lui Grigore Ghica, exemplu de solidita te : se for
mează , oarecum, sufletul soldatului uitându-se la 
faţada admirabilă a casărmii de atunci. 

De ce  nu era, apoi, mus eu pe vremea lui Lu
dovic al XIV-lea ? Pentru că toată lumea care 
tnţelegea arta , o gusta când mergea la Curte şi 
petrecea oare Întregi în tovărăşia regelui. De ce 
nu erau musee în secolul al XVIlI·lea ? Pentru că 
se căuta ca în fiecare casă să fie câteva elemente 
de artă potrivite cu felul de viaţă de acolo. 

De când sânt museele ? De la începutul seco
lului al XIX·lea, din epoca lui Napoleon, care 
bătea din picior şi, când zicea să fie o Univer
sitate, se făcea, când zicea să fie o Academie, 
se făcea,  când zicea să fie un  mus eu, se făcea. 
Secolul al XIX-lea este secolul lucrurilor decretate· 
Napoleon avea, de sigur, o gândire de casarmă ; 
casarma este un  lucru respectabil, dar evident că, 
mutată în alt domeniu, nu aduce acelaşi folos ca 
atunci când se ţine în domeniul ofensivei şi de
fensivei naţionale. Şi, cum tot învăţământul, toată 
viaţa artistică erau, în concepţia lui Napoleon 
comandate, cum totul trebuia să fie executat fără 
discuţie, aşa s'a ajuns şi la musee. 

Pe vremea lui Napoleon al I II-lea era câte 
cineva de la Curte care avea avere proprie, şi lui 
i se dădean în samă museele ; a fost un războiu 
cumplit între cutare favorit al princesei Matilda şi 
cutare favorit al  Curţii lui Napoleon al I I I · lea. 

Museele n'au ieşit deci din nevoile naţiei, ci 
au  fost impuse de  anumite concepţii de caracter 
abstract şi  de caracter disciplinar, şi comandate 
de sus. 

Statu ia din piaţa noastră publică n'are rost : 
toate statuile acestea există numai în ziua inau
gurării ,  fi indcă apoi nimeni n u  le  vede decât 
numai doar când cineva s'a îmbătat ş i  s'a lovit 
cu nasul de  marmora sau de p iatra lor. Afară de 
aceasta eu cred că în cea mai mare parte locu
itorii unui oraş n'ar putea spune unde sânt statuile, 
ş i  cu atât mai puţin să spună ale cui sânt statuile 
acestea şi ce represintă, care este rostul persoa
nelor înfăţişate acolo. Noi trăim În casă, ş i  piaţa 
n'are rost pentru noi, iar marile clădiri publice nu 
cuprind viaţa unei societăţi întregi. 

Acum vin la conclusie. Care este norma pentru 
mus eul pe care vi·1 dau d-voastră ? Nu vom 
cl1uta să facem cei a ce se face În America, ci 

numai ce poate fi potrivit cu mijloacele noastre, 
mult mai restrânse. Americanii cheltuiesc averi 
Întregi În ţara unde nu  există musee ale Statului, 
ci ale deosebitelor State şi oraşe ş i  mai ales ale 
deosebitelor fundaţii particulare, căci acolo, dacă 
strânge cineva o colecţie, o pune la disposiţia 
publicului. Apoi , mus eul odată făcut, se caută 
înainte de toate ca el să dea impresia unei vieţi, 
ca lucrurile acestea să fie legate între dânsele. 
S'au strămutat astfel clădiri Întregi din Europa 
tăiate În bucăţi : cutare capelă din Catalonia cu 
multă greutate a fost adusa pe corabie ş i  recon
struită Într'un museu american. 

Museul de Artă Reiigioasă. SC/lunul ghiculesc, din 1767. 

Apoi lucrurile acestea sânt înfăţişate l umii, 
pen tru ca să le vadă cât mai mulţi, şi l i  se  dau 
ş i  toate mijlo lcele de a înţelege cât mai b ine .  

Va trebui astfel ca dintre studenţi, d intre elevii 
ş i  elevele de la Şcoala de  Arte Frumoase, să se 
presinte de la  s ine,  rugând să fie i niţiaţi pentru 
a conduce publicul. Cine vine la  museu în America 
este totdeauna bine primit : el e considerat oare
cum ca un şcolar, fiind un om care vine să înveţe. 
Cercetând o odaie, dacă auzi zgomot în odaia 
vecină, aceasta înseamnă că se ţ ine acolo o con
ferinţă. Orice museu este deci şi o sală de confe
rinţe, ş i  cele mai frumoase cărţi de călăuză, cele 
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mai frumoase "ghiduri" sânt cele din America, 
unele dintre dânsele fiind o istorie generală a pic
turii şi sculpturii în legătură cu ce se găseşte în 
museul acela. în loc să fie un funcţionar neînţe
legător şi totdeauna bosumflat, sânt fete tinere, 
frumoase, elegante, surâzătoare, pline de bună
voinţă, care, cum ai întrat, te ieau în primire, şi 
numai dacă refusi, nu se ocupă de dumneata, dar, 
încolo, şi pe cel din urmă muncitor îl conduc de 
la un capăt pănă la altul al museului, pentru că 
-şi cel din urmă muncitor este un  om pe  umerii 
căruia este c1ădită societatea. Noi nu avem voie 
să furăm pentru o clasă cultura care e dreptul 
unei societăţi întregi.  

Şi ,  deci, vine fata aceasta şi explică totul; dar 
veţi zice : cu competenţă ? 

Vă dau şi aici un cas. Când am m ers în America, 
am dus cu mine o mulţim e  de cărţi şi 'şaptezeci de 
de covoare purtate în toate Statele  Unite : cine 
a vrut, a reţinut, cine nu, le-am dat aiurea. Când 
m'am presintat la un  mare museu din New-York, 
i mediat mi-au zis : covoare romăneşti ? Au deschis 
un săltar şi înăuntru erau mostre din toate co
voarele de pe lume ; peste Ocean acolo, în altă 
lume, ştiau foarte foarte de ce este vorba. 

Prin urmare competenţă desăvârşită, bunăvoinţă 
mai mare decât competenta, o amabilitate perfectă, 
cărţi poştale ilustrate le găseşti pe preţuri de ni
mica; dacă vrei să fotografiezi un obiect, pentru 
o taxă care n u  este prea mare, îl ai imediat. 
Aceasta înseamnă un museu viu. 

Evident că, în proporţiile aşa de restrânse ale 
mus eului pe care l-am întemeiat, multe lucruri 
ce se  fac în America nu se vor putea face aici, 
dar veţi avea un catalog, pe  care îl voiu face eu. 

Museul pe care vi-I dau, trebuie să f ie ,  astfel, 
o şcoală de gust şi o şcoală de istorie a gustului. 
Şi museul acesta trebuie să fie nu numai la dis
posiţia oricui, dar să întindă mâna către oricine, 
pentru a şi-I atrage, a-I reţinea cât se  poate de mult. 

Şi, în oraşul cu case urâte, în oraşul cu o falsă 
arU, în oraşul în care învăţământul dă cunoştinţi 
care se uită, trebuie fo rmat sufletul romănesc 
înainte de  toate în frumuseţă. Fiindcă morala nu 
duce totdeauna la frumuseţă şi nici ştiinţa, dar 
în frumuseţă se găseşte tot ceia ce trebuie pentru 
a desăvdrşi cunoştinţile cele mai înalte şi a 
clădi morala cea mai vrednică de a conduce o 
societate. 
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ISTORICE ROMÂNESTI 1 

DE N .  IORGA. 
----------- 0-----------

In culegerea de poeme a lui Jules Brun, 
L'âme roumaine, tipărită la Imprimeria Sta
tului, în singure 210 exemplare numerotate, 
ediţie de lux, în prima parte Les pierres 
qui parlent,  e vorba de Tropaeum Traiani, 
de podul lmpăratului, de Cetatea Neamţului : 

Quoi 1 C'est vrai ? Ton rempart ii la couleur de lave 
Fut pille par le JUif, comme une vile epave 7 
Il bâlit son ghetto de ces restes sacres. 
O Neamţu -, voyageur, pas meme arcbeologue, 
Je m'iodigne ii savoir les piliers encastres 
Aux derisoires murs de quelque synagogue. 

Aceiaşi notă de indignare pentru decă
derea sau profanarea contemporană si în 
sonetul despre mănăstirea Putna : 

' 

Et, ses vaiJIantes mains joinles sur sa poitrine, 
Le moldave heros dort aux murs de Poutna , 
Et l e  C�sar de Vieone est duc de Bucovine. 

La Târgovişte, el vine " comme au tom
beaux des ance1res sacres" .  Biserica de la 
Argeş a lui Neagoe îi pare înviată de 
trâmbitile de la Grivita. Craniului lui Mihai , , 
Viteazul el îi vrea: 

.. . pour une auguste chasse 
Le bronze de Plevoa, le metal d'un canon. 

Craiovei, pusă în legătură cu " Jean le 
crai" ,  cum o proclama şi Hasdeu, i se în
chină alt sonet, în fată cu acela în care e 
presintat Carol I- iu la sfinţirea noilor Trei 
Ierarhi, refăcuţi de Leconte du Nouy. 

La Bucureşti, poetul crede în originea păs
torească a "bisericii lui Bucur" .  Brăilei i se 
amintesc vechile lupte. La Galaţi răsare 
icoana lui Mazeppa. Mişcată e evocarea 
dărâmatului Turn al Colţei : . 

Comme un aIbre oublie dans un defrichement, 
On saluait tes murs ... Oui, mais l'alignement 
Nous vaut une cite banale et reguliere, 
Si bien qu'un Hrand edlle, en comptant sur ses doigts 
Les memorables faits illustraot sa carriere, 
Put dire : »l'ai detruit la Tour ues Suedois 1 ..... 

Restul se îndreaptă către cl,"eaţiunile sau 
evenimentele noi. Dar, în partea istorică,. 
găsim pe Decebal, barbarii , retragerea la 
munţi, descălecatul, Ioniţă de dincolo de 
Dunăre şi Balduin de Flandra, lupta de la 
Nicopol şi cea de la Rovine, pe A lexandru
cel-Bun si pe Tepes, apoi Dumbrava Rosie J , , , 
şi "Racova " ,  pe Ioan Hunyadi şi pe Ioan-
Vodă-ceI-Cumplit. Mai departe, două sonete 
pentru Mihai Viteazul, unul pentru Matei 
Basarab şi Vasile Lupu, reuniţi, încă unul 
pentru Şerban Cantacuzino. Prin Fanarioţi 
se trece la Tudor Vladimirescu, la 1 848 si 
la Cuza-Vodă. 

' 

Istoria se reiea, în cursul evenimentelor 
ei, prin capitolul " Les chroniques" .  Doamnele 
au un capitol aparte, ca şi boierii. "Gurile 
de aur" sânt poeţii, pănă la Eminescu : 

Ton livre est un miroir profond qui nous aftire, 
O frere de MussEt et de Leopardi 1 

Lui Carol I-iu i se închină despărţirea 
" R�gele şi dorobanţul" . 

In Le Livre pittoresque sânt : Clopotele 
vechilor Bucureşti, Podul Calicilor, năvălirea 
Cazacilor, birul, VIădica grec, Divanul, 
Mosii, "Hora cea mare " ,  Călusarii, Ciuma, 
Haiducul Jianu, Ţiganii, blă�aruL Hanul,. 
"Chira Duduca" a lui Filimon, Căsuţa 
poştii, cutremurele şi focurile, ciocoiul. 

" Credo et superstition" urmează, cu toate 
datinile. In )1 Georgice şi bucolice" ,  în fine,. 
e viaţa de la ţară, cu traducerea " Rodicăi " 
lui Alecsandri, ca şi în La Muse paysanne. 

Totul se mântuie prin spectacole con
temporane, Choses vues, din care nu lipseşte 
nici "bătăuşul " ,  şi prin " Impresii " .  

Forma literară e distinsă, sinceră si, une-
ori , chiar inspirată. 

' 
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VIII.  

C E R  A M I C A. 

A. T E R R A  S I GI L L A T A. 

1 .  Colecţia Maria !strati--Capşa. 

343. - Fragment dintr'o cupă de terra sigillata 
simplă şi fără ornamente (vases unis Glattesigil
lata). Înaltă de 0.052 m. ş i  cu diametrul gurii 
de 0.075 m. Formă apropiată de tipul Dragen
dorff, 33 1 (fig. 6 1 ,  II). Pe fund în interior stampila : 

A L B V C I  

Litere înalte de 0.004 m.  Cartuşul ştampilei are 
la m ij loc un cerculeţ, urma mânerului s igiliului. 

Obiectul a făcut parte din colecţia maiorului 
Tzupagu. Fu notat în treacăt de Christescu z, care-I 
crede adus de un soldat, venit din Galia, la 
Romula. Albucius este unul d intre cei mai activi 
o lari de . sigillate, cunoscut în Gallia la Lezoux, 
supt Hadrian-Antonin Piui 3. A exportat marfă în 
Galia, Britania, Italia, Noricum, etc. 4, dar în 
Dacia era necunoscut. Vasul de la Romula nu e 
un  lucru isolat, adus de  o persoană, ci face parte 
dintr'un stoc de export. Tehnica şi fineţa pastei 
exlud şi bănuiala unei imitaţii locale. 

344. - Fragment de cupă fără ornamente, dar 
cu o glasură şi un luciu m etalic vii . Inălţimea 
vasului : 0.038 m., diametrul gurii 0. 1 20 m.  Ca 
formă, intră în grupul Dragendorff 37 (= De
chelette, o. c., 1, pl. V, 7 1 ,  şi Oswald-Pryce, o. C., 

I Boltit. jahrb ., XCVlI (1895), pp. 18-155, şi XCVII  
( 1 896), pp. 54-163. 

• Viaţa economică a Daciei Romane, Piteşti, 1 929, p. 
60, no. 6. 

8 F. Oswald şi  T.  Davies Pryce, An introduction to t/te 
study of Terra Sigiliata, London 1 920, p. 6 1 ; J. De
chelette, Les vases ceramiques o rnes de la Oaule 
Romaine, 1, Paris, 1904, p. 249 (ef. C. 1. L., XIII, 1 001 1 ,  
1 46, b) ; Rev. a rch., 1 90 1 ,  p .  243 (S. de  Ricci) ş i  M.  flot
Lambrino, Mllsee de Compiegne, p. 24, pl .  31, no. 12 
(Corpus Vasorum ontiqu o rum). 

• C. T. L., III ,  1 2014, 1 09 (= 6010,245) ; Dechelette, o. 
c .. 1 , .p. 1 59, �i Th. May, The Poltery found at Silc/tester, 
Readmg, 1916, pl. XVI, şi XXVI, 68. 

pl. LXIX, 1 5).  Pe fund .. în interior, mai rămân 
din ştampilă literele B ANO!.. . . . . , înalte de 0.003 
m. Christescu 1, notând acest vas, s'a gândit la 
intregirea Bannu/o}, Bannus, fiind olar binecu
noscut la Lezoux '. Lectura trebuie revisuită. Ob
servăm că stampila (fig. 6 1 ,  no.  Il e păstrată numai 
pe jumătate, după cum n i  indică ş i  cerculeţul de 
la capătul din dreapta al ei, care, ca şi în casul 
vasului lui Albucius, descris mai sus, e urma 
mânerului sigiliului. După O, e sigur o bară 
dreaptă, rămasă de la un L. Aceste observaţiuni 
ne duc sigur la lectura : 

BAN O l/ucci}. .. 
Acest fabricant produce numai vase fără orna--

m ente, de aceia nu e cunoscut tratatelor lui  De
chelette, Oswald-Pryce, Dragendorff, etc. Produsele 
lui apar totuşi în Galia 3 (unde era ş i  officina 
lui) în 8ritania 4, şi un singur exemplar pe valea 
Dunării , la Vindobona 5. Banoluccus trăi eşte în 
epoca Antoninilor. 

345. - Fundul fragmentar al  unui vas cu  
ornamente în relief, de o formă apropiată celei 
de  la Dechelette, o. c., 1,  pl. VIII, 37 (fig. 6 1 ,  
IV) .  Decoraţia exterioară s e  repetă î n  patru sec
toare. Pe  colţul din dreapta se  păstrează numai 
un  fragment din stampila fabricantului : . . .  MANI. .. , 
atribuită greşit de  Christescu 6 producătorului 
Manus de la Banassac, care a turnat numai vase 
fără ornamente 7. Am observat că numele fabri� 

I O. C ,  p.  60, no. 6. 
• Deehelette, o. c., 1, p. 158. 
• C. 1. L. x m ,  100 10, 27 1 .  
• C. I. L .  VII, 1 336, 1 33 ; Walters, Catalogue of Roman 

Poltery in the Departement 0/ Antiquities in the British 
Museum. London. 1 908, p. 347, M. 2043�2046. 

5 C. 1. L.,  III, 12014,  15 (= 601 0, 37). 
6 L. c. 
7 Dechelette, o. C. , 1, p. 1 1 8, no. 3. 
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cantulu i  e scris inversat şi, după N, se mai păs
trează un  fragment din aceiaşi literă. După M, 
era şi un 1, puţin visibil . D in  aceste observaţii 
resultă lectura : 

[Ci]NNAM[i] 

Stampile în genul celei de faţă s'au aflat în 
Galia 1, Britania t, Panonia " la Rin şi chiar 
până în Prusia Orientală 4 .  Decoraţiunea vasului 
cu medalioane mari este de asemenea o caracte
ristică a epocii în care înfloriau produsele lui 
Cinnamus de la Lezoux, adecă după anii 1 1 0  după 

specifică lui Cinnamus 1,  un vrej întrebuinţat tot 
de el 2, apoi un grifon flancat de două inele ce  
poartă marca aceluiaşi olar 3 .  Pe Dunăre, vasele lui 
Cinnamus nu  erau cunoscute decât pănă în Pa
nonia" fiind răspândite mai mult pe valea RinuluP. 
Exemplarul de la Romula lărgeşte m ult această 
zonă de export. 

346. - Fragment rupt de lângă gura unui vas. 
Supt ghirlanda de ovuri stau două capete feme
nine, de profil ,  cu părul într'o coafură caracte
ristică vremi i  lui Marcu� Aureliu şi separate prin 
l inii în snur, terminate cu rosete. Decoraţia e , , 

, J \ 
1 )  , I I 
1' \  ,\ " 1\ \ / / 1/ 1 ' \  , 1  1 \ \ " , / / ) � I : \ I I 
1 '\. " - - - / ! I " / I 
I "'� '- - - �/ ;'/ 1 " '- � / 1 

'- "':::::::::. -=-_________ I I 
l<-- - _ _ _ _ - -O.l � O - - _ _ _ _ _ _ � .. :\- - - - - 0,015 - -/- - - - -<1

_
-. �. ,< . �T � 

: � : � 
l 7 � . . u _ � �uJ Il jJlIZt?!i))r&< _ _ _ - l �---�-----... __ . _ _ • •  -•...•.... ··---'- IiI,r.,i,""" __ •.. ___ .•. ____ ...... _._ ......... . .... .( 

/II. 

, , 
, , 
4c _ _ -- - - - -- -)°1°.90 - -t- - - _ _ _ _ _ - - J  

fig. 6 1 .  - Col ecţiil e Constantinescu ş i  Capşa. 

Hristos până spre finele secolului al III-lea după 
Hristos 5 • . Ornamentele sânt formate dintr'un răz
boinic chirasat, alergând spre dreapta, motiv folosit 
de atelierele de la Lezoux 6; o mască feminină 

1 Dechelelte, a. C.,  1 , pp. 152 ş i  1 62. 
, May , o. C., pl. Xy.x, 2,4. 
• Dechelette, a. c., 1 ,  p.  2U2 j Abramic, in ]ahreshe[te d. 

osterr. a rch. Inst., XVI I  ( 19 14), Beibl. col. 1 30, fig. 1 29, şi 
W iesinger, in ]ahrb. osterr. Inst., XXI·XXII ( 1 9;l2 - 1 924), 
Beibl. col. 399 şi urm. (Ovilava, in Austria). 

• Sitzungsber. d. Altertumsgesellscha[t Pmssia, XXI 
( 1 900), p.  73, şi Dechelette, o. c., 1, p. 202, fig. 124. 

• Hahnle, s. v. Cillnamus, în Pauly-Wissowa, Realencycl., 
Suppl. 3, col. 251, şi Dechelette. a. c .. p. 186 şi u rm., şi 1 78. 

• Dechelette, a. C. , I l ,  p. 25, no. 1 03. 

folosită de olari i din Lezoux 8 (fig. 62, no. 57}_ 

1 Ibid., p. 1 12 .  no. 683. 
• Ibid , p. 263, n o .  1 1 57. 
8 Jbid., p.  84, no. 50 1.  
• C.  1. L. ,  l l I, 1 20 1 4, 26 ( = 60 10,  6 1 )  ş i  1 4 1 1 5,2' 

( =  60 10, 6 1 , b). CI. încă Oswa!d-Pryce, o. c . ,  p. 62 şi 
pl.  X II, 3-4 (Carnuntum), p. 109 ; Dechelette, o. C'I I, pp. 
26 1 -7. 

• Knorr, Sudgallische Terra Sigillata Ge[ăsse von 
Rottweil, Stuttgart 1 9 12, p. 50, pl .  xxx, 8 j idem, Die Terra 
Sigillata-Ge[ăsse van Aislingen, p. 33, pl.  VI , 7-9 (Jall r
buch d. hist. VereÎlls Dillingen, XXV ( 1912) ; idem, Die 
verzierten Terra Sigillata-Ge[tisse van Rottweil, p. 40, 
pl. xx, n-le 1 , . 15, 1 6. 

a Dechelette, o. C., 1 1 ,  p. 109, no. (60. 
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� 
347. - Fragment cu aceleaşi decoraţiuni. Capul 

feminin e închis într'un mare medalion, model 
întrebuinţat de fabricantul L ibertus, tot din Lezoux 1 
(fig. 62,  no. 58). 

348. - Fragment rupt de la gura unei mari 
cupe. Supt obişnuitul 
chenar de ovuri se 
vede într'un comparti
ment Iiminat cu şnu
ruri un tânăr s a t  i r 
odihnindu-se ( u  mâna  
stângă adusă  peste cap 
şi cu dreapta pe  pân
tece. Alături, într'un 
semi-medalion , aleargă 
un cervideu, spre stânga. 
Motivele orname ntale 
sânt ale producători lor 
Paternus şi Libedu s  
din Lezoux 2 (fig. 62, 
no. 60). 

349. - Fragment r e  
care se văd reliefate 
ovuri şi mai multe 
coarde (fig. 62, no. 
49). 

350. - Fragment rupt din pântecele unui vas. 
In două compartimente apar p icioarele unui per
sonagiu şi un  animal fugind (?) (fig. 62 , no. 50). 

35 1 .  - . Fragment din buza mult răsfrântă a 
unui taler cu o formă ce se apropia  de Dragen-

Fig. 63. - Colecţia Capşa. 

dorff 42. Buza are două crestături şi decorul 
Înşirat pe două Hşii. In prima zonli se vede u n  

1 lbid., p .  109, n o .  660, a ;  p .  1 13, no. 6S6 şi 703. t lbid.: �. 58, no. 326 ) p. 1 34, no. 883, şi Dr. O. Fntsch, 
Terra Stglllata,Oe[ăsse ge[unden im Grossherzogtllm 
Baden, Karlsruhe, 1 9 1 3, p. 64, rl .  1 0, n o .  1 164. 

Bul. Corn. Mon. Ist. - Fasc. 96 1938. 

rând de ochiuri e1ipsoidale, flancate de altele mai 
mici  şi pline. A două conţine nenumărate obiecte 
şi animale puse fără de nicio ordine : arbori, o 
liră, un  câne legat la gât, stele, păsărele, ş. a. 
m . d. (fig. 62 . no. 5 1 ). Tehnica şi decoraţia 

Fig. 62. - Colecţia Capşa. 

fragmentului indică un produs local şi din epoca 
decadenţel sigilate lor. 

352. - Fragment cu ovuri şi resturi de reliefe 
neclare (fig. 62, no. 52). 

353. - Fragment rupt de la gura unui vas. 
Supt linia ghirlandei de ovuri se păs
trează resturi dintr'un gladiator înarmat 
cu lance, scut şi coif, în ' vecinătatea 
unui fragment de inel. Gladiatorii ş i  
luptătorii înarmaţi întră î n  repertoriul 
decorativ al exportatorilor de la Le
zoux 1 (fig. 63, no. 37). 

354. - Fragment cu o frunză de 
viţă încunjurată de vrejuri, o pasanca, 
cu ciocul întins spre�dreapta şi o bucată 
dintr'un inel .  Toate acestea ni indică, 
sigur, cuptoarele lui Cinnamus de la 
L-ezoux ! (fig. 63, no. 38). 

355. - Fragment rupt din curbura 
pântecelui vasului. Decoraţia rămasă e 
aIcătuitli dintr'un satir ce aleargli spre 
stânga cu mânile în vânt, supt el un 

altul de dimensiuni mai mari ş i  în laturea stângă 
resturile unui medalion ce închide motive vege, 

1 Dechelette, o. c. , II, p. 98 şi:urm. 
I Knorr, Siidgallische Terra Sigillata-Ge[ăsse von 

Rottweil, p l. xxx, 8, şi Oswald,Pryce, o. c., pl. XXXI, 3i. 
I Dechelette, o. c., II, p. 68, no. 402. 

5 
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tale. Ornamentaţia şi felul de orânduire al ei ,  
aparţin fabricantulu i Doeccus din Lezaux 3 (fig. 
63, no. 39). 

356. - Marginea unei s trăchini, cu o tehnică 
neîngrijită faţă de  adevăratele sigilate. Pământul 
nu  e bine cernut iar vioiciunea colorii roşii d i n  
exterior lipseşte. E decorată cu motive vegetale 
încovoiate ca floarea de crin (fig .  63 , no. 40). 
Sântem în faţa al:ui produs local imitat după 
s igilate. 

357-8. - Două fragmente de cupe rupte de 
lângă buza vasului. Forma lor pare a se fi apro_ 
p iat de Dragendorff 1 0. Supt buza îngroşată apare 
o ornamentaţie formată din cordele supţiri ale 

felul unui caduceu, chenarul de ovuri obişnuit 
supt gura vaselor sigilate şi o ştampila, lungă de 
0 ,044 m., cu Iit�rele înalte de 0,007 m. (fig. 64, 
n-Ie 1 şi V) numele se citeşte uşor : 

B. F. ATTONI 

B. F. AUD e binecunoscutul ceramist de la  
Rheinzabern 1 ,  activ în epoca Antoninilor !. Are 
pieţe de desfacere pe valea Rinului 3 şi a Du
nării ', dar în Dacia era necunoscut. Vasul poate 
fi considerat ca un original exportat Ia Romula. 

36 1 .  - Fundul fragmentar al unui vas fără 
ornamente în relief şi înalt de 0,045 m. Forma i 

-- - - -- - - 1  
i 
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L--------_ _ _ _  ---, 0,085', .. - - - - - - - - - - - - -� 

� 
VI. 

�--- . . , .--- -. 

IX . .  x. 
Fig. 64. - Colecţiile Constantinescu. 

unor vegetale închipuite. Lucrul rudimentar indică 
tot imitaţii locale după sigilatele importate la 
Romula (fig .  63, n- Ie  4 1 -2). 

359. - Buză fragmentară de la un vas turnat 
în argilă comună. lmpodobirea s'a făcut printr'o 
bandă striată ce aleargă sinuos în jurul gurii 
oalei (fig. 63, no. 46). 

2.  Colectie Ilie Constantinescu-CaracăI. 
360. - Fragment din pântece\e şi fundul unui 

vas apropiat de  forma Dragendorff 41  şi Oswald
Pryce, pI. LXXVII, 1 ,  2,  6 şi 7.  V asul avea o 
înălţime de  aproximativ 0,090 m., şi deschiderea 
gurii largă de  0,200 m. Din ornamentele în relief 
mal raman : un sfinx închis într'un medalion cu 
margeni duble, un ornament vegetal aranjat în 

se  apropie de  Drogendorff 33 (= Oswald-Pryce, 
o. c., pl. LI, şi Th. May, Roman Poftery in the 
York :Wuseum, pl. V, 6, York 1 9 1 2). Pe fund, în 
interior e un  cartuş (0,024-0,003 m.) cu stampila : 

I W. Ludo vici, I l ,  Stempelbilder rom. Topler aus 
meinen A llsgrabungen in Rheinzabern, Miinchen 1 90 1 -
1 905, pp.  1 10, 289 ş i  2 9 1  ; idem., 1 ,  Stempelnamen rom. 
Top/. a. meinen Ausgrab. in Rh.inzab., p. 95, n-Ie 61 şi 
82, p. 1 1 2 şi urm. ; idem, IV, Rom. Ziegelg / ăber, Munchen 
1912, p. 75, o-le 3 1 2 · 3 i 3  şi p. 232 ; R. Knorr, Die verzie r
ten Te rra Sigillata- Geliisse von Cannstatt llnd Kongen
Grinario, Stuttgart 1 905, pl. XVIIT, 1 .  

II Oswald-Pryce, o. c., p .  106. 
• Knorr, o. c., p.  50, pl. v, 6 şi VI, 56 ; XVII ; Oswald-

Pryce, o. c., p. 106. 
. 

• C. 1. L.,  I I I, 1 20 1 4, 12 (= 60 1 0,26), 1 3552,3, 1 28 1 4, 

1 66, etc. 
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[SI VOBNILLl 

Ca şi Banoluccus, Suobnillus era un fabricant 
numai de vase simple (fig. 6 1 ,  no. III). i I  întâlnim 
în foarte multe staţiuni romane din Galia, unde 
îşi avea şi cuptoarele 1 .  Trimete produse sau 
deschide sucursale în Noricum 2, Panonia 3 ,  Bri
tania 4 şi Germania 5. 

362. � Bucată ruptă din pântecele unui vas. 
Mai rămân pe ea : chenarul marginal gurii, un 
alergător într'un dublu medalion ş i  un bătrân în 
costum şi atitudine de filosof. Toate motivele far 
parte din repertoriul decorativ al lui Cinnamus, 
şi la Rheinzabern 6 (fig. 64, no. Il). 

363. - Fragment rupt de  lângă gura vasului, 
pe care se vede corpul unei leoaice de o siluetă 
şi atitudine specifice fabrici lor din Lezoux 7 (fig. 
64, no. VI). 

364. - Fragment rupt din fundul şi părete\� 

366. - Urs alergând spre stânga, reliefat pe  
un fragment de pastă argiloasă neîngrijitli, ca  ş i  
decoraţia separată de dungi striate în loc de  
şnururi obişnuite în adevăratele sigilate (fig. 65, 
no. 1 0). Motivul decorativ e împrumutat de  un  
olar d in  Romula după marfa bună venită dil} 
ateli erele lui  Bufrio, Cinnamus sau Doccius, fa
bri canţi de la Lezoux 1 .  

367. - Fragment cu o rosetă în -cinci petale 
Încunjurată de un vrej ramificat (fig. 65, no. 6). 
Motivul, de o formă identică, e folosit de fabricile 
din Lezoux 2 .  

368. - Fragment rupt de lângă fundul vasului 
pe care aleargă , În sens i nvers, două personagii .  
Poate fi apropiat de unele modele ieşite la  Le
zoux � (fig. 65, no. 4) .  

369. - Fragment rupt din gâtui cilindric al  
unui vas ce avea mănuşi. Forma vasului se apropia 
de Dragendorff. 54. Ornamentaţia o formau o 

Fig. 65. - Colecţia C onstantioescu. 

unui vas. Mai vedem Într'un semi-medalion cu 
margeni duble o pasăre În zbor şi cu prada în 
plisc, iar de-asupra piciorul şi haina unui perso
nagiu (fig. 64, no. vI I). Formele par a fi ale lui 
Cinnamus s. 

365. - Fragment pe care rămân un picior uman 
şi alte lucruri neclare (fig. 64, no. x). 

1 C. 1.  L. .  X I II ,  1 00 1 0, 1 856 ( u nde se dă şi bibliografia) .  
• R. Egger, i n  Jahreshefte osterr. a rch. Inst., XVII 

(1914), Beibl., col .  59. 
8 C. 1. L., I I I ,  1 20 1 4, 542. 
• C. /. L . ,  VII ,  1 336, 1 097, 1 096 ; Walters, o. C. ,  p. 331 , 

M. 1898, p. 360, M. 2 1 7d,  p. 230 (nu dă lectura), şi Dra
gendodi, o. C ,  p.  1 33, cu forma 33. 

5 Knorr, o. c., pl .  xxx, 8 ;  Oswald-Pryce, o. C., pl .  
xxx, 93, ş i  Fritsch, o. C . ,  p. 8, D O .  1 20. 

6 Dechelette, o. C. , II ,  p.  62. DO. şi fig. 359 ; p. 88, no. 
şi fig. 523. 

7 Ibid., p. 1 17, no.  742 ; p. 1 1 8, DO. 750 şi p. 123, 
no. 789. 

8 J. Curie, A Roman Frontier Post and its People, 
The Fort of Newstead in the Parish of Melrose, 
Glascow, 1 9 1 1 .  pl. XLIV. 

serie de frunze lanceolate, cu codiţe îngroşate şi 
arcui te  (fig. 65 ,  no. 3). Fabricaţie locală. 

370. - 'Fragment rupt din gâtuI unui vas d e  
o formă asămănătoare cu cel precedent. Decoraţia 
conţine o grupă de perle aşezate în triunghiu, 
un motiv vegetal sumar şi tratat sinuos (fig. 65, 
no. 5). Fabricaţie locală. 

37 1 .  - Fragment decorat ca şi no. 369, Însă 
rupt d in  pântecele vasului (fig. 64, no. IX). 

372. - Fragment cu ornamentaţia stricată (fig. 
64, no. VIII). 

373. - Fragment din buza răsfrântă drept a 
unui taler de  fabricaţie locală. Tehnica e locală. 
Decoraţia o formează un amestec de : berbeci, 
câni, stele, urşi, lei, mistreţi şi alte animale (fig. 
64, no. III . 

374. - Fragment rupt din pântecele unui vas ; 

I Dechelette, o. C., II, no. 808, p. 1 25. 
2 Ibid., p. 162, no. 1 148. 
• 1 bid., p.  68, n-Ie 403 şi 407. 
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de o tehnică indigenă ce caută a imita sigi latele 
printr'o serie de ornamente curbate (fig. 64,  no. I V). 

375. - Fragment din buza unui taler turnat 
la Romula şi împodobit cu cercuri concentrice, 
o rosetă cu şapte braţe şi un câne în goană după 
un puiu de  urs (fig. 6 1 ,  no. V). 

376. - Fragment de- la un vas de imitaţie lo
cală, pe care sânt două şiruri de rosete separate 
prin două praguri (fig. 65, no. 7). 

377. - Fragment din pântecele unui vas, deco
rat cu vrejuri ce închid frunze de viţă, inele şi 
picioarele unei păsărele (fig. 66, no. a). Podoa-

38 1 .  - Fragment din pântecele unui vas decorat 
cu două ghirlande, steluţe cu şapte braţe şi un 
ornament păstrat parţial (fig. 66,  no. h). 

382. - Bucată din margenea unui taler de  p�' 
mânt roşu-gălbuiu. Fabricaţie locală. Decoraţia e 
formată diu elemente sumar schiţate şi orânduite 
nesistemati c :  lei, câni ,  pomi,  rosete, steluţe, cercuri 
concentrice ,  etc. (fig. 66, no. g). 

383. - Opt fragmente de  vase mici, rupte din 
pântecele sau mănuşa lor ş i  turnate într'o pastă 
roşie-vânătă, bine arsă. tn exterior sânt îmbrăcate 
cu o haină deasă de solzi ieşiţi în relief ş i  aşe-

h .  

Fig. 66. - Colecţiile Constantinescu şi Nearnţu. 

bele sânt folosite numai de Cinnamus t. 
378. - Fundul unui vas cu stampila (fig. 66, 

no. e) : 
M A I O R  F(ecit). 

Fabricantul e cunoscut în Britania, Galia şi 
Germania !. 

379. - Fragment din buza unui vas decorat cu 
b anda de  ovuri şi fragmente de  medalioane (fig. 
66, no. d). 

380. � Patru fragmente similare celui prece
d ent (fig. 66, no. f). 

I Knorr, Siidgallische Terra Sigillata-Gefăsse von 
Rotfweil, pl. xxx, 8, şi Oswald-Pryce, o c., pl .  XXXI, p. 37. 

I Oswald-Pryce, o. C., p.  63. 

zaţi în rânduri regulate, ce se răresc spre gura ş i  
fundul vaselor. Ceramica aceasta e de  fabricaţie 
locală, i eşită supt influenţa vaselor sigilate (fig. 
54 , n-le j, m. q, r, s, şi fig. 67, n-le VII, VII, I X). 

384. - Fragment d e  vas obişnuit, decorat În 
exterior cu benzi şi puncte în relief, aplicate ul
terior şi crestate, supt înfluenţa sigilatelor (fig. 
67, no. VIII, supt). 

385. - Fragment de  la buza unui vas local unde 
ornamentaţia sigilatelor apare scobită (fig. 67, 
no. XII). 

380. - Fragment din buza unui taler decorat 
cu un şir de cerculeţe concentrice, o serie de  
scobituri dreptunghiulare aşezată în felul unu i  as-
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ira gal şi o linie de puncte. Pr�dus local, supt 
influenţa sigilatelor (fig. 67, no. XlII). 

3. Colecţia Sebastian Neamţu-Craiova. 

387. - Fragment rupt din păretele şi fundul 
unui vas. E decorat cu un cap de delfin, o co
Toană, o rosetă, o stea şi o mască din tipul folosit 
de Cinnamus (fig. 66, b). 

388. - Fragment cu  chipul de  leu ce  duce 
in gură un cap de taur. Pare a fi de  fabricaţie 
locală (fig. 66. c). 

l 

Vl 
- - - - ----� 

XI. 

i 
i 
i 
I 

II. 

• .  _____ _ _  ._ . . . �_ imlipgi' 
XII  

alţi t rei fabricanţi, Banoluccus, Suobnillus ş i  Maior_ 
Marfa acestora era trimeasă pe  valea Dunării ş i  
desfăcută pe  piaţa Romulei. Ea venia direct din 
Occident,  fiindcă niciunul nu şi-a deschis sucursala 
În Panonia, unde se ridicase un alt mare centru 
de sigilate 1.  Căutarea ce o aveau aceste vase la 
Romula va crea şi o industrie locală a lor, Însă 
mult inferioară. Olarii locali nu ştiu să cearnă 
bine pământul ,  nici să-i dea o coloare roşie .  
Lutul apare cu mic i  impurităţi, goluri În pastă 
şi e roşu-gălbuiu. Coacerea vaselor e incomplectă, 
încât pereţii lor se aşchiază uşor. Li  lipseşte ş i  

III. IV. 
o ';; 

XIII. 

V. 

x. �-.,;::::;-;,.---- ---, 
I I I 
I I I '" 

, 
�------ -j 

X IV. 
Fig. 67. - Colecţiile Constantinescu. 

Vasele din categoria terra sigillata constatate 
ta Romula au ca origine două surse : importate 
din Occident şi imitaţii locale. Primele sânt cele 
mai vechi şj aparţin exclusiv secolului a l  I I- lea 
după Hristos. Nu poate fi vorba despre o fal
sificare locală şi a acestora, fiindcă tehnica ş i  
decoraţia exterioară nu le  deosebesc întru nimic 
de cele aflate în Galia şi l a  Rin. Ele au fost 
i mportate direct de acolo şi, judecând după nu
m eroasele fragmente descoperite la Romula, Într'o 
-cantitate destul de mare. De la Lezoux au exportat 
vase la Romula : Albucius, Cinnamus, Doeccus, 
Libertus şi Paternus ; din Rheinzabern e dovedit 
numai B. F. Alto şi din alte regiuni ale Galiei 

acea glasură roşie cu luciu metalic, care forma 
mândria vaselor sigillate venite din Apus. Ea e 
înlocuită cu o vopsea cărămizie, răspândită ne
uniform şi care nu face corp comun cu pasta, 
încât se desface uşor de pe păreţii vaselor. Imi
tatorii sigilatelor din Romula nu  copiază fidel 
ornamentaţia vaselor din Apus. Pentru produsele 
lor, ei  îşi creiază un repertoriu nou. ' Decoraţia se 
remarcă în primul rând printr'o supra-încărcare 
de elemente, puse claie peste grămadă, iar, dacă 
sânt şi animale, li se dă un contur schiţat şi în 

1 Gummerus, s. v. Industrie und Handel, în Pauly
W issowa, Realencycl., IX, 2, col. 1488, şi  Dufrain Janos, 
in Tonindustrie-Zeitung, 191 1 ,  p.  480. 
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mişcare (fig. 66, g ;  64, III ; 62, 5 1 ; 6 1 , V). Fac 
mare abus de ochiuri, stelute , rosete, palmete şi 
puncte care umplu toate golurile, fiindcă au o 
oroare de spaţiul liber (horror vacui) .  Un fragment 
de atari vase s'a aflat şi la Sucidava, ceia ce in
dică un export din Romula (Colecţia Capşa). 

Supt influenţa sigillai:elor se nasc la Romula 
grupe ceramice ce se încadrează tipologic între 
acestea şi olăria indigenă. Apar unele cupe de 
pământ roşu, decorate cu simple motive vegetale 
în relief, create de fantasia olarilor locali (fig. 63, 
DO. 40 şi fig. 64, no. IV). De aceiaşi tehnică, însă 

cu decoraţie deosebită e ceramica cu  solzi (fig_ 
54, n-le. j, m, q-s). Se toarnă vase mici cu păreţi. 
supţiri bine arşi, şi vopsite în roşu. Solzii sânt 
deşi, bine relief aţi şi aşezaţi În rânduri regulate. 
E o creaţie specific locală. Tehnica sigilatelor 
se scoboară şi mai mult în arta olăriei locale. 
o.larii mai neîndemânateci aplică direct ornamen
tele pe păreţii vaselor sau le scobesc (fig. 63, no. 
46 ; fig. 67, n-Ie VIII, XII şi XIII). Această de ... 
generare n i  indică astfel cât de mult fuseseră· 
importate sigillatele la Romula şi scară întinsă pe 
care se falsificau. 

B. OLĂRIA LOCALĂ. 
1 .  Colecţia Maria Istrati-Capşa. 

380. - Vas preistoric cu două mănuşi dispuse 
ca două torţi şi cu  un gât amenajat pentru a 
fi îmbucat de un  capac. Intre mănuşi şi pe 
curb ura pântecului e împodobit cu două făşii 
formate din numeroase linii frânte, imprimate 
adânc şi paralele, constituind un decor geometric 
(fig. 68, no. 1 9). tnalt de 0,2 1 0  m. 

390. - Cupa preistorica, modelată cu  mâna şi 
rudimentar (fig. 68, no. 22) . . tnaltă 0,050 m. 

391 .  - Ulcior, cu o mănuşă, pământ negru, 
pântece sferic ,  buza ştirbită, şi înalt de 0.225 m. 
Fig. 68, no. 1 .  

392. - Ibid., gura ruptă. Fig. 68,  no. 5. 
393. - Ibid. , spart în bucăţi şi gura l ipsă. 

Fig. 69, no. 1 .  
394. - 396. - Trei ulcioraşe, pământ roşu, 

pântece mult bombat, mănuşă scurtă, fun d  ridicat, 
gât scurt şi gros, buza îngroşată ş i  înaltă de 
0, 1 40-0, 1 60 m. Fig. 68, n-le. 1 6  şi 2 1  fig. 69, no. 2 .  

397. - Ulcioraş sferic, gâtuI ş i  mănuşa rupte. 
Fig. 68, no. 6. 

398. - Ulcior cu două mănuşi, înalte de 0,370 
m. ,  pământ negru, gât şi păreţi groşi. Fu des ... 
coperit la Leu-Romanaţi de maiorul Tzupagu. 
Două vase i dentice acestuia am descoperit la 
Sucidava, cu semne creştine din secolul al IV-Iea
V 1 . Fig. 68, no. 2. 

399. - Ulcioraş cu două mănuşi (amphoridion), 
pământ roşu, pântece sferic, gât larg şi înalt de 
0.1 60 m. Fig. 68, no. 1 8. 

400. - Ibid. , buza pâlnie, pântecele în unghiu şi  
o mănuşă lipsă. Exemplare identice în morminte, 
la Drobeta, ce date�ză din prima jumătate a se
colului al III-lea după Hristos 2. F ig . 69, no. 4. 

1 Dacia, V-VI, p.  420, n-le 1 2-13. 
• Bărcăcilă, Noi mon. [uner. din Drubeta, p. 1 6  (cxtr. 

din A rh. Olt" 1 932, no. 61 -2). 

401 . - Ibid. , pământ roşu, cu dungi pe p ân
tecele sferic ,  fund îngust, gura pâlnie (ştirbită)� 
înalt de 0 , 1 00 m. şi cu u rme de incendiu în 
exterior. Avea o folosinţă rituală şi pare a fi fost 
descoperit într'un mormânt de incineraţie. Fig. 
69, no. 7. 

402. - Oala mare cu două mănuşi, ce .caută 
a imi ta o amforă, lut roşu, gât pâlnie, pântece 
cu siluetă şi înaltă de 0.390 m. Colecţionată de  
Tzupagu. Fig. 6 8 ,  no .  3 .  

403. - Ibid., cu  o mănuşă (ruptă) ş i  gâtuI 
distrus. Poartă. în exterior, urme de mortar. Fig. 
68, nOe 4. 

404 - Vas în formă de ulcioraş, fără mănuşă,. 
pământ negru păreţii groşi . Inalt de 0. 1 10 m. 
Fig. 68, no. 23.  

405. - Oenochoe din lut  negru, pântece bombat 
ş i  înaltă de O, 1 00 m. Fig. 69, no. 1 0. 

405 - 406. - Două castronaşe, cu urechi la ... 
terale, pământ negru, fund Îngust, gură largă ş i  
răsfrântă, mult asămănătoare unor străchini. De
corate cu vârci pe pântece şi înalte de 0,060 ş i  
0,095 m. Fig. 68, n-Ie 9 ş i  1 4. 

407. - Cupa, cu buza îngroşată şi fundul înalt� 
formă ceei indică o folosinţă rituală. E o variantă 
a numerelor următoare. tnaltă de 0.068. Fig. 68,. 
no. 24. 

408. - 4 1 0. - Trei u/cele de pământ roşu, 
turnate cu sau fără mănuşă, fund îngust şi înalt,. 
pântece sferic, buză mică şi îngroşată. Au înăl 
ţimea de 0,060 - 0,080 m.  Fig. 68, n-Ie 1 1 ,  1 2  
şi 1 7. Exemplare identice au fost descoperite În 
Dolj la Dobridor şi Moţăţei ,  cu  monete în ele,. 
de la Gordian al III- lea 1 .  

4 1 1 .  - Cupa, argilă roşie de o formă ce de
rivă din cele precedente, pântet:e mic mult bombat 
şi gură dreaptă. Jnaltă 0,085 m. Fig. 68, no. 7. 

1 N. Plopşor, Vechimea Creştinismului în Oltenia, p� 

1 1  şi 1 5 ·7 (extras din rev. Renaşterea, 1 933, no. 3). 
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4 1 2 . - Văscior exagerat bombat, gură mică, 
pământ negru, fund îngust şi înalt de 0,080 m. 
Fig. 68, no. 20. 

4 1 3. - Văscior minuscul, lut roşu modelat cu 
mâna, fără mănuşă şi înalt de 0,035 m.  Fig. 69, 
no. 9. 

4 1 9. - V ăsCÎor cu siluetă de amforă, funqul 
şi gâtuI distruse, pământ roşu, şi înalt de 0, 1 1 8  
m. Fig. 69, no. 1 3. 

420. - Gât de oenoc/zoe, înalt de 0,090 m. 
Fig. 69, no. 1 4. 

4 2 1 -2. - Două gâturi de amfore locale, gât 

Fig. 68. - Colecţia Capşa. 

4 1 4. - 4 1 8. - Cinci ulcele de pământ roşu 
sau negru, care au o formă identică : pântece 
sferic, fund mic, gură răsfrântă puţin, cu o mică 
mănuşă, păreţii supţiri şi Îmbrăcaţi cu vârci cir
eulare. Sânt înalte de 0,070-0,090 m. Fig. 68, n-Ie 
8, 1 0, 1 3 , 1 5 ; fig. 69, nOe 1 1 . Aceste specii de 

Fig. 69. - Colecţia Capşa. 

vase sânt răspândite mult în Oltenia . Unul, des
coperit la Săpata-de Jos, pe I im esul transalutan, 
conţinea un tesaur monetar îngropat în timpul 
domniei lui Gordian III 1 .  

1 Christescu, i n  Istros, I ( 1934), 1 ,  p .  7 3  ş i  urm., şi 
Dacia, V-VI, p. 44 1 ,  fig. 8. 

conic şi  mănuşi puternice. Aparţin secolului al 
I I I - lea. Fig. 69, n-le 3 şi 1 7. 

423-4. - Două gâturi de  amfore, lut gălbuiu, 
gură pâlnie, modelate rudimentar şi  cu două pro
eminenţe pe curbura mănuşilor. Modele identice 
am descoperit şi în stratul de  civilisaţie aparţi
nând epocei lui Constantin-cel-Mare, la Sucidava. 

2. Colecţia Ilie Constantinescu. 

425. - Oală mare, preistorică, pământ cenuşiu, 
spartă la gură, înaltă de 0 ,250 m. şi . împodobită 
cu două benzi de crestături încisate p aralel. Fig. 
54, b. 

426. - Cupă preistorică, fără mănuşi, lut vânăt, 
puţin ciuntită la gură şi înaltă de 0, 1 40 m. A fost 
descoperită la Stoieneşti, în malul Oltului ,  n u  
departe d e  Romula. Fig. 70, no. 9. 

427. - Taler preistoric,  rupt în mai multe bu· 
căţi, înalt de 0,070 m. şi  larg la gură de 0,220 
m. Presintă aceiaşi ornamentaţie ca no. 425 : 
cercuri concentrice de striuri pe  fund în interior, 
ce se repetă, mai mici, şi pe buza vasului. fig. 
7 1 ,  no. 2. 

428. - Mai multe fragmente de ceramlca pre
istorică, cu decoraţia de tipul Vădastra, descope
rite în râpa de la răsări1u l  aşezării, de unde s'au 
mai scos silexuri şi  topoare de piatră şlefuită. 
Fig. 54.  no.  K; fig. 67 n o. X. 
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429. Văscior preistoric minuscul, cu gura 
. asămănătoare unei oenochoe şi înalt de 0,030 m.  
Fig. 54 ,  no .  j. 

430. - Borcan roman, siluetă înaltă (0,270 m.), 
modelat fără mănuşă în lut roşu. Fig. 54, no. a .  

431 . - Cupă d in  lut galben, aflată în  două 

singură mănuşă. Fig. 70, no. 1 şi 7. Formă d� 
vas cunoscută şi  la Sucidava 1 • 

436. - Ulcioraş de acelaşi tip, dar cu o si
luetă mai ridicată, rupt la gură şi cu două linii 
în jurul pântecelui. Inalt 0,220 m. Fig. 70,  no.  2 .. 

437 - 443. - Şapte ulcioraşe, întregi sau cu. 

Fig 70. - Colecţia Constantinescu. 

exemplare, buza crestată şi înaltă de 0 ,072 m. E 
o formă de vas cu o siluetă elegantă şi a fost 
m odelată după profilul unui vas de terra sigillata. 
Fig. 54, no. h ;  fig. 67, II. 

432. - Capac de borcan, lut negru, concav 
ş i  cu un buton de apucat. Inalt 0,055 m., diame-

gâtuI rupt, înalte de 0,098-0, 1 50 m. şi de forma 
descrisă mai sus (no. 394-6). Fig. 67, n-le IV-V, 
şi fig. 70, n-le 6, 8 ,  10 ,  1 1  şi 1 7. 

444. - Amphoridion, Înalt de 0, 1 95 şi de  o 
formă descrisă mai sus (n- le 399-400). 

445. - Ulcioraş înalt de 0 . 1 60 m. lut negru. 

Fig. 71 .  - Colecţia Constantinescu. 

trul de 0, 1 00 m. Fig. 7 1 ,  no. 1 .  
433. - Fragment din buza răsfrântă a unui 

taler, care aminteşte iarăşi influenţa sigilatelor. 
Fig. 7 l , no. 3. 

434-5. - Două ulcioraşe cu fund mic, pân
tece sferic, gât gros, buză dreaptă şi largă, 
înalte de 0,220 şi 0, 1 50 m. şi prevăzute cu o 

pântece normal, o singură mănuşă şi cu gâtuP 
înalt. Aflat într'un mormânt ca şi alte exemplare 
simi lare 2. Forma vasului se cunoaşte şi în teri
toriul sucidavens 8. Fig. 67, no. XI. 

-

1 Tudor, în A rh. Olt., XV ( 1936) . p. 109, fig. 4. 
• Ibid., XII  (1933), p. 214, fig. 3. 
• Ibid., 1936, p. 1 10, fig. 5, no. 1 8. 
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446 - 50. - Cinci u!cele de pământ roşu, înalte 
de 0,057-0, 1 8 5  m. ,  a căror formă şi epocă s'au 
d e scris mai sus (n-Ie 4 1 4·4 1 8). In cea mai mare 
(fig. 70, no. 3) s'au aflat monete de bronz, 
a cum dispărute. Fig. 70, n·le 3, 1 2- 1 4, şi fig. 67, 

no. I. 
4 5 1 - 2. - Două u/cele de o formă descrisă 

mai sus (n· le 408 ,4 1 0) , înalte de 0 , 1 80 şi 0,085 

m.  Fig. 70, n-Ie 5 şi  1 6. 

u53. - Ulcea descrisă la no. 4 1 t .  Inaltă de 
0, 1 05 m. Fig. 70, no.  1 6. 

454. -- Jumătate dintr'o strachină de argilă 

roşie, Înaltă de 0 ,060 m. şi cu deschiderea gurii 
de 0, 1 50 m. Fig. 67,  no. I I I .  

455. - Fund de amforă În  formă de mamelon 
scobit, Înalt de 0,080 m. Fig. 67, no. XIV. 

456-6 1 .  - Şase gâturi de amfore ce aparţin 
secolului a l l I I·lea şi al IV·lea, fabricate local. Fig. 72. 

457.  - Pe întreaga arie a cetăţii civile se văd 
numeroase fragmente ceramice provenind de la  
vase cu păreţii groşi ş i  ornamentaţi în exterior 
cu linii inci sate adânc şi ondulate În felul unor 
valuri. Fig. 54, no. p. Aceste vase sânt din secolele 
IV-V şi se găsesc multe la Sucidava 1. 

C. MORTARIA.  

458 . - Fragment de la capătul une i  albii de 
lut, şi cu un  uluc pentru vărsarea Iichidului. Lung 
de 0,450 m.  Colecţia Capşa. Fig. 4 8, i. 

459. - Ibid. : poartă pe buză două linii adâncite 
şi încrucişate. Lung de 0,42 5 m .. Şi în colecţia 
Constantines cu. Fig. 73, no. A. Poartă şi o stam
pilă de mărimea 0,053 ''-(0,036 m., împodobită cu 
o palmetă ce separă numele repetat al fabrican
tului în gene tiv : 

MILONIS  

MILONIS 
460. - Ibid, : poartă o stampilă fragmentară cu 

l itere înalte de 0, 008- 0,0 1 O m. , aşezate pe  două 
rân duri ş i  separate de o ramură înfrunzită. Lun
gimea fragmentului e de 0,260 m. Colecţia-Capşa. 
Fig. 73, B. Lectura : 

M ARC[i] 

REZL.. . . .  
46 1 . - IbM. : lung de 0,230 m. şi rupt de  pe 

o lature a albi e i .  Stampila e în bună parte dis
trusă. Conţine două rânduri isolate între ele prin 
două linii răsucite în felul unui şnur. Literele sânt 
imprimate invers şi neclare : 

ALTIN . . . . .  . 

OŢT . . .  AV . .  . 

Colecţia Capşa. Fig. 73, C. 
462.  - Ibid. : lung de 0,240 m., ŞI In  colecţia 

Capşa. Stampila e foarte slab  conservată ş i  con
ţ ine două rânduri cu litere răsturnate şi înalte de 
0,0 1 2  m. Fig. 73, D. 

. . . 1 O NI. . .  

YAPES 

IX ULTIMELE DESCOPERIRI .  
463. - Fragment rupt dintr'un monument de  

piatră ş i  de mărimea : O,2 1 OXO,1 30 m. D escoperit 
Bul. Corn. Mon. Ist. - Fasc. 96 1938. 

de  mine într'o grămadă de pietre scoase din 
ziduri romane de un locuitor din Reşca. Fig. 74. 

.. . .L (ucius) He[ra] ? 

. . .  (Centurio) co[h}(ortis) . . .  ? 

Fig. 72. - Colecţia Constantinescu. 

Colecţia Constantinescu ; dăruit de mine. 
464. - Fragment din basinul unui opaiţ, cum

părat de  la Reşca. Colecţia Constantinescu. Firma : 

Probi. 

465. - Fragment de  opaiţ cu inscripţia : 

Octavi. 

Fabricantul, necunoscut la Romula, se întâlneşte 
numai la Răcari ! ş i  în Dacia Superioară 3. Colecţia 
Seb. Neamţu. 

466. - Bloc din calcar cochilifer, rupt în două, 
ce are dimensiunile : 0 ,450 X 0,320 X 0,1 40 m. A 
fost descoperit de sătean ca Maria Lungianu, în 
primăvara anului 1 935, pe când ara un ogor al 
ei ,  ce  se află lângă laturea de  Nord a zidului 
ridicat de Filip Arabul în jurul oraşului civil (fig. 

1 Dacia, V-VI,  p. 419, DO. 4. 
'1 Tudor, in A n. Inst. Std. Clas. Cluj, I I  ( 1933-1 935), 

p. 187, no. 9. 
3 C. 1. L. ,  I I I, 8076, 25, a, b. 

6 
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1, la locul însemnat cu turnuri). În 1 936 a fost 
achisiţionat de mine şi de colegul Constantinescu, 
pentru col ecţia sa. Literele au înălţimea de 0,040-

A. 

i 
i 

., : � ;: . ! I I �------_·-:O.lt2S- -- - · - · ·  

- Cj . '  J \ 7::\-=-'i I - 1 [.� i 

,---·-·-.-OO Z30-._ . _._.) 
i i 

S'ar putea ca în acest rând şi fie indicată o cen� 
turie de tehnicieni · con structoI i a i  legiunii. 

467. - Bloc de calcar de Vraţa, lung de 0,500 

m.,  lat de 0,27 0  m. şi gros de 

D 

0, 1 60 m. Rupt în două bucăţi ; 
are faţa scrisă, închisă într'o tabula 8 ansata

d
· f

t
U

d 
desc�p�r

f
i t  lâ�gă cel 

prece en , e aceIaşI emele, care 
îl vându d-Iui Seb. Neamţu. faţă de 
primul . are litere neîngrijite. înăl-
ţimea lor variază de la 0,025-
0 ,045 m. şi sânt scrise între l inii 
orizontale-paralele, slab imprimate_ 
fig. 70. Cetim : 

Leg(ionis) XXII pr(imigeniae) 
p(iae) f(idelis) [PhilippianoruJm 
(duorum) . . . . . . . . . . . 

coh(ortis) V 
(h)astati prio(r) 

et posterio(r) 

în aripa stângă ş i  cea dreaptă 
ale tabulei : 

Ge- Su-
rm- pe-
a- r-

(niae) (ioris) 

Fig. 73. - Colecţia Capşa şi Constantinescu. 

R. 2 ,'  complect martelat şi nu 
rămâne din el decât o bară dintr'un 
1 şi colţul unghiular al unei litere . 
ce provine probabil de la un dublu 

O,OliO m. şi sânt îngrijit săpate. fig. 75. 

Leg(ionis) XXII 
pr(imigeniae) p(iae) fi(delis) Phi[IiJ

ppianorum (duorum) . 

(centuria) I I I  I I  r 
R. J :  ultima cifră din numeral e aproape dis

trusă. Rândul e săpat cu litere mai mari faţă de 
restul textului, care descreşte de sus în jos. R. 2 : 
literele P H 1 sânt putin martelate, însă legi bile, 
iar cele două, L 1, rupte prin frântura pietre i .  R. 3 :  
s e  termină printr'un M ,  care i a  forma A Af. pentru ca 
să indice că este vorba de doi lmpărati. R. 4 ,'  apare 
foarte curios ca redactare şi fără precedent î l l  
epigrafia latină, după cât mi-a fost posibil să 
cercetez şi să consult specialişti. Totuşi, literele 
sânt foarte clare. :1 poate indica mai degrabă o 
centuria decât un centurio. După ea, apar trei Ii
nioare subţiri, grupate cu cea mai Înaltă la  mijloc, 
al căror sens nu-I cunoaştem. Urmează numeralul 
n, scris şi succedat de semnul r, iarăşi enigmatic. 

M, ca şi În inscripţia precedentă. Intregirea : Philip
pianorum ni este asigurată prin exemplul monu
mentului anterior. R. 3 ,'  Numeralul V e păstrat 

r·-·-·-·-O.210·- ·-------� 
t" . .!.� ! 
'1' \�.�; / , , . :\ , /. 

ci 
I 
. 

! 
I 

1" t \ 

J!C- - - - . _ . _ . _ . _ 

Fig, 74. - Colecţia Constantinescu. 

parţial şi mi-a fost confirmat printr'o copie a d-Iui 
Oh. Oeorgescu, care a văzut inscripţia mai înainte 
de a se rupe în două bucăţi. R. 4 ,'  omisiune a lui  
h din cuvântul prim e frecventă în epigrafia la-
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t ină 1. Primele două litere d in  cuvântul prior sânt 
stricate de fierul plugului ,  iar ultima, ruptă. Aripa 
dreapta a tabulei ansate : l itera A nu are bară 
de legătură. A ripa stânga : din li tera R se păstrează 
numai partea de sus. 

Cele două inscripţii sânt 
extrem de importante pen
tru cunoaşterea unor În
semnate evenimente mi 
litare petrecute in Sudul 
Daciei, supt domnia lui 
Filip Arabul. Prima cons
tatare e că acest Implirat 
pentru războaiele sale de 
la Dunărea�de�jos aduce 
ajutoare şi din îndepărtata 
Germanie, ceia ce arată 
caracterul serios al acestor 
lupte. Din legiunea XXII 
primigenia, ce staţiona la 
Mainz 2, sânt trimese ve
xilaţii la  Romula, dintre 
care cele două texte epi
grafice n i  fac cunoscute 
cohorta a V· a şi o centurie. 
Prima piatră pare a fi pusă de o centurie ,  iar a 
doua e ridicată de  doi  centurioni ai cohortei 
amintite, hastati prior şi posterior, cu numele ne
cunoscut. Ei  desemnează în text provincia de unde 

Fig. 76. - Colecţia Şerban Nearnţu, 

venise unitatea lor, fiindcă, după cum vom vedea 
mai jos, la Romula se ingl ămădiseră şi alte trupe 
din provinciile danubiene. Legiunea lor caută 

t Expl. gr., C. 1. L., I I I, p.  257 1.  
• Ritterling, 8. v.  legio XXII  pr. , in Pauly-WiSSOW8, 

Realencycl., col. 1 797- 1819. 

să ia epitetul Philippidna, transcris greşit, ca 
şi pe alte inscripţii din Romula, contemporane t, 
supt forma Philipp ;anorum, fiind doi Jmpăraţi cu 
nume identic. 

Fig. 73. - Colecţia Constantinescu 

Inscripţiile s tau în legătură cu valul ridicat de 
Tmpăratul Filip în jurul Romulei. O preţroasă 
inscripţie, descoperită la una din porţile lui, ni 
spune că acesta fu ridicat în 8nul 248 după Hristos 

cu ajutorul mai multor trupe 
anonime 3. Dintre acestea, cer� 
cetările noastre au precisat 
detaşamente din legiunea VJ! 
Claudia, V Macedonica, XI 
Claudia şi numerus Surorum 
sagittariorum, care au lăsat că
rămizi stampilate sau dedicaţii 
fixate în zid 4. Acum, avem 
dovedită participarea la aceste 
lucrări şi a unor vexilaţii din 
legiunea XXII primigenia. Cele 
două inscripţii fuseseră fixate 
în zid, pe porţiunile Ia care 
lucraseră unităţile respective 5. 
Nu credem ca ele să fi fost 
aduse mai târziu din altă parte 
şi folosite ca material de re
facere a zidului lu i  Filip, fiindcă 

texte le lor n 'ar avea, astfel, niciun sens. Nu avem 
1 Vezi mai sus, supt no.  1 10. 
a C. 1. L . ,  / I I, 8031 : . .. . . .  cirwitum muri manu militari 

a solo fecerunt. 
• Mai sus, n-Ie 1 10 şi 300 .. 
� 1 bid., precum şi studiul mieu I Fortificafiile Romulei 

(supt ti par). 
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DlCIO dovadă despre restaurarea acestei fortificaţii, 
făcută de alţi Impăraţi, posteriori. Din potI ivă, 
vedem că supt Decius, care a şi  ordonat a fi 
martelate numele celor doi  filipi, Oltenia Înce
tează de a mai aparţinea Daciei T .  Aceste i nscripţii, 
Împreună cu alte le, aflate căzute tot pe lângă 
zidul Romulei 2 ,  sânt şi ultimele monumente epi
grafice lăsate de  Romani În Oltenia. To:lte da
tează din anul 248 după Hristos. 

Detaşamentele aduse din Germania Superioară 
n'au venit numai pentru a lucra la întărirea colo
niei Romula, ci au fost aduse în primul rând pentru 
războaiele de la guri le Dunării. Dacă în 248 după 
Hristos ele staţionau şi  lucrau în acest oraş, 
însemnează că luptele pentru care fuseseră che-

tinescu (fig. 77 a). Se vede un corb Iăsându-se 
din zbor pe  vârful unei crăci de chiparos şi  pri
vind în jos. fragmentul fu rupt d intr'un relief ce 
represinta obişnuitul sacrificium mithriacum şi n i  
dă momentul î n  care corbul sosit d i n  înaltul 
cerurilor transmite lui M ithra, care Înjunghie taurul, 
un mesagiu d ivin al Soarelui. Judecat după mă
rimea fragmentului de  faţă, relieful din care făcea 
parte avea dimensiuni foarte mari, ce puteau 
ajunge la 2X2 m. 

469. - fragment sculptural descoperit de mine 
într'o grămadă de  pietre şi acum În colecţia 
Constantinescu. E rupt din frontonul unei stele 
pe care erau săpate o nişă cu portretul defuncţilor 
(acum rupt) şi  alte elemente funerare neclare. 

- - - - - - - - - - - . - - °.°31· · -·-· · ---- - - -- -, - - - - - - _ _  _ 

Măsoară : 0.,037-0,042 
(fig. 77 b) . 

470. - fragment 
dintr'o foaie de acant, 
săpată În calcar de  
Vraţa. Col. Constanti
nescu (fig. 77 c). 

r - -- - - - - --,�,�---�Ojzo.. - -- - - - --- - - -- - -----_ " 

47 1 .  - Piatră gra
vată în iaspis roşu, 
lungă de V,007 m., ce 
mi·a fost comunicată 
de colegul Constanti
nescu, care a notat· o 
la o săteancă din Reşca. 
Acum e dispărută în 
comerţul de antichităţi 
( ig 77 d). 

Fig. 77. - Colecţia Constantinescu. 

Represintă o cistă 
din care se desfăşoară 
un şarpe. Subiectul e 
În legătură cu cultul 
i siac şi  al şarpelui În 
general (ef. şi no. 88,  

mate se terminaseră. Ele fuseseră foarte grele ş i  
purtate cu o largă coaliţie barbară, care cuprindea 
pe  Goţi, Carpi, Taifali, Astingi şi Peucini, cari 
devastează teritoriul roman de·a lungul Dunării 3. 
Jafurile lor au ajuns pănă În Oltenia, unde Jm
p ăratul filip restaurează I<omula, numită de el 
colonia sua 4. O pera fu executată prin numeroase 
trupe cantonate aici, după îndepărtarea barbarilor. 

468. - fragment sculptural din marmoră aibă, 
Înalt de 0 , 1 70 m., şi acum in colecţia Constan-

1 Dovezile  sânt adunate în cartea mea, Oltenia romană 
(supt tipar). 

2 C. 1. L., I I I, 8031 8047, şi n-Ie 1 10 :şi 300 (ale acestor 
a rticole). 

• Zosimus, 1, 2, şi I ordanes, Get., XVI, 89- 9 \ .  
, C .  1. L. ,  I I I ,  803 1 .  

mai  sus). 
472. - fragment dintr'un abac de capitel co

rin tic săpat în calcar de V raţa, descoperit de  
mine lângă laturea de  Nord a cetăţii civile şi  
acum In colecţia Constantinescu. E i dentic cu 
no.  17 de mai sus (fig. 8 il). 

1 .  Colecţia Sebastian Neamţu-Craiova. 
473. - Acvilă, din lut roşu, ce pare a fi servit 

ca toartă la un vas. înaltă de 0,075 m. Mult asă
mănătoare cu nOe 262 de mai sus. 

474. - ldem, Înaltă de 0,080 m., şi asămănă
toare cu no. 263. 

475. - Picior rupt de  la o statuetă de  lut ,  
Înalt de 0,035 m. 1. 

( Desemnul dat în lucrarea mea, Oltenia romană. 
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476. - Mască comică, reliefată pe un fragment 
-de capac al unui opaiţ de pământ. Inaltă de 0,030 m. 

477. - Opaiţ de mărimea 0,065XO,045XO,045, 
·c u  o decoraţie pe capac similară cu no. 330. 

478-482. - Cinci opaiţe comune, turnate de 
-olarii locali în lut roşu. Forme studiate mai sus, 
n-Ie 331 -340. 

483. - Tipar de opaiţe, cu dimensiunile : 0, 1 1 5 )(  
° 065XO 025 m .  Mult asămănător c u  no. 309 1• , , 

484. - Cupă de pământ, perfect asămănătoare 
cu no. 431 .  

485. - Ulcea d e  tipul n-le 4 1 4-4 1 8 . Înaltă de 
'0,075 m. 

486. Idem, n-le 408-4 1 0. 
487. - Oală de pământ negru şi cu gura mo

d elată în felul unei oenochoe. Avea o singură 
mănuşă. înaltă de 0,095 m. ,  şi cu diametrul gurii 
d e  0, 1 1 0 m. In ea au fost găsite trei ceşti foarte 
mici ,  ce nu puteau fi folosite în viaţa casnică ; 
e le au dispărut. Era probabil o superstiţie sau 
un act de magie. 

488. - Lampă de bronz de mărimea 0, 1 20X 
{),060XO,040 m. Are un l anţ cu care se atârna, 
şi este al doilea exemplar de acest gen găsit la 
Romula (ef. no. 327) . 

489. - Picior rupt de la o statuetă din bronz, 
înalt de 0,060 m� E încălţat cu un ca/ceus 1. 

490. - Toartă de bronz frumos arcuită şi 
modelată cu crestături. Lungă de 0, 1 35 m. 2. 

Pietre gravate (iaspis roşu). 

491 .  - L up urmărind un iepure. Scenă, formă 
şi dimensiuni absolut identice cu no. 86, de mai  sus. 

492. - Fortuna, represintată ca ş i  pe no. 70. 
Piatra e înaltă de 0,01 ° m .  şi Iată de 0,008. 

493. - Acvilă , în atitudinea şi mărimea celei 
săpate pe  no. 82. 

494. - Furnică. Mărimea pietrei 0,0 1 6-0,01 2  m. 
495.  - Insectă mică şi puţin clară. Mărimea 

pietrei 0,005XO,004 m. (ef. ş i  no. 87 de mai sus). 
496. - Bacantă. E represintată în mişcare, cu 

hainele în felul unor făşii lungi răsfirate în jurul 
trupului, ş i  cântând dintr'un dublu flaut. Mărimea 
pietrei : 0,01 5-0,01 1 m. 

497. - Fortuna - Minerva. Scenă sincretistă, 
unde zeiţa apare îmbrăcată cu coif atic ,  chiton 
şi  chimation. în dreapta ţine o cârmă de corabie 
terminată cu un smoc de spice de grâu. Înaltă 
de 0,0 1 8  ş i  lată de 0,0 1 4  m. 
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V C R O N I C Ă  
DE PREOTUL T EODOR BĂLĂŞEL 

--0--

SCHITUL JGHIABUL. 

Intr'o mică poieniţă d in pădurea seculară care 
este spre Nord-Vestul comunei Cacova, judeţul 
Vâlcii, pe dreapta pârâulu i  jghiabul, se găseşte 
z id i t  străvechiu l  schituleţ jghiabul, sau jghiaburile. 
Atât numele localităţii, cât şi al pârăului şi schi
tului trebuie să vină de la  cele două jghiaburi 
aflate în această �oieniţă, unde curge necon
tenit pe u l iu l  apă potabilă, de cea mai bună 
calitate, şi pe altul o veritabilă apă minerală de 

• A 
' 

ŞI sant alăturate unul  de altul. 
Din acest schituleţ âstăzi se mai găsesc în 

f i inţă bisericuţa şi o căsută. Căsuta ne mai f i ind 
locuită de  multă vreme,

' 
este c� ' 

totul  ruinată ; 
b isericuţa însă s'a păstrat mai b ine, sluj indu -se 
în ea din când în când. Pictura e cea bizantină  , 
lucrată frumos în  frescă şi binişor păstrată. Are 
forma de corabi e, fără sânuri. 

Atât din legendă, cât şi din inscripţi i le ce se 
mai păstrează âici, se dovedeşte că schitu l jghiabul 
este foarte vechiu .  Legenda arată pe Sfântul Ni
codim de la  Tismana ca întemeietor al acestui 
schit, iar i nscripţi i le d in biserică vorbesc de Radu 
Negru Voevod. Intr'adevăr, ea spune  că în vre
mi le vechi trecea prin păduri le de la jghiaburi o 
potecă prin care se lega Cozia de  Tismana. Odată, 
trecând pe această potecă, Sfântul Nicodim, cu un 
ucenic al său, ş i  poposind chiar în poieniţa de  
la  jghiaburi, i -a  plăcut foarte mul t  localitatea ş i  
a hotărît să ridice aici un sfânt schitul eţ, însăr
cinând cu această treabă chiar pe ucenicul care-I 
însoţia. Ucenicul  lucrând cu hărnicie şi cre
dinţă în Dumnezeu, nu după multă vreme a dat 
gata schituleţu l : o b isericuţă şi câteva chi l ioare 
acoperite cu trestie 1 .  

Despre acest prim schi t  de  lemn vorbeşte şi 
pisania din actuala biserică de  la jghiabul .  

D in  cuprinderea acestei pisani i se dovedeşte 
că acest schit a fost făcut dintru început " întru 
dava Sfintei Troiţe" şi "în zi le le Radulu i  Negru 
Voivod ,  de lemn, hramul Vovedenia Maicii Dom-

1 Legenda mi-a fost povestită de preotul C. Ionescu 
din Cacova, care o ştie de la bătrâni i  sotului .  

nu �ui, leat 1 3 1 0 ". La anul  1 640, acest schit "aP 
doI lea s'a făcut de  Matei Logofăt ', în zi lele 
lui  Matei-Vodă Basarab" .  De la 1 640 şi pănă la 
1 827, schitul  a trecut prin vremuri grele, aşa încât, 
în  cele din urmă ,  din causa sărăciei, aj unsese În  
aşa stare de stricăciune, că era "să  să  mai pus
tiească" . 

Pe la anul 1 827, doi  preoţi mireni , - veri f i ind, -
anume : " Popa Ioan Andronescu ot Cacova i 
Sfinţia sa Popa Ioan ot Cheia" 2, din Îndemn 
dumnezeiesc, au rezidit biserica, "d in temel ie în
frumuseţând-o cu zl lgrăveala, după cum se veade", 
înzestrând-o ş i  cu " moşăe" ; iar doi călugări, 
"părintele Timothei eromonah i Dani i l  eromonah" , 
au dăruit varul şi p iatra ce au fost de  trebuinţă. 
la  zidirea bisericii , şi cu chieltuiala lor  au făcut 
casele a schitului ,  înzestrându- l şi Cll ceva moşie" .  

Danii le acestea numiţi i  ctitori le-au Îngrăd i t  
cu blăstăm mare ca să se păstreze şi în  viitor 
vechea rânduială, rămâind schitul să nu fie în
chinat n icăiri ş i  astfel "ce să va agonisi  de  la 
schit, să să cheltu iască iarăşi în schi t" .  

Ia tă in scripţi i le ce se găsesc in b iserică : 

In pronaos : 
" (ntru slava Sf[i]ntei Troiţă, făc[u]tu-s- au acest 

sf[�]nt  schit d in  vechi me, în zi lele Radul[ui]  Negru 
VOIvod, de lemn,  hrarflul Voved[e] n i [i ]  a Maici i  
D [o]m[nului], leat 1 3 1 0 ; şi al  doilea s'au făcut 
de  Matei Log[o] făt În zilele lu [i ] Mathei-Vod [ă). 
8 [a]s[arab] leat 1 640. Iar acum stricându-s[e] era 
să s[e] mai pust[i]ească, ne mai având niciun 
venit, iar acum s'au Îndemnat d in mi la  lu i  D [u]m
nezeu Sf[inţia Sa] popa Ioan Andronescu ot  Cacova 

1 Dacă este adevărată af irmaţia d-Iu i  maior Gh_ B u
zescu, ce o face în Reconstituiri istorice (partea I-a, p. 
50), că în Cacova ar fi trăit mul tă v reme eâţiva urmaşi. 
de-ai Buzeştilor, u rmează că Buzeştii ar fi avut aici ş i  

ceva proprietăţi. Deci  n 'ar  fi greu de admi!l c ă  acest" 

» Matel Logofăt" să poată fi un Buzescu, poate chiar  însuşi 
Matei Postelnicul,  f iu l  l u i  Radu Banul Buzescu şi nepot 
lui Radu Cl ucerul Buzescu (vezi Reconstituiri istorice 
partea a il-a, p_ 108). 

l-

I Cheia este comună vecină cu Cacova. Aici este schitlL 
Iezerul. 

3 Trt'huie să fie casele ce se văd ruinate aici. 
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i Si[inţia Sa] PopI a] Ioan ot Cheia 1 ,  veri i l ind, 
s'au zidit d in  temel ie, în irumusăţându-o cu zu
grăveala, după cum să veade, i cu moşăe, acastă 
si[ăn]tă biserică Jghiabul. Iar Si[i] n [ţia Sa] Pă
r[intele) Timothei ermo[na]h 2 i Dani i l  ermo[na]h 
-ot Cacova au făcut casăle i varu sf[in]t[ei] b [iJ
s[erici] i piatra i moşie, după cum să veade, 
în zilele bunului  D[o]mn Grigorie Ghiga V[oe]v[o]d, 
e pi s[cop] Neofit f i ind. Şi iar să sleI ştie că acest 
sf[ănt] schit d in vechime n'au fost. închinat n i
căirea, fără numai l a  mi la  Domni [ei] , ca să- I mi
lu iască. Lăsăm şi noi  ear aşa să să urmeze, iar ,  
d e  să va răd [i]ca vre-un ticăit �, D[u]mnezeu pre 
acela să nu· 1  iarte, şi ce să va agonisi de la  schit 
să să cheltuiască iarăşi În schit. Şi s'au săv[â]rşit 
la leat 7335 (= 1 828), Mai 8". 

Stampe În pronaos : 

In dreapta uşii de tnt/are : 
Popa Ioan Andronescu, ctitor. 
Elisafta ereiţa. 
.Ioan (copi l). 
Nicolae (copil) . 

In stânga uşii de tntrare : 
Popa Ioan ot Cheia, ctitor, cu un  copil, Costandin. 
roana ereiţa, cu un copil, I l ie. 
Gheorghe sin Popa Ioan. 

Pe păretele de spre Mia2ănoapte : 
Dani i l  ieromonah ot Zmiorăt, n ăcalnic sf. schit. 
Damaschin  er[o]shimonah, în [tăiul] [c)t[i]t[o]r. 
Hagiu Timothei ieromonah ot Cacova, năcalnic 

sfl�ntului ]  schit şi în [tăiul] [cItitor. 
lIntre aceşti doi ieromonahi sânt doi  copii : 

Păuna şi Gh[eor]gh[e].] 
Chipurile călugărilor cari au fost " când s'au 

iăcut schitu l "  : 
Sava, Aftanasie, Nicodin,  Pahomie. 

Tot În  pronaos : 

Lângă păretele din spre Miazănoapte se află 
Q piatră funerară, pe care se poate ceti : 

,, 1 860. Supt acastă pisanie să să Îngroape 
S[I]ân[ţia] Sa părintele Timoftei eromonahu Jghe-

1 Popa Ioan Andronescu ot Cacova şi Popa Ioan ot 
Cheia sânt şi  ctito i i  principal i a i  bisericii Sfântul Ioan 
Botezătorul de supt Coasta Plopişului ,  din Cacova, pe 
care au zidit-o din temelie, la 1 81 9, Apri l  25 f i ind să
vârşită ; unde sânt şi îngropaţi. 

• Ieromo nahul Tim otei din Cacova figurează şi printre 
ctitorii bisericii din Coasta Plopişului, f i ind t recut în 
pomelnicul bisericii cu această notită : 

�Aici  să pomeneaşte Sf[inţia Sa] Părinte'e Timothei 
.Ighebea nu.  [s'J au  zis pă mirenie Popa Tudor sin Popa 
Gheorghe Bui lescu ot Cacova, ce au dat de danie l a  
sf[ăota] beserică de la Plopiş, hramu Sf[ăntul] Ioan Bo
tezătoru, a u  d ,  t să li ştea de s pre Răsă ritu besericii pănă 
în Rug. şi din mejdina de d i  la vale spre Miazănoapte, ş i  
c u  o parte d e  curte ş i  c u  locu oltarului pănă î n  Vârfu 
Dealului, cu pometu ce să află pă el ca În veci să să 
pomenească-o ' 

e Ticăit = t ică los, blăstămat, om de ni mic. 

beanu, [c] titoru si[â]nt[u] lui schit Jghiabu ot Cacova, 
Bui lescu" 1. 

Lângă păretele din spre Miazăzi se văd urmele 
unui mormânt fără piatră funerară, ci numai o 
cruce de piatră săpată într'un bolovan fixat în 
păreteIe  d in spre Apus, pe care se ceteşte : 

,, 1860. Satul Zmiorătu, Damaschin, î ntăiul ctitor, 
doarme păn[ă Ia] Învierea ca d'apoi". 

La proscomidie, CU pene/ul, pomelnicele : 
Domnilor, începând cu Radu Negru-Vodă. 
Arhiereilor, începând cu Teofil a l  Râmnicului. 
Ctitorilor şi monahilor, unde abia se pot ceti 

câteva nume, fiind stricat. 

Inscripţii pe păreţii exteriori : 
La fereastra naos u lu i, pe  tocul de  p iatră, se 

află săpat : 
"Aicea să hodihnesc oseIe Părintelui Petcu 

Pietraru, Jiblea ; 7360 (= 1 852)"". 
"Teodosie monahu« . 

Pe păretele din spre Miazăzi, sus, supt straşină, 
cu pene/ul : 

,,7336 (= 1 828). I l ie zugrav ot Teiuş" .  
Insemnari pe cărţile b;sericii : 
Pe un  Mineiu al lun i i  I ul ie, tipărit l a  Buda, î n  

1 805 : 
,, 1 81 1 .  La acest veleat au adus dum[nea]lu i  

Cluţeri Marin Bulculescu doasprezece Mineaiuri, 
pă fieştecare lună câte unu l, cu slujba  ce să 
cuprinde Într'această lună peste an,  şi le-au dat 
l a  bisericuţa dum[nea] lu i  din Ruşi-de-Vede, sud 
Tele[or]man, unde să cinsteaşte şi să prăznuiaşte 
hramul  Sf[ân]tu lu i  Ierarh Nicolae, ca să f ie spre 
pomenire durn[nea] lu i ,  cocoani [i ] i coconi lor ş i  
to t  neamul dum[nea]lui. 1 81 1 , Iul ie 1 0 ". 

Popa Leontie proistos şi exarh sfintei b iserici " .  

Pe  Mineiul lu i  Decembre, tipărit l a  Râmnic, 
În  1 779 : 

"Acast sfânt Minei al lun i  lu Dechemvrie 
iaste cumpărat de noi, care mai în urmă ne vom 
iscăli, de la Pătru Cizmaru d in  Craiova, cu tal [eri) 
8, însă de om câte talere 3. Eu Popa Costandin 
Strâmbeanu talere 3 ,  Diaconu Fetescu talere 2.  
Popa Costandin Strâmbeanu [talere 2] .  Iar partea 
Popi lu i  Nicolae talere 2, rămâin d  numai talere 
1 al Diaconului Ioan Fetescu Într'aceşti tal[eri ] 
8. Am (nelegibil) şi am dăruit· o sf[i]ntei biserici 
din satul Cacova ca de piatră, untle să prăznu
iaşte hramul Prapadomni Paraschiva şi Sfântul 
Ioan Botezător. Iar cine o va Înstrina fără b Ja
goslovenie să fie supt blestemul  de trei sute 
optsprezece sfinţi părinţi de la  săborul Nichei .  
Mai 1 0, 1 8 1 9 " .  

E u  Popa Costandin Strâmbeanu a m  scris şi  
l -am dăruit" .  

1 933 

I Buila este u n  m unte i n  apro pierea Cacovei. 
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N. IORGA. - Trois conferences d'orientation. -

Est presentee l'activite de la Commission dans 
l'oeuvre delicate des restaurations, et des conseils 
s'ajoutent pour la creation des Musees, comme 
ceux de Târgovişte et  de jassy, avec l'exemple 
de ses propres fondations, a Bucarest et a Vălenii
d e-Munte. 

N. IORGA. - La poesie franţaise sur les mo
numents historiques roumains. - Sont signalees 
les appreciations enthousiastes contenues dans 
l 'ouvrage  poetique de jules Brun, L 'âme roumaine, 

publie quelque annees avant la Grande Guerre� 
D. TUDOR. - Monuments inedits de Romula. -

Catalogue descriptif des pieces de  ceramique, 
en grande partie d'importantion, venant d'aussi. 
loin que Lişieux, dans les Gaules, qu'on a trou
vees dans les ruines de Romula, en Oltenie. 

PRETRE THEODORE BĂLĂŞEL. - Le skite de
Jghiabul. - Fondation tres ancienne, en tant 
qu'eglise en bois, mais totalement transform ee en, 
1 640, puis, par des membres du c1erge rural, au 
X1X-e siecle. 
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v CERCETĂRI DIN PREISTORIA JUDEŢULUI ' NEAMŢ 
DE PREOTUL c. MĂTASĂ. 

-- 0 --

Pdmânt bun de hrană,  pinteni de deal lncun
juraţi de râpi prăpăsfioase ca loc natural de 
a părare, păduri nepătrunse şi bogate izvoare l a  
îndemână, iată principalii factori geografici, cari 
au  înlesnit viaţa totdeauna, dar mai vârtos î n  
preistorie, cân d omul primitiv, adăpostit fn peş
teri şi mai apoi în  colibe pe jumătate în pământ, 
încă nu izbutise a se folosi decât de iscodiri prea 
rudimentare spre a se apăra şi a-şi uşura sarcin a 
traiului necăjit. 

Solul judeţului Neamţ a pus la îndemâna omu
lui cele mai binecuvântate înlesnir i  de viaţă , 
dacă la cele de mai sus adăugăm şi fântânile 
de slatină, ce se găsesc aici  la fiecare pas, atât 
de folositoare în toate vremile pentru om si , 
dobitoace, fântâni caracteristice ace stui " uluc sub
carpatic". Plecând de la limita munţilor, care în 
spre Apus formează o barieră de nepătruns pentru 
cei ce ar  fi căutat să n ăvălească din acea parte, 
pămân1ul ţinutu lui  Neamţ se desfăşoară spre Ră
sărit, între cinci şi opt sute metri altitudine, şirur i  
neîntrerupte de trepte, pe care le alcătuiesc cele 
trei platforme zid,te de apele pontice, _ iar ceva 
mai jos, - sup t  400 metri altitudine -, alte trei 
e tilje, săpate mai târziu pe vechiul fund  de mare, 
de către apele ce scoborau năprasnic din munte, 

. în căutarea albiilor de astăzi 1 .  
In deosebi, platforma de jos, aşternându-se în 

mari suprafeţe netede, la 400-500 de metri alti
tudine, a dat cel mai  bun şi mai potrivit pământ 
de hrand pentru om şi turmele lui. 

Aşa se înţelege de ce găsim astăzi, pe aceste 
sprincene de deal,  şiruri dese de aşezări preis
torice , începând de la o l inie ce trece de la Sud 
la Nord, prin Tazlău, Borleştî, Mastacăn, Calu, 
Valea Cracăului, Oglinzi şi Brusturi, spre Baia . 

Astfel, valea Tazlăului, apoi văile ealu-Iapa, 
cu Nechitul şi afluentii lor pe  dreapta Bistriţei, 
valea Bistri ţe i  însăşi; de la Piatra şi pănd la 
vărsarea ei în Siretiu ca si valea Cracăuluî valea , , , 
.Albă, cu Războien ii de azi, Valea Neagră spre 

M. David, ReliefuL regiunii sllb carpatice din disiric-
telt! Neamţ şi Bacăl1. 

. 

Bul. Cam. Mall. Isi. - Fasc. 07, J 938. 

Bozieni, valea Topoliţei şi a Neamţului sânt pline 
de aşezări preistorice din toate epocile, iar din 
documentele vre mii descălecatului 2 se vede că 
aceste văi erau pline de o pânză de sate dese, 
ce dăinuiau de sigur pe aceste locuri din cea 
mai adâncă vechime, mulându-se doar mai sus 
sau mai  în vale, după vremile de restrişte sau 
de linişte ce l i  era dat să trăiască. 

Rari sate, în aceasUI. regiune, care să nu aibă, 
afară in câmp, cel puţin o silişte. Pe aceste sllişti 
se găsesc mai pretutindeni cioburi medievale, iar 
pe unele din ele chiar doburi din pastă cenuşie, 
cu gura răsfrântă drept în afară, caracteristice 
epocii geto- romane. 

Mai totdeauna străvechile silişti au în imediată 
apropiere vetre de iazuri, care uşurau cândva 
viaţa localnicilor, secate însă de lumea vremuri
lor noastre în goana după pământ de cultură. 
Oamenii mai bătrâni îşi aduc aminte că strămoşii
lor mâncau peşte din aceste iazuri. 

Sânt sate în care erau câte trei-patru şi chiar
mai multe din aceste râmnice, ca, de pildă, la 
Român;, Podoleni, Ghigoieşti , Negreşti, Duşeşti� 
Valea Aibă. 

Pârăul din vale era zăgăzuit din loc în loc 
pentru apa de purtat moara, pentru pf Şte şi adă
patul vitelor . 

Nu e hotarnică sau act de danie de prin 
veacul al XV-lea sau al XVI-lea în care să nu 
se pomenească de câte unul din aceste sate cu 
"iazul" să u vechiu, cu "movila " şi cu locul de' 
moară şi de prisacă, ori de bourii înere-staţi pe 
gorunii pădurilor. Unele din acest� vechi heleş
teie se alimentau din apa izvoarelor apropiate, 
izvoare ce se întrebuinţează şi astăzi de oameni,_ 
captate din vechime, în uriaşe tulpini de stejar, 
scorburoase. 

Unde găsim grupe de izvoare şi vetre vecht 
de iaz, ori "s i l işU- , de cele mai  multe ori vom 
da şi de urme de viaţă preistorică : pământ ars,· 
doburi şi instrumente de piatră. 

• M. Costăchescu, Documente MoLdov eneşti, voI. 1 şi II, 
şi 1. Bogdan, D ocu mentele lui Ştefan- ceL-Mare, voI. 1 şi IL 
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Am I dentificat pănă in present (sfârşi tul anului 
1 938) peste nouăzeci de staţiuni preistorice în 
Neamţ, prin re-pelifte -ceITet-.1ri ia faţa l'bculul. Dar nU 
pentru toate s'a putut determina epoca Până in 
1 938, când mi s'a dat au torisaţia să fac săpături, 
a trebuit să mă mărgenesc, in cercetările ce l e  
făceam, doar l a  materialul găsit l a  suprafaţă, in 
urma plugului, pe ogoare sau prin şanţurile să-

Fig. 1. 
pate de ape. Acest material, frclmântat de zeci 
.şi sute de ani prin cultura .pământului, a. pierdut 
caracterele ce-l puteau determina. E vorba mai 
·ales de ceramică. Trebuie deci revenit pentru cel 
puţin zece pănă la cincisprezece staţiuni, unde e 
nevoie să se facă sondagil sistematice pănă la 
.pământ viu, spre a se scoate m ilterial din stratul 
nepurtat. 

Identificarea aşezărilor preistorice este 
-destul de anevoioasă, de oare ce de multe 
-din ele nu te  poţi apropia decât cu piciorul, 
.fiind depărtate de drumurile carosabile. Altele 
nu-şi trădeazcl cuprinsul,  materialul fiind aco· 
.perit cu un strat gros de pământ. De-asupra 
nu se poatp vedea nimic, afarcl de  casul 
când a săpat cineva acolo pentru facerea 
unui gard, a unui beciu, pentru o plantaţie 
de vie, sau vre-un torent ar fi dăltuit pă
mântuI. 

Pentru descoperirea staţiunilor preistorice, 
,toponimia e de un mare ajutor. Numele 
de locuri ca : La Comori, La Hârburi, Ji-
-do vină, Movilă, Osoiu, Troian, La Uriaş, Gorgan, 
Gruiu, Siliste si mai ales Cetătuie

' 
duc de  cele , , ) 

mai  multe ori la descoperirea de aşezări str�vechi. 

Cea d'intăiu aşezare preistorică din Neamţ a 
fost cunoscută de Gheorghe Asachi, pe moşia 
lui, V ălenil, de lângă Piatra, unde-şi întemeiase 
cunoscuta fabrică de hârtie. Asachi era incre-

dinţat că descoperise vechea Petrodavă, cetate 
getică, cunoscută din scrierile lui Ptolomeu 1. 
în 1 IJ04, când s'au făcut lucrările din Parcul N. 
Albu, la Piatra, s'au găsit într'o aşezare, pe 
Cozla, cioburi cu ornamente incise şi pictate, 
instrumente din piatră, fragmente din arme de 
aramă şi  urme de zid.  

In 1 9'28 a m  inceput primele cercetări, după 
îndemnul şi îndrumările d-Iui  profesor uni
versitar 1. Andrieşescu, cu care am visitat 
Batca D oamnei,  Bolovoaia-Văleni, Mătăhuia
Dobreni şi Cetăţuia Frumuşica de pe Cracău. 

Cu doi ani mai târziu, am aflat Horodiştea
Calu şi apoi Izvoarele ,  Traianul ,  Cândeştii, 
Tazlăul, cum şi celelalte despre care se va 
vorbi mai departe în presenta lucrare . 

După materialul cunoscut până în present, 
in  jude ţu l  Neamţ nu s'a găsit nimic din epoca 
paleolitică. 

Peşterile din munte fi ind la altltudini prea 
mari şi îndepărtate de locurile bune pentru 
hrană, n'au putut fi locuite de troglodiţi. Pro
babil că nici condiţiile geografice ale » ulucului 
subcarpatic" nu vor fi fost favorabile vieţii 

omeneşti în epoca paleolitică. 
După .cât se pare, da,te fiind cele constatate 

până astăzi, viaţa din neolitic nu e represintată 
decât spre sfârşitul acestei epoci, în preajma 
descoperirii arămil. Eneoliticul, care infc1ţişează 
sfârşitul pietrei lustruite şi începutul bronzului, 
este cel mai bine represintat in Neamţ, de o 
bogăţie de  material şi de o frumuseţa uimitoare 

Fig. 2. 

ca formă, tehnică şi decor. 

* 
Din această epocă, cel mai vechiu strat de  

cultură aflat î n  Neamţ e cd numit " Izvoare 1"  
sau pre-cucutenian, verificat stratigrafic prin douil 
campanii de săpături făcute de d. profesor R. 

1 V. PArvaD, Getica, p. 258. 
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Vulpe şi de d ..... na Ecaterina R. Vulpe, in b0gata 
staţiune Izvoare 1. Stratul acesta ni arată viaţa 
unui neam de oameni, de către sfârşitul neoli
Hcului, care, prin fineţa şi gustul cu care-şi 
lucra vasele de lut, vă deşte o treaptă superioară 
de cultură. Pasta, bine curăţită, arsă complet, la 
cuptor, e de obiceiu lustruită şi împodobită cu 
ornamente plastice, proe minente şi benzi de 
linii săpate adânc şi umplute cu o materie aIbă. 
Alte fragmente de vase au ca podoabă benzi 
de caneluri, care se succed, încunjurân d oala 
în valuri paralele, ori formează cercuri con
centrice sau alte derivaţii de curbe. 

Motivele decorative din stratul acesta de 
cultură " pre-cucuteniană" amintesc fe lul de 
împodobire al ceramicei din :;lratele cele mai 
vechi ale aşezărtlor din câmpja. Dunării 2, cum 
şi,  mai ales, cel_ din cultura egeiană  (minoicul 
primitiv), cu acelasi decor plastic : in6sii, să- '-, 
pături mai adânci umplute cu alb, caneluri, 
proeminenţe şi linii de puncte săpate ; poli
hromia e necunoscută încă- 3. 

S tratul al doilea , imediat superior celui "pre
cucutenian " ,  e cel ce represintă în Moldova 
minunata civili sa ţie a ceramicei pictate poli
hrome, tip "Cucuteni" '. Stratul acesta are .două 
subdivisiuni principale : o cultură mai  veche, 

Fig. 3. 

zisă de stil A, şi alta, ceva mai tArzie, de stil B. 
1 In 1936 şi 1938, materialul în M useul din Piatra�Neamt. 
2 . Publicaţiile Museului Municiplului Bucureşti", nr. 1, 

Săpătu rile de la Vidra, p .  8, de Oi nu V. Rosetti: 
8 J . Dechelette, Manuel d' archeologie, voi. I I, p. 56. 
• Archeologul german Hubert Schmidt a dat culturii 

eneolitice cu ceramică pictată pdlil:iTom, numele locali
tăţii Cucuteni, unde, in 1 909 şi 1 9 10, a făcut o serie de 
săpături. Resultatele, foarte interesante, au fost publicate 

Până astăzi, atât prin să păturile, cât şi prin son ... 
dagiile făcute în această regiune, culturile A şi 
B nu s'au găsit suprapuse în straturi deosebite.' 

Staţiunile de obiceiu cuprind numai o singură 
cultură pe acelaşi loc ; numai fir se găsesc 
amândouă, atunci însă amestecate, ca la Horo
diştea- Calu. 

fig. 4.  

Atât staţiunile cu ceramică pictată stil A, cât 
şi cele de stil B sânt in general foarte bogate 
in material. Când stratul de cultură se găseşte 
mai la suprafaţă, ingreuiază chiar lucratul pă
mântului, agricultorul fiind nevoit să adune cio-
burile in grămezi, pe haturi. • 

Ceramica pictată de stil Cucu te ni A este ca
racteristică prin fineţa formelor şi a pastei 'd in 
care e lucrată, cum si prin frumoasele ei po-. , 
doabe pictate în mai multe colori. Pasta în ce-
ramica de stil A este perfect si uniform arsl, , 
de coloare cărămizie, bine curăţită de impuri
tăţi şi cu resonanţă. Pictura în meandre şi spi
rale se aşterne pe tot exteriorul 'Vasului ; nu 
rămâne un loc neîmpodobit. Artistul avea cela 
ce se numeşte "horror vacui" .  Vasele cu gura 
mai largă, deschisă, de forma castroanelor şi a 
farfuriilor de astăzi, sânt pictate şi pe din lăuntru, 
cu un de semn deosebit de cel care e pe din afară . 

Desemnurile sânt executate cu dibăcie de ma
estru şi cu un adevărat simţ al  frumosului. Niciodatii 
motivele unui dese mn : spirală, meandru sau deri
va ţii din aceste două nu rămân neisprăvite, ci 
se desfăşoară complet, ce ia ce înseamnă că ar'" 
tislul studia întâiu şi numai apoi contura. 

Zo�a de la gura. v.asului se picta în benzi-metope, 
fiind modele speciale pentru margine : pastile ,  
semicercuri ovale, unghiuri cu felurite deriva ţii. 

în 1 93Z la Berlin, supt titlul �Cucuteni in der oberen 
Mo1dau, Rumăni�n" .  Cea mai mare parte din materialul 
aflat a fost transportat la Museul din Berlin, unde for
mează o "Sală Românească". 
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După ce vasul era gata, se făţula cu o mu
ruială din lut, care după ardere forma fondul, 
pe care se aşternea desenul. Alte ori - peste 
această făţui ală se punea o coloare, de obiceiu 
a ibă, ce forma fondul pentru decor. 

Spirala, în ceramica de stil A, are forma unui 
S culcat, cu buclele des voita te în cercuri con
centrice. Desemnul este format din o bandă Iată 

Fig. 5. 

de coloare, conturată apoi cu o linie supţire de 
a ltă coloare. După ce s'a a"?ternut desemnul, apare, 
une ori, din însuşi fondul vasului alb sau roşietec 
motivul căutat ,  numit pentru aceasta negativ. 

Locurile libere pe care le fac volutele spira
lelor se completează cu alte motive : pastile, 
cercuri, ovale şi triunghiuri haşurate. 
• Desemnul, de şi are ca motiv fundamental numai 

-Spirala şi meandrul, totuşi, prin ingenio-
-sitatea artiştilor, cari fac din aceste motive 
nesfârsite combinatii, este uimitor de variat. 
1ntr'0 

'
vitrină cu s�te de piese rar când gă

sesti să se asemene un model cu altul. 
, 

Colorile obişnuite sânt : nuanţe de roş
.a lb, brun şi gălbuiu inchis şi mai rar verzuiu . 

Lustru! vaselor, mai ales al celor mai mici, 
pe care îl găsim dominant în stratul » pre
·cucutenian", mai persistă şi in ceramica de 
-s t i l  A, unde vasele lustruite sâ nt de obiceiu 
de coloare neagră sau galben-inchis, având 
ca ornament linii spirale închise sau , altă dată, 
benzi de coloare in a lb mat. 

Forma cea mai frecventă a vaselor din stilul 
'A e cea sferică, cu fundul foarte mic. Vasele  de 
tipul cănilor de azi au forma a două trunchiuri 
de con cu gura şi fundul extrem de reduse, 
numite bitronconice. 

Caracteristic pentru întreaga epocă a ceramicei 
pictate este lipsa la vase a torţii de apucat. 
Proeminente le, din care unele sânt d.e-abia găurite 

şi î nşirate pe partea superioară a vaselor, au  
caracter mai  mult ornamental decât practic. Unele 
vase au UrI fel d-e- pro�minenţe- mai mari, în 
formă de coarne, fapt care a minteşte " cultul 
co.unelof''' şi al taurului din lumea egeiană, în
cepând din neolitic 1 . 

Vasele de cult cu picior, ca şi picioarele-suport 
de formă ci lindrică, sânt specifice acestei epoci a 
ceramicei pictate A. 

* * * 
În cultura ceramice i picta te de t ip Cucuteni 

B ,  care represintă o fasă mai nouă, pe lângă 
notele asămănătoare fundamentale in ce priveşte 
tehnica, decorul şi formele, apar şi importante 
note deosebitoare. Ceramica , in B, cea mai ca
racteristică , monohromă ori dihromă, este de o 
pastă fină, de coloare mai mult ocru-gălbuie, 
afară de stratul de transiţie, numit A-B, sau B 
trihrom. Lutul conţine adesea grăunţe de nisip 
si chiar sfărâmături din găoci de scoică si de 
�elci. In ce priveşte decorul, spirala, de şi ră�âne 
motivul principal, evoluiază în volute stilisate. 

Desemnul, de o coloare roşcată sau neagră, se 
desfăşoară pe fondul vasului ; încetează deci 
trihromia din stratul A. Podoaba se desfăşoară 
mai mult pe partea superioară a vasului, în benzi, 
după zona ce o ocupă : pântecele ,  umărul sau gura. 

Vasele cele mai caracteristice au păntecele 
prea desvoltat, iar gura disproporţionat de mică. 
LustruI nu se mai întrebuinţează. 

• 
• * 

Fig. 6. 

Plastica din epoca cera micei pictate, aşa cum 
o găsim la  Neamţ, ca şi in intreaga e i  arie de 
răspân dire, e represintată prin idol i  antropomorfi 
şi zoomorfi, făcuţi din pământ ars. Lipsesc idolii 
din os si din piatră. 

Figurinele omeneşti represintă o divinitate
femeie, care simbolisa rodnicia pământului, cu
noscuta zeiţă Mater Gea, a popoarelor me dite-

1 1. Decbelette, o. c. , II, p. 80. 
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'1"anieoe d i n  Răsărit. Idolii p e  cari-i găsim i n  
-toate statiunile cu cera mică pictată , iofăţisează 

, , 

-chipul unei femei cu coapse1e�foarte desvoltate 1.  
...J.Y1ărimea idolilor rar când depăşeşte 1 5-'20 cm. : 
·obisnuit nu  sânt mai lungi de 10 cm. Cele mai 

, 

trece o aţă ; aceştia, probabil, erau purtaţi ca 
amulete. Unii au formă cilindrică, cu picioarele 
unite şi terminate într'un vâd de con ascuţit . 
Aceştia vor fi fost aşezaţi in pământ, pe vetre 
sau pe altare, spre a apăra l ocuinţa de duhurile. 

Fig. 7. 

'multe din aceste figurine nu au ntclO podoabă ; 
..altele sânt i n  intregime, afară de cap, acoperite 
cu variate striaţii, l inii  drepte in unghiuri ascuţite 

li romburi, sau sânt pictate, amintind  îmbrăcă
mintea, d ar mal a l es tatuajul, pe care aceste 

Fig. 8. 

·.popoare il practicau mult. 
Se  găsesc idoli a l  căror trunchiu este lat şi 

prevăzut cu mai multe găuri prin care poate 

1 Maniera aceasta a idoli lor feminini  cu coapsele exa
'-gerat desvolta te, numită steatopygie, se constată chiar şi in 

'1laleoliticul Europei A p usene ; Dech�lette, o. C. ,  1, p. 216. 

rele. Alţii sânt aşa l ucraţi, să poată sta pe
scaun, după cum sânt şi idoli, - rari casuri, -
făcuţi cu picioarele desfăcute. 

Adese ori, exceptând capul şi braţele, care 
sAnt tratate foarte schematic, corpul tot este mo
delat armonios, după cum se vede la frumosul 
idol găsit, intreg, la  Costi�a (fig. 5 1 ). 

Ceia ce este curios in modelarea idolilor din 
ceramica pictată e faptul că braţele DU sânt 
decât doar i ndicate prin nişte mici proeminenţe 
în dreptul umerilor. Capul, de asemenea, fără 
nicio expresie. Ochii, însemnaţi prin două găuri, 
iar nasul printr'o mică proeminenţă lăţită intre 
degete. Gură nu au. Sexul e de cele mai multe 
ori arătat prin triunghiul caracteristic şi prin 
două proemlnenţe rotunde, în formă de butoni. 
însemnând sânli. Pântecele este câte odată puţin. 
bombat. 

Idoli bărbăteşti nu se găsesc decât foarte rar 
şi, din nefericire, nu  avem pănă în present  decât 
numai fragmente. 

Idolii zoomorfi sânt destul de mulţi în staţiu-· 
ni le din Neamţ, înfăţişând în primul loc taurul, 
simbolul  puterii. De unde şi cultul " coarnelor 
sfinte", care a fost foarte răspândit şi în  deose
bită cinste la popoarele mediteraniene încă din 
neolitic. 

Ca pete de animale cornute (taur, cerb şi ber
bece) apar destul de des ca torţi de vase, î n  
a mândouă culturile ceramicei pictate. Şi e de 
remarcat că şi  la  idolii zoomorfi capul nu este 
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1ratat ţinându-se samă de realitate. Grija artistului 
a fost în primul loc a face coaraele. 

Astfel, la multe figurine de animal, lipsesc 
urechile, iar botul e de abia marcat printr'o micc:'l 

I� 

Fig. 9. 

-proeminenţă. Se pune obişnuit mai multc:'l grijc:'l 
:in arătarp.a sexului. 

* • • 

Un obiect de cult il forma la preistoricii nostri 
şi toporul,  ca de altfel în toatc:'l lumea egeia�t'!, 
unde s'au găsit altare strc:'llucite, închinate acestui 
<uit 1. Topoarele din marne slabe şi din gresii, 

fig. 10.  

1)'ăsite î n  d i feritele sta ţiuni eneolitlce a le judeţului 
Neamţ, fără nicio urmă de întrebuinţare, fac 
dovada că nu se folosiau decât la cult. For,.. 
mele cele mai obişnui,te ale .topoarelor de piatră 
sânt : - dreptJ.Ulghfula'�e, trapezoidale şi mai ror 
-cilindrice. 

1 DecheleHe, o. c., II, p. 40. 

Oamenii ceramicei pictate, de aici, ca şi din 
alte părţi, îşi făceau uneltele din piatră, oase> 
coarne de cerb si pământ ars. Topoarele se făceau 

, 

numai din piatră tare. Bolovoni de roci crista,.. 
line, cari se găsesc destui prin prundişurile văi
lor noastre, serviau pentru confecţionarea ace stei 
unelte, ca şi pentru lucrarea ciocanelor. Din bul-

fjg. 1 1 . 

gări de cremene îşi scoteau cu îndemănare de 
specialist lungi aşchii, ce li serviau de cuţit, pe 
când cele mai mici erau întrebuinţate ca sfre
deIe, cuţite de ras pieile şi fierăstraie. Tot din silex: 
îşi lucrau, cu multă îngrijire, săgeţile. 

F. g. 12. 

Lespezile lungi şi ovale de gresie li serviau 
de râşniţe pentru pisat grăunţele , ojutându-se în 
acest scop de a doua piatră , de formă sferică . 
aşa cum Jac -şi astăzi negrii din' Africa Centra lă. 
Percutoare pentru spart bulgării de cremene şi 
polisoare pentru lustruit sânt tot nişte bolo
vani rotunzi, dintr'o rocă mai tare, găsi ţi în a l
biile pâraielor. 
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Din coarne de cerb se făceau pumnale, eio .... 
<:ane, lilnd şi un fel de casmale pentru silpat 
pilmântul. Din oase se lucrau ace si- suIe pentru , 
<:usut pieile, cum şi diferite alte obiecte mai mici , 
pentru lustruI şi împodobirea vaselor, ca şi pentru 
.a lte trebuinti casnice. Filră îndoialil că între ma .... 
terialele din care omul eneolitlcului nostru îşi 

fig. 13.  

fabrica armele şi instrumentele era în  primul loc 
{emnul. Câte nu face şi astilzi ţăranul dintr'un 
par ! Lemnul însil nu s'a putut păstra în pilmânt ; 
se mai gilsesc doar unele unelte de  lem� în _ 
mâlul locuinţilor lacustre, lucru ce nu se în
tâmpinil prin pilrţtle noastre. 

* * • 

Fig. 14_  

Către finele neoliticului, deei cam în vremea 
de când ni-au rămas aici urmele de viaţă pre
istorică de tip Izvoare 1 sau pre-cucutenianil, apare 
În regiunile noastre arama. Acest metal era cu
noscut încă din mia a patra inainte de Hristos 
in Orient 1 .  Minele de aramil din munţii Sinai Şi 

1 Dechelette, o. C., voI. II , p. 9 1 .  

din insula Cipru erau celebre în preistoria Egip� 
tului, ca si in lumea egeiană. , 

Din ţările mediteraniene de Răsărit, arama, con-
curând cu aurul in lucrul obiectelor de podoabă,. 
s'a răspândit pănă în Europa Apuseană şi spre 
regiunile baltice, urmând douil căi : una prin 
Marea Mediterană spre Gibraltar şi a lta, prin 
Marea Neagră, străbătând pământurile traci ce de. 

Fig. 15 .  

la  Nordul Dunilrii. Din puţinul material gilsit în 
staţiunile noastre prin săpături sistematice, nu se 
poate ,incil precisa, pănil la facerea unor analise: 
serioase, câte anume din obiecte �ânt din aramă 
curată şi câte de bronz. 

Cu toate că în Dacia de Răsilrlt nu s 'au găsit 
deposite mari de unelte din aramil �i bronz .. 
dupâ cum s'a întâmplat în regiunea de Rilsărit. 

fig. 16 _  

spre Ungaria, se ştie totuşi că in pământurile
vechilor Trad se lucrau uneltele de aramil şi de 
bronz cu o iscusinţă necunosoutil în a l te părţi, 
şi chiar acolo de unde acest metal venise întâiu. 
Topoarele, secerile şi săbiile din regiunile ve
chilor Traci sânt vestite prin arta cu �_�re sânt  
lucrate. In ce priveste secerea, ea nu era cu-, 
noscutil încă în Egipt şi Grecia ,  în vremea când 
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întrebuintarea ace stui instrument se dovedeste o 
, , 

veche obişnuinţă l a  Traci 1. In legendele greceşti, 
Tracii sânt socotiti ca acei ce au introdus în 

, 

Grecia cultura cerealelor. Insăşi pe Demeter, zeiţa 
agriculturii, Grecii o socotiau venită de la Traci, 
popor care era da t ca inventatorul secerii 2. 

* * * 

Fig. 1 7 . 

Locuinţile în această epocă, un  fel pe colibi 
rotunde si mai rar dreptunghiulare, erau ' f�cute 
<lin nui�le împletite în jurul parilor bătuţi în 
p<'lmânt, cari susţineau acoperişul. Construcţii 
<lin lemn gros nu erau cu putinţă într'o vreme 
când omul nu se putea servi decât cu topor 
de piatră. 

fig. 1 8. 

Păreţii se l ip iau întâiu cu lut amestecat cu 
paie ,  după care se f<'lţuiau cu humă, cum mai 
fac şi astăzi  ţăraoi l  săraci de la  munte. Pe  lutul 
căzut de pe ace ste case, mistuite de foc, se 

1 Jbid. , I I ,  p.  91. \_ 
2 1 bid., I I, p p .  3, 1 7. 

observă uşor straturile de humă, urme ale repe-
tatelor lipituri. Deci ţinea  şi atunci omul 1&· 
curăţenie , şi- i plăcea coloarea a lbă. 

La 40-50 cm. adâncime, de obiceiu, apare: 

Fig. 19. 

stratul de chirpiciu din casele arse. Stratul acesta,.. 
cu dărâmături, cenuşă, cărbuni şi doburi, :este 
în unele locuri gros de mai bine de un metru, 
iar podina casei, cu vatra, nu e totdeauna la. 

. j 
I -" 

Fig. �O. 

acelasi n ive l  cu celelalte ; sânt deci niveluri deo-, 
sebite de locuinţe. Ce le mai de jos, după cum 
o dovedeste si caracterul arhaic al materialului;. . , 

casnic : doburi, unelte şi podoabe, sânt dintr'o, 
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vreme mai veche decât cele din nivelurile 
superioare 1.  

Cine vor fi fost întemeietorii acestor ct: tăţui 
de acum patru mii de ani şi mai mult, cine vor 
fi fost creatorii acestei uimitoare civilisatii a ce
ramicei pictate, specifică Sud-Estului e�ropean : 
Moldova, Galiţia, parte din Ucraina şi colţul 

Fig. 2 1 .  

Transilvaniei d in  Secuime, incă nu se poate şti. 
Sânt autohtoni ? De rasă mediteran iană ? Sânt  
veniţi d in Orient ? Răspunsul rămâne să- I  dea 
viitorul. Un lucru e deplin dovedit : această ci
vilisaţie are ana logii însemnate cu Orientul si 
in deosebi �u civilisaţia din lumea egeiană pre:' 
helenică si chiar cu cea din Asia anterioară. , " 

Fig. 22. 

Pe la mijlocul epocii bronzului (ca. 1 500 În. 
de Hristos) aşezările înfloritoare ale oamenilor 
cari au creat eera mica pictată au fost distruse 
şi  locuinţile lor incendlate de un val de năvăli
tori veniţi de l a  Nord, mai bine inarmaţi , cu 

• 1 Grosimea stratului de dărâmături dovedeşte IUDga 
durată a aşezării omeDeşti. 

Bul. Corn. Mon. Isf. - Fasc. 97, 1938. 

un  inventa riu casnic rudimentar, dar înarmaţi cu 
paloşe, topoare şi Iănci de bronz. 

Astfel staţiunile cu ce ramică pictată din acest. 
judeţ, ca şi de pretutindeni, le găsim, supt pătura 
vegetali1 a pc!mântului, mistuite de foc, într'un 
strat gros, ce se coboară pe alocuri până la  trei 
metri adâncime. 

Stratul acesta, în  staţiunile bogate ,  are mai 
multe nivele. In cel superior, vecin cu pătura 

Fig. 23. 

vege tală, apa r  cioburi rc!zleţe, care se inmulţesc 
in măsură ce săpătura se adânceşte. Apare apoi 
indată pătura groasă, care cuprinde dgrâmăturile 
caselor arse, l ipitura groasă de lut, in  care se 
cunosc bin� urmele parilor şi a le nuielelor îm ... 
pletite. În pătura aceasta se găseşte materialul 
cel mai bogat şi interesant : vase intregi. obiecte 
casnice, de piatră şi de os, idoli şi podoabe. In 

Fig. 24. 

deosebi in jurul vetrelor, supt pătura de dărâ
mături, se găsesc cele mai  multe obiecte. 

Păturile acestea de pământ cu dărâmături de 
case se succed in jos,� câte două sau trei in 
unele părţi, l a  distanţă de câte 20-30 cm., ceia 
ce denotă asezări succesive pe acelasi loc. Po
siţia favorabI lă a locului uşor de a�ărat şi cu 
indemânări de viaţă a făcut ca pe acelaşi 
pinten de deal, in  suprafaţă numai de două- tre i 
hectare, să se  succeadă mai multe rânduri de 
aşezări omeneşti. 

2 
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De oare ce caracterele civilisaţiei ce ni-au 
rămas de la  oamenii bronzului, pustiitorii aşe
zărilor eneolitice, le g�sim şi mai încoace, in 

spre Nord, întemeind mai târziu puternicul regat 
al Ge ţilor, care a ingenunchiat după războaiele 
lui  Traian, supt puterea Imperiului Roman.  

Fjg 25, 

pragul ere i creştine, când se ştie c ine  
pânitorii acestor pământuri, e uşor d e  
năvălitorii nu  sânt alţii decât Tracii, 

e rau stă
dedus că  
strămosii 

, 

Din cercetările făcute pănă în present in judeţul 
Neamţ se constată că aşezări le cele mai vechi. 
ale ceramicei pictate, se găsesc de obice iu la 

Fig. 26. 

Dacilor, I ndo-Europei 1, Ei s'au scoborit aici din 
-------

I R. Vulpe, A lllLariul Liceului »Petru Rareş" din 
Piatra Neamt pe 1935- 1936. 

cele mai mari aItitudini, adevărate cetăţui na
turale . U n  pint€n de deal cu coastele a dânci şi 
prăpăstioase, pe  cel puţin trei ţărţi din intreaga 
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suprafaţă, este legat printr'un gât ingust de trupul 
principal al dealului. Gâtu I de legătură era apărat 
de câteva rânduri de şanţuri adânci, întărite cu 
palisade din pari, cu pământ bătut şi, câte o 
dată, chiar cu ziduri proaste de piatră. Acest 
lucru s'a constatat la Cucuteni şi la Ariuşd, după 
cum se vede şi la  Neamţ, între altele pe Bâtca 
Doamnei, CozI a, Bolovoaia, Horodistea, Cetătuia , , 
din Costişa, Cet.!! ţuia Frumuşica de pe Cracău 
şi " Cetăţuile" din S i lişte, Iazlău, Negreşti şi 
Iibucani. , 

Casele acestor asezări erau desE', doi, trei metri , 
depărtare una de a lta ; trăiau oamenii strânşi 
grămadă spre a se putea apăra mai uşor. 

Fiind surprinşi de năvălitori, în fugă n'au 
putut lua cu ei decât prea puţin din avere. Aşa 
se explică bogăţia de material ce se găseşte 
supt mormanul de dărămături al caselor incen
diate de năvălitori . Cân d  pleacă omul de bună 
voie, părăsindu-şi locuin ţa, nu  lasă nimic din 
lucrurile ce le  are mai de preţ. 

Aşezările din epoca bronzului sânt tot pe 
î nălţimi, dar locuintile mai rari si cu un inven .... , , 
tariu casnic m ai sărac. 

Ceramica acestei e poci constă din bucăţi de 
vase lucrate din pastă poroasă , impură, arsă , 
de cele mai multe ori, - incomplet. De coloare 
brună-roşiatecă StiU brună-vineţie, podoabele 
constau din linii şi unghiuri ascuţite, săpate sau 
în relief. Vase întrcgi foarte rari ; se găsesc mai 

Fig. 27. 

mult vase-miniaturi, care se rviau pen tru cult, 
ulcele cu două torl i ţ i  prelungite puţin peste gura 
vasului. 

Vrâsta fierului ni dă, î n  eamţ ,  material ru
dimentar, lucrat cu m âna şi, mai îngrijit, la  roată. 
Pasta, în cenuşiu deschis, cu benzi d� linii săpate 
pe partea superioară a vasului cu un instrument 
dinţat. Liniile şerpu iesc in benzi de zigzaguri şi 
curbe. Gura vaselor, ele regulă, e lată şi răsfrântă 
mult în a fară. Cerd mica de mână este făcută din 

pastă poroasă, roşiatec.!! şi cu  podoabe în  relie f, 
care samănă cu o funie răsucită . 

Stratul l ccuinţilor, în această epocă apropiată 
de inceputurile erei creştine, e a proape de supra
faţa pămân tului, de mul te ori chiar în pătura 
vegetală, ceia ce a făcut ca, în unele locuri, unde 
pământul e cultivat din vechime, ca in satele 
răzeşeşti, aşezările să fie cu desăvîrşire distruse, 

Fig. 28. 

de oare ce p lugul a scos afară tot materialul ,  
din care doar puţin se mal găseşte astăzi. 

Aşezările din această epocă nu mai sânt p e  
mari înălţimj..r c i  coborite î n  vale, în  preajma 
pâraie lor, a izvoarelor şi a iazurilor, casele fiind 
răspândite, ce ia  ce face ca  sta ţiunea să se întindă 
pe o suprafa ţă mult mai mare ca în stajiunile 
precedente. 

Atât în  aş€ Zările din bronz, ca şi în  cele mai 
tărzii, din epoca fierului, materialul casnic se 
găseşte amestecat cu chirpiciu ars, ceia ce in ... 
seamnă că si ace ste aSl'zări au  fost distruse de , , 
alte rânduri de năvălitori, fapt confirmat  de 
izvoarele istoricc , care n i  vorbesc de o năvălire 
a Cimerienilor pe la  900-800, de alta a Sciţilo r  
pe l a  700, cum ş i  de  un  a l  treilea val ,  mai  însem
nat,  cel a l  Cel ţ i lor ,  prin veacul a l  I II-lea în. de Hs. 

Pănă astăzi nu s'a să pat nicio staţiune care 
să cuprindă  numai epoca {ierului, ,!fară de câteva 
sondagii făcute la  Izvoare, în apropierea sta .... 
ţiunii cu ceramică pictată. Materialul găsit acolo, 
ca şi în stratul superior de l a  Horodiştea- Calu, 
represintă sfârşitul epocii fierului. Cioburi din 
vase lucrate de mână cu obişnuitul decor, funie 
răsu ('ită ,  u ne Ite de piatră şi de os, laolaltă cu 
obiecte de fier şi de  aramă. Apoi cioburi lucrate 

l a roată, d in  pastă fină roşiatecă gălbuie, bucăţi 
de amfore, mărgele de sticlă, oglinzi de bronz 
şi săgeţi mici in  trt i muchi, din acelaşi meta l ,  
toate acestea ,  - obiecte de  import -, fac dovada 
strânst lor legături, pe care -regiunile acestea l e  
aveau cu Sudul ş i  Orientul Europei prin cetăţile 
greceşti şi ma i  tărziu cu cele romane de la gurile 
Dunării , cu mult i nainte de cucerirea Daciei. 
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Ceramica locală, lucrată la roată, e caracteris
tică prin vase cu picior inalt, de stil caliciform 
Şi de veche tradiţ ie europeană. Pe lângă benzile 
de linii incise, făcute cu un instrument dinţat, 

Fig. 29. 

se î ntâlnesc a d esea şi linii cu lustru, cum obiş
nuiesc să facă şi  astăzi olarii, la ţară. 

Locuinţile sân! aceleaşi ca şi în  eneolitic, iar 
m orţii nu se mai inhumau, ci se incine rau , ce
nuşa păstrându-se în 
urne, lucrate primitiv 
din lut ca nişte căni 
cilindrice, împodobite 
cu proeminenţe şi brâie 
răsucite, în relief. 

* * * 
Încă din neolitic, 

triburile ce locuiau în 
părţile acestea se cons
tată că nu erau no ... 
made : ştiau să lucreze 
pământul şi să cultive 
grâul, o specie mai 
măruntă, după cum se 
vede din depositul de 
grâu carbonisat găsit 
la Izvoare. 

Erau apoi cunoscute: 
orzul, săcara, ovăsul şi 
mai ales meiul. În să-
păturile de la Horodiştea-Calu s'a găsit o bucată din 
pâne de meiu, iar, la Izvoare, de grâu, carbonisate. 

Mulţimea râşniţilor lungăreţe, caracteristice 
pentru epoca pietrei lustruite, e surprinzătoare 

în staţiunile din acest judeţ, ceia ce dovedeşte 
consumarea cerealelor pe o scară î ntinsă. Se ştie 
că, măcar în epoca fierului, regiunea din Nordul 
Dunării era vestită în Răsăritul Europei pentru 

abundenţa grâului. 
Î n chirpiciul din dărâmăturJle ca

selor, dacă se cercetează cu luare 
aminte, se pot vedea uşor urmele 
s picelor şi ale boabelor din materia 
cu care şi atunci ca şi astăzi se 
am esteca lutul pentru l ipitul ca ... 
s elor. 

E dovedit apoi că, în această înde
părtată vreme, către vremea copilă
riei omenirii, e ra cunoscută si între
buintarea inului ,  care crestea �ălbatec. 
Multlmea prâsnelelor p�ntru fuse si , , 
a greutăţi10r pentru ţesut dovedeşte 
că era cunoscută î ndele tnicirea te ... 
sutului . Abundenţa apoi a oaselor 
de a nimale sălbatece : cerb, mistreţ ,  
căprior şi urs, ni arată că vânatul 
era un principal mijloc de viaţă , 
ca şi pescuitul. Greutăţile pentru 

năvoade, care abundă mai ales în staţiunile 
de pe lângă Bistri ţa, ş i  cârligele de undiţă, do
vedesc şi ele acest lucru. MelcÎÎ şi scoicile erau, 
se vede, o hrană preferată, dată fiind marea mul-

Fig. 30. 

ţime de găoci ce se găsesc în fiecare staţiune. 
* • 

Regiunea aceasta din Estul Carpaţilor, care se 
găsia în  centrul marii puteri a Geţi lor, de şi n 'a  
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stat niciodată supt stăpânire romană, se vede 
totuşi, - din feluritele urme găsite în pământ, -
că a avut întinse legături, cel puţin comerciale, 
cu lumea romană, poate chiar din vremea re-

Mănăstirea Bistriţa, un denar republican (88 îna
inte de Hristos) si denarl de la Traian si Ves-

, , 

pasian aflaţi î n  regiunea Tazlăului, u n  denar Veşpa
sian găsit la Căciuleşti în s taţiune, un denar V es, 

Fig. 3 1 .  

publicii. Această dovadă,  - pe lângă uneltele, 
podoabele şi vasele găsite în staţiunile din ultima 
perioadă a vrâstei fierulu! -, o face şi numărul 
destul de însemnat de m onete ce s'au aflat în 

Fig. 32. 

aceste părţi. Monetele sânt toate de argint, 
aJară de una singură de bronz, cu efigia Im
păratului licinius, găsită în staţiunea preistorică 
Bâtca Doamnei, de lângă Piatra. Un denar re
publican (69 înainte de Hristos) găsit în satul 

pas!an găsit la Dragomireşti şi denari de la 
Domiţian, Vespasian şi Diva Faustina găsiţi la 
Racova, lângă Buhuş. 

rn cele ce urmează voiu în�ira staţiunile pre
istorice descoperite pănă în present în Neamţ, 
descriindu · Ie in ordinea vechimii pe care o pre
sintă materialul aflat prin săpături sistematice, 
prin simple sondagii, ori adunat d e  de-asupra 
pământului. 

Descrierea va fi cat de sumară, atât cât e ne
cesară unei simple presintări a mate t:ialului aflat 
în Museul Regional de Arheologie din Piatra
Neamţ. Rămâne ca expunerea ştiinţ ifică şi apro
fundată să o facă însişi conducătorii competenţi 
a i  săpăturilor respective. 

CULTURA " PRE-CUCUTENIANĂ " 
SAU IZVOARE 1 .  

IZlJoare._ A doua săpătură arheologică, făcută 
ştiinţi fic, în judeţul Neamţ, a fost cea de la Iz
voare. Un sătlşor ca la nouă chilometri spre Ră
sărit de Piatra, pe drumul ce duce la comunele 
Dochia ş i  Mărgineni, Izvoare le  şi-au luat numele 
de la  un grup bogat de şipote, care din străve
chime îşi culeg apa l impede ca cristalul in nişte 
tulpini uriaşe de stejar, scobite anume. Aceste: 
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bogate izvoare nu seacă nici pe cea mai sece ..... 
toasă vreme. 

Cele mai multe şi mai bogate sta ţiuni preis ..... 
torice din acest judeţ se inşlră de ..... a dreapta şi 
de ..... a stânga B istriţii , pe terasa superioară. Pe 
dreapta a vem : Bâtca Doamnei, Bolovoaia-V ăleni, 
Horodistea-Calu , Ruseni  şi Cândesti, iar pe sprin
.cenele terasei din stânga se inşir8 : Traianul, Po-

ştiinţifică a Izvoa relor, lucru care l1'a şi fă cut 

in două serii de companii : 1936 şi 1938. 
Pe acelasi leren, în straturi suprapuse, se gă · 

sesc la lz�oare, începân d din sus în jos, în dată 
după piltura de pământ ve getal, groasă de ju
mătate de metru, două straturi de civi lisaţii 
diferite din pre istoria Omerl1fll .  

Stratul superior, în grosime de un metru şi şai-

Fig. 33. 

<lolenii, Dealul Stanciului din Sbereşti , Cetăţuia 
şi  Dealul  Moenii din Costişa şi Valea Rea  din 
Racova de lângă Buhus. 

Izvoarele sânt pe stâ�ga Bistriţi f ,  la un chila,.. 
metru şi jumătate spre Nord de linia staţiunilor 
de pe terasă, într 'o mică depresiune (sup t  plat
forma inferioară, numită Dealul Izvoarelor). Acest€ ! 
aşezări ii lipseşte cu totul e lementul topografic 
al apărării naturale, . afat de mul t  căutat de 
lumea preistorică in aşezările ei. 

Cu mai bine de treizeci de ani în urmă, 
la săparea unor iazuri în localitate, s'au 
găsit în pământ vase de lut .  Călăuzit de 
această preţioasă informaţie, am cercetat 
Izvoarele în 1 923 pentru prima oară, iden-
1ificând un interesant material găsit la su,.. 
prafaţă. Ce rcetând şi mai târziu localitatea, 
când se adânciseră şanţurile  şoselei comu'" 
nale ce taie latura din spre Apus a staţiunii , 
s'au putut vedea aruncate pe drum şi în  
T<ipa de devale cioburi de toată frumuseţa, 
bucăţi de i doli, instrumente de os şi piatră şi 
<'ilte obiec te ,  cărora lucrătorii de  la şanţ nu  l i  
dăduseră nicio Însemnătate. Dându-mi samă de 
bogăţia acestei sta ţiuni, cum şi  de im portanţa 
materialului ce cuprinde cercetarea e i  sistema
ticil, ea a întrat printre cele d 'intăiu griji ale 
mele. 

D upă să pă turile între prinse la Horodiştea-Calu, 
d .  profesor Ra du Vu lpe şi d-na E. Vulpe, şe f 
de lucrări la Muse u l  de Antichităti din Bucu-

I 

:re şti, au  fost rugaţi să întreprindă explorarea 

zeci de centimetri, cuprinde ceramid! pictată de 
stil " Cucuteni A « .  Strat extrem de bogat în ma,.. 
terlal : pături groase din sfărâmături de chirpiciu 
din case arse, mari cantităţi de cioburi, pe care 
pictura s'a păstrat destul de bine, râşniţi de t i p  
vechlu, ovale, idoli ,  podoabe şi unelte d in  o s  şi 
Piatră. 

Stratul al  doilea , cel inferior, în grosime de 

fig. 34. 

cincizeci· şaizeci centime tri  şi care se coboară pilnă  
la  o adâncil'J1 e  de  aproape trei metri în  unele 
locuri, n i  înfăţişează urmele unei culturi ce nu 
se asamănă cu cea din stratul de de"'asupra. Alţ i  
oameni ,  altă tehnică in . lucrul ceramicel s i  a l t  

, 

gen de  podoabe pe vase. 
Stratul acesta, numit Izvoare 1 1, cuprinde bu-

1 Cultura pre-c L cuteniană, pentru prima dată găsită, in 
strat deosebit, prin săpăturile d - l u i  profesor R.  Vulpe, la 
Izvoare, s'a numit şi .Izvoare 1 " ,  spre deosebire de cultura 
tip Cucuteni A, care la Izvoare formE-a zei. un slrat deosebit. 
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că ţi din vase de lut cu o pastă bine curăţită, 
lustruită pe din afară , de o singură coloare, ce
n uşiu bcHând în galben î achis sau în brun. 

Cea mai mare parte din cioburi provin din 
cu pe mici şi  mijlocii, cu  gura l argă, scunde şi 
cu fundul m ic, plat. Bucăţi din vase mari se 
găsesc rar. în general forma vaselor din acest 
strat se apropie de cea a u nui trunchiu de con. 
Ornamentul este p lastic : linii săpate , drepte sau 
curbe în  formă de spira lă 1, l inii punctate 
cu  un instrument dintat 2,  mici proeminente 
rotunde 8 şi scobituri alveolare. 

U nele ciob uri au u n  decor format din 
l inii săpate mai adânc, drepte sau curbe, şi 
care au  fost umplute cu coloare albă 4 .  
Decor caracteristic stratului din Gumelniţa 5 .  

Zone de caneluri l argi sânt iarăşi caracte
ristice stratului din Izvoare I, desfăşurându-se 
î n  cercuri concentrice sau încunjurând vasul 
pe partea superioară, .intre -gât ş i  umăr, sau 
mai rar, ca in figura 3 f, caneluri paralele 
î ncunjoară vasul de l a  fun d  şi până supt umăr. 

Spaţiile între spirale descriu adesea triunghiuri 
a scuţite, h aşurate cu l inii săpate. Tradiţia aceasta 
se păstrează şi în epoca mai târzie a ceramicei, 
pictate stil A. 

CULTURA CERAMICEI PICTATE, STIL A. 

Strdtul superior cuprinde, la Izvoare, civilisalia 
caracterisată prin eera mica pictată de tip moldav, 

fig. 35. 

numit Cucuteni A. Cea mai m are parte din 
ollirie este pictată pol ichrom.  

Acest strat de cultură, după  cum s 'a  mai a rătat 
cupri nde mai multe fase , din care cea mai veche, 
constatată la un nivel mai apropiat de stratul 

1 Fig. l-h şi d. ; fig. 2- a, c, d şi f.; fig. 3-f. 
2 !"ig. 4. 
• Fig. 2-a şi d.; fig. 3-a, b şi g.; fig. 4- b ;  fig. 5-c. 
• Fig. l-b. ; fig. 5-d. 
• Dacia, voI. II ,  p .  76 : Vlad Demetrescu, FOllilles de 

Gllmelnifa. 

"pre-cucutenian ce , presintă câteva caractere deose
bite. Fasa aceasta arhaică a ceramleei pictate 
de stil A are multe note asămănătoare cu cele 
mai vechi straturi de cultură din valea Dunării 
(O. V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra, p. 1 5) 

Vasu l  a ,  fig. 7 şi f{g. 8, care arată detaliul 
desenului exterior, întregit mai mult de j umătate 
astfel că s'a putu t reda o lature completă, de la 
fun d  la  gură, are o înăl ţime de 30 cm., diame-

Fig. 36. 

rul gurii 26 c m. ,  al pântecelui de 36, cu fundul 
p lat de 13 cm. lăţime.  E pictat pe din afară în 
ntregim�, iar, pe dinlăuntru, numai gura. 

Pe  din a fară, s'a dat întăiu o coloare albă
închisă, care for mează fondul, peste care apoi 
s'a pus ornamentul fundamental ,  în roş-cărămizlu, 
I�struit. Oesemnul se desfăşoară în patru zone : 

Gura, Înaltă de 3 cm. jumătate,  este dreaptă, 
foarte puţin aplecată în lăuntru şi împodobită 
cu o l inie de puncte de mărimea unui vârf qe 
deget, văpsite cu un a lb-gălbuiu. 

Z0na gâtului, lată de b cm., î n  acelasi ros-
, , 

cărămiziu lustruit, e încadrată între două l inii de 
puncte mici în  a lb-mat. Desemnul înfăţişează grupe 
de l inii în unghiuri, cercuri şi l inii de puncte 
mici cu  alb-mat pe  roş lustruit 1 .  

Pântecele vasului cuprinde patru caneluri l argi, 
dintre care pe cele două din mijloc se aştern 
şiruri de puncte scobite, văpsite cu alb. Şi a
ceastă zonă este acoperită pe fondul a lb-cenuşiu 
cu o coloare groasă de roş-cărămiziu lustruit, 
din care se ridică o singură proeminenţă plată , 
de  forma unui nasture mare  (4 cm. jumătate 
diam.), încunjurată de o linie a lbă. 

O bandă de câteva l inii incise încunjoară vasul, 
marcând l inia de despărţire a zonei pântecelui 
de partea infer ioară, in trunchiu de con. Zona 
aceasta e decorată cu o serie de ovaluri, care 
scoboară pănă la  fund,  unde sânt tăiate drept. 

I Decor format din puncte pictate cu alb s'a găsit pe 
cateva cioburi in stratul cel mai vechiu ; Săpăturile de la 
Vidra de D. D.  V. Rosetti, pp. 8- 1 0. 
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Ova lurile acestea, încunjurate de două linii să
pate şi văpsite cu alb, sânt în roş-cărămiziu 
lustruit, ca şi semicercurile ce se înşiră de-asupra, 
despărţind ovalele. 

Spaţiile largi dintre ovale şi semicercuri sânt 
umplute cu un câmp de coloare în alb mat. 

Fig. 37. 

Un alt vas (fig. 7 b), întregit în parte , are o 
înălţime de 23 cm., dia metrul gurii 23 cm., a l  
pântecelui 29, cu fundul numai de 1 0  cm., 
pictat numai pe din afară. Decoru l  se imparte in 
trei zone, gura fiind lipsită de podoabă. Fondul e 
în roş-cărămiziu bine lustruit, peste care s'a pus 

Fig. 38. 

desemnul in linii mate cenuşii, benzi late în alb, 
l inii săpate şi scobituri. 

Umărul e decorat cu o bandă lată de 45 mm., 
măI'Qenită sus şi jos de câte o- l inie in roş- deschis, 
pe care se insiră puncte mici albe. Intre aceste 

, 

două l ini i  de  puncte se desfăş6a,ă un desemn fin de 
Iinii mate pe fondul lu struit. liniile ma te formează 
din distanţă in distanţă romburi culcate, a vând 
fiecare, în  m ijloc, o linie din şase puncte a lbe. 

Pântecele bombat, impodobit cu un şir de 
scobituri de mărimea unui vârf de deget, văpsite 
cu alb mat. 

Partea inferioară. de forma unui trunchiu de 
con, incepe prin o linie Săpată, care încunjoară 
vasul, văpsită cu o bandă lată de coloare aibă. 
Supt această linie se desfăşoară acelaşi decor ca 
şi  l a  vasul a ,  fig . 7 şi  f ig.  8 :  semicercuri şi  
lungi ovale în  cărămiziu cu lustru, conturate cu 

Fig. 39. 

o l inie săpată . Golurile dintre ovale şi semicer
curi sânt umplute cu alb mat. Interioru'] nu  are 
decor ; se observă însă urmele unei văpse l i  în  
alb peste pasta cărămizie, b ine arsă şi curată. 

Un vas- castron, întregit în parte, dar căruia ii 
l ipseşte fundul : pe din lăuntru n'are n iciun decor, 
numai o fe tuială de coloare a lbă. 

Gura ina ită, dreaptă, puţin de-schisă în afară: 
acoperită cu o bandă in cărămiziu-mat, puza 
fiind conturată cu o linie de puncte albe. 

Fig.  40. 

Zona gurii e despărţită de restul vasului prin 
o bandă formată din două linii late de coloare 
albă, intre care reiese fondul roş în o l inie supţire. 

Restul pănă in apropie re de fund, care e 
încunjurat de un cerc de puncte albe, e aco
perit cu un desemn de o rară fineţă, format din 
cercuri mici de puncte- albe şL - l ini j  mate, ce se 
desfăşoară in spira l.e şi unghiuri, �aşurate. 

Vasul m-are (fjg. 7 ' C SI fig. 9), de  iormă 
bitronconică, cu gura drea�t� de s�hi�ă în - i!farc'! , 
are înălţimea de 36 cm. ,  dia metrul gurii 18 cm., 
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-pântece1e 3 1 ,  iar fundul plat  de 1 2  cm. Decorul 
este prost păstra t. 

Gura, fără desemn, e despărţi tă de umărul  vasu
lui prin două caneluri largi in cărămiziu l ustruit, 
după care urmează o zonă Iată de 7 cm., cărăm iziu 
mat, fără decor. 

Vine apoi o grupă de a lte trei caneluri largi ,  
după care începe partea cea mai largă a vasului ; 
pânt�cele, decorat cu benzi late d in ocru l ustruit ,  
desemnând spira le libere in formă de S culcat ,  
cercuri ş i  semicercuri, con turate cu l in i i  să pate.  
Zona aceasta , de frumoasă podoabă, se termină 
supt partea mai umflată a vasului cu o l inie 
săpată , după care urmează regiunea fundului ,  
l ipsită de decor. 

Pe zona pântecelui ,  vasul păstrează o toa rtă 
negăurită, în forma unei proeminente lungăreţe, 
prinsă vertical .  în interior, vasul n'a avut decor ; 
gura păstrează urme de coloare roşiatică, cu  
lustru. 

Unul din vasele mai de preţ a le acestui Museu 
ar fi de sigur vasul-castron, al cârui exterior 
ni-I schiţează fig. 10, iar interiorul fig. 1 1 , dacă 
s'ar fi putut reconstitui in întregime.  Înal t  de 
17  cm . ,  şi l arg 33 cm. Ia gură, e lucrat din o 
pastă bine cură\ită şi a rsă, de coloa r �  cărămizie.  
Peste fondu l  ce-l  dă însăşi pasta s 'a  aşternut, pe 
din a fară ca şi pe din lăuntru, u n  ocru roş
gălbuiu lustruit ,  pe care se desfăşoară desenul. 

în interior, zona gurii are un desemn simplu, 
care constă din benzi de linii scurte, p€ fpendi-

Fig. 4 1 .  

culare. Restul decorului interior e forma t  din 
s pirale, pasti le ş i  triunghiuri, care reiese din 
coloarea de fond şi din desemnul în benzi de 
ca Ioa-re -'fJal benă-roşia- te că. 

În exterior, gura n 'are niciun ornament, iar 
mij locul fundului este marcat printr'o pată mare 
c irculară, de coloare roş-cărămiziu făinos, con
turată cu un cerc de puncte mici,  a lbe. 

Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 97, 1938. 

Umărul e acoperit cu u n  Interesant decor, ce 
se desfăşoară într 'o zonă l ată de 8 cm., măr
genită de câte o bandă de l inii stricate , ce încun
joară vasul, văpsite cu alb mat. Desemnul e 
format din cercuri, care se a l ternează cu pastile 
i n  ros lustruit si conturate cu benzi de linii 

, , 

Fig. 42. 

striate vă psite cu a lb. Spaţiul di ntre motivele 
desemnului e acoperit cu roş-cărămiziu din 
ocru făinos. Lângă gură a re o urechiusă formată 

, 

dintr'o proeminenţă dispusă orizontal şi cu o· 
mică gaură in aceiaşi direcţie. Proe minenţa, sco
bită puţin la mij loc,  formează două coarne mici. 

Zona următoare, până l a  linia fundului, e 
formată d in grupe de câte trei dreptunghiuri de 
coloare a lbă, care merg descrescând spre fund.  
Aceste grupe de dreptunghiuri incunjoară vasul. 
d istanţa dintre e le fi i l ld acoperită cu roşul lus
truit a l  fondului .  

De- asupra păturii, ce ni înfăţişează stadiul 
arhaic a l  ceramicei picta te, vine stratul gros cu 
materia lu l  clasic a l  acestei strălucite culturi de 
tip Cucuteni A .  

U na dintre cele mai pre ţioase piese d i n  Museu. 
găsită l a  Izvoc re, este vasul de cul t  (fig. 1 2),.  
reconstituit in intregime şi care e compus din 
două corpuri : partea de j os, piciorul, - inalt  de 
20 cm. - ,  de formă ci l indrică, e prevăzut cu. 
obişnuite le două găuri circu Iare l a  margenea, 
superio3ră. P iciorul se u neşte cu corpul principal 
al vasulu i  prin patru braţe scurte. 

Vasul ,  in- Îf').ţregime, are o înălţ ime de 45 cm. ,  
fiind î mpodobit cu u n  minunat decor din spirale 
l ibere, culcate, ce încunjoară vasul în benzi 
succedându-se pieziş. Spaţiul l iber între spirale 
este haşurat cu l inii in două nuanţe de roş. 

3 
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Spiralele sânt în alb-cenuşiu, conturate cu brun. 
Gura, largă de 14 cm., are un desemn deosebit : 
bucle din benzi roşii şi brune pe fond a lb. Pe  
d in  lăuntru, vasul n 'a avut podoabe. 

Fig. 13 ni înfătiseazil, la  mijloc, un  alt vas, , , 
al cărui picior n u  s 'a  pu tu t reconstitui în între
gime. Are o îniilţime de 3 1  cm. , iar diam.etrul 
gurii 17 em.  

Fig. 43. 

Desemnul se desfăşoară acelaşi, s pira le. cuI. 
cate în linie continuă, în trei zone : gura, pân 
tecele şi p iciorul. Pe fondul roş-deschis se schi
ţeazii desemnul în roş-cărămizlu lustruit, des
criind spirale în linie continuă, afară de zona 
gurii, u nde spirala e liberă. Motivul principal e 
conturat cu o linie su pţire î n  roş închis, iar 
spaţiile dintre spirale sânt colorate cu alb, care 
îmbinat cu roşul fondului, dă pasti le ,  triunghiuri 
haşurate şi grupe de l ini i  scurte asilmănătoare 
unei mâni cu degetele apropiate , sau mai de
grabă unei labe, motiv ce se găseşte repre
sintat p lastic şi în stratul " pre-cucutenian" .  Acest 
motiv, însoţit de puncte scobite în forma unui 
vârf de deget ,  cum şi linii de puncte mici în  
a lb, se î ntâ mpină des mai  cu deosebire în stratul 
arhaic de stil A din această staţ iune, aşa de 
bogată şi  interesantă. 

Tot fig. 1 3  ni arată a l te două vase mai mici, 
întregi ,  pictate pol icrom : unul înal t  de 1 7- cm.  
a l  doilea de  1 0  cm. Forma amândurora e bi
tronconică ,  caracteristică acestei e poci.  Gura puţin  
deschisă în a fară şi cu  câte o urechiuşă găuritii 
perpendicular, la mijlocul vasului . Pictura,  în a lb 
ş i  roş pe fond alb, formează în g�neral derivaţii 
de meandre din benzi late, conturate cu roş mai 
Închis. Desemnul se asterne în zone : umărul si , , 
gura, pântecele şi partea de jos. 

Fig. 14 represintă o l ingură întreagă, lungă 

de 1 6  cm. 1/2, cu diametrul găvanului de 9 cm.  1/2 , 

E pictate! pe amândouă părţile, în benzi de linii 
drepte şi cercuri colorate a l ternativ cu alb şi 
roş, conturate cu linii sl1pţiri în roş-brun. Coada 
are o gaură de acăţat şi e terminată cu trei 
coarne mici. Fragmente de l inguri, cozi şi gă
vane s'au găsit multe in această staţiune, cu 
frumoasă pictură , bine păstrată. Cele mai inte
resante se păstrează în Museu, între care unele 
de dimensiuni neobisnuit de mari. , 

Fig. 1 5  înfCi ţişează un  fragment dintr'un vas 
a cărui gură avea o deschidere de 30 em. 
Fondul, în  cără miziu închis, e aşternut cu fru
moase meandre în roş şi alb,  conturate cu brun. 

Fig. 16 ni dă un vas de formă sferică, cu  
două proeminenţe, găurite pe rpendicular, pe  linia 
pântecelui,  care are un  diametru de 33 cm., 
înă lţimea vasului fiind de 32 cm. Decorul e 
format din spira le în roş pe fond alb, conturate 
�u ros mai închis. Fundul nu are o Iătime mai , , 
mare de 1 1  cm. Sp iralele sânt libere, culcate, 
iar spaţiile comple tate cu semicercuri şi bucle. 
Gura e împodobită cu o bandâ de ovale tăiate sus. 

Fig. 1 7, l itera a si b, repr�sintă două funduri , 
de cupă mici, decorate cu motive solare, care 
se întâlnesc destu l  de des în  această cultură a 
eeramicei pictate de stil A şi B. 1. Celelalt� două 
bucăţi din aceiaşi figură fac parte din vase 
împodobite cu benzi linia re late, de coloare aIbă. 
Fragmentul d e pictat cu benzi de l inii paralele, 
albe şi  roşii, intre tăiate în scară. 

S'a putut reconstitui un vas de mari dimen
siuni, găsit în  această staţiune şi care va fi fost 

Fig. 44. 

folosit pentru păstratul cerealelor .  Are înălţimea 
de 75 em., de formă aproape cilindrică , cu 
fundul conic. Păreţii sânt dintr'o pastă poroasă, 
vineţie şi i ncomplet arsă. Gura drea ptă cilin
drică, 'după care ·urmează imediat umărul, de
notă că vasul a avut capac. Pe din afară , ex
ceptând gura, care e lustruită, intreaga suprafaţă 

-- .  - .... ..... . . 
I Svastica şi simbolu'fl1e derivate din roată sânt foarte 

frecvente in preistorie ; De:helette, o. c., voI. U, p. 153. 
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este împodobită cu valuri în relief, trase cu 
degetele pe pasta moale ,  fc'iră nicio ordine. 
Vasul, nea vând fundul decât de 25 cm., nu se 
poate susţinea în sus. 

S'au găsit şi multe vase-miniaturi, cele mai 
a desea ori lucrate primitiv. Sânt dese a poi 
cioburile mal mari şi mai mici. provenind 
din vase de dimensiuni mijlocii şi mici, din 
pastă neagră, lustruită pe ambele părţi şi 
împodobită în exterior cu linii mate de 
coloare alb-cenuşiu, înfă ţişând spirale şi 
unghiuri, d in care unele sânt haşurate. 

Plastica l a  Izvoare este înfăţişată, în 
deosebi, prin figurine de pământ ars, închi
puind o 2eitate femenină. Nu li psesc nici 
i dolii zoomorfi, cari de obiceiu represintă 
u n  taur. 

Figurinele 1 ,  2, 3, 5 şi 6 din fig. 18 n i  
arată o parte din idolii umani, găsiţi până 
în present la Izvoare. N-Ie 1 şi 2 ni dau 
două fragmente de idoli plaţi, cari probabi l 
erau purtaţi ca amulete. Fig. 1 9  şi 20 ni 
arată un  interesant idol femenin steatopyg, 
împodobit pe ambele părţi cu un bogat decor 
de linii săpate. 

Fig. 2 1  înfăţişează mijlocul şi p icioarele unui 
i dol cu centură, Iar fig. 1 8, 5 şi fig. 22 un frag
ment dintr'un Idol steatopyg, cu genunchii în
doiţi, făcut spre a fi aşezat pe scaun.  Fig. 22 ni 

Fig. 45. 

arată şi un  astfe l  de tron lucrat din pământ ars, 
cu spătarul in formă de coarne 1. 

1 Idoli şezand pe scaun s'au găsit şi in alte staţiuni din 
ţară ; Dacia, voI. 1, p. 1 86 : "fouilles de Căscioarele" de Gh. 
Ştefan, şi Dacia, voi, 1 ', p. 88 : nFouilles de Gumelniţa ·. 
de  VI.  Demetrescu. 

Săpăturile de la Izvoare ni-au dat şi un nu
măr de idoli represintând diferite a nimale de p e  
lângă casa omului. Fig. 2 3  dă  un animal (foto ... 
grafia dă mărimea naturală a idolului), blana 
bogată fiind in făţişată prin linii de puncte săpate. 

Fig. 24 arată probabil un berbece, iar fig. 25 

Fig. 46. 

represintă încă două din aceste figurini zoomorfe , 
lucrate din pământ ars. 

Fig. 26 dă câteva d in une l te le de os şi de 
piatră găsite la Izvoare : un  cârl ig de os pentru 
undiţă, obiecte de os care serviau la cusut şi 
înpuns, două dălţi de os. Apoi topoare şi dălţi 
de piatră ,  două cuţite şi două vârfuri de săgeată 
din cremene .  , 

Fig. 27 Înfăţişează şapte topoare de piatră lus
truită, din care trei ,  un fel de topoare-măciuci, 
găurite spre a l i  se pune coadă, au fost rupte 
din pricina îndelungatei întrebuinţări. 

Dintre unelte le  casn ice, care se găsesc din 
abondenţă aici, sânt şi râşniţile de formă ovală, 
percutoarele şi pietrele pentru lustruit, cum şi 
greutăţile pentru ţesut, de formă conică sau 
prismatică. 

Nu' l ipsesc nici obiectele de podoabă corporală : 
astfel fig. 28 n i  dă trei mărgele din lut ars şi o 
jumătate din a patra. Triburi l e  care au trăit pe 
aceste locuri, obişnuiau ca obiecte de podoabă 
şi dinţii de mistreţ (fig. 28), cum şi găoace le de 
scoici, căutate mult  de omul primitiv pentru 
luciul l or sidefiu. 

Printre gră mezile de oase, rămăşiţ i le prânzurilor 
omului preistoric, s'au găsit, a ici ca şi în celelalte 
staţiuni din judeţ, multe găoci de melci. 

Fig. 29 ni înfăţişează două .brăţărl întregi, de 
aramă, o aplică, apoi câteva fragmente, "din acelaşi 
metal, din ace de păr. In pătura de pământ 
vegetal, deci aproape de suprafaţa pământului, 
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-se găsesc şi urme din epoca fier ului ,  de sigur de 
la Geţii cari au stăpânit atâta vreme aceste 
pământuri. Urmele din această epocă sânt însă 
:şI mai dese ceva mai la dea l ,  pe i ntreaga coastă, 

Fig. 47. 

pănă la iazul, astăzi secat, d in  sus de sat. Se 
-găsesc dec i  multe cioburi din pastă cenuşie, 
lucrate la roată, greutăţi pentru ţesut, oase de 
eervidee şi chlrpiciu ars. 

Fig. 48. 

în apropierea staţiune! preistorice s'a găsit şi 
10cul unei aşezări medievale, cu cera mică smăl .... 
ţuită, cuie, pinteni, cuţite şi ace din fier. U n  fund  
de  vas smălţuit e deosebit d e  interesJnt prin 
semnul ce-l poartă imprimat, in forma l iterei L 
mare, de mână, cu bucla de-asupra in
toa rsă spre stânga. 

Târpeşti. 

Pe vdlea Topoliţi i , de-asu pra intinsei te
ra se, numită şi Râpa l u i  Budăiu, in satul 
Târpeşti e ste o săracă aşezare pre istorică ( u' 

interesant material d in cultura " pre- cucute, 
niană" şi d in cultura Cucu teni B. Săpătura 
n 'a  dat niciun vas intreg 1. Ceramica prc
cucuteniană, de o singură coloare gălbuiu 
închis, cenuşiu, ori brun, presintă -numai 
decor plastic pe fondul lustru i t  al pastel. 
Motivele cel e  mai ob işnuite sânt : linii de 
puncte dreptunghiulare. săpate, formând benzi şi 
cercuri. Mici proeminenţe in forma unui vârf 
de con, negă urite, apar frecvent şi aici ca şi l a  

1 Săpătura d e  o z i  l a  Târpeşti a fost condusă d e  d .  
profesor Radu Vulpe. 

Izvoare. Canelurile pe suprafaţa lustruită a vasului 
sânt obişnuite şi -aici. 

Fig. 30 ni arată şi câ ţiva din cei treisprezEcE
patrusprezece idol i  găsiţi l a  Târpeşti : trunchiul 
unui idol plat ş i partea inferioară il unui idol 
steatopyg (aşezat �reşit. i nvers, in fotografie ). 
P icioilre le-i sânt unite formând in locul tă lpi lor 
un  piedestal rotun d, spre a putea fi aşezat. Pe 
amândouă şolduri le, figurina are câte o mică 
proem inenţă. S'au găsit şi idoli tauri, din cari , 
unu l ,  necomplet ,  ni-I înfăţişează, - in  mijloc -, 
aceiaşi fotografie. 

Interesant e si u n  arsic (astragal) mare, cu una , , 
din J aturi netezită drept, prin şlefuire. Era intre
buir.ţat, probabi l .  pentru lustruitu l vaselor. 

Râsniti ova le, aschi i de cremene si topoare din , ), , 
piatră ş lefui tă s'au găsit şi aici in număr destul 
de mare. 

Văleni. 

rn jurul oraşului Piatra e u n  grup de aşezări 
preistorice, intre care locul de frunte ,  pănă in 
present, i l ocupă cea din satul Văleni 2. Aici, 

. pe o insulă mare, incunjurată altă dată de două 
braţe ale Bistriţ l i , se ridică un pat inalt de straturi 
d in gresie ,  unde Gheorghe Asachi îşi intemeiase 
conac şi fabrică de hârtie . Această insulă, scăl
dată astăzi de apă numai pe o parte, a fost a leasă 
de preistorici, de la cari ni-au rămas aici două 
ase zări, in locuri mai inalte. 

' Spre Sud-Est avem o staţiune cu ceramică 
pictată, stil A, cum şi puţine urme din cultura 
pre .... cucuteniană, iar spre Nord, la o mică de, 
părta re, o altă aşezare. cu ceramică pictată stil B. 

Fig 49. 

În faţa acestei i nsule, două-trei sute de paşi 
mai spre Sud, pe terasa superioară a Bistriţii, 
la  locul numit Bolovoaia, se găseşte o a l tă păreche 

2 Batca Doamnei, la doi chilometri spre Apus de oraş, 
VăJeoii şi Bolovoaia, la trei chilometri spre Sud-Est, şi Cozla, 
chiar in coasta oraşului spre Nord. 
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·de asezări preistorice : una cu urme de ceramică 
, 

·geto-romană, i ar ceialaltă cu ceramică pictată 
stil A, arhaic. 

Fiecare din aceste patru aşezări se intinde pe 
-<> mică supra faţă ce nu depăşeşte un hectar. 

numai ceramică de cel mai clasic stil A. Fondul, 
cu alb, peste care se pictează cu roş şi brun. Rar 
se găseşte in partea superioară a stratului şi câte 
un fragment pictat de stil B, fapt explicabil, de  
oare ce imediat alături, la  tre izeci-patruzeci de 

fig. 50. 

Prima, cea din partea sud-estică a grădinii, 
-scoboară numai până la un metru si un sfert 

. " 

adâncime, de unde incepe un  strat de prundiş. 
Parte dia materialul  scos şi aşezat in Museu 

:se vede in fig. 3 1 .  Stratul, care incepe de l a  

FIg. 5 1 .  

' 20-30 cm.  de la suprafaţa pământului ,  cuprinde, 
- atât cât s'a putut vedea dintr'un sondagiu -
două e taje, nu  destul de precis separate : stratul 
-de  jos, cu ceramică monochromă lustruită, cu 
,podoabe incise , după care, mai sus, se găseşte 

paşi spre Nord, se află aşezarea numai cu ce ... 
ramică de acest tip. După cum se ve de din fig .  
3 1 ,  pe lângă ceramica de  care s 'a vorbit, au  mai 
fost găsite figurine de lut de tip steatopyg, to
poare găurite, lame de si lex şi multe gresii. 

In partea de Nord a grădini i ,  stratul 
cu ceramică pictată, stil B, are aceiaşi 
grosime ca şi cel din staţiunea vecină, 
scoborând până la un metru şi chiar mai 
mult in unele locuri. Într'un sondagiu, 
stratul cu ceramică mono şi bicromă, 
din cultura mai timpurie, se opreşte la 
şaptezeci de centimetri. La nouăzeci de 
centimetri s'a dat de ceramică st i l  A, 
iar mai la adâncime, până la u n  
metru şi douăzeci d e  centimetri, ce
ramică vineţie lustruită, cu podoabe 
incise şi ceramică neagră lustruită. 

Fig. 32 şi 33 aratd  vase stil B,  
întregite, sau găsite chiar intregi, cu 
decor in benzi l a te  de l in ii brune pe 
fondul alb-roşiatec a l  pastei. Alte or i  
aceste benzi formează bucle, deriva ţ!i 
de spirală. Pictura se aşterne numai 
pe partea superioară a vasului. S'au 
găsit printre celalt material şi un număr 
de peste cincisprezece lespE Zi, culese 
din albia rflului, cam de aceiaşi dimen

Siune, un centimetru grosimea, iar diametrul de 
zece-cinsprezece cenHmetri. Lespezile, de  formă 
perfect circulară, nu poartă nicio urmă de in ... 
trebuinţare. 

Podişul Bolovoaia, care nu-i mai mare decât 
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-:patru hectare, e încunjurat pe mai bine de tre i Un picior-suport, din cele obişnuite pentru 
-părţi de o râp4 prăpăstioasă, fi ind separat de vasele de cul t, de  formă cilindrică , are pe partea 
dealul de care ţine, printr'un gât in�ust, de-a superioară, mai îngustă, tradiţionalele două găuri 
curmezişul căruia se văd urmele unui fel de zid _ circulare, aşezate una în fata alteia, de o parte 
prost, fără legă tură intre pietre . CapetE le zidului şi de alta a vasului. Vasul, rău păstrilt, are 
se sfârşesc in nişte jghiaburi adânci . o înălţime de patruzeci şi unul de centimetri, 

Zidul Ilre un metru şi treizeci de centimetri Iă- fără urme de pictură. Un vas de aceia şi formă 
11me şi pare a avea mici întreruperi , pământul cu vasele a şi b, fig. 7, găsite la Izvoare, 

fig. 52. 

-presintând de-'asupi�, pe' lInla zidului, o ridică tură 
cam de jumătate de metru. Spre Nord, linia aceasta 
presintă o ridicătură cam de jumătate de metru. 
Spre Nord, ea presintă o rid icătură circulară ma l  
mare, lată de  aolsprezece metri ·pe şase metri. 

La capătul acestui zid, care poate să nu fie o 
ingrămădire naturală de pietre, ci mai curând 
lucru de mână omenească, s 'au găsit în 
pământ, l a  o adâncime de vre-un metru, 
doburi din vase mari de deposit, din epoca 
fierului mai tărzie. în general, pe această 
par te, aşezarea e foarte săracă : ici colo 
câte un ciob sau o bucată de chirpiciu. 

Spre Sud-V estul podisului Bolovoaia, ase-, , 
zarea este mai  bogată şi cuprinde material 
din o epocă mult mai veche. 

Ceramica a ici este rău păstrată, pământul 
fiind mlăştinos ; totuşi, din cât s'a putut 
·constata printr'un sondagiu, e ste de t ip ar-
haic, găsit la Izvoare. 

Un vas de o tehnică rudimentară s'a găsit, 
cu grâu carbonisat. Lucra t din pastă poroasă, că
rămizie, fără pictură, are forma unui trunchiu de 
'con, înalt de treizeci şi patru -centim-e1Ti; gura 
largă de treizeci ş i cinci centimetri, iar fundul 
<le abia şaptespre zece centimetri lăţime ,  La mijloc 
.are două rânduri de câte patru proeminenţe, ne-
1Jc'lurit fiecare rând. 

în stratul arhaic, mi păstrează decât decorul incis. 
Fig. 34 dă alte două vase: unul bitronconic, 

cu o singură proeminenţă, găurită perpendicular, 
pe linia pântecelui. Pas ta fiind poroasă şi vasul 
rău păstrat, in umeZf aJă, urmele decorului pictat 
si incis sânt de abia visibile. , 

Mai bine păstrată este jumătatea de vas- castron 

fjg. 53. 

(întregită) ce se vede tot În fig . 34. Decorul e 
din benzi în roş- cărămiziu, lustruit şi alb, con
turate cu linii săpate. Pe umărul vasului se În
şiră un rând de proeminen te găurite perpen
dicular. 

S'a mai găsit o parte dintr'un idol plat , to
poare de piatră lustruită, silexurl, râşniţi ovale ,  
grăme zi mari d e  chirpiciu ş i  cioburi din vase d e  
diferite mărimi. 
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Horodiştea- Calll. 
Una din staţiunile cele d 'intăiu cunoscute în 

a cest judeţ e cea de la Horodîştea, satul Calu. 
Ş i  aceasta, ca şi Mătăhuia-Dobreni şi T raianul 
de la Z ,1neşti, au putut fi uşor cunoscute ,  de oare 
ce tustrele se ruioează, mâncate de a pe sau de nu
meroasele lutărli, săpate în coaste , prăvălind zilnic 
uo mater ial  preţios. 

Horodiştea s'a săpat s istematic in 1935 1 •  Din 
prieină că staţiunea se a flă pe un  pinten de deal 
Î ntre două ape, Bistriţa şi pârăul Calu, care au 
mlkinat-o, straturile cu viaţă pre istorică sânt dis
locate, încălecate unul peste altul ,  materialul nu 
e bine demarcat stratigrafic. 

Surpându-se statiunea, adesea au iesit la su-
, , 

prafaţi1 obiecte de  mare interes şt i inţ ific, care 
s'au împrăştiat fără urmă. Din tre acestea, a slujit 
norocul ca unul să poată fi salvat : un cazan mare 
d e  bronz, astăzi în proprie tatea Museului Naţio
nal de Antichităţi. Vasul poartă ca ornament peste 
mijloc un şnur in relief. Gura, puţin răsfrântă în 
a fară , a re patru torţi, din care două miei, iar 
celelalte mult mai mari, spre a putea fi apucate 
uşor cu mâna. Torţile mari sânt împQdobite cu 
câte trei nasturi scobiţi. 

in stratul superior se găseşte material din epoca 
geto-romană, u'ltima vrâstă a fierului. Ceramiea 
de la suprafaţă este în relief, şnur şi proemi
nenţe. S'au găsit urne einerare, de formă ei l indrică 
(fig. 35), ceşti conice câte cu o singură toartă, care 
prinde gura de fundul vasului, care de sigur va fi 
fost intrebuinţat pentru cult. Pri ntre vas2le lucrate 

Fig. 54. 

cu  mâna sânt şi u n  fel de u lcele-miniaturi. 
Ceramica lucrată la roată e din pastă cenuşie. 

Decoru l, departe de frumuseţa ce o găsim in ce
ramL:a pictată, este infăţişat in această epocă a 
fierului, în  la Tene, prin benzi de linii săpate, şer-

I Săpăturile, încă inedite, s'au făcut supt conducerea 
d-lui profesor Radu Vulpe, materialul resultal fiind rânduit 
in vitrinele 1, 2 şi 3 ale Museului din Pialra. 

puite sau În unghiuri, făcute la roată cu un in
strument dinţat. Alte vase sânt împodobite cn 
grupe de linii lustruite. Mai rar s�  găsesc eio-· 
buri decorate cu linii de coloare rosie. 

T orţi le sânt bine des voltate, ca Şi
' 

astăzi, spre 
a se putea apuca vasul uşor. 

Fig. 36 represintă un  castron ,  in t regit din câ
teva bucăţi, care poartă urmele, - părechi de 
găuri una in faţa alteia, - unei alte î ntregiri, 

Fig. 55. 

poate chiar în gospodăria--' in care· vasuL .a fost 
intrebuintat de nou. , 

Fig. 37 ni arată câteva ceşti de cult, d in care: 
una, cea din mijloc, a fost găsită in cazanul mare 
de bronz (fig. 38). Tot din această epocă s'an 
găsit şi câteva vase-strecurători, lucrate la roată 
din pastă cenuşie. 

Ceramica pictată de stil B este destu l  de bo
gată la Horodlştea. Fig. 39 represintă gura unul 
vas mare , decorat cu negru peste fondul a lb. 

Fig .  40 dă trei cioburl cu decorul cara cteristic 
pentru stilul B. Peste fondul-roz gălbuiu s'a pus· 
desemnul in brun, lustruit. 

Fig. 41 arată alte două bucăţi cu decor de 
transiţie intre A şi B ,  ca ş i  cupa d in f ig. 42, cu. 
�hirlande de l inii in galbep inchis şi benzi in. 
brun lustruit, pe fondul roş cărămiziu. Vasul , pe  
umăr, poartă o mică urechiuşă ge'lurită orizontal. 
Fundul nu are decor. 

Fig. 43 i l1fă ţişează o cupă de ace iaşi m ărime, 
10 cm., inălţime. Pe fondul roş-cărămiziu, ()o 
ghirlandă de l inii gălbu i  împodobeşte zona  gurii, 
după care se desfăşoară pe pântece spirale l ibere, 
formate din benzi de aceiasi coloare, spatiile fiind , , 

acoperite cu brun lustruit. Fundul, aproape sferic, 
impodobit in l ini i  gălbui, formează un triunghiu 
i nscris intr'un cerc. rn mijlocul triunghiului, fondul 
roş a l  vasului formează un cerc. 

Fig. 44 ni dă gura unui mare vas, de formă 
sferica, pictat in zone. Decorul constă din spirale 
de linii l ate, a lbe, conturate cu brun. Spaţiile 

http://patrimoniu.gov.ro



1 20 BULETIN L COMISIUNII MO�mIEi'\TELOR ISTORICE 

l ibere sânt acoperite cu roş. Spiralele sânt libere. 
Fig. 45 represint<'l un picior, suport de vas, de 

formă elegantă, îna l t  de 44 cm. Pe fondul. roz 
al vasului sânt desemnate spirale d in câte două 
l ini i late in brun, despărţite printr'o linie supţire 
ce reiese din coloarea roşie a fondului. S paţiul 
l i ber e aşternut cu alb. P iciorul, la  marge nea de 
sus, are obişnui tele găuri circulare. 

P lastica la Horodiştea ... Calu este represintată 

fig. 56. 

printr'un număr de idoli antropomorfi, de tip 
plat şi steatopyg, niciunul complet. S'au găsit ş i  
i doli anlmali, î nfăţişând tauru l ,  simbolul bărbăţiei. 
Unii din idoli sânt picta ţi, alţii decora ţ i  cu 
strlaţiuni. 

S'au aflat, apoi, cantităţi mari de oase şi coarne 
de la diferite animale de casă şi sălbatece, instru ... 
mente de os, ace de cusut, de Împletit, dălţi, 
pumnale, suie şi scoici ca obiect de podoabă 
(fig. 46). 

Nu l ipsesc nici greutăţile din pllmânt ars 
mărgele le şi prâsnelele pentru fuse, confecţionate 
din acelaşi material ,  apoi polisoare le , măciucile 
din corn de cerb, cum şi un ' mare număr de 
râsniţi ovale, topoare de piatră lustruiti:! ,  aschii 
Şi ' săgeţi de cremene, printre C:lre şi o lamă 
de obsidiană. Pe un fund de vas s'a găsit o 
cantitate de praf roş, care se intrebuinţa de 
sigur la  decoratul obiect elor casnice, ba poate 
chiar al corpului, lucru obişnuit la preistorici , 
cari văpsiau şi scheletele morţilor. 

În stratul superior s'au găsit râşniţi circulare, 
găurite la mijloc, făcute din lavă vulcanică , adusă 
a ici de la mari depărtări. 

Într'o vatră s'a găsit şi- o bucată dintr 'o turtă 
de meiu, carbonisată : se pot observa bine boabele 
de meiu, în pastă .  Din la Tene, avem, în Museu , 
din această staţiune, şi obiecte de bronz : brăţări , 
cercei şi vârfuri de săgeţi in trei muchi, cu 
aripioare. Multe obiecte, ca : vârfuri de lănci, 
cuie, cuţite, sânt din fier. S'au aflat şi câteva 
obiecte de im port, o oglindă romană de bronz, 

cum şi fragmente de amfore şi vase străine, din: 
o pastă deosebit de fină. 

Ua obiect ciudat (fig. 48) , făcut d intr'un os 
cilindric, gol înlăuntru şi cu crestături la am
bele capete, ceia ce denotă că piesa e întreagă,.. 
are pe una din fEţe o serie de l inii şi puncte,.. 
să pate. Piesa, nu e, socot, a ltceva decât u n  
început d e  inţelegere, prin semne grafice, a l  
omului primitiv. 

Înţelegerea prin semne grafice omul a în
trebuinţat 'o încă din paleolitic 1 , când scria pe 
oase de ren şi pănă chiar nu de mult îa urmă,. 
când răbojul era cel din urmă ecou a l  străve
chiului obiceiu. lntrebuinţarea răbojului e în
dătinată de mii de ani, nu numai în părţile 
noastre, dar şi la strămoşii Slavi lor 2 .  

Costişa. 

rn această comună, aproape de Buhuş, sânr
mai multe locuri care păstrează interesante urme 
de viaţă preistorică , inşirate pe sprinceana tera
sei superioare din stânga Bistriţii . Pănă în present 
s'a săpat in următoa rele locuri : 

În satu l  Sbereştii-de-Sus, pe Dealul Stanciului,.. 
apoi, ca la 2 km. mai la vale, pe Cetăţuie şi pe 
Piciorul Moienei, numit şi Dealul Bisericii, un  
km .  jumătate ma i  spre Sud-Est. 

Pe Dealul Stancitilui S, s'a găsit ceramică pictată. 
st i l  A, cum şi rari elemente din cultura pre'" 
cucuteniană. Fig. 49 ni arată un fragment dintr'un 
vas cu gura cilindrică şi fundul sferic. Pe umăr,.. 

Fig 57. 

o linie săpată înfăşoară vasul, despărţind decorul' 
din benzi l inieare roşii, contura t �  cu brun, pe 
fondul a lb, de cel din zona pântecelui împodo'" 
bîtă cu spirale. Pe linia incisă se vede o ure
ehi uşă lunguiaţă, găurită orizontal. Celelalte două· 
bucăţi pictate, din aceiaşi figură, ni dau frag-

I DecheJette. o. C. , v oI.  1 ,  p. 235. 
• Lunor Niederle, Mal/uel de l'al/liqnite slave, voI. II, 

p .  330. 
S Săpătura a fost condusă de d ·na Ec. Vulpe, in 1932.-
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mente -d in gura a două vase împodobite cu 
frumoase spirale în roş, alb şi brun. Vasele erau 
împodobite şi pe din lăuntru. 

Alte două cioburi din fig. 49 fac parte din 

Printre obiectele de folos casnic găsite aici, 
notăm : vâduri ascuţite din corn de căprior, 
lame de si lfx si râsniţi ovale. 

, , 

SăpiHura făcută la Cetăţuia, supt conducHE' a 

Fig_ 58. 

vase mai mici, decora te cu spirale să pate şi ca
neluri, fără pictură. Nu lipsesc în această staţiune 
fragmente de ceramică din pastă neagră lus":: 
t ruită, împodobită cu l ini i  î n  cenuşiu-mat. S'au 
găsit şi câteva figurine din lut ars, din care e 

d-lui pro fesor R. Vulpe, a scos numa(materiat 
din epoca bronzului, după cum se vede din 
fig� 50, cu o ceramică" fără piCtură, împodobită 
numai cu l i nii săpate şi reliefuri. 

Staţiunea de pe Dealul Moienii, săpată de d-na 

Fig. 59. 

vrednic de semnalat un idol masculin cu ce n
t ură şi mai ales u n  -i-eol -st-eatopyg, căruia-i 
l ipseşte pieptu l şi capul. Figurina e frumos 
împodobită cu striaţii grupate în unghiuri as
cuiite, având pe pântece un  triungbiu în care 
se înscrie u n  grup de cinci ovale tăiate. 

Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 97, 1938. 

Ecaterina Vulpe, e mai bogată în materia l ; stra
tul î nsă e răvăşit din pricina lucrărilor agricole, 
fiind aproape de suprafaţa-pământului. Săpătura 
de aici a dat material eneolitic de toate t ipurile, 
amestecat, neputându-se stabil i  o stratigrafie 
precisă. 

4 
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Nu l ipsesc CÎoburi din pastă cenuşie cu lustru, 
împodobite cu proeminenţe şi l inii incise. Se 
găsesc şî cioburi  cu pictură de tip arhaic :  grupe 
de l inii săpate şi colorate cu a lb, încunjurând 

Fig. 60. 

-desemnul in roş-cărămiziu lustruit, cum şi cane
luri largi cu linii de puncte alveolare, sau de 
puncte mici albe.  Cea mai s lab represintată este 
-eera mica pictată de stII A. 

Sti lul B este înfăţişat prin o colecţie 
mai bogată de material .  O cupă, în 
formă de coif suedes, are decor in 
'spirală şi linii de cruci in formă de 
X ;  fundul e im podobit cu o ţesătură 
de linii lungi  cuprinse într'un cerc. 
Pe fondul roştetec al vasului se aş
terne decorul cu  negru. Nu lipsesc 
nici aici râşniţile ovale, greutăţile. to
poarele de piatră, cuţitele de cremene,  
-obiectele de os ş i  i dolii a ntropomorfi 
-şi animal!. Din tot materialul a cesta, 
o însemnătate mai mare o presintă 
următoa rele trei piese : 

Un idol steatopyg, întreg, pictat j e 
'singurul idol întreg şi foarte bine păS
trat, găsit până acum în a cest judeţ. 
Corpul său e frumos modelat, are pro
porţii, iar pântecele visibil bombat,  de 
-sigur voit, spre a simbolisa rodnicia. 
Dacă figurina găsită la Vidra s'a putut 
numi " Venus" , apoi şi idolul de l a  
Costişa (fig. 51 )  nu poate sta mai pe  jos. Avem 
apoi (fig. 5 2) unul din rarli idoli bărbatl, usor , , 
de determinat. 

O pintadera , un  fel de pecete (fig. 52), cu 
-care-şi făceau aceşti strămoşi ai  noştri desemne 
in colori pe corp ca  podoabă. fn mijlocul figu-

rii 52 se  vede un vas bitronconic, fără pictură, 
cu o proeminenţă găurită orizontal. Vasul are 
piciorul rupt. 

rn apropiere de staţiune se află o movilă, 
numită Comoara Urlatului, numire ce o găsim 
în una din hotarnicele lui Ştefan-cel-Mare . Astăzi 
se numeşte, în popor, simplu, Movila Urlatului. 

Căciuleşti. 

In Căclulesti , vechiul sat Caucelesti din veacul 
. , 

a l  XV-lea, a m  identificat două aşezări străvechi : 
una la  Murguceşti, pe terasa mij locie a Cracăulul, 
si alta la Dealul Găinăriei, pe terasa superioară. , 

Din sOlldagiul făcut pe Dealul Oăinăriei a re
suItat material numai din epoca veche a cera
micei pictate, după cum se vede din fig. 53. 
Un bol înalt de 13 cm.,  cu lărgimea gurii d e  
1 2  cm., are fundul numai de 4 cm. O linie 
săpată încunjoară u mărul vasului, pictat cu brun 
si rosiatec pe fondu l  alb. Parte din gura si pân-
, , , 

te cele unei cupe mai mici ni arată ace laşi stil 
si decor. A treia bucată din fig. 53 dă fundul , 
unei cupe cu o cruce în brun pe fondul alb. 
Un alt fragment din fundul unui vas mai mare 
e decorat cu linii circulare şi puncte mari, negre 
pe fondul roş al pastei, ceia ce denotă o tran-

Fig. 6 1 .  

siţle spre stilul B. Şi aiCI ,  ca  ş i  în alte sta
ţiuni cu cera mică pictată, se păstrează tradiţia 
torţilor ' făcute in forma u nor proeminenţe bi
furcate ca nişte coarne. S'au b"ăsit ' şi ' câteva cio
buri cu proe minente conice şi cu decor de linii 
săpate. 
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Piciorul stâng al unui fru mos idol striat { fig. 
54) ni arată că meşterul preistoric făcea picioa
rele idolilor de ti p steatopyg separat şi apoi l e  
îmbina. Fig. 55 dă partea care era l ipită. 

M urguceşti, aşezare săracă, cu material din 
La Tene, pastă cenuşie lucrată la  roată şi cără-

Fig. 62. 

mlzle, mai grosolană , lucrată de mana, cu orna
mente in snur. Se văd si rari urme de ceramică 

I I 

pictată stil B, în partea de Răsărit. 

Cetăţuia Frumuşica. 

fn Bodestii Precistei-de-Jos, pe terasa supe-
I 

bucăli le ,  a l  căril interior ni-! arată fig. 56 şi 
exteriorul fig. 57, are formă semi-sferică , înaltă de  
1 1  cm. , lărgimea gurii de 20 cm. ,  i a r  fun dul  
nu de

'
Păie�te 3 cm. jumătate. Pe umăr ' presinti! 

, , 
o proeminenţă orizontală, Iată, cu o mici! gaură 
perpendiculară la mij loc. Cele două colţuri de 
l a  extremităţi le  acestei urechi, lungă de 7 cm. ,  
sânt puţin prelungite. Pe fondul a lb se desfăşoară 
un decor de benzi late, conturate cu brun. 
Desemnul, în  rosu lustruit peste alb, dă un decor-

I 

de tip negativ. Un picior de vas, de aceiaşi' 
tehnică şi stil, înfă ţişează un decor în formă de 
cruce (fig. 58), iar gura unui bol arată un frumos. 
desemn meandric i n  a lb, roş şi brun. S'au mai 
găsit vase mici, miniaturi, fără decor, colţi de 
mistreţ, lopoare de piatră şi râşniţi ovale. 

Miitiihuia-Dobreni. 

Pe dealul Mătăhuia din Dobreni avem o
aşezare cu ceramică pictată de s t i l  B. Săpătura , 
făcu tă în 1938. su pt conducerea d- Iui Vla
dimir Dumitre scu, fost d irector al Museului, 
Naţiona l  de Antichităţi din Bucureşti, a dat la 
iveală  ma terial mult ,  dar într:o  (ea slare de  con
servare. Tipul cel mai răspândit aici e cel al 
vaselor cu gura şi umerii de formă cil indr ică. 
cu fundul conic. Decorul brun, în spiral e  şi 

Fig. 63. 

cioară din stânga Cracăului, se află Cetăţuia cu  
numele de  mai  sus, unde  câteva sondagii au  
putut stabili cir stratul  acestei staţiuni  are o gro
sime de circa un metru şi jumătatE', cuprinzând 
o ceramică pictată de stil A, de o tehnică su
perioară şi bine păstrată. 

O cupă, din care nu s'au putut găsi toate 

meandre cu de rivaţii din aceste motive, se as'" 
terne pe fondul  vasdor, fă ţu lte cu o murui�U!. 
în coloarea pastel. Fig: 59, care ni înfel tisează 

, , 

parte din materialul aflat  în această staţiune  şi. 
păstrat în Museul din Piatra , ni dă, sus, dou,:) 
cupe semi- sferice şi una în forma unui coif, cum 
s'a găsit la Costişa şi în  alte staţiuni cu cera mică 
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de acest sti l . Pe lângă vase s'au mai găsit şi 
câteva buCelţi de Idoli umani ,  din cari u nu l  
î mpodobit cu striaţiuni .  I a r  altul cu picioarele 
desfăcute şi găurite jos. Mai avem de a ici greu
tăţi de formă prismatică, râşniţi ovale, topoare 
de piatră şi s i lexuri , din care unul e un vârf 
de s1igeată ,  iar altul un fierăstrău cu multă grijă 
zimţu i t  (fig. 60). 

Traianul. 

Staţiunea aceasta, răspândită pe o int indere 
d e  3-4 ha., se  află in comuna Zănest i ,  pe terasa , 

Fig 64. 

superioară din stânga Bistriţii . Aici s'au fc1cut 
să pături su pt con ducerea d-Iui Vladimir Dumitrescu, 
cea mai mare parte din material fiind luat pentru 
Museul Naţiona l  de Antichităţi din Bur.ureştl. O 
mică parte se găseşte şi în Museul din P iatra. 

Ceramica din această staţiune este de tip B, 
t rihrom, de transiţie, mai puţin de tip B dihrom. 

Multe doburl de vase mari pictate cu roş şi 
a lb sau cu brun şi a lb pe fondul de coloarea 
vasului. Desemnul e in benzi late de l ini i  para
lele, formând derivaţii de spira lă ,  apoi z igzaguri , 
meandre, bucle şi pastile. Vasele, cu gura largă, 
de t ipul talgerelor, sânt pictate şi pe din lăuntru. 
Pasta, în general, în această staţiune, este de 
coloare roşie bine curăţită şi bine arsă. Numai 
puţine c ioburi sânt din pastă gălbuie, obişnuită 
in staţiunile cu pictură de stil B. 

Fig. 6 1  şi fig. 62 ni  dau douel boluri cu 
corpul  sferic, fundul mic, aproape rotund, Şi 
.gura cilindrică. Vasele acestea, din fericire găsite 
intregi ,  păstrează tradiţia din cultura de stil A, 
fiind pictate pe întreaga suprafaţă, impărţitel în 
zone. Coloarea e a lb si brun pe fond cărămiziu . . 

Unele vase, din car� două fragmente se văd 
în  fig. 63, sânt lucrate din o pastă brună, po
roasă, in care se observ� sf.clrâmăturl din găoci 
de melci s i  scoici. Unul din a ceste doburi are 

, 

ca decor o linie de năstura�i in ' relief, restul 
fiind impodobit cu striaturi făcute cu un i ns
trument dinţat in formă de pieptene. Altul, cu 

acelaşi decor, ure gura împodobită cu o bandă 
I ată de puncte săpate ia  unghiuri ascuţite. S'au 
găsit şi câteva cioburi de mici dimensiuni, din 
pastă vânătă cu lustru, decorate cu canelurl, 
linii de puncte săpate cu un instrument dinţat 
şi l in i i  de a lveole. 

Pântecele unei mici cupe de formă sferică e 
pictat cu roşu şi brun pe fondul a lb, având o 
urechiuşă găurită orizonta l ; e tipul cunoscut în 
sti lul A. Mai avem de aici trei buciiţi de i doli, 
t ip steatopyg, pictaţi şi cu giiuri la picioare, o 
mărgică de lut şi o gurii d intr'un vas rudimen
tar fării decor, dar caracteristic prin aceia că 
păreţii au numeroase găuri de un diametru de 
aproape un cm. 

Dealul lui Tănase. 

In comuna Mărgineni, lângă Movila lucaşului, 
pe l o cul numit  Dealul  lui Tănase , se găseşte o 
bogată aşezare preistorică , din care câteva son
dagi i  au scos ceramică pictată de stil B, l ucratii 
ca şi la Traian, de care nu e departe, din pastă 
bine arscl şi împodobită cu mult gust. S taţiunea 
are insă marele desavantagiu că, stratul fiind prea 
la suprafaţă, materia lul  este răscolit şi sfărâmat. 
Decorul constă din benzi late de l inii negre pe 
fondul roşiatec sau gi'ilbuiu a l  vasului. Adesea 
aceste benzi de linii se intretaie, formând un fel 
de ţesătură, a l te ori formează derivaţil de spirală 
şi meandre. Frecvent e şi desemnul in  şiruri de  
l ini i incrucisate în formă de  X,  cum se  vede pe 

, 

Fig. 65. 

bolul  din fig .  64. Se găsesc şi a ici, ca şi la Traian, 
doburi din pastă neagră, poroasă, având ca 
podoabcl proeminenţe şi striaturi, fiicute cu un  
instrument dinţat. Alte doburi sânt decorate, î n  
regiunea gurii, cu proeminenţe bifurcate, ori cu  
urechtuşe lungăreţe, gclurite orizontal. O bucată 
de oală, din pastă poroasii, fără decor, are găuri 
din distanţi1 în distanţii, mai mari ca la strecuriitori. 

S'au mai găsit apoi mul te fragmente de idoli 
umani, mărgele de pământ, lame dintr'un fel de 
silex gcllbuiu, cum şi foarte multe greutiiţi din 
pământ ars, din care una, de formă conicil, e 
văpsit.ă cu alb şi găurită perpendicular. Poate să 
fi servit ca  piedesta( pentru idoli i umani, cari 
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.au  picioarele unite într'un con ascuţit. O râşn'iţă 
-ovală S'd găsit, având, de-asupra, piatra de pisat, 
-cu urma visibi1ă a u nei îndelungate întrebuinţări 
{fig. 65). 

Două coarne de cerb sânt ascuţite, ca o 
daltă, iar l a  capătul wos, unde cornul e scobit, 
sân t prevăzute câte cu o gaură micll, spre a se 
putea prinde unea lta cu un cuiu În coada de 
lemn. Mai păstrăm de aici câteva coarne de 
zimbru (fig. 65) , multe oase de bou, cal, cerb, 
colţi de mistreţ şi arşice de toate mărimile, care 
.abundă aici l • 

Grosimea stratuiui de cultură scoboară , pe 
.a locuri, pănă l a  un  melI u şi jumătate. Stra tul de 
.arsătură şi chirpiciu Începe chiar de la  suprafaţa 
pământului. 

Borşeni. 

Tn comuna Războieni, satul Borşeni, pe Dealul 
Gheţllu,  e o statiune .cu ceramică pictată stil B. 
Adâncimea stratului  nu merge mai jos de 60 
-e m . ,  de unde Începe pământu l v iu. Stratul fiind 
la suprafaţi'i, de şi fo.arte bogat io material , - s'ar 
p utea strânge harabaJe întregi  cu  cioburi, -, este 
distrus cu desăvârşire prin munca câmpului şi 
intemperii , pricină pentru care ornamentui pictat 
€ste şte rs. Gura unui bol decorat plastic cu mici 
proeminenţe şi cu striaturi se vede din fig. 66, 
.amintind aceiaşi tehnică pe care am văzut-o şi 
in celelalte staţiuni de acelaşi stil din judeţ. Fig. 
67 ni arată un  mic idol animal, căruia meşterul 

Fig.  66. 

n u  a fost preocupat să-i facă nici botul, mCI 
urechile sau gura, ci numai coarnele .  Museul 
din Pi.atra păstreaz<'l de aici o frumodsă dal tă 
dint r'o piatră tare de culoare gălbue. 

In satul A /maş. pe Dealul Hârciului, - 594 m. 
.altitudine -, am găsit, l a  o adâncime de un metru, 
chirpiciu de case arse, un idol animal foarte naiv 
l ucrat şi multe doburi din pastă rudimentară, 
cum de a lt fel se găsesc in toate aşezările preis...; 

1 Determinarea oaselor s'a făcut de d. profesor Ma
carovicl. Ia Iastitutul de paleontologie al Un iversităţii din laşi. 

torice de supt munte, la altitudini mai mari_ 
Ceramica e din epoca pietrei lustruite. 

Satul Negreşti, vecin cu Almaşu l ,  are patru. 
aşezări preistorice, pe care le-am putut identifica 
pănă acum : 

Cetăţuia, la o a l titudine de 600 m. ,  într'un vârf 
de deal acoperit cu pădure bătrână. la 30 cm_ 
adâncime am găsit cioburi şi aşchii de cremene_ 
Ceramlca nu s'a putut de termina ,  lipsindu-t 
notele caracteristice. 

Fig, 67. 

Pe Piciorul Cracii, in stânga pârăului  Călugăriţii" 
la 65 cm. adâncime, am găsit cioburi strâmbate: 
de puterea foculu i  care a topit casele. Cioburile: 
provin .din vase rudimentare, printre care a m  
găsi t  ş i  o râşniţă ovală ş i  un topor d e  piatră. 

Pe altă vale, în dreapta Pârăului Bordeielor, 
s'a găsit aceiaşi ceramică trecută prin foc. Impo
dobită cu proeminenţe, pare a fi eneolitică. 

Pe dealul !lişeştilor din satul Poiana Negreşti-. 
lor, pe o suprafaţă re strânsă, la o adâncime
numai de 40-50 cm .• se găsesc cioburi mărunte' 
fi'irii decor, pământ ars, râ�niţe ovale şi numeroase
aşchii de cremene şi de obsidiană, fapt ce nuc 
s'a î ntâmplat in nicio altă staţiune din judeţ._ 
Sânt i ndicii că în această locali tate se mai găsesc' 
urme de viaţă preistorlcă şi pe a lte dealuri,. 
afară de cele de mllÎ sus. 

De sigur că e vorba de n iste ase zări micI �I: " T 
de scurtă durată, a le unor oameni săraci de-
munte, după cum se găsesc şi în a l te părţi a le
judeţului : Bătca Doamnei , dealul Osoiului şi 
dealul Blancului din Mastacău şi dealul Osoiuluf 
din Vânătorii Neamţului, tot locuri înalte, supt 
munte. 

In  Mastacăn, sat răzeşesc de munte, din Câm
pul-lui-Dragoş, sânt mai multe locuri cu urme 
preistorice : dealul Osoiului, dealul Blancului Şi:. 
dealul Gruiului. Din sondagiile făcute s'a scos 
ceramică din e poca pietrei lustruite, fără decor, 
din pastă rudimentară ,  poroasă si foarte prost 

, 

păstratil, din care priciml e greu. de fşcut o 
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·determinar:e mai precisă. S'au găsit, pe lângă 
ceramică, bucăţi de chirpiciu, râ şniţe lungăreţe, 
·topoare de piatră şi aşchii de cremene. 

In satul Uricheni, pe locul numit la Rupturi, 

.de-asupra terase i  pârăului Topotiţa, sânt urmele 

Fig. 68. 

-unei staţiuni cu ceramică pictată stil B. Staţiunea 
s'a ruinat in mare parte, surpaUi de pârău. Mu
seul păstrează . d� aici un frumos idol feminin 
de tip steatopyg, decorat cu o linie de puncte 
săpate de-a curmezişul pieptului , în formă de 
eşarpă, cu altă linie peste pântece şi cu a treia 
puţin mai  jos, formând un trlunghiu în fa lă. Ido
lului îi l ipseşte capul şi, din picioarele larg des
chise, l ipseşte unul. Fig. 68 represintă idolul in  
faţă, iar  fig. 69, spatele. 

In satul Petricani, pe locul scolii, terasa supe
-rioară a Topolilli, se găseşte o �şezare preistorică 
cu ceramică pictată stil B ,  şi mai rar stil A :  cio
buri cu decor în spira lă, conturat cu benzi de 
lini i  inclse şi cioburi din pastă neagră cu lustru 
fig. 70. Se găsesc obişnuite le  râşniţe ovale, to
poare de piatră şi aşchii de silecs. 

Pomelea, vechea suburbie a Târgului-Neamţ, 
·ore in jurul bise ricii o aşezare cu ceramică pic
tată stil B. S'au făcut aici, în 1938, câteva son
dagii supt conducerea d-Iui profe!;or Radu Vulpe. 
Fi>J.  71 dă u n  frumos silex din această staţiune. 

Regiunea Ohigoieştilor, vechiu sat răzeşesc pe 
şoseaua Piatra-Roman, cuprinde un grup de mai 
multe aşezClri din e poca fierulu i : 

Pe Dealul Unguraşului, la zece centimetri adân
cime, apar slabe urme, cioburi l ucrate l a  roată, 
din pastă cenuşie, caracteristice pentru e poca 
{leto-romană. 

La distanţă de vre-un chila metru in vale, pe 
drumul spre GhigoieştÎ, apare, în a propierea ia
zului de la Trudeşti, ace laşi fel de ceramică. Sânt 
şi doburi cu decor inds. 

In apropierea iazului Cârligi, unde se găsesc 
pe de-asu pra doburi geto-romane, două sondagii 
au dat slabe resultate, negăsindu-se decât prea 
puţine urme în pământ. 

În regiunea unui a l t  iaz, m li la Nord, pe lacut 
numit Mânjeşti, se gă3esc cioburi de acelaşi soiu� 
în stratul vegetal al pământului, ma i  rar şi cio
buri cu decor săpat .  

Pe locul numit Siliştea, în partea de jos a sa
tului, se văd urme din aceiaşi cultură ; aici s'a 
găsit şi o jumătate dintr'un topor de piatră foarte 
tare, negricioasă, artistic ş lefuit şi prevăzut cu  (). 
gaură. 

D in  cercetările făcute în această regiune se: 
constată că, stratul acestor aşezări mai noi fii nd 
prea aproape de supra faţa pământului. au  fost 
distruse, sau, poate, aşezările acestea având o scurtă. 
durată, stratul a fost prea su pţire. 

rn satul Podoleni, pe Dealul Teiului, de-asupra 
terasei superioare de pe stânga Bistriţii, la o
adâncime de cincizeci de centimetri se găsesc 
urme din epoca bronzului, urme răspândite ş� 
mai spre Nord de Movila Poieţele. 

Tot în Podoleni, valea Pârăului Verde, pe 
Dealul Mălăiştea, se găsesc cioburi din epoca, 

Fig. 69. 

daca-romană, între care şi un gât de amforă . În 
acest sat sânt si două 1lluvili : - Muvita-Puctule;;. , 
nllor sau Movila POietele. şi, mai spre Nord, pe
valea Pârăului Verde, Movila Flocoasă, unde ain 
găsit, la  oarecare adâncime, pământ ars şi do
buri ·ce nu s'au putut incă d _ termina. 
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Tn Duşeşti, aproape de biserica satului , la o 
.a dancime num1i de douăzeci de cen timetri , apare 
un strat de arsătură amestecat cu cioburi lucrate 
�a roată din pasta vânătă ş i roşi e. Cioburile 
-sant văpsite cu roşu şi unele împodobite cu l inii 
.de ace iaşi coloare. Stratul, - rela tiv sărac ,  - sco
boară pănă l a  nouăzeci de cent imetri adancime. 
Aşezare geto-romanâ .  

Fig. 70. 

In satul Români, la Râpi, se găseşte ceramică 
<lin epoca bronzului şi La Tene. 

Tot în această regiune·, la Goşmani, se găseşte 
-ceramică pictată, iar la Orbic şi pe Cetăţuia de 
da  Barjoveni găsim ceramică din epoca daco
ll"omană. 

Peste Bistriţa, în Borleşti, sat mare şi vechiu 
<lin Câmpul-lui-Dragoş, sant mai multe locuri 

du lui, în ţarină, se văd în pământ urmele unei 
sărăcăcioase aşezări din bronz . 

Urmele aşezărilor preistorice din regiunea Taz
Mului presintă acelaşi caracter sărăcăcios. Astfel, 
pe Cetdtuia, la o adancime de treizeci de centi
metri, se dă de pământ ars şi de cioburi din. 
e poca ceramicii pictate. 

Pe Dealul Fluture/ui, făcaodu-se săpături pen-· 
tru construcţia unui drum, s 'a da t 
de un s trat de arsătură şi cioburl ,. 
rasniţe ovale si si lexuri. Lucrători i . 

, , 

au găsit între alte obiecte şi un 
topor de bronz ,  tip li douille, cu o· 
lungime de optzeci şi cinci milimetri, 
cu îmbucătura largă de patruzeci şi 
cinci mili metri, iar lăţimea gurii de' 
treizeci şi opt mi l imetri. 

Scobitura merge pănă aproape 
de ascuţiş, care e puţin curbat. Con
turul ce-l înfăţişază margenea îmbu
căturii nu e în l in ie  dreaptă, ci puţin. 
curbat, - concav -,  fiind mărgenit 
de două nervuri para lele. Tmbucdtura. 
n'areo bişnuita gaură pentru prinsul. 
cozii de lemn, în cuiu ; ci numai 

o tortiţă făcută în acelaşi scop ([lg. 72). 
În această localitate s'a găsit şi un vârf de 

lance din fier, lată de şase centimetri , la mijlocul 
tăiuşului, şi lungă de patruzeci şi patru cen
timetri 1. 

În satul Cândeşti. la Cetatuia şi pe Dealul 
Varăriilor, sânt aşezări din La Tene, cu material. 
interesant, a proape de suprafaţa. 

Fig. 7 1 .  

<care păstrează material d in timpurile preistorice : 
Pe Dealul Mare sant doburi lucrate la roată 

.:şi din pastă poroasă. 
Satul Nou, urme din epoca fier u lui, la  Tene. 
Pe Dealul Cucului, s'au găsit lame de cremene, 

:şi ciob uri din epoca bronzului, cu decor plastic. 
i? asta neagră. 

La Urseşti, pe terasa superioară a văii Nechi-

Pe coasta Cracăului, la Călimani, comuna Do
c.hia. se află o aşezare din epoca ceramicei pic
tate , stil B, cu material de o tehnică superloarc'i • 

Stratul are adancime de un metru. 
Pe Bâtca Doamnei, spre Vest de Piatra, se afla 

urme dintr'o sărăcăcle>asă staţ·iune. La Tene. Aşe-
J Amândouă aceste piese au fost dăruite Museului de 

către d. inginer silvic Veqescu, din Tazlău. 
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:zarea pare să fi fost apărată de două-trei şanţuri, 
pe locul de legătură cu muntele din care acest 
bot de deal face parte. Majoritatea ceramicii e 
lucrată cu mâna şi împodobită cu şnur. Ciobu
rile lucrate la roată sânt rari (fig. 73). 

Fig. 72. 

Pe Dealul Cozla, În margenea de Nord a ora-
�ulul Piatra , a fost o Interesantă aşE Zare La Tene, 
-care s'a distrus când. s'a făcut. Parcul "Nicu Albu " .  
De şi straturile sânt complet răscolite, sondagiul 
făcut a dat un frumos material, din care s'a in-
tregit o parte (fig. 74). 

rn ultimuL - timp- a m  mai 
identificat, prin mici son
dagii , următoarele staţiuni, în 
cu prinsul judeţului Neamţ , 

Locul Şcolii din Oirov, 
.staţiune relativ bogată, cu 
-ceramică pictată, stil B. 

La Brăşăuţi, comuna Dum
-brava Roşie, urme din epoca 
bronzului. 

Dărmăneşti, lângă Piatra, 
-pe locu l Şcol ilor ormale, 
-urme din epoca ge tc-ro-
mană. 

Pe Dealul Bisericii, din 
Turtureşti, materia l din "Cu
-cuteni BtI, din La Tene si I 
_medieval. 

In satul Popeşti, din comuna CăciulestI, asezare , , 
<i i n  La Tene. 

Pe Dealul Morii din Uscaţi, comuna Războ
ien i ,  idem. 

La Chirilaşi, Poieni, aceiaşi comună, La Tene 
�i medieval .  

La Păr, Poieni, ceramică pictată st i l  B si medieval. 
J 

La Fagani, satul Marginea, din Războieni� 
material ce pare a fi din epoca bronzului. 

Pe Cetăţuia de pe Valea Albă şi la Soei, in 
apropiere, ceramică stil B şi medieval. 

Pe Cetăţuia Băluţeni, din Dbuca:n-ii-de-Sus. 
aşezare cu ceramică stil B şi L� Tene. 

Poiana din Deal, in a propiere, acelaşi material. 
Capul Dealului-Rădeni, acelaşi material şi in

te resante urme medievale. 
Pe Islaz-Rădeni şi la Dealul Comarii, acelaşi. 

material . 
Pe Movila Gâunoasă sau Movila Cohlacului 

şi la In găreş ti, comuna General Averescu, foastă 
Uricheni, urme din La Tene şi medieval. 

Pe Pârâul Herlei şi pe Pârâul $ărata din 
Răucesti se vădesc două asezări La T ene. 

J • 

Pe Dealul Osaiului din Vânătorii Neamţului, 
pe Dealul Braşovani din Ghindăuani ş i  pe Dealul 
. Ta" �iţa din comuna Dragomireştl sânt -aşezări 
cu ceramică "Cucuteni B " .  

Pe  Dealul Mogaaei din Ghindăoani, î n  Homi
ceni şi în Siliştea din HIăpeşti, La Tene şi medieval . 

La Lupărie şi pe Dealul Cheşchet, din Drago
mireşti, ceramică pictată, sti l B. 

In comuna Grumăzeşti, o staţiune neidenti
ficată. 

In Branişte, spre Bârjoveni, ceramică La Tent'. 
Poiana Mare din Bârjoveni şi pe Dealul 

Staniştea din Bălu�esti, asezări cu ceramică stil B. r J , 

Fig. 73 

În satul Mănăstirea Bistriţa s'au găsit două 
interesante topoare de piatră. 

Pe Dealul Viei, în s-atu l Poloboc din Ră'tifu,
ceramică pictată stil B, şi pe terasa Cracăulul 
din Doina, comuna Dochia, cioburi caracteristice 
La Tene. 

Din Ţibucani, Museu l păstrează un frumos. 
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topor de bronz, tip "li douille " , cum şi un vârf 
de lance din acelaş, metal !. 

Toporu l  are o lungime de 1 10 mm., imbucătura 

Fig, 74. 

largă de 50 mm., iar lăţimea tăiuşului de 45 mm. 
E o pie!ă masivă, 300 gr. greutate. Scobitura în 
care întra coada merge numai pănă la jumăta
tea uneltei. Margenea îmbucilturii e dreaptă, fi ind 
conturată de o proem inenţă in formă de inel ,  cu 
o gaură mică pentru culu şi cu o tortiţă (fig .  75. 

Pe ambele laturi se vede o podoabă formată 
din două nervuri parale le asemenea unui  V cu 
vArful ascuţit spre tă iuş. 

Acest fe l de topoare re presintă o evolu ţie a 
topoareIor mai vechi, de bronz,  care erau pa:
'vchute câte cu două labii , sau· acelora ce Se 
prindeau in toporâşte, intrând în ea ca o pană 2. 

Lancea de la Tibicani are forITa unei frunze , 
de  salcie, de o tehnică elegantă, asămănătoare  
t ipu lu i  2 descris în  "Depositul de  la  Drajna- de
Jos", de d .  profesor 1. Andrieşcscu, în revista Dacia, 
voI. I I, p. 358. 

Arma are o lungime de 93 mm.  şi o lăţ ime, 
unde ova lul e mai desvoltat, de  30 mm. Mănun
chiu l în care coada se îmbuca e rupt. Ca 
podoabă, sul i ţa a re tre i ne rvuri ,  ca re  pleacă 
răsfirate din m ănunchiu şi se pn lunwsc spre 
vârf, apropiindu- se în ung hiu ascuţit ( f ig . 73 d). 

Tot din' Tibucani  e si toporul de piatră, dibaciu , , 
ş lefuit şi bine păstrat, care se vede î o  fig. 73 ' c. 

* * 
Uo gospodar din Dumbrava Roşie, de lângă 

Piatra , mânând boii la  arat în ţarina satu lui Bră
şăuţi ,  pe  te rasa mijlocie a Bistril i i ,  i se opreşte 

! Amândouă, donate Museulul de d.  11. Munteanu din 
Ţibucani. 

• 1. Andrieşescu, Asupra Epocii de Bronz în România, 
p. 12 .  
Bul. Com. Mon. Isi. -�Fasc. Y7, 1938. 

plugul într'o coşcogeamite lespe de. Socotind că, 
dedesupt trebuie să fie o comoare'! , scoate, ajutat 
de toţi ai case i  sale, p iatra din pământ, scoate 

şi pe celelalte lespezi, 
pe care cea d'int�Uu 
era aşezată , şi, desa
măgit că n'a găsit co
moara aşteptată, strică, 
oalele ce erau pline' 
cu cenuşă şi cu bucăţi> 
de oase arse, împrăştie 
aşchiile de cremene şi 
sfarmă s i  acele de a-, 
ramă ,  încercând sit 
vadă dacă nu sânt 
cumva de aur ,  Peste 
noapte, alţ i i ,  cari nă-
d�jduîau să fie mai  
norocoşi, împrăştie ş i  

ce mai rămăsese, luând cremene le pEntru scăpărat. 
După trei ani de la întâmplare, aflând de 

Fig 75. 

mormântul găsi t la Bră�ă u ţi , a m  CUlE S pietrele 
şi le-am aşezat la Muse u, in tocmai aşa cum au  
fost găsi te În  pământ. E probabil un  dolmeo 

5 
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din epoca bronzului. Coloarea cioburi ror, din 
care am mai putut vedea câteva , ar adeveri 
a ceastă epodi. 

M ormântul, după mCirturille cercetate, era 
aşezat in direcţia Nord-Sud, fiind compus din 
patru lespezi ce formau păreţii, iar a cincea stă tea 

din Târgul-Ocnei. De şi staţiunea a fost distrusă 
prin planta rea unei vii, totuşi in spaţiile de pă
mârit nelucrat se mai por-scoate lucruri âe sameI, 
ca acele două boluri şi cupa de forma unui coif 
cu fundul plat (fig. 77). Obiecte de un deosebit 
interes ştiinţific ,  găsite in această staţiune, au fost 

fig. 76. 

de-asupra, fără să acopere in întregime mor
mântuI . Le8pe7.ile laterale au o lungime de l 1/2 
m.  şi o înă lţime de aproape 60 em. Lespezile 
de la fund au o dimensiune de 75 em. pe 60 
cm. Cea care formează acoperi�ul are o lăţime 
de 1 m. pe 0.95. 

culese prin grija d-Iui dr. Iacobovici, profesor 
universitar, şi aşezate în Museul şcolii primare 
de băieţi no. 1 ,  "Grigore Ghica" ,  din Târgul
Ocnei. Cercetări sumare ştiinţifice au fost făcute, 
În 1 937, de d. Radu Vulpe 1. 

Ciobul (fig. 78) din gura unui vas, găsit tot 

Fig. 77. 

Cioburile ,  de coloare neagră şi împodobite cu 
Săpături, erau de două-trei neamuri, ca grosime. 

La o mică depărtare de acest loc se a flă o 
movilă de vre-un metru şi jumătate de înaltă. 

* * * 
Museul din Piatra mai păstrează şi câteva 

obiecte din afară de cuprinsul judeţul Neamţ : 
Câteva cioburi şi vase dintr'o bogată staţlune 

în această sta tiune, are un desemn romboidal din 
linii negre pe fond gălbuiu, asămănător în totul 
cu înfloriturile aşa de caracteristice de pe gule
rele cămeşilor bărbăteşti în regiunea muntelui 
din Moldova-de-sus, Bucoviua şi Nordul Tran
silvaniei. Motivul acesta romboidal este aproape 

1 Cf. Figurine. thet;.iomorphe, Cucutţ.n� _B, în revista 
Ypek. 
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fundamental în ornamentica popularii din regiu .... 
nile de mai sus şi chiar în restul ţiirii, spre deo
sebire de popoarele cu care ne învecinăm, unde 
acest motiv l ipseşte. Să fie aceasta o întâmplare, 
sau e mIIi curând diiinuirea unei striivechi tra·diţ i i  ? 

Fig. 79 ni arată un topor giisit în comuna 
Racova, vecină cu Buh uşu1. Toporul, din p iatrii 
foarte durS, negricioasă, a fost rupt la muche, 
drept pe  unde avea fiicutii gaura s pre a i se 
pune coadă. Atât de mul t  preţuia , pentru omul 
primitiv, o astfel de unealtă, - de altfe l artistic 
lucratii -, încât s'a încercat sii- i poatii face o al tii 
gaurii, pe care n'a terminat .... o. 

Un al t  topor-măciucă, din acelaşi' soiu de piatră, 
modelat cu îngrijire, s'a găsit în sa tu l  BăsE Şti, din 
judeţul Baciiu.  Toporu l acesta se vede în figura 
76-a, unde, alături, e un alt topor de formă ci
Jindricii, întâmpinatii foarte rar. Unealta aceasta, 
şlefuită frumos dintr'o pia tă dură, vine ţie . a fost 
ijăsit în satul Mănăstirea Bistriţa şi dăruit M useu
lui de d. î nvăţător Florea. 

Din satul Cristeşti, judeţul Baia, Museul păs
treazii o amforă aproape intrE:agii, dărui tă  de d. 
institutor Fri ţescu,  din Târgu I-Neamţului . 

.. • * 
Urme de viaţii medievală se găsesc foarte 

a desea În pământul judeţului Neamţ. Astfel 
aproape nu e ţarină, care să poarte numele obiş
nuit în popor de "in sil işte " ,  unde să nu se vă
dească aproape de suprafaţa pământului cioburi 
vechi cu smal ţuri foarte bune, mai ales în galben, 
-verde, roş şi mai rar albastru. 

r -- - ---

Fig. 78. 

In regiunea Războienilor, pe Valea A lbă, se 
găsesc numeroase arme, - rămase de sigur pe  
urmele cunoscutei  lupte dintre Stefan-ce l-Mare 
şi Turci, - lucrdte din fier : vârfuri de lance, 
halebarde , ghiulele, pinteni şi săbii de forme va
riate. Multe din ac€ ste obiec te s'au i rosit, trans
formându-se de săteni in obiecte de folos casnic, 
seceri , topoare şi cuţ i te. 

Museul din Piatra păstreazii două săbii d ip 
acestea : una, .curbă, lungă de optzeci şi nouii de 
centimetri şi lată de trei centimetri, fiiră mâner, 
care va fi fost din lemn. Cealaltii e dreaptă, cu 
capătul mâneru lui terminat într'un pătrat cu col
ţurile tăiate şi fixat cu un nit bătut în mijloC', 
unde formează, pe amândouii feţele, câte o proe" 
minenţă. Mânerul, din fier, are o lungime de 

Fig. 79. 

douăze ci de cent imetri, sabia fiind ascuţită pe 
amândouă părţile. Cea mai m are parte din lamă 
a fost tăiată la .un fiera r, care a făcut din ea o 
secere. 

O altă spadă de fier 1 (fig. 80) are o lungime 
de un me tru cu mânerul de douăzeci şi cinci 
de centimetri. Lăţimea e de şase centimetri, cu 
cinci jghiaburi de-a lungu l lamei cu două tăiuşuri. 

Sabia aceasta, găsită în pământ la Boura-Fâr .. 
ţigi, sat din comuna Hangu, p e  cunoscutul drum 
de penetra t ie săsească Bistrita-T ulghes-Valea , " 
Hangului-Crăcăoani-Târgu l  Neamţului  2, este, cred, 
încă o dovadă a aceste i influenţe străine, date .... 
rită căreia au lua t naştere primele noastre târ" 
guri din Moldova de supt muntf;', încă inainte 
de descăleca!. Alte dovezi am de dat spre aceasta : 
toponim ia  ce dăinuieşte şi astăzi de-a l ungul acf s .... 
tui străvechiu drum : Sosea, Săscuţa , Dealul Sa
sului, Cetăţuia, Cetălica, cetatea Altanul, care 
vor fi fost nişte întări turi de lemn pentru 
apă rarea acestui  drum, întărituri din care n'a 
mai rămas nimic, nicio urmă. Tot în această 
regiune, nu cu mulţi ani în u rmă ,  s'a găsit în 
pămân t, pe Schi t ,  un sat din comuna Hangu, o 
dlmasă de za le. , 

Fig. 8 1  re presintă o cruce de bronz, giisitii 

1 Se poate ve dea in Museul şco l i i  primare din salul 
G ura Hangului.  

, Revista Boab e de G râ/l ,  0-1 3 din 1 934, articolul .Ce
latea Neamţului",  de p reotul C. Matasă. 
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într'un mC'rmânt vechiu, cu prileju l  săpMurii ce 
s'a făcut in  jurul biserici i S fântul Ioan din P iatra 
,( cunoscutul monument zidit de Ştefan-cel-Mare, 

Fig. 80. 

1a 1 498), acum mai în u rmă, spre a se con
"Solida temelia. 

Crucea este la fel cu cea găsită de d. profe
sor P. Nicorescu,  de la Universitatea d in laşi, în 
să păturile din Dobrogea 1 .  
. Crucea găsită l a  Piatra înfăţişează doar o ju
mătate din cei a ce era ea  odinioară, adecă una 
·d in feţe le care la un ca �ăt se îmbinau in  bala
male, care se şi văd în piesa noastră, inchizându-se 
·ca o cutie, u nde erau închise o parte din moaş
tele unu i  Sfânt sau o părticică din lemnul sfânt 
al Crucii Mântuitorului. Era deci o cruce-talis
man,  ce se punea în mormânt pentru uşura
rea sufletului . E mai probabil, soc.ot, că aceste 
cruci-relicvarii erau făcute pentru morţi, iar nu 

1 Une croix-reliquaire d e  Dobroudja, Bucure,ti. 

spre a fi purtate de cei vii, de oare ce in mor
minte se şi găsesc, fiind luc'rate rudimentar, tur
nate din bronz. 

Crucea noastră are o lungime de optzeci şi cinci 
de milimetri, cu braţul curmeziş de şaizeci şi 
şapte de milimetri. LC!ţimea braţului mai lung 
e de nouăsprezece milimetri, a celui scurt numa i  
de şaptesprezece mil imetri. Pe braţul l ung  se 
vede chipul Maicii Domnului ,  iar pe  capetele 
celor trei braţe superioare se află câte un  me
dalion  cu Sfin ţi , probabil Evanghelişti i . Lucrarea 
e l ipsită de orice artă, de abia disringându-se 
imaginile. 

Acest gen de crucLs�e fabricau în Palestina, în
cepând de p ri n  secolul a l  IV-lea, pentru pele
rini, iar folosirea lor n'a durat mai tărziu de 
acest secol al X IV·lea 1 .  

In  judeţul Neamţ se găseşte ş i  un număr mare 
de "movili", din care pănă în present n'a fost 
cercetată n iciuna. 

Despre u ne le  din ele vorbesc hotărnicîile d e  
prin veacul a l  XV-lea , cum e :  Movila Găunoasă, 
Movila lucaşulu i ,  Movila RC!bâia şi Movila sau 
Comoara Urlatului. 

O însemnătate deosebită mi se pare însă că o 
au cele trei grupe de movili de pe valea Ozanel, 
in dreptul Braniştei ,  de pe drumul ce duce la 
Mănăstirea Neamţului. Două grupe au câte şapte, 
iar a treia grupă e formată din vre-o patru mo
viii. Gru pele sân t  aproape UDa de alta, iar mo
vilele dintr'o grupă n'au o distanţă mai mare de  
trei-patru metri intre e le .  In medie, înălţimea 

Fig. 81 .  

lor nu trece de doi metri, iar dia metrul basei 
de zece-doisprezece metrI. 

J Jbid. 
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Cioburile rari, găsite la suprafaţ<'i, nu pot spune 
-nimic. Păn<'i la facerea unor sondagii , nu se poate 
afirma ce cuprind,  sau poate vor fi un simplu 
fenomen natural. 

CONCLUSII. 
Cercet<'irile de păn<'i astăzi in judeţul Neamţ 

au dus la descoperirea a nouăzeci şi pntru de 
localităli cu aşezări d in diferite epoci : patru din 
cultura pre-cucuteniană, opt cu eera mică pictată 
stil A, patruzeci şi cinci cu ceramică stil B ,  şapte 
· din bronz şi treizeci  şi opt din epoca fierului, 
în general La Tene .  Un număr de patru-cinci 
nu s'au putut determina În chip mai precis. Aşe
zări necunoscute incă în această regiune nu pot 
fi mai multe decât zece-cincisprezece. 

Mai toate staţiunile din A, B şi din bronz sânt 
pe în<'ilţimi ce variază între patru sute cincizeci 
şi şase sute cincizeci metri, pe când, la cele din 
epoca fierului, douăsprezece sânt pe  locuri  ceva 
mai înalte, iar restul, aşezate în vale pe lângă ape. 

Aşezările la Neamţ sânt în genere sărace în 
material, afară de cele cu ceramica pictată stil 
A şi de vre-o zece din cele cu ceramlca de stil 

.B. în multe din B, de şi cu material bogat, stra
tul fiind  la suprafaţă, materialu l  este cu totul de
gradat din pricina lucr<'irilor agricole, cum se 
vede la )3orşeni , Dealu l lui  T<'inase, Dealul Mol
nei, Dealul Braşovanulul , Dealul Bolovoaia ş i  
Petricani. In majoritatea aşezărilor din B, eera
-mica e rară şi r<'iu păstrat<'i, de  oare ce pasta a 
fost i ncomplet arsă. Fiind făinoasă, decorul pictat 
sa'u incis s'a sters cu totul. In casul acesta sânt , 

, 

m :!i a les, staţiunile aşezate imediat supt munte, 
pe înălţ imi mai mari , între cinci şi şase sute 
de metri. Tn altele, cum e cea de la Ooş
mani şi de pe Piciorul Bordeielor, de şi stratul 

· de chirpiciu e gros, ceramica e extrem de rară. 

Oamenii ceramicei pictate stil A au avut  aşe
.zări le l imitate la un spaţiu restrâns, de cel mult 
o jumătate de hectar ; cele din stilu l  B sânt 
mult mai întinse, circumscrise, totuşi, la un 

"spaţiu limitat ,  în afara căruia nu se mai  găsesc 
urme de  locuinţe. 

în epoca fierului asezările încep a se răspândi, 
, 

p<'ir<'isind "ce tăţuile" ,  spre a se  forma primele sate, 
-'Cu spaţii mai mari între case. 

. 

Oamenii ceramicei  pictate se pare c<'i duceau 

o viaţă mai legată de locul pe care se aşezaser<'i 
ş i  chiar mai îndestulată , dată fiind bog<'iţia in
ventariului casnic în dărâmeHurile locuinţilor. 
Stratul gros al acestor dărâmături, din epoca ce
ramlcei de sti l A, dovedeşte dăinuirea indelun
gat<'i pe acelaşi loc, iar simţul artistic cu care-şi 
făudau ş i  împodoblau vasele, arată o rasil su
perioară de oameni , cu mai vechi tra di ţii de  
cultură , a le  căror începuturi nu  s'au născut pe 
locurile noastre. 

Celor d' intăiu oaspeţi a i  acestui p<'imânt, oamenilor 
eera mieei pre-cucuteniene şi celor ai ceramlcei 
stil A ,  puţini la număr, l i-au urmat un alt val 
de  triburi, plecat · poate din acelaşi trunchiu, din 
ace laşi centru de civtlisaţie, dar cu tradiţii câte 
odată deosebite. Acestia sânt locuitorii celor mai 

, 

bine de patruzeci de aşezări cu eera mica de sti l 
B .  Epoca de transiţie între A şi B este repre
sintată prin strat aparte numai intr'o statiune, l a  
Traian, iar printr'un amestec din aceste douii 
culturi , la  Horodiştea-Calu . Transiţia, deci, nu 
s'ar fi petrecut pe locurile noastre . 

S'ar mai părea apoi că triburile ce au urmat, 
- în epoca bronzului şi a fierului -, să locuiasc<'i 
acest pământ, au  dus o viaţă mai puţin aşe7ată 
decât a înaintaşilor şi in acelaşi tim p mal simplii 
si m 'li sărăcăcioasă. ) In ceia ce priveşte aşezările medievale, cu 
mult mal m ulte decât cele dE spre care se po
meneşte în aceastA lucrare \ ,  se poate face dovada, 
cel puţin pentru unele din ele, a legăturii lor 
cu epoca anterioară din La Tene. Aş putea da 
un exemplu spre dovadă : amestecu l in  unele 
locuri a l  eera mieei din La Tene cu cea medievală, 
şi În care vasele de lut medievale au gura plată, 
lăţită mult în afaril ,  purtând ca decor acelea�i 
l ini i  Săpate, făcute la roată, în zigzag sau şer
puind. Pasta nu mai este vine ţie, ci roşietecă şi 
cam n isipoasă, cum e În genere ce ramica veche 
medievală. Sdpături sistematice În aceste staţiuni , 
vor da fără îndoială, - În aceast<'i privinţă, - date 
mai precise şi mai bogate. 

I nteresantă de remarca t e si constatarea că in 
) 

şase-şapte aşezdri medievale se observă ,  în îm-
podobirea vaselor mai mici de lut , tradiţia pre
istoric<'i a l iniilor de pc1tr<'iţele săpa te ,  făcute in 
pasta moale cu un instrument dinţat. 

1 Un studiu mal complect al satelor medievlIle din ju
detul Neamt sper să-I pot face odată cu cel 111 toponimiel 
din această regiune. 
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INSCRIPTIILE BISERICILOR DIN MOSCOPOLE , 
DE PROFESORUL ILIE M. CHIAFĂZEZI 

din COI'iţa (Albania). 
--0--

CE A FOST MOSCOPOLEA PENTRU ROMÂNI. 

URME DE ARTĂ ROMÂNESTI IN ALBANIA. 

Am tr imes mai <;le mult d-Iui N. Iorga o foto-
1ipie din pagina de titlu a manuscriptului (de 
1 09 file) lui CavaIioti din anul 1 743, descope
Tit de noi la Biblioteca Sf. Petru din Bitcuchi ,  
î n  acest an 1. Prin ea se dove-
·deşte că scriitorul Cavalioti s'a 
născut cel puţin cu zece ani 
înainte de 1 728.  Născut deci pe 
]a 1 7 1 8 , e imposibil să  f i  avut 
-ca profesor la lanina pe Eugeniu 
:Bulgaris ,  care e născut la  1 7 1 6, 
.adecă aproape de a ceiaşi vrâstă 
cu Cava lioti. Se poate să fi avut 
-ca profesor doar pe Metodie  
Antracitul (după părerea noastră). 
Cariera didactică la Moscopole 
CavaIioti a început- o cu mul t  
înaintea anulu i  1 750. În anul 1 74 1 ,  
când se Întemeiază primul « 'E),
)..:r;'1 tXO'l �XO),E[O'l » la Moscopole, 
·e l  e acum Ot06.O')(.o:),o;. Autografele 
lui ,  descoperit e  de noi de la 1 936 
şi mai încoace, mărturisesc pe 
d eplin părerea m<:a .  

, 

ginile 45-49, precum şi aceia a Sf. Prodrom (PP. 
45-54), precum şi, pagina 1 26, la capitolul «�tci<poplX 
O'u�l7t).r)pwlla'tt xcI.» . 

Ca adevăr istoric, trebuie corectat Skenderi, 

Inscripţia tronului mitropolitan 
din biserica Sf. Nicolae : ;;";-i c"" _ 

Fig. 1 .  - Mitropolia d in  Moscopole (Albania) foc. D. Berciu. 

'O 1tarw'l �P0 'lO; �ta�� �lE -0'1 &�d3w'IlX sxaAo1tEiO'9'f) 
E'I E1:Et 1 758, E1ttG1:a1:00'l-0<; 1:00 1ta'ltEpw1:chou &"(iou 
�uppaXlou, xupiou NEOCPU-OU, 'l..0'1 E1tt'tp01tEUono<; 't00 
XUPlOU ' A9a'la-:;iou rX.o� 'tOU, oa1tel'lri IlEv 't1)<; IXlH1)<;; 
f.X'l..i,rpla<; 1:00 'A'rio'J Xt'l..o),elOU, XEtF o;; OE: E�LOU -00 
, A nW'IlOU I�EP'l.. 'f);: cxiou, E t<;; E'I9ull'f)O't'l OdW'lLO'I. 

S'a făcut deci la 1 758, supt Neofit de Durazzo, 
cu grija lui Atanase Gojdu, printr'un Corfiot. 
Goj du  e ruda marelui filantrop ardelean. 

Cartea ItJ i Coqst. H.  Schenderi, « 'IO'1:opia 't1);; 
apXIX[a<; xal O''J'(XP0'lOU i\IoO'xo1to),Ew;;» , ediţia d in  
] 928 , conţine toate inscripţi ile bisericilor, la pa -

l Ao-(�'l.'r) ,pcqf1cx ��cx. V. Rev. lst., VI I ,  pp.  1 93-5. 

el însuşi Albanes moscopolean ,  la p. 1 7, unde 
spune că Moscopolea a r fi avut mitropol it titular : 
« Ka1:Ct. -iji 0t)i'l' E1:0<; O'W1:+P W'I, "COU 1tCX'llEPW'tel1:0u . . . 
nI 1)'tP01to),[ 1:0'J 't1)<;; 'A "( tw"Cel1:'f)C;; :'II1)-poro),Ewc;; i\IoO'xo-
1tO),EW<;; . K opu1:;cZC;; xcx1 �da()'P0pou, xup[ou N tx'f)Cf!0pou . . .  » 
etc. Origina lu l  acestei Însemnări de pe  condica 
Prodromului (însemnare dovedită în curând de 
noi că e chiar autograf al lui Cavalioti), nu po
meneşte cuvântul « UoO'X°itO),EW;;» , ci dă numai : 
« . . .  M1)'tp01to),[1:0U . . . Kopu't�,zc;; xa1 lE),aO'-:popou» (al 
Corcei şi Selas�orului  1 . La ediţia mai veche din 

I Selasfor = Ţvezda de a z i ,  sat c u  multe mine, l a  Nord 
de Coriţa. 
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« 'Ici"1:opia �lo0'X0itoAEw;» , Atena 1 906, Skenderi e mai 
fidel în reproducerea însemnărilor. Atât Ioasaf, 
Moscopolean crescut la Corita (dovadă că o - casă 
a sa proprie o dăruieşte bisericii Sf. Maria de 
acolo la 1725 ,  după un act  de danie, care figu
rează tot odată şi ca «'AXptowv » ). 
patriarh al Ohridei ( 1 709·42), cât 
şi Nichifor ( 1 743-53), au luat 
toate iniţiativele pentru Înteme-
ierile de aşezăminte culturale ş i  
bisericeşti moscopolene la Mi-
tropolia din Coriţa, unde Aromânii 
moscopoleni n'au lipsit niciodată 
de a colabora cu Albanesii noştri. 

tn interesul albano·român voiu 
dovedi acestea prin descoperiri 
de multe documente, cronici, etc., 
găsite şi  aici, la Mitropolia din 
Coriţa. 

-YI'I itpO; aU'ljAou; &::(aitY)v, xa1 [.Ls E"tOU"ty)V 'IX xO:"ta-· 
1:P0itoO'w[.L€V o),ou:;; -ou:;; lmE'Ia'l-[ou�. 

nEU'l:EpOV. m itpw"tofio:tO'''t0PE:;; va "ttfiwnat xa"t' EţO-' 
x'lj'l ,  wO'xv OitOO "t001:0t a'la),a[.LocY.'IouO't "ta; cppov"t[oo:; 
"twv 11 tXPO"tE� WV ' a >1 oz El; q;av'?) ait€t6'� :;; El; -1)'1 

Adaug, pentru a se vedea mediul 
din care s'au ridicat aceste lă
caşuri, un statut al băcanilor d in 
Moscopole la 1 779 (din condica 
băcanilor, aflată la mănăstirea 
Prodrom, Moscopole), autograf 
al lui Oaniil Mihail Adam Hagl , 
autorul dicţionariului a patru l imbi .  

Fig 2. - Mănăstirea SL Prodrom din Moscopole, fOL C:. Berciu.  

t 1779, ' Iavouo:piou '2., poucphwv [.LitaxcD-towv. 
'Em:t(1) 0),0'1 "to O'uo"'CY)[.LO: 1:000E 1:00 itano; [.Ls 

1:aţtv x0:1 €uppu0[.Liav otaxo:"taCJEx€-at, xa1 itO-S OS'I 
�[.Litm"tat €e; a[.LY)xav iav, o:a "to aeO'Xy)11oVW� owtx€[0'60:t 
(mo "toO oupav iou x0:1 "toO Eitqdou Oo:O't),EW;, Ota EeOo"to 
x0:1 Y] [.L€[; 01  Ex. "toO poucpE"tiou -wv [.Litaxa),tow'I, O),E-

itpocr-a'(Yjv "tWV itpw"towz'�crtOpwv, 11Z "t1)v cY.[.Lap1:iav -ou 
'IX dvat E�W "t00 POUCPE"t{OU, w:;; o),Wp w; ,.0:1 ET l�·� [.L(Q;. 

Tpi"tov. "0-0:'1 EPXE"to:t oH'(Y) itp O:'(f.la"tia, xa1 '(i
VE"to:t cr"tE'Ioxw;; io: a'l O:fi€"to:ţu [.LO:;, "to"t€ (€e; au-o "t0 
xo:"t)djx:), ot:Z 'IX [.L'� '(ivn �Y)f1io: Z,*VEVO;, oWpi�W�lEV 
"tov Kwcr-Y)v �hoocro:, "tCv Eu6u[.LwV T�OUfit"tixou, -0'1 
, AFJo:v6.0'wV J\1 ocrzou, 1:uv N"t(vo: NcY.1:sa, "tov Ja0'''tov 

' PO:�litO·( tcY.vY) z0:1 "tov N "tW vY) V KrJzo: 1, 'Ix 
XcY.I10:JV "to it o:scY.pt z"tou"tOt 7PW-O'l, x0:1 E"tS'fJ 
v a  110tp6.crouv aOE).cptzw; EdcrYj; El; xi0€ 
Evav "tYjv itpa'(p.o:"tda OitoO E"CUX€V, "Av 0llW; 

1j6E),EV EiJ'i"fl &Uo; Ota va XcY.I_l'l'0 ito:scY.pt, 

z-oOtO; 1:0 1:ExVO'l "t00 O'xowu; va �vo.t dito
crU'l O:'(W'( iO; x0:1 TcY.V"to: 'o"(O:)'fiEVO:;; IZT.O "to 
pou:ps.. wv.  In Yjv (;"0:'1 '1 E VE"to:t 7t),oucrWT.cY.pox 0'1 

1:0 T.pi·(flO:, "tO"tE �XE( "'�'1 &OI'; :O:V XcY.fJE E'IO:; 
v&.. xcY.[.LŢi ito:�cY.pt x0:6(;);; � [.Lit0pE[· Owtl� E'ţtt> 

an:o -'�'I XWPO:'I va p:� "tO), [.LrJU'0 "ttvi 'Ix. 

Fig. 3. - Mănăstirea Sf. Prodrom .  I nscripţia de la intrare, fot . D. 8erciu.  eU'ln ota va xo:p"tEpEcrŢi 7tpO:"([.Lccdxv, IZ)),&" 

pouq;E"tWV, l_lE "tO 'Ia D-Wj;EV � "taţt:;; xa1 '� &p fio'lia, 
Ee:;; 1:0 zEcpcY.),a:o'l "tW'l &r6..v-wv Y] 7pO; aU'�)'ou:;; EOW, 
1:wpa 6itoO EXOflE'I,  Ota "t'Yj<;; OEţ tcr.; "t00 'l"t);iO'''tou, 
ax-pa'l E),w0Epia'l Y.a1 [.LE"(cY.),Y)v Y]O'uXia'l, 6Ecm:iso�lE'I 

opou; -l'/a;, 6itoO 'Ia cpu),anwnat xa1 aitap6..),o:X"ta, 
')'.0:1  [.LE E"tOU"tO:J:;; 'IX Oadt),Eucrn Y] otxawcruvY) xa1 '� 
d),'lj fJEta 'Ia Aa[.Lt);\j. AOtTOV itpWWV 6E[.LHw'l X"tiSO�lE'I 

'IX uto:fJŢi EW; 'Ia ţzcpop"to6'?j El; -o flEl-a 'IY) ,  
w ;;  1: 0 - S  azo),u-w;; OUVo:"tCl;t ),aO€t. 

Tho::p"tov. Ta E(fjet,O'''t'{/Pto: "twv crunpocpW'i, fi jou'I 
-wv O'Uflito:-ţ tW"tw i Y] fiW'l, 'Ia 7tCl;�o:p0'lono:t EfiT.pocr6€'1 
"t00 poucp€"tiou, Ota 'Ia [.L1) aOtXE["to:t xavbo: flsp0<;' 

I Document u l  d�
. 

nume evidenJ,}omâneşt. i ,  Între aceşti 
băcani : Costea Busa, Eft imie Ţumi t icll Dina Naţa, poate 
Nastu Raboi an i ,  dacă n u  şi Anton Ghica. - N. Iorga. 
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-xa[,  av 'Pav'(j ditE L6'�� 6 vOLxLaoflEv o� €[� 'tov ao8b-
-TJ v 'tOU Ep'( ao-7J� [ou, Y] �6€),€ 'tOU Y.eI.�t v'{j x�flfl [av 

'tLflTJflbou� &v6pu)7tou� eTI�U TI€PVOUV OLa 't* djOPtZ�,. 
va oap6,o d\; �ov cpel.),axa I �tEoa d� 'to TIa�el.p7J y,al 

E'tot va owcppovw8'(]. 
'Evvatov. "OtCl.V Ot 7tpwtoflaÎ'

o'toP€� Xpel.�OUV tOU; flLXPOU; od 
xaflfl{av [m06€CHV, 'Ia dcpioouv Xel.6E 
6it7Jp€otav 'tou�, xal 'Ia toU; dXOAOU-
6'fpou'I, o[Loiw; xal, ota'l dit06e1.'1ri 
x�vvEva� dO€ACP6; [La�, O),OL 'Ia €6p€60u\!' 
€l; tOV E'I'tacpLaofl0'l 'tou. 

Mxato'l. ' Avrom; €Up€e'?j y.�VE'Ia; 
6itoi) '17. Y.el.fl'(f ouVtpOfta'l [LE 'fOUPy.ov,. 
xC(.'I"C€ 0t7. O�el.pLa cUatO[LE'Ia, yil-'l"CE 
o�a eraoou),L, XC(.'l"CE OLi!!. ri.Uo 'tL, va 
e:r vaL E�W 'tvU poucpettou. 

Fig. 4. - Biserica Sf. Nicolae din Moscopole, fot. D. Berciu.  

'E'IOEXawv. 'fat; KupLaxat; 'ta 
EVfao't�p La va '(l'laL Ocpa).Lo[LE'Ia, o[LW; 
ri.osLa'l EXEL 'Ia ota6 '?j E�W ditO �jl'l 
eUpa'l, y.a(, av "(UPEU€L X�VE'Ia.; t i-
7totE itpă'flla, (f.� 'tov oWo'{j .  'Ofloiw; 
EXEl'lO; erou EX€t EP'faOt'fJpWY, 08'1 
EXSL 6o.7J lla 'ta DeI.)'{j to 7tpă'f[LeI. 
'tou lOt; 'tOit':;v �E'IOIJ, xal tO tUP'� 

(ha�ia'l, vi EX'{j 'Ia SUTa [LE: 'tTj'l &flap'tia'l 'tou. 
UtflTItOV. "O'ta'l fxa wla; xpelav OLa XOUOfl€XLeI.

p7Jv, itpiilto'l 'Ia -ou O'tOtx�o'a E llitPOota 
ei; 'to poucps-wv, xal un€pa 'Ia 'tov 
E flia0ri 10[; �o Epjacrt'�p tov tou' se  oE 
xxI xpu:pa 0:'1 6a xel.flYl x�flfliav crt)�lCPW
'1 iav, 'Ia EtV€ 'to XOU��tE't7J 'tOU oou),ou 
XallEvov, xal 'I a �l1J macr6Ţj €l� 'to 
pou:phw'l. Upo� tOutOL; 'ta IltY.pa 7tCY.t
oia EXouv 'ta Y.eI.�tOUV X ouoIlE't7J 'tpia 
xp owx, 'ta U �tqa).�t€pa DUO 1 l0VV'l 
xpo'l ta.  'FI 7tpWtTJ pou'ra va €lvaL oExa 
'(pocruz, Ucr-EPOV oE 'l. a8w� Yf ll7t0PEoouv,  
C;�tW� ditap aitTJ-a EW� 7tE'I"C€ xpovL a, 
8E/.O'JV 'Ia ota80uv Xoucrll€xtapEou;. 

"Exw'l. 'EXE['10; e7tOU oio'{j Eţix7J (sic) 
'to itpel.w a 'I a.  EX'{j 'Ia it),TJpwcr{j d� tOV 
Y.P L-Y/V  't1/; KOP L-Sd; flDVO; wu -o y.a-' 
€tO� o€06�lEvov xapix), y.al EOiil, d� 
'tov �a�t7tiHi'/ l 't�Ep€flatv �. 

xal tO DvUtUpO'l, ota'l tO cpEpOU'l Ot 
'tSoUllltavitel.o!OS; 2, 'Ia fl'� tD)' IlYPri n; 'Ia €lr('{j E�W ' 
&7t0 t'�'1 xwpa'l, OLa 'Ia 't7. 7tel.p,'fI . dUa va Uia'fri d� 

"EOOO�LO'I . � A '1 'tuX'{j Eva; dO€I,er O; 
TIOU &oty.Ef-o:t, Y] 'Ia uopiSwy.t, Y] 'Ia 
&ŢLflel.�E1·aL, OEv EXEt  f)o.7JIla 'Ia. U7tel.jri 
ci.Hou oLa ExoixTJoTJ, floVOV 'Ia 7ta
p xoŢa6Ţj d; 'to pouCPE'twv , xal 'tO'tE 
'( l'lE'taL 'f] 7tpEitvucra 'tLllwpia. 

Fig. 5. - Biserica Sf Nicolae din Moscopole. Fresca represintand pe ctitoL 

"Ojooo'l. �A'I €:Jps6'?j 'tL'Ia; Drou va 
U0p icrn ŢOV Ilqa),Y/'tEp 6'1 'tou, '� 'Ia 

I R o m â neşte : zabit.  
2 Ro mâ ne�te : geremea. 

in costum din ţara, fot.  D. Eerc iu.  

1 I{ omâneşt e , fa l a nga. 
C i o ba n - b a şi i  ro m â n i .  
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'KtOO'tOl vi E[val Ol OpOl 't00 pouepE't lOU, xa1 '13: 
o'ta600v dwvlw�' OTCOlOt 0liw� 6Houv IiE),E't�cr'(i va 'tou; 
Xal-acrouv , va EXOUV cXV't[QlXOV 't'fjv  'A-rCav 'l'ptaoa, xa1 
va O<!.lcr'(i 1-0"(0'1 'tif.> &oExacr'tq.> KPlt'(i EV � IiEP,!- xprcrEW�. 

Kocrt1) rxo"(xa €lEC5alO[ t. 
Kocr't1] rlOV(1] KlOTCExa €lE€lawL 
Kwv:Jtav't[vo� Ml xa), 1] IIaita6avacr(ou €lE€lalOL 
t 8ulilO � txo),a 'l'�ou.Iit't{zo:.J OEO. 
t 'A6aveX\; Mchou oE €l. 
t Kwvcr'tav't[vo\; N ax l €lE€l. 
'l' ilisa KwvcrtavtlVOu oE€l. 
r tav1] 'l'so't� o oE€lalOL 

Pe lângă manuscriptul autograf aL lui Cavalioti, 
descoperit de G0i în Aug.usJ 1 936, cu data de 1 743, 
la mănăstirea Sf. Petru din Bitcuchi, care va trebui 
să Înlăture ipotesele despre data naşterii lui Ca
valioti ş i  data începerii lui În, cariera de olMcrxal-o; 
În Moscopole, anul aCt:sta (Iulie  1 938) am găsit 
l a  Berat, în bibliote ca M i tropoliei ş i  bisericii 
Sântă-M ăria, alte două autografe, legate împreună, 
plus un al treilea, pe care le  dau : 

'!-tJ!vo', 0appJ.lwVO; 3-'(i tp6 1vo'lto; . . .  ( 1752, Maiu.) 

<PucrlY.� TCpawa'tEtx ţuvtE6E[::;a rapi toO crOepOAc..
"( twtaLou oloacrxaAou xup (ou 0wowpou 'A  vacrtacrlou 1 
Ka€loaAlw'tou 't00 EX MOcrXOTCOAEW\; xai itap' aOLOO 
Exoo6E[cra EV t'(i 'tfJ\; lOCa; TCatp{oO\; VEWcr't: lopu-
6E(a'(i axoA fi . 

IIpool IiLOV. 

OOOEV LWV EV tif.> (l-E'teX aWliato; Olq.> ăUo xal Elvat 
xal AEjEa6al il.-(a60v OlxalOV av EL'ţi opew; etc. (Ur
mează 1 16 file, cu note marginale pe ici colo, 
terminând cu obişnuitul : 1'0.0; xal ' tif.> ElEif.> ' 06ţa 
xal xpa'to<;). 

Apoi şase file albe, după care Începe : 
ME'tatpualx� . lIpol'lilOV. ' 

'1'0 tTj; IiE'taepuatxi); ovolia Y.ata 't�v 'twv itoUWV 
tatOplav dA1]mal &ro 't00 'tau't1]v IiE'ta 'ta epUcrlxeX 
EopE6i)val xal tOU't'Xl<; itpocrLE6crvat . . .  

Are în total 1 76 fi le ,  scriere frumoasă, asămă
nătoare cele i de la 1 743, pe care am fotografiat-o. 
Regret că n'am putut să o dau şi  pe aceasta. 
Că este autograf al lui Cavalioti nu mă îndoiesc. 
Comparându- le cu manuscrisele inedite de la Aca
demia Română (ef. V. Papacostea, Teodor Cavaliofi, 
pp. 54·7,  etc. ) ,  dau Bici mai jos, 1n traducerea 
română fidelă, două pasagi i  d intr'un articol al 
mieu, plJ.blicat săptămâna trecută, în " Drita " din 
Tirana, 17 August 1 938. 

Deocamdată i nteresează studiul manuscrisului 
din Beratul balcanic, albano-grec, al lui Costa Berati, 

I Până aci t i t lul  �r imei pagini e scris C\I roşu. 

Bul. Corn. Mon. Ist. - Fasc. 97, 1938. 

proprietatea Bibliotecii Na1ionale d in  T ir ana, pre
cum şi cele patru manuscrise (după care două 
ale lui Cavalioti), plus un  al cincilea, scris mai 
frumos decât celelalte, însă nu autograf, operă a 
lu i  Nicolae Cersula Zachintiotul, fără dată. 

Manuscrisul cu data de 1 707, fără nume de 
autor (căci este ruptă fi la tntăia), căruia i -am pus 
număn·1 1 52, nu are pagină de titlu, Însă cuprinde 
câteva pagini ş i  desemne asămănătoare cu manu-

Fig 6. - Biserica SI Nicolae din Moscopole Inscripţie 
din interior, fot. D. Berciu. 

scrisul " Ao"(tx1] itpawatEla" al lu i  Cavalioti (1 743" 
din biblioteca mănăstirii Sf. Petru din Bitcuchi)� 

Cel cu data de 1 752 se int itulează <Pucrtx'� 
npawatEla, etc. După 1 1 6  file, alături de "Fisică" 
urmează " Metafisica".  O copie a acestui autograf
al lui Cavalioti o are şi Academia Română din 
Bucureşti , care nu conţine nici data. Cercetătorul. 
l e  va găsi pe acestea la Berat, cu numărul 1 60� 

Cu autograful lui Cavalioti " Ao"(lx'� TCpawcnda'< 
al b ibliotecii de la SI. Petru din Bitcuchi şi cu 

6 
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Fig. 7. - Poarta bisericii Si. Nicolae din Moscopole : zid şi turn, fot. D. Berciu. 

Fig. 8. - Biserica Sf. Nicolae din Moscopole : arcadele, 
fot. D. Berciu. 
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1 ·  
I 

Fig. 9. - Biserica Sf. Nicolae d i n  Moscopole :  arcadele,  fot. D. Berciu. 

Fig. 10. - Biserica Sf. Nicolae d i n  Moscopole : interior, fresce, fot D. Berciu. 
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" Fisica" şi "Metafisica" din Berat (Mitropolie), 
Albania posedă seria autografeJor celor mai vechi, 
scrise în anii 1 743 şi 1 752, pe când "Logica " 

Fig, 1 1 .  - Biserica Sf. Nicolae din Moscopole : fresce, 
fot. D, Berciu, 

. Academiei din Bucureşti are data de 1 755, iar 
' II Fisica" şi  "Metafisica" nu au date de  loc, 

Adaug o conferinţă la Moscopole în anul 1 779, î n  
·care Cavalioti , Danii l ş i  Teodor Hagifil ipi (co
'Ieg bun al celor doi şi  traducător al Evangheliei 
"în l imba albanesă), precum şi iconomul Constantin 
B erat (autorul unui mare manuscris ,  variat, în 
,l imba albanesă, din 1 764) iau parte ca martori. 
După cum se ştie (vedeţi "Povestea unei Cărţi " 
de  d. Victor Papacostea, p. 6), Cavalioti moare după 
zece ani de la  această dată (1 789). Cronica de 
mai jos e scoasă din cartea " L.uv't0!i0<; [O't0PDt� 
7t€pt'(paep'� 't�<; E€pa; M'l)1:p07ta),EWt; BE),qp6.owv " ,  de 
Alexondis, Corfu, 1 868 (p .  72). 

, A7tO-€),EUf.J.X1:tX� , A 7ta:pacrt<;. 

·t 'O Kopu1:�a; xat IocrX07ta),Ew; 'IwaxEtf.J. EmOEOato[· 

t 'H 1'O:7tEtV6-t·�<; � !iWV OlZ 'tau 7tapav'to<; cb"eooEtX'tt
xou '(p6.!i!ia'to<; O�AOV Ihoxaelo't'lJoLV. 'ETEtO� iap 
.Qtxavota '�'tov &va!iE"taţu E!i0U 'te xal 'tau &i{OU BE
A€'(p6.owv, xupCou 'Iweeoaep , ota 't'fJv  €vopiav, '� iOUV 't·�v 
hX)''lJ0iav 't00 L.'tEP!iEV(OU !iE'ta xal 'twv xwpCwv 
Ma),coEvt,  L. ip,(txvt, Kouxtavt, ronl!ia, Moup(xlaVt, 

xa l cl<; ooa !iavop(a xal xwp(a €.lvat €.l<; al)'t�v 't�v 
.Evoplav xal €owB€v 'tau L.XOUf.J.0p(ou €l<; 'to ouvopov 
L.7taBia�, xal E'(cJl �lEV, xaS' (2 bt€xpee't'lJcr€v Eri 'toO 

&'(lou AuxvtowV , xup rp'lJiOplou, ES�'tOUV va 't�v xu-

ptEUOW au't�v 't'fJv Evopiav. (; OZ cl"[to<; BEAqpeeowv 
woau'tw<; E'(U�€.U€ va 't�v XUpt€.u'J"f/ , w<; S[X€.V €mxpa
't�o'{i xal €.l; 'tov xalp6v 'tau 7tpO 'toO rprnopiou xa.l 

E7t1 'toO !iaxapi'tou B€lou au'toO, M€.eoo(ou, y.al 'twv 
),omwv 7tpoxa'taxwv 'twv, 'M�l TC€p l 'tou'tou & 'lo,<fOpa<; 
'(EVOf.J.EV'lJ<; 7tapa 'toO &'((ou B€.),qpeeoluv 'tfJ &ilr- 'toi) 
Xpto'tou MqcD, '(i 'Exx), Yjolt:(-, t);YJepo<; '(EiOV€ 7tapee 'te 
'toO IIava'(tw't6.'tou xal 'tYJ� eZi Ca; xal (Epi";; LU .. laoou, 
OTCW;, Ot' €ţapx{a; 'tau &'( lOU Kopu'tsa; xal 'toO &'(lOU 
IIpwTCwv xal AUXV lOWV , e�WpYJe'?i � 7tpa; � !ia; &n�
),ou; otaepop&' aikfJ xal oucr1:'�OWOt v � f.J.[v -'fJv €.CP'fJ
V l(!.LXV ot a)J,aT0v, d't€ ota f.J.xp'tupWV, dtE EX TCo;pa-
06cr€w;. �u'(Xp0't'(eEVtWV � !iwv &!iepo-€'pwv, E!i00 'te 
xo;l 'tOU ci'(iou BE),qpa.owv, EV MocrxoTCa),€.t xal Nl'lJ
'tpoTCa),c.l 'toO &'(tOU Kopu'tsi"�, xup 'Iwax€tf.J., 7tCt;p6V'twv 
OZ 'tOU &'( tOU 7tpCÎ>Yjv rx6pa; xal 'tWV Ev'tt!iwv XA'fJPl
xwv 'tij; M·�'tpoTCa),€W; 'tall'tYj�, Y.al ),O'(O-plOij; ou 

0!i"xpa<; '(€.v0!isvYj;, E7tElO� EV epptx'tij"l Emn!ilep E!iap
tllp'lJO€V 6 &ito<; Bs),qpiowv, xup 'Iw6.oxep,  xad 't·�v 
f.J.ap'tupCav 'tYJ<; &vaepopa;, o'tt oYj),ao'� €t<; 'tov xatpav 
'tau, 7tpO 'toO xup rp'lJ '(OpeOU, au'to;; b.ur-leus 't�v EVo
pCav c(u't�v xai TCpO au'tou ot TPOX6.'t0XOt 'tij<; E1tap
I.w..;; Bc),qpiowv, tOll'tOU J..ci.ptV y.t{.·(W xo;p'(J't�BYj'l 't�v 
EvopCav 'tXll'tYj'l, 'Y.al b1:w &7tO 't00 Vu,' xal €ep€ţYj<; 
!iEl,o; 'tYj<; E7tapxix; B€),qpa.owv, xal exaaw<; &va
TCau€.oBw €l� d Ey.TCa),Xt opta 't fJ ;;  'l..xt'  au'tov ETClXp
x(a; &tap6.xw;, !iEVW'l E-. ' �cr'Jx:a; EV 4> €xA�BYj . 
TOll'tOU XeepLV '(EiOVS 'Y.al 'to 7tapov &TCoepaV'ttZov €l<; 
't�v 7t€pl 'tOll'tOU o€oa twotv xlXl &Oep6.),Eta'l Evwmov 
'tau 'te &·( tOU Kopu'tsa;, xup 'Iway'c:l!i, xal 't00 &ilou 

Fig, 12, - Biserica SI. icolae din Moscopole :  fresce, 
fot D. Berciu .  

7tPCÎ>7J'I rxapa;, xup L€PlXep€i!i, 'Y.al 'tWV TOZPEUP€&€.V'twv 
tV't t!iW'l XA'lJPlXWV, EXW'l 'to xOpo� 7.0.1 O€.O,,-lOV EV 

, , 7t1XV't( 't07tep. 
CftţJoe'-ep ( 1779), AUj'OllO'tOU tO'. 

t rxapa� xal ÂuppaX (ou KWVOtIXVtLVO; 6TCOO€Oatol'. 

http://patrimoniu.gov.ro



I NSCRIPŢIILE BISERICILOR DIN MOSCOPOLE 1 4 1  

! 'O rrp<9 fJv rzopa� �Epacpst fL fJ.ap1:UpEl. 
' t 'O OtY.O\i0l-"o; EV tEPEDcrl Kwvcr1:av1:rVO� fL'l:pW;;a. 
't 'O EV EEPEDcr� craxEUapw; LhV('�), !J.ap1:UpEr. 
· t 'O tEpoOtoacrxaAo;; TpW1:0itaTit:Z� 8soowpo;; fJ.'Xp1:UpEr. 

esoowpo� Xa1::;;ii -<[>t), mitCo1j� l.lap-UpEr. 
BpE1:o� Kwvcr1:lXV1:ivou fLapWPSt. 

Cronici albano·moscopolene se află în Condica 
Mare a Mitropoliei oraşului Coriţa-Corcea (Korya) 

. (p. 22). 
Kad .0 1822, 'Iouviou Hl, cruvso'l) TCUpy.a·lCt. 

· ct� 1:Y/v a'(opav fLa�, �1:l� ha'l) 6),oxhlpo�, fL� 
· � 'Y) fL[av fLqabjv 1:ii;; itOAl 1:sia�, xa9' ocrov 1:'�V 
CGu.'�v Exdv'f}v Eoo0f!aolX itoUol .Wv SI.litOPWV 

· dxov cpsP1i o),o:� .uJV 1:i:;; itpa'(fL a tEia� XitO 
TplScr'tWV xlXl Bsvs1:Cav, 11 A 1jcrtOl oE SX 'twv 
l\IocrX0ito),nwv d XOV fLE.CGcpSP1i EV1:aD9a, w;; d� 
&crcpaAscrtEpOV IlEpo;;, o),CG tWV 't?: itoHmfLa itpai

, }LCG1:a xCG! Aoma, w; cpooOUfLSVOl d� EnopofLCt.� 
- 1:WV Toupxa),olXvwv, xal el itXV1:X EV1:0� 0),[ iWV 
· wpwv .1j� VUXtO; S'{lVIXV itaplXva),wfLlX toO itUPO�, 
xwpl� '17. crw9'fi.0 fL'Y) OEV, 

Tot acolo, Ioasaf dăruieşte casa sa p.roprie 
mănăstirii Sf. Maria din Corcea ( 1725). 

'O fLXXIXP(W1:IX-O�, ).0·(lW1:a1:0� xlXl 9WitPOOA 'Y)1:O;; 
IIIX1:plapx'l)� .ii; TPcJ)1:'IJ� 'Ioucrtlv(lXv1j� 'AXplOWV 

' -x.al rracr'l)� Bou), ilXpCa� xaL llPOEOPO� Kopu1::;;a� 
' xal Is),acrcpopou, XUpto�, XUp to� ' IwacrlXcp, &'ftEPWcrE 

''t'ii &1(0 xaL crs6acrfLtw'tc'"1i fLov"?J 1:1j� 'r itEpaiCa;; 
· BW1:oXOU 1:'ljv O lXOD0f!'�V  t1j� o lxia� fLE1:a 7Cacr'l)� 
"t1j� TSPWX1j1- aut*, qv <fJxooofL'l)crsv b. 9E(-lI::),iwv, 
dVaAWfLlXcrtV lO{ol� olxd0 xal Eittf!dE[0' 'A'f tEPWcrS 

-oE 1:aun v xaptV t)iuXtx1j� crw-'IJPCa; EaU1:00 , 1:WV 
jOVEU,V au-oO xal 'tW v crUT(SVWV aU1:00. A lwvia 

' � fLV� f!'Y) 1:p i�. 
Prin mijlocirea lui Ioasaf, Nicolae Mavro· 

cordat trimete în fiecare an din Moldova 
1 50 de groşi pentru înfiinţarea şcolii din 

' Coreea, la 1 728 : 
'O 6t)i'f} ),o1:a1:0;;, cr0cpWtatO:; xal 9wcrsoEcrta.o:; 

AMEV.'f}:; XCGl 'HFfLolV itacr'f}� OunpOO),iXXCiX�, 
- ".upw� ' Iwavv'f}� N txo),ao;; 'A),E�avopou Maupo
' xopo(ho�, fLWt1:EucraV1:0� .00 lla1:ptapxou, xupiou 
" lw&cratJ, &cptEpwcrE Ota xpucrooouUou aU&SV1:txoO 
'tfl aU1:fI &'(:W1:(7.1:1i M'l)1:pOitOAEl Koputcra.� '(pouta hatov 

· 7i:SV1:'f]xovta ( 1 50) xa9' EY.xcrtOV EtO�, El; crucrtacrtv 
crxo),siou 'EU'IJvtx1j;; rAWcrcr'f}�, xaptv t)iuXtxii� crwt'l)p ia; 
"t1j� EiXUroO 'rt)i'l)),Ot'IJtO�, tWV iOVEWV y.al tWV tEY-VWV tou. 

'ExOEOOtat DE tO xpucrooouUov auto itXpa tii� A. 
, crt)i 'f}AOn tO� EV EEL crwt'f}p iep XtAtOnij) ETtXXoutocrtij) 
. clxocrtij) 0106ep, Au'(ouutOU 15. A lwv(a � f!v� f.l'Y) tpC�. 

Vor urma 1 menţiuni de cronici despre Mos
.copole şi Coreea. 

I Le vom da aiurea. - N. 1. 

NOT Ă. - Autorul textului de mai sus, d-I Ilie 
Chiafăzezi (Ilo Mitke Quafezezi) e directorul unei 
şco ale alb-anese din Coriţa. O-sa scrie şi' vorbeşte 
corect româneşte, folosind după p0stbi-lităţile d e  
acolo, sporite î n  present prin înjghebarea unei 
biblioteci la Institutul l{omân de la Santi Quaranta, 
bibliografia românească. A tradus şi din literatura 
noastră în limba albanesă. E cel mai bun cunos
cător al manuscriselor aflătoare în mănăstirile ,  
b isericile şi bibliotecile din Albania, de unde a 
cules un foarte bogat material. Colaborarea d-sale 
în cadrul Institutului Român din Albania de  supt 

Fig. 13.  - Autograf al l ui Teodor A nastase Cavalioti. 

conducerea d·lui profesor N. Iorga, devine cu atât 
mai preţIoasă. 

La textul d-Iui Chiafăzezi, revăzut de d. profesor 
N. Iorga, am adăogat o serie de fotografii din 
Moscopole, cel mai  de vază oraş pe vremuri din 
Balcani, cu o populaţie organisată pe bresle (v. 
şi condicele din mânăstirea Prodrom) care s'a 
apropiat într'o vreme de numărul de 1 00. 000 de 
suflete, cu o tipografie, o şcoală superioară şi 
numeroase biserici, care conţin adevărate comori 
de artă, necercetate încă. Multe fresce sânt în 
bună stare, altele sânt însă pe cale de a dispare, 

http://patrimoniu.gov.ro



1 42 BULETINUL COMISIUNII M ONUMENTEL O R  ISTORICE 

>cum este de pildă fresca din bisericuţa Sf. Varvara 
represintând pe ctitorul Costache Vretu în hainele 
locului şi ale timpului său, spre deosebire de u n  
alt membru a l  aceleiaşi familii care apare în bi
serica Sf. Nicolae (fi�: 5), în1I 'un costum analog 
.aceluia purtat de boierii ctitori de lăcaşuri sfinte 
de la  Nord de Dunăre. Bisericile din Moscopole, 
cruţate ca prin minune de la prăpăd şi încunjurate 
azi de toate păI ţile de grămezi de ruine, arată 

vEcrtchou ăpXuYtoe; xupCou xup rEWPi7J rxoij-t�O, E1t 
hou;; �P[l'. 

t 'AvEcrtOpijeu (sic) (; eErOe; xal 1tIXVcrEil:tO; va.o;; 
oOtoe;, tOU &iiou EVOOţOU 1tpocpijteu IIpoopo[lou xa.l 
Bcmt7Jcrtou ' IwlXvvou , o�a cr1)Vop0[l'7je;, X01tOU xa.l [loXeou 
teu 1ta.VOcruOtlXtOU XS: xaaU�iOU[lEVOU xup 'A Y'twvijou (E
P0[lOVIXXOU 'Xcd o�,z EţOOOU tOU tt[l7JWtlXtOU 'l,al e()"(EVE
crtlXtou ăpxoYtoe; xup M7JXIX),te; (!le; [laxa.piŢou K6crta.*, 
Eval'x.EV tr;; �[u]Zr;; a.UtOU Cf.[la. cr�vouo:J xa.l tEX'rlJe; 

autou, &pX tEpa.ŢEOWYtC; iou [laxapto
tlXŢOU &PX tE1t1)crX01tOU Ţiie; &ltotIXŢ7Je; 
1tpoŢt; ' lou:m[v t]av1j;; ' AXptowv , xupiou 
Y.upio:J xup 'Epatiou, E Cv>X1toue; (sic) 
165\J. 

Pe margene. mai mic : 
* Ko:), 1)v[xou Mova.xou. 

La Sf. Nicolae (fig. 5) : 

' H-(<X1t7Jcra. KuptE, t'fjv EUitpE1tEta.V tot} 
orxou crou· [lij, Kupts, cr:JVX1toUcr'(j;; [iEt' 
&[iO::PŢw),wv t-{Jv �uX1Jv [iou . . 

La Sf. Nicolae (fig. 6) : 

fig, 14. - Institutul Român de la Santi-Quaranta (Albania). 

'O eCOŢEp1tYj.;; oUŢo;; 6 vEWe; tOU &'(iOl> 
N 1)xo),<xou, Ev . (htY'�Ţrp [ib UOpU[iEVOe; 
EŢEt &'( 10 6W"(EvCo::e; 0�xo::', xaŢa [i1jva. 
'IollYto'l , EUŢUxs:e; EO'7JCPE tEP[iO:: xa.ta 
ŢO te' tou �E1ttE[i0p{'1J [l7Jvo�, xata oS: 
tb 0�x6' crWtijptov EtO �61totu1twe; OtE
iPIXCPiJ tO Cf.cru),ov auto[) o1j[la &vaAw[iacrt 

>care a fost strălucirea acestui centru românesc 
de  od inioară. Studierea acestor biseri c i  cu ins
cripţiile, condicele,  hrisoavele şi bogatele lor pi cturi 
în care se resimte şi o influenţă venită de la Nord 
de Dunăre, fdce parte din programul de a ctivi-
1ate a l  institutului de la Santi  Quaranta, ca şi 
cercetarea artei bizantine şi a folklorului. 

NOTĂ . - Dăm mai jos textul unor inscripţii ' 
d in  Moscopole, pe care le tr Jnscriem cu greşelile 
lor de ortografi e. 

La Prodrom (f;g. 3) : 
t 'A VExat vCcrl)7J (; eeroe; X'1.1 Idv.uE1tto;; vab;; ouw�, 

ata cr7Jvor;o[iiie; xa! EţOOOU tOU t1]!11)0tlX'tOU xa.l EU"(E-

tWV T'Eptţ crEocrE1tCWV (sic) xptcrŢtavwv. E1tl oS: tot} 
1tapovto; EXitPET'W;; EţEbto::crtat tO 1tEpqEVO[iEVOV tot} 
xa6o), txoU 1taYt'{j 1tIXVtW;; ota XEtpoe; 1to),utcr"tOpoe; :tE 
xcd Oţ:J'(PIXCPOU XO::),IX[iOU tOU 1tavo:HWt<XŢOU xup Co:J xup 
Lh6[ioj, "tOU LE),EVtt�tOtoU, x'1.1 Ţij} x. Cf.. (sic) xat' aUŢov 
ţU'Iopfooe;(;) Kwvcr'tavrCvou tE xa.! XpijcrtOU, 1tO),UŢE),E( 

_ x�p.Y.ni0 toQ E�' 't'{j [iaxapCa 't'{j ),�ţE t XUfE 10U xup 
Xc.:t�jj rE�p"(iou, &px tEpa'tEuOVŢOe; EV 't'{j 'A Xpiot xar 

- LE);-O:crcpOPrp Ţ05 -[iaxo::ptw'tIXŢou XUPlOU xup 'lwicracp , 
Err�· 'i)c;- -Em'tpom Y..1je; X7JoE[iovijae; tou xup 1ta1tCZ N txO
),ârp ti).;; 1t0UcrtW (sic) 'OxŢw[l0pCou O"(OOn b! OEX<Xtn. 
'X,o::ta ' tO awxc;;' EŢO;; Ţ1je; EV crapxe1 Kuo1ou t00 �w-
tiipO; � [iGl� oCxovo[i1o::e;. 

I 

D. Berciu, 
couducâtorul Institutului român din Albania .. 
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In Le Messager d'Athenes de la 28 Maiu, cineva 
<care semnează O. L. A. reia chestia săbiei "Dom
nului Constantin" ,  reproducând şi această părere 
a directorului Museului din Turin ,  unde se păs
trează unul din exemplare : 

" No. 3835, Turin, 22 Maiu 1 9 1 1 .  Monsieur 
(autorul notiţei). 

Je vous envoie I'estampage demande. Mais je 
ne vous cache pas que dans le catalogue du 
Musee i l  y a une note qui refute l 'opinion de  
{Victor) Langlois ; elle -d it que  le  pJoprietaire du  
sabre a du  �tre quelque prince Constantin, portant 
le titre de cxuetv'tY}�, donne â tout archonte ou 
noble digniţaire. Le nom et la forme de  l 'ecriture 
montrent qu'il s'agit d'un prince de Moldavie". 

Anonimul e contra acestei păreri. Se sprijină 
pe numele de  Constantin, care e şi  al ultimului 
lmpărat bizantin. "Forma literelor" ar fi nepotri
vită cu "vremea când Moldovlahia (1) se găsia 
supt dominaţia turcească" şi ar fi aidoma ca în 
i nscripţiile pe marmură sau pe i coane". Auetv't'1}� 
s'ar explica prin aceia că Paleologul "s'a suit pe 
tronul Bizanţului în  circumstanţe dureroase" ş i  
"a  refusat să fie încoronat la Sfânta Sofia" ,  
Phrantzes e l  însuşi intitulându-l cxuetV't'1}� i',Up Kwv
crtC(v'trvo�. Dacă-şi dă în diplome tit lul imperial, 
e " pentru a înălţa importanţa acestor favoruri" .  

Sabia e însă "pentru usagiul personal", şi el 
"se umileşte înaintea lui Dumnezeu".  Ba ea ar 
putea veni d in  vremea când Constantin era numai 
despot. Sabia s'ar fi vândut "cu unul din stea
gurile lui Mohammed al II-lea". Şi, în sfârşit, 
icoana Maicii Domnului e a apărătoarei Constan
tinopolei. 

Ingeniositatea acestei argumentări nu  resistă la 
critică. Nicio singură afirmaţie nu se  menţine. I ar 
cunoaşterea formelor de  grafie şi artă în vremea 
Brâncl>veanului îi lipsesc cu desăvârşire autorului. 

* 
Ioan N. Teştiban, Dintr'un pridvor cu fresce 

[Roman 1 939]. 

E vorba de frescele bisericii episcopale din 
Roman, care sânt presintate într'o strălucită re
producere 'n colori, datorită, cum se spune cu 
mândrie în titlu chiar, "Secţiei  de arte grafice a 
Liceului Industrial din Roman". A se  observa că , 
şi în epoca lui Rareş, Alexandru-cel-Bun, alături 
de frumoasa Doamnă a lui, e presintat ca foarte 
bătrân, cu o lungă barbă albă. Foarte interesantă. 
şi vederea, corespunzătoare, a Cetăţii-Albe. Alături,. 
a cetăţii Sucevei, cu turnurile zidurilor. In " Danţul 
Salomeii " ,  părechea re.gal� şi  dregătorii sânt în 
costumele mbldoveneşti ale epocii (p. 7). Cu pri-· 
vire la inscripţii le romăneşti elin pridvor (v. p. 
35), ele arată prin aceasta chiar că nu sânt d in  
epoca lu i  Rareş . 

* 
Alba-Tulia, Itinerarul turistic, al d·lui Const. H. 

Economu (Alba-Iulia 1 939), va aduce, cu modesta-t 
presintare, mai ales în ce priveşte ilustraţiile, un  
bun serviciu. Ca observaţii e sigur că "Fehervar" 
e traducerea vechiului nostru Bălgrad, care trăieşte 
încă în gura poporului, deci : "Cetate-Albă" (p.  
6). Dar numele slav nu poate veni de la un sim
plu grup de populaţie, ci de la un Stat, şi el nu 
poate fi decât cel aşa-zis "morav", cuprinzând şi 
Panonia, înlocuitor al celui carolingian, de la care 
a împrumutat sistemul cetăţilor (burguri ; pentru 
Unguri, mai tărziu, wir) . Deci acel Stat a pă
truns pănă aici, fixându-şi la întrarea în Ardea[ 
cetăţuia de graniţă contra invllsiilcr barbare. E 
un element nou de  introdus în istoria Românilor. 

Bună partea istorică, şi pentru vremea cea mai  
nouă. Se reproduc toate bisericile. Ar fi fost bine să 
se ară/e ce am moştenit şi ce am adaus, deosebit. 

* 
Din biserica unită din Făgăraş. 

Pe zidul din dreapta, sus : 
"Cu m ila lu Dumnezeu am scris eu numele aice 

ca să pomenească la sta beserecă, eu, N ica, copilu 
den casă, care am fost ispravnic mare, m[��eţ]� 
Iunie 24, 1 697" .  
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o cercetare inddung3 tă , făcută zi de zi de la 
sat la sat, de la o biserică la a ltă biser ică , imi 

Fig. 1.  - Biserica d in Capăt. 

ingăduie să aduc inainte resul tatele care reiese din 
acest s tudiu, care poate adăugi un ca pitol nou 
la cunoaşterea arhitecturii, picturii, chil' r lucrulu i ,  
in lemn l a  Români. 

Nu este niciO indoială că aici, ca şi in Ardeal , 
cea d'jntăiu formă de clădirea Iăcaşuri ior bise riceşti 
precum şi a caselor de locuinţă, a tn: buit să fie 
in lemn. Această primă formă insă a d isr:ărut. 
căci n'am găsit nici o singură biserică din acest 
material asilmănător cu acela, aşa de numeros , pe 
care-l întâlnim in Ardeal, poate şi în unele părţi 
ale Banatului, pe care nu le,am văzut, in Bucovina, 
unde forma este aceiasi ca si la bisericile rutene 

, , 

din Galiţia ,  in unele părţi a le Moldovei şi chiar, ca 
la Văleni ,  lângă Piatra Neamţului , ici şi colo, ca la 
Poseşti, din părţile muntoase ale vechii Domnii a 
Ţării-Româneşti. De lemn se păstrează numai, pe 
lângă masive le alcătuiri de  piatră ş i  de cărămidă 
(fig. 3, 4,6), adăpost urile trecătoare pe care, pentru lu
crul câmpului, şi le-au făcut şi le păstrează Români i  
din aceste părţi î n  mijlocul a ceia c e  e i  numesc 
"pământe" sau " păminte", această locuinţ4 provi
sorie având în graiul ardelenesc numirea de "sălaŞ". 
BlIl. Corn. MOIl. Ist. - Fasc. 98, 19018. 

Biserica de lemn a putut să aibă fiin tă, ca 
la Capilt, in Torontal 1 (fig. 1 , 2) , in această parte 

răsăriteană muntoa să, strict delimi
tată de natură aproape ca o ţa ră 
deosebită d Banatului ,  numai in tim
purile cât se continua aici o viaţă 
ţărănească aproape autonomă ,  supt 
ocrotirea, adesea intermitentă, a prin
ţ i lor maghiari din Ardeal ,  sau, adaug, 
şi in e poca, destul de indelungată, în 
care stăpânirea turcească s 'a inti n s  
asupra acestei regiuni ,  fără s ă  aducă 
un nou fel de zidire, moscheile ele 
nseşi trebuind să fi fost , foarte târziu ,  
numai i n  centrele mari, căci Turc i i  
nu s e  aşezau în sate şi, chiar dacă 
ar fi făcut-o, ei ar fi fost in număr 
mic şi D U  s'ar fi putut gândi să ridice 
acolo un lăcaş de închinare. Din arhi
tectura turcească a putut să rămână, 
mai m ult decât dintr'o influenţi{ pe 
care ar fi exercitat-o Ţara-Românească 

Fig. 2. - Biserica din Capăt : vedere din faţă. 

1 Reproducem două vederi ale ei după broşura părintelui 
Caius Pascu, Din trecutul bisericii de lemn din Capăt 
(jud. Timiş- Torontal), Timişoara 1 939. 
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Fig.  3. - Case din comuna Pecinişca 

Fig 4. - Casă In stil romănesc in comuna Carnea . 

• 

L,�����====� 
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şi ea influenţatii de sti lu l  Turcilor  otomani ,  acele 
deschideri boltite ale unor case sau şi câleva 
pridvoare bisericeşti, sprijinite, nu pe stâlpi ,  ci 
pe nişte pilaştrl piitraţl , de un caracter d{ stul de 
vulgar, pe care l e  gi'lseşte cineva numai ici şi 
colo amestecate cu arhitec lura obişnul lii, care 
nu cuprinde nimic inaintea pi'ln: telui din faţii a l  
liicaşului sfânt. 

Elementul  vechiu s'ar căuta în zădar, cu toate 
zvonurile care circulă une ori, în anumite părţi 

Fig. 5. - Sfeşnice de lemn din biserica din Domaşnia. 

din Banat, cum sânt cele douăzeci şi două de 
sate u nde s'au aşezat, în mai multe rân duri, 
de  .... a lungul secolu lui al XVI r I- lea , aşa-numiţi i 
Bufeni sau Ţ ereni, veniţi din Oltenia şi între
buinţaţi la lucrul mine lor, e lement curios şi de 
sigur preţios, cu priv ire la care realitatea pe care 
am putut-o observa în patru centre de a le lor 
este fără îndoială i nferioară frumoasei legende 
poetice pe care o răspândesc i ntelectualii ridicaţi 
dintre dânşii, cum a fost povestitorul de talent 
Damian Izvernlceanu. Este adevărat cii aici, de 
a ltfel şi în câteva al te ca suri, unde l ocuitorii nu 

sânt Sufenl, adecii acei oemeni din pădurea cu 
bufniţe, ci Frătuţi i ndigeni, autohtoni, se observă 

Fig. 6 - Ch,vot din biserica de la Bolvaşniţa. 

câle un cerdac de l emn care se adauga la clă
d irea de cilrilmidil. Acolo putem sil recunoaştem 

Fig. 7. - Biserica din comuna Globu-Râu. 

o obişnuinţi'l adusă din patria cea veche pe care 
aceşti strămutaţi o vedeau necontenit in visul 
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lor, ca in cu tare Însemnilri pe o carte biseri- - numele prefăcut de adm i n istraţia austriacă s'a 
cească .in care unu l ,  ariltând că a ajuns in "Ţara transmis Unguri lor -, au pâstrat foarte mul te  ele-

fig.  8. - B iserica din Mehadia. 

Banatului", spune că el este din "Tara-Româ-
) 

nească« ,  şi că, de oare ce toţi oamenii ţ in mai 
mult la vatra lor, i l  doare inima pentru această 
moşie pilrăsită T. Dar biserica Bu feni lor n'are nici 
cel mai mic element care s'o deosebeascil de 
biserica acelor fraţi faţă de cari ei rămân şi pănă 
astilzi într'o atitudine de isolare. 

Casa de bArne a B:'inăţenilor români, fără deo
sebire de origine locală, această casă mică, aco
perită cu stu� sau cu coceni, este menţionată şi 
în cărţi destul de târzii, cum este frumoasa 
descriere a acestei regiuni de leonard B6hm, 
la 186 1 .  

I c i  ş i  colo am putut s ă  fac a "l e  fotografia lo
cuinţe de acestea mai vechi, astăzi lăsate în 
părăsire sau Întrebuinţate ca grajd, aşa încât, 
uitându-ne prin micile ferestre piltrate, care par 
a fi potrivite pentru apărarea împotrIva deselor 
năvăliri ale Turcilor pe vremea războaielor cu 
Austriecii. în loc să descoperim o biltrână aşe
zatil la rosturile ei casnice am găsi t vaca gos
podarului. 

Atunci când de sus, oficial, a venit o indrumare 
către noua formă de clădire ţărănească, de care 
ne vom ocupa îndată, unii Români, ca acei din 
Corni, în lumea administrativă româneas�ă :  Cornia, 

1 V. publicaţia mea, O bservaţii ş i  probleme b ăn ăţene, 

in Stlldii şi cercetări ale Academiei Române, despre istoria 
acestui Banat de Răsărit. 

Fig. 9. - Biserica din leşelniţa. 

mente din vechea zidire neinfluenţată de arhi
tectura rurală a Apusului. Câte una din aceste 
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fig. 10. - I nscripţia zugravlta a biserici i  d in  lablaniţa. 

case cu cE rdac în raţă este alcătuită In trei 
odăi, din care cea din dreapta, ţinută destul de 
cura l ,  chiar atunci când înăuntru l ocui C'şte o biata  

babă părăsită, cea  din stânga fiind întrebuinţată 
pentru păstrarea grâuJul, cânepel, fasolelor Şi 
pentru depuD E rea  deosebiteJor unelte de casă, la 
mijloc fiind vatra, al cărîi fum mi s'a părut ci! 
nu se duce în întregime prin horn. Aceasta ar 
fi o formă de casă româneascc'L 

O a lta, tot cu cerdac, nu are încăpere mijlocie, 
asa Încât bucătăria a trebuit să se facă într'o 

, 

înjghebare din curte, şi întri deci de-a dreptul 
într'o odaie foarte mică , întrebuinţată ca deposit, 
iar în dreapta, şi pentru locuinţă şi pentru pri
mirea oaspeţilor, e ste o cămăruţă îngrijită , pe 
păreţii căreia, în l ipsa oricării griji pentru răs-

Fig. 1 1 .  - Icoana din biserica de la Domaşnia. 

pândirea i coanelor şi a tablourilor în legătur� cu 
d inastia şi cu rosturile ţării, astăzi unificată, se  
atârnă to t  felul de banale iconiţe catolice, care 
se vând la bâlciuri. In sfârşit, in gospodăria cea 
mare, la intrare, într'o groapă, este fabrica de 
ţuică , prin adâncul întunerec văzându-se, in 
vremea  fabricării acestui l icvid, scânt�ierea ve
chilor cazane de aramă. De jur împrejur, ca la  
hailurile din vechea ţară liberă, se  întinde cori .... 
dorul, din care se întră in odaia de o orânduire 
mai complicată. 

Asupra unor mai vechi înjghebări de lemn 
care au fost distruse, şi în concurenţă cu această 
încercare de adaptare a vechilor amintiri cu  

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 1 2. - icoană d i n  biserica d e  l a  Domaşn iJ.  Fig. 13. - icoană d in  biserica de la Corni.  
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fig 1 4. - I coane din biserica de la Cal ni. 

Fig. 1 5. - Icoane din biserica de la Bozovic i .  

1 5 t  

I 
II 
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modelul cel nou, s'a aşternut prin casi:! ca şi prin 
biserici:! stilul cel nou pe care l-a adus adml
n istraţh austriaci:!, instalati:!, cum se ştie, la 1 718, 

dosul pi:!retelui de la Vest, in l inii zugri:!vitt', decât 
în câteva mai rari casuri, ca la Bolva�nita, pentru 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, la Ora viţa, pentru 

Fig. 1 8. - Icoane de la biserica din P lugova. 

prin pacea de la Pojarevic-Passarowitz şi men
ţinută cu toată infrângerea din războiu l  de la 
1733-39 (fig. 7, 8, 9). 

1 828 (fig. 10, 20, 2'2), şi la Cornl, pentru 1 862 (fig. 2 1 )  1 .  
Protocoalele, pe care n'am avut  fireşte vremea 
să le cercetez unul câte unul, dar care vor trebui 

Fig. 19. - Icoane de la biserica din leselniţa. 

In ce priveşte bise ricile, niciuna nu poart<'! , studiate de o m is iu ne de studen ţi , ca r e . să ia pe 
dupi:! obiceiul din Ţaril, o inSCripţie. Ea nu se 1 Cetirea Ît;Scripţiilor, i n  studiul citat la Academia 
găseşte nici săpat<'!. in piatră la intrare, nici în Română. 

Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 98, 19i18. 2 
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Fig. 20. - I nscript ia  biserici i d i n  Bolvaşn i ta .  

Fig. 2 1 .  - I nscri ptia hiser ic i i  d in  Corni. 

I 
Fig 22. - I nscriptia biserici i  d i n  Oraviţa. � 
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fig. 25. - Icoană din biserica de la Bolvaşn iţa. 

rând deosebitele biserici, fc1rlI a copia de mai 
multe ori un text i dentic, incep prin anii 1 780, 
fiind redactate româneşte şi de episcopii sârbl, cari, 
in mare p3rte, ca Iosif Ioanovici Ş:lcabent, erau 
cunoscători ai l imbii noastre şi in iţiaţi i n  toate 
rosturile româneşti. D !  la punctul de plecare a l  
protocolului, ici şi colo plistrat in  intregime, se 
poate ajunge neapărat la stabilirea u nei date 
pentru intăia ridicare al Ilicaşulu i .  Pe alocuri se 
dlI insă u na de caracter tradiţional, precum este, 
într 'un ca s, acela de 1 777. 

A�a, cred eli, şi in ce priveşte casele ţlIrlineşti 
şi in ce priveşte bisericile, afară de rari ex
cepţii, - şi , chiar atunci, s'ar putea admite ca datei 
anterioară numai o injgheb3re prim iti vlI, care a 
dispărut , - modelele au fost aduse şi impuse po
pulaţiei şi preoţilor numai după stabilirea unei 
l inişti permanente i n  acest Banat ,  i n  momentul 
când Casa de Austria a renunţat să caute prin 
războiu intinderea graniţi i posesiunilor sale plinei 
departe in Balcani. Deci către sfârşitul domniei 
lu i  l Js i f  a l  I l-!ed, dupii. i ncheierea pii.cii de la 
S iştov, şi dupli ce  doi succesori a i  lu i  au intlIrlt 
instituţia, mai veche cu a proape un şfert de secol, 
a grlIniceratulul, adecli a serviciului militar sta
tornic, pănlI la o anumitlI vrâstlI, al ţlIrani10r 
rămaşi in satul lor şi ducAndu-şi pe a lMuri ş i  
ocupaţia lor agricollI, s'a creat ca basli a intregii 
acestei arhitecturi, forma, obişnuitlI şi pentru lo
cuinţă şi pentru biserică, în  regiunile apusene, 
de unde venia dinastia , şi În toatlI lumea ger
mană, pănă in  aceste margeni aie RăsărituluI . 

fig. 26. - i coană din biserica de la  I3ozovici. 
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Este vorba deci de o casă având norme le de 
construcţie din regiunea Rinului, a Bavariei, a 
Sua biei, de un  sistem de sat in  care casele acestea 
sânt legate una de a l ta ,  in�irându-se odăile În 
lungime , fărel curte in  fund şi , in faţă, numai un  
spaţiu destul de ingust. Este, adecă, nu  o creaţie 
a vechilor Germa n i , cari trel iau cu totul În  alte 
imprejurări, ci imprumutarea normelor care au 
presidat la f Jrmarea st i lului galo-roman din Apus, 
aşa cum se vede şi astăzi, a lMuri de ferme iso
late ,  in tot Sudul Franciei ; dar ceia ce predom
neste este caracterul mi l i tar. G relnicerii acestia se ) ) 
găsesc asez � ti În frd gmente le, în tru totul asemenea , ) ) -- ---

Fig. 27. - icoană din  biserica de la Domaşnia. 

a le  u nei ur iaşe căsărmi : de alminteri , În unele 
insemnelri de d"n i i  pe cărţ i le bisericeşti de la 
ince pu tu l seco lu lui al XIX-lea , dându- se numele 
donatorului şi calitatea lui in această oaste spe
cială, se a dăug ia numărul pe car�-I poartă el in  
a lcăt uirea ostăşească a loca li tăţi i . In astfel de 
condiţ i i ,  evident că n imeni n'are dre ptul la ori
g ina litate. Celu lele ace stea stau gata pentru a se 
supune unor ordine, trlmeţându-se locuitorii la 
paza vre une i gherde sau a ltui punct de su
praveghere pe l inia Dunării, ori şi ducându-se 
supt steagul Împărătesc pentru a lua parte la o 
luptă cu duşmanul păgân ee peste Dunăre. Epoca 

originalit6ţii româneşti este fnchisă pentru tot
deauna, şi, d in generaţie in generaţie, ·  oamenii 

Fig 28. - Pictură d;n biserica de la Ora'liţa. 

Fig. 29. - Pictură din biserica de la Domaşnia. 

au pierdu t obiceiul de a gândi pe rsona l , de a 
avea un gust al lor, afară doar de acele ff mi-
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Fig, 30, - lco.lnă din bi�erica de la Bolvaşni\a. 

l' 

Fig- 3 1 .  - Icoane din biserica de LI  Corni ,  
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niscenţe, tolerate de guvern, pe care le-am 
semnalat la Cornl. Nu este un sat, ci  o stradă, 

Fig. 34. - Biserica din " alea-Bolvaşni ţa :  cerdac de lemn pentru cor. 

şi nu este o stradă, ci este un front, gata să 
răspundă la apel. 

Venind la bisericJ, aici ca �i in  Bucovina, s'a 
introdus, aproape la aceiaşi epocii, forma bisericii 

l i tăresc, ea insilşi lipită de această singură incăpere 
a Iăcaşului. Zic : singură Încăpere, fiindcă aici n u  
poate fi vorba de u n  acevărat pronaos, d€ spJrţit 
prin coloane sau printr'un zid, ci construcţia are 
o singură intindere, de şi o uşă in  faţă este 
deschisil pentru fe mei, bilrbaţi i întrând pe altă 
uşă, in  dreapta, pentru ca , deci, cele două sexuri 
sa fie separate disciplinat între dânsele. 

Filră indoială cii poporul românesc a avut de 
la ce i mai depărtaţi strămoşi ai săI in epoca 
pr€ istorică un canon al frumuseţii in ceia ce  
prive�te construcţia. Dar inchipuirea lu i  creatoare 
s'a manifestat cu mu l t  mai mult in ce priveşte 
pictura şi in  general artele decorat ive .  

Aici, un trecut, care ,  iHi, a fost suprimat prin 
ordin, se păstreaZă şi pănă acum, de şi nu in 
aceiaşi măsură pretutindeni. Această conSE rvare 
a vechilor şi bunelor datine nu pri veşte insă casa 
ţărănească. Fireşte nu poale fi vorba de zugră
virea păreţilor înăuntru ca în  a fară, dar în ţara 
l ibera femeile au urmilrit cu cea mal mare atenţie 
sculptura În pia tră a bisericilor pen tru a încerca 
să reproducă aceleaşi motive, sli l i�ându� le, pe 

Fig. 35. - Catapeteasmă de biserică bănăţeană. 

drept ungh iulare, fără sinuri la .dreapta şi stânga, 
fără rotunj irea a ltarului, lip&ită de lurnulf ţul de 
de-asupra naosului şi având clopotni ţa im pună
toare, care se vede de departe ca un stea g mi-

păreţ i i  umi ldor lo( u inţe ale satului, Num ai de 
câteva ori, În două sau tre i locuri din Banat, am 
putut observa astfe l  de orn amfnte de stuc de 
carac ter l i near. Sculptura în II mn se reduce i a  
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II 

Fig. 38. - Catapeteasma bisericii d in  Ogradena Veche. 

J 
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cutare cerdac de cor, lucrat aşa cum pănă a stăzi 
sânt deprinşi ţăranii noştri a lucra uluce le lor 

din Caransebeş şi pomeniţi în » Monitorul Oficial", 
a fost o şcoală de zugravi în această regiune, 

-J  

' i  

Fig. 39. - Catapeteasma bi�ericii din Domaşnia.  

(rIg. 33). Nicăiri s ilpătura le�nului n'a fost între
bUlnţlltă pentru caplteluri .de colo.ană. 

f . - , 

por�ind de la acel d-tacon. Vastle, venlt din Iis':' 
mana, a cărui viaţă şi moşte'nir� o arăt in publi-:-

. " 

Fig. 40. - Catapereasma biseric i i  din lablaniţa. 

Este însă un domeniu de mai îndelungă pilstrare 
li tradiţiei. Pănă la Introducerea neinteligentă a 
pictorilor brevetaţi, recomandaţi de Consi!toriul 

caţia, paralelil cu aceasta , din Studii şi cercetări a le 
Academiei Române. E adevărat că n'am întâlnit 
nlcălrI o dată anterioară secolu lui al X IX-lea, aşa 
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Fig. 41. - Uşile impirăteşti Jin biserica de la  Peci nişca. Fig . 42. - Uşile împărăteşti d in  biserica de la Bozovicî. 
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fig. 43. - Catapeteasma biserici i  din Oraviţa. 
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încAt nu se poate spune in ce fel erau impodobiţl 
aceşti păreţi şi cum se preslnta catapeteasma, cu 

Fig. 44. - Biserica din Pecinişca : candelă orientală. 

tot ceia ce neapărat trebuie sil figureze pe dansa. 
In treac�t observ cii unele din aceste catapetesme 

(fig. 34 şi urm.), şi nu numai la Cornl, şi la Domaşnla, 
dar şi aiurea ,  au un caracter arhitectural mai 
ornat ,  din care nu l ipseşte originalitatea. Vechii 
săpători in It mn,  cari înti ndeau peste sculptura 
lor un înveliş străluc itor de stu c auril , au lucrat 
numai pe a locuri, dar dând mal mult fragmente 
de ornament a le calapetf smei, decât o împodo
bire cuprinzând  tot spaţ iul .  La Bozovici însă ca .... 
tapeteasma se pn:slnlă cu  strălucirea obişnuită 
în bisericile din Ţara de dincoace, de şi neavând 
nimic din migăloasa trudă artistică pe care de atâtea 
ori o observăm şi in biserici mi1rt:mte ale noastre ,  
cum este, aceia de la CosteşW-de-Vale (fig. 4'2)  T .  
Aceşti zugravi de biserică, numiţi în l imba str!-

. _ cată cu nemţeşte " maleri" sau -"moaleri ", dau 
prin urmare icoant de acestei catap'e tesme s i  unele 
- , 

ornamente florale care n'ou fost reduse la for-
mele geometrice ale artei populare. în genere 
ei _ au urmat tipicul obişnuit la nOi şi în lăcaşul 
ce l . mai modest, presi�tâl}d: in--: 61'&rre tfaalţfo'Dâlil 
pe Sfinţii luptători, scenele din viaţa lui Isus şi' 
aCElea care constituie viaţa Sfântului de hra�. 

Dar, în acelaşi timp, i
-
n straR�le ,  une ori atât 

de, frumos săpate, cum este casul şi în bisericuta, 
a şa de puţin îmbogăţită, de la Bolvaşniţa, pentr� 
săteni! cari'::'-şi .au lo�uri l e  lor �ixate cu numel� 
scrIs din generaţia antErioară, se dau deosebit� 
scene qin Scriptură ,  SilU chiar i lustrăr i  de pa':' 
rabole, cum este a<;.eid �(I pogatului nemilostiv;. 
Mai mult după - î�chipui��--' deCât după model� 

- scrise în cărţi sau recomandate in pagini de 
"Erminie" ,  se presintă o întreagă operă populară 
(fig. 1 1  şi urm.), de o foarte mare v'arietate, in care 
nu l ipseşte inspirilţia pe rsonală a arţistulul .  Pe dosul 
scaunului vlădicesc apare iarăşi o fjgură sacră sau� 
cum este casul în unele biserici; ale Bufenilor, 
Hgura marelui arhiereu Şaguna. " Aici f ste un  
intreg folklore care a r  trebui urmărit de la o 
icoană la  alta, observând de cât.e ori apare u,? 
element nou care se a dauge 14 tradiţia pre
cedentă. De obiceiu, data acestor zugrăvel i  este 
prin anii 1 830, cum se întâmplă: cu acelea, nu 
dintre ce le  mai bune, d in  biserica de la Mehadia. 

Acestea sânt observaţiile pe care le-am putut 
culege_ ; o astfe l  de cerce tare ar trebui să se 
întindă şi asu pra celorlalte biserici d In Banat, 
care se pot presupune a fi mult mai puţin origi
nale decât acelea din regiunile muntoase. rn fellil 
acesta capitolul de care vorbiam la început ar  
putea sc'i fie complectat fărc'i o deosebită osteneal� , 
ci numai cu oarecare cunoştinli generale şi cu. 
multii tragere de  inimă ,  intovărăşindu·se asemenea 
lucriiri de fotografia tuturor pieselor caracteristice:. 

1 V., pentru oriIJinea lor şi centrele balcanice de fabri
catie, la care ar fi să se adauge ale noastre, Ocunev, in 
A rehivum kondako vianum, I I I .  
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DE VICTOR BRĂTULESCU. 

--0--

BISER ICA T A BACI DI 
Bi serica"din Tabaci a Vălenilor-de-Munte 

are hramul  Sf. Nicolae : ea a fost mân
tuită de pieire prin grija părin telui Nichita, 
de curând numit aici. 

V ĂLEf lI-DE-MU TE. 
arunca departe apele ploilor şi ale zăpezilor. 
De-asupra pronaosului se înalţă o turlă de 
lemn cu vârful în forma locală si  cu  o a 
doua straşină de-asupra patului  tUl:lei (fig. 1 ) .  

Fig. 1 .  - Biserica SI. Nicolae Tabaci 

lnfdţişarea exterioara. este a unei modeste 
bjsericuţe de ţară, păstrând mult  din ar
h i tectura bisericii Fi l ip şi aducând foarte 
bine ·cu cea de la Ogretin. 

Acoperişul e de şindrilă : are pantă dulce, 
cu straşina largă şi înfundată pentru a 

Pronaosul este deschis si se sprij ină pe 
opt co·loane, dintre care 

'
cele patru din 

colţuri sâri t  legate prin zid, iar  cele ' dip 
spre păretele pronaosului, angajate în  ziduXi. 

Arcurile sân t  semicirculare şi se leagă 
prin drugi de stejar ciopliţi simplu (fig. 2). 
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fig. 2. - Biserica Sf. 1 icolae Tabaci. 
Vedere din faţa. 

Clopotnita.  Aproape In  axa bisericii, se 
înalţă, l a  o depărtare de aproape cinci
sprezece metri, clopotniţa, l ucrată din 
piatră brută, de râu, şi supraînălţată de o 
porţiune l ucrată in  lemn.  Trecerea pe supt 
clopotniţă este marcată de două arcuri de 
cărămidă, care iau nastere din zidurile de 
susţinere de Est ş i  V �st. 

Pictura şi omamentaţia exterioara. 

Fatada. Panourile, formate de zidul ce 
leagă cele două coloane din colţuri, înfă
ţişează : cel din stânga pe Arhanghelu l  
Mihai l ,  care, c u  sabia î n  dreapta ş i  c u  
sufletul unui  om î n  formă d e  copil î n  
stânga, ţine supt picioare un păcătos. 

În dreapta apare Arha nghelul Gavriil , 
î n  ipostasa în  care I�am găsit şi la Ogretin .  
cu deosebire numai  că  aici sânt mai 
depărtaţi. 

De-asupra Arhanghelului  Mihail ,  deci 
de-asupra coloanei, Sf. Gheorghe î nţeapă 
balauru l ,  pe care îl ţine de o sfoară fata 
de Împărat. De�asupra coloanei următoare, 
spre Sud, Sf. Nicolae, înveşmântat ca ar
hiereu, a vând de o parte pe Isus, iar de 

Fig. 3 .  - Biserica SI. Nicolae Tabaci. fatada. 
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a lta pe Maica Dom n ul ui ,  î n  nori .  De-asupra 
celei lalte coloane Sf. Spir idon, fd(d tori� 1 de 

Fig. 4. - Biserica SI. Nicolae Tabaci. Si. Todor Tlron. 
Pictură exterioară. 

m inuni, în veşmin t e  arhiereşti, mai  simple, 
cu mitră fără perle, cum este a Sf. Nicolae. 

o fi lacteră, cu inscripţia : Frumos era la 
vede1 e si du lce la mâncare, iar rodul ce m'au 
cmorit (fig. 3). 

Pe laturea de ord, r:e u n  cal roşu, 
Sf. Teodor Tiron ucide un balaur (fig. 4). 

Pe laturea de Sud, o scenft ,  des tu l  de 
naivă ca redare, înfăţişea ză momentul r i
dicării la cer a Sfântului I lie. Profetul sade 
in fu ndul  unei trăsuri de forma �nei 
bărci, cu roţile ca n.işte flori deschise şi 
î n tinzând lu i  Eliseiu, ingenunchiat, cojocul. 
Pajiştea verde, im podobită, ici, colo, cu 
grupuri de copaci, este tăia tă de apa 
Iordan ului, ale cărui maluri  sânt trasate 
in l inii  frân te. Cei patru cai înain taşi, 

. î na ripaţi , de coloare roşie, sânt mânaţi 
de u n  inger in zbor. Scena aceasta este 
încunj urată de nori şi face bine deose
birea intre partea de pe pământ  pe 
care se af lă proorocul Eliseiu. I nscripţia 
pe zidul  a lb : Când s 'au ridicat prooroc Ilie 
spre cer. 

La/m i le. Surt streaşi nă, de-asupra co
loan e lor l a tera l e  se desfăsură o serie de  
medal ioa ne mărgenite de  două benzi co-

Fig. 5 .  - Biserica SI. N icolae Tab�ci ZugrăvelI ex terioare. • 

Din nori Ochiul lui  Dumnezeu închis 
in triu nghiu şi  o mână care binecuvin
tează. 

De-asupra u l timei coloane din spre Sud, 
Sf. Sa va cel sfinţit ,  î n  veşminte sim ple, cu 
dreapta binecuvântând şi  cu stânga ţiind 
Bul. Corn. Mon. lst. - Fasc. 98, 1938. 

Iora te. Cea de jos e formaLl. din l ini i  
î n  zigza g ;  cea de sus este a lcătuită dintr'un 
ornament vegetal de două colori. 

Banda din mij loc, mul t  ma i  lată , cuprinde 
medalioanele cu sfinţi ,  legate printr'un fel 
de diagonală, care este frunza de lalea, 
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Fig.  6. - Biserica Sf. Nicolae Tabaci. Zugrăveli  exterioare. 

Fig. 7. - Biserica S{ Nicolae Tabaci Zugrăveli exterioare. 

I 
J 
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II 

FIg 8. - P. i serica Sf. licolae Tabaci. Zugrăv�l i  exterioare la  altar.  

F ig .  9. B iserica Sf Nicolae Tabaci. rictura exterioară. 

IL 
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stil isată ;- de o paft1e şi a l ta a acestei fru nze 
răsar ornamente vegetale. 

următorii sfinţi a postol i :  Pavel, Ioan (in"": 
scripţia ştearsă), An drei ,  Iacov (inscripţia 

Fig O. - B ,seric� Sf. N icolae Tdbac i .  Zugrăveli cx terio.l l e . 

Ornamentatia aceasta a ra tă puterea tra
diţiei noastre 'Şl in acest domeniu ,  fiind-:ă 

ştearsă) ; prooroci i : Daniil ,  Iona ,  I l ie, Moisi 
şi probabi l Solomon, j udecând după form a  

rig .  1 1 . - Biserica S f  Nicolae Tabaci. Zug, ăvl"li exterioare. 

o în tâlnim foarte des in:ă din epoca l u i  
Brâncoveanu (fig. 5). 

Sfinţ i i  din medalioan-? 
începând de pe laturea sudică, întâlnim 

templ ului  ce ţine şi după figură (fig. 
6 şi 7). 

La a l tar, Maica Domnului intre cei doi 
arhangheli : Mihad şi Gavl i l  (f.i-g. 8). 
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Laturea de Nord, din spre altar : David (?), 
Aran (?), . . . . (?), proorocul Solomon, prooro-

. � \ 
• 

fig. 12.  - Biserica SI. Nicolae Tabaci. Raiul .  

eul Sofronie, apostolii : Toma, Vartolomei, 
Simon, Lu ca ,  Matei, Petru (fig. 9, 10 Ş1 1 1 ) .  

De o parte Sf .  Ioan Botezătorul, de a l ta ,  
tâlharul. In rândul  a l  doi lea, Maica Dom
n ului între A rhanghelii Mihail şi Gavriil 
şi cele cinci fete înţelepte . 

De supt picioarele Maicii Domnulu i  
curg cele patru râuri, ce  i e s  pe  supt zi
durile incunj urătoare : Fison,  Gheon, Tigru, 
Efrcltu (fig. 12). ' -

În  dreapta, din scena Iadului n'a mal 
rămas decât vârful flăcării ,  în care se 
chinuieşte : Bogatul n'!mi lostiv, a poi Prao-
1'Ocul Moisi, Evreii ,  Ţal' A lexandru, Ţar Por, 
Ţal' Dariu (fig. 1 3). 

De-asupra pisaniei zugrăvite, care a fost 
adă ugită mai  tărziu, - găsim urmele pre
lungirii fla cării Iadului - , Dreapta judecata. 
Isus între Maica Domnului si  Ioan Bote
zătorul .  De 9 parte şi alta, î� scaune, cei 
doisprezece apostol i  (fig. 1 4. 

Pe plafon, Isus Emanoil ,  în tre Sf. Ioan 
Botezătorul şi r ngeru l de mare sfat, toţi 
trei în medalioane. Î n l ături şi pe dosul  
păretelui de Vest : " Facerea lumi i " .  La Sud : 
,; Când au  desparţit Dumnezeu lumina dintru 
întunerec" .  Î n  coltul Sud�Vest : " Când au  
zidit Dumnezeu p�e Adam" (fig. 1 5) .  De-a' 
supra coloaIfei de la intrare : " Când au 
scos Dumnezeu pre E1Ja din coasta lui A dam " .  
De-asupra coloanei alăturate : " Când au  
greşit Adam şi Eva ". In colţul de Nord : 
" Tzgon irea lu i  A dam din Rai u " .  Pe laturea 
de Nord : " Când s 'au apucat A dam ş i  Era 
de muncâ"  (fig. 16). 

F i g  1 3. - Biserica �f .  N icol.,e T.,baci Judecata din urma. 

PrOl:aosul. Pictura este cea obisnuita. 
în stânga, scena raiului - "Fericitul r�iu"  -, 
cu  cei trei : lsac, A vram (cu sânul) ,  Iacov. 

Forma bisericii este de navă, tâmpla de  
zid. Pronaosul este despărţit de  naos prin
tr'un zid cu de�părţituri. 
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Fig 14. - B iserica SI .  Nicolae Tab.ci din Yăleni i-de-Munte. Pisania. _. 
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Tâmpla e de zid, iar cadrele uşilor din 
piatră, cu împodobiri în  arc. 

In locul ctitorilor cari să sustină bise
rica, aici apar Arhanghehi Mih�i l  şi Ga� 
vriil .  Icoanele din tâmplă sânt semnate de 
zugravul  "Gavri i l  Andronescu zugr., 
1 833 ", pe icoa na hramului Sf. 
Nicolae. 

Pe icoa na lui Isus : ,, 1 837, Ga� 
vri i l  Andronescu zog." .  

Pisania zugrăvită n e  asupra uşii 
de intrare are următorul cuprins : 

r n prid vor scena Iadului şi a Raiului. 
Raiul,  cu trei drepţi : " Drept Iacov " ,  " Drept 

Avraam ", " Drept Isaac" .  Porni din regiune : 
fagi şi brazi, Maica Domnului tronând, 
cele cinci fete înţelepte, apoi, de jos în 

" Aceasta sfăntă şi  dumnezeiască 
b iserică s 'au ridicat din temelie, in tru 
c instea şi  slava Sf. ierh. Nicolae, 
Sf. mc. Gheorghie şi  a Sf. Spiridon 
şi  a Sf. Savi cel sfin ţ i t  în zilile 
(sic) luminatulu i  Înparat Nicolae 
Pavlovici, fi ind episcp Sfiţ it. D. D. 
Chiesarie, de robi i  lui Dumnezeu 
Radu Jipa, Sandul Popiea, 10-
n i ţa Lăzăroiu,  Zinca Lăzaroiu ,  
Gheorghie Lăzăroiu ,  A ndreiu 01-

Fig. 16. - Biserica Sf. Nicolae Tabaci. Adam şi Eva după izgonirea din ralU.  

teanu, Mârzea Medelnicer, Dumitru Buză
eanu ,  Ignatie Chiranoiu,  Anghel T abacu. 
1 833. 

S'au poleit de fi i  raposaţilor de mal sus 
(fig. 1 4). 

sus : Ceata A postolilor, ceata arhiereilor, 
a mucenicil or şi a muceniţelor (fig. 20). 

Iadul. Din gura balaurului iese o fla
cără m care plutesc păcătoşii : A na, Ca
iafa, î n  gura balaurului. Cu Iuda în braţe, 

fig. 15.  - Biserica SI Nicolae Tabaci.  Dumnezeu desparte l u m ina de 
intunerec. Zidirea lui Adam. 

Scaraoschi ţine in dreapta u n  
potir din care iese f lăcări « K E P S f K S v »  

(sic). De -asupra : ,, !v1orţl i din gropi 
cănd sa va scula" ,  " Imparaţi i  lumi i ", 
" Prooroc Moisi " ,  " Ovreii  cer de la 
Moisi  pr� Dumnezeu lor " .  În stânga 
flăcăii, incepând de jos : " Prea 
curvia " .  Diavolu l  ţine de păr o 
femeie, altul merge călare pe 
umerii a l teia. " Că lugărul curvar " ,  
călărit de u n  diavol .  A lături de 
el o femeie pe umerii căreia se 
află un diavol ; cetesc : "care doarme 
Dumineca dimineaţa la litl lrghie" .  
Doi dia voli la  că pătâiu ,  unul la 
picioare par a mişca nişte foaIe, 
cu care aţâţă focul. " A ntihrist" 
i ntre doi diavoli . " Pacătoşi i "  le-

BISERICA din MÂNECIU�PĂMÂNTE 1 .  
Biserica , cu hramul Adormirea Ma icii 

Domnului, este închisă de jur  împrejur cu 
un zid a lcătuit din bolovani  de râu (fig. 1 8) .  

Cu straşina infundată, potrivit celor din 
regiu ne, biserica are pridvor deschis, cu 
şase coloane, legate pri n arcu ri largi (fig. 1 9) .  

ga ţi î n  ianţuri sâ nt  purtaţi de 
un diavol ,  , Cumpana dreptaţi i " ,  de care 
se aga tă un dia voI. Dedesu pt : " Drepţi i "  
(fig. 2 1 ) .  

Pisa nia - zugra vIta : S'au făcut aceasta 
s fan ta biserica in zilele prea-înalţatului Domn 
Alexandru Dimitrie Ghica V Vd. cu blagos-
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B�RI01 jr N I COLl\[ TJBnC I , ViLL�1 DE MU�I ŢE 

FM6 - qO l M  � 1 '"  
2. � " 5" , 1 i 9 !O M  , , , ! ! . "  I ! ! 

R.I<Vf.vl de · h . C� 
Fig. 1 7. - Biserica SI. N icolae Tabaci. I lan ş i  secţie longitudi nală. 

t i 
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lovenia prea Sf : chir Chesarie episcop Buzeu, 
cu cheltuiala sfant  manastiri (sic) Sinâi i, m 
zilele Cuvioşâi Sale par. arhiman� 
dritul chir Ios(f, prin oserdâia ş i  
îndemnarea sfant parinte emwh. 
Paisae iconomu l  in Sanâi  si cu. 
ajut. Dum. D. .\1antha mit .  

'
şi a 

lacuitori lor satuli (sic) Mâneci, la 
a. 1 84 1 , Octov. Şi s'au zugravit de 
Hristache Dimitru zugr. 

Pe dosul  zidului ,  ITI pronaos 
de�asupra uşii : 

" Let 1 84 1 . Şi s 'au zugravit de 
Hristache zugravul sin Dumitru sin 
Dimitru Vameşu (?) ot Vâlen i. 

Curtea bisericii este închisă de 
j ur împrejur cu gard de piatră 
de râu. 

Preoţii cari au s luj i t  aICI : 
Şerban preotul , c. 1750-1 800. 
Stan ' " c. 1 800-1 840. 
Gheorghe Morcov preotul ,  1 840-

1 860. 
Gavriil preotul a slujit îm

preună cu Gheorghe Morcov pănă 
la 1 888. 

Dumitrache preotul ,  1 874- 1 924. 
Popescu-Ogretin ,  1 924 ... . 

BISERICA MÂNECIU� ' 
UNGURENI 

Cea veche a fost dărâmată de  

Fig. 18. - Biserica din Măneci u Pămănteni .  Vedere. 

multă vreme. Biserica actuală este ridicată 
la 1 858, precum o arată inscripţia zugrăvită 
Bul.  Corn. Mon. Isi. - Fasc. 98. 1 938. 

de-asu pra uşii de intrare î n  pronaos : 
" Aceasta sf. biserica cu hramul  Sf. er. Ni� 

Fig. 1 9. - Biserica din Măneciu Pămănteni .  

colae s 'a inceput a se zidi cu aju
torul lui Dumnezeu de catre enoriaşii  
parohiei în anul 1 858. S'a sfinţit în  
1 866, Ianuarie 30 ,  şi s'a repara t 
in anul 1 91 1  şi 1 934. 

Preoţi du pă pomelnic : 
Ioan ,  preotul 
Oprea " 
Savu " 
Lazăr " 
Stoica " 
Radu u 

Gheorghe " 
Ion Moise-scu " actua l .  

Biserica are hramul  Sf. Ni� . 
colae şi are o clopotniţă in  axă (fig. 22). 

Icoanele sânt lucrate de un pictor ar� 
!I 
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Fig. 22. - E iserica din  Măneei u-Ungureni. Vedere. 

Fig. 23. - Biserica din Măneciu-Ungureni. Icoana 
Sf Nicolae zugrăvita de Ioan din� Turcheş. 

Fig. 24. - B iserica din  Măneciu-Ungureni. Isus tronând, 
icoană zugravită de Ioan din Turcheş. 
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delean, din neamul acelora cari au stat în 
jurul bisericii din Mâneciu� U ngureni. 

Fiecare icoană poartă n umele celor cari 
a u  plătit de s'a zugrăvit. 

Factura naivă si coloritul viu arată ca
litatea zugravului ţăran care le ....... a l ucrat. 

1 .  Sf. Nicolae, cu n umele : Stan si A na 
fflg. 2�. ' 

2. Isus Hristos, cu n umele : Gheorghie, 
Stana (fig. 24). 

3. Adormirea Maicii  Domnului, cu nu
mele : Gheorghie, Maria (fig. 25). 

4. Maica Dom nului tronând,  cu nu mele : 
Martin ,  Maria (fig. 26). 

Fig. "-7 - Mănăstirea r=heia. Pisania şi intrarea 

Pe această icoană găsim şi numele zu� 
gravului : " Ioan zugrav o t  Turcheş, 1 802".  

E zugra vul  care lucrase pictura bisericii 
din Berivoiul Mic la 1 789 1 şi care sem� 

I N. I,o rga, Inscripţii ::ardelene, I I ,  pp. '5 1 -2. 

neaza O icoană din tâmpla de la  Bisi
voiul Mare J .  

MĂNĂSTIREA CHEIA 
Pisania in relief, pc piatră : 
"Întru mare slava şi lauda prea-sfintei Şl 

Fig. 28. - Mănăstirea Cheia, biserica: mare. 

de ,iiaţa facatoare şi nedesparţirei Traiţe, 
intru a careia cinste şi . hramul sa praznu
iaşte. La anul 1 835, Iulie 1 6. S'au radica t 
aceasta sfânta bisearica din temelie cu toate 
im prejurarile ei în zi lele prea-inalţatului nostru 
Domn A lexandru Dimjtrie Ghica Vvd. cu 
voia fratina-sau Mare Dvorn ic Mihalache 
Ghica, stapânul moşii, de la carele s 'au şi  
rascumparat la anul 1 846. Cu blagoslovenia 
preaosfinţi tu !ui  nostru episcop Buzaul[ui] 
D. D. Chesarie, de care s'au şi sfinţit, în 
anul 1 839, Iulie 20, prin osardia şi oste� 
neala Preacuvioşiei sale parintelui Damaschin 
ieramonah şi stariţ al sfantului  schit Cheia 
şi a toata s ;nodi..l sa. Şi cu ajutoriul  şi 
cheltuiala a multor iubitori d� Hs. pravos� 
lavnici creştini şi mari ctitori ai sfantului la� 

1 Şt. Meteş, ZURravii bisericilo r romtl.ne, i n  . Anuarul 
Corn. Morn. Ist.  pentru Transilvania 1 926-1928", Cluj 
192:1, p. 1 22. 
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caşului acestuia spre veşnica lor pomenire "  
(fig. 27). i �l 

Pridvorul este deschis şi se sprij ine pe 
zece coloane (fig. 28). 

Pictura din pridvor înfăţişează scene 
din viaţa Sf. apostol Petru şi Pavel (fig. 
29 şi 30. 

Pictura bisericii este inspirată după cea 
de  la  Mănăstirea din V ălenii- de-Munte, 
ca si aceia de la schitul Crasna. Si ca 
arhitectură, biserica mănăstirii din Văleni 
a servit ca prototip. 

La Proscom idie. Din dosul scenei pu
nem In mormânt a lui Isus se înaltă 
crucea, iar de-asupra crucii din deal�l 
Golgotei se desprinde coarda de viţă, care 
urmăreşte l inia arcului, terminându-se cu 
un strugure, pe care un înger î l  stoarce 
într'un potir. 

Se vede si aici influenţa zugravilor 
a rdeleni. 

' 

Pronaosul e despărţit de naos printr'un 

Fig. 3 1 .  - Mănăstirea Cheia. IcoJnă din 1 792, 
de Constantin zugravul. 

părete sprij init pe stâlpi de cărămidă, de 
formă pătrată. 

Bolta cilindrică. Forma bisericii este de 
treflă .  

Pictura pe fond albastru, cu nua nţe d� 

rosu foarte caracteristic. Printre medalion 
co�rde de viţă şi flori. 

• 

Fig. 32. - Biserica din Ogretin inainte de restaurare. 

Tâmpla aurită, cu icoane de Tătărăscu. 
Pe anu l  de de-asupra uşii de intra re : 

1 839, Avgust 20. Naum zograful. 

j n paraclis se mai păstrează patru icoane 
de factură apuseană, pe fond de aur. Pare 
a se fi revenit asuora figurilor. 

" Ocf. 1 792 
K T  MI 3rt."  (Costandin zografj. 

Un număr de portrete egumeneşti bine 
păstrate se află la stăreţie. De asemeni 
câteva icoane de bună calitate (fig. 31 ) .  

Bisericile mari din valea Teleajenului au  
deci ca prototip vechea biserică "Mănăsti
rea " din Vălenii-de-Munte. Cele mici, având 
aproape acehşi tip, infaţişează modestele 
construcţii de la inceputul secolului a l  
XIX-lea care incepuseră a înlocui vechile 
şi mai modestele bisericuţe de lemn din 
secolele a l  XVI I I-lea si a l  XVII- lea .  

Ele corespund, ca �ai  pretutindeni, de 
a l tfel, unei stări infloritoare, in progres 
continuu, şi oglindesc, in acelaşi timp, o 
stare de spirit tot mai inaltă şi în raport 
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direct cu starea de inflorire a Statulu i  
n ostru. Este o constatare care trebuie să 
ne măgulească şi să ne facă sa pnVIm cu 

a ră mas, cum era firesc, părăsită . La s tă
r�inţile d-Iui profesor Iorga, preşedintele 
Comisil1ni i  Monumentelor I storice, s 'a in-

fig. 34. - Biserica d in Ogretin dupa restaur2Ce. 

incredere i n  viitorul neamului romanesc. 

BISERICA DIN OC RETIN. 
Şi I n  Ogretin ca Ş1 10 alte părţi s'a n# 

velit, însă ,  după caţlva ani ,  acoperişu1 a 
căzut, di n care pricină.  a fost nev ")ie să se 
î nvelească din nou, de data aceasta cu  
ajutorul insăşi a l  Comisiunii (fig. 32). 

fig. 35. - Biserica din Ogretin inainte de restaurare. 

dicat :in coasta vechii bisericute 'o altă 
biserică, mai' mare şi }jpsită de 8l!st, spre 
marea mândrie a celor cari a'u -făcut-o 
acum vre-o treizeci de ani . .Vechea - bis�rica. 
·Bul. Corn. Mon. l$t. - Fasc. 98, 1938. 

Biserica este bine proporţionată, are 
formă de nq.vă şi  represin tă 'tipul bisericij 
qe sat 'de pe Valea Teleajenului, pe care 
'il ' l�iâlnim şi la Tabaci in -Y'ălenii-de-

, 
, ' , 6 
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Munte si Ia Seciu si I a  Boldesti ca sa 
a minti� numai pe a�estea trei (fi'g. 33). 

După cum bisericile mari din acea stă 

bisericile arătate mai sus (fig. 34). De-asupra 
acestor coloane şi în jurul bisericii supt stra
şina largă, spre a fi ocrotite de ploi şi zăpezi, 

Fig. 3:3. - biserica din Ogrerin ·Prahova. ladu!. 

vale au luat ca model Biserica Mănastirea 
din Valeni, tot aşa cele mici au luat ca 
tip biserica Filip din Valenii-de-M unte, 
ceia ce arata marele rol al Vălenilor, şi in 

apare o făşie pictată cu chipuri de sfinţi 
din Noul şi Vechiu l Testament (fig. 35). 

I nfatisarea bisericii cu acoperiş larg, cu 
straşina lata cu turla in faţă, apare sprin-

Fig. 37. - Biserica cin Ogretin-Praho73. Raiul. 

vremile trecute, în acest domeniu. 
. Pridvorul  deschis se sprijină pe opt co

loane, dintre' care ' cele de la colturi se 
l eagă i ntre ele pri n coltarul d.e zid, i�r cele 
din fund sânt angajate in ziduri, ca şi l a  

tena, poate prea lungă pentru înalţimea 
acoperişului ,  dacă. n u  cumva panta va f i  
fost modificată cu prileju l  vre unei repa
raţii târzii. 

De-asupra coloanelor se păstrează pictura 
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de la 1 848, de bună calitate, ceia ,ce î n
seamnă că incă se păstra buna tradiţie a 
:;tcestor zugrăvel.i �pre a doua j umătate a 
secolului trecut. 

î n tâlnit la  Boldeşti ,  se mai pot adăugi ur:
matorii : "care ·se sulemenq/e",  "hoţi " , "uci"
gat ori " ,  " prea-curvari şi prea-: urvele" , " cleve� 
ti/oru " ,  ,, / Z i tunaru" , "mincinosu" , , lacomu"  

Fig 38. - Biserica Ogretin-Prahova Pridvorul. Laturea d e  Sud. 

Pănă mai acum doi-trei ani  se pă
strau bine zugrăvelile pridvorului, care 
au î n ceput a fi scobite de fermecătoa� 

"zavizn ici i " ,  " tabăcaru",  "beţivu " ,  Cu m ve
dem imaginaţia pictorului a fost mai 
fecu ndă  ŞI apropie pe a aceluia de la 

F i g  39. - l3iserica d i n  Ogrerin. Pridvcrul deschis .  

rele locale, Ele dau "ina pe păsări le 
care caută viermuşi supt tencuia lă .  

Numărul păcătoşilor din scena Iadului 
de  aici întrece pe a l  a'celora din scenele 
similare din regiune, şi la cei pe cari i�am 

Cuhea din Maramuras u nde sânt · arătati 
şi mai mu].ţi păcătoşi 

'
(fig. 36). ' 

Raiul este mai redus, din pricina spaţiului, 
decât cel de la  Boldeşti, cuprinzând n umai 
pe Isaac, Avram şi Iacov alături de cari 
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arare tâlharul -c u  crucea , iar, la porţ i ,  ve, 
nind din spre l aturea sud icâ, o ceati de 
sfinţi, in fruntea cărora Sf. Petru descuie 
(fig. 37). 

of Carbuneşti . braţi (sic) cu tot neamul lor 
popa Mihaiu eu tot neam leat I f1 W31  1 81 7 1 •  

Dedesupt, pe o bucati de scândură 
tencuită . . . 

-

Fig. 40. - Biserica din Ogret in-Prahova. Laturea de Sud. 

o caracteristICa a picturii de aici este 
aceia că meşteru l a zugrăvit copaci exotici ,  
iar anume spaţii le,a umplut (u serafim i  
-5 i heruvimi (fig. 38). 

De-asupra celor patru coloane in ex
terior sânt zugrăviţi cei patru evanghelişti . 
Se mai păstrează bine cei doi din spre 
Sud (fig. 39). 

Pe laturea de Sud, Sf. Cristofor, apoi o 
scrie de sfinţi pană spre jumătatea nao-
5ului  (fig. 40). 

Pe laturea de Nord, Sf. Gheorghe , călare 
pe cal a lb, ucide balaurul (fig. 4 1 ). 

Pentru o bună bucată de vreme, biserica 
.a fost salvată de la peire. Rămâne să in
ţeleagă şi acei cari o văd î n  fiecare zi, 
intre mormintele inaintasilor lor că trebuie 
să�i poarte de grijă. 

' 

Inscripţia de fundaţie a bisericii este 
săpată în)elief pe piatra de de,asupra uşii : 

" Aceasta sfanta şi dumnezeiasca biserica 
s' au radicat întru cinstea şi slava sfancului 
Dimitrie şi prea-cuvioasei Paraschivi şi s'au 
radicat în zilele domnului  nostru Ion Ionu  
{sic� Gheorghie Caragea Voivod fiind ip:scop 
chiriu chir Costandi l. Şi s'au radical de rob i i  
ln:i  Dumnezeu Rad. negustoriu ot  Ogratin Stana 
soţia .dumnea(l�i Rad. Maria soţia neguţătoriu 

neguţator, t itor . . . .  nepot, Radu negustor . . . 
1 848. Sept . . .  

Pe coloana d in dreapta intrării în prid� 
vor : Arhanghelul Gavrii l ,  pe cea din stânga 
Arhanghelu l  M ihai l .  

Fig. 4 1 .  - Biserica d i n  Ogretin .  Pictura exterioara. 

Ga vriil poartă în dreapta o creangă ln� 
florită, iar in  stânga ţine o filacteră cu 
inscripţia : 

" Cine în biserică va întra ş i  la in ima nu va 
fi curat, de sabia lui Mihail V.l fi tdiat ;  1 848" .  

Pe u n  clopot mic : " Anno 1 805 ". 

1 Scris şi in cifre arabe. - Şi in lorJa, ln.cripfii, II. 
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D:ntr'o revistii vienese!!" de la 1 845 : 

"Religiositatea Românilor merge piinii la blgo ... 
tism. Cu foarte mare greutate poţi să- i  conver ... 
teşt! la catolicism. Dare!! un preot unit a fost trl ... 
mes intr'un sat pentru a inlocui pe preotul ortodox, 
·credincioşii , de multe ori s 'au riisculat şi n'au 
mai intrat [n biserică. Rel iglositatea lor se mani ... 
i�stă În mal multe obiceiuri. Aşa, ei merg cu 
prepori la pământuri le săme!!nate, pentru a bine ... 
cuvânta ro:lu\ .  De-a lungul drumurilor, ridicii 
-troiţe roşi i , pe care se viid toate obiectele cu 
care a fost răstignit Isus Hristos. Dace!! trec pe 
·lângă ele, se  descopăr sau ingenunchiază. Figura 
MântuitoTUlui e totdeauna opera unui  artist 
băştinaş. Unii dintre sculptorii ţărani pentru opera 
,l or se însufleţesc prea mult, dând lucrului  o 
coloare locală, specificii. 

.. Bisericile romăneşti sAnt pictate peste me!!sură . 
. Ele sânt scunde, făcute din lemn şi cu acoperiş 
foarte înalt. Turnul, de aseme nea din lemn, se 
termină i ntr'un vârf sU Pliat, totdeauna, mu l t  mai 
i nalt d t' cât zidirea. Cu vremea, îi creşte muşchiu 
la î ncheieturi şi iarbă pe acoperiş. Exteriorul e 
acoperit cu picturi naive. Une ori se face un 
prld vor cu arcade, ş i  o UŞă sculptatâ art istlc 
<inchide locu l  din jur. Pe laturea u nui  stâ l p  e 
age!! ţată o sc!ndurii. I n cciteva zile a l e  "nulu i ,  n u  
s e  trag clopotele .  Credinc ioşii ,ânt chemaţi pri n  
·bătăi d e  toaci'! . 

Aceste biserici frumoase se giisesc în numiir 
mare. Omul se intreabâ, mirat, cum aceşti ţâran!  
:simpli pot ridica şi impodobi ace ste zidiri fârâ 
alt indrumator decât fan tasia. Biser ica din satul 
. M >clu ,  ridicată acum două sute de ani, vreau f ă  
'o d�scriu ca model : 

"U?a, pe o lature a zidului, e ste, dupâ obiceiul 
Românilor, aşa de juasă, încât pot trece numai du pâ 
-ce"'şi pleacii capu\ .  PO:ite e fâcută asa d inadins . . .  
Douel ferestre mici Împriiştle in inte:ior o lumină 
slabii. In acea sli'i seml"'obscuritate se viid numai 
icoanele minunate care împodobesc piln'ţi l de 
lemn. SAnt portretele s finţilor şi scene alegorice, 
cu nU'llele persoanelor şi cu explicarea lor. A ici, 
:se represlntcl cu înţe lepciune piicatele mari, şi se 

vede catana. cu un râs diabolic, ducAnd pe!!cătoşii. 
Aici , prin o singure!! întindere de mânl!, Moartea 
prinde un rege, un preot şi un ţăran. Scenele din 
urmă sânt foarte obişnuite în  bisericile Românilor. 

"Ţăranii români sânt mândri de meşteşugu l 
lor, pentru că, supt scutul religie i ,  proclam A 
egalitatea oamenilor. Intr'un colţ se găsesc câr ... 
j l le care servesc be!!trânilor sA se sprijineascA 
în tim.pul serviciului divin. La e i ,  nimeni nu se 
aşea7.A pe scaun. In  partea d'jndăr<'it se găseşt e 
iconostasul, care desparte preotu l de popor. E 
aurit şi impodobit cu o mu'lţ lme de ştergare Şi 
icoane sfinte. 

" I coanele sânt de mărimi diferite, ca şi per ... 
soanele care le represintă . Din causa locului  prea 
l imitat, sânt atârnate unele pf ste altele, aşa cA 
un  uriaş cap al Sfântului Nicolae e aşezat peste 
corpul mititel al Sfântului Petru. Privind in jur, 
vezi mulţimea figurilor de nE CrE Zut, care te pri
vesc pătrunzător. pe de o parte cu zîmbet, pe de 
a lta scrâşnind din dinţi. Te crezi mutat într'o 
lume fantastică. Totdeauna se măre�te impresia . . .  
Ochiul nu distinge Imediat raritiiţile acestea, care 
se ivt SC încetul cu incetul �i par a se spori mereu. 

" Aşa naive cum sant aceste picturi, vădesc 
dragostea  deosebită de artă a naţiunii române. 
Toate sânt executate de ţArani. Un flăcâu oarecare ,  
care ajutase pănA atunci ta tălu i său, s imte de-odată 
plAcerea sA picteze. Şi el, după felul  lui , a inceput 
sA mânuiascA pene Jul .  Oricum se!! f ie, acestea 
sânt la înălţimea societă ţi i in care trăieşte .  Când 
această socie tate se va ridica, apropilndu- se de 
cultura socie tăţii noastre, pe aCHt Iăran nu- I  va 
împiedeca nimic de a deven i  un adevarat pictor . 

" AceastA rredisposlţie a Românilor spre pictura 
să fie oare o m0�ten ire rămasA de la I talie ni" 1 . . .  

(După d. 1 .  B. Mureşianu, in Tribuna din Cluj, 11 
MarI 1 939. )  

• 

Pentru le�e!! tura î ntre melterlalul alb si cel  roz 
, 

de-asupra uşii de la fatada Bisericii Episcopale 
d'n Argeş, il se vedea corespunzătorul in AI. 
Gayet, L 'ar! arabe, p. 1 47. Şi liniile şerpuitoare 
din unele faţade muntene se asamănă cu figura 
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de la pagina 1 62. [PUlclle cu inscriptia de la 
d reapta şi de la stâoga uşii�de întrare la  biserica 
lui Neagoe samelm'i cu astfel de paralelograme în 
plafondul moscheii de la pagina 222. Fireşte tot 
aşa pupitrele de pe paginile 232-3.' Multe vase 
din Museul  de artel religioasel din Bucureşti sânt 
de forma celor de la paginile 239 şi 244. 

* 
Note despre iconostasul ,  bogat, de la  Bungard, 

care a fost mutat în .capela metropolitană de la 
Sibiiu, in broşura d-Iui Ilie Floaşiu, O demascare 
şi spulberarea unor calomnii : fapte şi documente, 
partea l ' (Sibiiu 1 936). 

* 
In Vatra de la Craiova , V, 10, d .  Const. D. 

Ionescu dă vederi din Cerne ti (bisericile, frescel� 
de la Sf. Nicolae. cula lui Tudor). 

Ar trebui celutatel originea , care se pare romel
neascel, il cutiei de moaşte de la Karyes (Muntele 
Athos), daM de Ch. Bayet, în L'arl byzantin, p. 
27 1 .  Forma turnurilor e ca la noi, sămelnAnd cu 
cele de la Biserica Eplscopalel din Argeş. Tot 
de aceastel provenienţel pare a fi crucea de la  
pagina 273. 

* 
In Anuarul Liceului Petru Rareş, Piatra-Neamt, 

anul 1934-6, pp. 36-8, descriere pe scurt, de d. 1.  
Negre, a melnăstirii Tazlăul. 

Descrierea ,  de d. Gh. P. Cranarciuc, a originalel 
biserici de lemn din Corce şti, zlditel la 1 8 1 5. 
In O biserică din Bucovina, Bucureşti 1939. Se dă 
înfătisarea el . 

. , . * 
Fereştile de l a  Cozla trebuie aselmelnate cu cele 

de la Calenici şi de la liubostinia, chiar de la 
Ravaniţa , pe Morava , cele de la Veluce, din 
secolul al XIV-lea fiind mai simple. V. re produ
cerea fotografiilor d-Iui Millet, şi în La Serbie 
glorieuse, L'arf el les arfistes , p. 46. Tot aşa 
Biserica Domnească din Argeş corespunde biserici
lor de la Cuceviste si de la mănăstirea lui Marco, 
lângă Scoplie ; ibid.: p. 45. Prin Cruşevaţ (p. 49) , 
se merge spre tipul de la Episcopia din Argeş. 
Pictura de la Biserica 'Domnească e ca acea de la 
Mateiţa (p. 52). In ce priveşte însăşi originea 
tipurilor, problema rămâne deschisă. 

* 
In ziarul Cuvântul de ' Ia 'Pîatra-Neamţ, 1 3  

August, d .  Gh. T .  Kirileanu presintă, c u  ilustratii, 
istoria schitului Cozia, clădit cu îngrijire la' 1 761 ,  
de schimnicul Vasile . Ş I  extras. 

Ornamente le bisfrlcil din Caimac1i (Trapezunt), 
(Byzantion, V_ pl. 1 9) �ânt ca acelea de la 
Dealu. 

• 

Nu s'a reprodus interesanta piatra care aratel, 
în 1 828 tradiţia întemeierii la 1 644 a şcolii inalte
a lui VasIle Lupu în Iaşi. Ea se pelstreaza în hao
t1cul deposit din veşnic neisprăvita şi aşa de ne-o 
potrivit conceputa . Sală goticA" de lângă Trei 
Ierarhi. Ea ar trebui strelmutată la Universitate,_ 
care s'a desfăcut din aceste începuturi, şi încas
trată in zid. 

Iatil- i  cuprinsu l : 

"Gimnazia Vasiliană, învăţelturilor afierosltă de -
fericitul D. Vasile Vvd. Ia 1644, înnoitel de epi
tropiia sholilor naţionale la 1 822" .  

• 
In Anuarul Comisiunii Monumente/or Istorice�. 

secţia pentru Transilvania, IV (Cluj 1935), d. Valer 
Literat del un studiu despre .Biserici din Ţara 
Oltului şi de pe Ardeal, zugrelvite de o fami
/ie de pictori" (extras, Cluj 1935). E vorba de 
bisericile din Arpaşul-de-sus (pictură de la 1 813-
de un Alexandru Grecul), d in  Arpaşul-de-jos.. 
(însemnarea lui Nicolae a lui Nicolae Zugravul), 
din Colun, din Sărata, din Voivodenii Mici (pic
tori Nicolae si Gheorghe, Grecii, de la SăseluŞ,_ 
1 82 1 ) , din Să�ăUŞ (patria acestor zugravi, despre 
cari v. p. 49 şi urm. : el lucrează şi la Mohu , la 
Vlşlea-de-jos, la Cârla, poate la Scoreiu ; �tiri. 
de la o bătrânel urmasa a lui Vasi le Grecu). S e  
semnalează, î n  aceasta �lcturcl limpede, dar fărA, 
originalitate şi prea puţin impresionantă, între
buinţarea unor modele de port şi figurel date de 
mediul ţerelnesc al ţării Oltului �i rărţilor vecine._ 
Câteva reproducerI. 

Ornamente arhitectonice cu zimţi ca în secolu l  
al X V II-lea muntean în Pole sia polonă (Bereznîca , 
Samy), în articolul c-Iui Giorgio Pulle, din, 
L'Universo, Mart 1 935, p.  234 . 

In Păstorul ortodox, XV, 8-9, descrierea, de 
preotul Dumitru V. Georgescu, a bisericii din
Veltăşeşti, cleldiM în 1 805. 

* 
Intr'o scrisoare a . velduve.i lui, Ioan-Vo�del·, 

Mavroc.ordat, Zamfira, celtre Patriarhul de Ieru
salim, Hrisant Notara, se .vor.b€şte de împodobi
rea mormântului �e la Sf. Ghe.orgbe. al soţului el . :
llfeşJlicele, marrpura, cal1.p�la de atârnp! de-asup�a 

http://patrimoniu.gov.ro



CRONICĂ 1 9 1  

« 8  Octombre 1 7 19) (Iorga, la HurmuBkl, XIV, 
pp. 855-6, no. DCCCXXV, şi pp. 858-9, no. 
DCCCXXXVII). 

* 

La Muntele Athos se aflii o ciiţule care e intru 
· toate asemenea cu acelea pe care le-a dat d. 
:Sp. Ceg�neanu, în broşura sa catalog şi in acest 
· Buletin. Acelaşi lucru' de Sibliu , cu turnuleţe 
gotice. O reproduce aşa Sebastianov, in Revue 

-archeologlque, XV I ( 1 856), p1.  328. 
• 

Despre schitul Zdral ea (Roaba), zidire a Craio
vestilor (int�lul Barbu), d. Ion Donat, in Arhivele , 

-Olteniei, n-le 79-82. 

Pe o bisericii din satul de lângii Olteniţa : 

" Acastc'i sfântc'i biserică, ce s'au zidit din teme
- J ie  şi s'au infrumuseţat precum sc'i vede cu toatc'i 
:silinţa şi cheltuiala dumnealor Dc'inc'iileştt Gheor
g he Marin şi Nicolae Popa, ctitori, şi cu ajutoru 
· a ltor creştini, din vechime au fost Meut acest 
· sfAnt ' lc'icaş de p�rlnţii noştri ' rc'iposati, Danul şi 
Stancu Popa, care noi ne-am pomenit neam de 
neam in  Oltenitc'i, spre vecnica pomenire a faptei 

b uni, creştin4tetii, in zilile prea-inn4ltatului nostru 

Domn Gheorghe D. Bibescu Voivod şi a prea
sfinţitulul piirintelui nostru Mitrop'oHt ' Neofit, în 
leat 1 846, Maiu 28". 

• 

Primim de la d. Tudor Rotariu din Orşova : 

... La Iniţiativa mea şi în parte pe speo;;ele mele 
am inceput se! reclc'idlm vechea mc'iniistlre in 
apropiere de aici, cam 1 2  chilometri lângă Ca
zane, - pe unde aţi trecut cu M. S. Regele acum 
câţiva ani -, cu numele " Mrc'icunea", cam şase
şilpte sute metri de la Cazane, pe o vale incântă
oare. Ea fiind în fiinţc'i incc'i la b�tc'ilia de la 
Vama, 1444, şi pare-cc'i de douil ori dc'irâmatc'i de 
Turci, la  propunerea mea s 'a  numit, incc'i supt 
fie-iertatul episcop dr. T. Bc'idescu, un comitet de 
reclc'idire, in frunte cu protopopul de aici. 

"La ruine a fost numai o parte din zid, cam 
3-4 m. lungime şi  2-3 m. înc'iltlme. 

" Am luat fotografie de pe ruine. Şi s'a avisat 
şi d. Gheorghe Milola, la Timişoara. D-sa inse! n'a 
putut veni indatc'i, şi noi ne-am apucat de lucru, 
cc'i materialul se strica. 

"Am ridicat zidul, - mae�trH eu i-am. plc'itit - ;  
neavând bani în de ajuns adunaţi, pilnc'i in  toamna 
trecutii am ajuns la acoperiş. Zidirea e pe acelaşi 
fundament". 

N. Ioraa. 
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N. IORGA. - L'art roumain dans le Banat 
montagneux. - La partie orientale du Banat rou
m ain presente a u  point d e  vue des trad itions 

. d 'art des caracleres interessants. Du pas!,e po
pulaire sont restees de rares eglises e; bois.  
L'epoque a utrichienne les a remplacees o rdinai
rement par des ed ifices dans l e  style " Ma rie
Therese " .  I I  en e st de meme des maisons vil la
geoises, rangees l e  long d e  la  route et reproduisant 
Ia caserne d e s  gardes-frontieres. Ce qui  est reste 
o riginal de I'archai'qu e  transmission ce sont, a 
câte de q u elques o rnements en bois, comme l e s  
chande liers, les icân es, dont I 'auteur d o n n e  celles 
sur bois, les icânes sur verre d evant fournir les 
m ateriaux d'u ne autre etude. 

VICTOR BRĂ TU LES CU. - Eglises de la valle� 
du Teleajen. - Description d es eglises parsemees 
sur les  rives d u  Tel eajen (district de Pra hova). 
El les appartienl1ent au XVIII -e siecle et au com
mencement d u  X I X  e. Belles formes ancienl1es,. 
riches peintures de caractere popu laire, interes
santes au point de vue konognphique. Quelques. 
ic6nes d e  fol klore. 

N. IORGA. - Chronique. - Description des. 
vieilles eglises de Tra nsylvanie, d'apres une revue 
viennoise de 1 804. Rapp orts de I'art re ligieu� 
roumain avec celui des Byzantins et des Serbes. 
Notes sur I'art popula ire. 
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