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V PALATUL LUI CONSTANTIN VODĂ
BRÂNCOVEANU

--'

Din frumosul palat al lui Constantin
Vodă Brâncoveanu, ridicat pe Dâmbovita,
în josul palatului domnesc dela Curt ea
Vechie şi în apropierea lui, - grădinile
unuia si altuia con lo pindu-se in armonia
liniilor plantatiunilor şi pelus elor făcute
de pe guştul italian 1,-nu a mai rămas de
cât a minti re /situatiei lui pe piata Bibescu
Vodă, câte-va coloane şi o mare arcadă
de poartă, cum şi un d osar de acte cari
dau un pretios material asupra palatului
şi asupra întregului cartier mărginit la Sud
de podul Beilicului sau Calea Şerban
Vodă, Ia Nord de Calea Rahovei, la Est
de Dâ mbovit a şi la Vest de dealu l Mitro
poliei (vezi fig. 1, cartierul II, dreapta).
In 1 852, când Borroczyn întocmi pla
nul Bucureştiului . el încă e xi sta, cel putin
ca ruină.
Din e xaminarea actelor mai sus amin
tite şi pe cari le vom vedea mai departe
se poat z deduce şi intinderea lui.
Spre Est palatul se întindea cu grădi
n ile lui până în Dâ mbovita, de care parte
se g tis ia şi faimosul heleşteu domnesc,
zis în urmă al lui Constantin Vod ă Brân
coveanu , de signat în planul lui B orroczyn
în forma un ui semicerc.
Spre Vest se întindea până în drumul
din poalele dealului Mitropoliei, poarta d e
intrare a curtii a flându-se în dreptul crucii
lui Papa Brâncoveanu, omorât în dreptul
portii de rvIihnea-Vodă, şi care se păs
trează şi azi. Spre Nord cu rtea se întin
dea până în râpa Apei seci, Dâmb ovita
mică sau Dâmbovicioara, marcată şi în
1

Drăghiceanti.

Locaşurile

In aminti,'ea lui ConstG11tin Brâ1tCOVeanu.

Voevodultli.

Bucureşti, 1914.

DIN

0<

BUCUREŞTI

d e VIRG. DRÂGHI CEANU

--

p lanul lui Borroczyn. Spre Sud se măr
ginea cu proprietătile Mănăstirii S fântei
EC:lterina, din Dâmbovita unde se ridica
baia Mănăstirii până iarăşi în drumul din
poalele dealului metropolitan.
Actele de care am vorbit, a flate în ar
hiva Castelului Mogoşoia şi ca ri mi -au
fost puse Ia disposilie prin bunăvointa
domnului Valentin Bibescu, se re feră Ia un
proces intentat Mănăstirii S f. Ecaterina,
metohul Mănăstirii Sinai ului din S fântul
Munte, de posesorul palatului, strănepotul
lui Constantin Vodă Brâncovea nu, biv
veI Logo făt Manolache Brâncoveanu , pen
tru cutropirea locului palatului de către
mănăstire, în Umpul răsboiului ruso-turc
din 1769 - 1 774.
Se ştie că în acel război, stârnit de E 
ca lerina II a Rusiei, din caus a politicii
antiturceşti duse de partida naţională a
boerilor conduşi de Niculae Brâncoveanu
şi Mihai Cantacuzino 2, Manolache Brân
coveanu fusese nevoit a se e xpatria Ia
Braşov, pe această perioadă de timp, lă
sându-şi toa tă averea în părăsire.
Întors în tară, după potolirea evenimen
telor, în 1778, de abia, el se plângea lui
Ale xandru Vodă Ispilante că Egumenul
dela Sfânta Ecaterina încuviint ase, în schim
bul unei chirii, ca unii şi altii să ridice
case pe locul ncaselo r dumnealor boerilor
brâncoveni.. . care este în vale de S fânta
Mitropolie 3."
2 Drăghiceanu, Curţile 81'âncoveneşti, Mogoşoaia, Buletinul
1 909, p. 1 57, şi acelaşi, Case le Cantact/zinilol' din lvIăgureni.
Buletinul 1 924, p. 24.
3 Cercetarea Vornicilor Pană Filipescu şi Ştefan Pârs
coveanu din 1 778, Iulie 18, şi anafaraua lui Alexandru Vodă
Ispilante.
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Patru zeci şi trei de case se ridic ară, sov a i lui Ale xandru Vodă din 1626, prin
astfel, pe locul ocupat odinio ară de fru c are Domnul dedea Mănăstirii "din josul
moasele grădini, pe cari nu ştia să le "oraşului Bucureşti ... un loc pe deal ( ac
admire în de ajuns un OeI Chiar o sau " tualul deal al Mitropoliei) care este a 
Chisthull : măcel ari, coşari, orbi, văduve , "proape cu gardul vii s finte i mănăstiri, unde
cazaci, s imigii, băiaşi, vizitii , arnă uţi , ma "arată că au fost vii domneşti , şi cu apa
sal ag ii, ceauşi, ş i un David B o lez atu
" to :J.tă (Dâmbovi fa) de am ândouă părtile,
1,

Planul de situatie al pa latului lui Constantin Vodă Brâncoveanu, al Mitropoliei, C urtii Vechi şi Sf. Ecaterini.

se încuibau astfel pe locul palatului,
cum se încuibaseră şi pe locul pal atului
dela Curtea Veche, după strămut area Dom 
niei l a C urtea Arsă, tr ansformând, astfel,
cu totul caracterul aristocratic pe care , de
sute de ani , îl avusese acest c artier, în
tr'un gue Ho al tutulor oropsitilor soa rtei.
Intrebati călugării, cu ce drepturi îşi
întemeiază pretentiunile, ei arătau un hri1

Hotărârea vornicilor di n 1781, Aug.

" arătând şi semnele locului, în lung din
" grădină, pă deal în sus, stânjeni 120, cu
" apa din sus şi din jos, ca să poată sfânta
"mânăstire să f acă mori de amândouă păr
" file de apă şi ca să aibă loc în larg din 
"colo de apă, dăspre Curtea Domnească,
"pe unde curge gârla... pentru că au
"fost tot locul domnesc de mult" 2,
In virtutea acestui hrisov, călugării , pre2 Cercetarea boerilor din 1 778.
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findeau, deci, dealul Mitropoliei de azi,
pe care, înainte de zidirea Mitropoliei
de azi, se aflau viile domneşti, şi tot locul
până în dinpotriva Curti i vec hi, ca loc
domnesc. (Vezi fig 1, cartierul 1, dreapta) .
D ar două hrisoave, ulterioare, ale lui
Matei Basarab, din 1652, şi 1653, pe cari
le arătară tot călug ării, cari hrisoave în-

3

căreia desigur Vodă Brâncove anu zidise
pal atul său.
Se întări a anume această moşie a şfin
tei mănastiri, unde au fost mai în ainte şi
vie domnească, arătând şi semnele locu
lui : "din casa cea v .echi� a lui Ivaşcu Vor
"nicu l, unchiul Jupan Predii Brâncoveanu,
"ve i Dvorni c, drept pă piscu, până în bi-

/

Resturi disparale din palatul lui Constantin Vodă Brâncoveanu .

tăriau toate milele anterioare, acordate ,
între cari şi pe a lui Şerban-Vodă, Iă
muriau mai bine hotarele, întrucât e xcepta
dela donatie "c asa cea veche a lui Ivaşcu
Vornic 1, unchiul jupânului Predii Brânco
veanu" , bunicul lui Brâncoveanu, pe ruinele

" serica Oprii Juzbaşa (prima biserică ina
" inte de clădirea actualei Mitropolii) şi de
"acolo, dela biserică, p ână în piatra care au
" pus-o boerii şi până în putul lui Dosothei,
"şi până în coltul casei lui Dumitru, apoi
"din casa popii lui Dumitru, drept până în

I De fapt, chiar biserica Sfânta Ecaterina, ridicată din
temelie de Ivaşcu Vornicul, se afla tot pe locul Vornicului.
Gavril Movilă în 1619, Iunie 28, într'un proces al Mănăs
tirii Sfintei Ecaterina, căutând care erau ctitorii acestui lă
caş "găsi din acei prestăviţi, vechi ctitori din bătrânul Ivaşcu

Vornicul, noi ctitori : Jupan Ivaşcu, marele Vornic Băleanu,
nepotul lui Ivaşcu, bătrânul Vornicul Golescu şi Nicola Ma
rele Pitar, nepotul lui Pană Vistiar.
Comunicat de părintele Negulescu. Originalul la A. R.
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" troian, pana In piatra din heleşteul dom" nes c, care este în drum , în capul şantului,
" apoi până în şantu în sus şi pe drumul
" cel mare până în apa Dâmbovitii de jos,
" pă podul lui Şerban Vodă, şi cu vad de
" moară , ce l-au dat monastirii Cerni ca
"vorni c, pentru pomană" .
Astfel că marii Vorni ci, însăr cinaţi cu
an chetarea casului, " ne putându -se plirofosi
cu nimi c" din citirea do cumentului lui
Ale xandru-Vodă, "prea ve chi şi întune cat" t,
puseră basă numai pe hrisoavele lui Matei
Basarab şi pe cartea de hotărn icie, în care
"pe larg să cuprinde toate semnele pe
unde să stăpânias că sfânta Mănăstire " şi
con chiseră că " a cele semne vin până în
podul lui Şerban-Vodă, de cea parte de
pod, iar de cealaltă nimi c nu se pome ·
neşte" 2.
Intrebat şi Manola che Brân coveanu,
a cesta, în lipsă de do cumente , perdute
cu răzmerita, s coase martori, pe Pavli
Căpitan , Lăpedat Logofăt şi pe Barbul
Boteanu, cari, in 1778, mărturisiră "în fri ca
"lui Dumnezeu semnele pe unde au pome
"nit casa dumnealor bo erilor Brân coveni,
" şi cum că, după moartea lui Constantin
"Vodă Brân coveanu, rămâind Doamna Ma
ri ca, Doamna Mării Sale, şi în zilele Mării
" Sale răposatului Ni culae-Vodă, au stăpâ
" nit pe semnele de mai sus, stăpânind şi
" he leşteul lui Costantin -Vodă Brân coveanu,
"ca o dreapt ă moşie părintească, până ce au
" murit , iar după moartea Doamnei Mari căi
"rămâind răposatul (Constantin) , t atăl
" Dumnealui Manolache B rân coveanu , n'au
"mai şezut în casele a cestea.. . ci au şezut
"boerii streini , mai vâr fos în multă vreme au
"fo st car vasara , (vamă) până în vremea răz
"meritii şi cei ce au şezut nu au avut p ur 
" tare de grije ca să-I în chiză, ce au rămas
"lo cul grădinii cei mari des chis, de se fă
"cuse drum printr'însul " 3.
n

1

2

3

Ar.llare.l boerilor din 1780, 1 Sept.
Arătarea boerilor din 1780, 1 Sept.
Hotărârea boerilor din 1778, Iulie 11.

Dar ni ci călugării, ni ci cei patruze ci şi
trei ziditori ai caselor de pe lo cul Brân
covenilor nu se multumiră cu constatările
boerilor.
A ceştia, mai ales, deteră o nouă fată
pro cesului, de clarând "că au clădit p e
"vremea răzmiretii pe un lo c ce era sterp,
" cu nume de lo c domnes c, dintre sineş ,
" şi nevolni ci de nimeni ", fără a putea însă
adu ce dovezi.
Manola che Brân coveanu fu nevoit a
adu ce noi martori , cu cari dovedi boeri
lor jude cători că " D omnia are lo c, însă cel
" ce este împotriva curtii gospod, cei ve chi ,
" a cărei stare este î n prund, adi că din apa
" Dâmbovitei, pănă în Dâmbo vi cioara, iară
"peste Dâmbovi cioara, unde şi-au fă cut
"a ceştia case ne cum că este lo c domnes c,
"ce în că şi pănă a cum se află dumnealui
"Logofătul Brân coveanul în jude cată , pre" tendensindu-l igumenul Cartriotis că ar fi
"lo cul sfintei mănăstiri " .
Î n 1780, se fă cu audierea martorilor lui
Brân coveanu, cari dau amănunte foarte
pitoreşti asupra evenimentelor, prin care
tre cuse urgisitul palat al Brân coveanului.
D eăgan Iones cu, vto ei Paharni c mărtu
risi că " stăpânirea Mării Sale într' a cest
" chip au fost : pe marginea Dâmbovi cioarii,
"merge până în gârla cea mare, şi lua în
"jos asupra băii, şi mergea pă la u n: he
"leşteu mi c, ce-l avea Măria Sa Doamna,
" în grădinita cu flori, şi dă a colo merge
"în podişor şi da în tigănia Mării Sale ce
" av ea în fundul grădinei ce-i cu foişor, care
"ias fe şi pănă azi, şi din tigănie merge cu
" stăpânirea pănă sub dealul Mitropoliei, pe
"la cru cea dă piatră şi d a iar în Dâmbo
"vi cioara, unde era podul peste Dâmbovi
" cioara . Şi după moartea Mării Sale au
"rămas Constantin Brân coveanul şi au stă
" pâ nh pănă în vremea răzmiritii ce ei de
" mult, când au venit catanele de au l uat
" catanele pe domn (Ni colae Mavro cordat)
" şi pe unii pe altii boerii, de i-au dus la
" Braşov, pe urmă viind Tur cii s'au stri cat
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Piaja Sf. Anlon, pe ruinele palatului dela Curtea Veche, în 1861, de Preziosi (în fund Biserica Curtea Veche).
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Vecinătătile Curtii Vechi, (Târgui Cucului) pe unul din a fluentii Dâmbovitii, (Bucureştioa rh), în 1861, de Preziosi.
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"şi s'au părăginit casele de pe ace as tă
"s tăpânire " 1.
Martorul Apostol ache Orbul, de 107
ani, mărturisi : "tin min te că, în zilele
"Mării Sale Brân coveanu, fiind Curtii Dom
"neş ti Seimen, iar în zilele răpos atului
"Mării Sale Ni colae-Vodă, am fost Odobaşă
"dă Seimeni, şi am pomenit că după s fâr
"şi tul lui Cons tantin-Vodă Brân coveanul,
"rămâind Doamna Mari ca Brân coveanu,
"lo cul ce să numeşte livada domneas că l' au
"s tăpâni t Măria Sa până la s fârşi tul său" 2.
Mar torul un chiaş Lăpeda t, de 85 de ani,
dă şi el interesan te amin tir i despre par te a
hotarului ve cin cu baia Mănăs tirii : "tin
"minte că au fost o po ar tă mare lângă
"podiş /r şi în vremea când trăia Doamn a
"Maria Brân covean ca căzând ace a poar tă,
"fiind- că eu luase m o fată de casă, auzind
"Doamna că au căzut po ar ta şi o fărâmă
"băiaşii dela b aie, m'au trimes pe mine,
"dinpreună cu al te slugi, şi am bătut pe
"băiaşii dela baie, şi au rămas chiu torii
"portii nes coşi, ca a cei a după vremi poa te
"să fie ca niş te hotare ... şi dela casele cele
"mari, l a vale spre Dâmbovit a cea mare,
"am pomenit livada de pomi şi lo aze de
"flori ve chi şi heleşteu stăpânindu-se de
"răposa ta Doamna Mari ca" 3.
In 1781, Ale xandru Ispilanfe ho tărâ a
se împietri lo cul lui Manol ache Brân co
veanu, spre a nu m ai avea pri cină cu Mă 
năs tirea Sf. E ca terin a, cum şi pretuirea
caselor ridi cate pe a ces t lo c, în vedere a
dărâmăril lor .
In 1781, Iunie, boierii pentru dovedirea
ho tarelor fa c săpături pentru "găsirea ră
dă cinii bolo vanilor zidului curtii" şi găses c
pen tr u latura de Sud în tinderea de 82 de
stânjeni, pentru latura de Es t "pe malul
Dâmbovitei în sus, pănă în Dâmbovi cioara
cea mi că, u nde dă în Dâmbovita cea mare
101 s tânjeni" , pentru la tura de Nord "pe
1 Mărturia lui Drăgan Ionescu, 1780, Oct. 29.
2 Mărturia lui Apostolache Orbul. 1780, Od. 21.
3 Mărturia lui Lepădat 1780, Oct. 28.

7

malul Dâmbovi cio arei în sus pana In po
dul de sup t de alul S fin tei Mitropolii, pănă
în coltul gardului curtii dumnealui veI
Logo făt, 165 stânjeni, iar pen tru latura de
Vest, "pe lângă drumul de supt de alul S fin tei
Mitropolii, pe lângă cru ce a de pia tră, 75
de stânjeni" .
In urma a cestui pro ces, Ale xandru Ipsi
lante în tări de finitiv s tăpânirea asupra 10'
cului, întărire re con firmafă de Ni culae
Carage a-Vodă în 1 782, Iu nie 25, şi Mih ai
Cons tantin Şutu în 1 792.
..

..

OI

Croni carul Gre ceanu, aşa de proli x în
amănuntele ce le dă cu privire la zidire a
tutulor clădirilor lui Brân coveanu, nu ne
dă ni ci o dată cu privire la zidirea
a ces tui pala t. De asemenea, ni ci unii
din călă torii ce au tre cu t pe la noi
nu l asă ni ci o des criere a lui, ast fe l" că
rămâne ca singură des criere a ceea a epi
gra fistului Chisthull care, în tovărăşind pe
Lord Paget, fos tul ambas ador englez la
Cons tan ti nopole, fu găzdui t de Brân cove anu
Vodă în aceas tă casă de la 21 până la
28 Aprilie 1 702, împreună cu Lordul .
După ce des crie onorurile, cu care Lord
Paget fu în tâmpina t de Brân cove anu l a
Dunăre şi în Bu cureşti, Chis thull con ti
nuă : "Fu dus la un pala t, ve cin cu pala tul
"domnes c şi rugat să so co teas că a ceastă
"lo cuintă ca propria sa casă.
"A ces t pala t es te frumos, în căpă tor, zidi t
"din pi atră şi pi tores c a coperit după obi
"ceiu ! tării cu şindrilă .
"Este mobil at după felul caselor din tă
"rile creş tine, ceea ce îi dă o în fătiş are sfră
"lu cită, da că îl punem ală turi de casele
"barbare ale Tur cilor din provin ciile ve cine .
"Fatada are o vedere spre o grădină
"m are , şi din aripa stângă a casei porneş te
"o altă grădină mai mi că.
"Amândouă sun t frumoase, pli ne de
"umbră şi de verdeată.
". . . Azi după amiază Domni to rul a veni 1
"căl are prin grădin a cea mi că ca să vadă
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" pe Excelenta sa care l'a întâmpinat la
"uşa grădinii .
..

I

*

*

*

Din acest palat rămaseră coloanele în
torsadă, aşa de asemănătoare cu coloa 
nele din loggia palatului dela Mogoşoaia ;
arcada de deasupr a, decorată cu co
roană princiară şi stemele Cantacuzinilor,
asem ănătoare întrucâtva cu arc a da de sub
pisania bisericii Mănăstirii Hurezului 2, cum
si basele representând leii, întrebuintate
constructiv în noua restaurare a palatului.
dela Mogoşoaia. Ele fură aduse aci din
'palatul ultimului Brâncoveanu, marele Ban
Origori e, (vezi fig. 1, cartierul Brânco 
veneasa) şi desig ur le adunase ca a
mintiri ale strămoşescului său palat, des
pre care vorbim.
In resumat . palatul lui Brâncoveanu
Vodă, zidit la o dată ce nu se cunoaşte

pe ruinele caselor strămoşeşti rămase dela
Ivaşcu Vornicul Oolescu, unchiul bunicului
lui Brâncoveanu, Preda Brâncoveanu, rui 
nat ca toate palatele sale după moartea
silni că a Voevodului , nu mai fu locuit de
cât de văduva Doamna Marica şi de ne 
potul Constantin Brâncoveanu 3.
Ruinat în timpul răsboiului austro-turc,
în domnia l ui Nicolae Mavrocordat, fu pă 
răsit de d escendentii Brânco :ve anului, care
îl închiriară diferitilor b oeri şi carvasaralei
domn ,eşti până în timpu l războiului din
1 769-1774.
Acest r ţizboi l-a ruinat cu desăvârşire,
de nu se mai cunoşteau n ICI urmele
zidurilor împrejmuirii, iar centrul Bucu
reştilor deplasându-se de aci od ată cu
strămutarea C urtii Domneşti, palatul se
pierdu încetul cu încetul, ne mai lăsând
de cât slabele amintiri, pe cari le repro
ducem aici.

��o>----

t CăIă/01'ia noastră tn Tu rc ia şi tnloatcerea tn Eng li/era,

de Edmund Chisthull, Londra, 1 7 1 8, publicată de D-I Bianu in
Buletinul Societăţii de geogl'aJie, 1 922, p. 'J 99. Vezi şi Gre·
ceanu, Viaţa /tIi Constantin Vodă Brâ,1cofleantt, Bucureşti
1906, pp. 1 1 1 -1 1 4.
2 Pentru Mogoşoaia, vezi Buletinul Monumentelor Isto
rice pe 1 909, p . 1 53;·pentru Hurezu, ibidem pe 1 909, p. 26.

3 Şi casele oamenilor de casă ai lui Brâncoveanu avură
aceiaşi soartă: astfel, casele din apropiere, ale doctorului
lui Constantin Vodă Brâncoveanu, Contele Ferati, ce se
aflau "pe marginea Dâmboviţii, lângă podul lui Haidâm " ,
cumpărate, cum spune Doamna Marica, i n 1 7 1 8, Aug. 24,
" de d-lui răposat soţul meu cu bani din cămara noastră...
după întâmplarea maziliei noastre, lipsind şi dumnealui de
aci din ţară au rămas casele fără de stăpân, şezând întrân
sele cine cum au vrut, iar după ce Dumnezeu ne au mân
tuit din mâna urgiei şi am venit iarăşi în pământul nostru
şi viind şi d-Iui.:. aflându-se de apururea de folosul casei
noastre ... ", îi intări din nou posesia. Originalul la părintele
Gh. Negulescu-Batişte.
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CÂ TEV A BISERICI DE LEMr� DIN OLTENIA.
de N . GHIKĂ-BUDEŞTI, Ărhitecl.

Bisericutele de lemn sunt încă destul
de numeroase în toate tinuturile mun
toase şi păduroas e ale României Mari :
în muntii Bucovinei şi ai Moldovei, ai
Munteniei şi ai Olteniei, în muntii Apu
seni din Ardeal, cât şi în regiunile pădu
roase de câmp ale Basarabiei şi ale Mol 
dovei de şes (Tecuciu, Fălciu, Bârlad,
Vasluiu etc.) Ele v uriază ca înfătişare, ca
forme, ca motive decorative, după regiu 
nile în cari se găsesc. C iopliturile capi
telelor, colonadelor, arcu rilor, chenare 
lor , forma crucilor au caractere diferite
cari se deosebesc dela o provincie la alta.
Unele din aceste biserici sunt fo :ute
vechi. In Moldova traditia atribue unele
din ele lui Ştetan cel Mare şi lui Petru
Rareş. În Oltenia biserica din Grămeşti,
judetul Vâlcea, reparată de Comisia Mo '
numentelor Istorice în anii din urmă, este
întemeiată sub domnia lui Matei Basarab,
aşa cum dovedeşte inscriptia care se
poate ceti şi azi pe grinda uşei dela in 
trare (vezi Buletinul Comisiunei Monu 
mentelor Istorice III, pp. 95-96.) Cele mai
multe din aceste biserici sunt însă clădite
în veacul al XVIII-lea şi al XIX-lea.
Este necesar atât câ t. mai e ste timp,
ca aceste biserici să fie studiate , relevate,
fotografiate, căci încetul cu încetul ele
dispar, întrucât pe lângă că sunt expus e fo 
cului, apoi lemnul, în clima noastră extremă,
expus când umezelii şi frigulu i, când uscă
ciunii şi căldurii, se distruge după oare
care timp. Principala caus ă însă de dis 
trugere este lipsa de îngrijire, faptul că
nu se apreciază la justa lor valoare,
aceste modeste lucrări de adevărată artă

cari caracterisează atât de bine simtul
artistic şi însuşirile tăranului nostru.
Intr 'a dev ăr , în fiecare an, se dă râmă
un număr din aceste biserici de lemn,
de cele mai multe ori f ără ştirea Minis
terului de Culte nici a Comisiunii Monu
men telor Istorice, alte ori cu toată opu
nerea şi s fo rtările noastre pentru a împie
dica a ceste dărâmări.
Cele mai de multe o ri starea acestor
biserici ajunge atât de rea, din causa ne 
îngrijirii lor de către cei în drept, încât
ele sunt pe jumătate ruinate, şi cei inte 
resati au un bun pretext pentru a cere
dărâmarea lor, pe motiv că enoriaşii vor
să construiască o biseric ă nouă în locul
celei vechi care este ne incăp ătoare şi în
stare rea. Şi se pare localnicilor că, mică
şi modestă cum este bisericuta lor de
lemn, ea nu mai corespunde înstăririi lor
de astăzi şi ambitiunii lor de a întrece
pe vecinii cari au biserici noi de zid cu
turle multe.
In neştiinta l or, ei nu-şi dau seama că
aceste biserici noi, cât de mari şi de pre ·
tentioase sunt, nu ajung nici de departe la
frumusetea şi valoarea artistică reală a
micilor bisericute de lemn moştenite din
epoci de credintă , clădite de evlavioşi
creştini , de către meşteri însufletiti de
credintă şi mânati de traditia moştenită
din moşi strămoşi .
Ei nu ştiu că numai cu credinta în su
flet se poată face ar fă şi că într' o vreme
de m aterialism şi semi cultură ca a noatră
nu se poate năzui la aşa ce va.
Atât Ministerul Cul telor cât şi Comi 
siunea Monumentelor istorice se luptă
2

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
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din răsputeri pentru a salva de la peir e le fotografieze, şi să împiedece prin toate
bisericile de lemn clădite de strămoşi mijloacele dărâmarea lor de către cei in
evlavioşi , din causă însă că duşmanii mai teresaţi a le suprima din motive eg oiste.
mari chiar de cât timpul, care le ruinează
Dăm aci releveurile bisericilor din
încetul c u încetul, sunt oamenii neîntele Orămeşti, din Ştefăneşti Dob ruşa, toate din
gă fori, ne adresăm şi pe această cale judetul Vâlcea , şi al bisericii SIăvu ta-So 
oamenilor cul ti ca să ne semnaleze bise co feni din judetul D oljiu, toate desemnate
°ricile de lemn vechi cari au vre o valoare de d-l O. Re ferendaru arhitect al Comi
artistică şi să îndemne pe săteni ca să le siunii Monumentelor Istorice pentru Ol
întreţină să le învelească cu şindrilă şi să tenia.
M E M O R II
de Arh. G. REFE"�:, �I '�HU.

I.
BISERICA DE LEMN CU HRAMUL "ADORMIREA MAICII DOMNULUI", PAROHIA
ŞTEF_!.NEŞTI.VÂLCEA, CĂTUNUL DOBRUŞA DE JOS.
La doi Km. de biserica din satul Dobruşa de jos este bi
serica din cătunul Şcoala. Nu se ştie de când e construită,
se zice că este dată de pomană şi mutată din Orleşti ; la
1 843 s'a acoperit a doua oară cu şindrilă, prin care azi
curge.
Biserica este din lemn de stejar, nu are soclu de cără
midă, proscomidia ?i pristolul sunt de zid.
Tâmpla de lemn are câteva icoane interesante, dela 1 836
şi 1 8 1 8 (Maica Domnului şi Isus Cristos). Planul orisontal
este simplu, cu pridvor, pronaos, naos, şi altar mic, drept
unghiular.
Colonetele sculptate cu motive variate, iar cosoroaba din

faţă e lucrată în acoladă, cele două părţi din dreapta
şi stânga, nelucrate, - par'că la mutare s'ar fi pierdut îm
preună cu cele două colonete exterioare de lângă peretele
pronaosului,- deasemnea şi în interior cele trei arcuri du
blouri cari poartă bârnele bolţii cilindrice.
Nu are turlă. Brâul sculptat în frânghie care încinge
biserica şi se termină decorativ, in forma unei palme întinse,
de om, la şambrana uşii bisericii. Nu are mobilier. A
fost grajd pentru caii armatei duşmane. Nu are nici imprej
muire şi e uitată de oameni, plouând întrânsa, iar vitele
se scarpină de frumoşii stâlpi sculptaţi.

II.
BISERICA FILIALĂ "ADORMIREA" DIN GRĂMEŞTI-VAlCEA COMUNA PIETRENI,
PAROHIA COSTEŞTI.
De la Mănăstirea Bistriţa, plecând cu piciorul, ajungi
mai repede în cătunul Grămeşti, de cât pe şosea, cu caii,
dacă treci apa Bistriţei şi mergi peste dealuri spre valea
Arnotei. Urcând un kilometru, laşi la stânga mănăstirea
Arnota, cârmeşti spre Sud, ridici coasta repede a dealu.
lui din apropiere, pe creasta căruia: mergi o bucată bună,
admirând panorama ce se deschide la vale, largă şi adâncă.
E valea râului Costeşti, pe care mergi până la Grămeşti,
prin livezi de pruni, smârcuri şi porumbişte, zărindu-se spre
răsărit satul Pietrenii. În câte o căsuţă de bârne, aşezată
pe marginea râului repede, bate piua, producând un sunet
curios. Apa vâjiind ţine isonul prelung ciocanelor de lemn,
cari lovesc şi îndeasă ritmic, ziua şi noaptea postavul alb
- dimia - ţesută de ţărance, mânate de puterea motrice
a apei. După ce treci a treia oară riul prin apă, urci pe
ultimul deal, de unde se face un drumeag printre curţile
îngrădite, care duce la câteva case de bârne. E că
tunul Grămeşti. Pe coastă, colo, lângă bradul ce se vede
pleşuv şi bătrân - pus odată cu biserica - este biserica
Mitropolitului Ştefan, îmi spune dascălul însoţitor. De de
parte, îmi părea o povarnă, mai ales că în dreptul ei masca
pridvorul o căsuţă dintr'o mare apropiere.
Din curtea acestei case, spre noi, venca în acel timp,

călări pe cai, o pereche de însurăţei frumos îmbrăcaţi, cari
răspunseră însoţitorului meu : " mergem la pădure se aducem
lemne ". Î n sat se aduc lemnele din pădure legate şi târâte
de lanţuri ... Poate, soţia aceea frumoasă la port şi chip, să
fie vre-o strănepoată a Mitropolitului Ştefan, a cărei preo
teasă, se spune, că a fost îngropată în Grămeşti ; iar bradul
şi biserica ar fi fost aşezate în amintirea şi odihna sufle
tului ei.
Dacă de departe biserica pare o povarnă, de aproape
este un sfânt şi dumnezeesc lăcaş, ridicat în slava
şi cinstea Adormirii prea Curatei Maicii Domnului, de
Mitropolitul Ştefan, în anul 1 664. Aşa grăesc slovele cres
tate pe vechitura fibrelor de stejar a grindei de dea
supra uşei. Pe când în acea epocă în Apusul Europei
se ridicau palate şi c atedrale c::u bogăţii enorme, iar Rernini,
construia la Roma colonadele faimoasei curţi eliptice, în
faţa bisericii SI. Petru, pe atunci, la noi pe măsura puterii
cunoştinţei şi stării noastre m ateriale, românul construia
şi el locaşuri Domnului, adesea de bârne - asemnă·
toare locuinţei lui - unde să găsească pacea şi liniştea
sfântă. Nici pentru templele acestea modeste nu avea răgaz
să le termine, aşa cum voia şi simţea : cu toată iubirea pentru
frumos, cu arta lui românească pe care o moştenise de la
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BULETINUL COMISlUNll MONUMENTELOR ISTORICE
260 de ani, bisericuţa din Grămeşti, Întru cinstire a fostei
soţii, În locuri unde se merge numai cu piciorul, În
preajma pădurilor şi munţilor Înalţi, şi pe care, dacă ar
vedea-o orice om de gust. ar admira-o cu mai mare preţuire
ca operile din Europa.
Starea actttaZii a bisel"icii. De la
soclu În sus, biserica Întreagă este
de stejar. Nu are turlă, nici clopot
niţă, E Învelită cu şiţă ; spre Răsărit
şi Nord, şiţa cea veche, este de ste�
jar, iar spre Sud şi Vest, este de
brad, stricată şi din această causă
plouă prin multe părţi. Este zidită pe o
pantă de teren foarte Înclinată, şi are
soclul de piatră, În faţă ridicat doi me
tri, iar spre altar, cincizeci centimetri.
Planul este dreptunghiular, fără
sânuri, lărgimea bisericii se îngustează
de fiecare lature cu 35 cm., mergând
de la naos, spre pronaos şi altar. Alta
rul pentagonal are laturile trei egale de
câte 1.60 m., iar două de câte 2.30 m.
Nu are nici o tencuială sau pictură pe
pereţi sau bolţi nici pantocrator. Pere
ţii longitudinali şi transversali, sunt
făcuţi din bârne de stejar, îmbinate în
coadă de rîndunică şi aşezaţi pe talpă
..
mai groasă, sprijintă pe soclu de
"
j �
piatră, construit în moloane cu asise
"
I
.
orizontale, de calitate foarte bună şi
de un galben deschis plăcut. Cons
trucţia şi proporţia bisericii este foarte
interesantă. Elementele de composiţie
arhitecturală : coloanele, bârnele cum
sunt îmbinate, arată mare meşteşug
şi iscusinţă a meşterilor lemnari cari
au tăiat-o şi aşezat-o cum este.
Î n exterior, straşina este largă de
aproape 1.50 m. ; la altar atingi stra
şina cu mâna, la doi metri, pe când
În faţa, e la patru metri. Nivelul
pardoselei e ridicat de la 'pământ doi
metri, pe care ii urci pe zece trepte
de piatră, rustic aşezate, fără profile,
Însă cioplite, având un mâner drept
rampă, pe care nu a putut intra caii
Nemţilor, ca În alte biserici podite
cu scânduri ...
Ullima treaptă conduce Într'un
podestru cu două arcade şi colonade
elegante, ca proporţie, acoperite de
o prelungire de poIată. Pridvorul
este susţinut În părţile laterale de
câte două acolade, iar În faţă de
cinci, cu deschideri de 0.85 m., exact
egale, susţinute de colonete pe cari
se reazimă grinzile tăiate indămânatic
in acolade (vezi releveul) . Dimeu
siunile bisericii sunt proporţionate,
Lungimea totală În interior este de
14.68 m. (pridvorul 5.60 m. X 1.75 m. ;
pronaosul : 5.50 m. X 3.60 m.; nao
sul : 5.55 m. X 4.85 m. ; iar altarul
4.20 m· X 3.55 m. in pentagon . Spre
Nord, în exteriorul altarului, este
BisericI! din Orămeşli- Pielreni, Vâlcea. Planul.

părinţi, pentrucă Domnii cu Mitropoliţii ţării În frunte,
chemau poporul foarte des la lupte crânccne pentru apă
rarea pământului, credinţii şi libertăţii lui, cotropite de
duşmanii numeroşi. Mitropolitul Ştefan, fiu al poporului
acesta viteaz şi vrednic, a făcut cu agoniseala lui, acum
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putut să fie evitate dacă prin învelitoare n'ar fi ploat de
construită o nişă de bârne acoperită cu scânduri de stejar
groase, original de practic, pentru proscomidia altarului. Se
cenii dearindul şi s'ar fi găsit vreun preot de lmmă să o
constată că lemnăria e mai conservată spre Nord şi Est.
repare la timp. Spre Sud, deantregul, pereţii sunt deplasaţi
invers de cum se găseşte la bisericile de zid pentrucă soarele
cu zece-cincisprezece centimetri din verticala normală. Va
şi apa distrug lemnul, iar gerul şi desgheţul distrug cără
fi nevoie de legături de fier cu sprăiţueli, spre a fi readuşi
mida. Se constată racini, nu prea întinse, la grinzile şi
la loc ; contrafişele din exterior cari lipsesc, refăcute. Va fi
îmbinările ldr, în interior, la pereţii laterali şi longitudi
nevoe a se înlocui capetele grinzilor cari formează pereţii cu
nali, unde a pătruns apa, atacând şi arcurile dublouri,
îmbinături putrede, cu altele cari vor fi înădite după ce se
tiranţii şi tâmpla.
va tăia şi scoate uşor cu dă1tueli şi proptiri minuţioase ; va
Pereţii naosului, pro
mai necesita refacerea
naos ului şi altarului, se
cercevelelor lipsă şi în
susţin prin îmbinările
locuirea celor deterio. .'
bârnelor până la înălţi
rate ; se va Înlocui trei
-" _.-::1
mea de doi metri. La
trepte lipsă, iar talpa
această Înălţime, pe pe
grinzilor din spre Sud,
readusă la locul ei, cră
reţi, sunt aşezaţi cur
meziş şi paralel, din
păturile din lungul ei,
doi în doi metri şi ceva,
astupate şi strânse la
cinci grinzi, cari poartă
două părţi cu cerc de fier
\
pe c apetele lor exteri
inşurupat. Afară de a
oare, profila te, paralel
ceste măsuri de refacere,
cu lungul per ţilor, co_
două sunt mai de căpe
tenie : 1) reacoperirea
soroaba, care şi ea sus
\ ,
din nou şi 2) ţinerea în
ţine construcţia acope
seamă c a din timp în
rişului şi greutatea înve
timp să se pensuleze
litoarii. În interior, pen
peste tot lemnăria de
tru susţinerea bolţii ci
stejar vizibilă, cu un
lindrice, alcătuită din
strat protector caustic,
bârne, în plin cintru
care dă bune resultate
sunt şase arcuri plin
contra umezelii şi soa
cintru, egale cu dia
relui. Fie un strat de
metrul deschiderii bi
ulei de in fiert, sau de
sericii . Ia pronaos, naos
gudron de smoală la
şi altar; la altar sunt şi
cald, în care să se puie
două jumătăţi de arcuri
foi de tutun. Ştejarul a
- denumite În releveu
fost tânăr, nu este peste
dublouri - cari susţin
tot atacat, ci pe la câ
cosoroaba, prin nişte
te-va incheeturi, unde
capete de grinzi în felul
a fost ploat mai mult,
consolelor, profilate, sus'
soclul e uscat şi solid
ţinute în exterior de
şi în pantă repede, pen
contrafişe, prinse prin
tru scurgerea ploilor;
Înbinări de cepuri în
straşina mult ieşită În
pereţi şi consolă, iar în
afară, aşa că e bine
interior, servă arcului,
protejată şi dacă se va
la naştere, ca c usinet, .
pernă sau consolă. cum
repara, are norocul să
voeşti să-i zici. Celelalte
trăiască mult. Tâmpla
Biserica din Grămeşli.Pielreni, Vâlcea. Delalii din straşină.
arcuri dublouri, sunt la
este în present despartea de jos a naşterii
brăcată de icoane. Pe
scheletul ei este crucea de sus şi două icoane cu uşile îm
prinse cu cuie de lemn şi teşite cu un profil simplu, con·
părăteşti cu două perdele. Acest fapt dă aspect de ruină şi
traventându-se în pereţii laterali prin înpingerea şi greutatea
pare prin stâlpii aceia patraţi de stejar masiv, aparent foarte
grinzilor aşternute pe arcurile bolţilor. Pereţii bisericii În
lungimea lor, în felul acesta, suferă şi Înpingerea bolţilor greoi. Nu sunt picturi, pe pereţi de cât chipul maiestos al
- atât cât este, fiind de lemn - pe lângă toate celelalte
Mitropolitului Ştefan, pictat pe hârtie şi lipit pe peretele din
faţă al pronaosului, şi acesta e ciupit pe margini şi a început
greutăţi ale tiranţilor, acoperişului şi învelitoarii. De aceea
a început a se desprinde bârnele pereţilor, tocmai la naş
să se deterioreze de ploae, aşa că de abia se mai vede mitra
şi odăjdiile, cari au început a se şterge. Foarte multe icoane
terea arcurilor şi a cedat unele încheieturi de grinzi de la
stau îngrămădite În aitar, cari probabil, au stat la tâmplă,
pereţii ale căror îmbinături în coadă de rândunică, au fost
pe vremuri, când preoţii nu erau ocupaţi ca cei de azi.
puţin macerate de putregai. Şi aceste putregaiuri ar fi

\,
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BISERICA DE LEMN CU HRAM�L "S
CATUNU

III.
NICOLAE " DIN PAROHIA ŞTEFĂNEŞTl-VALCEA,
DOBRUŞA DE JOS.

Cam zece km. de Drăgăşani e comuna şi parohia Ştelă
neşti-Vâlcea, cu trei mici şi vechi biserici de lemn.
Acea din cătunlll Dobnlşa de Jos, cu hramul SI-tul

.

"

Nicolae este construită la anul 1 792 de către mai mulţi
săteni : ,,' E(u) Ion al luei) Şerban, Eu Dumitru Demoiu, etc.
etc.,. in zilele D(o)mnului nostru, eu Alixandru Vodă)",
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Biserica Sf. Niculae. Dobruşa.de.jos. Vâlcea. Planul.
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cĂ TEVA BISERICI DE LEMN DIN OLTENIA
Este aşezată pe un mic deal, înconjurată de vie.
Ca siluetă este agreabilă, însă proporţia turlei prea înaltă.
Turla serveşte de clopotniţă şi este adăogită ulterior şi se
constată aceasta fiindcă piesele constructive sunt aşezate
ocasional, exemplu : doi stâlpi din interiorul bisericii cad pe
o grindă-tirant aşezată în locul arcului-dublou scos, ce
susţine bolta cilindrică, iar două grinzi,lângă colonetele aco
laderor amvonului. Aceste picioare sunt brute, nelucrate cu
sculpturi ca celelalte piese constructive ale bisericii.
Această turlă este prea înaltă fiind forţată de panta
învelitoarii bisericii care se ridică până la intersecţia para
petului turlei cu coama acoperişului bisericii. In pro:ectul

21

el, unde apa stagnează cu înlesnire şi contribue la putrezirea
şi ruina bisericii.
Acest soclu trebue refăcut din nou, conform prescrip
ţiunilor devisului. Are straşina mult deşită, căpriorii crestaţi
la capete groşi şi aşezaţi rar. înbinărilc grinzilor la pereţi
în formă de coadă de rândunică, iar la colţurile altarului
Şi la peretele tâmplei, în exterior, ies grinzile încrucişate în
prelungire în afară, în formă de consolete buclate, crestate
in formă de aripi, fâlfăinde, pe cari sunt aşezate în inte
riorul şi exteriorul bisericii în lung, cosoroabe pe cari se
reazimă căpriorii straşinei.
Trei tiranţi încleştează pereţii laterali, iar c apetele lor

- -- -.[]'-j -

Biserica S f. Niculae Dobruşa-de-jos, Vâlcea. Sectie longitudinală.
de recomandaţie s'a lăsat mai jos cu 0.50 cm., Întrebuinţân
du-se aceleaşi elemente de composiţie, ca la corpul biseri
cii, adecă coloneta, căpriorul, cosoroaba crestată, cleşti, ti
ranţi, etc., spre a-i da unitate de composiţie şi stil spre a
ameliora proporţia acestei turle. Planul orizontal este un
dreptunghiu fără sânuri; cu altarul exagonal.
Elementele de composiţie sunt simple atrăgând aten
ţiunea şi interesând mult tehnica şi meşteşugul cre stării pro
filelor şi al înbinărilor bârnelor lungi şi groase de ştejar
cari formează boltă, arc, dublau, coloană, şambrană, arhi
voită, talpă, brâne etc. cu atâta dibăcie şi sobrietate de
admirat.
Soclul este de cărămidă tencuită însă, ruinat, în cât de
abia se mai văd vechile profile ; grinzile s'au îngropat În

profilate poartă două cosorabe, afară la straşină şi in interior
în biserică, unde se reazămă arcul dublou lucrat in îmbi
nări şi crestături, el formează osatura bolţii cilindrice.
Intrarea este decorată cu cele cinci arcade sculptate purtate
de şase stâlpi-colonete cu motive variate la capitele şi basă.
Este interesantă, îmbinarea bârnelor dela bolta uşei
bisericii, formată din zece asise de bârne rostuite şi unitI'
prin îmbinări , imitând tăerea pietrelor. Nevoia constructiva
a dat acest element decorativ care este pe cât de greu şi
ingenios rezolvată, având in exterior aspect agreabil, iar in
interiorul peretelui din biserică formează cu bârna de legă
tură intersecţiune cu îmbinări în mod raţional solid şi practic.
Această biserică pentrucă este în preajma proprietăţii preo
tului local deservent BăIăşel, cucernicia sa intenţionează a
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Biserica Sfântul Niculae, Dobruşa. de.jos, Vâlcea. Sectie transversală.
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Biserica Sf'ntul Niculae Dobroşa.de.jos, Vâlcea. DetaliI.
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o restaura cu banii săi, după indicaţiunile Comisiunii, fă
cându-i mobilierul, tâmpla, icoanele etc.
Actualmente biserica servă drept capelă de cimitir.
Aci disdedimineaţă înainte de răsăritul soarelui vin în
fiece sărbătoare, femeile Îmbrăcate în frumos şi curat port
naţional. Intr'o clipă cimitirul se populează cu femei şi fete
ce vin grăbite din sat, pe mai multe poteci.
Ele aduc lumânări, flori şi ulcele cu foc pentru tămâiat,
aceasta-i prima datorie a femeei Dumineca.
Deodată tăcerea şi smerenia aerului liniştit din curtea
bisericuţii de lemn este întreruptă de clocotul j alnic al bo-

23

cetelor femeilor îngenunchiate lângă mormintele proaspete.
Sunt femeile care Întreţin cultul strămoşesc al pămân
tului sfânt cari i-au nutrit şi odihnit. Î şi fac datoria care
au moştenit-o : împrăştie flori şi frunze de maghiran şi ros
marin la răscrucile bisericii din cimitir, atinge şi închină
pământul cu ulcica tămâetoare, locul ce prin tradiţie se
ştie din grai în grai că odihneşte vre un strămoş că nu
poate fi uitat, un mormânt cât de vechiu ar fi. Imprăştie
flori şi tămâe toate colţurile din cimitir, cu paşi grab nici,
pe când vântul le flutură maramele pe cap.

IV.
BISERICA DE LEMN DIN SATUL SOCOTENI, PAROHI ,.\. SLĂVUŢ"\', JUDEŢUL DOLJIU.
Isolată, la poalele unui deal, nu departe de şosea această
biserică, fără Împrejmuire, fără clopotniţă, fără clopote şi
fără turlă, pare o casă obişnuită. Datează din secolul a l
1 7-lea, 1684. Cu totul de lemn de stejar, soclul e din bârne
groase, are însă urme de fondaţiuni de cărămidă până la
faţă pământul şi la altar ; în sus, zidărie ruinată înaltă de

susţinut de arcuri plin cintru de lemn, prinse la naştere
de cosoroabe. Pridvorul este cea mai interesantă parte a
bisericii. Pe grinzile plafonului sunt două rozete pătrate
sculptate, la mijlocul lungimii . Cosoroabele pe cari se spri
jină acoperişul sunt meşteşugit crestate, acolade şi profile
ciselate, iar cele şase colonete pe cari stau, sunt de stejar
�
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Biserica S Iăvuja.Socoteni, Dolj.
pământ circa şasezeci centimetri. Nu are tencueli pereţii, ci
numai văruială cu pensula în exterior, dată de frica holerei
în 1913, când s'au întors ostaşii din Bulgaria. Tâmpla e fă
cută în 1 857, de aceea pictura nu are multă importanţă .
D'asupra intrării d:n pronaos În naos, este pe grindă scris
cu penelul anul 1857, Aprilie 30. In pridvor e pardosită cu
cărămidă, iar în biserică cu scândură.
Piciorul mesei pristolului are basa octagonală, tăiată
într'un buştean rotund, îngropat în zidărie, învelitoarea este
de draniţă de stejar, de 0.70 X 0.25 X 00.3 m. care e vechie
de treizeci ani. Î nainte a fost învelită tot cu draniţă. Planul
bisericii este dreptunghiu fără sânuri. Î n pridvor are plafon
drept, iar în biserică are boltă cilindrică în sensul axei,

cu sculpturi variate. Peste cosoroabă este o grilldă sculptată
cu două rânduri de colţi-zimţi cari imitează cărămidă cor
nişei ; d'asupra mai este altă grindă pe care se reazimă
căpriorii mari, iar peste acestea se sprijină cei mici. Î n loc
de coloană la peretele pridvorului sunt doi stâlpi de stejar
crenelaţi, şi ajuraţi cu găuri rotunde. Uşa bisericii şi cadrul
ei este foarte important. Grinzile de &tejar cari formeaza
deschiderea întrării sunt sculptate şi cizelate artistic, în dă
mânatic şi româneşte. Cadrul d'asupra dela intrarea în bi
serică, ca şi cel dela naos, este tăiat în acoladă regulată şi
artistic, iar ca decoraţie are sculptate forme geometrice,
flori, vreji. Uşa e dintr'o singură bucată de scândură, de
tei, pe care sunt aplicate pervazuri romboidale, profilate
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Biserica SIăvula· Socoleni. Dolj. Planul.
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C ÂT EV A BISERICI DE LEMN DIN OLTENIA
cu rindeaua. Despre aceste lucrări, nu prea mari, nu se
poate vorbi mult cât privi şi admira. La mijlocul peretului
este sculptat uu brâu în forma de frânghie care la jumătatea
peretelui se bifurcă în două părţi spre a încinge cadrul uşii.
Iată crestăturile găsite pe grinda la peretele din stânga
intrării :

P ĂTRU MEŞTER 1 DRĂ GHIC U MEŞTER, LEAT 7 1 92( 1684) 1 LUPU.
Intre naos şi pronaos este despărţitură de scânduri de

stejar. S'au făcut reparaţiuni bisericii la 1857, când s'a în
locuit tălpile de stejar dela pământ, s'a tăvănit pridvorul cu
scândurile-draniţe scoase de pe învelitoare, care s'a renovat
în acelaşi timp. Se constată că draniţele vechi erau prinse
cu cue de lemn, iar cele ce s'au aşezat la 1 857 cu cuie de
fier. In anul 192 1 , protoereul Pârşcoveanu, din jud. Dolj. a
Închis-o pe motiv că este frig În biserică, iar de atunci s'a
tot ruinat, furândui-se pânzeturile depe mese şi icoane,
odăjdiile, etc. Epitropul C. Pârăianu, proprietarul Iorai, care
cere prin raportul ştiut reparaţia acestei biserici, a decedat
În acest timp, lăsând un legat de 50.000 lei. Comitetul are
vre-o 15.090 lei şi cu ce se va mai strânge dela enoriaşi,
cred că vor reuşi a face pe lângă repararea bisericii, a tâm
piei şia mobilierului, cumpărarea clopotelor, împrejmuirea şi
refacerea clopotniţii din lemnăria ' bună existentă, resuItată
din doborârea cele vechi, înlocuindui-se furcile mari .
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Biserica SIăvujll·Socoleni, Dolk Delalii.
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SFÂNTA PARASCHIVA DIN ŞTEFANEŞTI-BOTOŞANI
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+ --

Sunt în Moldova câteva biserici, cari ,
după o tradiţie locală, ar fi fost zidite de
către Ştefan-cel-Mare, fără ca vre-o ins-

cripţie sau vre-un document să adeverească
aceste spuse. Printre aceste clădiri figu
rează şi biserica cu hramul sfânta Paras-
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B A LŞ şi Arch. R . BOLO M EY.
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SFÂNTA PARASCH IVA DIN ŞTEFÂ NEŞTI.BOTOŞANI

chiva din tâ.rgul Ştefăneşti, pe malul Pru
tului, în judeţul Botoşani.
In cartea sa : "Biserica şi podul de la
Borzeşti" . dr. IS trati, în catastiful biseri
cilor zidite de Ştefan-cel-Mare trece şi
Sfânta Paraschiva, fără indicaţie de dată de
zidire şi numai cu observaţia că sunt două

29

. . . Biserica e situată pe fosta propne
tate a lui Ştefan-cel-Mare, care nume îl
poartă localitatea şi acuma. "
AIăturatul releveu detaliat, datorit d-Iui
arhitect R. Bolomey, ne permite să judecăm
pănă la ce punct aceste aserţiuni sunt
îndreptăţite sau nu ; sau, mai bine zis, ne
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Biserica Şlefăneşti. Detalii.

sfeşnice mari de piatră ce se zic a fi de
la Ştefan.
D. V. Mironescu ("Mănăstirile şi Biseri
cile întemeiate de Ştefan-cel-Mare ") e mai
explicit. El spune : " Biserica n'are inscrip
ţie, însă Ştefan-cel-Mare se pomeneşte ca
ctitor, de către cei bătrâni, cari păstrează
această tradiţie din moşi şi strămoşi, zi
când că biserica a avut o parte din moşia
Ştefăneşti, donată de către Domnul Mol
dovei, Ştefan-cel-Mare . . .

permite s ă n e pronunţăm categoric con
tra lor.
Intr'adevăr, la prima vedere a planului,
am putea presupune că naosul şi pronao
sul sunt din epoca lui Ştefan-cel-Mare,
dacă lăsăm la o parte oarecare mici de
talii.
Bolţile însă şi chiar arcurile ce le su
portă nu SUDt după tipul celor din această
vreme. Nici exonartexul nu e din acest
timp şi nu pare a fi un adaos ulterior,

http://patrimoniu.gov.ro
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caCI examinarea faţadei arată că este u
nitară şi făcută toată dintr' o dată.
Aceste arcade oarbe, cari continuă pe
tot încunjurul bisericii (pe când , supt
Ştefan-cel-Mare le găsim numai la absi·
de) şi sunt împărţite în două printr'un
brâu, sunt caractere cari apar în Mol-

:

:. '

,

..
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riei, precum şi chenarele ferestrelor în acoladă, ca şi uşa de întrare, arată şi ele
forme din veacul al XVII-lea. Chenarul
cu baghete întretăiate ale uşii interioare,
profilul soclului, ale contraforţiilor, de
asemenea sunt de forme târzie, şi nu se
asamănă de loc cu acelea din vremea lui

+

I

g -

-

Biserica Slefăneşli. Fatada Vest.

dova numai în ultimii ani ai veacului al
XVI-lea ; ele arată în mod evident înrâurirea
bisericii din Galata lângă Iaşi, zidită pe
la 1 584 de către Petru Schiopul.
Forma brâului între două rânduri de
zimţi arată tot influenţele cari au domnit
în Moldova în veacul al XVII-lea şi mai
târziu. Archivolţile întrate în planul zidă-

Ştefan, cari sunt de un gotic caracteristic.
In resumat, toate elementele principale
ca şi detaliile concordă pentru a aşeza
biserica din Ştefăneşti cel puţin în veacul
al XVII-lea. Nu vorbim, bine înţeles, de
partea superioară a clopotniţei, refăcută
într' o vreme şi mai recentă.
Am putea cel mult presupune ca fun-

http://patrimoniu.gov.ro
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daţiile naosului cu altarul şi ale pronao
sului sunt cele vechi, pe cari s'ar fi zidit
la începutul veacului al XVII-lea o bise
rică nouă, prelucrată în ceea ce priveşte
detaliile în cursul acestui veac ; iar bolţile,
aceste bolţi în segment de sferă, par a
a aparţine unei refaceri încă mai târzii.
Iată inscripţiile actuale ce se găsesc în
zidul bisericii, una de-asupra uşii, alta

de au meremetisit-o cu toată cheltuiala Do m
n iei Sale, atât pe din lăuntru, cât şi pe den
afară, în zilele prea Înălţatuluî Domn Mihai
Constanclin Suţu Voivodu.
Vechil lucrului au fost Ştefan Stârcea ş�
calfă &mdu ; 1 794 Noemvrie 8.
II . Inscripţie

p usă

mai sus,

la

locul

de

unde s'a adăogat vechea clop ot n iţă.

,-------�-- --------

t·

/'

IIU

I

-"

Biserica Şlefăneşli. VEdere generală.

mai sus (comunicate de Păr. G. Cons
tantinescu) :
1. (Jos.) Aceasta sfănlă biserică, ce se nu

meşte hmmul PmpadoCt1nna Pamschiva, fiind
vechiă şi stricată, şi rămânând toată moşia
târgului Ştefăneşti sub stăpănirea dumnealui
Costandin Paladi vel Vornic, au bine v oitu

La anul 1 828, Oct. 30, clopotniţa de la
acest sf. lăcaş de aici s'a înălţat în sus cu
zidiul şi cu tot me1·emetul în lăuntru şi afară,
şi cu coperemăntu din nou prin siliţna şi
chelt'uiala acelor care au avut râvnă, iar
calfă de chetmr şi stolm· Glig01·i Goianu (?),
zugmv Ion săn (?) Iftodi (?), Crăciun.

-- �- -
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CTITORIA HATMANULUI LUCA A RBURE
de DIMITRIE DAN.
-- 0 00 --

Comemorarea de la Arbure, p entru tăierea acu m
p atru sute de ani a lui Luca Arbure, dă prilej
a înfăţişa aceste date asupra ctitoriei lui.
Familia Arbure este foarte veche " Probabil că
Logofătul Petru, tatăl lui Luca Arbure cel bătrân,
să fi fost unul din descălecătorii Moldovei.
Ştefan . cel-Mare îi întăreşte, in 28 Aprilie 1 464 2,
jumătate di n satul Toporăuţi , pe care o cumpărase
soţia lui, Maria, dela un anumit Mihai, i a ră cea laltă
j umătate i-a dor-at-o ; apoi, preţui n d vitej i a lui, l-a
întărit Hafman peste toate oştile ţării şi i-a dăruit
o casă in Iaşi, cu siliştea Şipotele, p ri n uricul
din 1 476 3.
Pan Luca Arbure cel b ătrân era, în 10 Septem
brie 1 470 4, Pârcălab de Neamţ şi apare ca atare
până la anul 1 47 9 .
Dela acest an nu-l mai întâlnim. El a avut doi
copii : p e Luca şi p e Ana 5. Despre Luca Arbore,
ca Portar la Suceava, se află, pentru prima dată,
amintire in documentul lui Ştefan-cel - Mare, din
1 4 Septe mbre 1 486, i ar, ca Pârcălab de Suceavă,
în tratatul de p ace al lui Ştef an- cel- Mare cu regele
Poloniei Ioan Albert, dat in Hârlău, la 1 2 Iulie
1 499 6•
Luca Ar bure luă parte. I a toate luptele lui Ştelan
cel-Mare, ale urmaşului său, Bogdan-Vodă cel
Orb, i ar, după moartea acestuia, întâmplată în 20
Aprilie 1 5 1 7, Divanul ţării ii incredinţă îngrij irea
copilului său Şte făr. iţă, care atunci avea vârsta
de unsprezece ani. La vârsta de şeasesprezece ani
Ş tefăniţă luă frânele Domniei in mânile sale ti nere
şi fără experienţă.
Iscându-se În anul 1 523 o răscoală incontra
acelui Domn n eincercat, când fugise o mulţime de
boie�i, Postelnicul Şerpe, in fuga sa, denunţând p e
1

J

2

Ureche, l. c., p p

Bogdan. Vodă, Bătrân u l i i d ărui muntele GiumăIăul.

Bucholin,

p.

66

şi

Bogdan,

a Aceste trei

4 Cf. i n s c ripţia

Solka, p. 2 1 3,

Documentele

Woronets u. Putrla, p. 1 58.
depe uşa naosului şi d i ptihul. Wickenhauser,

care

aduce

un

arbore

geneologic al l u i

Luca

Arbore, n u a m i n teşte pe sora lui Ana. V. totuşi şi Kozak, în Ins

schriften aus der Bukowina, Viena, 1 903.
Letopiseţe,

p.

1 54,

şi

Iorga,

Documentele Bistriţei,

1.,

p. XIII, şi Studii ş i Documente, VI, p. 609.
6 U l i a n i tzki,

Materiale (ruseşte), Moscova, 1 88 7 ,

Bogdan, o. c , p. 289.

p.

n u m e Wickenhauser, l., C., nu l e c u n o a şte.

in

inscripţia

pictoru l u i

pomelnicul nu a m i nteşte pe Teodor ş i

lui Ştefan-cel-Mare, 1, p. 7 8.
3 Wickenhauser,

1 55 - 8 8 .

I orga, Stu dii, V, p , 2 1 2, nr. 5.

" Ami ntită

� Wickenhau�er,

5

com plicii săi, intre cari era şi Luca Arbure, Şte
făniţă-Vodă dădu poruncă să-I decapiteze pe ntru
viclenia sa. Luca Arbure fu decapitat în Aprilie
1 523, in Hârlău, fără j udecată şi dovadă, cum ni
spune cronicarul Ureche.
Crudul Domn nu se mulţumi n umai cu acest
o mor, ci p orunci ca şi feciorii lui Luca Arbure :
Toader şi Nichita, să fie decapit�ţi in acelaşi
an. Răscoala în co ntra lui Ştefăn iţă-Vodă izbucni
di n n ou , î n 2 Septembre 1 524, când mulţi boieri
fugiră, i ară a lţii fură decapitaţi în Roman J .
D a r Luca Arbure f u urmărit şi d u p ă m oarte î n
averea s a , căci Petru-Vodă confiscă, î n Martie 1 536,
moşiile l ui : Iolcăşanii, Tofileanii şi Greceanii 2.
In această biserică a lui Luca Arb ure, din frumo
sul sat ro m ănesc Arbure, se află un diptih scris
p e- o tablă de lemn zugrăvită. El este foarte
vechiu şi probabil zugrăvit după zidirea bisericii.
Pe dânsul, cu timpul, s'au adăugat numele fami
liei ctitorului, apoi ale episcopi lor şi mitropoliţilor
şi î n urmă ale preoţilor cari au slujit în acea
biserică, precum urmează :
" Ctitori : Aprodul Arbure Luca cu soţia s a
Iuliana şi fiii l o r Ioan, Filip, Gheorghe 3 , s o r a s a
A n a 4, Nichi for, M agdali na, Vasile, S ! mion, Anisia,
Agafia, Miron, Grigori e, Di mitrie, Toader, Nas
tasia, Ioan, Dimitrie, Angheli na, Ştefan, M aria,
Petru, Grigorie, Ana, Anisia, MIl-on, Ecaterin a
iermo nah Amfllohie, i ermonah Severia n , iermonah
Luca, Pavel, Gavril, Maria, Nastasia, Maria, Paras
chiva, Gheorghe, Vasile, Arhiepiscop Ştetan 5, Anas,
tasi e 6 , Episcop Atanasie ', Ifri m8, Pavel 9, Dositei 10,

1 77

şi

b i serici i .

Este curios că

N ichita, decapitaţii

fi i a i

l u i L u c a Arbure.
5 Poate

să

fie

romăneşti, 11, p, 330.
6 Probabil

a l Ungrovlahiei. Cf. Iorga,

Anastasie Crim c a a l Moldovii. Cf. D. Dan, Crunica

EpiscoPiei de Rădău/i, V i e n a 1 9 1 2, pp_
7 Dela

Se

Dan, o. c., pp. 7 2 - 7 4 .

pare c ' a fost n u m a i arhiereu.

10 Do�itei

dânsul î ncepe
D a n , o.

63-9.

Rădăuţi. Cf. D. D a n , o. C., pp. 7 4-75.

S Dela Rădăuţi ;

9

Istoria Bisericii

c. , P l"
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1 1 4 -21.

şi

apoi a l Bucovinei.

mitropoliţilor

Cu

B ucovinei, Cf
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Evghenie 1 , TeofiJ 2, Teoltist 3, Silvestru 4 , Arcadie 5 ,
Presviterii b iserici i : Ioan, Teodor, Mihail, Ioan,
Toader, Ştefan " .

boierului Hârman, cacI strănepoţii :lcestuia şi
mai ales nepotul lui, Cârstea Horaiţ, îi vând p artea
de j o s şi a cincea parte din jumătatea Solcii- de-

Biserica lui Luca Ă rbure. Vedere generală.

Acest sat Arbure 6 fu cumpărat de p â rcălabul
şi p ortarul Sucevei în 7 Martie 1 502, dela urmaş i

sus cu lei trei sute ci n cizeci, iar n epotul lui, Gher
mănescu, p atru ci ncimi din acelaşi teritori u cu trei
sute treizeci lei tătăreşti 7.
Această cu mpărătură a fost confirmată de Ştefan
cel- Mare în Vasluiu, în actul de întărire dela 7
Martie 1 502 8 :
)0 Ştefa n Voevod, din mila lui Dumnezeu Do mnul
ţării Mol dovii, facem ştire că au venit înaintea
noastră şi a boi erilor noştri slugile noastre Simion
cu soră-sa Nastasia, copiii lui Stan şi nepoţii lui
(riste Horaiţ, din buna lor voie, nesiliţi şi n easu
priţi şi au vândut cu d reptul lor uric drea pta lor
moşie, satul cu nu mele Solca, partea de jos şi
a cincea parte din j umătatea de sus a acestui sat.
Ace asta au vândllt- o ei credi nciosullli boier Luca
1 E p :scopul ş i

a p oi M i t ropolitul Hacm a n .

2 M i t ro p o l i t u l Ben della.
3 Mitropolitul Blajevici.
4 M i tropolitul Morariu.

5 M i t ro p o l i tul Ciupercovici.

6

FI.

Biserica lui Luca A rbu re. Vedere spre altar.

Şi

a i c i Austria a sta b i l it c o l o n i şti germ a n i .

7 Vartolomeiu Măzăreanu,

Condica

Marian, Suceava 1 9 02, p . 2 2 ,
8 Wicken h auser,

http://patrimoniu.gov.ro

Solka, pp. 6 1 -62.

mănăstirii Salca, ed.

S.
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Arbure, Portar de Suceava,
zeci tătăreşti. Tot atunci au
şi a b oierilor noştri slugile
sa Nasta, copiii lui Mihul,

cu lei trei sute cinci
venit Înaintea n o astră
n oastre, Ivul cu sora
şi rudele lor, Teodor,

sat Solca, ca să fie
venitul lor, copiilor
strănepoţilor lor şi
va alege ca mai

ele şi dela noi uric, cu tot
şi n epoţilor lui, fraţilor l u i \
întregului lor neam, care se
aproape nestrămutat, pentru

Biserica lui Luca Arbure. Latura de Miază-zi.

fiul Mal inei , apoi Drăgotă, cu soră-sa Stana, copiii
l ui Ivul, toţi n epoţii lui Sanrlu Ghermănescul, şi
di n voie bună, de n i m e siliţi sau asupriţi, şi-au
vân dut cu unchiul lor adevărat dreapta lor moşie,
patru p ărţi din 'j umătatea de sus a acestui sat anume
Solca, care erau partea lor, tot credinciosului nostru
b oier Luca Arbure Portarul, şi, a plătit Înaintea
noastră şi b oierilor n oştri b anii susnu miţi, lei trei
sute cincizeci tătăreşti. Şi uricele de mai Inainte
vreme, atâ'r nate cu p eceţi verzi, cari au avut moşii
lor : Cârste Horaeţ şi Sa:l du Ghcrmăn escul, dela
moşul nostru Alexan dru Voevod, pentru satul
Solca, le-au dat la mâna boierului Luca Arbure
Portarul, Înaintea noas tră şi a b oierilor n oştri.
Văzând noi deci buna lor învoială şi deplin a
plată, n o i aşijderea a m Întărit credinciosului n ostru
b oier Luca Arbure, Portar de Suceava, această
sus-numită jum ătate a acestui sat Solca, p artea
de jos şi a ci ncea din parte a de sus a acestui
sat şi p atru părţi din jumătate de sus a acestui

totdeauna, în veci. Căci nOI l- am dat-o şi Întă
rit·o pentru dreapta şi credi ncioasa lui sluj b ă şi
pentru că şi-a cumpărat- o cu bunii săi bani " .
Această cum părătură a fost, apoi, con tirmată d e
Bogdan -Vodă cel Orb ş i d e Ştefăniţă-Vodă 2.
Satul acesta s'a nu mit, după proprietarul lui,
Arbure. El a rămas m ult ti m p proprietatea l ami
liei lui Arbure ; mai târziu, trecân d din mână în
mână, ajunse în a Mitropolitului Mol dovei Gheo r
ghie Movilă, care-I primi În schimb dela Toader
Murg-uleţ, ginerele lui Udre cel orb, pentru lei trei
sute ungureşti, un păhar de argint şi satul părin
tesc al l ui Movi lă, Stănileştii din ţi nutul Hotinului,
În 26 Martie 1 598 3. Gheorghe Movilă dârui acest
sat m ă n ăstirii S uceviţa. Ştefan-Vodă Tomşa a
dat Su.:eviţei pe ntru acest sat două f ălci de vii i n
1

Dm

aceste cuvinte

a m putea c o n c h i d e c ă

Luca

Arbure a

avut şi fraţi, pe cari n o i În�ă nu-i aflăm nicăiri a m i n ti ţ i .

2

Wickenhauser, o. C., p.

3 Măzăreanu,

http://patrimoniu.gov.ro

o.

c., p.

23.
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Biserica are în lungi m e douăzeci şi trei şi j umă·
Cotnar, cumpărate del a un Sas de acolo, c u trei
,
şapte
aur
lei
de
ungureşti
sute
aur
tate
m ., iar în înălţime opt şi jumătate m . ; zidul
sute de lei de
ungu wi'ti, u n păhar de argi nt şi satul Stănil eşti 1 , ei are o grosi m e de u nul şi jumătate m .
Biserica nu este sprij inită de niciun contra fort.
şi l- a închinat mănăstirii Sol ca i n 3 1 Iulie 1 6 1 5 2•
Şttfa n To m şa-Vodă a contirm at, în Iaşi , la 5
Ea are o formă simplă şi e Îm părţi tă într'un
Mart 1 623 3 , schi m.
altar, naDs, p ronaos
b u l s atu l u i Solca
şi o scobitură în p ă
(Arbure) al Sucev i 
retele de Vest, ce
ţei c u m ă n ăstirea
ţine loc de prid vor.
Solca.
Ea îşi pri meşte
Tot Luca Al bure
slaba lumină În p ro
cum părase I n 1 7 l a·
naos p rin două fe
nual i e 1 5 1 7 ' satul
restre, u n a din p ă
Soloneţ cu moară,
retele de la Apus şi
pe p ărâul Solo n e ţ ,
alta din cel dela Mia·
d i n apro pierea satu
zănoapte. Naosul se
l u i Arbure, dela Ta
luminează pri ntr'o
ţia, fii c a l ui Dârman ,
fereastră dela Miază
cu 1 680 de zloţi tătă
noapte şi alta dela
re şti, şi, t o t atunci,
Miazăzi. Altarul are
un sat p e Prut su b
nu mai o fereastră
Corn i şoarc, cu 1 00
la răsărit. Ferestrel e
de zloţi tătărEşti dela
sunt mici, înca drate
mai mulţi p ărtaşi de
în piatră, lucrate go
moşie. P�tru Rareş
tic, cu c âte trei gea
Vodă, a confiscat
muri mici de sticlă
toate moşi i l e l u i Lu
şi zăb reluite c u fer.
c a Arbure, intre al
Biser; c a la început
era a copedă cu ţi
te le ş i satul To po
glă roşie. Astăzi po
răuţi 5 .
sedii un nou acope
Cam in capu' sa·
remân t, oblu, de şin.
tului A r b ure, p e u n
dilă, care este o rnat
şes fr um os, s e v e d e
cu trE i cruci de fier,
inalta biserică zidită
din care două s u n t
de p ârcă l abul de Su
de-asupra p ro naosu·
ceava Luca Arbore,
lui şi n aosului, i ară
In anul 1 502. cum
Bise rica lui Luca Arbure. Pisania cu partea superioară
u
n
m
o
rman
de
a treia s e ai l ă deşi
a porlalului.
asupra acoperemân
ruin e unde odinioa
ră se afla curtea boierească a lui Luca Arbure. tului altaru lui, unde e l este ceva mai jos decât pe
Ea a fost incepută in 2 Aprilie şi terminată în pronaos şi n aos. La i nceput acoperişul altarului
29 August a l aceluiaşi an. Biserica a fost închinată era ţuguiat şi se termina c u o cruce.
Biserica este ornată p e sub straşi n ă cu zi mţi
hramului " Tăieni capului Sfântului Ioan Botezăto
cio pliţi în piatră şi coloraţi.
r U l " , şi târnosită în 29 August in 1 502, intr'o Luni 6.
Intreaga clădire este zugrăvită pe din lăuntru
Ctitorul care închina cti toria sa acelei sărbători
p a re că presimţia c ă i s e va tăia şi lui capul. şi p e din afară c u fresce încă şi astăzi destul de vii,
1

Aşa

dar

pa harul d e

Ştefa n

II

TOtllşa

a rgi n t pri m i t i n

c o n fisca t

M ovilă p e n t r u satul Arbll r e .

l'

2

L.

c.,

şi

Dan,

satul

Stă n i leştii ş i

sch itllb d e l a M i t r o p o l i tul G h e o rghie

Suceviţa,

p.

131

i

Vv k k e n h a u s e r,

o. c.

16-79

3 W i c k e n h a llStr,

4

5

Nistor,

Luca Arbore

Halmanul, Cernăuţi

1 92 4,

r.

BarJlovschi,

m e n t ll i u i lui N i c o l " e . Vodă, din 3 Febrllar 1 7 1 0 .
6 Cf. Dr.

1 89 1 , p . 9

i

W t re n k n ,
Kozak,

1.

TopograPhie
c.,

p.

2

i

der

vezi

Cf. copia d o c u -

Bukovina, C e rn ăuţi,

� i i n scripţia

d e-asupra

u ş i i biseric i i, p e c â n d Alluarul Arhidieceseii ort. a Bucovinei p e
1 9 2 4 , p. 3 4 , susţin e

o. c , p. 82-84 .

I o rga, Studii şi docum ente, V, p. 5 5 0 .

1.

o

A c e s t sat trecu a p i l a m ă năstirea

anul

1 50 1 .

5.
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Biserica lui Luca Ărbure. Picturi exterioare şi scena asediului Constantinopolului.
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Biserica lui Luca Arbore. Zugrăveli din înlrândul bisericii de pe lalura de Apus.
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cu toate că bi serica un ti mp îndelungat a stat părţituri, care se suie până sub bolta bisericii .
făra acoperiş, iar pictura era e�pusă ploilor, nin Bolta este ornată l a b asă c u o n ervură de
sorilor şi u m e 
piatră cioplită.
zelii.
Iconostasul bi
Numai păretele
sericii este vechiu,
din atară, dela
însă nu cel dela
Miazăno apte, şi-a
Luca A rbure. Al
pierdut pictura,
tarul este si m pl u
tiind spălată cu
şi întu!1ecos.
totul de ploi : aşa
De asupra u�ii
a pătimit pictura
de in trare in b i 
toată de sub streserică, ornamen
şină, unde zi dul
t ată cu o cruce
stricat a fost ten
de piatră, se află,
cuit d i n nou.
l a o înălţime c o n
Pro naosul este
sidenbilă, pe p ar
desp ărţit de naos
tea de sus a u n u i
prin un putern i c
tablou
rel i gi os,
părete de z i d d e
următonrea i n s 
u n u l şi jumătate
cripţie ctito rească
m.
grosime. În
în l i m ba slavonă :
n aos ::.e duce o
Iz voleniem
uşă de pi atră, ca
i săpos°1a
şi în pronaos, fru·
Mormântul lui Luca Arbure.
pe§eniem
sniJ i
mos cioplită go tic.
Î n n aos se a f lă de amb ele părţi ale fereştilor să vrăşeniem stgo dha, vă dni blgocesti
c âte o nervură de piatră cioplită, În patru desvago i hrstoliubivago gdna 10 Stefana Voe vodi

Biserica lui Luca Arbure. Portretul ctilorilor.
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bjieio mlstiio gsra zemli molda vscoi, pan L uca
A rbure,

prăcalab

Suca vsci, snu starogo A r

bure prăcalaba nemelcago, blagoproiz vo/i bla·
gâm proizvoleniem
i cistimu i s vetlimu
srdţemii i ot bga po·
moştiemu, i pomoşti
emu gdna sina, naca

săzda hramu săi
vă ime usceno venie

j

L

l

cstnago i sla vnago
prorca predtC i cris·
titele Ioanna, i naca

se v/eto 7010, msja
L

ApriJ. 2, i să vrăşise
togojde

L

{eta,

msţa

A ugousta 29.

Lespedea este ruptă în două, de când s'a profa
n at mormântul. Atunci s'au desprins şi cele două
pietre dela temelia lui, lăsând două d eschizături
prin care s e zăreşte în
i nteriorul mormântului .
Dacă se lumi nează
mormântul, se văd ca.
pul şi oasele lui, însă
nu în poziţia lor nor
m ală, ci toate strânse
lângă cap.
Murmântul acesta
con stă dintr'un bal da
chin de piatră s culp
tată, a şezat pe două
coloane. EI este deco
rat cu ste m a fa miliei
Arbure , un cerc cu pa
tru raze pintre care
trece o săgeată, o stea
cu şase colţuri şi o
cruce, iară în stânga,
o se milună.
Pe a mbele părţi ale
vârful ui baldachi nului
se află următoarea ins
cripţie sl avonă : 3

( Cu vrerea Tată�
lui, aj utorul Fiului şi
săvârşirea Sf. Duh. Î n
zilele b inecinstitorului
şi de Hristos i ubitorului Domn, 1 0 Ştefan
Voevo d, din mila lui
D um nezeu Domn al
Săi chivot � săt
ţerii Moldovei, dum
n ealui Luca Arbure,
vori sebe pan Luca
p ârcălab de S uceavă,
Arbure, Prăcalab so
tiul bătrânului Arb ure,
ca vscbi, snu sta
p ârcălab de Neamţ, a
rogo Arbura, prăca 
binevoit Î n bună voinlaba nemelcogo, vIe ·
ţă, cu inima curată şi
to 7011, Ap. 29.
lumi nată, şi cu aj utorul
lui Dum n ezeu şi cu
(
Acest chivot şi
ajutorul Do m nului 1 i ar
l- a făcut jupân Luca
a început şi zidit acea·
Arbore, pârcălab de
stă biserică i n nu m el e
Suceava, fiul bătrânu
Tăierii cinstitului şi m ă·
lui Arbure p ârcălab de
ritului prooroc şi îna
Neamţ, în anul 70 1 1
i nte m ergătorului şi bo
(1503), Aprilie 29.)
Biserica lui Luca Arbure. Detaliu din picturile
tezătorului Ioa n . Şi s'a
Pe păretele de-asu
aflate În interiorul bisericii.
început în anul 70 1 0
pra mormântului se
( 1 502), luna A prilie 2 şi s'a săvârşit in acel aş află p ortretul lui Luca Arburc cu soţia sa, între
an, luna Augu�t 29).
care doi copii.
=

=

Intrân d în pronaosul bisericii, a flăm în păretele
din dreapta m ormântul l ui L Llca Arbure 2.
EI este ceva ridicat dela p ăm ânt şi acoperit cu
o simplă lespede de piatră fără d e nici o i nscripţi e.
1

V a s ă zică

şi

Ştefan-2el-Mare

cestei frumoase biseri c i .
2 Cf. reproducerea

respectivă.

a contribuit

la

z i d i rea a

Luca Arbure presintă împreună cu Maica Do m 
nului ş i Sf. I o n Botezătorul ctitoria s a Mântuito
rului, care şade pe tron şi binecuvintează p e
ctitor 5 .
3

4

Cf. reproducerea alăturată şi Kozak, o . C., p.
Acesta este un

cuvănt

sicriu sau mormânt.
5 Ve z i tablohl respectiv.
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Vârsta lui Luca Arbure, după acest portret, se
pare să fi e de vre-o patruzeci, p atruzeci şi cinci
de ani. El p oartă pe cap un fel de căciulă verde
înflorită, faţa lui este rasă, însă are mustăţi negre,
şi este îmbrăcat într'un anteri u verde cu fior!
galbene. Copiii sunt îmb răcaţi : cel mai mare, În·
tr'o haină lungă roşie, iar cel mai mic, într'una
verde. Soţia lui Luca Arbure poartă u n l ung
veşm ânt de colo are galbenă, p e cap u n tel de
căciulă, şi în urechi cercei lungi.
La 40 cm. de mormântul lui Luca Arbure se
află o l espede care acopere osă mintele I u l i a n.ei,
soţiei lui. Din i nscri pţia slavonă de pe lespede,
care în decu rsul timpului s'a şters de picioarele
creşti nilor, s'au păstrat n u mai urm ătoarele cuv inte :

fbjiiJ

cunosc. Evi dent că aceste morminte acopăr osă.
mintele copiilor lui Luca Arbore 3.
I n p ăretele din dreapta uşii naosului se află
al doilea tablou ctitoresc, la fel cu cel din pronaos,
numai că aici se află între Luca Arbore şi soţia
sa Iuliana cinci copii 4 .
Sus, în uşa care duce din p ronaos î n n aos,
se află următoarea inscripţie slavo n ă :

Iuliani eje i presta vis că vecne;. . . ' .

(Adecă : " a lui D u m nezeu I uliana, caTe a tre·
cut la veşnicele . . . ) .
In faţa. mormântului lui Luca Arbure, nu departe
de f ere asta pronaosului, se află un mormânt
mare, acop erit cu o lespede de piatră pe care
î ncă se mai cu n oaşte illscripţia slavonă ;
Săi grabă ucrasi pan L uca Arbure Prăc. . .

2.

Biserica lui Luca Arbure. Inscriptia zugravului.

. .. Turăcfsca Drgo sân zogra v, sâni1 popa....
ot Esih ; ispisah Ana

dohi A rbure starogo

platâla 26 zla ti, let 7049.

Biserica din Arbure Piatră de pregătit văpselile.

Adecă : "Acest mormânt l.a în�rumuseţat dum
n ealui Luca Arbure p ârcălab ... " .
Alături d e acest mormânt s e afla încă două mici,
de copii. Ceva mai s pre A pus de aici aflăm alte
două morminte mari, ale căror inscripţii nu se m ai
1

Kozak, o. C., p.

2 L.

C . , p.

1 3.

10.

("Eu . . . din turceasca ... . Dragosin zugravul, fiu
popii.. . din IaşI am zugrăvit. Ana, fiica lui Arbure
bătrânul, a plătit 26 zloţi, anul 7049 ( 1 54 1 ) .
Cred util a pune ş i i nscripţia aflată de.asupra
scer.ei ce represintă asediul Co nstanti nopolei :
3 Deopre a C E ste

patru mormi nte Kozak nu a m inteşte

u n cuvânt

4 ef.

tabloul respectiv ş i Kozak o. C. , p. 8.
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Vlefo 635 pride Hosroi jru să. Perşsi Izâ

iskâhu

i llivii dolopoclonicina Trigrad, să

voiscomu vă dni Iracla Tl"e molif vame sfâe i

Biserica lui Luca Arbure. Vechiu sfeşnic.

bogorodice raznivase nanu bogu i

sposfi

nanu . ... idăzdiJ H ogniJ i pofopi văse vă mori.

"In anul 6035 a venit Împăratul Chosroe din
Persia şi Libia, închinătorul de idoli, asupra Ţa
rigradului cu oaste în zilele Împăratului Eraclie
cu rugăciunile Sfintei Născătoare de Dum nezeu,
Dumnezeu s'a m âniat p e dânşii, a lăsat asupra
lor şi fulger şi p loaie şi foc şi i·a În ecat p e toţ
În m are".
Lângă uşa b isericii din Arbure, se află două
pietre pătrate m asive. In cea mai m are s e află
nouă găuri, iară în cealaltă şase fru mos cioplite,
care, după tradiţia lo cală, ar fi servit p ictoru l u i
b i sericii pe ntru alcătuirea colorilor n ecesare fres
celor bisericii.
Se m ai p ăstrează, scos din us, u n vechi u sfeşnic
de lemn. EI este fru mos, i ncrustat pe toate p atru
p ărţile şi colorat potrivit. El are cam doi metri
Înălţime şi s e p are că e conti mpora n cu biserica.
O veche icoană zugrăvită pe lemn, care repre
sintă Tăierea capului Sf. Io n Botezătorul, foarte
frumos lucrată, p are să fi e un dar al lui Luca
Arbore. In secolul trecut a fost retuşată.
Şi alte rămăşiţe de sfeşnice de lemn, frumos
Încrustate şi colorate, sunt de veche provenienţă.

--�
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COMUNICĂRI
de VIRG. DR.ÂGHICEA N U.

BISERICA DIN DRAGOMIREŞTI - DÂMBOVIŢA
PISA NIA :
ACASTA SFÂNTĂ BISERICĂ FOST-AU ZIDITĂ DEN TEMELIIA El
DE STAlCO LOG. DEN BUCOV, CU JUPÂNEASA LUI CAPLEA, LA
LEAT 6970 (1462), IAR DUPRE DÂNŞII STĂPÂNIT-AU SATUL ACESTA
PAPA LOGOFĂTUL CEL BĂTRÂN ŞI ÎN URMĂ FII-SĂU, DRĂGHICI
VIST., APOI D UPRE EL. FECIORII LUI, PAPA VISTIARlUL CU FRATII
LUI, IAR ACUM RĂMÎINDU NUMAI PRE SEAMA LUI ŞĂRBAN VEL
VISTIAR, GI1'ERILE PAPEI VIST., AVÂNDU SOŢ PRE ILlNCA FATA
PAPEI, ŞI FUND ACASTĂ BISERICĂ VEACHE DE ANI 239, FIIND STRI
CATĂ ŞI SLABĂ l'AU ÎNTĂRIT ACESTU ŞĂRBAN VEL VISTIAR ÎNO
INDU-I ÎNTÂII BOLTA, FIIND SLABA SĂ CAZĂ, ŞI AU MAI NADAOS
DEN TEMELIE TINDA Ş I PRIDVORUL ŞI CLOPOTNITA CARE N'AU
FOST ŞI O AU INFRUMUSEŢAT ŞI PE DEN LĂUNTRU, PRE CUM SĂ
.YEADE, ÎNTRU SLAVA LUI DUMNEZEU ŞI ÎNTJ<U POMENIREA LUI
ŞI A JUPĂNEASEI LUI IUNCĂI, ŞI A CUCONILOR LOR, AMIN. SEP
TEMBRIE

1,

VA LEAT 7209 (= 1701).

Ctitori în Biserică :

Sultana şi Cornescu.

în dreapta : Ilinca, Papa Vei Visfiar, fii : Conslandin,
Staico Log. de Bucou. jupânila ego Caplea, fiu : Pâruu.
In stânga : Şărban uel Visfiar, jupâneasa ego lIinco,
Şerban Pos/elnic, sin ego Şerban vei Visliar, jupâneasa
lui Ilinca, ja/a lui Constantin Basarab Brâncoueanu,
Radu Căp., ispraunic Neagu, Părcălabu.
Nouă inscriptie la biserică :

Ce te miri şi mă priueşti !
Nu mă cunoşti, socoteşti.
N'am fo st la cutremur prăpădi!
Şi acum din nou înpodobit.
Unul din proprie/ari stăpâni/ori
Au fosl mai mult folosi/ori.
Că m'au prefăcut frumos
In cât a spune nu pociu.

Radu Stolnicu Cornescu
Cu Sultana lui solie
A ceastă pomenire să fie.
In Domnia prea tnăllatului nostru Domn Alexandru
Dimitrie Ohica Voeuod, la leal 1836 Iulie 20.
P e case. Inscriptie :
ACESTE CASE LE AU FĂCUT DUM EALUI GRIGORIE GRECEANU
VEL VISTIAR, FIIND MOŞIE VEACHIE DELA MOŞI DELA STRĂM oŞI
ŞI FIIND CASELE DE PE PIVNITĂ VECHI ŞI DĂRÂMATE, STRICÂN
DU-LE ACELEA LE AU MAI LARGITU PE DEDESUPTU CU BECURI
DE PIATRĂ ŞI DEASUPRA PIVNIŢII, FIIND PIVNITA VEACHIE ŞI BUNA
AU ZIDIT ACASTE CASE DE PIATRĂ DUPĂ CUM SA VEA DE, ÎN ZI
LELE MĂRII SALE PREA ÎNĂLTATULUI ŞI PREA LUMINATULUI
NOSTRU DOMN 10 GRIGORIE GHICA VOEVOD, ÎNCEPÂNDU-LE IN
ANUL DlNTÂI AL DOMNIEI MĂRIEI-SALE, LA AGUST
7241 (1733) LE-AU ISPRĂVIT LA AL DOILEA AN AL

1

DNI, LEAT

DOiI'INIEI MĂRII

SALE, LA IULIE 3 1 , LEAT 7242 (1 734).

Pe o carte : Cel euangile est dedie a I'eglise de
Drogomireşti par moi epouse, Soullana de Cornesky,
1833 Mai 11 - Radocan de Corneski.
Pe o carte : Acesl sfânt mărgărif iaste al Dum·
nealui Origorie Creceanu uel Vist., carele le au dat la
Biserica D-lui Dragomireş/i.

PALATUL DIN MOGOŞOAIA
Noi note despre acest palat, chiar În anu l zidirii lui
ne dă Chisthul, insotitorul Lordului Paget, în trecerea
prin tară în 1702 :
"Am pomii azi de dimineată din Bucureşti, şi după
cinci ceasuri de drum am ajuns la un sat numit Chrys
tuleş\i. Ne am oprit În dreapta acestui sai ca să visităm
un mic şi frumos palat pe care Domnitorul îl zideşte
penlru al doilea fiu al său. Palatul este pitoresc, aşezat
de marginea unui lac".

-----=� -
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PALAIS DU VOEVODE CONSTANTIN BRÂNCOVEANU A BUCAREST

par VIRGILE DRÂGHICEANU

L'auteur, e n s e basanl sur u u dossier

p arten a u l �i M. G.

rest, releve

V.

de documenls ap

par Borroczyn,

ident i fi e l'empl acemeut de

palais, dont il n'est reste aujourd'hui que des
�c u l ptu res disparales (Fig. p.

tures

de Brâncoveanu.

3)

fragments

palais a

ete ruine par

T urcs,

aussit6t apres

la

completemellt

ruine,

tou l

eomme

le

p alais

prinei.er
aristo

el entourant ces deux palais , se deplaya du c o l e de l 'a et u el le

Brâ ll 

Calea Victoriei . L'ancien c[ uarti er nobJe

devint l i ne

Rorte dE'

quartier des rnisereux el un marche des negoc ia n ts am bu J anls,

qui y avait reyu l'hospilalite. Ce

les

.I a

cratic[ue, silue aux pieds d e .Ia eoll i ne de l ' Egli 'e m el r opoJe ,

coveanu, a ete decril par Cbi stbull, le compagllou de voyage

de Lord Pag'et eu '1 702, el

qup par

voisin, Ce fut la cause pour l aqueLie tout ce qu artier

fond alions de

l 'allci enn e demeure berilee de son grand pere Preda

par l a suile

Pendant la guerre russo-tnrcrue de '1 769-1 774, ce palais
fut

de l'epoque de Brâncoveanu (�Iouastere de Hure7, Pa
les

fut habite

par le ueveu de Constan � n B râll covea nu ,

ce
de

ressemblant aux: autres scu)p

la is de i\.logoşoaia). Le pa l ai s, eleve sur

Il ne

veuve du Voevode, Marie, en '1 7'18, i l s o n re l our d'exi J , p ui -,

Bibesco, et eu utilisanl le plan de Buca

ru ort

Les aquarelles de Preziosi (pp. 5-6) nous en donnent un aperc;:u,

II.'
QUELQUES E OLlSES EN BOIS DE LA PETITE VALACHIE
par N. GHIKA-BUDEŞTI
Les peti les eg'lises de village conslruites en troncs d'arbres

La Comission des Monumenls

gions

de

plaines

Oli se

Leur forme, leur

trOUVf'nt

aspect

Hisl oriCJ lles

fa it

1 0 1lS

ses

efforts pour COUSf'rver ces \Tieux m omlment� qui caracteris<,nl

equarris ou eu pouLres sout nombreuses eu Roumanie dans
'
Jes differeules regions mOlltagueuses ainsi que dans les re

si hien les quaJilcs el le sens arl i sliqlle d u

pay., an

rOll m a u l

Clui fail preuve d e lant d'imagination e t d e g'OlH daus l a fac

eneore de g-randes forels.

ture de3 petites eolonnes it e hapitea ux seulptes, de I'exonartex,

et Jes motifs decoratifs qui les

ornenl varienl d ' apres lps regions. Quelques llIle3 de ees eglises

des cadres des portes eL rene!.res , des arcades toujollrs ornes

sont anciennes : eu Mold avie l a lradition fail

de molifs varies.

remonter cer

A cause du maleria l , dont ces pelites eglis<,s sont

lai ues d'enLre elles it l 'ep�([lle d ' Elieu ue le Grand el de Pierre

failes

Hares. En Olteuie, l'eg-Jise de G"ămeşli, f'tudiee dans le Bu.lle tin

leul' d uree est forcemenl l i m i t ee c'est pom'quoi nous nous e rror

de la Commission des Monumeuls Hisloriques (I I I- me annee

!(ons d'ell faire des releves et des pholographies afin de con

pp, 95-96) dale du reg'ne de Matbieu Basarab, au

siecle ; mais la p l uparl d'enlre elles sonl elevees au

XVII-me
XVIII-rue

server a u moins leul' souvenir.

et a u XIX-me siecle.

III.
L' E OLISE SAINTE PARASCEVE DE ŞTEFANEŞTI-BOTOŞANI
par G, BĂLŞ el R. BOLOMEY
L'autellT eludie cette eg-lise atribuee it
Guide

E l ie ul1e l e Grand.

par des eonsideralions architecto ni q ues il p"ouve ctue

l 'eg'lise

a

e te

modi l'iee

d'uJ1c maniere

fOlldam entalo

all

XVII-me siecle.

IV.
E O L IS E D E L U C A A R B O R E
L'au!eur faiL l 'bistorique et deeril l'eglise de Luca Arbore,
] ' u u des eouseillen du

Voevode Etieune le

tanLe sm'tout au poiut de vue de la peinture,

Grand. Impor

e u 1 502, am'ait
fille d'Arbore.

l ' eglise , bâtie
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NOUĂ ŞTIRI ASUPRA BISERICII MĂNĂSTIREA DE LA
VALENII DE MUNTE ŞI ASUPRA ALTOR ANTICHIT ĂŢI
RELIGIOASE LOCALE
de

Comisiunea a făcut să se spele, de d.
pictor T omescu, pictura în uleiu aşternută
acum vre-o treizeci de ani asupra fres
celor din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea
parte retă.c ute în secolul al XIX-lea înce
pător, când s'au lucrat din nou altele, în
biserica Mănăstirea de la Vălenii-de-Munte.
Resultatul e pe deplin multămitor.
Fresca a ieşit pretutindeni la iveală şi
nicăiri ea nu urmează normele obişnuite 1.
Ea iese din traditie şi, în realismul ei,
în puterea ei de expresie, în cutezanta
inovatiei ea arată o influentă apuseană.
Modei din Italia îi apartin figi.'lrile pline
şi expresive, scenele de realităti zilnice,
goana, vădită, după expresie, gingăşia cău
tată a gesturilor şi atitudinilor, chiar şi
coloritul - asupra căruia în general s'a
revenit şi în chipul cel mai putin fericit.
Pentru fasa întăia bănuim, ca şi la Hu
rez şi Coltea, un împrumut din Venetia,
unde pănă în Domnia lui Constantin Ma
vrocordat erau vre-o douăzeci de bursieri
cari atunci fură readuşi în tară, spre a
nu da de bănuit Turcilor 2 ; pentru a doua
când lucrează, după marele cutremur, un
zugrav din Enos, pictorul, Grec, trebuie
să fi învătat în Creta, unde Apusul a a
avut o mare influentă, creând cea din
I o recentă visită la Cotroceni cu eleve\e şcolii de mi

N. IORGA.

urmă din şcolile pe ca(e le-a avut în O
rient.
Putem recunoaşte mai multe straturi.
Întăiul e represintat prin pictura din bolta
turnului central, de pe plafondul altarului,
din adâncul de sus al stranelor, de pe
linia care mărgeneşte cele două arce
derasupra altarului şi în fata corului de
lemn de azi. Să adăugim şi câteva din
scenele de pe catapiteasma de zid.
Se deosebeşte prin inscriptia românea
scă, în slove negre, lungi, de o elegantă
linie, adesea re unite, mai multe fiind pe
acelaş cotor sau prin alta albă, de ace
laş caracter. Stilul e căutat şi de o feri 
cită îndrăzneală, cu un oarecare roman
tism sentimental în tratare, ca la acel
T eotocopulo, il Greco, prin care ceva din
acest spirit a pătruns la Occidentali.
Din ea dăm, în lipsa Mântuitorului din
cupola turnului, a sa de impresionant, ma 
rea figură a Maicii Domnului tronând în·
tre doi îngeri (inscriptia e grecească : -� 1tAr:/.
�:f):!P:�- 'tWY oOPr:/.YWY (fig. 1). Mai observăm a·
ceia a Tatălui Ceresc cu larga întindete
a mânilor şi barba albă răsfirată, ambele
de-asupra altarului, scenele din banda de
sus în acelaşi altar. Apoi Naşterea şi Î n
vierea la strane, apostolii din frompes
evod, ce era mazil la Constantinopol, pe Mavrocordat, că

sionare din Vălenii-de-Munte, ic-a făcut să descopere une

şi-a trimis

ori în frescele, nerefăcute, de acolo, corespondentul abso

de i-au adus pe toţi înnapoi. Şi la anul 1748, mutând Poarta
pe Mavrocordat cu Domnia la Moldova, s'a dus cu dânsul

lut al celor de acasă de la ele.
t.

V. Banul Mihai Cantacuzino, Ge n ealogia CanlaclIzini.

lor, ed. Iorga, Bucureşti 1902, p.

cu aceşti coconi averea sa la Veneţia, a trimis

120 : " atunci

a

trimis el

şi Răducan, fiul lui Matei, la Moldova " .
D e altfel, încă la începutul secolului al XVII-lea u n dre

(Constant�n-Vodă Mavrocordat) doisprezece feciori de bo

gător moldovean, pârcălabul de Neamţ, Hrisoverghi, avea

ieri la :v�neţia pentru învăţătură ;

fiu la Veneţia (Rwista Istorică, VII, pp. 213 -2 14).

Între ' cari unul era Ră

ducan CaI\l�cuzino, cel mai mic fiu al Banului Matei. Acolo
:
a şezut el
i ani, şi, la al patrălea an, pârând Matei Vo-

�
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şi tot şirul figurilor de sfinti pe
arcul îndoit ce se roteşte de-asupra inte
riorului.

d'angle

A treia dă, lângă chipul lui Şerban
Vodă-Cantacuzino şi al primului egumen,
procesiunea ctitorilor de pe la 1800 din

Fig. 1. Vălenii.de-Munte. Frescă : Maica Domnului tronând.

A doua serie, de refacere, se recunoaşte
prin inscriptiile, în maiusculă S 3 U minus
culă, trase răpede cu c oloare albă . Ea
cuprinde m :trii sfinti de jos, scenele din
viat.i lui Hristos, predica din sinagogă,
cu senina figură a copilului Iălmăcitor, ori
Î nnătarea, supt atâtia ochi miraţi de pri
velişte, pescuitul pe lacul Tiberiadei,
cu realismul corabiei care înnaintează,
al moşneagului ce aleargă spre tărmul
ierbos şi cu maiestatea senină a lui Isus
care pe mal, aşteaptă (fig. 2, 3, 4) . P oate
şi cele care presintă cercurile Raiului şi
ladului, câte un D omn sau b �ier ocupân
du-şi locurile in " viata viitoare " .

neamul polc ovnicului Moise, bărbatii în
fuste şi cu mici fesuri, femeile gratioase
cu coafura lor în vârful capului şi, supt
blăni uşoare, largile ro chii cu stofă cu
flori. E o lucrare destul de bună, acea
sta a pict orului venit de pe coasta Traciei.
Cum era mitoc al Cotrocenilor, biserica
lui Hagi Stoian şi a egumenului Zaharia,
primia icoane date la rebut de mănăsti
rea-maică. Am relevat câteva din cele
vechi : unele - şapte la număr - , depuse
în micul Museu din curtea bisericii Filip
- apartin sfârşitului secolului al XVI-lea
şi sunt de o mare frumusetă (fig. 5 şi 6);
o alta în Melanges Kondakov} . Pe la

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 2. Vălenii-de-Munte : Frescă. Predica în Sinagogă.

Fig. 3. Vălenii-de-Munte. Frescă : î nnălţarea.
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Fig,

4.

Mănăstirea Vălenii-de-Munte. Frescă ; Pe lacul Tiberiade.

Fig. 5. Mănăstirea Vălenii-de-Munte. Ico3.nă : Hristos.

Fig. 6. Mănăstirea Vălenii-de-Munte. Icoană : Hristos .

http://patrimoniu.gov.ro

NOU Ă ŞTIRI ASUPRA BISERICII M Ă N A.STIREA. DE LA. V Ă LENII DE MUNTE

53

1680 - 1706 s'a imitat grosolan, Iătăret,
caracterul lor (câteva în Museu). Secolul

Fig. 7. Mănăstirea Vălenii-de-Munte. Tetrapod.

'
al XVIII-lea a dat şi lucruri aşa de bune
ca acea scenă a Adormirii Fecioarei care
a fost învrednicită de o reproduc{ie de
lux în acele " Melanges" . Zugravul din
Enos a lucrat apoi, în colori vii, icoane,
de dvere şi deosebite, care se deosebesc
prin precisie şi elegantă, figuri pline, co
lori deosebit de vii, arhitecturi compli
cate, suprafete neted lustruite (v. no. din
acele "Melanges").
O nouă epocă produce, cu altă tehnică,
lucruri în general banale. Dar mâna meş'
terilor terani a dat pe cutare " Sfânt Ni
Fig. 8. Mănăstirea Vălenii-de-Munte. Sfeşnic.
colae" gras, roşu şi bun, după închipuirea
natiei, cum şi cutare pupifru, de o sc ulptură candelabrul de lemn de o fină l ucrare
foarte distinsă, în parte nou (fig. 7), şi a detaliului (fig. 8).
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NOTIŢ ;\ DESPRE UNELE MINIATURI ÎNFĂŢIŞÂND
PE MATEI VODĂ BASARAB ŞI PE DOAMNA ELENA

de CONSTANTIN 1. KARADJA .

Arta miniaturistică pe pergament, atât putin trei sute de ani, au rămas Insa a
de desvoltată în toată Europa în evul proape necunoscute la noi ca şi în tările
mediu şi în plină înflorire în tările orien occidentale.
Nu putem deci decât să fim adânc -re
tale (Persia şi India) până în veacul al
cunoscători
d-Iui profesor 1. Bianu pen
XVIII-lea, a fost putin studiată de oamenii
tru prima fasciculă ce ni-a dat-o acum
recent a unei opere monumentale intr'a
ceastă ramură, înfătişând miniaturile şi or
namentele polihrome din minunata Evanghe
lie dela Mănăstirea Neamtului, executată
în anul 1429 de călugărul Gavriil, şi acum
aflătoare la Oxford, în biblioteca bodleyană.
In notita d-Iui Profesor Bianu, care ser
veşte ca prefată la această publicatie, el
ni atrage, cu drept cuvânt, atentia asupra
legăturii strânse existente intre elemen
tele bulgare, sârbe, române,. ucrainiene şi
rutene în arta noastră miniaturistică, ob
servând că este o problemă din cele mai
delicate de-a deosebi elementele proprii
nationale pe lângă cele moştenite dela
Bizant , cât şi de-a descurca influentele
străine, venite din Orient sau Occident,
care s'au adăogat la elementele primitive
şi au contribuit la desvoltarea lor.
Ca o modestă contributie documentară
la studiile aprofundate ce vor fi, fără în
doială, urmărite pe acest teren, am tinut
să amintim unele miniaturi din veacul al
Fig. 1 .
XVII-lea, aceasta cu atât mai mult că pre
sintă o mare valoare artistică în afară de
noştri de ştiintă. Cu toate acestea vedem, interesul lor iconografic şi cultural.
din rarele exemple ce ne-au rămas, că
O soartă vitregă a vrut ca unele din
şi într 'această ramură a artei noastre miniaturi să nu se mai afle în tara noa
Bizantul şi-a lăsat o p ecete neîndoioasă. stră, fiind trimise cu Tesaurul la Moscova,
Manuscrise pretioase, împodobite cu che iar cele două din urmă să se afle la
nare şi miniaturi, au fost lucrate şi între Museul dela Atena.
zidurile mănăstirilor noastre timp de cel
Fig. 1 este luată după o reproducere,

http://patrimoniu.gov.ro

NOTlŢA DESPRE UNELE MINIATURI INF Ă ŢIŞ ÂN D PE MATEI VODA BASARAB ŞI PE D OAMNA ELENA

55

Fig. 2 şi 3 publicate şi în atlasul a 
pusă la disposilia noastră de d. profesor
nexat la Ouvaroff, Recherches sur les
1. Bianu, de pe o miniatură dintr'un ma
nuscris, proprietatea Academiei Române. A nfiquifes de la Russie Meridionale el
Factura arată, după cum ni se pare, o des c61es de la Mer Noire, Paris, Victor
au lost re
asemănare destul de mare cu minia turile Didron, 1855. foI., pl.
produse
după
manuscrisul
original
car e
lui Ănastasie Crimca dela Dragomirna 1 .
In stângăcia ş i hieratismul ei, această pic este una din podoabele Museului de Antură este absolut din şcoala rusească, pe 1ichităti din Bucureşti.
XXXVII,

Fig. 2.

Fig, 3.

această vreme fireşte în plină decadentă.
Este o petrifkare a traditiei bizantine în
tr' o îngustă haine moscovită.
De o înfătişare mul t mai orientală, şi
de o valoare artistică mult superioară,
cu chenarele lor bogate, sunt celelalte
miniaturi aci reproduse.

Dintr' o inscriptie reiese că volumul a
fost legat în anul 1643, de la c are dată vor
proveni şi miniaturile noastre. Insuşi ma
nuscrisul, o Evanghelie slavonă în folio
mic, este totuşi mai vechiu ; fiind terminat
de " preotul Ioan dela Kratoff(?) la 15 Ia 
nuarie 1583, supt Domnia Voevodului Mih
nea II (Turcitul) " 2. A fost timp îndelungat
proprietatea bisericii Sf. Nicolae dela
Chilia, unde se afla încă în 1855.

1 Cf. de pildă c u IJg'ura MtlntuitOl' u J u i pc plal1�:1 colorată
in N . lorg'el , G. Balş, Histoil'e de ,'Ari ROtt matl� Ancie11, la
pag·. 32. Credem foarte proba bi l că m i n i at ura reprodu�ă a c i
va fi fost exee u l ată d e acel as mester ca acele d i n colectia dela
"
Le ul'drni, reproduse de răpo � :1 1 1 l 1 ( ; . J . IOll l1t"scu-Gioll, In Istoria
Bucur eştilor, Ye"i In e l cose l l l :1săI 1 l ănarea cu portr'etek de 1:1
pp. 307 ' ş i 374.

2

Cf. Ouv:1l'o IT, II p. '150,

http://patrimoniu.gov.ro
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Ouvaroff observă, între altele, cu pri
vire la minialurile adăugate de Matei-Vodă :
Aceste portrete sunt foarte remarcabile
prin felul în care sunt executate, şi prin
costumul, care este în întregime portul

1"

7"."-;i'"d/,,,'

'1 4{1':t
JJ;11

.

ţ/ �

_

�

pe cap ca princesele ruseşti. Aceste por
trete sunt de o importantă incontestabilă
din punctul de vedere arheologic şi pen
tru studiul vechiului port " . Intre parantese
să fie spus că această din urmă "pecia-

HE t
.

I!l./.;f'

%.,.u�1

ţ "r
-tAt'Dl'<.tJjJ

t:..t'

J.., fL< ·

� s "f" l>I(wl"
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\ "'1' . .
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•
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_
nF<:Ii�'4)fJ/,L.':>:' f ""r= U

. '� �""I"1' �r""f'
.� t''Ti i-t pJ!"

Fig. 4.

rusesc. Dacă facem o comparatie între
hainele Voevodului muntean cu cele pur 
tate de Ţarii ruşi în veacul al XVII-lea, vom
găsi că asămănarea este desăvărşită. Doam
na Elena este înfătişată purtând o năframă

litate s' a găsit, până acum, prea mult ne
glijată la noi.
Aceste portrete arată o asămănare des
fuI de mare cu cele dela Atena, repro
duse la fig. 4 şi 5. Unele elemente din
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chenare (cf. fig. 2 şi 5) sunt repetate, şi
credem că nu încape îndoială că vor fi
fost toate pictate de unul şi acelaş meşter ;
dacă figurile şi chenarele nu vor fi fost
executate cumva de diferite mâni pe ace- .
�,

Gura Motrului (jud. Mehedinti), după cum
dovedeşte o inscriptie la pp. 486 - 487,
în care se spune că a fost dăruită de
Oanciul Marele Armaş şi Radul Postelnic
pentru sufletul fratelui lor Oea fco Logofăt 1 .

Fig. 5.

iaş pagină cum, ştim că era cazul în tările
occidentale pe timpul vestitelor "Livres
d'heures" din sfârşitul veacului al XV-lea .
Miniaturile dela Atena se află tot într 'o
evanghelie. Ea provine,. dela mănăstirea

1

t e n ţei

acestor

m i l l i at Ll ri

dcla

descifrat-o. Fotogr'" fi i le au

d.

ate ntia aSlI p l'a exis
J nscri pţiuilca tot el a
la Cain. � loJ 1 . I st. d e

I l. P. P. Pana itC':,;c u I i i-a atras illtăi u

profesor S. B.

bizantine din

Aten a .

rost a d use

l,,-ugeas, delegat gTec la Cong resul d e studii

'1924.

8
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� CASA DOBRESCU DIN PLOEŞTI
de TOMA T. SOCOLESCU, Arhitect
--000--

O�aşul Ploeşli, din causa tpansfor măpilor

încă forma şi podoabele de la început este

răpezi c e a suferit in dru mul cătpe o ciuili-

şi această c asă cape datează depe la înce-

o
Fig. 1. Casă boierească din Ploeşti. F aţada.
sape cape nu i-a adus

prea mult din foloa

sele a celei ştiinţe nouă a " upbanismului " m o

putul ueacului tpecut. Este

al doilea tip din

casele mai mapi ale negustopllop şi micilop
industpiaşi cari a u contpibuit cu munca lop
la pidicapea a cestui oraş
Fopma

p lanului casei

tpată, alJand un

p aptep

I

este
scund

a proape p ă
cu

o lungă

camepă d e s epuiciu, o cămapă şi o piu niţă
mai ad ancită. foarte s paţioasă, iap d- asuppa
patpu camepe d e

difei'ite dimensiuni cu o

sală

cu u n ceapdac p e toată

la mijloc şi

faţa din sppe mia zăzi,
c>- ==
__
_
==
==
�
==
==
==
==
=
· ==
- ==
.c

_

-- -�

Fig. 2. Casă boierească din Ploeşti. Vedere laterală.
dern, a p iepdut tot pitorescul pe cape il da
clădirile u echi cu lapgi

ppid lJoape, inflopite

cu o bogăţie d e opnamentaţii uşoape şi

cu

fpesce, semne ale unei pI'ospepităţi cape, in
acest oraş făpă uechi familii boiereşti, epa iz
u orită numai din munca unei clase mijlocii
şi cinstite.

Intre puţinele clădiri ct\pe

cape adăp osteşte şi

sca ra, dupe datina şi neuoile c\imei noastpe.

i,:U,l llla i păstpat

C is tpibuţia,

fopma

toată acea

p apte

ceapdacu [ui, ppo popţiile,
opganică a clădipii

sunt,

pot spune, cele " clasice" ale ue chHop case
poma neştt. Paptea decoratiuă, ade că, timpa
nele

şi

panourile b al u stpadei ceapdacuLui,

opdonanţa pilaştrilop de p e păpţile l alepale,
1 Un alt tip, mai complect şi mai bogat, se poate vedea
in studiul ce am făcut asupra casei zisă Prodan, azi Mu
seul regional al judeţului Prahova, (Buletil1ul Comisiunii lvIo
numentelor Istorice, anul IX, 1 9 1 6, p. 82 şi următoarele)
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Ibid., p. 89. Casa Cantacuzinilol' djl� Măgul'el1i, pre
cum şi studiul complect al d-lui Virg, Drăghiceanu din Bu
letin, anul XVII-lea, fasc. 39.
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DIN VECHEA ARTĂ ROMÂNĂ, EXPUSE ÎN EXPOSIŢIILE DIN PARIS ŞI GENEVA
ÎN ANUL 1 925.
Cuvinte introductive d e VIRG. D R Â GHICEA NU.
--

Prin intervenţiile Fundaţiunii Principele Carol,
cu binevoitorul concurs al comitetului "Les Amis
de la Roumanie" şi cu sprijinul întreg al oficiali
tăţii francese se făcea României unul din cele
mai mari onoruri, când se ceda, pentru exposiţia
artei sale, istorica sală Jeu de Paume, de
pendenţa Palatului Regilor Franţei, Tuilleries,
aşezată în inima Parisului, în faţa Louvrului, pe
esplanada ce domină Place de la
Concorde şi nu departe de intrarea
Exposiţiei Universale, de pe Champs

de Mars.
Era cea mai mare onoare ce se
făcea unei ţări amice, cu atât mai
mare cu cât aceiaş sală adăpos
tise, în 1 92 1 , exposiţia de artă 0landesă, în 1 923, exposiţia belgiană
şi în 1 924 exposiţia elveţiană. După
ce Van Eyck, Hans Memling, Bosch,
Breughel, Rubens, Van Dyck, Jor
daens, Witz, Holbein, fuseseră adă
postiţi în istorica sală, onoarea ce
se făcea unei ţări pe care împreju
rările istorice fatale o împiedecaseră
de a-şi afirma un rol în desvolta
Fig.
rea artistică universală era în ade
văr zdrobitoare şi plină de răspunderi.
Occidentul întreg, care cunoaşte România - ca
şi toate ţările balcanice - printr' o prismă pejora
tivă, ignora complect existenţa oricării urme ar
tistice în ţara noastră, şi nu odată ni-a fost dat,
atunci când în întreg Parisul se arbora drapelul
român, cu afişul anunţător al deschiderii exposiţii,
să auzim sceptice excIamaţii.
Toate greutăţile şi răspunderile fură cu multă
atenţiune studiate de Fundaţiunea Principele Ca
rol şi comitetul român de organisare, supt pri
ceputa presidenţie a d-Iui doctor 1. Cantacuzino şi
supt comisariatul d-Iui G. Balş, care, în peste şapte
sprezece ş�dinţe, stabili principiile acestei prime ex
posiţii integrale de artă românească ce se făcea
în Occident. Se stabili principiul ca, în fiecare
din cele"patru secţiuni : ţărănească, modernă, veche
şi documentară, să llt' se aducă decât obiecte ce

+--

ar putea represinta în lumina cea mai favorabilă
arta românească.
Ni se făcu onoarea de a fi însărcinat cu strân
gerea obiectelor secţiunii de artă veche şi organi
sarea acestei secţii pentru exposiţia din Paris, şi
supt auspiciile Comisiunii Monumentelor Istorice
- presidate de d-l Iorga, - invitată de a par
ticipa, am putut expune într'o şedinţă presi-

1. Exposiţia din Paris. Vedere înspre Sanctuariu.

dată de A. S. R. întregul plan pe care avem a-l
realisa la Paris.
Proiectam anume : transformarea sălii de onoare
ce fusese pusă la disposiţia Comisiunii Monumen
telor Istorice într' o capelă boltită, în felul biseri
cilor noastre, în care păreţii de Nord şi Sud vor
fi acoperiţi de fresce şi icoane, păretele de Vest
de portrete ctitoriceşti, iar păretele de Est de un
iconostas ; mobilierul, stofele, argintăria, alese din
ce aveam mai caracteristic din cursul existenţei
Statului român, să arate evoluţia artei noastre,
din secolul al XIV-lea până în al XIX-lea, când
încep licăririle artei moderne.
Sarcina nu era de loc uşoară, întru cât colecţiile
publice din Bucureşti, evacuate la Moscova, în
tot ce aveau mai preţios, nu puteau oferi toate
piesele de care era nevoie pentru presentarea în
mod evolutiv a vechi noastre arte. Pe lângă a-
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ceasta, termenul de treizeci de zile ce rămânea
disponibil până la ziua fixată pentru plecarea
transportului la Paris, era destul de scurt pentru
strângerea şi ambalarea tuturor lucrurilor.
Prin bunăvoinţa d-Iui V. Pârvan, directorul
Museului de Antichităţi, care ni-a permis ridica
rea a cincizeci de obiecte din cele mai preţioase
ale Museului de Antichităţi, prin solicitudinea 1.
P. S. S. "Patriarhului, Mitropoliţilor Bucovinei şi
Moldovei, prin sprijinul d - Ior miniştri Nistor şi
Lăpedatu, prin concursul Consistoriului metropo
litan şi al Comisiunii Monumentelor Istorice din

Fig. 2. Exposiţia din Paris. Vedere în sanctuariu.

Tâmpla de la Aroota .

Cernăuţi şi prin sârguinţa d-Iui consilier D. Dan,
am putut aduna în acest scurt interval din mă
năstirile şi bisericile Bucovinei, Moldovei şi Ţării
Româneşti, peste două su te de obiecte, exemplare
carac teristice pentru pictură, mobilier, ţesături şi
argintărie şi să întrunim pentru prima oară o
colecţie întreagă, represintând întreaga artă veche
din al XIV-lea până al XIX-lea secol.
Evident că mul te din ţesăturile lui Ştefan-cel
Mare, ornate cu mărgăritare, obiecte prea fragile
şi prea scumpe pentru un drum aşa de lung şi
aşa de riscant, nu au putut fi luate, din scrupule
de a nu se pierde aceste ultime reserve ale pa
trimoniului nostru artistic.
La 29 Apţilie transportul ajungea la Paris, unde
aveam să fim întâmpinaţi cu toată căldura şi sim
patia, pe care nu o putem îndestul preţui, a co-

mitetului de organisare frances, compus din d-l
Focillon, profesor de Istoria Artei la Sorbona,
fost director al Museului din Lyon, şi din d-l De
zarrois, conservatorul Museului Jeu de Paume,
directorul marii reviste Revue de la Ari. Pe
d-l Leonce Beneditte, delicatul estet şi iniţiatorul
exposiţiei, grav bolnav, aveam durerea de a-l pierde
nu mult după aceasta.
Onoarea ce se făcu secţiunii de artă veche
întrecu prevederile comitetului român. De unde,
potrivit planului conceput la Bucureşti, se avea
în vedere expunerea într'o singură sală, se pu"e
la disposiţia secţiunii de artă veche jumătate din
localul exposiţiei, patru săli, în care aveau să fie
aşezate scumpele relicvii şi amintirile trecutului
nostru artistic şi naţional.
În timp de douăzeci de zile se depuse o muncă
încordată pentru punerea în stare de presintare
demnă a obiectelor aduse. Scurtul timp ce mai
rămânea până la deschidere ne sili să renunţăm
la ideia creării bolţilor proiectate. Se creă, în
schimb, pentru iconostas, un cadru demn, închi
puind nişa unui altar de biserică, în care se ri
dici maiestoasă tâmpla dela Arnota, o capo
d' operă, ca sculptură şi pictură, din strălucitul
veac al lui Constantin Brâncoveanu. Planul fu
realisat de talentatul arhitect H. Theodoru.
În acest sanctuar, astfel creat, se aşezară pe
lângă un jeţ domnesc, sfeşnicele altarului, unele
din cele mai vechi obiecte rămase de pe urma
dăinuirii noastre ca Stat : tesaurul Bisericu Dom
neşti din Arg.e ş, Evangheliarul lui Ştefan- cel-Mare
ripi dele din aceiaş epocă, ţesăturile Mitropoli
tului Antim al Ungro-Vlahiei, din veacul al XIV-lea,
Într'un cadru sobru şi demn, se ridica aci, în
mijlocul Parisului, ca un imn de slavă neamului nos
tru, minunata tâmplă, la picioarele căreia, în plaiul
Arnotei, din Vâlcea, odihniau oasele lui Matei
Basarab.
Neuitate vor rămânea momentele când membrii
comitetului frances aşteptau, ceasuri întregi, înăl
ţarea, bucată cu bucată, a acestei preţioase şi o
riginale piese de artă, cu o notă aşa de pronun
ţată, în cadrul cu totul special al Parisului.
În marea sală următoare. de 18 m. X 15 m., sala
de onoare a exposiţiei, se aşezară frescele, icoa
nele, sculpturile aduse, iar În vitrinele centrale
orfevrăria şi manuscriptele.
Marile piese, represintate prin frescele din al
XIV-lea veac ale Bisericii Domneşti din Argeş şi
frescele lui Neagoe Basarab din Biserica Episco
pală, din al XVI-lea veac, formară un cadru ma
gnific şi imposant, un fel de osatură a sălii, care
cadra de minune cu caracterul imposant al sanc-
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tuariului ce adăpostia tâmpla. Spaţiile libere dintre
fresce fură complectate cu icoane din toate epocile,
zugrăvite sau placate cu argint, începând cu icoa-

de culori, bine armonÎsate se detaşau, întreaceste
minuţioase lucrări ale domniţelor şi călugăriţelor
noastre, figura îndurerată, pare că brăzdată de
lacrămi de sânge, a Mariei de Mangup, Paleologa,
soţia lui Ştefan-cel-Mare, asămănătoare repre
sintării Fredegundei pe piatra ei de mormânt
din necropola regilor Franciei, Saint Denis ; aco
pereminte de morminte, aşa de fin executate, ale
copiilor lui Vasile Lupu, "portierele " lui Brânco
veanu, de o eleganţă comparabilă ţesăturilor lui
Ludovic al XIV-lea, totul dominat de figura, care
a impresionat atât de mult Parisul, a lui Ieremia
Movilă, care a fost astfel aşezat că, prin perspec
tiva tuturor sălilor celor lalte secţiuni, dădea im
presia unui geniu tutelar al întregii exposiţii.
În sala alăturată, în fine, se expuneau docu
mentele fotografice şi în acvarelă, după toate
monumentele noastre, ilustrând evoluţia arhitec
tonică în cursul veacurilor şi a detaliilor orna
mentale, totul dominat de frumuseţa palatului
lui Brâncoveanu dela Mogoşoaia, cea mai gus
tată şi cea mai apropiată din toate produsele
noastre arhitectonice de gustul geniului frances.
În ziua de 25 Maiu, în fastul simplu şi sobru
al protocolului democraţiei francese, în faţa
Preşedintelui Republicii Francese, exposiţia ro
mânească, administrată de Ministerul Instrucţiunii

Fig. 3. Exposiţia din Paris. Vedere in sanduariu.

nele aproape necunoscute ale lui Neagoe Basarab,
unicele icoane mai vechi" şi mai artistice din tot ce
avem în ţară. Minunatele uşi dela Cotmeana, din
al XIV-lea veac, amintitoare prin tehnica lu
crului a cine ştie căror uşi de bronz ale Imperiu
lui Bizantin ; uşile Snagovului, din al XV-lea veac,
cu fineţa sfinţilor sculptaţi în genul dipticelor de
fildeş bizantine, uşile mai noi dela Cotroceni,
din epoca lui Şerban Cantacuzino, complectară,
într'un mod simplu şi sobru, potrivit gustului
frances, minunata sală dominată de frescele re
presintând pe Mircea-Vodă străbunul, cruciatul
dela Nicopole, tovaruşul de arme al contelui
de Nevers, şi pe pioşii Neagoe Basarab şi Des
pina Doamna, ctitorii minunii arhitectonice a e
piscopiei de Argeş.
Din vitrine în fine o poesie deosebită se răs
pândia din cădelniţele gotice, crucile, potirile,
discurile, manuscriptele din vremea lui Ştefan-cel
Mare până la lucrările ultra-moderne al stră
lucitului Brâncoveanu.
În sala următoare se fixară, în cadre potrivite
lor, ţesăturile din al XIV-lea până în al XIX-lea
veac : epitafe, patrafire, procoveţe, perdele, poale de
icoane, acopereminte de morminte. Într' o feerie

Fig. 4. Expoziţia din Paris. Vedere în sanduariu.

francese, după tipul museelor parisiene, era inau
gurată în faţa a tot ce Parisul are mai seled.
Sute de visitatori din toate colţurile Frandei, cum
9
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şi străini, cercetară cu deosebit interes exposiţia
noastră, cu o notă aşa de originală, pitorească şi

un aibum al ţesăturilor româneşti, găsite de d-sa
la Muntele Athos, îşi consacră tot timpul cât
exposiţia a fost deschisă, ajutat de
elevii seminariului său, diferitelor
probleme ce i le oferiau manuscrip
tele, ar gintăria, ţesăturile. Un studiu
amănunţit şi documentat se aşteaptă
de la experimentata sa activitate în
acest domeniu.
Exposiţia din Paris a fost, astfel,
un succes real şi de netăgăduit pen
tru cunoaşterea în reala valoare a
unei ţări totalmente ignorate până
acI.
S'a evidenţat că nu suntem, cum
eram presentaţi, de inimicii noştrii,
nomazii de ieri pe care îngăduinţa
tratatelor îi tolerează pentru nevoia
de echilibru în acest complicat Ori
ent, că de la începutul Statului no Fig. 5. Exposiţia din Paris. Vedere în sala frescelor. Peretele de Vest : Ctitorii. stru am avut o civilisaţie aşa de bine
aleasă, în mijlocul acestui salon al lumii întregi, simbolisată prin tesaurul dela Argeş şi frescele
care este Parisul. Societăţi ştiin
ţifice şi literare, artistice, şcoli
speciale ascultară cu interes ex
plicaţiunile ce li se dădeau cu
privire la obiectele expuse şi in
cursiunile ce se făcură în tre
cutul şi istoria ţării noastre.
Englesi şi Americani, în spe
cial, luară note, fotografii şi de
semnuri, articole elogioase, chiar în
presa americană, erau consacrate
exposiţiei n oastre. Se făcu chiar
propuneri, prin Legaţiunea ro
mână, îndelung susţinute, pentru
mutarea exposiţiei la Londra.
D-I Millet, profesor la Sorbo
Fig. 6. Exposiţia din Paris. Vedere)n sala frescelor. Păretele de Nord.
na, care a binevoit a expune
Bisericii Domneşti, care, în adevăr.
sunt produse artistice de primul or
din, representând momente de in
teres universal în desvoltarea ar
tistică a omenirii.
Cu toate catastrofele prin care
ţara noastră a avut a trece, la a
proape fiecare interval de cincizeci
de ani, ni-au rămas atâtea obiecte
pe care ţările balcanice nu le mai
au. Evoluţia arhitectonică cu ca
racter pur românesc a fost găsită
plină de interes. Tradiţionalismul pic
turilor, ţesăturilor, orfevreriei, scul
pturilor noastre, pornite din influFig. 7. Exposiţia -din Paris. Vedere în sala frescelor. Păretele de Sud.
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enţa bizantină, a fost de asemenea preţuit prin Andreescu, şi în special Luchian, au dat o bună
aceia că s'a evidenţat odată mai
mult puterea de creaţie a acestei
arte bizantine, patronată de noi,
după căderea statelor balcanice, în
care bizantinologii vor putea găsi
forme reproducând prototipurile de
artă bizantină, de mult pierdute în
ţara de origine.
Evident că nu putem avea pre
tenţia de a fi produs, mai ales
după veacul al XVJ-lea, lucrări ce
s'ar putea compara cu ce a produs
omenirea occidentală : frescele lui
Giotto, Luini, Botticelli, represintate
la Louvru, ni-ar fi dat o categorică
desminţire, dar sinceritatea de inspi
raţie ai întârziaţilor noştri anonimi,
autori a lucrărilor expuse, au fost
Fig. 8. Exposiţia din Paris. Vedere în sala ţesăturilor. Păretele de Est.
cu sinceritate şi simpatie apreciate.
ideie de începuturile picturii noastre
moderne.
De asemenea sala artiştilor în vi
aţă, pentru care s'a făcut pentru
prima oara o excepţie de a fi pri
miţi, de şi mai nestabilă, din causa
diverselor curente ce animă pe fie
care autor a fost foarte bine apre
ciată.
Un Popescu, Toniţă, Pătraşcu, Sto
enescu, Sion, Steriadi, Ghiaţă, Paciu
rea, etc. au fost remarcaţi chiar de
cei ce nu c unoşteau niciunul din
numele exposanţilor.
De asemenea sala ţesăturilor ţă
răneşti a fost cu bunăvoinţă primită,
Fig. 9. Exposiţia din Paris. Vedere în sala ţzs3.turilor. Păretele de Sud .
de şi Parisul cunoaştea mai avantajios
În legătură cu celelalte secţiuni
representate la Paris, trebuie să ac
centuăm simpatia cu care s'a pri
mit secţia de artă modernă, re
presintată în trei săli j desemnuri,
pictorii morţi, pictorii în viaţă şi
sculptorii. Evident, nu am presen
tat lucrări marcate de o viguroasă
originalitate, la care ţări cu un trecut
artistic altul de cât al nostru au
putut ajunge.
Armonia desăvârşită cu care a
fost presintafă, în special, sala pic
torilor morţi, care represinta cu
rente bine stabilite, a produs cea
mai mare impresie. Sinceritatea de
inspiraţie a lui Arnan, Grigorescu,

Fig. 10. Exposiţia din Paris. Vedere in sala ţesăturilor. Păretele de Nord.
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"atât din bazarurile de artă românească din Fau
bourg Montmartre şi Rue Saint-Honore cât, şi din
colecţiile particulare ca aceia, de pr:
mul ordin, a castelului Chaumont,
ce este arta tărănească.
Asămănarea olăriei transilvane cu
olăria din Rhodos, identitatea olăriei
celeilalte cu olăria normandă din
veacul al XIV-lea, asămănarea scoar
ţelor noastre cu cele p010ne, S U 2 dese, finlandese, din Tunis, Sardinia
şi chiar Spania, care toate se pot
readuce Ia un fond comun găsit în
săpăturile interesante făcute de d-l
Gayet în mormintele copto-bizantine
din Antinoe, ne obligă a renunţa
şi aci la şovinismul afirmării unei
arte ţărăneşti, originale româneşti.
Putem însă fi mândri de o pecete
particulară ce o au scoarţele noa
Fig. 11.
stre, de un gust ales şi ponderat.
La 1 Septembrie exposiţia, care ajunsese un
mic centru de atmosferă românească în mijlocul
Parisului şi care se bucură de onoarea de a fi
visitată la MM. LL. Regele şi Regina României,
ex-Regele şi ex-Regina Greciei se închidea, după
douăţ luni de existenţă.

Nu putem încheia, fără de a accentua că, ori
cât de interesantă a fost această exposiţie, ea nu

Expos:ţia din Paris. Vedere În sala documentară.

ar fi găsit ecoul ce l-a avut, dacă nu am fi avut
inima caldă a d-Iui Focillon, care a fost sufletul
acestei exposiţiuni şi concursul luminat al d-Iui
Dezarrois, de asemenea sprijinul Legaţiunii române,
acordat prin d-nii miniştri Diamandi şi Canta
cuzino.

EXPOSIŢIA DIN GENEVA
Exposiţia din Geneva, presinlată mai ales în
vederea membrilor adunării Ligii Naţiunilor, îşi
datoreşte fiinţa sârguinţii şi zelului d-Iui profesor
Pittard, comisarul general al acestei exposiţii şi
d-Iui ministru al României la Berna, Petrescu
Comnen.
Expusă în Museul Rath, anexă pentru exposi
ţiile streine a Museuhii Genevei, a presintat, în
tr'un cadru mai restrâns, ceia ce fusese exposiţia
din Paris, întru cât arta modernă nu a fost expusă,
iar din lipsă de spaţiu nu s'a putut oferi secţiunii
de artă veche de cât trei săli.
Pe de altă parte, lipsa de timp a împiedecat să
se dea, ca la Paris, amploarea cuvenită iconos
tasului de la Arnota ; totuşi, în general, în cadrul
pitoresc al Genevei, exposiţia s'a presintat demn
şi a făcut o excelentă impresie.
În ziua de 18 Septembrie ea se deschidea în
preser..ţa d-Iui Dandurand, preşedintele Ligii Na
ţiunilor, a d-Iui consilier federal Motta, a d-Iui
ministru de Externe Duca.
D-I Stoessel , consilier administrativ, în memo
rabile cuvinte arată valoarea acestei exposiţii, în
care obiectele expuse, executate de anonimi cari

nu au gândit niciodată că vor executa lucrări
pentru o exposiţie, au reuşit a da aceste lucrări
care nu stau în urma marilor maeştri ai omenirii,
şi care mărturisesc nevoia poporului român de
ideal artistic şi cultural.
Genevesii, în special, au acordat toată simpatia
acestei exposiţie, mult visifate..
Râvna şi emulaţia stârnită de cele două expo
siţii au stimulat şi pe alte popoare : la Paris şi
Geneva, cei dintâi ce au cerut catalogul exposiţiei
au fost funcţionarii ambasadei ungare. Polonii
au luat măsuri pentru presintarea la Geneva a
unei exposiţii polone. Dacă la Paris ne îndoim
că propunerile formale ale Ungurilor pentru suc
cedarea unei exposiţii ungare în sala Jeu de
Pau.me vor fi satisfăcute, e sigur că la anul va
fi la Geneva, o exposiţie de artă ungară.
Suntem siguri că, în această concurenţă dintre
popoare, prin exposiţiile noastre nu vom avea de
pierdut, ci, din contra, nota originală a artei noas
tre nu ni se poate contesta de popoare satelite
ale culturii occidentale.
In paginile următoare vom descrie secţiunile
şi obiectele expuse.
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� MĂNĂSTIREA COŞULA
de N . IO RGA
-- ;. 0 <. --

Mănăstirea Coşula, în judetul Botoşani,
e o veche clitorie a unui boier bogat din
Sfatul lui Petru Rareş, Marele Vistier Ma

aur, dacă un meşter apusean a întins
de-asupra scene fără valoare cu inscriptii
latineşti neaşteptate, ea păstrează frumoasa

Fig. 1. Mănăstirea Coşula. Vedere spre Sud-Est.

tiaş, al cjlrui chip, cu al familiei sale, se inscripţie care pomeneşte pe ziditorul bo
vede pe o iconi'tă care copie fresca : ieresc.
Dar nu e numai atât. Vechea'· formă a
portrete întocmai ca ale Tăuteştilor de la
rămas neatinsă, afară de greoiul şi groso
Bălineşti în costum şi în Hnută
Dacă anumite schimbări a u cuprins în lanul adaus al unei veşmântării la dreapta
pod o parte din zugrăveala secolului al altarului şi afară de urît a căciulă a-sprin
XVI-lea, dacă în biserică ea este încă as tenului turnulet, a cărui basă a fost prinsă
cunsă supt tencuieli de după 1 800, prin în coperemântul refăcut . Avem clădirea
care numai ici şi colo se arată câte o clasică a trupului cu umflăturile la strane,
parte din chipurile sfintilor pe fond de cu linia elegantă a acelui mic turn de
zid, cu c::l.drele gotice ale uşii (ale fereş
V. inscripţia aceasta din 8 Septembre 1 535, în Iorga
tHor
, lărgite, au dispărut), cu seriile de
Stttdii şi DOCltJJlUlte, XVI, p. 279
1,

I
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arcade lombarde, lungi jos, iar sus mai
scurte, având probabil supt tencuială că-

71

influente apusene în stilul îngeriIor din
registrul de sus ca şi în al ornamentu-

Fig. 2. Mănăsti;;� Coşula. Faţada principală.

rămida smăltuită şi multicolorele discuri lui floral de pe cotor. Mai bogate şi mai
cu figuri fantastice. Din pronaos, o a numeroase sânt tesăturile.
doua uşă, mai mare, duce în naosul în
Patrahirul de la No. 5 e o operă asă
naH ; catapiteasma, ca de obiceiu, e nouă mănătoare cu cele de la mănăstirea Sla
şi fără valoare artistică (fig. 1, 2 şi 3). tina, care nu ştim dacă n'au dispărut.
Pe lângă o bibliotecă de oarecare pret, Avem a face iarăşi cu un lucru din seco
biserica mai păstrează unele elemente lul fundatiei înseşi Atât. Răstignirea cât
din vechea ei zestre, care se pare a fi şi Adormirea Maicei Domnului (fig. 6 şi
fost foarte bogată. Ca obiecte de metal, 7) apartin la ceia ce s'a făcut mai fin
crucea pe care o dau aici (fig. 4), fără . în această artă la noi. Şi încă mai deli
inscriptie, are interes prin amestecul de cată e împodobirea nesfârşit de variată
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Fig. 3. Mănăstirea Coşula. PorlEI spre naos.

fig.

4.

Mănăstirea Coşula. Cruce de metal.

Fig 6. M-rea Coşul a . Epi!af.
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Fig'-' S, Mănăstirea Coşula. Palrafir.

Fig. 7. Mănăstirea Cosula. Broderie.
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din pătratul care încunjură c� atâtea linii

a adus schimbările în sens naturalist

Fig. 8. Mănăstirea Coşu\a. Nebederniţă.

Fig. 9. Mănăstirea Coşu\a. Broderie.

şi stropeşte cu atâtea flori chipul Mân
luitorului între îngeri (Fig. 8). Vremea

grosolan pe care le putem constata la
crucea de supt nI. 9.

Buletinul Comisiuni Monumelltelor IstOJice
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� FRESCELE CETĂTII FĂGĂRASULUI
,

,

de Dr. A N D R E I V E R ESS.
--

0000 __

La mijlocul drumului care duce de la
Braşov la Sibiiu, la o egală distanţă de
câte şase mile - cum se zicea pe vre
muri - se află cetatea Făgăraşului, una
din cele mai tari şi mai frumoase cetăţi
ale Ardealului. Aşezată la dreapta dru-

'

struirii cetăţii şi a fixa care ŞI cme dintre
aceşti proprietari a lucrat la întărirea şi des
voItarea cetăţii şi a zidurilor lor existente.
Omiţând legendele neîntemeiatej ştim
sigur, că cetatea Făgăraşului s'a construit
pe la finele veacului al XV-lea, întru cât

Cetatea Făgăraşului.

mului şi a OItului, în câmpia ce formează regele Matei Corvin interzice construirea
acolo cotitura râului, se presintă aşa de cetăţii în anul 1473, iar în 1 504 ea fi
bine, încât formează unul din cele mal gurează acum ca cetate 2.
Forma generală de astăzi a cetăţii pare
pitoreşti castele ale ţării.
Făgăraşul forma din vechime un " do însă că o datorim principelui Gabriel Be
meniu fiscal" al Statului, care, împreună thlen 3, care imediat la suirea sa pe tron (în
cu latifundiul dimprejur, de şaizeci şi patru toamna anului 1 6 1 3) a fortificat castelul cu
de sate, se dona de către regii Ungariei, iar patru bastioane şi case, încunjurate cu un
mai pe urmă de către principii Ardealului şanţ larg, . în care a introdus apele care
oamenilor vrednici, drept răsplată pentru curgeau din coasiele Carpaţilor de Mia
purtarea lor credincioasă şi serviciile făcute zăzi 4 ; şanţul Însă azi nu mai are apă, ci
ţării. Putem urmări aproape an cu an
2 După contele Niculae Lăzăr ; " Szăzadok", 1 870, p. 59.
proprietarii cetăţii de-a lungul veacurilor 1 .
3 Szalărdi Jănos,
Sira/mas magyar kr6niluija (Pesta
Mai anevoie e însă de urmărit istoria con- 1 853). p. 3 1 .
I Cea mai bună istorie a cetăţii Făgăraşului e a lui
Wilhelm Schmidt în revista germană Tml1ss, zvania, Neue
Folgt, III ( 1 863) , pp. 65-76 şi 1 1 1 - 122 cu 99 de citate din
publicaţiuni diverse şi archive.

4

Din articolul anonim " Fogams z m d seif-le Merk'Wiirdig 
din gazeta braşoveană " BlăUer fUr Geist, Gemiith.
und Vaterlandskunde" , anul 1 838, voI. 1, pp. 387-9 (scris
probabil de redactorul gazetei, Adolf Marienburg).
keile n "
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serveşte de grădină de zarzavat. Zidul ce
tăţii e înalt de cinci-şase stânjeni, iar În
tinderea lui are câte o sută cinciz eci-două
sute de paşi de fiecare lature a lui. Intrând
în cetate pe poarta de spre Răsărit, găsim
în curtea ei un edificiu spaţios cu două
caturi. Spre Miazăzi aflăm aci un gang lung,
din care se întră într' o sală mare, unde pe
vremuri se ţineau dietele ţării - adecă adu
nările boierilor şi ale oraşelor -, aşa că şi
pana azi se chiamă "sala ţarii" , pe un
gureşte : orszâghâzterem 1 .
Stilul edificiului este al Renaşterii, ceia-ce
se poate observa la ferestre şi la o poartă,
acum astupată 2. Castelele şi edificiile a
cestea sunt făcute în Ardeal mai întotdeau
na de meşteri italieni, cari se perindau prin
ţară, lăsând vrednice monumente de artă
după ei, datorite în cele mai multe ori
gustului special şi munificenţei vre-unui
proprietar, chiar şi vremelnic, al edificiilor
respective.
Nu prea cunoaştein întotdeauna pe aceşti
proprietari, şi e rar lucru că, de astă
dată, la cetatea Făgăraşului putem precisa
autorul de la care a pornit ideia acestui
măreţ e_dificiu şi care nu e altul decât
prinţul Baltazar B�thory, frate bun al car
dinalului Andrei Bâthory, ajuns în urmă
principe al Ardealului. Acest lucru inte
resant l-am aflat - cu prilejul studiilor mele
istorice prin Italia - din cartea unui preot
catolic, a Veneţianului Gheorghe Tomasi,
care, locuind ani întregi în Ardeal, tocmai pe
timpul cardinalului, a umblat prin Făgă
raş, despre care scrie următoarele :
In. castelul Făgăraşului Baltazar Bâthory,
fratele cardinalului, pe când era proprie
tarul cetăţii, a început să facă pentru lo
cuinţa sa un edificiu splendid în stil ita
lian şi, făcând în mijlocul lui o sală mare
a împodobit-o cu nişte picturi excelente,
Kovâri Lâszl6, în cartea sa Erdely t e!Iisegei, Cluj,
a cării a două ediţie revăzută a apărut supt titlul
Erdely epiteszeti emlekei în anul 1 866, p. 1 84.
2 Din raportul (foarte superficial) al arhitectului Francisc
Schulcz, in revista " Archaeologiai E rtesito ", anul 1 870, p. 28 1 .
1

1 852,
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pentru a umplea golurile c u inscripţiuni
corespunzătoare obiectului ce representau
picturile. Aşa se vede într'un loc un fenix
arzând în flăcările alimentate de razele
soarelui cu inscripţia :
SOLA FACTA.
SOLUM DEUM SEQUOR.
O altă pictură represinta pe curagiosul
Muciu Scevola ţinând mâna de-asupra al
tarului cu cărbuni aprinşi al regelui eirusc
Porsenna şi inscripţia :
FORTIA FACERE ET PATI.
ROMANUM EST.
Pe alt zid se vedea un strămoş cu tolba
plină de săgeţi şi inscripţia :
FORTIBUS NON DEERUNT,
iar în partea adversă a zidului era zu
grăvit un smarald lucitor cu inscripţia :
HOC UNO, FIDES, VIRTUSQUE
PROBATUR.
Autorul distins, căruia îi datorim aceste
preţioase însemnări mai zice că multe
din picturi le-a lăsat, fără să le amintească,
pentru ca să fie mai scurP. Astfel această
însemnare ne obligă să cercetăm aceste
minunate fresce - unice în tot Ardea
lul - care se află cu siguranţă şi astăzi
intacte supt spoiala repeţită pe care au su
ferit-o zidurile acestui lăcaş princiar, servind
poate şi azi de magazie, precum servia
de-a lungul veacurilor, stând toată cetatea
la început supt comandamentul unui ofiţer
ieşit la pensie 4 , iar mai în urmă de ca
sarmă pentru garnisoana oraşului.
Cunoscând aceste detalii interesante, pu
tem precisa şi data exactă a construirii
acestui edificiu măreţ, fără samăn în con3 "Delle guerreet rivol gimenti del regno d' Ungaria, e delia
Transilvania, con successi d'altre parti, seguiti solto !'impe
rio di Rodolfo, e Malthia Cesari ; sino alia creatione in im
peratore di Ferdinando II. Arciduca d'Austria. Di Monsignor
Giorgio Tomasi Veneto, Protonotario Apostolico, et Secre
hrio del Prencipe Sigismondo Baltori. In Venetia, 1 62 1 .
Descrierea castelului Făgăraş p e pag. 7 5 terminând înşirarea
frescelor astfel : " Se ne tralasciario molti altri per brevitâ".
4 Din articolul citat al lui Marienburg.

http://patrimoniu.gov.ro

BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

76

strucţiile profane din Ardeal. Ştim înainte
de toate că Baltazar Bathory era după
mamă un nepot al Voevodului Ştefan
Majlath, proprietarul de odinioară al cas
telului Făgăraş până în anul 1 541 , când
a fost prins şi dus la Constantinopol,
unde şi muri. Castelul a ajuns însă din
nou în mâna fiscului şi fu dat ca dona
ţiune testamentară a regelui Ştefan Ba
thory (mort la 1 2 Decembre 1 586) nepo
tului său Baltazar, care a primit castelul
dela vărul său, Sigismund Bathory, princi
pele Transilvaniei, prin decretul său din
28 August 1588, cu obligaţiune să-i pres
teze jurământ de credinţă şi, fiind nu
mit totdeodată consilier, să ia parte la
Sfatul ţării, iar la timp de nevoie să-i vie
în ajutor cu două sute de călăreţi şi pe
deştri "plătiţi" şi armaţi bine, nu plugari,
aşa-numiţi boieri zice decretul - cari a
parţineau domeniului. Predarea acestui
domeniu şi a castelului era fixată pe ziua
de 22 Septembre 1 , însă ea a suferit o
zăbavă până la l -iu Februar 1589 2, poate
şi din pricina că Baltazar Bathory, trăind
mai mult în Polonia, nu a putut să vină
mai curând în ţară pentru a depune ju
rământul cerut şi a lua cetatea în primire
din mâna delegaţilor stăpânirii în mod o
ficial, după prescripţiile legii.
Acest Baltazar Bathory, crescut în Po
lonia, era un tânăr distins şi ca militar,
cu o cultură superioară, căci, nu numai
că a călătorit mult prin Europa, dar vor
bia şi italieneşte şi cunoştea de aproape
meşterii italieni cari trăiau la Curtea un
chiului său, Ştefan Bathory. E foarte pro
babil, deci, că, venind în ţară, şi-a adus şi
vre-un arhitect italian, ca să-i facă planu
rile restaurării cetăţii şi a noului edificiu,
care astfel de sigur a fost început în anul
1 589 şi isprăvit în trei ani, de oare ce aflăm
pe Baltazar în vara anului 1 590 în Fă�

1

2

Copia decretului citat inedit, în colecţiunea mea.
Citat în "Erdelyi Muzeum" , 1 892, p. 544.

găraş 3 şi, după ce şi-a serbat nunta în
ziua de 9 Februar 1 592 " cu fata nobi
lului de frunte Alexandru Kendy, îl gă
sim şi în primăvara anului 1592 acolo 5.
Bathory ducea cu soţia sa o viaţă luxoasă
în noul său castel, fiind om de risipă,
căruia-i plăcea să trăiască bine, aşa că
a făcut sensaţie la conte mporani, ştiin
du-se că avea dela principe un salariu a
nual de patru mii de flori ni, afară de ve
nitul domeniului primit 6, Banii îi cheltuia
Baltazar pe de o parte pe lucruri de
artă şi clădiri, făcându- şi tot odată şi în
Alba-Iulia o casă frumoasă, în fata casei
prepositului, iar, pe de alta, fiind foarte
ambiţios, pentru susţinerea partisanilor săi,
cu cari avea de gând să ajungă rege al
Poloniei sau cel puţin principe al Ardea
lului. Socrul său, un om mai în vrâstă şi
cuminte, îl dojenia adese ori, ca să se as
tâmpere şi să nu gândească la acest lucru,
căci tot o să ajungă, fără să vrea, pe
tronul Poloniei. În vara anului 1 593 gă
sim pe Baltazar Bathory iarăşi în F i gă
raş 7. El însă lucra neobosit la aC 2st scop,
de care aflând principele Sigismund, l-a
prins în vara anului 1594, după dieta
importantă dela Cluj, şi, fiind dus în ce
tatea Gherlei, fu zugrumat acolo în ziua
de 1 1 Septembre 1 594, iar socrul său
decapitat în piaţa din Cluj,
S'a ţinut ca semn rău că "palatul" lui
Baltazar Bathory din Făgăraş, abia făcut,
s'a surpat înainte de moartea lui, cu mare
zgomot, omorând câţiva oameni, dar cred
că acest lucru era un semn rău mai vârtos
pentru arhitectul italian care l-a făcut,
,

3 Documentul său din 29 Iulie 1 590 la cav. Ioan Puş
cariu, Frag m e111e is/o,'ice desp,-e boierii dtn fara Făgăra
ş " / u i IV. (Sibiiu, 1907). p. 1 38.
4 Insemnare contemporană in "Kr6nika" (Pesta, 1 805). p.
67 şi GY11Ia!!y Les/ar !oljegvzesei, (Budapest 1 88 1 ) . p, 26.
5 Puşcariu o. c. , p. 1 5 1 .
6 După însemnarea contemporană a istoricului
Ştefan
Szamoskiizy, în operele sale, IV. p. 24.
7 Puşcariu o. c., p.
154 (la 7 August 1593) şi Nicolae
Densusianu, Monumente pentrtţ istor ia tierei FăgăraşlIlui
(Bucureşti, 1 885), p. 12,
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de oare ce tot aşa se surpase şi plafondul
casei sale din Alba-Iulia, omorând mai
mult de 1 6 trabanţi albaştri 1 ,
C a mărturie a operei d e constructor a
lui Baltazar Bathory ni-a rămas până în
ziua de astăzi stema sa cu dinţii de zmeu,
susţinută de . doi îngeri 2, în plafondul co
în faţa sălii
ridorului din catul întâiu 3
celei mari -, ca un simbol veşnic al gustului
fin şi al munificenţii darnice a unui om
iubitor de artă, care a avut un sfârşit aşa
de trist şi nemeritat.
_.-
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Sunt fericit că am putut contribui cu
cele de mai sus la istoria arhitecturii şi
picturii din Ardeal, însă scopul studiului
mi eu este, tot odată, să atrag atenţiunea
Comisiunii Monumentelor Istorice asupra
acestor lucruri, ca să se ia măsurile nece
sare pentru desvelirea frescelor descrise,
lucru la care îndemnasem - acum mal
şi pe alţii,
bine de douăzeci de ani 4
fără însă să se fi făcut ceva 5,
-

.'

1 . Szamoskozy scrie (1. C., p. 4 1 ) astfel : .,palatium B:tltha
sari Bath ori recenter erectum in Fogaras maximo cum fra
gore concidit nonnullosque interfecit " , complectând fraza
începută pe ungureşte.
2 Menţionat de Kovari, /. C., p. 1 85.
3 După Francisc
Vara in "Az osztrak-magyar monar
chia irasban es kepben" , Magvaro,· szag, VII (Budapesta,
1 90 1 ) p. 404 atribuind insă stema falş regelui Ştefan Ba
'
thory, care luase cetatea in 1 573 dela Gavril Bekes cu armele.

4 Veress Endre, ZalaHkcmbzyi f{ahas Istvrin (Budapest,
1905), p. 73.
5 Cea mai veche şi mai artistică
"vedere" a cetăţi,
Făgăraşului - reprodusă şi de noi aci - este stampa în oţel
(după desemnul lui Rohbock) din cartea lui Ioan Hunfolvy
Magym'orszrig es E,'dely liep el libeH, III, p. 79, apărută şi în ediţie germană - la Darmstadt, in anul 1 864.
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ÎN LEGĂTURA C U GRAFITELE DE LA BISE
RICA SFÂNTUL GHEORGHE DIN HÂRLĂU 1
de 1. MINEA
--- ' 0 < --

Dacă arhiva vechii Moldove nu s'ar fi risipit,
împrăştiată de vântul atâtor războaie şi dacă Di
mitrie Cantemir ar fi avut mai mult răgaz de cer
cetare, n'am ceti în Descriplio Moldaviae că Hâr
Iăul este " non magni nominis oppidum" . De şi
reşedinţă de ţinut, Hârlăul vremii lui Dimitrie
Cantemir era în grăbită decădere, faţă de rolul,
pe care îl jucase în vremea primelor Domnii
moldoveneşti. Dacă admitem, cum s'a făcut, că
"in villa Horleganoio " înseamnă în oraşul Hârlău,
atunci, la 1 Maiu 1 384, mama lui Petru (1) Voevod
avea aici o curte a sa, fiindcă Domnul era la curtea
mamei sale (in curia matris nostrae carissime),
când, la data de mai sus, da, rugat de mamă-sa,
Margareta, dreptul dela cântarul orăşenesc pentru
biserica Sf. Ion Botezătorul din Siretiu 2.
Un rol mai deosebit politic a hărăzit Hârlăului
Ştefan-cel-Mare. Din 1 5 Septembre 1 486 înainte,
Domnul îşi avea aici case domneşti 3 şi, pe când
mai înainte la Suceava se aranja de regulă os
pătul pentru oştile moldoveneşti victorioase asu
pra duşmanilor, de acum încolo ospăţul se va da
la Hârlău. După ce Vornicul Boldur împrăştie, ni
micindu-i, pe Mazuri la Lenţeşti, cum ni spune
cea mai veche cronică moldovenească, la Şipinţi,
cum cronicile polone citează lupta - cronicarul
Ureche, cunoscând ambele izvoare, povesteşte gre
şit despre două lupte - şi după ce în Lunea de 30
Octombre oastea condusă de însuşi Domnul răs
pinse la Cernăuţi şi trecu în grabă peste Prut
1 Dr. C. 1. Istrati a publicat cel dintâiu câteva din gra
fitele dela biserica Sf. George din Hârlău, (dr. C. 1. Istrati.
Bisc,'iea şi jodtll di"1 Borzese. , An. Acad. Rom. seria II,
XXVI Bucureşti 1 994 p. 17 nota 1). Lista este departe
de a fi " complectă", cum credea Istrati în basa comunicării
informatorului său. Lista aceasta a fost adaosă şi corectată
de d. N. Iorga in lnse,'ip!ii din bise..ieil� României 1, Bucu
reşti 1 905, p. 6-8. De aceea nu poate fi decât un lapsus,
ceia ce scria în 1 925 d. P. Constantinescu : " credem ... c'am
reuşit s'atragem atenţia celor interesaţi spre a studia mai de
aproape aceste mărturii etc." (Arhiva, Iaşi, XXXII, 1 925 ,
pag. 28 3 ) .
2 Revista catolică II, Bucureşti 1 9 1 3 , p p . 244-5.
3 N. Iorga, l1Isc1'iplil di,. bisericile Româ'·liei, .r. Bucureşti
1 905, p. 5.

pe craiul Ion Albert, care "de acolo au fugit cu
puţini ostaşi şi de-ab'a au scăpat" 4 , "Domnul Şte
fan Voevod - citim în aceiaşi cronică moldove
nească - "trimese toate oştile sale acasă, fie, care
pe la ale sale" şi apoi porunci " tuturor vitejilor şi
boierilor săi să se adune în ziua de Sfântul Ni
colae la locul ce se chiamă Hârlău, şi se adu
nară cu toţii în acea zi şi acolo făcu atunci Dom
nul Ştefan Voevod mare ospăţ tuturor boierilor
săi, dela mare până la mic, şi mulţi viteji făcu
atunci şi cu daruri scumpe îi dărui, pe fiecare
după destoinicia sa, şi-i trimitea apoi pe la casele
lor şi-i învăţa să laude şi să binecuvinteze pe
Dumnezeul cel de sus pentru darul ce li s'a în
tâmplat lor, pentru că toate sunt cu putinţă numai
dela Dumnezeu. " 5
Şi mai târziu, în vremea lui Ştefăniţă.-Vodă 6,
după victoria asupra Tătarilor la Ciuhru ( 1 5 1 8
August 9 ' ), boierii din ordin domnesc s'au strâns
la Hârlău în ziua de Sf. Dumitru : " ospeţe şi bu
curie mare au fost şi pre toţi vitejii cei buni i-au
dăruit Ştefan Vodă ... " . Ştefan-cel-Mare poposia
cu deosebită bucurie în oraşul Mariei Rareş.
Bogdan-Vodă, fiul . său, de şi prefera Huşii, trecea
des pe la Hârlău. Despre fiu-său, Ştefăniţă Vodă
vechea cronică a însemnat că "de aci şi-au luat
sieşi Doamnă" 8. Inseamnă aceasta că soţia lui
Ştefăniţă-Vodă era din Hârlău ? Cronica veche
nu înseamnă o a doua căsătorie a lui Ştefăniţă
Vodă, iar alte informaţii necontestate ni arată că,
pe lângă motive politice, şi o afecţiune deosebită
pentru Ruxandra a îndemnat pe Ştefăniţă să
înainteze cu armele sale până la Târgşor în Ţara
Românească a lui Radu dela Afumaţi. Radu-Vodă
i-a propus pace (Februar 1 526), pe ca�'e Domnul
moldovean a primit-o şi " s'au întors Ştefan- Vodă
4 Cf. versiullea cronicii moldoveneşti slavone păstrată in
sbomicul mănăstirii Nicoriţă, ed. I. Bogdan, în C,'o,.icc imdil"e
allngăloa,'e de Istoria ROlllâuilor, Bucureşti 1 895, p. 6 1 .
5 [bid, p. 61-2.
6 Al doilea ar fi Ştefăniţă Rareş.
7 Cronica lui Ureche are August 8 (ed. Giurescu, p. 1 26).
s Ibid, p. 1 28.
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înapoi fără de nicio sminteală. " 1 Craioveştii i-au
impus lui Radu dela Afumaţi să divorţeze de
soţia sa şi să se căsătoriască cu Ruxandra, iar
cealaltă fiică a lui Neagoe Basarab, adecă Stana,
ajunse soţia lui Ştefăniţă-Vodă 2. Astfel prin în
cuscriri se punea la cale un bloc al principatelor
române în ajunul căderii Ungariei la Mohaci. Blo
cul nu va dura însă prea mult timp. Oare ştirea
cronicii trebuie înţeleasă în sensul că la · Hârlău
s'a celebrat nunta cu Stana ? Dacă este aşa,
Hâr1ăul a fost vesel de nunta domnească la o
dată mai târzie decât acea pe care o arată cro
nica, după care căsătoria s'ar fi încheiat după
Sf. Dumitru din 1 5 1 8. Presenţa Stanei alături de
ambiţiile politice ale lui Ştefăniţă a întărit blo
cul politic vizat de Craioveşti ? LetopiseluL mol
dovenesc cunoscut lui Simeon Dascălul a lăsat
ştirea că DQamna adusă dela Munteni şi-a otră
vit domnes,cul soţ 3. Macarie, cronicarul apropiat
de această vreme, n'a însemnat aşa ceva, dar ada
ogă un fapt foarte preţios şi anume că în toamna
anului păcii dela Târgşor, Ştefăniţă-Vodă a in
trat din nou in Ţara-Românească " din pricină
că .ou -păziseră pacea şi, după ce au trecut pe unde
i-a plăcut, s'a întors îndărăt purtând, în trupul
său o boală, de care a şi murit la Hotin, în anul
7035 ( 1 527), luna lui Ianuarie" 4 . Oare otrava
administrată de Doamnă nu era în legătură cu
ultima campanie a lui Ştefăniţă în contra Ţă
rii-Româneşti ? Oare doamna credea că are drep
tul să-şi servească rudele sale şi cu un astfel
de mijloc ?
Ştefăniţă-Vodă stătuse mult în Hâr1ău. După
pribegirea lui Şarpe Postelnicul 5, în Hâr1ău în
cepu Domnul seria răzbunărilor în contra boe
rilor, cari fuseseră dovediţi că urziră o conspi
raţie. Nu toţi au putut scăpa peste graniţă în
Polonia, ca Şarpe Postelnicul în Ţara-Româ
nească sau în Ardeal, ca alţii. Pe unii i-a putut
ajunge urgia domnească. In 1 523, în Aprilie, a
fost decapitat în Curţile domneşti dela Hâr1ău
acel Arbure care-l crescuse şi fusese dascăI tâ
nărului domn : " nici judeeat, nici dovedit au pie
rit" -, scrie cronica.
In Curţile domneşti dela Hârlău locuia - se
I

Cronica lui Ureche, ed. cit. p. 1 3 1 N . Iorga. IslO1'la Românilor i n chipuri ş t icoane, Cra
iova 1 92 1 , p. 19.
3 Ed. cit. p. 1 32.
4 Cronica lui Macarie, ed. 1. Bogdan, Vechile cI'onice,
etc , Bucureşti 1 89 1 p. 203.
5 Cronica lui Ureche ed. cit. p. 1 28.
Z

79

pare - statornic fratele domnesc Petru, care aici
a şi răposat în 1 526, Septembre 20 6.
Petru Rareş n'avea nici un motiv să nu-i fie
drag locul natal, care i-a fost târguI Hâr1ău. In
apropiere, la Şipote, şi-a durat alt palat, în care
mai târziu, în Sept. 1 552, va fi prins J01 dea-Vodă
după o Domnie de trei zile, Petru Stolnicul ajuns,
de acum Alexandru Vodă Lăpuşneanu, va fi uns
cu mirul Domniei la Hârlău.
Din tot acest trecut deosebit, în vremea lui
Dimitrie Cantemir nu mai erau decât monumen
tele : biserica Sf. Gheorhge, biserica Sf. Dumitru
şi... Curţile domneşti, care erau în fiinţă şi la
1 7 29, anul visitei lui Grigore Ghica 7. Dar pe
la Hâr1ău în această vreme de turburări treceau
doar trupele polone, care grăbiau spre Iaşii re
şedinţei domneşti, cum a fost în 1 69 1 , când Hâr
Iăul fu capătul expediţiei lui Sobieski. Numai
viile de aici şi dela Cotnar interesau acum pe
slujbaşii Curţii din laşi. În felul acesta, pe când
despre laşi se poate afirma că îşi croieşte o deo
sebită situaţie istorico-politică începând cam din
din sec. al XVII-lea, Hâr1ăul aparţine vremurilor de
glorie veche a ţării, epocii mari, care se termină
cu Alexandru Lăpuşneanu. Curţile domneşti, clă
dite în 1 486 8, au fost refăcute de Radu Mihnea,
care la 20 Oct. 1 624 9, după arderea caselor dom
neşti din laşi, s'a mutat în palatul domnesc din Hâr
Iău. Miron Costin ni spune despre acest Radu
cel-Mare al Moldovei, că " toate veri şedea acolo
cu toată casa lui" şi " tocmise şi Curţile cele
domneşti şi biserici au făcut nouă în Hârlău câ
teva" lO. Podagra, la 1 3 lannuar, st. v. 1 625 aici îi
sfârşi zilele acestui Domn, care dintre toţi dom
nii moldoveni cel din urmă şi-a stabilit reşedinţa
statornică în oraşul în care mama 11 lui Petru I
îşi avusese Curtea sa.
6

Izvodul lui Isaia din Slatina (vezi I. Bogdan, Vechile
p. 198) are Sept. 25, dar Brzeski (tbid. p. 230)
şi cronica lui Ureche (ed. cit. p. 1 3 1 ) , Sept. 20.
7 Amiras, ed. Kogălniceanu, Letopiseţe, III, p. 1 72.
S N. Iorga, 111scI' ipţii, 1 p. 5. Un glosator din sec . al
XVIII-lea al cronicii lui Ureche a cetit 6995, deci 1 487 şi
a tras conclusia naivă : " intr'acest an au descălecat Ştzfan
Vodă târ.gul Hârlăul şi au zidit" - adaogă şi mai greşit "şi biserica cea domnească de piatră şi curţile cele .dom
neşti cu ziduri cu tot, carile şi stau până astăzi" (cronica
lui Ureche, ed. cit., p. 69 nole ) .
9
Dată de grafit.
1 0 Poate Radu Mihnea este ctitorul bisericii Sf. Dumitru,
pe care tradiţia o atribue Rareşoaii. CI. Miron Costin,
Opere complete, ed. V. A. Urechiă, 1, p. 5 1 1 şi 751.
1 1 Margareta Doamna e numită in unele documente Mar
gareta de Siretiu. Ea va fi avut Curte şi la Hârlău, dacă aşa
cI'onice,
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Ultimele înom domneşti făcute în Hârlău sunt
din vremea acestui Radu-cel -Mare. Zidul care
împrejmuia curtea şi biserica domnească a putut
fi făcut în vremea acestui Domn. Un drum sub
teran lega cu Zagavia, dealul din faţă, această
curte domnească, din care azi se văd doar restu
rile băii domneşti.
In plină fiinţă este însă frumoasa biserică dom
nească, a cărei turlă sveltă apare de la gară în
zarea privitorului. Radu-cel-Mare a înlăturat co
lonadele, care despărţiau nartexul de naos : ast
fel s'a distrus tabloul cu chipul ctitorilor, dintre
cari în linii vagi se văd pe restul păstrat lângă
fiecare părete lateral din aceste colonade două
chipuri, având de-asupra urme mohorîte din foasta
inscripţie lămuritoare. Afară de această parte,
care a suferit o înoire, pretutindenea se poate
admira cea mai frumoasă pictură bisericească
din timpul lui Ştefan-cel-Mare cu o diversitate
polihromică şi execuţie psihologică, care dove
deşte pas de pas marele talent al pictorilor ne
cunoscuţi. În această privinţă biserica Si. Gheorghe
din Hârlău este o unică pinacotecă din vremea
celui mai îndrăzneţ ctitor moldovenesc.
Să ne supărăm că această admirabilă pictură
au zgâriat-o visitatorii vrăjmaşi sau localnici cu
rioşi, ori trecători dornici să li rămâie urma ? Cu
un corp tare a fost scrisă astfel pe păreţi în
cursul timpului o istorie specială a măreţului
monumenL
Aceste grafite merită o deosebită atenţiune.
Cel mai vechiu este din 1 59 1 , când un Ru
tean îşi înseamnă numele cu litere latine. Din
1 592 este grafitul care ni-a păstrat ştirea des
pre moartea preotului Ştefan Nag. Insemnarea
este slavonească. Cel mai nou este grafitul din
1 779, Iulie 2, când cineva a însemnat că în vre
mea lui Constan�in Moruzi Voevod a slujit la
biserică Alexandru ierei, adecă protopop . Acea
stă însemnare este scrisă româneşte, precum şi
aceiea că la 1 0 SepL 1 754, în vremea lui Matei
Voevod, slujitor al bisericii era Pavel Gafenco
ierei. Acesta arată că în preajma jumătăţii seco
lului zis fanariot în scrisul particular se între
buinţa limba română, cum se constată de altfel
şi la şcolile domneşti, care tocmai spre sfârşitul
trebuie interpretat . Horliganoillm". Este acesstă Margareta
acea Muşata, mama .lui Roman 1, cum ni spune un uric al
acestuia ? Şi cronica veche moldovenească scrie că Petru
I a fost frate cu Roman 1. ca şi un document din vremea
lui Petru 1, De oare ce şi Roman I ar fi scris despre Marga
reta, dacă acesta ar fi fost numele călugăresc al Muşatei,
cum s'a admis, mai curând putem îngădui că Petru 1 şi
Roman I au fost fraţi vitregi.

secolului se grecisează. Ultimul grafit slavon
este din 1 690, Maiu 2, când se înseamnă că au
răposat Lasidoron şi Brătila din Ungaria. Deci
până la sfârşitul secolului al XVII-lea feţe bise
riceşti sau alţi particulari întrebuinţau limba sla
vonă pentru însemnări mărunte tipice, cum este
şi casul cu Moscovschi, a cărui moarte în 1 7 1 1
se înse�mnă slavoneşte. Şi, fiindcă cunoştinţa lim
bii slavone nu era ceva comun, mai ales când
este vorbă de pronunţare şi scriere exactă, di
feritul mod de a scrie şi a se exprima este de
foarte mare preţ în grafitele dela Hârlău, ca
l:3 MP1:>, O YMEP, l:3 M EP şi l:3 M � P, etc.
Grafit redactat greceşte avem din 1 668, când
cetim că a răposat Constantin, robul lui Dum
nezeu, şi din 1 624, Octombre 20, când se în
seamnă că Radul Voevod s'a aşezat în cetatea
Hârlăului.
Cu caractere latine de tipar se iscăleşte Năs
turei în 1 625, probabil un boier al lui Radu Mih
nea 1 i tot cu caractere latine Ştefan Mateiaş de
Făgăraş în 1 668 .. Ruteanul Paulus Ascz .... în 1 59 1 ,
în 1 630 u n Polon, l a 1 2 Octombre 1 630 Gheorghe
Karan, cei din urmă doi Poloni din suita demerei
Domnii a lui Moise Movilă.
Foarte mulţi soldaţi şi-au săpat numele pe
picturile bisericii, când regele Ioan (III) Sobieski
a ajuns în 1 69 1 cu armatele sale până la Hâr
Iău. Unele grafite rămase de pe urma acestei
vremelnice ocupaţii a Hârlăului de cătră Po
loni au numai data de an : 1 69 1 . Altele speci
fică 26, 28, 29 Septembre. Unul singur arată şi
Octombre fără data de zi. Pe păretele nordic al
altarului cetim în latineşte frasa : � In anul 1 69 1
regele Poloniei a fost aici c u armata" .
Ştim din alte informaţii că expedi!ia din 1 69 1
a regelui Ion Sobieski n'a avut niciun succes
militar, nici politic. Din Vila Constantini Cante
myrii este cunoscută cu detalii dela martori ocu
lari încercarea Polonilor de a ocupa Moldova,
pentru ca să creeze faptul îndeplinit pentru con
ferinţa păcii generale, care începuse să se dis
cute. De şi în anul trecut Constantin Cantemir
încheiase învoială politică cu Imperialii (tratatul
dela Sibiiu, 1 5 Februar 2 1 690), luna August
din 1 69 1 , când regele polon începe expediţia în
Moldova, găseşte împrejurări politice schimbate.
Nu s'a produs faptul hotărîtor de arme pe care
îl aştepta bătrânul, prevăzătorul până la timidi
tate, care era Domnul Moldovei, Constantin Can-

1 N. Iorga, lns;rip!ii etc., 1, p. 7.
, C. Giurescu, TracLa:ul lui Constantil1 Cantemir cu
A ustriacii (extras din ., Conv. lit " an., XLIV), Rucureşti 1 9 1 0 .
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temir ; nici în faţa noiei expediţii a regelui Ioan ca un creştin inştiinţez pe Măria Ta, şi să nu
Sobieski nu i ese din neutralitate şi, atacat, men crezi Măria Ta că nu se află aici oaste tătărească.
De aceea amintesc Măriei Ta[e că faţă de hoardă
ţine vechile legături cu Turcii. Fiul domnesc, Di
nu 'Dei câştiga Măria Ta nimic, ci numai 'Dei face
mitrie, ni presintă schimbul de scrisori dintre re ca toţi sărmani! oameni din această ţară să cadă
gele polon şi Constantin Cantemir 1 , care sfătuia in robie, faţă de cari trebuie să ai respect creştinesc.
pe rege să părăsească planul expediţiei, fiindcă Am inteles că Măria Ta, orice ai face, bine'Doieşti
va face numai rău Moldovei. Dar Sobieski îşi să te porţi creştineşte fată de oamenii noştri. Veci, în
credinţându-mă demenfii di"Oine, eu insumi mă dau
face drum peste oştile turceşti la Ştefăneşti, îna
supt inarta milă a Măriei Ta[e şi rămân a[ Prea
intează de-a lungul fluviului spre Bugeac până la Inartei Ta[e Maiestăfi şi Domn prea-mi{osti"O
fatalul loc, care e Strâmba, unde găseşte câmpia
supusă slugă
neagră de Tatari şi Turci. Regele începe retra
Ia Constandin V oevod (cu cirilice)
gerea ; comandantul forţelor turceşti vrea să-I
(Pecetea Moldovei in ceară roşie)
urmărească. Dar Cantemir, ca să ferească ţara
Ţaţora, 2 Octomvre 1691.
de prădăciunile tătăreşti, se oferă a urmări sin
gur oastea polonă în retragere, dându-i-se trupe
Scrisoarea aceasta este anterioară ciocnirilor,
tătăreşti, două sau trei mii. Serascherul urmează
despre care pomeneşte Vita Conşlantini Canle
sfatul lui Cantemir, care la rândul său scrie regelui
myrii. Ciocnirile au avut loc, cum se vede, după
să nu permită trupelor a se înapoia prin Iaşi şi să
plecarea Polonilor din regiunea Cotnarului şi Hâr
nu facă pagube ţării. Regele trecu Prutul cam la
lăului.
distanţă de patru ceasuri de-asupra Iaşilor, luând
Grafitele dela Hârlău îi arată pe Poloni, la 26,
drumul spre Cotnar. Trupele polone constrânse
28, 29 Septembre şi la începutul lui Octombre în bă
de foame se împrăştie după alimente. Moldovenii
trâna reşedinţă domnească. Apropierea oştirii lui
şi Tătarii lui Cantemir lovesc atunci detaşamen
Cantemir a făcut pe rege să nu rămâie mai mult
tele isolate. Atât de mulţi Poloni cad prisonieri,
la culesul viilor din această parte a ţării şi să
încât unul se vindea în tabăra moldovenească
oprească înaintarea în spre Iaşi. La 8 Octombre 3
cu trei taleri, fiindcă cu greu li se putea da
Brâncoveanu ştia că Polonii sunt pe la Cotnari,
atâtor inşi de mâncare.
ceiea ce se potriveşte şi cu data grafitelor şi cu
Dela Cotnar regele îşi îndreptă retragerea spre
data scrisorii domneşti. Grafitele dela . Hârlău
Siretiu.
astfel sunt documente importante pentru recon
Din această vreme ni s'a păstrat o scrisoare
struirea campaniei polone din 1 69 1 .
a lui Constantin Cantemir către regele Ion So
Alte grafite au altă importanţă. Era p oate din
bieski 2.
Hârlău sau avea vie, sau trecea pe aici Dumi
(După titlu urmează :)
traşcu diac, c�re zgârie haina unui sfânt în 1 633 .
Am primit scrisoarea Măriei Ta[e, in care Măria Însemnarea slavonă din 24 Februar 1 638 arată
că şi'n vremea înfloririi literaturii naţionale în
Ta mă sfătuieşti să mă intorc cu totul şi să mă
pun supt protecţia Măriei Ta[e. Aceasta cu niciun
Moldova se scriau în slavoneşte însemnări mă
chip nu o pot face, căci eu din mifa fui Dumnezeu
runte.
am domnii miei, sub a căror putere şi stăpânire
Alte grafite sunt însemnări despre moartea
stând, pot să-mi apere această ţară. Am ştire şi
unor
personagii mai distinse din Hârlău, precum
despre aceasta că Măria Ta te gândeşti să aşezi
Liana, moartă în 1 670, Tudora Comoe, moartă
garnisoane in Iaşi şi în Roman. Şi aceasta Măria
Ta nu o pofi face, căci acum Mării{e for Surtanii
în 20 Martie 1 6 1 2 , apoi o înmormântare în ziua
cu mare hoardă au trecut încoace şi despre aceasta
de Crăciun a anului 1 6 1 5 sau că Toader diac a
se 'Da con'Dinge in curând Măria Ta. Iar ceiea ce
murit la 25 Decembre 1 657.
spui Măria Ta in scrisoarea trimisă cătră mine că
F e aceiaşi păreţi ai bisericii din Hârlău avem
cu oşfi{e tare ai să te uneşti cu oastea generalului
un adevărat pomelnic al preoţilor bisericii, cari
Veterani, despre aceasta ştim bine şi unde se af{ă
generalul Veterani şi că acum nu 'Da 'Deni intr'acoace.
şi-au dat unul altuia slujba, sau a familiilor lor,
Prieteneşte aş sfătui pe Măria Ta, pentru ca Măria
precum despre fiul lui popa Nicolae din Hârlău,
Ta să nu pierzi degeaba oastea aceasta, să bi
icromonahul
Silveshu, mort în 1 623, preoteasa
ne'Doieşti să te intorci inapoi cu ea. 'Despre aceasta
lui popa Toader, moartă la 24 Februar 1 638,
preoteasa Gruzava 4, popa Toader cel bătrân ră1 N'am la Îndemână ediţia Iorga, aşa că citez tot din
ediţia Acad. Rcm., VII, p. 53 şi urm.
2 O dăm În forma cum ni-a comunicat-o d. P. P. Pa
naitescu după ms. 494 al Institutului Ossolinski din Lem
berg.

3

Hurmuzaki,

Docu mente,

4 Intr'un grafit e

V, p. 394- şi N, Iorga,

adecă cu d Înmuiat după norma limbii româneşti.

Buletinul Cornilliunii Monumentelof Istorice
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posat la 18 Februarie 1 667, Gavriil Hul preotu
lui Mihai, răposat la 7 Februar 1 687, popa
Ştefan mort la 3 Iulie 1 6 1 3, Ionaşco bivşi " diia
con" , şi cel mai vechiu preot, despre care s'a în
semnat că a răposat în anul 1 592 : popa Ştefan
Nag, etc.
Afară de grafitele scrise cu litere latine şi gre
ceşti, toate - este şi un grafit armenesc datat 1 659,
cu cifre arabe -, au datele cu cifrele noastre,
pe când grafitele scrise slavoneşte sau româneşte
au datele exprimate dela Facerea Lumii şi cu li
tere cirilice. Există un singur grafit scris cu litere
cirilice care în litere cirilice are data după era
creştină.
Şi aceste date îşi au importanţa lor, mărgi
nesc în timp ipotesele posibile despre vremea,
când biserica a fost zugrăvită. După grafitele
date mai jos pictura cea mai veche este anteri
oară [anului 1 59 1 . Amintim aceasta în treacăt,
fiindcă în afară de locul unde biserica a fost
transformată în vremea lui Radu cel Mare, credem noi - toată cealaltă pictură derivă din
vremea lui Ştefan-ceI-Mare.
ANEXE.

a) pe păretele vestic (dela intrare) :
1 . + ,\ cWN.

(= 1 7 1 1).
3. Andreas Michael Iaraha d(ie) 26, 7 - bris.
2. I{OAH YMep MOCKOBCKii 3Cei:

OT

XpAOB.

5. Moihal Poniatowski
6. Paulus Asczupl(nki ?) Prutenus. A(nno) 1 59 1 .
7 . Stephanus M(atei)as de Fogaras, Anno 1 668.
8. + K oa{}tJ.ya[yoc: aoi)),oc: asaf> ' ,

Bcp.

(7 1 46 = 1 638), MCU,.

1 5.

=

SMep IIOIIa m l'))ţep

cmapH

BAtm

(?)

3p08

(7 1 75= 1 667), Mcu,a cpe 1 HI (= 1 8) ,IJ.H.
NOTĂ : De-asupra acestui grafii cineva a încercat 
pare-se - să imite aceiaşi însemnare transformând-o în
modul următor :
+ I<OAH 0YMep n OIIa mO,IJ.ep cpeB. e (=9) ,IJ.H.
3 (

=

7).

sens.

litera-cifră 7 ar fi o indicaţie în acest

1 6. 8Mep IIO n a,IJ.i:�. nOII WoaJl,ep BAT. 3pMS, (7 1 4 6
= 1 638), cpB. I<Jl, (=24).
NOTĂ : Litera-cifră pentru unităţi are aici forma spe
cială. Se apropie de litera-cifră pentru zecimi din pisania
bisericii Sf. Ioan din din Vasluiu D. Iorga a considerat-o,
cum o admitem şi noi (N. Iorga, Inscripţii din bisericile
Romăniei, 1, p. 6).

1 7 . Nasturielus, Nasturel, 1 625.
NOTĂ : Şi d. Iorga op. cit., pag. 7 a cetit Nasturielus.
De fapt este un N, care însă ar putea fi şi H legat cu E.
Forma este următoarea : l-EVRIb:LV.
1 8. I<OAJ1 8Mpt raBpHA

CNbJl,HM�

IIOII M J1XaJ1A

BAmo 3p'"le (7 1 95 = 1 687), cpe. 3 (=7) ,IJ.Nb.

1 9. + 8Mep MJ1XaHA m aAIIaw . . .
20. B o Atm apiu (7 1 23 = 1 6 1 5) B'b Jl,Nb pOII{Jl,eBO xpo. IIorpe60 XOJ1NaA.
2 1 . HBaH r . . . cma . . . n O II ... CJ1N ... IIOII MH . . .
2 2 . J1()) H . . . B s A . . . W J1 .
23. 1 659 . . . .
2 4 . I<OAH 8 M e p CIIHPHJl,OH.
1 592).
26. HCIIHC (Jl,i:SMH)mpaWbI<O Jl, H I AI{ Bo Atm apMa

1 2. lepoMoHax SVABeCTepb 3pAa ( 7 1 3 1 = 1 622).

b) pe peretele sudic înaintând dela intrare

spre altar până la locul, unde au fost pilastrii
obişnuiţi în bisericile lui Ştefan-ceI-Mare, pi
lastrii înlăturaţi dela biserica Sf. Gheorghe, proba
bil în vremea lui Radu-Vodă Mihnea, pentruca
biserica să fie mai încăpătoare :

+ Bb

3M:;

25. + 8Mep IIOII a Lll, ecpaH Har BAm 3p (7 1 00=

9. Adam Besberch.
10. Elias Kinia (?).
1 1 . Wladyslaw Ryrikszelewsky 1 69 1 .

1 3.

AtT

I<)ţ (=24) )ţJ1Hb, BaCHAHe BoeBO)ţ KOAJ1 oYMep )ţaA
IIOnarJ1� rp�3aBa.

NOT Ă .
Litera-cifră pentru zecimi are aici forma curioasă a celei
din pisania dela Vasluiu, şi presintă multă asămănare cu
litera-cifră pentru unităţi din grafitul de supt no. 16.

GRAFITE.

4. OYMep .!ime A CHb n o n HiI<OAae

1 4. + Bb

Atm 3=7 pMe (7 1 45 = 1 637)

Bb )ţNH HAHew BoeBO)ţ 3.

1 In grafit lipsesc accentele, iar ou e redat prin 8 ca
de obiceiu în inscripţiile greceşti moldovene din sec. XVII.
2 Se repetă apoi, imitându-se probabil de
altă mână,
grafitul dat de noi supt no. 8.
3. Este evident că nu se poate face legătură Între aceste
două grafite. In anul 7 145 nu domnia în Moldova Tliaş
Vodă.

(7 1 4 1

=

1 633).

27. 0YMep mOJl,ep Jl,HIAI< IIoymeHo

BoAem 3P�S

(7 1 66= 1 657), Jl,eI<. I<e (=25) Jl,HH .
28. BAmo 3 p '"l H (7 1 98= 1 690), MC'"Ia M a H B (=2).
29. 0YMep H l!lHa
AHlAHa)

BAm

3pOH

(supt acest cuvânt este scris
(7 1 78 = 1 670). - Jl,HMHTpie .

Jl,aXI1Ha.
NOTĂ . litera-cifră pentru unităţi din 717 etc. apare
mai mult ca ;r , care represintă 80. Ne-am gândit la o e
roare sau neprecisare a scriitorului şi deci am dat H.
30. 8Mep T8Jl,opa l<OpHOc Jl,H. 3 (=7) Atmo 3PT(
(7 1 20= 1 6 1 2), M ap m I< (=20) Jl,H .
3 1 . KOAi i:SM8p . . . .
Bo . . . . PaJl,8Aa B08BOJl,a.

32. lan Lipski, 29 7bris, 1 69 1
33. Mateus Lesniewski.
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34. anocm8A.

35. l3oc� A � m SpI<!l; (7 1 24= 1 6 1 6).
NOTĂ . Cifra d e zecimi are forma d e k, p e care o în
tâlnim în pisania refăcută, cum o putem ceti azi la bise
c)
rica Sf. Gheorhge din Botoşani. Ar putea fi însă şi un LJ (
obişnuit în inscripţiile moldoveneşti din sec. XVII şi
atunci transcrierea datei ar fi deci 1677.
=

36.

-L- Atm

( 7 1 1 5 = 1 607, non e8!l;0p ;
Spaml1 AaC OlT 8rpl1 BAmo
SPLJI1 ( 7498= 1 690), Mai B (=2).

8M8p

spis

A aCI1!l;OpOH

11

NOTĂ . Data de an este singuratică de-asupra textului
slav al grafitului, care poate fi pus în legătură cu data
transcrisă de noi supt no· 28. Forma greacă a numelui Bră
tilă s'ar potrivi mai bine În 1690 decât în Moldova anu
lui 1 607, când un visitator al bisericii ar fi crezut că e
bine să Însemne după norma vechii limbi a Bisericii mol
doveneşti anul 1 607.

37. lan Chodorvicz.
38. OlT 3811I{aHI1 aA8Kca \ BAT SPAi.
NOTĂ . Cifra pentru unităţi se vede greu, nu poate fi i
după 1\ , ci sau a fost M, adică 7 140 (=1 632), sau trebuia
să scrie H şi atunci ar fi fost 7 1 38 ( = 1630).

39. Vasili I. Gavronski
40. EPOCXHA MOHaXb, a\IJ'�

( = 1 760 ).
(7 1 2 1 = 1 6 1 3),

4 1 . 8M8p non �1lţ8cpaH . . . Bb . . . sp[{ a
MCl.\a IOAi

r

(=3).

NOTĂ . Cuvântul slav pentru lună are o abreviaţiune fa
miliară mult În vremea lui Petru Rareş.
42. K(=20) !l; l1 b 8M � P I w H a . . . .

c) pe păretele nordic, înaintând dela intrare
spre altar
43: + Cmol1 a l{aasK8v.

1 630, Octobris 1 2. Georgius Karan.
45. 1 668+KOl(j!CI.V!'fj',Io; OTLOY·f(eC/.Ol U) YE ('O
zo; p,;tlJ. '� l:l�'f,b (?) 20 (?).
44.

Ttl-

46. npeCmaB l1 Ce p a6a B,[{iIe l1i:al<o6.

47. lan Hruszkiewski
t'.f.YIJ.'K;y·� o;(Y)ro 'KCJ.IJtpO .1 ') Pa!l;ovh

48. 1 624 (t)Z't'O!l; 20
B0l1BO!l; . . . .

2. . .

4 9 . . . . Bb Amb SCMH (=7248= 1 740).

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Beliowsky.
A{nno) D{omini) 1 630. loannes ... uzowsky.
lan Gianiawski.
TL'�P'� Bb aH rOl1HI<

(?).

Bb !l;l1H HAHew BoeB.
Becowski.
lan Hornicki. 1 69 1
George Fridrich von Hammer, anno 1 69 1 .
loziff Kam . . . (ski ?)
lan Zalewsky, 169 1 .

I Mai departe grafitul Îmi pare mie indescifrabil : cineva
mai târziu a imitat fragmente din grafitul dela no. 48.
2 In
altă parte se găseşte scris cu A A8KbCa.

85

60. Wielikiewicz.
6 1 . Se repetă cu caractere asămuitoare, de că
tră cineva care însă n' a putut _descifra, părţi
din grafitul de supt no. 48 şi adecă : 1 624 Leon ...
ltU L V aI1118 . . .
62. A Ae l(bca.
63. !tUl1awl<O BHBWH !l;L�I(ON.
d) Grafite din altar începând cu laturea nordică a acestuia :
64. Piotr Gietr.
65. Stephan Lison.
66. PA BW8. N.}fO E.
67. Erei Pavel Gafenco am li slujit în zilele lu
Măteiu-Vod{ă) vlt sc�r (=7263= 1 754),
(Tot grafitul e scris cu litere vechi).
68. L(8MHm p .
69 . . .. Alicsandru iereu am slujit în Domnie
Costantin Moruzi Voevoda, it. 7287, Iulie 2 ( 1 =779).
70. fpHrOpIE.
7 1 . Krzysz . . . . lan, anno 1 69 1 .
72, George Repert, anno 1 69 1 .
73. losef Boguszewski.
74' Kazimir ... 1 69 1 , 28 7bris.
75. Anno 1 69 1 Rex Poloniae hic c{um) exercitu fuit 3.
76. A1>W SC�H (=7268= 1 760), cpeB. I(H (28).
77. Bogyslav Dembinski. 1 69 1 , 27 . . . .
78. Zahie ... , 1 69 1 Oct.
79. Kazimierz ... , 1 69 1 .
80. Daniel Moisz ....
81. Kmzr Kosciuszko, 169 1 .
82. Stanisl... Mirecki, 1 69 1 . . . , 28 Sept.
83. Hieronim Dapieckl.
84. Câteva grafite armeneşti, pe care le vom
da altădată.
84 . . . . BAm SC�B (=7262 = 1 754) +.
3Insemnarea î n cealaltă parte a s a foarte ceteaţă, după
"Poloniae" are un cuvânt care ar putea fi nu numai hie,
ci şi lan, dar nu este destul de evidentă această lec
tură. Inainte de "exercitu fuit", care este scris într'alt rând,
se vede in rândul prim ca ultimă Insemnare a acestui rând
numai litera c, care pare a fi scrisă de o altă mână şi ne
întrebăm de ce nu s'a scris întreg cuvântul " cum " . De
aceiea poate lectura mai bună ar fi : anno 1 691 Rex Polo
niae hic cum exercitu fuit. Şi d. Iorga scriind lan, pune
apoi semnul Întrebării, o. c., p. 7 .
4 D e câte ori a lipsit l a datele socotite dela Facerea
Lumii numele unei luni, care să ni indice dacă e vorba de
anul înainte de 1 Sept., sau după aceasta, am scăzut
totdeauna 5508, precum este casul şi cu grafitul care ter
mină seria acelor grafite a căror presenţă pe păreţii bise
ricii Sf. Gheorghe din Hâr1ău poate servi ca anumită indica
ţie pentru istoria noastră. Vizitatori mai târzii au căutat
să imite grafite, pe care le înţelegeau sau ba. Am dat
numai imitaţiile cele mai necesare.
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In ziua

de 15

zelosul arhitect al

Alexandru Referendaru.

Maiu 1 926, s'a stins

În Bucureşti, pe neaşteptate,

Com is iu nii Mon um entelor

Istorice, A lexandru Refe

rendaru, şeful biuroului tehnic al Olteniei.
Intr'un scurt interval, numai de cinci ani, el, Întem eietorul şi organi
satorul acestui biurou, se relevă prin

meticulositatea

cu core

Îndeplini

m ultiplele Însărcinări într'această regiune bogată În monumente. Se poate
spune că m u/tumită zelului arhitectului Referendaru o bună parte din
monumentele Olteniei sunt relevate.
Comisiunea Monumente/or Istorice şi colegii săi de serviciu recu
noscători ai meritelor lui Îi vor păstra o neşfearsă amintire .
V. D.
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COMUNICAR I
--

0 --

1.
o TOCMEALĂ A LUI MATEI BASARAB
Pe o cruce enormă din
foarte stricată :

O ICOANĂ DIN BULGARIA

mahalaua Târgoviştii,

[AD]ECĂ EU ROBU LUI DUMNE[ZEU MA]TEI BĂSĂRABU VOEVOD

în Bulgaria

CT A �\ TI P TIL(BNO ML{N�A TIETKA Mt L \ il A BCKH,
MbNACTHPb. CTANHMA WKO .

[TĂRlI-ROM]ÂNEŞTI VĂZÂNDU [DOMNIEA MEA] PLÂNSOAREA SĂ
RACI[LOR DE]A[CI DEN] TRÂGOVlSTE, qUM cĂ D]E VINDE VINU I

Sfintei P araschiva i s e zice : cea d i n Moldova.

BISERICA DIN CÂMPINA

CEAR . I . . [L]I S'A STRICAT LEAGEA ALTOR DOM[NI BĂTRÂNI], IA

Pisanie : AC EASTĂ SFĂNTĂ ŞI D[U]MNEZEIASCĂ BISERICĂ CE SĂ

RĂ DOMNIA MEA [VĂZÂND cĂRTILE CEo\LE BĂTRĂ]NE AM PUS LEGĂ
TU[RĂ] CINE VA AVEA BUTO[I] [DE VIN] SĂ DEA vAMĂ DEN UN 12

.

.

ŞI AM PUS DOMNIEA MEA ŞI BLĂSTEM DE ACUM NAINTE, CARE VA
STRICA ACESTĂ TOCM[EALĂ]

ŞI VA CĂLCA ACEST BLESTEM SĂ

se vinde ca icoană aprobată de

Sinod o Sfânta Paraschiva având inscriptia :

PRĂZNUEŞTE HRAMUL SFINŢILOR VOIVOZI MIHAIL ŞI GAVRIL, RlDI
CATU-S'AU DIN TEMELIE CU CLOPOTNITA ŞI ZIDUL PRIN CHELTU

FIE AFURISIT DE VLĂDICA HR., BLĂSTEMAT DE 318 OTETI ŞI SĂ FIE

ELA DUM. VEL LOGOFĂT COSTANTIN CÂMPINEANU, I PRIN IPOS
k
TASIA (Sic) ŞI AJUTORUL SERDARULUI GRIGORE NEGRI, îN ZILELE

CU IUDA ŞI CU ARIA INTR'UN LOC, IN VECIE. AMEN.

INĂLŢATULUI DOMN 10 GRIGORIE DIMlTRI GHICA VOEVOD. LEAT

VÂLEAT 7143 (1635).

Pe

o

1827 AUG. 5.

lature : ŞI ACESTU PUT SĂ NU SE PĂRĂSEASCĂ, CE TOT

S'a publicat şi de d. N. Iorga, în

OMUL SĂ AIBĂ A-L DIREAJE PENTRU DUMNEZEU ŞI PENTRU SUFLE
TUL LUI. STÂNISLAvU ŢUN

BISERICA SF. GHEORGHE-NOU

(?) AU DAT LA CRUCE ŞI LA PUT, SEAI

(sic) DE SUFLET ŞI NEALE (sic) FRATELE 10NAŞCO.

P e o candelă din biserica Sf. Gheorghe Nou
din Bucureşti, dispărută după 1 914 :

O VECHE ICOANĂ

SUPTU A CEASTĂ CANDELĂ ZACE ROABA LUI DUMNEZEU MA

RIA, SOTIA LUI Ş. K. VEL COMIS, IN MÂNĂSTIREA COMANA, HRA

In biblioteca Bathyanaeum din Alba Iulia se află
una din

putinele vechi

Siudii şi doc!Ulzenle, X V.

icoane ce mai avem în

MUL SF. NECULAE, GHEN. 5. ZILE. LEAT 7204 (1696).

tară. Represintă u n Sfântul Niculae, d e manieră

Pe alta : ACEASTĂ CANDELĂ CE S'AU DAT LA STI GHEORGHE

putin rusească, cu borduri de argint aurit în sen

CEL NOU LUMINEAZĂ UNDE ODIHNESC OASELE ROBULUI MANO

sul celor aflate la m ă n ăstirea Putna, cu

LACHE BRÂNCOVEANU, FOST MARE BAN, ŞI IASTE FĂCUTĂ DE SO

ro sete

şi p o doabe emailate pe filigran.

TIA DUMNISALE, MĂRIA SA DOAMNA BĂLAŞA BRÂNCOVEANCA,

Inscriptie :

CARE ŞI MĂRIA SA NĂDĂJDUEŞTE îN DOMNUL IARĂŞI AICI SĂ I SĂ

MO:\BA PABA B)I{IA EniGmA ANACT ACIA

ODIHNEASCĂ OASELE, SEPT 1 5. LEAT 7254 (1 745).

(i)T BA � 8 I:WPOX, H �KOBA C I A I KONA B .\TO

(Inscripţie cu cuprinsul copiat după candela mormân
tului lui Constantin Brâncoveanu).

3A.e M�A MAI E I (= 1 53 1 ) .

PE UN CLOPOT DIN SLATINA

O ICOANĂ L A BISERICA DOICEŞTI
DÂMBOVIŢA

t Acest clopot făcutu-l-au ]upan Ghinea Clu
� aru, Jupani1a Florica, 7 1 56 (= 1 648), ca să fie de

fH

(galbeni) Cheltuiala Dumnealui Biu VeI Cămin ar
Costanfin Maurocordat i a Dumneaei Doamna L uxandra
Mavrocordina.

pomană la bis � rică la Slatină, unde este hram
Sta Troiţă, în zilele lui Mateiu Basarab Voevod.

VIRG. DR Ă GHICEANU .

II.
BISERICA DIN CREVEDIA
Pe o piatră de de-asupra uşii de întrare, înăunlrul bi.
sericii, e următoarea pisanie :

" Pă nori de tămăe, mărirea şi căntarea a Troile
nprea-sfinte În ueci a fi Înăllafe şi a fi spre prăznuire
"lui Cosfandin şi Elena sfintii Împărati cu apostoli {in
" Mcmai} şi Sfănfului SpiridOn ce cu minunie ajută, Sep-

nfemvrie, În leaful de opfsprezece vacuri ş i afli treizecI.
" şi şaH. Ăst sfănt lăcaş zidit-au clădit ain temelie prin.
"luI Cosfandinul Sulul, fiul lui Gligorle prin/u şi al Du
"deascii Saflii, cu prea-iubita-i soaţă Roxandra Dimilriu
" de Racovi/ă, prin/ipeasă cu fii căli lor Domnvl, au urut
. să dăruiască, avănd pă !agofălu Zamfir cinstit i!'prav
nnic lor, fii lor, şi celor ai lor părin/i, frali, rude, vii. şi
"Întru răposare, fie spre pomenire vecinic nemuritoare".
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BISERICA DIN CREVEDIA MICA

In stînga spre fereastră nu mele zugravilor :
Pomeneşte părinte zugravi :

De a supra uşii de intrare :

" Această sfăn/ă şi dumnezăiască biserică si-au zidit
.de/nJ lemelie cu che llu iala {:i indemnaria d. prapor
" cicului Necolae Zădăriceanu, începută la lialu 1844 Apri
. lie 25, ş i săvărşilă la lia/ 1845, Mai 12.

Sandu preotu, Costanda, Costandin. Ăndpeiu,
Mapia.

" A ceas/ă sfănlă cruce s 'au făcui cu cheltuiala ro
"bului lui Dumnezeu Petre, Tudor, lan, Ioana, Tudor
" Gligore, Mihai, Cos/andm, Dumilru, 1853, Apr. .14.

De-asupra uşii de intrare, în interior :

B1SERICA CIMITIRULUI DIN CLEJANI

" Aceaslă sfăn/ă şi dumnezeiască biserică, unde să
"cinsteşte şi să prăznuieşte hramul s[ăntului erarh Ni
" colae, ci s'au Iăcut prin osteneala şi chelluiala din te
:melie de dumn/eaJlui ( ?) bivel Piloriul Grigorie Zădări
"ceanul in zilele prea-lumina/ului şi prea-pulernicului
" a loa/ă Rusia Împărat Nicolae Pavloviciu la anul 1832
" Sept 20".

Pe un prapur :

A cest s[ârd steag
anul 1850

s' au

cumpărat de .""'arin . .

giu

BISERICA DIN OBEDENI

Icoanele din pronaos au câteva inscriptii :

Pe o piatră de mormâ.lt de lângă altar (laturea de Sud) :

In slânga, Cuvioasa Paraschiva.

"Supt acastă piatră să odilmes, e trupul roapi (sic) lui Dum·

... Gheorghie i jupâneasa Ancula, log, Cus/o ndin i jupîneasa Rădila Zădăriceanu".

" Ileseu SofLalla din n Ofie obrllianca (sic?) născută in satul Pa,,'evu,

" aude/li, Be!g,at, [ncetc;tă dm vieaţa la a. 1 852, APr. I4 : Marcu
"soţul iei : incetat din vieată [n Austria la a I841.

S pre dreapta, Icoana Maicii Domnului.

I·P Lubomir : Maria [?j. ; Zefco : Mar/Iza ; Lupita.

"Lego[ă/ Cos/andin i jupăneasa Rădila . . . .

Pisania de de-asupra uşii de întra re :

Icoana l u i Isus Hristos.
i

Gheopghie, Petpe, Marina, E lena, Zanfipa.

merli :

Pe o cruce din altar :

BISERICA DIN ZĂDĂRICIU

. Pilariu Gheorghilă

vii :

" Fiindu-că toate mişcările şi faptele cele bune să săvdrşesCll

jupăneafa Anula .

"priI! voinfa [llpăratului cerescu, aşa şi pentru acestll sfăn! Iă·

Icoana Sf. Nicolae.

" caşll au invrednicitu bunul Dumnezeu pă

,. Oslenitu-se-a

" CllIcer şi cavaleru al ordinului Sfântului... Grigarie Obedeallu

de a plăIif aceste s[eate icoane de
dumnealor hoeri Zădăriceni.

robul său

Marele

,, [nprellnă CI> SOfia sa Zc>ira, dă l·au ziditu pentru vecnica lor
,.pomenire, sl.I rbăndu·să [nfr'ânsul şi aceste două sfinte pras·

In altar, la proscomidie, n umele cUlorilor :

""ice : al Adormi,.i Maici Domlluilli şi al

vii : GPigorie ; Alexandpu ; Nicolae ; Gheopghie.
morIi : Ştefan ; llinca ; Zoita ; Constandin ; State ;

prea-sfinţilor trei

"m ari ierarşi ai lum ii. Prin osârdia şi a robului llli

Dumne'

" seu Coslo ndinu Scântee [n silele prea-[năltalullli Domnu

R adu . . . ; Zmăpanda ; M.aPia ; Nicolae ; Bă
laşa ; R ada ; Costandin şi cu tot ne3mul.

" m ânll Alexandru Dimitrie Ghica

" unul la leal 18J9, Iulie 1 0 " .

" r.
V.

D.,

f/, 

[ncepălldu · să

[n

B RĂ TULESCl.

III.
Cu ppivipe la unele comunică I'i facu te în acea
sta publicatie d-I 1. C. Filiti n e comunică ca d-sa
a publicat de asemenea despre Schitul
Buzau, papugneşti-J lfov, în revista

vecin

Spicui/or

Câpnu
in

ogor

p e 1 920 şi 1 9 2 1 . In afara de aceasta d-sa a

mai publicat tot in acea revist anul 1 920, note des
ppe Berca (Buzau), Slriharet (Rom anati), SIătioapa
(Vâlcea), Cândeştii de Sus (Buzău), Brebeni (Olt),
Săftica şi R ăduleşti (Ilfov), S1. Nicolae Vechiu (Plo
eş t i), Coada Izvorului şi bisePica pustie din Upsoaia
(Prahova), Adopmirea (Târgovişte), Bpezoianu, Sf.

Li/era/ura şi Arta Română. 1 908, Convor
biri Literare, 1 9 1 2 şi Spicui/ar, 1 920.
Despre Schitul Ulmetul şi lzvorarul în Convorbiri
(Slatina) în

anul 1 923.

De la acelaş :

BISERICA DIN ALBEŞTI (Prahova)
Inscripţie : .ACEST SF. LĂ CAŞ DUMNEZEESC S'A ZIDIT DIN
TEMELIE DE CĂ TRE D-L BA.RBU V Ă CĂ RESCU CU SOŢIA SA STAN
CA '), FOŞTI PROPRIETARI AI ACESTEI

LEOLOGU, Î N ANUL 1 799 AUGUST

COMUNE

ALBEŞTl-PA

15".

BISERICA DIN CORBEASCA (Ilfov)
Inscripţie : "ACEASTA SF. BISERICA S'AU ZIDIT DIN TEMELIE

Dumi!pu şi Radu-Vodă sau Sf. Tpoită (Bucureşti).

DE BOERII PALADEŞTI 2), IAR ACUM S'AU PREÎNOIT CU TENCL'
IALĂ ŞI ZUGRĂ VIT ŞI ÎNFRUMUSEŢAT, PRECUM SE VEDE, DE

Desppe schitul Bapbu' şi Găvanele (Buzău) a pu

D-LUI ŞTEFAN GRADEANU BIV VEL STOLNIC I BRAT EGO NICO-

blicat în

Revista isto rică,

anul 1 9 1 6 şi 1 925.

Despre BiseI'ica Adormipea Maicei Domnului

1) A doua soţie a lui Barbu Văcărescu, nascută SIătineanu.
2, Fam i lia Pal ada din Muntenia, pentru care vezi a mea "Arh. G. Or·
Cantacuzino", indice.
6

Buletinul Comisillnii Monumentclor Istorice.
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LAE VISTIER CE A CUMPARAT ACEASTA MOŞIE PE CARE ESTE
BISERICA ZIDITA CU HRAMUL BUNEI VESTlRI A SF. N ĂSCĂ TOAREI
DE DUMNEZEU ŞI A ' SF. IERARH NICOLAE ŞI SF. ARHIDIACON
ŞTEFAN, IN ZILELE LUI A LEXANDRU N. ŞUŢU, FUND PASTOR P.
S. MITROPOLIT CHIR DIONISIE. 7327 [ 1819J, IUNIE 1915"-

încă una mai mică.
P ol'tretul Ilincăi al' mePita

să

fie

fotogI'afiat
figuI'a, este

aşezată o cucă albastI'u închis cu fond cenuşiu

BISERICA DIN CORLĂTEŞTI (Ploeşti).
A ceastă biserică este zidită

mai mic ; la stânga, solia Ilinca cu fiica Ralila şi

Pe păI'ul ei auPiu, caI'e-i încadI'ează

Pe pepeli, chipupi l e c!itOI'i10I' dela t 8 1 9.

Inscriptie :

statie logofăt zet [gineI'e] - şi fiii IOI'dache şi altul

de Ev-

din care iese

un al doilea fond iaI'ăşi albastI'u

închis.

I. C. FILlTI.

IV.
ANTICHITĂŢILE DIN TABLA BUŢII
ŞI CRUCEA MANDII
'
Le Pasul Tabla B ulii (al Tatapului, Tatar Ha
vas), unde am stat de pază în 1 9 1 5 - 1 6, u n an
de file, am găsit uI'mătoarele UI'me istoI'ice :
La 300 m. peste frontiepa de atunci, în j udelul

meniul sau vapui întI'ebuinlat la clădire, era a
proape cu totul dispăI'u!.
Am găsit restuI'Î de oale şi ciobuI'i, unele smăI
luite şi mici restuI'Î de fieI'.

3. La CI'ucea Mandi, la un km. pe dI'umul ce
duce l a Chioj d , am găsit î n păduI'e

o

�padă,

exact

TI'ei -Scaune, deci, este o I'uină de căI'ămidă şi
piatI'ă, căreia oamenii muntelui îi ziceau,

lui Mihai Viteazul"

căci şi dI'umul

. Cetatea

ca pe leagă Vă-

'.

lenii-Slon-Vama Buzăului
al Teleajinului, se chema

)1Jt) . T

(satul), dI'umul vechiu
de lepani tot drumul

ca acea dată în "Buletinul

Comisiunii", fasc. 40,

lui Mihai Viteazul. Ruina însă păI'ea cu mult mai

April-Iunie 1 924, p. 79. SinguI'a

veche. Această ruină fii n d atunci peste tI'ontieI'ă

că era mai mare ; iar pe roafet mânerului, pe am

nu am putut-o să o explopez (vezi schita 1

2. La

3.400 m.

:

t 00.000).

deosebire este

bele fele, avea săpată câte-o CI'uce.

la Sud de VâI'ful Tabla Bupi.

Această spadă am dus-o acasă la mine la Bu

pe teI'itoI'iul judetului PI'ahova, chiap pe culmea

zău, daI' î n timpul războiului Germanii mi-au luat-o,

muntelui, la 1 .400 m . înăllime am găsit urmele u

împI'eună cu întI'eg m obiliepui casei mele.

nei vechi 'cetă!i,

� Cetatea de la Tabla Bulii",

al cării

Intentionez să explorez acum şi cetatea lui Mi

plan îl alătuI' şi caI'e, după i mpresia mea era din

hai Viteazul, frontiepa

timpul d'inaintea RomaniloI'.

îmi lipseşte spPij inul unui specialist, făI'ă de care

Zidul era fOI'mat din piatI'a neciopIită ; iap ci-

ne mai fiind pe aci, dar

n'aş avea I'esultatele aşteptate.

COLONELUL AL. CULICI

-

Portretele publicate in articolul d-lui Brătulescu privitor la Grădiş'teni represintă descendenţii' din
ERAT Ă .
veacul al XIX-lea ai acestei familii, iar nu pe Bunea Grădişteanu.
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1.

NOUVEAUX RENSEIONEMENTS SUR LE MONASTERE DE VALENII-DE-MUNTE
ET SUR D'AUTRES ANTIQUITES RELIOIEUSES DE " CETTE LOCALITE
p a r N. Iorga
Les fresques de l 'eg-lise couvenluelle de Vălenii-de-Munte,

allonge des inscri p tions en lettres noires. La G enealogie des

de peinture it l'huile qui les recouvraient. On peul facilement

Cant acuzenes menlionne les dom,e boursiers, dont son parent,

constater que, conespondaut it cellf>s de Cotroceni (Bucarest),
monastere

auquel

etait dediee cetle f ondation de la fi n du

XVlI-e siecle, piles appartiennenl it

Ull

couraul qui n'esl pas

faut

s ujels relig-ieux, montre l'intluence de Venise ; Il

d ' lt n os,

en

Thrace,

au

Mavrocordato,

Venise

par

la prin ce

de

Valachie ,

el e lle ajoute que ces jeuns g"ens,

mission de cacher l es tresors de leur

'1748.

Sonl ajou leeş deu" icones sur fond d'or ([ui doivenl venil.'

a d metll'e un peintre crdois ou forme ,\ l'ecole cretoisc .
p ei ntre

envoyes

Constantin

maîlre, I llrent r a p pel es apres troi s ans, eu

de

Cel fresq ues out ete �\ deux re prises retouchee, der uierement
par un

,\

Răducallu

soup90nnes d'avoir la

puremeut hyzantin. La liberl e dont use l ' arti sle dans le lrai

t ement des

On reconaîl les plus a nc .L p.u nes par le caraclere

siecle passe.

(districl de Prahova) ont ele recemment deg-ag"eeS de la couche

la fin du XVI-e" siecle

et deux travaux de sculpture en

bois d Cl s it des artistes pavsans du XIX-e siecle.

commencement d u

II.
NOTICE SUR CINQ MINIATURES REPRESENTANT LE PRINCE
DE VALACHIE MATHIEU BASARAB ET SON EPOUSE LA PRINCESSE HE LENE
par CONSTANTIN 1. K Ă R Ă DJA
('st malaise de disti ng-uel' enlre les di ffereutes i nfluences,

Nous reproduisolls cinq mi niatures executees en Valachie
au milieu du

XVII-e

siec le. Les trois premi er e s appartienllent

it ! 'Academie Roumaine et au Musee des A n l i q ui les de Bu
carest. Les deux deruieres des

au Musee d'Athenes.

miuiatures .: reprod uites

Ces pe i n t u l'es nous pro uven t

LJIle

fois de p l u s

c om

ve

Jlan!. de Russie, des pays balcaniques et d'Orient, qui ont mit
l eu l' sceau sur l' arl natioual de Jlotre pays. Elles sont tres

- iJltere�saJ)les au poiut

sont

l' hi s loire

b i en il

dl] costume.

artistique

l1ussj

bien

qu

it

celui

d.e

III.

MAISON DOBRESCU Ă. PLOEŞTI
par l'architecte THOMA T. SOCOLESCU.
Des crip li on d'une

Ploeşti

(VaJachie).

m a ison

ElJe

esl

de

boiar

surloul par

du
les

XD(-e

siecle it

ornements

" stuc , imites d'apres ceus de la traditioll paysane et turque

en

V.

MONUMENTS REPRESENTATIFS DE L'ANCIEN ART ROUMAIN, E XPOSE S Ă.
PARIS ET Ă. OENEVE (1925)
par VIRGILE DRÂGHICEĂNU.
L'auteLU'

presenl. e

L lIl

com pte

relldu

SUI'

les

ex positio lls

d ' a rt rou m ain org-a ni sees it Paris et it Geneve.
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V.
MONASTERE DE COŞULA
par N. I ORGA

Le 1l10nastere de Coşula (district dE' Botoşani) est la 1"o n
dation du Grand Tn!sorier 1l101dave Matbias, dont nne icane
conserve le porlrait avec cenx des membres de sa famil le.
Des tl'esqnes Slll' fond d'or son caclH�es sons l'enduit. Certains

objets du culte appartenanl it la meme epoque, vers la 1l10ilie
dn XVI-e siecle, s'y conservent encore. Ceux qui son donneş
sous les nr. 5, 6, 7 et 8 appartiennent ;l ce que la broderie
d'eg'lise a donne de mieux dans les pays roulTlains.

VI.
FRESQUES DU CH Â TEAU DE FĂGĂRAŞ
par ANDR E V E R ESS

Les fresqnes, cacbees encore sous l'enduil , de Făg'ăraş en
,
Transylvanie sont decrites par le secretaire d u princp Sigis
mond Balhol'jT, le Venitien Giorgio Tomasi. Elles furent exe
cutees par C(uelque Italien, venu de FoJogne, pour le cousin

de ce prince, Balthasar Kllhory, candidat a u trane de celle
provinc!', E't meme de Polog'ne, qui fui execute pour crime
il'Etat en '1 59·1,.

VII.
EN RAPPORT AVEC LES GRAFFITI DE L'EGLISE DE S. GEORGES A H ÂRLAU
par llie Minea .

. Sous ce titre l'auteur donne toute une bistoire de la pet ile
viUe de Hârlău, mentionnee comme residence de la princesse
�{arguerite des la fiu eu XIV -e siecle, reprise dans cette qua
'
lire par lhdu Mihnea au debut du XVII-e. L'eglise de 8.
Georg'es appartieut it I'epoque d'Etienue-IE'-Grand ; des 1l10di-

ricalions de detail y furent ajoutees il uue epoqee ulterieure .
Est publiee une I.etlre inedite de refus d'hommag'e, adressee
en 1 69'1 par Consl.anlm Cantemir au roi de Pologne, Jean
80bies1li, qui avait envahi le pays.

VIII.
C H R O N I QU E
Dans la Chronique un decret du prin ce de Valachie Ma
Ihieu Basarab, qui fixe sur une croix dE' pierre son decret
coucernant les droit sur le vin dans sa capitale de Târg'ovişte
et Slll' une icane dE' '152'1 (consprvee au Battyanaeull1 d'A!-

ha-Iulia), dont le donaleur fut l'eveque Anastase dE' Vad.
Noles sur un forteresse il Tabla Buţii, pres de l'ancienne
fronliere transilvanie dont on aUl'1bue la fondation it Michel
le Brave.
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R E D A C Ţ I A:

SECRETARIATUL CO MISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
BUCUREŞTJ. - STRADA G ENERAL BERTHELOT No. 2 6
Se cretar-Director : VIRGILIU N. DRAGHICEANU

Buletin ul se găseşte de vânzare la principalele librării din Ţară
Studentii, profesorii şi preotii au 45% reducere, adresându-se Secretariatului .

Fiecare fasciculă apare în două editii :
Editia pe hârtie chromo Lei 1 20. - Editia p e hârtie velină Lei 90.

La SecretarÎatul Comîsiunîî se poate procura Buletinul Comisiunii pe anul 1923
c onsacrat C urtii D omneşti din Argeş. Exemplar de lux cu text francez Lei 1.100,
fără text francez Lei 1.000. Exemplar pe hârtie velină cu text francez Lei 600,
fără text francez Lei 500.
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ĂNUL XIX.

-

FASC. 49.

Iulie - Septemvrie

1 926.

D ill L I OTCC A

an v . . .5.'..l

i:"ta,

�
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..

P U BLICATI UNE TRI MESTRIALA

1

R A M U R I / INSTITUT

DE

9

2

6

ARTE GRAFICE
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/ eRAIOVA

M I N I S T E R U L C U L T E LOR Ş I A R T E L O R
M I N I S T R U : V. G O L D I Ş

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
PREŞEDINTE:
N EMBRU :

N. I O R G A

P. ANTONESCU, G . BALŞ, GR. C ERKEZ, AL. LAPEDATU C .
MOISIL, V. PÂRVAN, PR. N . POPESCU, A R . VERON �, M . SUŢU

CUPRINSUL
T E X T
C. MarinesclI : Trei săbii ale lui Constan:tin Brâncoveanu

Oltenia În timpul stăpânirii austriece ( 1 7 1 8 - 1 739)
Biserica şi Casa din Mărgineni
Gh. Corio/an : Resturi istorice din satele Coslegi, Darvari şi Radila din Prahova

Dr. Mihai Popescu :

.Al. Zagol'itz, A rhitect :

93
1 00
1 08
1 20

C O M U N I C Ă R I
Virgiliu Drăghiceanu : Mănăstirea Samurcăseşti-IIfov ; Biserica din Paşcani ; Icoana lui Vla-

dislav-Vodă din Muntele Athos, aflată la Lavra ; Biserică Românească în Moravia.

1 23

Vede ; Ţigania-Drăgăneşti jud. Teleorman ; Gratia-Vlaşca

1 24

V. Brătulescu : Biserica Sf. Ilte-Roşiorii de Vede ; Sf. Vineri şi Sf. Spiridon-Roşiorii de

O F I C I A L E
Petre Lula : Raportul

Secţiunii Regionale Cernău ţi pe anii 1 921
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-

1 925

1 26

�

TREI SĂBII ALE LUI CON STANTIN BRÂN COVEANU

�

de C . M A R I N ESCU
PROFESOR LA UNfVERSITATEA DIN CLUJ

-- + -In 1857

e r u d i tul fra n ce s U . [,anglois pu

blica Î n Revue archeologique ( l- ere partle, p p .

292-2911)

u n s c u rt s t u d iu intitula t : No/ice sur

le sabre de Constantin XI V (sic), dernier em
pereur de Cons/antinople, conserve a J' Ar
meria Reale de Turin 1).
Era uorba

de

o

sa bie de D a masc, află

rat bizantin.
ea să se

Era firesc, după [, a n glois, ca

afle în tUl'be-ul Sultanului

cuce

ritor al Constantino polei.
Aproa p e

douăzeci de ani

mai târziu, un

î n u ăţat ita lian, G ; o lJannl U elu do, publica un

ca p itala Su l l a nil or şi d ăruită regelui Victor

s curt articol â SUpl'a aceleiaşi săbii : La spada
di Cos/an/ino Paleo/ago, ultimo imperafore di
Cos/antinopoli (Veneţia, 18711, e xtras din t .
18 a l memol'iilor aşa numitului Reale Isti/ulo
Venelo di SCienze, Leffere ed Arii). Ca şi pl'e

E m anuel.

decesorul său, Ueludo a daogă un desemn al

toare p â nă astăzi in a celaşi de posit, a dusă
dela Constantt nopole de către b aronul TecC'o,
fost

min istru

al regatului

Hcesla

Tecco

şl. o

Hcesla

la

o

de

Sa rdinia in

depune in Armeria sa.

procurase
rându- i

o

păzi tor al /urbeh-ului

dela

un

negustor.

cumpărasE'

dela

D upă ce o d escrie, U eludo e xaminează de

(mausoleului) lui Ma

a proape argumentele lui [, a ll g lois pl'iuitoal'e

homed li, împreună cu stea gul a c estui S u ltan,
care s'ar afla in acelaşi deposit
După

o

descriere

de sc"t'ipţie
glois se

asupra

din Turin.

a mănunţită

a

săbiei,

căpeia . uom relJe ni, [, a n�

o preşte

săbiei în discuţie.

un

asupra

unei inscri pţii cu

la atribuirea al'mei lui Constantin Paleologul
şi demonstl'ea ză,

după

noi fără p osibilitate

d e r e plică, greşeala el'uditului frances.
Ueludo arată, mal Întâlu,

că Împdratii bi

z antini pmtau săbii dre pte (spe de)

P E' câtă

litere aurite, sau mai de grabă de aur, afLă

ureme aceasta este

toare p e o p arte a lamei şi pe car e o . tran

Pel'şilor şi Turcilol'. Nici e mble mele exa mi·

scrie astle 1 :

t

T G> H r E YLO N I

AOrE

KAI

8EO Y fJAN

[J I 1T (i) A Y0E NTI

l\ (i) N ITANTIN(i), a dică :

0)coo, 7t: Cl. Y

't a.YCl.�, [�O'�BEl] t(l> ·�·(Ep.OVl l'.Cl.l ma'ttl) Cl.MEY't·� K wva
'tCl.v't[v q).
deci :

[O Hristoase],

tu rege inuincibl l ,

c u uânt

al lui D umnezeu, stăpâne a- tot, ţiilorule, [fii
că petenii şi

locrat Constantin

)

credinciosului

au ...

2 .

Cuprinsul acestei inuo caţii, faplu 1 că arma

prouenia

din

mausoleul

cara cterul bi zantin

lui

co

respund, aşa cum C l'ezuse e l'uditul fl'ances,
obiceiurilor imperiale.

C hial' felul cum

se

pl'esintă uersuri le in scripţiei - fiindcă inuo

t [XplGtE,] L'), �CI.(j[AEo a:�t't'fjtE, AO·(!?

întp'ajutor]

caracteriRti că

nate d e [, a n g lois p e o faţă a lamei nu

CY BACIA E Y A T H T HT E'

TAN A8

curb ată,

Mohamed

Il,

a l ornamentaţlei, toate

a cestea fac

pe [,anglois să afirme că este
u orba de sabia lui C o n stantin, u ltimul Î mpă

1 ) Publicat în traduceN grecească în revista [ J (/,VOWp '7.
din Atena, t. IV, 1857, p. 302 (după Giovanni Veludo, arti
colul analisat mai departe, p. 2).
2) ,, [0 ChristJ, toi, roi invincible, Verbe de Dieu, maître
de toute chose [sois secourable 1 au chef et fidele autocrate
Constantin ! ".

caţia este în u ersur i - duc cu gândul la ueacu
rile a l XUl,l e a şi XUl l· l e a . Î n sfârşit, şi titlu

l'ile suueranului p o menit : 6 '0F P'wV şi 6 CI,;jBEV't'fj C;;

arată că n ici 'uOl'bă nu poate fi de un împărat
bizantin.
Ueludo

aduce

a poi

probe d i n care re�

ese cu prisosinţă că titlurile acestea COl'es
pund D o m nilor l'omânt .
decât a lui
cum se

C onstantin

răspândesc

Sflbia n u

poate

Bl'âncoue anu.

bogăţiile

lui

ueanu e xplică rătă cirea săbiei la

fi

Pel u!

Brânco 
C onsta n ,

tino pole. Ueludo nu cre d e, ş i n u cl'edem n i ci
noi, în pou estea sustragerii ei din mausoleu L
lui Mohamed Il. Negustorul care o u ânduse
baronului Tecco auea tot interesul s'o înfă
ţ i şeze ca o sabie

im�el'iaIă.

inscripţia, r e da ctată în
numele

de

C onsta nti n,

Şi, fiindcă în

g r e c e ş te, se ceteştE'
era

destu l - va

fi

crezut cel ce o uindea - să susţină că şi a

Buletinul Comisiunii Monumentelor IstOrice.
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procurat- o dela un paznic al mausoleului cu�
cerltorului Constantinopolei pent('u ca ea să
fie priuită ca sabia ultimului împărat bizan�
tin, depusă ca un trofeu lângă

mormântul

înuingătorului.
Este u orba, d e sigur, d e o dibace legendă
d e un caracter s pecific leuantin.
Curios însă, studiul lui

Veludo

n'a

găsit

răspândirea c elui a l înuătatului frances, aşa
încât

până astăzi se consideră la Armeria

din Turin sabia în discufiune ca fiind înt(" a
deuăr a ultimului împărat bizantin1).
Este necesar să rE-uenim asupra descrie 
rii acestei săbii, deşi

ea

a fost

făcută

de

a mândoi cercetătorii pomen iti mai sus.
Nu se

păstrează

din

ea

decât lama

şi

"inima" mânerului. Teaca şi prăselele, împo
dobite probabil cu aur ş i cu p ietre preţioa�
se, au dispărut, tocmai din causa ualorH lor.
Lama, auând curba obişnuită săbiilor

de

D amasc, este d e oţel.
Una

din

feţe

este

lipsită de

orice

01'

nament. Din potriuă, ceal altă p oartă în apro
pierea m â n e rulut un moliu ornamental, m ăr
gi nit de două lumânărI. D easupra lor, într'un
cerc, Maica

D o mnului

cu

Isus- copilul

pe

braţul stâng, înconjurată d e patru stele. D e-a
supra şi dedesuptul acestui cerc sunt, res�
pe ctiu, trei şt cinci stele (una dintre e l e în
tre flacările lumânărilor) .
Doi îngeri sustin o coroană deasupra me '
dalionului in care se află Maica

Domnului.

Peste coroană se află tre i rubine încrustate
in lamă. Urmează apoi tnuocaţla reprodusă
mai sus şi p e care [,anglois o arată gre şit
ca aflându- se pe cealaltă faţă a lamei .
De altfel, nici desemnul care însoţeşte arti
co lul din Revue archeologique nu este foarte
e xact. Mai intâiu, inuocaţia se

află pe

a ce

iaşi faţă c a şi m ed alionul, nu p e cealaltă,
cum arată Ganglois. Giterele tns cripţiei, ca şi
ornamentele pomenite, sunt d e aur sau poate
numai aurite, incrustate pe o foate de oţel,
e a însăşt aplicată pe lamă. Banda metalică
pe <'are se află această inuocaţle este aşe
zată între două pietre preţioase uisibtle pe
fotografie.

1) Termeni dintr'o scrisoare a d-Iui Merli Miglietti, di
rectorul Armeriei, bunăvoinţii căruia datorăm şi fotografia
acestei săbii. Tot astfel este considerată şi într'un articol
publicat în revista
JVh:),s'L'� din 1908 de către d-l X. A.
Siderides (după G. Schlumberger, Le Siege, la pl-ise et le
sac de Constantinople par les Tllrcs en 1453, Paris, 1 9 1 4,
p. 3 1 5 , nota.)

Fig. 1 . Sabia dela
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C u m am

arătat mai sus, argumentele lui

Giouanni Veludo ni se
âflăm

în

faţa

Brâncoueanu.
chiaI' la

pal' hotărîtoare : Ne

unei s ăbii a lut C onstantin
Î ntrucât e a este cumpărată

Constantinopole

de către b aronul

Tecco, s'ar putea presupune că este uorba
d e sabia purtată de nefericitul D omn în ma·
mentul

sosirii în

c apitala

turcească.

S'ar

sabie a fost cumpărată

cu acest prilej de

un anticar, dl. Manukian 4 ) .

D atorită deose bitei d - sale amabilttăţl pul-:� m
înfăţişa

fotografiile alăturate. Este lo cul s ă

spunem c ă d l . ManuRian

ne-a

îngăduit

studiem de a proape această splendidă armă.
Este uorba iarăşi de o sabie d e D amasc
care-şi p ăstrează mânerul de aur împodobit

putea întări a ceastă ipotesă cu faptul că cele

cu pietre

două săbii de

piele, care însă este uisibil modernă.

care uom u orbi mai jos, a

să

preţioase.

E a are şi o teacă d e

proape sigur făcând p arte dintr'un număr
'
de alte şeaisprezece săbii depuse la Bra 

d e Bra silia. Şase pietre lipsesc p e această

ş o v , c u m uom uedea mai departe, au luat

faţă. Pe pal'tea cealaltă se uăd şapte topaze ;

cu totul alt drum.

patl'u deci lipsesc.

Pentru fixarea

Pe o faţă a mârierului sunt cinci topaze

�a indoitura mânerului

şi mai deaproape a per

se află un alt m are topaz, găurit. D. Manu

s oanei stăpânului acestei arme, u o m întări

Rian socoteşte c ă a ceste pietre au fost puse

s pusele

în locu l altol'a,

lui

Veludo

câte v a e xemple
cu mentar

sau

privitoare

scoase

la

titlu

cu

din materialul do ·

iconografic pe care eruditul

italian nu-l putea auea la îndemân ă în uremea
când îşi scria studiul .
Pentru oricine,

cât

poate în v eacul a l XIX·lea .

Nu ştim dacă a ceastă presupunere, basată pe
e x perienţa

anticarului

pomenit,

este

înte

meiată.
Spr e deosebire d e sabia aflătoal'e la Turin,

de

puţin familiartsat

c u diplomatica românească, este limpede
că titlul de 6 ·(( lE !J.�)y şi 2; a.OBEvt·�C; este aplicat

a ceasta este împodobită pe amândou ă feţele.
Pe u na

din ele,

îndată după u n ornament

oarecum asemănător cu cel întâlnit la cea

în nenumărate documente greceşti D o mnilor

laltă sabie, imediat după gardă, s e uede un

noştri ;

medalion rotund în

în

nici un cas,

respunzători u orbelor

aceşti termeni, co

Voevod şi Domn, nu

se potriveau unui împărat bizantin care era

Ba.Clt),soc; Ka.l

O'.oto''/.p'i.tWp.

Un singur

exemplu

care

d o t îngeri pe un

cel' cu tl'ei stele susţin o c oroană. D a că la
sabia

din

îngerii

Hl'meria

ţineau

o

puteam

coroană

p resupune că

d estinată Maicii

dintre nenumăratele CE' s'ar putea da : Cons

D o mnului, aici, întru cât medalionul este cu

tantin Paleologul se intitula astfe l :

totul indepen dent, cl'edem că este uorba mai

t[YOC; EY X PllJtlll

t -il il'clil 7rllJtOC; BO'.CltASOC; iVJ.t

PlJlp.a. [wy 6 IIa),a.w)\6'(oc;. ' )

l\. wyatCl.Y

a.otO'X.p6:tWp

In ce pri veşte pe B râncoveanu, este destul

să spunem că aceste designări a par în
scrisori patriarhale către D o m nul Ţării- Ro

mâneşti in mai multe rânduri 2).

O probă şi

mai puternică o oferă titlul care înconjoară
cunoscutul portret al lui C onstantin Erân co
u eanu, făcut la Veneţia 3).

R O E B 6N�A �

coroana uoeuodală. ŞI forma

socotim

c ă întăreşte această presupunere.

Tot d e aur-sau aurit - ca ş i aceste po
doabe, este un elegant orna ment cu motive
v egetale încl'ustate lal'ăşi pe o foaie
lică fixată în lamă.

AY'E)]:tN T H �

K A i ' H r E YL @N r r A�H� OiTl' PO J3AA \ lA:L.

meta·

Banda a ceasta este îm ·

p ărţită în p atl'u secţiuni mărglnite de cinCi
pietl'e preţioase (trei grenade

1 ' (i)AN N H � K (i) J ':: T A NTrr�O� M n A �A PAYL [J A�
M r i PA J K O BANO�

de grabă d e

ei, mult mai uisibtlă p e a ceastă fotografie,

şi două pe

ruz e le (fu rquoises) .
Pe cealaltă faţă, după ornamentul cunos cut
de sub gardă, apal'e un medalion cu Sfântq
Fecioară purtând pe

braţul

dl'ept

pe

Isus,

copil. �a dreapta şi la stânga : NIHTHP 8EOY.

Il.
I n Noembrie 19�Pl s'a u ândut la Paris co
l ecţia de arme a Prinţului �uou. O superbă
1 ) C. E. Zachariae von Lingenthal, [liS graeco.romc1ntttn,
partea III, Lipsea, 1 857, p. 7 1 7.
2) Hurmuzaki-Iorga, Doc., XIV, partea 1 , pp. 289, no.
352, 305, no. 371 : ef. p. 346.
3) Reprodus şi în N. Iorga, Viaţa şi Domnia fIii Con·
stantin BriÎncoveanll, Bucureşti, 1914.

Paralel

cu

muchia

săbiei,

Iarăşi

pe

o

bandă apăsată in lamă, în litel'e de aur s au
aurite (ca toate celelalte ornamente), se ci
teşte inuocaţia următoar e :

t CY BAClAEY AH TTHTE AO rE
8 EOY IIANTANA3

lKHC B P ABElA

4) Domiciliat in Rue de la Pompe 1 24, Paris, XVI-e.

http://patrimoniu.gov.ro

BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

/

/

I

Fig. 2. Sabia aflătoare la Paris, in posesiunea d-Iui Manukian.
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D G.l P H CA l

K A TA TG)N n O"\ Jrj\HGJ �
T GJ lH 'EM ONl

Sabia

puţin bine păstrată

Mai mult de jumătate

este ruginită, iap tăişul îi este ştirbit în mai

(i) C D E P

TG) BACIL\ EI ·M C1 Al\ GJ (1'ecte iVI E l ' AJI (J)
K (j) N �Tj\ NTIN @.

a dică :

t

mult mai

decât celel a lte d ouă.

E Al n l �T @ A Y <: EN'J I K ('i)N �TAN T I N (i)

11 OT E

este

�') �o:m),so â:fJtt'r('E, M/(E
�EOO 7ro:vra.vCI.ţ, yty:� <;

�pa.�:; i7.

OWp"frJso:� za.'ra. 'tGw ir o ), S IJ.lwV 't(ll ·;( ( E :J.6v�

k/y.t 7Ea!<!) Q.0&EVt�� K(,)vutlJ. vr[vq) (;J (J 7! E. p

'iC o r s 't(ll � a G [) E � P.E'(,z)'4l l-: wY G'tCf_'1r�y( p
.

,

d e ci :

l' Tu, îm părate neîn u i ns, cuuânt al lui D u m
nezeu ,

stăpâne

a · t o t - ţiito rule,

izbânzii asu p r a

dă

cununa

protiu nicilor, Uoeuo dului

şi cre dinciosu l u i D o m n C o nstant in, precu m
[ai dat·o] altă dată împăratului C onsta ntin"

cel-Mare 1

D u p ă cum se u e d e, inuo caţia este aproape
aceiaşi

ca şi cea de p e sabia din Turin cu

d eosebire
izbânzii

că

se

mai a daugă :

"dă cununa

asupra

[ai dat- o]

proli u n i ci!or " şi " ppecum
altă dată Î mpăra tului Const antin

c el-Mare 1 "

Ne aflăm deci î n faţa unei alte săbii a lui

Constanti n
ştie

c â te

Brâncoueanu,

ajunsă după cine

peregrinaţii în

colecţia prinţulu i

[, uou.
Tpebuie adăo gat că l e g e n d a este impărţită
şi ea în p at ru secţiuni ppin cinci pietre ppe '
ţioase (alter natiu grenade şi peruzele), d i n tre
care însă d ouă (grenade) au căzut.
lll.
D a c ă a mân d o u ă

aceste

săbii înfăţişe ază

destule eleme nte p entru a s e proba că ele
au aparţinut lui

B râncoueanu,

nu

tot a ş a

stau lu cruri l e cu o a treia, aflătoare iarăşi
la Paris. Î n sala D elort de Gl eon din m u '
s e u l [, u u rului s e p o a t e u e d e a
Damasc, c e u a m ai
cea

o sabie d e

puţin încouoiată

d i n Armeria din

decât

Turin. ţIre ca num ă r

d e inuenfariu 7. 086 şi prouine dintr'o colec

ţiune Marteau î n care ajunsese datorită u n u i
anticar D em olte ').
1 ) Toate aceste lămuriri privitoare la provenienţă au fost
scoase d i n registrul sălii de către colegul şi prietenul nostru
el. Scarlat Lambrino, amabilităţii căruia datorim fotografia
săbii În discuţie şi o parte din descrierea ce urmează
D. Lambrino a avut la disposiţie registrul mulţumită
marii bunăvoinţe a şefului departamentului respectiv dela
Luvru, dI. Cari Dreyfus.

!

------ ---_.-=-- �- .': -

---

Fig. 4. Sabia dela Museul Luvrului.
multe lo curi. ţIre un mâner de os, care însă
s'ar putea s ă n u fie cel primitiu. C a şi sabia
din Turin, nu este ornamentată decât p e una
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lamei unde

se

află i apă şi o le

gendă, cum uom uedea : incompletă.
Ime diat sub

mânep

apape

un

opnament

deasuppa

căpopa iapăşi a pape Ma ica Dom

nului - întp'un o oal, d e pândul acesta - cu
Isus

copil p e bpatul stâng, deci

ca şi p e

s a b i a din Tupin. Şi aici se oăd în medalion
patpu stele.
e a şi dincolo, a p ap de- asuppa doi îngeri
(cel din dpeapta s'a desli pit) ţinând o co
poană. Î ntpe in gepi şi medalion se uede încă

o stea 1). Hsemănapea cu sabia din Hpmepia
din Ţurin este întăpită şi de felul cum este
aşezată inoo caţi a . Î ntr' adeoăr, in dată după
cei doi îngepi upmează o p apte din legenda

p e cape a m înlâlnit-o în c e l e două casuri
antepioape :

t CY KACL\ JLY (sic) A I- ITTHTE .\ U l E e EOY

f U N TA N AS.

deci :

t

�i>, �(I.GlAsi) r;.·�t'nltc, ),0"('- f h o 0 ,

1t 'J.Y't&.Y(l. �

adică exact ca pe cele două săbii studiate
m ai sus.
intperupe.

D in nenopo cipe, aici inuo caţia se
Pe fotografie

se

pot

insă

ob

sepua, la ince putul şi l a sfârşitul ei, două mici
potogoale, cape trebue s ă fie două pietpe ppe'
ţioase sau locul lop p e l a mă . Fo ptul că dela
a l doilea potogol incolo sabia este ruginită şi
considepaţia

că

inuocatla astfel tpunchiată

n'ape un sens p pe cis şi, mai ales, asemănarea
aproape perfectă cu sabia studiată la incepu
tul acestui aptico!, n e pepmit să aiipmăm că
suntem şi a ici în faţa unei săbii a lui Bpân
coueanu, pe c ar e legenda epa intreT'uptă de
mai multe

pietre preţioase, a di c ă aşa cum

am uăzut- o p e lama aflătoare in posesiunea
d·lui ManuHian.

De altfel o simplă priuire pe fotogpafiiie

a c estor două săbii arată c ă şi l a una şi la
cealaltă o piatră preţioasă este pusă indată
după cuuântul

HA NTANA 8.

S'ar p utea însă obiecta că a m ănuntele a 
cestea caracterisează un
cru

anumit fel d e lu

al unui meşter care făcea săbii p entru

anumite persoan2.
Mai intâiu, este d e reţinut că şi a ceastă a
tpeia sabie a a parţinut unui innalt personagiu
ortodox (ornamente şi litere d e aur, meda
lion cu Maica D omnului). e ă e a este c o n 
temporană cu

celelalte două, ni se p ape î a

afară de orice indoială. D a c ă această sabie
n'ar înfăţişa de cât un specimen de

al' fi de aşteptat să se mai cunoască ure
una asemănătoare. Î ntelegem prin asemăn5-

Fig. 5. Aceeaşi : cealaltă faţă.
(tot de auI' sau aupU) foapte asemănătop cu
cel de

atelier,

pe sabia din Armeria din Ţmin. e a

şi ocolo, se u ă d mai depapte două lumânăpi

1 ) Poate că pe lamă se mai observă locul unde vor fi fost
alte stele, aşa cum se vede pe sabia din Turin. Fotografia
nu ni permite s'o afirmăm.
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foare

In lnO mai rămăseseră încă două săbii

O s abie cu ornamentele şi inuocaţiile

întâlnite,

mai

ales

că este uOl'ba d e ceua

relatiu apropiat de e p o c a noastră. fl nticarul
pomenit, d.

Manukian,

neuândute din depositul constituit în flpdeal
cu şase ani înnainte. 1

a făcut cercetări în

Când representantul intereselor brânco

această priuinţă şi s ' a referit, bine înţeles,

u eneştl,

şi la lunga sa experienţă personală. N'a dat
de urma unui asemenea exemplar în nici

din exilul ei asiatic, Gheorghe Trapezun
tinul, interueni în repetate rânduri la Î mpărat

un museu, în

şi

nici

o

colccţie

de Stat sau

la

după

intoarcerea

diferite le

autorităţi

D oamnei Maria

a ustriece

pentru

particulară, ni că eri. C ercetă rile noa stre, mai

d espăgubire a nenorocitei uăduue şi a nepo·

reslrânse, au dus l a a celaş resultat.

tuiui lui B pâncoueanu, se ajunge să se re

Dar

s'ar

mai

putea zice

că

am atribui

astfel prea multe săbii lui B râncoueanu, că
adecă nu era firesc c a e l să poseadă atâtea
exemplare.
Se ştie

cunoască păgubirea familiei domneşti p Pin
felul cum s e uânduseră u nele din lucrupi 2J.
Iar

în momentul

când

eloc uentele suplici

a le " do ctorului in medicină şi filosofi e " duc
că un o m de încredere al D om

nului munte an, Apostol

Manu, reuşise

să

la recunoaştel' e a
asupra

auerilor

dreptul'ilor brâncouen eşti
confiscate
în
flrdeal,

bună parte din a

Gheorghe Trapezuntinul protestează împo ·

u e rtle lui, cu foarte puţin timp înainte de

triua felului cum se făc u s e preţuirea unora

plecarea

dintre lucrurile uândute. Arată, d e pildă, că

tpanspor l e la Braşou
lui

o

Bpâncoueanu

la

Constanti

în inuentariu săbiile erau menţionate ca fiind

nopole.
lnuentariul a cestor impresionante bogăţii

cuprinde nu mai puţin de şeaisprezece săbii 1

d e argint, iar în actul d e preţuire nu se mai
pomenia aceasta. C u bună dreptate i se pă

Zece d i n ele sunt arătate ca fiind " turceşti" .

rea curios mandatarului D oamnei române că

Toate sunt înfăţişate c a fii n d argintate sau

astfel de săbii fuseseră socotite ca ualorând

d e argint. Se mai pomeneşte în docume>nte

cinci· şease

anterioare d e părţile 101' aurile, ceace cores

punde cu lucrurile uăzute până acum

1).

Se

florini, mai ales

că,

zicea el,

» orice negustor de rând poartă o sabie de

cel puţin 1 0 \p ân ă la 30 ş i 50 de taleri. [D eci]

mai menţionează a ceste săbii, fără a li se spe

este greu d e crezut c ă un

spre sfârşitul lui 1 'l1ll, când auerile a cestea

săbii d e o asemenea u a l oare " . Şi i se pare

cific a numărul, şi intp'un alt inu entariu, făcut
ale lui Bpân eoueanu sunt confiscate d e au

torităţile imperiale, şi în câteua a cte din 1715,
priuitoare la uânzarea unora dintre obiecte
Nicio

mirare

deci

dacă

2).

Prinţ de

samă

c a Br&ncoue a nu ... al' fi trimis spre păstrare
şi mai curios că una d i ntre ele, arătată ca
auând un mâner d e iţlsp, este pretuttă totuşi
numai patru flori ni

3).

se mai găsesc

î n c ă trei din câte au fost. Tocmai numărul

fldăogăm astfel prin studiul de faţă încă

101' înlătură presupunerea că ele al' fi putut

trei podoabe la nesfârşttul număr d e obiecte

tantin (Constantin B asarab C ârnul s au Cons

coueanului. Se u a întoarce o are ure-una din

aparţinea altui D o mn român cu numele Cons 
tantin Maurocordat, d e pildă).

Este în de obşte cunoscut j a f ul făcut în
auerile lui Brâncoueanu şi în oraşul i mperial,
şi în Ţara-Ro mâneas că, şi în Transiluania.
B lănuri, stofe, p o doabe, arme se răspândesc
în toate părţil e. Turcii u i n d e etu din ele şi în
Moldoua 3).
1) " Zelten mit Silber bescliioffetle Săbel.. zwei silbert/e
Siibel .. , vi" II/il Silber beschlagene Săbel. Eill Beschlâch/ au!
'emC1l tiirckhlschen Sâbel, silber vel'ffolt, mit liirckhischen
S fei1�el� beselzt" Hurmuzaki, Doc. , VI, pp. 1 35- 137 ; C. Giu
rescu şi M. Dobrescu, DoCtlllte111e şi l'effes1e privlIoare la
Bucureşti, 1 907, p. 321.
2) Giurescu-Dobrescu, o . C . , pp. 278, 281 , no. 428, 2116,
no. 435 ; cI. ib l d. , p. 299, no. 455 ; p. 303, no. 460.
3) N. I orga , DOCIl IJte11Ie priVI/oare la Consfatllin- Vodă

COţjslatltil� Brâncoveaml,

de artă lăsată de fastuoasa D omnie a Brân
ele în ţara din c are au plecat a cum peste
două sute d e ani ?
B, âncovealllt , Bucureşti, 1901, p. 57, no. 3 ; p. 133, no.
ef. acelaşi , COtlslatllzn B,.âllcoveaml. Viafa şi DOllmia IlIi,

26 ;
Bu

cureşti, 1914, pp. 209-210 ; Giurescu-Dobrescu, o C., p.
29 a Introducerii , p. 266, no. 406 ; p. 307.
1) Giurescu-Dobrescu, o. c., p . 317, no. 472.
2) /bid., pp. 321 -322.
3) "E pr i1'lLiel'ametlte pC1' le sciable l1el/' inuC1-llorio t(.el'/Ctldu

specifIcate d'orffen1o, n ella stima nOH si fa lJ1etlzioHe d'ar
ffento, ma !te1�ffo n o slimale di 5 a sei fioriHI. cite ogni o/'d/.
na/ io me,'callle porta almmo scia bla da 1 0 a 30 e 50 laiCI i,
e Im P,'incije di qtlalila, COl/le it Brat.couano,pare cosa di .
ficile da credel'si {saltlo m(l{/jol' setttimenloJ haue,' 1IlMld.l{0
ill deposilo per siclwezza sciable di {al !talore. Una poi fm
le altl'e si dice con pOlUolo dj piell'a hiasplde stimata di 4
fjoril�j ' ; Giurescu-Dobrescu, o. c. , pp. 332-434.

--- �
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Austriecii, după pacea de la Passarowitz nia, fu lucrat printre anii 1 728- 1 73 1 , de
( 1 7 18), ajunşi în stăpânirea Olteniei, s'au către Obristwachmeisterul 4 Johann Weiss.
După raportul acestuia s'au făcut urmă
gândit să ridice aici câteva întărituri, atât
pentru siguranţa lor cât şi în vederea unei toarele întărituri :
eventuale revanşe din partea Turcilor.
Arxavia 5 (Strassburg) , aşezată pe malul
De aceia au trimis ingineri destoinici ca drept al Oltului, în faţa satului Câineni,
să cerceteze " de visu H şi să ' aleagă locu din Argeş.
rile ce trebuiau să fie întărite "pro securi
Aici s'a ridicat o fortificaţie de zid cu
tate provinciae et incolarumH •
patru redute (fig. 1). Menirea acesteia era
După multe cercetări privirile ingineri să păzească astfel calea carolingiană de un
lor s'au oprit asupra Iăcaşurilor de rugă eventual atac turcesc ce ar fi putut sur
ciune, ridicate de Domni şi boieri, pentru venI de peste Olt pe la satul Câineni,
lauda .lui Dumnezeu spre iertarea păcatelor. care era legat prin o cale directă cu BuMănăstirile, aşezate în locuri re
trase, apărate de dealuri şi păduri
seculare, erau singurele ce puteau
fi întărite uşor şi fără multă chel
tuială.
Din douăzeci şi şapte de mănăs
tiri 1 , mari şi mici, câte se aflau a
tunci în Oltenia, ochii maeştrilor
în ridicarea cetăţilor s 'au oprit nu
maI asupra celor cu aşezarea mai
bună.
Pe lângă mănăstiri inginerii au
mai cerut să fie întărită şi capi
Fig. 1 , Planul cetăţii A rxavia.
tala 2, ce se afla la Craiova, căci,
fiind prea în câmpie şi destul de de  cureştii.
Cale de trei ceasuri de aici, tot pe calea
parte de Transilvania, putea fi uşor în
carolingiană,
au Întărit mănăstirea Nucet,
cercată de o năvală turco-tatară.
Planul lucrărilor, întocmit din punct de de unde călugării, fiind numai doi, au fost
"Veden.� strategic, ţinându-se în samă calea mutaţi la Cozia.
La Mănăstirea Nucet s'au făcut depo
oearolingiană 3 , ce lega Oltenia cu Transilvasite pentru provisii de alimente şi mUnI
I Rapoartele
militare, d'ntre 1 7 1 8 -1 739, privitoare la
ţiuni.
Oltenia, păstrate În "Kriegsarchiv" , secţia " Hofkriegsrath "
=le Ia Viena, precum şi raportul inginerului Weiss din 1 731 :
_,Kurze Beschreibung des vornemster Cliister u. anderen
Ilaltbahren O rtern in der kais. iisterr. WaIlachei.
2 Aceasta fu cerută şi de Prinţul Eugeniu de Savoia încă
=lin 1 7 1 8, 14. Noembre.
3 Aceasta lega Oltenia cu Transilvania pe valea Oltului,

urmând exact calea lui Traian. S'a numit carolingiană după
Carol al VI-lea.
4 Obristwachmeister
maior.
5 Inginerul Weiss spune că pe locul acesta se aflau rui
nele unei întărituri din timpul Romanilor.
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Mai jos, cale de patru ceasuri de la
Nucet, s'a întărit mănăstirea Cozia, ale că
rii ziduri si asezare au stârnit admiratia
inginerilor.
După planul de . la fig. 2, lucrări de
,

,

,

Pentru noi interesant aici esţe planul
mănăstirii, în mijloc biserica A, în formă
de cruce, de jur împrejur chiliile călugă
rilor D, două paraclisuri B şi un ciardac
spre Olt C. , toate acestea împreună cu

Fig. 2. Planul mănăstirii Cozia.

întărire aICI s'au făcut numai împrejurul
zidurilor mănăstiriij netrecându-se cu ve
derea nici paraclisul aşezat peste drum
de mănăstire, în punctul K.

clopotniţa L formând curtea interioară E.
În aceasta se mai află şi o fântână M.
Mai departe cale de trei ceasuri de aici
s'a întărit reşedinţa episcopală din oraşul

Fig. 3. Perspectiva episcopiei Râmnicului.

Primele întăriri la Cozia s'au făcut încă
din 1 7 1 6 : redutele din ' punctul H în faţa
curţii exterioare F.

Râmnicul-Vâlcii (fig. 3).
După planul lucrărilor ' (fig. 4) , Întăritura
aici constă din reconstruirea vechiului
2
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şanţ 1 cu val de pământ sprijinit pe gard
de nuiele D.

Mănăstirea de maici Dintr'un lemn 2.
(fig. 5), aşezată la depărtare de şase ceasuri
de Râmnicul-Vâlcii.
"
Aceasta fiind în afară de calE a
carolingiană, a fost destinată ca să
servească drept loc pentru strân
gere de alimente. Chiliile acestei
mănăstiri, atât prin posiţia, cât şi
prin construcţia lor, putând minunat
să servească drept magazii (fig. 6) .
Cale de patru ceasuri de aici s'a
întărit minunata mănăstire a Cra
ioveştilor, Bistriţa (fig. 7) 3, aşezată
lângă râul cu acelaşi nume.
Aici, având ca sprijin şi Arnota

Planul episcopi e i d e Râmnic.

Fig. 5. Perspectiva mănăstirii Dintr'un Lemn.

Fig. 6. Planul mănăstirii Dintr'un Lemn.

Fg. 7. Perspectiva mănăstirii Bistriţa.

În ţinutul acesta au mai fost amenajate
ca puncte strategice Iăcaşu' ile :
1 Şanţul acesta a fost făcut din timpul războiului la 1 7 1 7

ş i în e l s'a instalat u n batalion d e infanterie.

s'a aşezat

în

garnisoană

un

batalion

2 S'a numit astfel, ni spune Weiss. fiindcă a fost făcută
dintr'un copac şi de un singur om.
3
Mănăstirea de sus de pe munte este Arnota.
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de infanterie al cărui comandant s'a instalat în ceardacul E (fig. 8) .

destinate ca reşedinţă . a unu i escadron
de cavalerie.

Fig. 8. Planul mănăstirii Bistriţa.

Tot aici, fiindcă Tatarii n'au avut nici
odată curajul să Înainteze pănă la mănăs-

Învelişul mănăstirii fiind de aramă şi
plumb, o aşa bog ăţie a stârnit admiraţia.

� '-

�-'--'�-. -"""'.;�- 1

I

•

I

Fig 9. Perspectiva mănăstirii Hurez.

tire, şi-au făcut Austriecii punctul principal
al provisiilor şi al muniţiilor.
N' a fost trecută cu vEderea nici ferme
cătoarea mănăstire a lui Brâncoveanu,
Hurezul (fig. 9), aşezată cale de două
ceasuri de Bistriţa.
Chiliile de la Hurez (fig. 1 0), fiind nu
meroase şi destul de Încăpătoare, au fost

1-

De la Hurez sistemul de întărire a trecut
la mănăstirea pol ovraci (fig. 1 1), care prin
aş ezarea ei chiar la izvorul Olteţului, prin
posiţia pitorescă şi uşor de apărat (fig. 1 2),
a fost aleasă ca reşedinţă a generalului
Stainville şi a u nui batalion.
Austriecii ave au intenţie să lege mă
năstirea Polovra ci printr' o şosea, ce
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rea să treacă pe la Novaci, cu oraşul

face

în

douăsprezece oare, pe timpul

Fig. 10. Planul mănăstirii Hurez.

�beşul săsesc

Şi

sesonului de vară,

cu Miercure a,

Fig. 1 1 .

Perspectiva mănăstirii Polovraci.

Fig. 12. Planul mănăstirii Polovraci.

Calea aceasta, după Weiss, se putea

" Das schonste und ălteste Kloster" Tis-
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mana 1 (fig. 1 3) , prm aşezarea el (fig. 1 4) ,

cuvinte de laudă ş i admiraţie, atât pentru
l..pr':"j";)( . 1

" ,-,1.

·-71).�ii. 'l:'l f' � .

Fig. 1 3 . Perspectiva mă năstirii Tismana.

a fermecat pe ingineri, can nu găsesc

biserică şi peştera din spate, cât

Fig. 1 4. Planul mănăstirii Tismana.
,
,PR O S PECT.VON· Es TF: RH�'A·

Fig. 1 5 . Perspectiva mănăstirii Strehaia.

-"I

La 1 7 1 6, o parte din Turci, după căderea Timişoarei,
conduşi de haiduci, au ajuns pănă la Tismana, unde au
j ăfuit pe călugări.

ŞI

pen-

tru izvorul ce curge pe supt mănăs
tire, înainte de a cădea în cascadă.
Tismana aveau de gând s'o lege
printr' o şosea, peste munti, cu Ca
ranse beşul, drum ce se putea par
curge în opt ore.
În tinutul
Mehedinti
s'au luat
,
,
măsuri ca să se reconstruiască în
tăriturile de la fosta reşedinţă a
lui Mihai Viteazul, pe când era bă
nişor, mănăstirea Strehaia (fig. 15) .
Noile lucrări aveau s ă schimbe
forma veche a bastioanelor (fig.
1 6) , transformându-Ie, după cerinţa timpu
lui, în formă triunghiulară.
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mai mult de lucru. Aşa la început s'a
cerut împrejmuirea întregului oraş cu un
zid 1, înnaintea căruia avea să se
ridice un val de pământ sprijinit
pe gard de nuiele.
În cele din urmă s'a hotărît re
facerea vechiului han, proprietatea
stareţului de la Hurez, şi împrej 
muirea numai a acestuia, a casei
de reşedinţă a Banului şi a bis:ericii
de lângă aceasta, " walachische Kir
che " (fig. 1 8).
Întăritura aceasta avea să fie ast
fel făcută încât, la o năvălire nepre
văzută turco-tatară, în ea să se
poată adăposti şi toţi boierii pro
VInCIeI.
Ca ultimă întăritură pe malul
OItului, au hotărît să restaureze ve
chiul palat al lui Brâncoveanu, de
lângă satul cu acelaşi nume (fig. 19).
Fig. 16. Planul mănăstirii Strehaia.
Aici încăperile fiind destul de
s'o lege cu Orşova printr'o şosea, ce avea mari şi solide (fig. 20), s'a hotărît insta
să treacă pe valea Motrului. A fost însă larea unui escadron de cavalerie şi a 11împiedecat să facă aceasta, de oare ce era nUl spital militar.
prea în partea muntoasă şi ne
.l.j ;;.încăpătoare.
În faţa Vidinului, pe locul
ruinelor unei întărituri din tim-

Stainville a mai voit să mute capitala
provinciei la Strehaia, pe· care urmăria

••
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Fig. 1 8. Planul hanului Băniei din Craiova.

Fig. 1 7 . Planul cetăţii Vama Vidinului,

pul Romanilor, s'a proiectat ridicarea u
nei fortificaţiuni (fig. . 1 7) care avea să
servească şi drept vamă la Vadul Vidi
nului.
Întărirea Capitalei de la Craiova a dat

1 Rapoartele din "Kriegsarchiv", secţia " Hofkriegsrath"
pe anii 1 719-1 720. Hanul de la Craiova era renumit în
întreg Orientul, aici ţinându-se în fiecare an toamna târg,
ce dura patru săptămâni. Hanul era împărţit în trei : apar
tamentele Domnulu i , foişorul cu piaţa şi bursa, şi partea
unde locuia lumea de rând.
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Mai în urmă, găsind uşurinţa de legă
tură a Brân ,:ovenilor cu Transilvania, pe
apa Oltului, au făcut aici şi deposit de
alimente şi muniţiuni.
Acestea au fost întăriturile şi locurile
cu provisii, alese de Austrieci pentru P1S
trarea în stăpânire a O lteniei.

•

Fig. 19. Perspectiva palatului din Brâncoveni.

Pentru asigurarea stăpânirii lor, Aus
triecii ar fi mers şi mai departe cu întări
rile, transformând Oltenia într' o citadelă de
neînvins, pentru a se servi de ea în ten-

lO?

dinţa de pătrundere în Peninsula Balcanică.
Norocul însă nu i-a servit, căci, fiind

Fig.

20.

Planul palatului din Brâncoveni.

învinşi de Turci, prin pacea de la Bel
grad, în 1 739, au fost nevoiţi să cedeze Ol
tenia iarăşi patriei-mume, de la care fu
sese deslipită.

P.S. Perspectiva palatului din Brâncoveni cu planul şi un studiu asupra lor s'au mai tipărit În această publicaţie
de d. Virgil Drăghiceanu, de asemenea resturile actuale din fostul han al Băniei din Craiova şi perspectiva mănăstirii Hurez.
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d e arhi"tec!ul AI. ZĂGORITZ.

Din sus de Filipeştii-de-târg e un sat unde erau zidite, sunt pietre : din stâlpi,
mic ce poartă, pe lângă numele istoric din chenarul uşii şi cele din prejurul fe
Mărginenii, porecla nu tocmai de cinste : restrelor.
Pârliti.
Locuit în parle de tigani, nu e măcar
comună de sine stătătoare - atârnând ad
ministrativ de Olarii vecini, - dar de tre
cutul lui sunt legate numele biruitorului
Radu Şerban Basarab, ca şi acela al
domnesc ului neam cantacuzinesc.
Din toate câte au fost odinioară aci, pe
malul Provitei, frumoase, azi au rămas, a
lăturea, două ruine : a unei biserici şi a
unei case boiereşti.
Din zidurile goale şi din sculpturile ce
le-au împodobit, cu care tăranii şi-au făcut
temelii şi praguri la case, se ridică pentru
cine le cercetează cu milă imaginea u
nei lumi cu temeiu aşezată şi iubitoare
de frumuseţă.
Paginele acestea vor să pună în l umină
pretul ce-l au pentru arhitectura veche ro
mânească podoabele artistice aflate în
Mărgineni ; iar altele - cuprinzând poves' 1i
lea vietii istorice trăită în preajma lor
1
le vor urma·
-

Biserica

În locul unde ea sta ridicată de mai
bine de două veacuri, acum e o risipă
de moloz peste care se întind ierburile,
încet acoperindu-l.
Se deosibeşte încă linia zidurilor navei.
Lipsită de sânuri, ea avea din dreptul uşii
pănă în fundul altarului aproape şapte
sprezece metri, iar în lărgime măsura a
proape şapte.
Printre fărâmături, aproape de Jocul

····--··--··----(},jo--.

____ _

::.

1 . Mărgineni. Capitel şi coloană din pridvorul bisericii.

Cercetându-le, nu cu greu se reconstituie
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întâlni au în unghiu obtus de-asupra lor ;
pe când lespezile neornamentate, dintre
care se văd printre dărâmături două, sunt
basele acelor stâlpi. Nu credem să încapă
îndoială. Era mai Întâiu firesc ca meşterul
care a lucrat acele pietre cu un viu simt
decorativ, să facă săpături ca acelea din
fig. 1 pe un capitel, iar nu pe o basă,
Pietrele fig. 1 , căzute în fata întrării, sunt
pe care apa ploilor, căzând şi adunându
ale stâlpilor tindei. Patru dintre ele sunt
se, ar fi ros, ajutată de înghet, formele
mărunte, tăiate într' o piatră deosebit de
fragedă.
Şi, apoi, ornamentele acestea sunt aşa
de curat păstrate, cum numai la adăpost
de ploi, şi ferite de mâna omului au putut
rămâne.

forma întregii întemeieri, ca şi amănuntele
ei decorative.
Printre lespezile vinete de Sinaia nu se
află însă piatra inscriptiei ; aşa încât a
supra a rrului zidirii bisericii vom trage
încheiere din însăşi arhitectura ei.
*

*

2. Mărgil1eni. Piedestal d i n coloana pridvorului bisericii.

lucrate pe una din fete cu un profil sim
plu ce înscrie, în forma colturată a pietrei,
un cerc : forma stâlpului.
Micile unghiuri rămase împrejurul cer
cului sunt împodobite cu mănunchiuri mici
de frunze şi flori, felurite de l a un
unghiu la altul, de la o piatră la
alta. E o sculptură stăpânită ca re
lief, dar slobodă în născocirea for
melor, aducând de aproape aminte
ornamentele bisericii din Ooleşli
(1648).
Forma însăşi a pietrelor aces
tora, arălând rostul ce ele îl av e a u
în zidăria vechiului lăcaş, face cu
putintă şi reconstituirea părtii lui
din fată. Biserica avea - ca şi cea
din Filipeştii-de-pădure - o tindă
octogonală, tinând pe arcurile ei
clopotnita. Lespezile acestea sunt basele şi
capetele stâlpilor tindei. Cele cu profil şi
ornamente, fiind aşezate pe creştetul stâl 0Iipr rotunzi, sustineau arcurile, care se

Din cadrul uşii au rămas, nemişcate
din locul lor, două pietre din laturile ei
de jos, iar, aproape, e căzută o jumătate
din lespedea care încheia ' de-asupra uşa
(fig. 3), care avea, precum se vede, forma
clasică a uşilor din vremea lui Matei Ba
sarab.
Fata de sus a acestei lespezi de în
cheiere nu e tăiată însă drept, pentru a
primi de-asupră-i piatra pisaniei, care îm
preună cu chenarul uşei ar fi format, ca
de obiceiu, un mare motiv unic, ci e

3. Mărgineni. Fragment din cadrul uşii bisericii.

ruptă neregulat, încât între ea şi pisanie
a fost încă zidărie de cărămidă, despăr
tindu-Ie.
•

3

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
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E forma simplă de chenar tăiat· gotic,
Din stâlpii a rcadelor ce despart naosul
de pronaos se află, la locul lui, frânt de cea d'intâiu introdusă în Munteni:! . Golul
la jumătate, stâlpul cel alipit de zidul de la îngust e mărginit în laturi de o scobitură
miazănoapte. Ceila' ti trei stâlpi au fost însotită c u un ciubuc roturid, care sus se
duşi în curtea moşiei Filipeştilor-de-târg ;
doi, bine păstrati, fiind aşezati în fata
întrării c aselor, al treilea, pus drept căpă
tâiu, sub un teanc de şine de fer,
Trunchiul lor, înalt cam de 1,70 m., cu
diametru de 0,52 m. , e învăluit într'un
snop răsucit de caneluri.
Piedestalul niciunuia nu se vede din fata
dărâmăturilor.
Un capitel al stâlp ului, rămas pe loc,
se află a lăturea de el. E o lespede lu
crată cu ciubuce rotunde : unul suptire
pe muchia pietrei ; alt ul mai plin încinge
5. Mărgineni. Cadru din fereastra bisericii.

îndoaie şi încheie lumina la ferestre, frân
gându-se în jos î n mijlocul ei, un al doilea
profil orizontal se încrucişedză deasupră-i
cu căpătâele lui.
Fereastra nu are nici roseta în partea
ei de jos, nici ciubuce cu profil de-asu
pră-i şi dedesupt : elemente care, curând
după Cotroceni, se adaugă în arhitectura
muntenească.
Alte pie tre mai sunt printre ruine :
O lespede de mormânt cu chenarul ins
criptiei distrus cu desăvârşire ; piciorul
octogonal al pristolului ; lespezi cu forme
neregulate, care se zidesc de obiceiu supt
umerii arcurilor.
I

4. Mărgineni. Cadru din fereastra bisericii

cu O jumătate de cerc locul de întâlnire
al stâlp ului cu capitelul său.
*

Chenarele ferestrelor au servit, cele mai
multe, la facerea scării şcoalei din co
mună, pentru care s'a luat din zidurile
bisericii şi multă cărămidă.
Se păstrează pietrele, fig. 4, 5. Din ele se
reconstituie forma ferestrei, care e cu totul
asemenea acelor de la Vărbila.

*

Vasul de piatră (fig. 6) e însă podoaba
cea mai aleasă a bisericii.
Mai cunosc un asemenea vas lucrat însă
în fete drepte, acela din tinda bisericii
Coltei. O biecte ale cultului, extrem de rare
în biserica noastră, prin care se toarnă
spre a se şcurge în pământ, printr' o gaură
ce li sfredeleşte piciorul, apa care a servit
la botezuri.
Din frumoasa sculptură de la Mărgineni
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se păstrează jumătate : o b ucată înaltă de
O m. 75, din care lipsesc neînsemnate
părti de la picior şi din marginea de sus.

6. Mărgineni. Vas de botez din biserică.

trată se văd : într'un inel trunchiul boului
înaripat, tinând cartea la piept : în celă
lalt vulturul cu ghiara pe cartea lui - şi
unul şi altul având nimb în jurul capului.
Celelalte două simboluri, leul şi îngerul,
urmau pe partea dispărută.
Din sus de această bră1ară de chipuri,
vasul se lărgeşte şi, dobândind 0,54 m.
în diametru, îşi coprinde golul intre păreti
subtiri pănă la cinci c. m. pe cari se împle
tesc ramuri înflorite, florile lor alăturân
du-se două câte două de-asupra spaţiului
dintre chipuril2 de dedesupt. Vasul se ter
mină, de-asupra acestei coroane uşoare,
probabil cu un ciubuc uşor.
Î n felul acesta sculptorul, cunoscător
al decoratiei roman o-medievale, îmbracă
enormul potir, tinând o chibzuită măsură
între mişcarea naturală a ornamentului
floral şi ritmul formelor conventionale.
Putine composiţii decorative din intreaga
noastră artă veche pot sta alături de va
sul din Mărgineni.
Bogătia de podoabe care-l îmbracă e
însă străină de sculptura bisericii şi, pro
babil dintr ' o epocă mai târzie, el pare a
fi un dar făcut sfântului lăcaş de boierii
cari după vremuri împodobiră şi ridicară
cu o domnească strălucire casa lor de
alături.
*

7. Mărgineni. Vas de botez.

De-asupră-i se înşiră, cuprinse fiecare în
tr' un inel, simbolurile evangeliştilor, prin
tre care se împletesc, unindu-le unul cu
altul, ramuri îmbobocite. Pe bucata păs-

Acestea sunt elementele sculpturale, lu
crate într'o deplină unitate de stil, rămase de
la biserică. Nici-o urmă de adaosuri, în
cât se pare că ea şi-a păstrat, pănă la
căderea în ruină, curate formele d'intâiu.
O încercare de reconstituire pe temeiul
acestor elemente se îndreaptă, fireşte ,
către forma bisericii din Filipeşti-de-Pădure.
Oamenii din Mărgineni stăruiesc, în toate
lămuririle ce le dau, asupra asemănării
dintre cele două biserici, iar unul ştia
că ele au fost făcute în acelaşi timp.
Originalitatea amândurora stă în supra
punerea clopotniţei de-asupra tindei odo
gonale.
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o a treia biserică, -dintre cele cunos destul de înalte, cu fruntea arcuită, adus.ă
cute cu o tindă asemănătoare, e a lui - d upă forma b oltii celei mari, în curba că
Stoica Ludescul din Lud�şti-Dâmbovita reia pătrund. Alte două ferestre, mult mai
(1682).
mici, sunt îQ zidul de Miazăzi, iar pe
Întemeindu-ne pe perfecţiunea ornamen toate zidurile, afară de cel de Apus, la
telor de la Mărgineni şi pe unitatea sti înăltimi neregulate şi cu forme neegale,
lului lor, putem socoti biserica ce a fost sunt firidele obicinuite ale pivnitelor.
odinioară aici ca model al celorlalte două,
Beciurile celelalte sunt fărâmate şi,
punând anul zidirii sale în cele d'intâiu
dacă dispositia şi dimensiunile unora se
decenii ale secolului al XVII-lea.
recunosc încă, altele, acoperite supt pă
Casele .
mânt, sunt de necunoscut.
Oârliciul cel mare ducea numai la piv
Singură, înpotrivindu-se vremii, se tine
nita
cea m are. El nu avea legătura cu
şi azi pivnita cea mare.
gârliciul cel mic, în care se întra prin
Din drum se vede zidul ei din spre Nord ;
încăperea din care se păstrează numai
peretii unor beciuri înalte ce fuseseră a
păretele de Răsărit al ei, şi care gârliciu
coperite cu bolti. Pământul şi dărâmăturile
era mult mai scund, abia scoborând câteva
coboară pe unde au fost odată scări către
trepte în pământ.
uşa care dă spre pivniţă.
Se văd şi azi urmele unor arcuri şi bolti
Lungă de 1 6,70 m., largă de 6,40 m.,
care acoperiau acel spatiu, plin azi cu pă
ea are mai bine de şase m. pănă în creş
mânt şi dărâmături. Acele bolti însă nu
tetul boltilor : aproape aceleaşi dimensiuni
erau la acelaşi nivel de-asupra pământului
ca ale navei bisericii, care nu era dintre
ca acele ale gârlicelor şi pivnitei celei
cele mici.
mari,
ci mai joase, încât pardoseala în
De la pământ pănă la înăltime de 2,50 m.
zidurile ei sunt lucrate din bolovani de căperilor ce vor fi fost deasupră-li era
râu, cu rare linii de cărămidă ; de la a şi ea mai joasă de cât ale celorlalte
ceastă înălţime în sus pivnita iese d'asu odăi ale casei.
Cioburi de zidărie ies din pământ şi spre
pra pământului, iar zidurile ca şi boltile
Miazăzi de pivnita cea mare : oamenii
sunt lucrate în cărămidă.
Pivnita Întreagă e învelită cu o boltă spun că pe acolo se întindeau hrube pe
unică, " en berceau" pe trei cintre şi în care căutătorii de comori le-au răscolit.
*

tărită cu cinci arcuri - " doubleau" -uri, , ră
zimate fiecare, prin mijlocirea unor blocuri
de piatră calcară, pe zece stâlpi care
îngroaşe zidul, IaU între 0,75 m 1,00 m.
şi lucrati în întregime din cărămidă.
Arcul mijlociu, ce susfjnea zidul dintre
cele două odăi de de-asupra pivnitei, e lat
- ca şi stâlpii pe care se razimă - de
un metru ; cele din dreapta şi din stânga
lui, care nu tineau o sarcină asemănă
toare, au o Iătime numai de 0,70 m., cu
toate că stâlpii pe cari se razimă au
0,95 m.
1 ,00 m.
În zidul de la Răsărit sunt trei ferestre
-

-

Aceasta e starea de acum a zidurilor,
Ruina care le mănâncă de mult a dobo
rât întâiu alcătuirea fină a cerdacelor,
lucrate în arcuri şi bolti, încât oameni
bătrâni, cari s ' au născut în preajma casei
şi au fost slujitorii celor din urmă stăpâni,
n'au apucat casa având încăperi. De-asupra
gârlicelor e greu de presupus să fi fost cer
dac sau foişor, expus viscolului şi ploilor de
la Miazănoapte, cu toate că am fi ispitiţi să
punem, într' o încercare de restaurare, in
trarea principală, împodobită ca de obiceiu
cu un foişor, tocmai de-asupra gârliciului
celui mare.
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, Cele mai multe sculpturi găsite în Măr
gineni au rămas de la casa boierilor ce
le-au stăpânit odinioară, şi care pare a fi
fost împodobită cu foişoare şi cerdace din
epoce diferite.
Starea actuală a zidurilor nu îngăduie
însă reconstituirea arhitecturii sale ; dar
săpăturile care ar desveli toate temeliile
acoperite sub pământ, dând la iveală,

poate, şi aIte sculpturi, ar ajuta împreună
cu pietrele ce au fost zidite în temeliile
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grase, cu vârfurile încovoiate supt obiş
nuitele volute care, încheind pătratul su
perior, termină capitelul.
Pe cele patru fete e săpată, în " alto "
relief, câte o figură de leu în picioare,
pe care-l coprinde peste mijloc vârful
unei foi.
Compositia aceasta, care, într'un chip
neobişnuit în arhitectura românească, \pune
figuri de animale între formele norale ale
capitelului, îşi are părechea în sculpturile
bisericilor cantacuzineşti : Coltea şi Sinaia.
Pe unul din capitelele din lăuntrul Si
naii sunt îmbinate două animale ciudate,
cu trunchiul de leu într'aripat, cu coade
de balauri.
Prin forma generală şi prin un2le mici
amănunte, capitelul cu leu se apropie şi
de capitelul din interiorul Coltei. Amân
două au aceleaşi proportii - partea de jos,
cea rotundă, supţire în raport cu cea su
perioară desvoltată din plin. Amândouă
au volute bătute cu perle, pe mijlocul ce
lor patru feţe, şi volute tivite cu foaie
creată în partea lor de sus.
Dar al Coltei, confus alcătuit şi stân
gaciu cioplit, e inferior celui de la Măr
gineni, larg compus şi modelat C ll înde
mânare. Adusătura molatecă a foilor lui
celor mari are un caracter roman bine
pronuntat, pe când săpătura în muchi,
bizantină, predomină în sculptura românească.
*

Capitelul cu v ultur, fig. 10, piatră de Sinaia.
9, Mărgineni. Capitel cu leu.

caselor din sat, la completarea imaginii
vechii case.
Capitelul cu leu, fig. 8, piatră de Si
naia.
Unicul exemplar găsit.
Compositia începe de la inelul de jos
al capitel ului, îmbrăcându-i partea ro
tundă în frunze cu relief mic, desprinzând
dintre ele, pe p atru laturi, câte o volută,
de după care cresc şi tind în lături foi
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1 0 . Mărgineni . Capitel cu vultur.
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Î nalt 0,4 2 m. ; diametrul fetei superioare foi l ate cresc din jurul cercului inferior ;
0,29 m. ; laturea fetei superioare 0,56 m.
Aproape, dar, aceleaşi dimensiuni ca ale
capitelului cu leu.
Alte trei exemplare care, la 1. 906, se a
flau încă în curtea caselor au dispărut.
E o compositie molatecă, destul de co
mună ; terminată, fireşte, prin volute care
pe exemplarul păstrat sunt rupte.
Originalitatea i-o face vulturul ce stă
cu aripile deschise, în atitudinea caracte
ristică stemei munteneşti. Pasărea, vioaie,
atentă îşi desface în lături aripele . largi.
Sculptorul a pus chiar, în scena aceasta,
un grăunte de bunătate, iar prin liniile
lungi, verticale ale 3ripelor pasării, Ce se
repetă identic pe fiecare fată, dă un ca
racter de hotărâre întregii composiţii.
Pe capitelul din lăuntrul Colţei e de
asemenea un grup : o pasăre cu un mic
animal.
Deosebirile sunt toate în folosul celui
de la Mărgineni. Aproape din aceiaşi scenă,
sculptorul care a lucrat la Coltea nu ştie
să scoată nota decorativă, ci, din potrivă,
dă momentului o întorsătură brutală : pa
sărea loveşte cu pliscul lacom animalul
ghemuit, aproape mort, supt ea.

patru pe mijlocul laturilor ; patru pe col
ţuri, sustinând volutele superioare.
Tip comun brâncovenesc, el are o iz
bitoare asemănare cu capitel ele întrării
palatului de la Potlogi.
Corespunzător acestui capitel se află,
în curtea bisericii celei nouă din sat, un
fus înalt de 0,80 m . cu diametru! superior
0,25 m.

12. Mărgineni. Capitel din coloanele casei.

Capitel de piatră c a lcară. Exemplar
unic. Composiţie greoaie, grosolan execu
tată. Cioplitorul nu ştia forma elementară
prin care un capitel face trecerea dela
rotunzimea fusului unei coloane la forma
pătrată a umerilor de arcuri ce se re
zimă pe el, şi pare că i-a fost teamă să
adâncească săpătura frunzelor.
Capitelul mic. fig. 1 1 . Piatră de Sinaia.
E greu a presupune pentru această
Exemplar unic. Î nalt 0,26 m. ;
piatră un loc în alcătuirea casei, şi se
poate ca ea să fi fost adusă în sat din
apropiere, cum a fost adusă lespedea ce
acoperi odată mormântul unui copil.
*

*

Piedestalul fig. 13, piatră de Sinaia.
Două exemplare cunoscute.
Trunchiul rotund, o formă neobişnuită
în arhitectura română veche, îl înfăşură
un motiv sculptural de acantă, formată din
patru ramuri ce cresc din mijloc în sen
sul diagonalelor, modelate într'un caracter
bine apropiat de Renaştere.
1 1 . Mărgineni. Capitel din coloanele casei.
Foile cu vârful încovoiat prin care ra
Compositie dintre cele mai simple : opt murile vecine se întâlnesc pe axa verti-
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cală şi prind intre ele o brătară îngustă
sunt ceva mai hte de cât simetricele lor
care se întâlnesc pe axa orisontală a mo
tivului.
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rarea lor, piedestal ul acesta apartine evi
dent unei vremi în care arhitectura e stă
până pe mijloacele scul pturale.
El sustine:!. coloana unei tinde, primind
din lături, pe o bandă păstrată anume,
pălimare]e ei de piatră. Pe vederea late
rală se văd găurile scoabelor de fier ce
legau pietrele între ele.
Pe fata ce rămânea înlăuntrul tindei,
piedestalul e tăiat drept, fărăciubuc, fără
ornamente.
Piedestale rotunde se mai află la mă-

1 3 . Mărgineni. Piedestal din coloanele casei

Pe fiecare dintre cele patru ramuri cresc,
de la lncheietura frunzelor, câte două
pere cu coade lungi.
Relieful uşor se supune strâns pe forma
înaltă a piedestal ului, terminat cu un ciu
buc acoperit cu frunzulite, comune sculp
turii vechi româneşti.
1 4. Mărgineni. Piedestal din coloanele casei,
lucrată
din
aceiaşi
bucată
de
De-asupra,
piatră cu piedestalul, e basa coloanei : o năstirea Văcăreşti, unde cele patru co
brălară lată de foi cu vârful î ncovoiat, loane din pronaosul bisericii se odihnesc
uşor inclinate spre dreapta.
pe blocuri bondoace, cu rotunzitura prinsă
Înalt, elegant ca proportii, fin în deco- în vite grom�e şi foi greoaie.
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Al doilea exemplar se găseşte în sat.
Sustinea, ca şi piedestal ul fig. 1 3 , coloana
zidit la unul din colturile unei case. unei tinde, pentru lespezile căreia are a
Se vede numai în parte, din lături. Dimen ceiaşi dungă dreaptă, însemnată de găurile
siunile sunt identice cu ale celuilalt ; or scoabelor.
namentele asemenea ; ornamentul cel mare
Ornamentat pe fetele văzute din afară,
pare mai grosolan.
e tăiat simplu pe laturea din lăuntrul Undei.
Fata principală o acopere un motiv alcă
Piedestalul fig. 1 5 . Piatră de Sinaia. tuit dintr' o îmbinare simetrică de vite să
race în frunze, terminate la vârfuri prin
Exemplar unic.
capete de pasăre.
Pe fetele laterale motive asemeni, mai
înguste pentru a lăsa loc bandei, în care
profilul de ' coronament, tivit cu frunzulite,
nu se opreşte, ca la piedestalul fig. 1 3, ci,
frângându-se, se continuă pe ea, pentru a
urma de-a lungul muchii de sus a balus
P�A H
tradei.
Ca şi la piedestalul fig. 1 3 , în aceiaşi bu
cată de piatră e sculptată basa coloanei : o
împărechere de muguri şi frunze vâdoase,
care pornind de pe creştetul pătrat al pie
destalului, încunjură de-asupra fafa rotundă
pe care se odihnia coloana.
Ornamentele piedestalului sunt tăiate
cu rigiditatea decoratiei romano-medievale,
străină atât de forma acantelor Renaşterii,
cât şi de cioplirea în muchi, bizantină,
amândouă elemente covârşitoare în în
treaga sculptură muntenească.
Base asemeni prin proportii, prin unirea
lor cu piedestalul ca şi prin acelaşi fel de
îmbinare a frunzelor, au cele două bi
serici cantacuzineşU : Coltea şi Sinaia.
La Sinaia un ornament mai apropiat
de Renaştere, îmbracă basa, rotund croită
de jos, iar la CoItea, piedestalul fiind
octogonal, frunzele se adună destul de
uşor în jurul fetei rotunde pe care e a
şezat fusul coloanei.
Problema de la Mărgineni, mai grea,
a trecerii de la pătrat la această fată ro
tundă, a deslegat-o şi sculptorul care a
15. Mărgineni. Piedestal şi capitel din coloanele casei.
lucrat capela de la B ărătia Câmpu-lun
gului.
Îi lipseşte partea inferioară. În desemnuri
Î n general e o mare asemănare între
sunt împlinite lipsurile, uşor . de suplinit,
basele din Mărgineni, Coltea, Sinaia şi
de la partea superioară.
*
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Câmpu-lung, represinfând O scurtă epocă
a sculpturii româneşti care, mai târziu,
decorând aproape totdeauna partea de jos
a coloanei, cu o largă brălară înflorită,
nu mai caută să lege fala de sus, pătrată,
a piedestalului, cu rotunzimea fusului co
loanei. Acest lucru face ca une ori ase
menea base să fie luate drept capiteluri.
*

Piedestalul fig. 16, piatră de Sin3ia.
Un al doilea, întreg în înăI(ime şi ceva
mai întreg decât celălalt în adâncime,
dar cu ornamentele sfărâmate, se află în
curtea moşiei Filipeştilor-de-târg.
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Ce represinta ornamentul cu totul ciuntit
s e vede p e exemplarul din Filipeşti-de
târg, pe care se cunoaşte bine forma u
nui animal ridicat în două picioare, 
probabil un leu - asemenea cu cele ce
se văd ades pe chenarul uşilor la biserici.
De-asupra profilului său de coronament
e o ba să compusă din capete de îngeri
aşezate pe unghiuri.
Obrazul li e ciuntit. Se văd pletele răs
frânte din jos de urechi şi, pe gâtuI în
făşurat cu o pânză un şir de perle.
Aripile chipurilor vecine între ele, ridi
cate pănă la înăltimea creştetului şi răs
frânte apoi în jos, se întâlnesc pe mijlo
cul fie-cării fete a piede�talului, prinzând
între ele un mugur cu trei foite.
Forma ce resultă din această grupare
e aceiaşi cu a basei piedestal ului fig. 14, iar
suprafetele rotunde de de-asupra amândo
rura au aceleaşi dimensiuni.
Basă de coloană decorată cu chipuri
de îngeri se află la coloanele din lăuntrul
bisericii mănăstirii din Râmnicul Sărat.
Acolo piedestalul e octogonal, iar chipurile
de îngeri sunt aşezate nu pe colturi, pentru
a alcătui basa, ci pe laturile octogonului de
supt ea pentru a o împodobi - destul de
stângaciu, de altfel, ca un lucru adaos.

16. Mărgineni. Piedestal din coloanele casei.

*

Şi unul şi cellalt exemplar sunt despi
cate în sens vertical în aşa fel încât nu
se poate şti dacă el se îmbina în lături
cu o balustradă şi deci dacă şi coloana
pe care o suslinea făcea parte din acelaşi
element arhitectural.
Pe fata păstrată întreagă în Iătime e o
ramură de acant înflorită. Pe laturea des
picată în l ung, din stânga, o ramură des
voltată, de aceleaşi proportii, care, acope
rind întreagă fata, nu mai lasă, pe cât se
vede, loc slobod pentru piatra balustradei.
Pe laturea din dreapta sunt urmele u
nui relief mult mai pronuntat decât al
celorlalte două fete.

Lespedea fig. 17, piatră de Sinaia.
Decorată printr' o împletitură co'nfusă de
vite, muguri şi boboci de floare, ce au
multă asemănare cu ramurile ce acopăr
fetele piedestalului, fig. 16.
De şi nu are un ciubuc de basă jos,
nici un altul sus, nici găurile în care să
fi fost înfipte scoabele ce ar fi legat-o de
altele - pentru ca vre unul dintre aceste
elemente să ni arăte anume rostul ei - ,
cu toate că piatra nu e pătrunsă în jurul
florilor, aşa cum de obiceiu sunt lespezile
balustradelor româneşti, socotim că a
ceastă sculptură e una din bucătile ba
lustradei vechii case.
4
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Ea nu poate fi rămăşiţa chenar ului unei
uşi, pentru că e nemăsurat de mare pen-

Lipsa de coordonare în mişcarea ra ·
murilor, ce se împletesc la întâmplare,
vine din greutatea de a acoperi o supra
faţă vastă cu un element, vita înflorită,
care e potrivită şi uşor de mânuit în cadrul
unei uşi ori pe laturea unui pedestal.
..

Lespede de piatră calcară, fig. 19, tol nea
jurată, are un profil in partea inferioară şi
supt el urmele scoabelor ce o fixau de les-

1 7. Mărgi n e ni . Piedestal din coloanele casei.

tru aceasta, şi nici drept frisă, prinsă
într'un părete, nu poate fi ; ci e pro19. M3.rgineni. Piedestal din coloanele case:.

pezile pardoselei. Ornamentul de pe ea pare
o încercare, târzie şi stângace, de a repro
duce ornamentul de pe piedestalul, fig. 16,
lucru care ar sprijini presupunerea că ea
fusese aşezată alături de acest piedestal,
dacă înălţimea ei nu ar întrece pe aceia
a p iedestalului.
..

Piatra cu aripii din acei J şi piatră lucrată,

18. Mărgineni. Piatră din balustrada casei.

babil să fi servit de balustradă-parapet al
scarn ce suia spre bogalele t inde, aşa
cum este fragmentul unui asemenea para
pet găsit la biserica Stavropoleos : o les
pedă ornamentată în acelaşi stil ca şi ca
drul uşii bisericii, în dimensiuni mult mai
mari. Ea nu se împărechează însă cu pie
destalele descrise mai sus, întrecându-le
în mod simţitor în înălţime.

http://patrimoniu.gov.ro

20.

Mărgineni. Piatră cu balaur.

BISERICA ŞI CASA DIN MĂROINENI

are acelaşi ciubuc ca şi lespedea de piatră
. calcară şi găuri de scoabe identice.
Câtă vreme niciun aH fragment asemă
nător nu fusese aflat, credeam a avea
inainte o parte din pajură cantacuzinească,
interpretată de un sculptor neştiutor.
E, in adevăr, pe această sculptură o
parte solzită asemenea cu pieptul unui
vultur ; e o aripă, e şi o ghiară, e chiar,
de-asupra aripei, un vârf adus ce poate fi
luat drept ciocul stilisat al unei păsări.

119

Aripa nu e însă ridicată şi deschisă in
treagă în sus, ci desfăcută în lături ; în
ghiară nu e sabia sau sceptrul - elemente
nelipsite pajurii cantacuzine ; asemănări
cu ea erau totuşi.
Pietrele găsite de curând, iarăşi solzi
şi ghiare, credem că sunt îndestulătoare
pentru a deduce că ele, la un loc cu
piatra cu aripă, coprindeau trupul unui
balaur inaripat, a căruia coadă se inco
Iăceşte in coada unei alte fiare asemeni.

-------==��==--

P. S. Acest articol a rămas de la regretatul arhitect Al. Zagoritz care îl trimisese spre publicare innainte de război .
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IN SA TELE COSLEOI, DÂRVARI ŞI RADILA DIN JUDEŢUL PRAHOVA
--- 0 0 <---

Î"

comuna

Coslegi, judeţul Pra hova, s'au păstrat. resturi

a le t n'c u t u l u i aprop i a t , mărturii de t raiuL boierilol' din secolul
t n'cu t, de i n c l i nări l e l or spre viaţa spi r i t uaLă şi spre

des fă

t.ări. le lumeşti în acelaşi timp, dr evlavia lor şi r' i ar dr simţul
lor

artistic. Voiu descrie

istorice, sperând

în

că se va

cele următoare aceste rămăşiţi

împiedeca r uinarea lor, cel puţin

In ('eia ce a u în\.!" jl1sele mai interesant şi mai

caracteristic.

M onumentele de care voiu vorbi , sunt : bisrrica SI". lmpă

raţi, ruinele Curţii şi

parcul întemeiat.

de

boierii

BăIăcen i .

Biserica este ş i azi î n fiinţă, casele s'au dărâmat ş i n'au ră
mas decât rui nele 7iduri lor illconjurătoare, parcul se arlă in
părăgi ni :rr.
A�e7area

lor geografică este la extremitatea sudică a Sil

t u ilii CosJegi , cu

y,dea

Te leajell u l u i la

A pus, şi

o

ramură

d i l1 acela�i râu spre Răsări t .

o

lungime - î n rxterior - aproximativ de
foarte

t ur.Iă de lemn rectang'uiară de-asup"a i n t rării servă

rente (simple rel iefuri pe 7.id) împart 7idurile exterioare în lungi
spaţii d reptllllgh i u lare, care dau i m presia de înălţime bisericii.
Prin două bârne înguste, aceste spaţii sunt îm părţi t e în câte
dreptung'h ii

mai

ACIASTA îNTRU VECmICA POMENIRE.
*

lnt rând

în

mici,

i ar

t.ot

biserică,

imediat

la dreapt,l u ş. i i , se a n ă 7.U-

gTăviţi pe părete c t. itorul Constant i u Bă I ăcea nu, îm l 'reu niL c u
f i i i l u i . P e 7.idul d i n stânga uşi i , s e aflau de sigur 7.ugrăvitc
Sll i t a na

BăIăceanu şi

alLe personag-ii femenine, poate f'i icele

ei. Acuma o spoială urîtă acopere vechea pictură. S'a săvâr
şit , fără îudoială d i n neştiinţă, un mare păcat, şi mi
. mai

a les

o

se pare

pag'ubă artist ică. MăI·turia preotului bătrân dela

biserică,

necesi tăţile simetriei şi indicaţiile din inscJ'i l ' ! i i ,
n i i m p u n s ă admitem existenţa, s u p t văruiala nouă, a vech e i
pic t u r ,i .
colţ a l picturii de p e păretplc d i n dreapta s e a llă

S'AU ZUGR,;;" VI'!' DE COS'l'ACHE ELADIE ZUGRIAV]. 1828 AVGIUS'l'),

drept clopot n i ţă. De jur imprejur vre-o t reizeci de coloane apa

două

PRIAOSFINTITULUl M[IITROPOLIT CHIR GRlGORIE, SCRI[I]NDU-sA

Int r'un

25 m . , cu un pridvor Îna i n t e de 4,50 m. Este dr zid

gros ; o

MINATULUI DOMNU GRIGORIE DIMITRlU GHICA VOrvOD ŞI A[LE)

nol iţa :

1. B 1 S E R 1 C A .
Biserica are

de G. CORI OLAN.

zidul rxterior în două

registre ; câte două I'e;'estre aparente avem în fiecare

spat, i u

Acela�i pictor este autonl l înt reg'i i 7.ugrăvel i din interiorul

biserici i , după CU') 1 se vede din însemnarea pe peretele dill

stâng'a, în naos :

DE COSTACRE ELADIE ZUGU[AV). 1827.
Vechea pictură este 1n mare parte bine conservată şi
în cont rast , prin tonul ei sever şi execuţia destul

de

stă

ÎIlg'r i 

j i t ă , cu zugTăveala nouă, d i n 1 9 H , de p e partea de s u s a cu
polei

ce

acopere

naosul: Acolo însă, unde Costache Eladie

dreptunghiular, una i n regist e u l d e s u s şi una in c e.1 d e jos.

şi-a pus toală râvna şi tol talentul de artist., este în

în I'erest rele aparente din registrul de sus, o zugTăveală nouă,

amin t i tă mai sus a c t itoriJor, la care a lucrat mai

de sfinţi. 1n int erior, biserica p pardosită cu lespe7i mari de

Aci a i7butit să ni dea o fnunoasă pictură, c u ! ineţă execu

în mare parte ştearsă de ploaie, înf'ăţişea7.ă d i f'eri t e c h .i pllri

care a terminat-o un an după sfârşit u l restului lucrării sale.
t a t ă,

tor i i l a st ujba religioasă. Şase coloane, alăturate d e

evlavio�ii ct ilor.i. Zugrăveala est.e în diferite

cu

De-asupra uşii dela i n t rare pe o placă d e piat ră dreptlUl
c t i t or ilo1', cu

caractere

chirilice

î l lg'l'iji te ; un chenar alrătuil dint r'un vrej şerpuit, în
si tăţi le căruia

se

al1ă

a lternativ

locw'i

ştearsă,

deteriorată ; chipurile c t i t oriJor sunt mai bine conservate. Cu

c n p i t.eluri int eresante, susţin acoperişu l .
g h i lllară se af1ă inscripţia

din

ClU'e apar cu fală, în ornatul boieresc al timplllui,

piat.ră, iar de-asupra t i ndei se află un cor, unde asistau c t i 
zid,

pictura

m u l t , pe

sinuo

câte o rosetă şi o f'run7ă

compusă, este o podoa bă frnll10asă ş i s implă. Iată illscri p!,ia :

vremra însă, înt reaga lucrare e expusă nimicir i i , de oare ce am
obseryat că în unele părţi tencuiala, pr car'e e pusă

zugră

veala, nu mai este aderentă z i d u l u i .
De-asup:'a chipurilor c t i torilOl', printre care s e dist.ing'e f'i
glU'a

patriarhală

a

lui Constant in

BăLăceal1u,

Cll m antau a

lungă imblănită, cu işlicul de blană cu fund u l de postav roşu ,
CU MILA ŞI
ŞI

A JUTORUL

D[U]MNEZE[E]SC

D[U]MN[EA]LUl

VEL

LUI

LA e A ş
BAN

D[U]MNEZEU,
RADICAl'

S'AU

C O 'STAN'l'IN

ACES'l'

DIN

SFIA]N'l'

TEMELIE D E
ŞI

DE

D[U]M]NIA]LUT BlV VEL HATMAN ŞTEFAN B[.l,]LACIANUL ŞI

DE

D[U]MNTAEI BANIASA

CU

SULTANA

B.�LAcTANCA,

FII[I] D[U)MINIAILOR, DIU)M!NIAILUI

B.�LACIAN[Ul. 1 D!U]M[NIAILUI
L[':\C ]IANU,

1

D[U]MINIA]LUI

B[.:\]LACIANUL

BTV
BI[V]

DINPREUN.:\

BIV V E L RATMAN
VEL

AGA

ŞTEFAN

COSTACRE

BA

VE[L) PAH[AIRINI)C IANCUL

BAILA)CIANU, � I D[U)M[NIA]LUI GRlGORE B.l,ILA)ClANU, LA
ŞITA DIU1M[NIA]LOR COSLEGI, SPUE , 'LAVA �I

CINSTIA

MO

SF[I)N

T[I]LOR MARILOR ÎNPARATI CONSTANTI[N! Ş I ELENA, 1 A SFIN
TEI ADORMIRI A MAICI[!) LUI DIU]MNIE]:!:EU, 1

A SFII]NTII)LOl�

MARILOR MUCENICI GHEORGHIE PUl�TATORUL DE BlRUINT.l.

ŞI

DIMITIUE IZVORîTORUL DE .I\1lR, LA LIAT 1826, ÎN ZILILE LU-

ţi nând

o

cruce

de

i nel c u p i a t ră mare

alU' în mâna dreaptă, împodob i l ă cu un
scumpă, se

af'Iă următoa" ele

inscripţii,

dela dren pta spre sk'inga :
DUiIl[NIIAIL]UI VEL BAN CONS'l'ANTm

BAL[A)ClANUL, CTITO

UUL CEL MARE.
COCONIUL]

STEFĂNIC.:i.

mv

B.3..L [.l.ICIANIUL)

\'EL

RA'l'MAN,

FTTUL DIU]iIlINIA]LUI.
COCON[UL) COSTACHE B_;;"L[.l, ]CIAN[UL) BlY VEL

AG.;;",

FImL

D[UIMINIA]LUI.
COCON[UL)

GIUG ORIE

[COCONUL

TAN)CU

B.;;"LI.:i.1cIANIULl.

B.:i.L[.�]CIANiULI

FIIUL

YEL

D[U]M[NIA)LUI.

PAHAR]NI]C.

FIIUL

D!U]m[NIA]LUI
Personag'iul din mijlocul gTuJlul u i , Costachie BăIăceanu, e
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i nf'ăţl şat ţinând în mână o foaie, pe care sunt

scrise urmă

toarele « versuri » :

care

PUNE'f I GANDU sA -vA
CA[INŢI]

domenii :

spAsl'\'I,

lIfULTU DORIND

cu

acest prilej.

Arta

'1)

Din examinarea aCl'stor

modestă a vechilor cioplitori

ornamentaţia, adpsea barocă şi

FIERBINTE

ACIASTA

visitat

a decăzut.

Faţă de desemnul simplu şi simetric al crucilor vechi, apare

AL MIi U P}Jl.INTE.

DR[EP]TE

AU pus LA

l-am

cruci se pot desprinde aceste constatări, cunoscute şi din a l t e

c[ All'I PRIVIŢI,

CA s A VEDEŢI

Ca documente de artă populară, sunt vrednice de amintit

şi câteva din crucile mai vechi, risipite în curţile hisericilor

de mai sus, şi lâng'ă biserica din Hădi[a, u n sat invecill at, pe

S T I H.
O[AilIENIILOR

121

crucile noI.

ZIDillE,

încărcată' cu

Marea putere a tradiţiei in

2)

vede şi aici. în i ntervalul dela

DE lll A NTUIRE,

ŞI îNSET[O:şIAND PREA TARE

de cruci

colori vii,

arta

1837-'1 880,

pe

populară se

cele două tipuri

arăta te se menţin aproape fără uici-o

modificare.

DE DOB.�NDillIA CIA lllARE,
ZA[ . . . • lsU . FERICl'f,

sA AU

SLUGA BUNA ŢI'AI

CURTEA CASELOR.

PL."TIT.

Curtea, de formă dreptunghiulară, are laturea de Vest de

*

în a l t ar, la proscomidi!', se află următorul pomelnic, să
pat pe o placă de piatră fixq, t ă în părete, cu caractere

chi

rilice îl1grijite, de aceiaşi factură ca pe inscripţia de fundaţie:

V I I:
CONSTA[N]DIN, �TEFAN,

MART�}),

ELEN A,

IOAN,

CONSTANTIN,

CONSTANTIN V[OE]VIODl,
TERINA.

SULTANA,
STANrA,

RADUI,,

MARIIA,

nIARTlA,

IOAN,

GHEO[R]GHE

GR.TGOUIE.

MOR

STEFAN,

AlARIIA,

DR:>'GHICI,

ECATERlNA,

BAR.BUL,

STANCA,

SAFTA,

SAFTA, lIIARTlA,

BAD!A,

CONS'fANTIN,

ZlIIAR.ANDA.

pe care sp va fi aflat scris tot un porilelnic. D!'d!'supt găsim

i a răşi însemnat. :

în cătunul

Dârvari,

pendin t e de comulla Coslegi, se află

vec h i s'a aplicat alta nouă cu litere latine, şi amândouă sunt.
foarte deteriorate, şterse, iar zidul crăpat. Dintr'o copie scoasă
cânt ăreţul bisericii se vede că a fost întemeiată de Petre
la

1824,

August

24,

iar la

1870

s'a reparat cu ajutor

şi dela Dimi.t rie Sturza, care într'adevăr era proprietarul mo
şiei

de

aici pe

atunci.

Data

1824

concordă cu anul

1837
'181 '1

de pe două cruci din curtea .hiser.i cii. Pe un Ocloih din
păstrat la biserică se a flă această n otiţă de mână :

CINCIZECI ŞI OPTU, LA BISERICA SATULUi DIN D ĂRVARI, HRAMUL
ADORMIRII MAICI[ll DOMNULUI NOSTRU I[SU]S HIRISTO]S, IAR
CINE S Ă VA ISPITI CA S Ă -L DUCĂ LA ALTĂ PARTE SĂ FIE SUPTU
CANONUL SFINŢILOR PA lRIINŢ! CEI LA NIţHEIA. 1834, IIUINIE
Pe o cruce de mormânt din anul

1837,

7.

In curtea biseri

cii, se află epitaful : POMENEŞTE, D [OAIMINEI, PRE ROBUL TAU

ANDRONACHE. Personagiul acesta al' putea fi idelJ tic cu cel din
notiţa după octoihul amintit mai sus.
şi

1837

sunt

cu puţin în urma anului

1824,

data întemeierii bisericii, care pare deci să fie sig·ură.

La această biserică singurele restu�'i .de un oarecare in

teres

56 cm.

Era înconjurată pe toate laturile de zid gros de

spre

parc În dreptul aleei dela Vest, alta pe laturea de Sud

spre

şosea şi, de sig'ur,

o a

treia pe l atm'ea de Est In spre

curtea bisericii.
Zidul Înconjurător, ruinat., e păstrat aproape in întregime pe

Din vechea clădire, care s'a dărâmat şi a servit

de carieră

de cărămizi, s'au păstrat numai două bucăţi de zid, pe laturea
de Est: un zid pe o I Wlgi me de două7eci de paşi, Înalt de optzeci,

intărit cu contraforţi puternici

şi o bucată

de 7.id în

colţul

dela Sud-Est, de trei-patru m. înălţime. În interiorul curţi i, d i n
m a i ridicat,

care

i ndică locul vechilor clădiri.
Amintirile oamenilor din aceste părţi vorbesc de odăi mari,
spaţioase, văruite cu alb şi podite

cu

scânduri,

formând

o

istoric sunt câteva

cruci de morminte 5i

câteva cărţi

m a i 'vechi, pe care le voiu arăta in cele următoare.
*

*

*

venirea «Turcilor»,

dar care, -de sig'ur, servia la paza buni\tăţilor din grădin a de
alături, de grajduril e mari pe latura de Est, de camerele de
gazdă ale Arnăuţilor, de tunelul cu camf're pe supt.
ce

servia

de

pământ

ascunzătoare în \Tremuri de primejdie. Lâng'ă

poarta de Nord, in g-rădiuă, se vede şi acum o groapă, nnde
era, spun toţi, intrarea în acea subt.erană,

a cării

ş.i conformaţie variază după i mag'inaţia celor

int.indere

i nterpelaţi.

De

Tm'

altfel fiecare gToapă îşi are legenda ei, din care rolul

cilor este de sig'ur cel dintâiu element ce trebuie eliminat.

111' fi păcat dacă nu s'ar fi păstrat de actualii proprietaJ'i

cel puţin o f01.ogTafie a vechii clădiri.

P A R C U L.

ACESTU OCTOfHU ESTE CUMPARAT PE PREOTU POPA ENE

OT D Ă RVARI ŞI ANDRONA C HE OT TAM CU T[AIL[ERII 58, ADICĂ

Anii '1834

paşi

şi inalt de ca. doi m. Erau trei porţi : una pe laturea de Nord

observaţie, de unde se dădea alarma la

ZUGR[A]F.

s e poate desci fra, d e oare ce de-asupra scrierii chirilice m a i

Bojog

120

clădire solidă şi simplă, de porţi mari, gTele, de un turn de

o biserică de aceeaş vechime. Inscri pţia, scrisă cu văpsea, n u

de

şi latura de Sud de ca.

resturile de dărâmături s ' a format u n l o c

A lături, pe părete, urmele unei zugrăveli înfăţişâJld o foaie,

COSTACHE

m.)

jumătate din cea dela Nord se afl a u casele şi celelalte clădiri.

T II :

SANDA, T ANICA,

1 CATERTN A ,

'130 paşi ( = 98
(= 90 m.)

l a t urile de Nord, Vest şi Sud. De-a l ungul laturii de Est şi pe

SAFTA DOAMNA, CONSTANTIN, ECA'

GRIG OR,fE,

ca.

Parcul aşezat în partea de Nord este şi o livadă de pomi

roditori i n acelaşi timp. Grădina este lăsată În părăsire,

ar

borii se usucă, se distrug'. Exploatată in m od primitiv şi de

vastată de vitele ce o pasc, se nimiceşte pe inceh.d ceia ce au
creat mâna gospodărească �i privirea lnţelegătoare de fruru u
seţile

firii

d i n alt

timp. Cu bunăvoinţă şi cbeltuieli, ce s'ar

întoarce inapoi, ar putea fi inviată splendoarea de altă dată.
Ar fi aci un loc

min ullat

pentru

UJ1

institut

de

pomi

şi

borticultură. G rădina este o adevărată op'eră de artă, în alcă
tuirea

căreia

se vede

u n plan bine chibzuit, ale cărui linii

directive se pot încă bine distinge. Totul a fost întocmit aşa
Încât să

răspunză, in acelaşi timp, la două scopuri :

1)

Să

fie u n loc de petrecere, de mulţumire a ochilor pentru admi
ratorii

frumuseţilor

naturii ;

rod.itol'i, aducătoare de cfIŞtig·.
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2)

Să fie şi o l indă de pomi
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Parcul este aşezat pe u n tăp�an mai îmllt, între albia largă

'a Teleajenului din spre Yest ş i o ram ură

din acela�

Est. La Nord se deschide perspectiva fru moasă
şi

mWlţi.lor Carpaţi,

iar

'pre

N.-V.

a

râu spre

dealurilor

se văd î n zarea de părtată

turlelr biseri c i lor şi coşuril r fabl"icilor din Ploieşti. în acesl

Spre Nord avem în i nterior o aleie de corni bătrâni, tllfoşi ,

de

nn

aspect

încântător, când sunt

încărcaţi de roada m u l tă,

m ăruJltă de coloarea roşie a mărg'eanului.

Din Întretăierea aleclor se rormează o serie de spaţi i rec

tang'lliare, acoperite cu ad)ori rodilori, mai ales pruni, orâll

cadru pitoresc, gTădina are aproape forma pătrată. Două aleie

duiţi aşa că se m:ti pol dist inge ici-colo liniile direclive

largi, ull1broase o străbat şi se tae In cruce la mijloc., una de

planului, îllsă aci devastarea a fost mare de lot.

l a Nord spre Sud, alta de la E st spre Vest, mărgenite de carpeni,
ulmi vânjoşi, cu bog'ată ramif.icaţie ce începe aproape de pă
mânt,

cu

mulLe

ramuri

paralele ce se

Î nd reaptă ca n.işte

braţe uri aşe spre cer. La înh'etăierea acesto r aleie, spaţii cir

culare erau locuri libere,

de

di stracţie

cu

pers pective fru

moase in lungul aleielor, înfrumuseţate ici- colo cu flori , rân

ta n i ,

bănci,

chioşcuri.

p'sP'llţe d i rerite, mp.rg'

Alte

aleie,

s(�i:ulldare, mărg'enite

par:llcl cu lntllrile de

cu

Yest , Sud şi Est

--

de Nord
Nord
şanţ

se

al'lă

gftrl a

ale

parte�

UJl şir de plopi LU'i aşi , 3 p o i la hotarul ele

Ull heleşt.eu artj ricial, în care se aducea apa
d i ll

1n

pri ntr'un

de.la Est, apoi prin a H şanţ se scu rg'e� sprr

Vest., în valea Teleajrnului. Prinl.r'lm a l t şanţ se aducea a p�
in alte două excavaţi j , ce se mai văd ÎLl partea de Nord.

mijlocul

heleş!cllILli ,

p rivelişte şi Illa i frumoasă sprf' Nord.

�- _.. ---
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J'n

o movi lă înaltă de câţiv� m e t ri o rpria o

N C O M U N I C Ă R I

MĂN Ă STIREA. S ĂM U R CĂ ŞEŞTI - I LFOV

I{ Htr iwB

Inscriptie pe o plDlră de mormâ n t :
SUPT ACEASTĂ PIATRĂ SĂ ODIHNE ŞTE AGATIA MONA HIA, NU
MITĂ PE MJRENIE ANASTASIA GHERGHl ' DI, FOSTĂ SOŢIE RĂPOSA
TULUI DOCTOR TEODOSIE GHEORGHIADI, NĂSCUTĂ CARACAŞ, LA
ANUL 1807, GENUA R 6, ŞI lNCETATĂ DIN VIAŢĂ LA ANUL 1 855,
DECEMBRIE 25.

Înmermân /ală Lucră/a Valter Mărăcineanu,

de 80 ani, născută la 15 Aprilie 18L1, de cedală la 21
iunie 18�5,

După derinta ei s'a pus alălu ' i menumen lul fiului său
pentru a reaminti că jalnica mamă plânge pe fiul ei,

Pe un monument :
derinta

mamei lui,

independenta

merl În

Ţărei la 30 A u

gusl 1877,
Rămăşitele

sunt Înmermânlate pe

ACI SE ODIHNEŞTE REPAUSATA

ÎN FERICIRE ZOE SAMURCARSI,

OCT. 20, DECEDATĂ 1867, AP. 17., SORA
ALEXANDRU I . SAMURCARSI, DECEDAT LA 29 SEPT. 1870.

1808,

LUI

Pe e anafornită :

881:)

!{ (f HCTaHTiHOC

l<ai

z(J)}ITZa

1 809,
T w H iJ,oy i\t'l H

coy

J(tuNCTaHTiNt!

P e o cruce :
ACASTĂ CRUCE S'AU FĂCU TU DE ROBU LUI DUMNEZ[EU] [EU]

LOG. STANi] JIANU OT CRAlOVA 1761.

BISERI CA DIN PAŞCAi\ I
Piscrie :

l1 i3BOl\oNisM Ul l.\a H Cb rr o crr811I[ S ] H C H a H CbBPbWc

HrAa

H a lf c 4

i

l.\PIWBb HiJ,e

M H x a HJ\ H

zidit

ani dela zidirea

din temelie de ferici!il

Io rdache Canlacuzine, Marele Spatar ş i
a

solia sa Alexandra . apei după Întâmp/ări aju ngând

să

afla inlru slrică ciune ş i În lIpsă de pedobile cuvinciease,

iznoavă

de

prefăcându.se s 'au Înoit cu odăegiri şi s'au

Împedebil lnlăunlru cu

leate cele după

cuvin/ă

de lor·

locuzino spre
zidit. A celora

pomenirea acelor cari dinlru Începui o au

penlru

slarea

b una

cari după aceia o a u păzit şi au priveghial
ci

şi spre pomenire a tel neamul

cii/ori/or şi la anul dela Mânlui/eriu Hrisles 1807, Ma i 7.

Pe un pomelnic :
rH

iJ,llIA

p A6

CBOH

6A}!{iH

KTHTOpi

CEH

W 6HT eJl H C e H . llena, Ion, Paladus (1) , Nastasie, i lf aiJ,H
HX ;

ferdache Canlacuzino, Calerina i lfAiJ,H H X b , �on
fordachte, fon, Ilinca, Safta Nas/asia, Mihai K.,
lfA iJ,H

H X b , Apostol, Calrina, i lfAiJ, H H X b , Grigerle K. , /Jena
i YAiJ,H H X b . Maria, Jlena, To ader, Maria, i lf aiJ,H HXb,
len, Manuil, /Jarion, Dimitrie, ZOita, Duca

V.,

A n astasia Doamna şi Iei neamul lor, A nlonie Rusel V"
lordachie, Sofia, Andrei, Maria, Balaşa,
lerdache,

Pulcheria,

A na .

Nice[ae, Zma·

Nicela,

A lexandru,

Cb3iJ,a C 1- i
ECT x p a M

r aBpHJ\ i w piJ,al{is

lan/in, A nca.

ICOANA LUI VLADISLAV·VODĂ DIN
MUNTELE ATHOS, AFLATĂ LA LAVRA
Asupra icoanei lui Vladislav-Vodă, pe care d.
Millet o pune greşit în veacul al XVI-lea, bine
voieşte a n i da informati-uni d. G. Balş. Domnul
şi Ana Doamna sunt representati ca închinătopi
în placajul de argint al unei icoane. Costumul
Domnului e caracteristic veacului al XIV-lea, tunica

(Cruce adusă de Tudor Vladimirescu).

I:)I<pacH ci�

să prăznueşte hramu

Gavril,

Georgie, Bălaşea, Marcu, Elena, Zeita, lerdachie, Cens

M e H Ol H ,

iJ,xa

şi

Martie 1 7, s'au

Îrliru peinenire

randa,

l{ai ZOHTza Kai rr a H T JJ H TJJH OP80iJ,O�('- H !{e Koi MH

cno

sfântă b 'serică, u n de

arhangheli M ihai

7 1 72,

Elisaffa ,

Pe un epitaf:

H i oM

r rr p b

30. ( 1 664).

Gheorghie, An/imie, i lfAiJ, H H X b , Pelraşco Ana, i

SEVASTI SUŢU, NĂSCUTĂ G1llCA, LA 5 OCT. 1819, ŞI- AU DAT OB
ŞTESCUL SFÂRŞIT LA 27 DEC. 1842.

M H H C8HTi K y p i e

M C . a rr p .

A lexandra i lf AiJ,H H X b . Gavril, Stanca (?) i lf AiJ,H H X b.

Cu stema ţărei

TI:)

7 1 72,

slan/ln,

Piatră de mormânl

TUlH iJ,�i\UlH

Sfintilor

OOM e l1 H

Piatră de mOrmânt :

c aMoypI<aCH,

6ArOlfCTOMt)

I nscriptie :
A ceastă

câmpul din jurul

Plevnei.

NĂSCU T Ă

iJ,HH

iJ,a6 ij!{8 BOeiJ,bi

nire Lupu Balş, Marele LogofăI şi se/ia sa Safla Can·

Mărăcineanu, după

războiul cu Turcii pentru

Rb

dache Balş, Marele Visliernic, fiul ferici/i/or Întru pome"

Ridical acesl menument În memeria căpitanului Nicela e
Valler

a i\ s 3 aH iJ, p a
rrrpi H llIl1t:\ i lO

3 e M i\ H M O ,IiJ,aBC[WH, B,\tT

lumii

Piatră' de mormânt :
A c i esle

. [ro]

x8.lio6I1BOMt)

CbTBOpH H

CTro . . . a p x a

B S /\ c rr aTapb

H

strâmtă, pantaloni strâm1i, mantie pe umeri. Cum
am afirmat-o şi în "Curtea Domnească din Argeş"
icoana este deci a lui Vladislav-Vodă îngropat l a
Argeş în anul 1 374, Numele sotiei sale e d a t î n
pomelnicul bisericii Argeş sub forma Cherana.
Mormântul şi bij uteriile ei au fost găsite în mijlo
cul bisericii, lângă mormântul solului său Vladis
lav- Vodă.
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Pisanie :

V A. S L U I U

POLIDOR

Pisanie găsită şi publicată şi de Burada :

[W

cT8qJaHb

B08BOAa

6}ld81O

MACTHIO

rcnAPb

3eMAH MWAAaBCKOH CHb 60rAaHa BOH8BWAbi Cb3Aa
C'hH XpaM'h B'h HM� 8C1>KHltlB8Hie 9CTHbioH rAaBbi
CUO H CAaBHaro nppOI<' TIpA9a H T{pTCAa -� j'lal1 a.
Haqa BAT�')

6998(= 1 490), Mu:a an. 27 H C'bBp'hlllH

Twrw)j{8 ATa. cen .

R.

1 828, MORT iN 4 NO

Pe clopot :
ACEST CLOPOT S'A FĂCUT CU CHELTUIALA PĂRINTELUI VINEA
MIN DELA CE rATEA MICĂ, ANUL 1833.

o BISERICĂ

ROMÂN E A S CĂ IN MORA.VIA

In comuna Wallachisch Meseritsch, î n Moravia,

P e pisanie nouă :
ACESTU SFIÂINTU DUMNEZĂEsc LÂCAŞ DINTRU INCEPUT FIIND

ZLDIT

VENTURA, NĂSCUT LA 2 JAN.

EMBRIE 1869.

DE RĂPOSATU INTRU FERICIRE DOMNU STEFAN VOD BÂ

TRĂNUL ŞI FIUL SĂU BOGDAN V. ŞI DUPĂ VREMEA RĂSĂPINDU-sĂ

cum arată numele

o localitate românească des

nalionalisată azi, se afl ă biserica ce o reproducem
aci, ş i a cării fotografie

ni-a

fost

comunicată

S' AU ZLDIT DlNU NOU DE DUMNEAEI CUCOANĂ MARIA CANTACUZiNI,

prin bună vointa d-lui arhitect Rezori din Cernăuli .

LOGOFTEASA, SOŢTEA RĂPOSATU MARELUI LOGOFĂT COSTACHE

Pronaosul pare adaos, mica bisePicu!ă cu planul

GHICA, CU TOATĂ CHELTUIALA D UMISALE, SPRE VECINICA LOR PO
MENIRE.

î n formă de treflă, cu micul turn pe coperiş, are
silueta bisericilor n o astre.
O cercetare mai am ănunlită asupra istoricului

Mormânful :
VE CNICU REPAOS U LUI PAVEL ŞUBIN NĂSCUT LA 13 OCTOMBRIE

şi arhitecturii acestei biserici ar fi de dori!.
Virg. Drăghiceanu.

1 795, ROPOSAT LA_26 AUGUST 1854.

BISERICA SF. ILIE din Roşiorii-d e-Vede.
t Această sfântă biserică ce să prăznueşte
hramul Sfântului prooroc Ilie i al mai marilor
voevozi Mihail şi Gavriil i al Sfântului mucenic
Haralambie.
Cu ajutorul lui Dumnezeu la leat 1 833, Iulie 1 , în
zilele prea-Inăllatului protector Nicolae Pavlovici
î m păratu Rosii, aflându-se prezedente principatului
valah Exlelenla Sa, d. ghineral adiotant Chiselef, cu
blagoslovenia Preaosfinliei Sale p ă rintelui Ne
ofit, câl'muitorul Sfitei Mitropoli i, s'au preînoit din
temelie şi s'au înpodobit cu toată cheltuiala d.
biv V. Vis!. A n drei Teodol' i soţia sa Bălaşa i fii

dumnealol' Ioan, Ecaterina, Zmaranda, DimitPie
şi aj utol'ul altor megiaşi în locul altei sfântă bi
serică de l-emn ce s'au fost făcut "leClt 1 804 de
VeI. Vist. Neagul Mălurescu în ol'aşul Roşii-de-Vede.
S ' au sCl'is de ch(il') A p ostol l a 1 833, Mai 1 8.

BISERICA

SF. VINERI

din Roşiorii-de-Vede.

inscriptie :

Ă ceastă sfântă besearecă ce se cinsteşte în nu
mele sfântei preapodobna Paraschiva şi alte
hl'amul'e ce se văd s'au zidit şi s'au împodobit din
pronie dum nezeească la anul 1 836 dela HPistos,
cheltuiala dum nealui Slugel'ului
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Sandu

Dăpăl'ă-

teanu, boier pămâ ntean, feciorul Stanciului Căpi
tanu, sin Mircea protopop de aci din R uşi-de-Vede,
cu soji a dum nealui Maria, fata logofătului Gheor
ghejă din Nicopol şi coconi dumnealor, Ecaterina,
Stanca, Spiridon, Petrache, Marioara, dân [d] şi alli
o[a] meni ajutor cu ceece le-au fost vointa în veci
pomenire.

BISERICA SF. SPIRIDON din Roşiorii-de-Vede.

. .
In s crrptle :

ceasUl sfa ntă biserică din temel i e în cinstea şi
slava Sfinli l or Apostoli Petru şi P avel de Şerban
Cantacuzino VeI Vorn ic, sin Drăghici Cantacuzino
VeI Spătar, al Păunii nep ot, fecior doamnei Elenchii,
strănepot de fată prea-b unului, credinciosului creştin bătrânului 10 Şerban Basarab V. V., întru vecinica pomen irea l u i , părinjilor, m oşilor, stră mo
şilor şi sojiilor : Marii i A n dreiana, şi s'im săvârşii
la leat de la Adam 72 1 6 şi dela Hs. 1 708, luna lui
Iulie 5 , iar la 1 838, Ghenarie 1 1 , stricându-se din
cutremur, s'au preînoit de isnoavă din temel i e
precum s ă vede, cu cheltuiala Sfintei mănăstiri a
Sfântului Spiridon N o u d i n Bucureşti, în zilele
Măriei Sale prea-luminatului Domn A l exandru
D i mitrie Ghica V. V. şi subt eforia Preasfin.
Sale părintel u i M i tropolitul Ţării Neofit i a du
mnealui marelui P ostelnic Constantin Cantacu
zino şi a dumnealui Marelui Vistier A lexandru
Ghica, epitrop fiind dumnealui Clucer Stanciu, la
anul del a Hs. 1 8 4 1 , Iulie 7.
Pe o piatră de mormăfl t :

/{EITAI

I A /{OBOC

A H HAPi(HC

X P HCTOcDP O Y ZEP/\ENTH ::] XIO� Tltt H nAT
PHA A , ET(i) �-I 60, ETE .\.E YTH�E TH 26 O/{TOM
PIOY

Doamne, cela ce cu puterea ta proslă veşti pre
cei ce iubesc podoaba casii taI J şi lor (?) lăcaş
mărIrii tale, primeşte acest sfântu lăcaş întru slava
ş i cinstea A dormirea prea-curatii fecioari Maici
t al c şi întru slava şi cinstea sfintilor îngeri Mihail
şi Gavriil, a sfintilor împărati ş i tocmai cu apostoli
Constantin şi Elena. Care din temelie s'au zidit şi

R
f.)v/
� I � te

Cu v[r]erea Tat[ăjlui şi cu ajutorul Fiului şi cu
săvărşirea Sfântului Duh, amin. I n ceputu-s'au a-

EH8AAE

BISERICA DIN GRATIA-Vlaşca.
Pis wie :

1 855.

�

cele trebuinci oase s'au înfrumusetat cu
a şi cu toată cheltuiala robilor tăi Con
sa
stantin rl rănescu biv VeI Sărdar, A n c a Boră
neasca, Sărd Ci reasa, Eleni Borăneasca şi prin oste
nelile P ostelnicului Stănică Petrescu, începându-se
şi săvârşindu-se în zilele prea-Iumi natului ş i prea
înălajatului D omn 10 Ioan Gheorghe Caragea V.,
fiind păstor turmii tale Mitropolit al Ungro-Vla
h iei chiriu chir Nectarie. Fie Doamne mila ta
spre cei ce s'au sârguit şi s'au nevoit Întru veşn:ca
pomenire cu tot neamul lor.
Mihai Zug.
Iulie 22. 1 8 1 4.
Pe !In potir :

Stoln i c Constandin Borăn:escu].
neasca, Eleni, 820, Mrtie 20.

Anca

Boră

Pe un sfeşnic de argin t :

A cest sfeşnic este l a mormântul Domnului re
posatului biv VeI Clucer Ioan Voinescll. A repu

sat leat 1 838, Oct. 1 6 .

Pe icoanele Împărăteşti '-

P o mene ş te Doamne Constantin Borănescu, Ana
Bortll1 e asca, Elena Borăneasca.
1 8 1 4 . C h iril Zugrav.
Por/retele ctit rilJr, la părefele de Sud :

Voinescu Clucer Elena Voin easca Clucereasa.

BISERICA TIGĂNIA-DRĂGĂNEŞTI ')
din jud. Teleorman.

Pe p ăretele de Vest :

Pan Constandin Borănescu biv VeI Sărdar, pa

Această sfântă şi dumn ezeească biserică de:n] astă
sfântă mănăstire Ţ i g ă n i a, aname Dră ganeşti, ca
rele este hramul Sfântului m arelui m ucen i c Dimi
trie 1 0 robul Domnului meu Isus Hristos ş i închi
nător Sfintei Treimi, 1 0 Matei Basarab, cu mila
lui Dumnezeu Domn şi Voevod a toata Ţ a ra-Ro
mânească, unde e ctitoria noastră dupa mumă
mea, vazând-o veche şi stricată, ridi catu-o·am din
'
temelie, împreună cu rudele noastre, ce n i se trag
d u p ă mumă- mea, adică j u pân Diicul, Marel e Spălar,
Drăguşin, Marele Pah arnic, şi o am ridica! din
p iatră întru slava lui Dumnezeu şi întru lauda
marelui mucenic D i m itri e. şi întru pomana pă
rinjilor n oştri ş i a n oastră d e veac, amin �).
" (umUl1lcata de d-I Oh. Popescu, dil eclOl ul şcoalel de C""'C1 \ d ' l!
Roşior.i, după o copie de foslul protoieleu de pe 'nemtll i Anghel Sachelarie,
care spune că a mai tost ceva�sci is slnvoneşte, dar nu a pu1ut citi.
2) Vezi BII/et. COn!. Mon. /st., 1111. XVIII. 1915, p. 9 ' , inscl iplia unei pielre
mormântale, publicată de d-I AI. L I -, � J I tJ .

nija ego Ana Borăneasca, Sărdăreasa.

L '1

intrare, pe p ăretele de Est :

I ntărirea celor ce n ă dajduescu
reşte, Doamne, biserica
scump sângele tău.

spre tine, Întă

ta, care ai câştigat cu
Iunie

1 6,

1 8 1 4.

Pe o p 'atră de mormânt, luturea de Sud :

S u p t :! aceastEi pi atră S 3 odihn esc oasele răpo
sati roabi l u i D u mnezeu Ă n a Borăneasca Cămi
n areasa.
1 83 1 , I ulie 8.
Pe o ol/ă piatră, laturea de Nord :

Suptu această p iatră s'odihnesc oasele rep o
salei coconi Vasi lichi G Sordoni, l a 1 85 4 CI reposat
în oraşu Bucureşti .
V. B R Ă TULESCU.
5

Buletinul Comisiuuii Monul11entelor Istorice
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RAPORTUL SECŢIUNII REGIONALE CERNĂUŢI
PE ANII 1921 - 1925
I NTO CMIT P E BASA RAPORTU LUI TEHNIC A L INGINERULUI H. REZORI
de Dp. P E T R E r .
--

+ --

LUŢIĂ

1.
Hevenirea Bucovinei l a trupul vechii Moldove
a proclus, drept urmare firească a unirii politice,
necesitatea de a se proceda şi la unificarea cul
t urală : acest lucru se impunea chiar din primele
clipe d upă războiul de întregire a neamului româ
nesc. Si, cum pământul Bucovinei păstrează o a
devărată comoară de clădiri istorice, mărturii lu
minoase ale trecutului ei, pl in de suferinţe şi bo
gat î n fapte măreţe ale strămoşilor noştri, tot atât
de v iteji l uptători cu sabia pentru păstrarea mo
şiei străbune, cât şi vrednici închinători ai lui
Dumnezeu şi propovăduitori de l umină, a fos t
numai firesc c a , după îndrumarea măsurilor d e
unificare politică ş i consolidare economică, s ă se
procedeze şi pe terenul cultural la îndeplinirea
acestor tendinte.
Astfel, formând o verigă în lanţul acestor stră
duinţe, s'a înfiinţat prin Inaltul Decret HegaI NI'.
507, din -1 8 Februarie 1 92'l , Secţiunea regională
Cernăuti a Comisiunii Monumentelor I s torice, ai
cării m'e m bri sunt domnii :
Dr. Ion 1. Nistor, profesor u niversitar, Cernăuţi,
Dimitrie Dan, consilier în consistoriul arhiepis
copal al Bucovinei, Cernăuţi, Teofil Gramatovici,
director general la secretariatul Cultelor, Cernăuţi,
şi ing. Hugo Rezori, consilier tehnic la secreta
riatul Cultelor, Cernăuţi.
Pentru constituirea acestei secţiuni, conform
disposiţiunilor legale, membrii ei arătaţi mai sus
au fost convocaţi în şedinţă pe ziua de 6 Aprilie
'1 92'1 , în rectoratul Universitătii din Cernăuti,
alegând preşedinte pe d. dr. I on r. Nistor şi stâ
bilincl totodată în mod provisor programul de
lucru al secţiunii referitor la inventarierea, stu
dierea şi supraveg" erea monumentelor istorice din
această regiune ; ca secretar al secţiunii a fost
propus, şi ulterior confirmat, d. dr. Oreste Lutia,'
con ferenţiar pentru istoria artelor la
niversitatea
din Cernăuti.
Aşa a luât fiinţă în Bucovina organul însărci
nat cu supravegherea şi conservarea monumen
telor istorice, atribuţiunile căruia le înşiră legea,
în basa căreia fiinţează această instituţiune, în
art. 2 precum urmează :
a) să îngrijească de conservarea staţiunilor sau
10calităţilor preistorice, clasice, m edievale şi în
genere istorice, cum şi de conservarea şi restau
rarea imobilelor şi obiectelor vech i ce ar presinta

un interes istoric sau artistic, eventual a flate chiar
în posesie particulară ;
b) să supravegheze toate săpăturile şi căutările
de monumente şi obiecte vechi, care nu vor p u
tea ii făcute fără aprobarea Comisiunii }\I [onumen
telor I storice ;
c) ă inventorieze monumentele, c um şi odoa
rele vechi dela mănăs t i rile şi bisericile din ţară,
cum şi toate cele prevăzuLe la aliniatul a) ;
d) să înlesnească înfiinţarea de m usee regionale
cu obiectele ce intră în cadrul preocupărilor Co
misiunii, care nu v a putea funcţiona decât cu a
probarea şi supravegherea Comisiunii ;
c) să p ublice studii şi un buletin cu privire la
monumentele istorice şi la lucrări.
*

De aici înainte, sec�iul1ca regipnală Cernăuţi,
conştientă de chemarea ei şi a v<'md totdeauna în
vedere principiile stahilite de lege, şi-a început
activitatea, ale cării resultate le arată rapor tul
ce urmează.
Trecutul B ucovinei, al colţului celui mai înaţn
tat spre Miazănoapte al vechii Moldove, din care
până acum un veac şi j umă tate făcea parte inte
granLă, ni ilustrează în modul cel mai lăm urit,
de ce pe teritoriul acesta au putut să se menţină
un număr considerabil de biserici vechi şi ma
năstiri, în schimb însă foarte puţine monumente
arhitectonice profane. Din adanci vremmi această
ţărişoară a fost teren obişnuit de crâncene l upte
şi vad hordelor n ăvălitoare, aşa că puţinele clă
diri mai importante, curţile boiereşti, ce se ridicau
pe alocmi, cădeau în curind victimă furiei răz
boiul ui, de care rămâneau ferite bisericile şi mă
năstirile, zidite mai la adăpostul codrilor. Afară
de aceasta însă mănăstirile, care în vremurile de
demult serviau ca ultimul loc de refugiu în faţa
duşmanilor năvălitori şi ca loc de vecinică odihnă
a domnilor şi boierilor ţării trebuiau să fie puter
nic întărite, pentru a p utea resista tutmor ata
curilor.
Nu numai faţă de năvălirile duşmane din tre
cutul îndepărtat au ţinut piept aceste clădiri ale
strămoşilor noştri, dar şi mai în urmă, când din
tl'Upul Moldovei au fost rupte b ucăţi, bisericile şi
mănăstirile ca nişte făclii de strajă a u ţinut mereu
aprins focul credinţei şi speranţei într' un viitor
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mai fericit al neamului românesc de aci, răzletit
şi cuprins de străini .
În schimb ni s'au păstrat n umai puţine clădiri
profana din vremurile mai vechi, care ar ii de
amintit, fie din punct de vedere artistic sau is
toric. Singurul monument important în această
privintă este cetatea S ucevei, vechea C urte dom
nească a lui Ştefan-cel-Mare şi cheia stăpânirii
drumurilor Moldovei. Astăzi rămasă n umai r uină
- cetatea, după ultima distrugere prin asediere
şi foc, a dat multă piatră din zidurile ei pentru
casele cetăţenilor din oraşul Suceava - ni este
destulă mărturie că pe acele vremuri oamenii a
veau şi pentru acest fel de clădiri aceiaşi price
pere şi îndemânare ca pentru clădirile bisericeşti.
De altfel însă, păstrandu-se din această cetate atât
de puţin, rostul diferitelor părţi se lasă mai mult
bănuit decât cunoscut. De la a doua cetate întă
rită, aceia a "Teţinului" de lângă Cernăuţi, au
ră mas numai resturi de dărâmături, care nu per
mit nicio conclusie asupra formei ce aveau mai
de m ult acele ziduri mistuite de vremuri.
Cu atât mai importante însă pentru desvoltarea
artei arhitectonice şi în special pentru arta bise
ricii răsăl itene sunt ctitoriile Domnilor şi boierilor
moldoveni, biserici şi mănăstiri, ce s'a u păstrat
în Bucovina şi dintre care unele, prin împodobi
rile lor cu fresce, represintă o valoare nemăsu
rată artistică şi istorică.
Pentru o mai bună înţeleg'ere, dăm mai jos u n
tablou cronologic a l monumentelor b isericeşti mai
importante ; menţionăm, însă, că se mai găsesc bi
serici de importanţă mai redusă din secolul al
XVIII-a, şi anume mai ales din timpul cel d'intâiu
al ocupaţi unii Bucovinei, clădiri care însă nu posedă
vre-o valoare artistică. Este semnificativ că, ime
diat ce prin răpirea Bucovinei au fost rupte tra
diţiile meşteşngului clăditului şi relaţiile cu ve
chea Moldovă, a scăzut complect şi nivelul ar
tistic al clădirilor ridicate d u pă acea dată aci, de
străini.
•

Secolul al XIV-lea şi timpurile mai vechi
1. Cetatea "Teţinului", d upă tradiţie zidită de
Cavalerii Teutoni.
II. Biserica vechii episcopii din Rădăuţi, cu
hramul Sf. Nicolae, după tradiţie din vremea lui
Bogdan-Vodă, adăogită de Lăpuşneanu-Vodă ; con
trar felului de a clădi în Bucovina, această bise
rică are trei naosuri : un naos central şi două
noasuri laterale, unite cu noasul central prin bolţi
transversale.
, III . Biserica Sfintei Treimi din Siret, d upă tradiţie
din a doua jumătate a secolului XlV-lea, atribuită
de unii Voevodului Moldovei Sas, de alţii l ui
Petru a l Muşatei.
IV. Biserica Naşterii Sf. I oan Botezătorul, tot
din Siret, după tradiţie din a doua j umătate a
secolului X l V-lea, zidită după unii de Margareta,
maica l ui Petru al lV!uşatei.
V. Biserica MirăuţHor din Suceava, d upă tra
diţie biserică mitropoli tană şi de încoronare, da
tand, cum se pare, din ultimul deceniu al secolului
X T V-len . Distrusă în cursul vremurilor, a rost pro-
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babil în întregime retăcută prin secolul al XVI I-lea.
Curând, ' după răpirea B ucovinei, biserica Mirăuţi a
fost vândută pe cale de licitaţiune la diferiţi ce
tăţeni din Suceava, până ce o cumpără un maior
Ion Florea, pentru a o dărui com unităţii rOlllc\
neşti parohiale din S uc0ava, cu uricul de dona
ţiune din 29 Novembre '1 799 ; astfel geuerositatea
acestui credincios salvează acest monument istoric,
ajuns obiect de târguială. Totuşi, pe urmă, din
causa sărăciei parohienilor, a fost folosită de către
armata austriacă şi de particulari ca magasie de
cereale, până ce în fine, între anii '1 89�-'1 90'l ,
supt conducerea arhitectului Homstorfer, a fost
restaurată complect şi redată menirii sale.
VI. Cetatea Sucevei, C urtea domnească a lui
Ştefan-cel-Mare, şi aşa-numita " Cetate de Apus"
� l ui Ştefan-cel-M are, de lângă comuna Şcheia,
J udeţul Suceava.
Secolul al X V-lea
1. Vechea mănăstire din Vatra Moldovi�ei, zi
dită d upă tradiţie de Alexandru-cel-Bun, distrusă
complect, rămase fiind resturi de temelie.
n. Mănăstirea Putna, zidită de Ş tefan-cel-l\' Iare
în anii '1466-'1469, dărâmată de Vasile Lupu şi
pe urmă reîncepută tot de el ; reconstruită din
nou de G heorghe Ştefan Voevod, probabil pela
'1652 şi restaurată de Mitropolitul Jacov .
III . Biserica din Pătrăuţi pe Suceava, zidită de
Stefan-cel-Mare la '1485.
IV Biserica din Bădăuţi, zidită de S tefan-cel
Mare la '1487, astăzi dispărulă, fiind distrusă la
temelie în l uptele anul ui '1 9 'l 7 .
V . Biserica din Sf. Ilie, zidită d e Ş lefan-cel
Mare la 1 488.
VI. Biserica din Voroneţ, zicl i tă de Ştefan-ccl
Mare la '1488.
�

Secolul al X VI-lea
1 . Biserica din Volovăţ, j udeţul Hăd�i u �i, zidită
de Stefan-cel-Mare la '1500-'1 502.
U: Biserica din Arbore, judeţul Rădăuţi, zidilă
de parcălabu l S ucevei L uca Arbore, la '1502.
III. Biserica din Răuseni, judeţul Suceava, zi
dită de Stelan-cel-Mare la 'l f)03-'l50 �·, fiind ter
minată de Bogdan al l I-lea.
IV. Biserica armenească Sf. Maria, zisă " Hagi
gaclar", zidită la '15'12.
sr. Biserica armenească Sf. Cruci, zidită de ar
meanul Carste Hanco la H 52'1 .
VI. Biserica din Părhăuţi, zidită de Logofătul
Gavril Totruşan la '1522.
VII. Mănăstirea Sf. Gheorghe d i n S uceava, în
cepută la '15'14 de Voevodul Bogdan-cel-Orb şi
isprăvită la '1522 de fiul său Ş lefăniţă ; pridvorul
bisericii a fost adăogat în '1 579 de Mitropolitul
Teofan. Turnul-clopotniţă a fost zidit la '1586 de
Petru Şchiopul, azi cu un etaj p us pe la sfârşitul
secol ului al X I X -lea.
VlII. Mănăstirea Homorului, zidită la '1530 de
logofătul Teodor Bubuiug.
J X. Mănăstirea nouă din Vatra Moldoviţei, zi
dită la '1 53'1 de Petru Rareş.
X . Biserica S f. Dumitru din Suceava , zi dită la
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de PeLru R areş, iar turn ul-clopotniţă

la '1 56'1 de A lexandru Lăpu .nea n u .
X J . Biseri c a d i n Zăhăreşti, j u d e ţ u l Suceava, zi
dită hl. ' 1 3 42 de pârcă b b u l H o ti n ul u i Nicol8.e

H irovici.
XlI. B iserica c u hra m ul învierii l u i Hristos, zi
d i tă la '1 550 de Doa mna Elena R areş, azi biserică
greco-ca tulică ruteană, fii n d ceda tă de că tre fos ta
s tăpânire : l us L r iac:ă, supt I osif l I-lea, m a i în tai u ro
m a na-cato l icilor şi pe urmă H utenilor greco
catolici.
TI U . M ănas tirea S uceviţa, zidită la ,] 578 de
G heorghe şi J erem i a .M ov il ă .
X IV . Biserica s r. A xenl e, fostă m ă năstire ar
menească, zisă "Zamca !( l âng�i. S uceava, zidită
d upă tra d i ţ i e de A rmea n u l A gopş i n, în pri m a j u
mătate a seco l u l ui a l X V I -lea.
XV. Biserica ai'menea sea se Si m i o n , z i s[\ " T ur
n u l R oŞ" , zidită d u pă tra diţie pe l a anul '1 600.

Secolul 'OI X VII lea
1 . Mănăs l irca Dragum iru<.l, z i d i tă pe la 1 002'1 008 de Metropolitul Anast; t sie Cri l l l ca .
n . Biserica s r. Nicolae elin S uceava, refacută

între an i d 6'JO-'1 6H de M arele
Prăjescu .
J U . Bise r ic a din Sulca, z i d i lă
v o d u l Ş tefan Tomşa.
I V. Biseric:l din Toporă u ţ i ,
zidiL�i de erezii l u i Miron-Vodă

Vistiernic Nicolae
la '1 623 de Voe

j ude�ul Ce rn ă u ti,
Rarnovschi, d upă

t G33.
V. Biserica Adormiri i Maicii Domnului,

fostă
mănăstire de m a i ci, din S uceava, zidită la '1 G3l=l
de călugări ţa Nastasia şi fiica ei Anghelina .
V1 . B is erica S f. I oan Botezătorul, d i n S uceava,
zid i Lă la '1643 de Vasile-Vodă Lupul.
V I I . Biserica elin Mănăstioara ( S f. Onuh'eiu), ju
d e t ul H ădă uti, zidită l a ' 1 67'1 de Stefan- Vodă Petri ce ic u .
'
o

Secolul al X V/II-lea

parohied e ; asHel în raportul ce urmează vom vorbi
aproape excl usiv despre aceste c lă d i ri bisericeşti.

Activitatea de restaurare şi conservare
În unii 1919 şi 1920
Pe măs ură ce, prin a l ipirea B ucov i nei la ţara
mamă, se întorcea vbţa mai n or m a lă, una d i n
grijile principale ale A d m i nistra ţie i Fondul ui bi
sericesc ortodox rom a n din B ucovina a fo s t de
a remedia acele pagube ce le C:1usase razboiu l
bisericilor i s torice a l e ţării. A ceste pagube a u fos t
prod use pri n bombardamentul armatelor belige
rante şi prin jăfuir!, iar clăd iri l e ră m a se neatinse
de aistrug'er i l e oamenilor au [.,:;t cu atât mai ne
m ilos roase de d intele vrem i i , de oare ce aproa pe
şa>\e ani totul a fos t l ăsat în v o i a sorţii, neexecu
tandu-se niciun fel de l ucrări de conservare.
urgiei razbo i u l ui a căzut jertfa din nefericire
una din c L i toriile lui Stefan-cel-Mare, b iserica
dela Bădăuţi, care a fost distrusa până la temelie ;
armata a ustriacă a 3'r u n cat-o în aier, de oare ce
presi nta un p unct de reper prea remarcabil pen
tru artileria ruseasca, consideraţie care în tim p u l
războiullli a făcut !:l ă dispară u n monument de o
valoare de n erăscurnpărat.
Din această b iserică cu acoperişuri i ntercalate,
.�ţnpodobiLă cu un brau de discuri smălţui te ş i
rnai ales c u o ad mirabilă pictură veche î n frescu,
rI!:ltăzi n u a m a i ră mas decât n u mrl i r uina clo
potnilei şi pi a tra cu pisania ctitorească, care cu
jale ni povesteşte, că :
(( [n a n u l 6988

(1481),

Şlef-m

Iulie 8, i,n

l 'oevod, din

m i la

hti

D u m n e zeu

Do m n Tării Moldovei, fi1tl ltt i Bogdan I Toevod, si Ctt p } 'ea- i 1. tbiltd său fiu Ale:candnt

au elat 'I 'ăzbo i u la Râml1 ic c u Basamb Voe1,()(l cel tâ năr, Do mmtl Tă'r i i Româneş t i,

z is Tepeluş, ş i i-att

1 . Biserica din llişeşti, j udeţ u l S uceav a , zidită
la 'l 7 1 -1, de Ionaşcu şi A lexan d r u Jsăcescu.
l J . ,/ ; Lâlpul l ui Vodă " de l ângă Va m : l , j udeţul
C'u u p u l u n g, din ani i 17 H i-t 7t 7 .
1 I l . Biserica d i n Ti�a u �i, jude ţ u l S uceava, d i n
a n u l '1735.
] V. Biser icuţa-sch i t di n Crişc�'a L ic, j u deţul Cer
n�i uţi, c t i l ur i e răzăşeasca, d i n a n u l 'l 765.
V. Hi"erica din H orecea, jude � u l Cernauki, d in
anul ' 1 7( j7, precu m şi u î n treagă serie de b iserici
de p uţin�l im po rt a n ţa din ace st secol, p use în mod
provisoriu supt �cuLul Cum isi un i i M o n um entelor
I storice.
Din seco l u l rll XJ X - I ea ar fi de a m i n tit n um a i
h i scric;\ d in �ipenif, care datează d i n a n u l '1 8 '] 2 ,
presi n t<lnd forme destul de bune.
D i n această consemnllre reiese ca cele mai multe,
se puate spune, aproape Loate monu mentele isto
rice d i n Hucoyjna sunt biserici, şi anume orto
r luxc rum:'me, (lin1re care o parte s u n t s usti n u te
d i n m ij lurlcele fond u l ui bisericesc orto do x rom;1.n
d in l 1 ucovi na, iar al Lă prl r te de către co m unele

lww

z i ua sfâ n / t d u i mctre muce n ic P1'ocopie, 10

Ştefan

Voevod ş i

ajtdat

l-a u

Dnm n eze t t l u. i

băt u t pe

Basarab

Voe I /oel . .<:ii Ct tt fost a i ce p et ire mare a Ba

sa' }'(tbe:� tilor. f )1'e)Jt care S lefan
m ă r i t a ii a vo ie ş i cu

uună

Voe l 'oel, C 1 /,

ch ib;:;u i l l ţ ă a 1l

b i n e v o i l de a n ;:; irlil acest h 1Yt 1n i n n u mele

Sfâ l l t v ' z / i i 1 ) / (l 1 'e )1HlGe n ic P1'ocop ie, la a?wl

OD95 (1487). .':i i s ' a 'i,? we) , u t in l u n a T u n ic
8 � i s'a u săvâ1'�it i l 1 l 1'U rtcelm) a n , In))((
N(l iem v ?'ie 1,' 3. 11

Situaţia în an u l '1 9 '1 9 a fost aproape de despe
rat, întru cat treb uia de îndeplinit o m uncă 3proape
de nedovedit, l ipsi a u l ucrătorii calificaţi, depre
cierea ]Janu l u i era a c u m destul de progresată, pre
ţurile materialu l ui şi salariile l ucrătorilor erau ur
cate, m ulte m f.\teriale peste tot nu se puteau ob
ţinea şi starea diferitelor clădiri era aproape de
salată .
L ucrari l e I n manastil"ile Dragomirna ş i Vatra
' M ol dovitei, care a u fost î n cepute încă în anul '1 l=lH,
( l i n c ::m sa i zb u c n i ri i razboi ului au treb uit să l1e
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întrerupte deocamdată ; încă în primele săpl ămâni
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siderat pe atuncea de o d urată de n umai cdJeva l Ul J i .

Vederea mănăstirii Dragomirna
ale război ului s'au p utut exec uta cu di ficultăţi mari
l a Vatra Molclaviţei şi la biserica mănăstirească
din S uceviţa acele l ucrări care trebuiau să scu-

tn această stare clădirile amintite mai s us a u
petrec u t tot timpul război ul ui ş i pri m u l an d u pă
prăb uşirea A ustrie i ; urmările însă au fos t într'a-

Mănăstir�a nouă Vatra-Moldoviţei, in anul 1914
lească aceste clădiri pentru c ursu l războiului, con-

devăr deprimante.
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Bi serica parohială din Siret, clădită înil�::.te cu
mai m u l t de cinci sute ani, stătea complect dără
pănată, din 1 9 1 2 în şchele.

Onufreiu), Vatra Moldoviţei, împrejmuirea mănăs
tirei P utna, biserica din Arborea. Acoperişurile bi
sericilor din S uceviţa, Rădăuţi, Onut, Toporăuţi,

Biserica parohială din Siret, după restaurare

Biserica din Solca, deteriorată in cursul războiului

J a r a doua biserică din . iret, cea dela Sf.
Treim e, poate mai veche încă decat cea ante
rioară, avea mari deteriorări la acoperiş. într'o
stare deosebit de rea se afla b iserica din Solca,
lovită de mai mul te granate, dintre care una dis
trusese pe j umătate t ur l a de m ij loc a bisericii.

Pătrăuţi, Părhăuţi şi L ucavita erau complect stri
cate, astfel că a fost necesar de a se proceda la

Biserica din Horecea cu turnul distrus

o acoperire cu tot ul nouă. în măsură m a i mICa
n umai au fost stricate acoperişurile bisericii mă-

Biserica SI. Treimi din Siret (jumătatea sec. XIV)

De teriorări similare suferise şi biserica mănăs
tirii de odinioară Horecea din apropierea Cernău
t ilor ; tot din causa evenimentelor război u lui au
fost deteriorate bisericile din Mănăstioara (Sf.

Biserica din Rădăuţi inainte de restaurare
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năs tirii din S uceava, al turnului b isericii Sf. Du
mitnI în S ucea-v a, al chiliilor din P utna şi tur
nul u i celui mare de acolo, reparat n umai pro
visoriu În anul 1910, în fine acoperişul mănăstirii
armeneşti "Zamca" lângă Suceava, pe cand grave
stricăciuni se produseseră prin tasare la " Biserica
Roşie" armenească şi la biserica S f. loan Botezătorul,
ambele în S uceava, la cea din urmă fiind înce
:pute chiar în pre;tj ll1a războiului lucrări de con
sol idare, care însă la fel au treb uit întrerupte,
fapt În urma căruia tasările a u progresat, crăpă
t urile l ua l l d dimensiuni aproape periculoase. Ce
lelalte c lăcliri i s torice aveau toate deteriorări mai
m u l t sau mai p Ll �i n serioase, asHel că pretutin
deni erau necesare l ucrări urgente de restaurare.

Biserica din Mănăstioara (SI. Onufreiu)
Situa tia era complicată de fap t u l că a fară de
mijloacele fondului bisericesc ortodox roman nu
era u la disposi�ie a l Le res urse băneşti şi că
veni turile acestui fond, de altfel atat de bogat,
erau foarte neînsemnate din causă că numerariul
era plasat în împrumuturile de războiu, veniturile
pădu rilor însă era u foarte reduse din ca u a s ta
gnaţiu nii generale şi a contractelor de exploatare
încheiate de mai înainte cu termen mai l ung ;
din femd urile existente treb uia sustinută înainte
de toate mullim ea preoţilor şi a funcţion arilor,
şi afară do uceasta satisfâcu te obligatiunile le
gale ale patronatelor, precu m şi alimentate nume
roasele s u l JVentiuni pentru re racerea bisericilor şi
caselor preoteşti, distruse prin opera tiunile răz.,
boiului.
În aceste împrejurări deci, pentru activitatea de
conservare a clădirilor rămanea în fiecare an nu
mai �1l1 neînsemnat fond, astfel că în prim u l rând
trebUIau executate lucrările cele mai urgente,
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pentru a evita ivirea de noi deteriori.îri. Cu a
ceastă ocasiune însă, era necesar de a se ţinea cont,
înainte de toate, de acele biserici care serviau şi
necesitătilor cultului.
Plecând dela aceste puncte de vedere, s'a în
ceput în anul 1919 cu repara tiunea bisericii din
Solca, ctitorie a Voevodului Moldovei Stefan Tomsa,
din a n ul 1623, care fusese restaurată complect 'în
pri m ul deceniu al secol ul ui acest uia. Pentru a
oh�inea materialul necesar reparaţi unii acoperişului
de ţig'le al b isericii, a fos t fatal să se descopere
turn u l clopotnitei, de oare ce astfel de material nu
se găsia în ţară, şi n ici nu se p utea procura din
străinătate, din causa dificultăţilor financiare şi de
transport. Acoperişul acestui turn a fost blănit în
mod provisoriu c u scânduri, şi abia în anul '1 925
s'a p u t u t înnoi cu tigle de provenientă ardele
nească. 1 ână atunci fondurile disponibile nu per
miseseră executarea acestei lucrilri şi chiar la a
ceastă dată proc urarea de ţigle din străinătate
era ata t de costisitoare, încât nici nu putea fi
luată în vedere.
În a n u l 'j 9 '1 9 au fost asigurate şi bisericile Sf.
D u m i tru şi biserica mănăstirii Suceava prin re
paratiunea a\�operişurilor.
CreÎndu-se în a n u l '1 920 o sectie tebnică pe
langă direcţi unea generală pentru C ultea Cernăuţi,
1 ucrările au început a lua un curs mai vioiu, care
însă avea mereu de suferit în urma reducerii
fond urilor necesare.
În anul '1920 s'a termin<.t cu lucrările de res
taurare la biserica din Solca, clopotnita din P u tna
a fos t previ.îzută cu un acoperiş nou, la fosta mă
năstire din Vatra Moldoviţei s ' a u început l ucră
rile pentru acoperirea din nou şi anume au fos t
acoperite m a i întai u turn LU'ile d e apărare, care
erau cel mai m ult de teriorate, precum şi fosta
clădire a chiliilor, al cării acoperiş suferise m u i t
s up t focul granatelor, ba chiar pe alocuri era
total distrus şi în celelalte părţi complect p u
trezit. Acoperirea din nou a bisericii de acolo a
rămas reservată anul ui următor, de oare ce mai
în tâi u trebuia soluţionată chestiunea formei n eope
rişul ui, as upra căreia se va reveni mai jos.
Afară de aceasta s'a reconstruit turnul din mijloc
al bisericii din Horecea, cu care ocasiune au fost

.,

Turnul bisericii din Solca după restaurare
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dp. osebit folos planurile de construcţie aflate din

timpuri anterioare. De altcum l ucrările la această
b ise rică , care datează din anul t 767, presintă un

Biserica din Horecea după restaurare
in teres istoric mai ales prin faptul . că în
a av ut loc întrevederea între î m păratul Francisc 1 - u al Austriei de
odi n i o ară şi Tarul R usiei. Ele au
fost destul de ilnevoioase, de oare ce
boltile suferiseră m ul t d in causa
intemperiilor şi tre bu ia u schim
b a te, ceia ce a necesitnt o schelă
rie complicată.

fa ţa ei

ancore de fier î n locul c e l or de lemn, putrezite
între timp, şi s'a preînoit acoperişul bisericii.
Cu această ocasie n u s'a p u t u t în t reb u i n�a ca m a 
terial de acoperire decât şindrilii , fi i nd -di p a n t e le
acoper i ş u l ui s un t m u l t prea plecrl t e pent r u lablă
şi tabla obişn uită ar fi corespuns poate cerin �elbl'
ul i l i tă ţii , în n ici un cas însă nu ar fi s a ti s fă c u t
în privinţa e:,te tică şi nici nu S';)I' fi a r mo nis a t c u
ca rac te ru l m on um e n tal precum şi c u del l m i ta tea
u n u i m onument istoric a l :'l l de imp or t a n t . Tab l ă
d e cupru însă pen t m s u pra fe �e at;'lL de m a ri n u
se poate astăzi nici obţinea şi n i c i p Iă Li ; dar n i c i
ţigle pentru acoperişuri n u a u p u t u t fi procura te
la acea vrem e.
O s ch i m b a re a for m e l or acoperi� u r i lor, precum
3'a propm; din m u l Le pi:i r�i, m ai :11e5. fo r m a de a
coperişuri CLl J l l se a mi r ed a t ă pe vechi l e ic o a ne
;lle c t i tori lor şi a cări i rec o ns tr u i re se cerea d i n
p a r tea m u l tora, n u a putut fi ac ce p ta tă, fiindcă
formele acoperişurilor existente aveau acum o
anumi tă vechime şi forma u un sem n caracte
ristic pentl'll întreg-u l complex de clădiri cUn Va
tra Moldoviţei, prin urmare se făcu::icră aşa-zicin d
istorice, iar p e d e altă parte r econs t r u i r e a unui

Anul 1921
În l una Februarie a anului '1 92 1
rlm ară t a t
mai sus, S e c ţ i u n e a r egi o n a l ă
Cernă u t i a Comisiunii l\'[onumen
telor I storice şi, încep;1nd de la a
ceastă dată l ucrările de conser
vare şi restaurare a monu m c n te 
lor istorice din Buco v i n a s'a u exe
cutat cu ştirea şi supt con tro
l uI acestei S e c ţi un i , care pentru
resol\'Îrea chesti u nilor c urente a
tinut în c ursul anul ui acestuia
următoarele şedinţe în s a la R ec
to ra tu l ui Univel'sitătii de :1 Ci :
'1 . La 6 A prilie '1 92'1 (preseIl �i
d-n i i N i s tor, Dan, R ezori ) .
2. La 2 4 I unie '1 92 1 (prese np

s ' a înfiinţat, precum

d-nii : Nistor, Dan, Hezori ) .
3. La " l4 Decemvrie 1D:? 'l ( pre 
sen ţi d - n i i : Nistor, Dan, G rama
tov i ci , H ezori ) .
S'a u con ti n u a t în pri m ul r:ll1d
l ucrări le î n "\ a tra M o l dov i lei 
C LI o che l t u i a l!i de 659.000 Ici,

s u mă a fecta lă în înlregi m e de că
tre directiu nea Fon d u lui b isericesc
ortodox " rolnc'm p in B u cov i na - ,
s au astupat crăpă turile la t urnu 
rile d e apărare, car.e an fost
asigurate prin introduce re a u no r

Biserica din Vatra Moldoviţei inainte de restaurare
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s Li I de construcţie din timpuri anterioare, dacă
acesta m a i ales n ici nu cores pun de cerinţelor şi
n ici concepţiei nemurilor noastre, este a se con
sidera ca o Cal ş i ficare 1).

Biseri.:a mănăstirii SI. Gheorghe în Suceava
Forma acoperişurilor intercalate
in treaga sol uliune a formei de acoperiş, precum
se a l Jă red ată pe icoanele ctitoriceşti ale diferi 
telul' b iserici ca : Vatra Moldoviţei, S uceviţa, Vo
roneţ, etc. nu poate în nici o privinţă fi numită
satisfăcătoare, căci asupra îndreptăţirii estetice a
form elor se poate mul t d iscuta, de oare ce ele n u
pot m ul ţ u m i u n sentiment normal , din ca usă că
evol uarea turnului, necesară pentru relevarea cons
trucţiei centrale, porneşte din locul cel mai josal a
coperişului, şi n u-precum ar fi necesar din punct
de vedere organic-din partea cea mai de s us. A
ceasta însă nu se presintă organic, ci neconstructiv.
Toa tă sol u ţia nu este, d upă părerei mea, nim ic
alta dec<lt îI1cercarea pu ţin cam neiz b u tită de a
evita inconvenientul ce se isca se prin fap l u l că
form e de construcţii produse sub condi ţiuni cli
m a lerice c u tot u l diferite a u fos t deodată lraDs
plantate în D ucovina aspră, boga tă în ploi ş i î n 
deoseb i î n zăpezi. Că în .B ucovina formele de a 
coperişuri , prov e n i te d i n reg i un i l e dela M iază-zi
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plan, care în regiunile sudice era s u ficient, şi
care la diferitele biserici din Moldova şi Muntenia
se construia chiar cu întrebuin tarea de olane
" tuile arabique" (nemţeşte " Monct und Nonne"),
existând încă şi astăzi , treb u i a să fie înlocuit în
.B ucovina c u u n ul m ai inclinat, ale cărui s upra
feţe însă pre t utindeni intrau în conflict cu cons
lrucţia centrală. Accentuarea organică corectă şi
nes lingherită a singuratecelor părţi ale construc
ţii lor precum s unt : construcţia basei stelale il
tal 1 l b urul ui nu era posibi lă, dacă nu voiai să se
producă o evoluare în înălţime cu totul dispro
porţionată a acestor părţi , care însă din punct
de vedere al esteticei ar fi dat un res ultat ab
solu t nesatisfăcător. Pentru a demonstra însă părţile
construc ţiilor, analog b isericilor din miază-zi, artis
tului de atunci i-a venit l deia deoibrăcării acelor
părţi, ceia ce a produs osil uetare cu totul bizară.

Acestea ar fi momentele estetice şi istorice. in
privinţa constructivă însă, liberarea turnului tre
b uie de-a dreptul refusată, fiind-că, cu toate aco
perişurile intercalate şi alte construcţiu n i auxiliare,
o parte a apelor de ploaie totuşi se revarsă contra
construc�iei centrale a tmnului şi Q umezeşte. In
vreme de i arnă însă, între acoperişurile construc
�ilor laterale ale absidei şi cele ale conchei pe
de o parte şi basa ,pătrată a turnului pe de
altă parte, se formează veşnic colţuri pli n e de
zăpadă, care mai ales în spre partea de Nord,
unde omătul rămâne mai l u n gă vreme, produc
lo t deauna u meziri ale z idăriei. A fară de aceasta, la
margenile basei stelate şi la acoperişul turnului se
formează mereu ţur�uri de ghiaţă, care dela înăl
ţime con siderabilă cad asupra acoperişului, sfă
râmând ţiglele acoperişului, tabla de cupru încă
o perforează şi astfel creiază accesorii noi pentru
i n trarea umezelii. Acestea nu sunt nici d ecum
raţionamen te teoretice, ci experienţe am are, culese
d i n practică, din vremea când s'au exec uta t l ucră
rile de conservare la biserica mănăstirească, res
taurată î ncă înainte de 1 9'1 4, î n P u tna, S uceava
şi mai ales la b iserica Miră u ţilor în S uceava, unde
aceste acoperişuri da u prilej la veşnice ph'tngeri
şi îngreuiază î n mod îngrozi tor a t:it con servureu

�111)ll ll)l)�
Schiţă schematică a formei primordiale concepută la sud şi a formelor de acoperiş modificate i n regiunile bogate
în ploi şi zăpezi prec um au fost executate în Bucovina în secolele X LV-XVI
n u p u teau fi core.3p u nzătoare, acest l ucr u î l ştia
prea bine meşterul clădirilor de atunci j acoperişul
1 ) C o m i s i u nea Monulllenlelor Ist oricp 11 1 1 flll păI·l.it�eşle vede r i l e
rtccslui ["rtporL in Ch0sli unea rt coperiri i i Jiiericilor bLlCOyi ncne.

bisericii ca atare, cât şi a frescelor, atât de va
loroase d i n punct de vedere istoric. In special la
biserica Mirăutilor a treb uit să fie executa te în
anul 1 9 1 4 anevoioase lucrări de trans formare a

Buletinul Comisiuuii Monumentelor Istorice

A

6

http://patrimoniu.gov.ro

1 34

BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

acoperişului, pentru a scăpa de pierzare pictura
maestr u l ui care se a f lă la înălţimea pendan
L ivelor şi este - ce-i drep t - fără orice valoare
s ub raport istoric, cu atat mai superioară însă
d in punct de vedere al artei. Această p i c t ură , în
urma mnezelii ce pătrundea, era peste to t aco
pcri tiî ele b ureţi de m ucegai u (igrasie), care n u
m a i cu cea mai mare greutate a u p ut ut fi înlă
t u ra �i, iar germenii lor au trebuit să fie ucişi prin
Llll L ra Larnent special cu o soluţia
de clo rură de

merc ur.

A cela însă care a c ul es ,lsemenea experienţe,
avea oroare pentru astfel de construc�iuni de
acoperi ş uri. Avand î n vedere reaua impresie, pe
care aceste încercări de reconstruct i e a u făcut-o
în în treag,) l ume cui tă şi în deose] ) i la o m a re
va

pictaţi cu fresce, ceia ce s'a făcut cu cea mai
mare precauţiune. C ură ţirea picturii şi retuşarea
locurilor distruse sau pătate urma să se facă de
un pictor competent în conservarea frescelor.
Hecom a ndarea unui astfel de pictor-fusese l ua t
î n vedere pictorul academic domnul Ioan Balla,
care a exec utat î n modul cel mai constiincios di
ferite l ucrări mai mari în Bucovina, B ulgaria ş i
Serbia - s'a lovi t însă de greutăţi ş i l a urmă a
trebu i t să fie abandonată din l ipsă de mij loace.
Paralel cu această acţiune s'a executa t acope
rirea din nou a bisericilor în S uceviţa j a ta t pen t r u
biserica parohială, c a t şi pentru cea a mănăsLirii
au fost decisive, în ce priveşte forma acoperişului,
considerentele s us amintite j c:"t m aterial a fost
întrebu in ţată de-asemeni şindrila. În mănăstirea

Biserica din Vatra Moldoviţei, păretele din spre Sud
parte din istoricii romam, cari au aVLlt o atitu
dine roarte nega t i v ă m a i ales contra restaurării
biseric i i 1\ l iră u P lor, şi ţi nfl.l1d seama încă ele ar
gL"tmen t ul că pic L ur i l e b iser icii în \ atra Moldo
v i ţei, valoroase atit s ub raport istoric, c::U şi su
perioare ca artă, n u pot Ii expuse nici unor e
venttn l i tă L i , din toate aceste considera liuni s'a
păstra t cl:eelinţă principi ul ui, valabil 1'ila i ale:>
pentru acoperişuri, că l ucru l cel mai simplu e
întotdeauna cel m a i b un, şi s'a men ţi n u t şi res
taurat acoperiş ul în formă de şea, care 1<1 t i m pul
său a fost creat de antecesorii noştri, din o înţe 
leaptă cunoaştere a pericolelor ce sunt ascunse în
forma de acoperiş arătată pe icoana ctitorială.
În Vatra Moldovi ţei trebu iau îndreptate şi unele
pagube produse prin foc de granate la păreţii

S ucevi ţa a m a i fost restaura t un şir de c lădiri
accesorii, care fuseseră distruse î n cursul răz b o i u l ui.
in P u tna, unde acoperişul b i seric i i mănăstireşti
a dat prilej l . l noi plangeri, părţile de acoperiş
împrej urul t urnului au treb uit să fie prefăcute,
totodată însă au trebuit executate repara ţi uni la
clădirile de locuinţă şi economie, pentru a illlă
t ura cel p uţin întru cJ. tva deteriorările produse în
urma război u l u i şi a men ţinea obiectele în s tare
de u tilizare. La clădirea c h i l i i l or căl ug'ăreşti, s i 
t uată spre Nord, o parte a acoperişului de cără
m it:! a trebuit să fie înoită, preschimband u-se
totodată ş i construcţia şarpantei.
Biserica din V Ol·onet, importantă atat elin ptillCt
de vedere al istoriei, cat şi al artfli, a fost de-ase
menea asigmată în anul acesta prin reparaţiunea
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acoperişului j a fara de aceasta, ca lucrări mai mari,
s'a încep ut şi î n cea mai mare parte s'a termi
nat resta urarea ambelor biserici în Siret.

1 35

focul de granate la fosta biserică mănăstirească
în Mănăstioara (Sf. Onufreiu) de l d.ngă Siret.
Din a mbele biserici în Siret, cea mai veche la

Vatra Moldoviţei, p :>rtretul ctitorului Petru R a reş. Cu reproducrea biser;cii cu acoperişuri intercalate

De-asemenea s'a început şi acoperirea din nou,
precum şi repara ţi unea p 3 g ubelor produse pri n

St. Treime are gl ave stricăci uni la acoperiş, în deo
sebi acoperişul t urn u l u i era aproape complect d is
trus. Causa acestui defect a fost un şrapnel, ce
explodase în apropierea turnului şi, prin p uterea
explosiei, în parte aruncase cărămizi l e, parte le
deschegase. l ntemperiiIe vremii ani de-a ran d ul
şi-au produs şi ele efectul lor, ţiglele - în
urma putrezirii construcţiei de lemn a acoperi
ş ul ui turnului - pierzandu-şi cohesi unea, au căzu t
p e aeoperişul principal ş i l-au deteriorat î n aşa
fel că starea lui era desolală. Neplltand u-se ime
diat procura ţigle pentru acoperiş, cllpola mică
greu accesibilă a turnului a fost acoperită c u
tablă vopsită, iar ţiglele necesare pentru acoperi
ş ul principal au fost l uate dela t u rnul clopotniţei,
care în urmă a căpăta t un acoperiş de ţig'le
făltuite.
�I[câ complicată a fost restaurarea bisericii dela
parohia orăşenească în Siret (sec. XIV-lea), la care
două coloane dela pridvorul zidit ulterior înaintea
bisericii, erau crăpate. Pentru preschimbarea a
cestor piese de consl rucţie, greu p urtătoare, toată
sarcina păretelui de Vest a trebuit să fie sprijinită
şi coloanele înlocuite pe rând. C u această ocasie,
prin ajutorul financiar al parohienilor, s'au exe
cutat în interior, cât şi pe din afară lucrări de
curăţire şi de tencuială, cercetându-se totodată
foarte amănunţit păreţii în căutarea existen�e e
ventuale a unor fresce, cercetar,� care însa a
dat un resultat neg ativ. Terminarea acestor lucrări
a av ut loc abia în anul '1922, de oare ce frigul

�

T umul bisericii dela mănăstirea Putna
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m p uri u a

împiedccat executarea reparaţi uni l or
tencuiala de din afară. Este de observat că în
nii optzeci ai secolului trecut această biserică a
ăpătat, în mod c u totul lipsit de pricepere, u n
coperiş de tablă şi probabil şi forma cupolei t ur
u l ui a fost transfurmată, fapt prin care întreg
aracterul bisericii a s uferit o schimbare ; această
lfăţişare fu mărită prin c nstrucţia în s ti l renais
mce a pridvorului ceea ce n umai în favorul
Iădirii nu e, şi o privează În măs.mă largă de
; t racterul ei istoric.
H elativ si mple însă au fost lucrările începute
1

treb ui t să (ie preschimbată, cu care ocasie în A r
borea a (ost preschimbată şi o parte de zidărie în
piatră de talie, distrusă de un obuz. La biserica
din urmă, într'o perioadă a nterioară s'a tencuit
pe ele-asupra, din păcate, o parte din pictma în
frescă, de altc um atat de bine conservată, fapt
care strică în mod extraordi nar ; ocasional ar
treb ui neapărat să fie înlătmată de un pictor
priceput şi b i ne pregătit. În consecinţă, cu a cest
prilej relevăm încă odată necesitatea chemării u
n u i pictor conservaLT, experimentat în a s t lel de
l ucrări, care a fară de aceasta ar mai avea şi me-

Biserica din Voroneţ
acelaşi an în lV l ă năsLioara ( S e On u ll'eiu), unde
Iost înoit acoperişul de şi ndriUi , presch imban
u-se totodală o parte din construcţia de lemn a
wperişul ui, apoi au fos t astupate gămile produse
c granate, aşa că biserica a fost din nou asigu
ltă pentru u n şir de ani j păcat n umai că şi as
izi ea e fără uri ce îngrăditură, de ORfe ce garo u l
e l e m n c e existase î nainte de vreme a fost ars
e către H. uşi în tim p u l războiului şi nici p a nă
3tăzi încă n u a p ut u t fi reconstruit, l i psind fon
urile necesare.
În anul 1 921 s'a m a i executat acoperirea din
ou a vechii biserici episcopale d i n Hădăuţi şi a
31ei din Arborea ; la am bele, acoperişurile de şin
ril ă erau total stricate, ele asemenea ş i o mare
arte a construcţiei căpriorilor total p utrezi tă a
l

nirea să insLruiasdi p uteri li nere şi hăş t i naşe î l l
tehnica c ură ţirii ş i conservă!"ii picturilor în fresdi .
Pentru H ucov i na, această măsură este de o ne
cesitate urgentă, de oare ce în aceasLă singmă
provincie ar fi de executat asemenea l ucrări l a
nouă biserici ( Va tra 1\Ioldoviţei, Mănăstirea I k 
mor u l ui, Voroneţ, S uceviţa, Dragomirna, Arborea,
Hădăuţi şi Părhăuţi). Aceste l ucrări sunt însă c u
atat m a i necesare, c u ceH b isericile amintite c u
frescele l or formează u n tesaur national, care
este unic în l ume şi a cărui valoare " artistică şi
istorică este chiar nepretuită ; artiştii cari au pic
tat aceste biserici diferă în m u l te privi n ti de
modelele Mun telui Athos, hotăritoare pentru O
rient şi a u inspirat �i activi ta tea artiştilor dela
Muntele A Lhos, fapt care a exercitat apoi o in-
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f l uenţă asupra pic t ur i i înLreg u l ui ram s ud-esLic al
bisericii răsăritene. D:lcă însă nu se v or l ua mă
smi pentru o conservare pricepuLă , o parle e l i l l
acesLe pictmi este i nevita b i l exp usă pciri i , f: lpt a
cărui răspundere faţă ele posteri tate u u şi-ar pu
Lea asuma-o n i m eni. A fară de aceasLa î nsă este şi
o datorie n a L ională ca aces Le L esfl u re, v is i taLe în
ult i m u l tim p ' d i n ce î n ce mai eles de către că
lă tori d i n ţările el i n A pus, să fie conservaLe în
tr\m fel priceput şi destoinic.
In a nu l '1 92 1 , l a biserica s r. D umi tru î n Su
ceava căz u se o parte din m u l ura în l'u rrnă " re
Qaissrt nce", fii ndcă larm ierele m u l u r i i proem i n e n te
erau făc uLe, cu ocasia reconstruirii ei, din st:l lpi
de lem n . � upL că p t uşala ele trestie ; i s u pt tencu
ială, l e r- n n u l pulrezise în CUI" ul deceniilor, ş i m u
l ura căzuse î n parte. De ortre ce biserica servă
ca biserică parohială, era nevoie de cea m a i ur
gentă remed iere. Timi.nd u-se sea m ă de faptu l că,
pentru l ibera rea pă t w'ii d8 Lrestie a t latoare supt
ten c uia lă, î n treaga .pai·te exterioară a hisericii va
t rebui să fie supusă unei c urăţi r i temeinice, spre
a se l i bera frescele încă b ine conservate d i n
partea s udică, m u l m a în părţile că'z ute a fost
n umai c:'trpită, î n o i n d u-se construcţia. Cu ocasi a
scoateri i la iveală a frescelur, toaLă biserica v a
treb u i s ă ( le î n c unj uJ:ată ele un eşafodaj, de pe
care se va putea executa cu m ul t mai ie f ti n pres
ch imbarea larmierelOJ', dacă nu şe va prefera în
genera l o oarecare trans formare a în tregii arb l 
tectmi a bisericii, care a fost restrtumtă în an u l
'1 883, i m i tându-se prea pronunţat stilul Renaşterii.
H epara ttunea deci s'a l i m i ta t num:l.i la preschim
bmea părţi lor p utrede şi, a fară de aceasta, din

1 37

m o tive de p ură utilitate, fereşlile pridvorl.1 l ui, care
erau cOJ l lplect pu trezi te, a u fost înlocuite cu rtl tele

Biserica SI. Treimi din Siret

Biserica vechii episcopii din Rădăuţi, după restaurare .
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noui, fiindcă altfel ţinerea serviciului divin ar fi
fost imposibilă.
în ultima şedinţă a anului 1 921 s'a hotărat
a executa în anul viitor l ucrările de restaurare şi
consolidare la hiserica Sf. Ion Botezătorul din
Suceava, care presinta îngrijorătoare deteriorări în
urma unor crăpături longitudinale, causa..te de la
sarea unor părţii din temelia zidurilor. I n s faqit
mai amintim că secţiunea regională Cernău � s'a
adresat către I. P . S. S. M itropolitul B ucovinei
cu l:ugămintea să binevoiască a ordona redeschi
derea în palatul mitropoliei din Cernăuţi a Mu
seului arhidiecesan, închis pe vrem uri din causa
evenimentelor războinice ce a u trecut peste Bu-

directi unea Fondului bisericesc ortodox romiÎn din
Bucovina a afectat creditele necesare.
Aici e locul a aminti şi cu p uţine c uvinte
principiile conservării monumentelor, care erau a
plicate în Bucovina s upt stăpânirea s trăină. Prin
cipiul cardinal era următorul : de a conserva
totul ce exista, şi anume în starea preluată de
noi. Dacă din motive de utilitate sunt necesare
Iărgiri sau c lădiri accesorii la monument, ele s u n t
executate î n forme care răspund concepţiei d e
astăzi. Supt nici o condiţie însă un asemenea corp
s trăin nu poate ti construiL în aşa mod ca exe
cutarea l ui să producă impresia înşelătoare a u
nei existenţe mai vechi de cat cea fac Lică ; s upt nici

Biserica Sf. Dumitru din Suceava
covina. în motivarea acestei cereri s'a opinat că
acest Museu posedă obiecte deosebit de preţioase,
interesante şi instructive pentru arta noastră bi
sericească. Dar şi prestigiul Bisericii b ucovimme,
cu bogatele ei amintiri istorice şi artistice, precum
şi b un ul renume al Facultăţii teologice din Cer
năuţi cer cultivarea vechii şi c uratei n oastre arte
b isericeşti, şi deci expunerila acestui fel de obiecte
pentru lumea interesată. In sfc\rşit Museul, odată
redeschis, va form a un obiect de atracţie pentru
to� visitatorii acestui colţ istoric al Moldovei şi
un titlu de cinste pentru arhidiecesa Bucovinei.
în anul acesta nu s'a reservat secţiunii regio
nale Cernăuţi din partea Comisiunii centrale nici
o sumă de b.lni ; totuşi a fost posibil de a exe
cuta, cum am arătat mai sus, o serie de l ucrări
atat de importante numai mulţu m i tă faptul ui că

o condiţie n u poate fi urmărit scopul de a se da
noii părţi o astfel de formă înc;it s'ar presupune
că ea există dela începutul monumen tului însuşi,
căci aceasta ar însemna o ascundere realilătii.
Este dela sine înteles ca la executarea unor ast
ial de construcţii" accesorii nu suntem legaţi de
stilul monumentului însuşi ; acest principiu a fos t
observat chiar în secolele anterioare, ş i soluţii ca
de pildă la biserica Sf. S tefan şi a Minoriţilor în
Viena, unde stilul gotic se află linga cel baroc,
nu sunt nici de cum nenorocite, ci din potl'ivă în
cel mai mare grad interesante şi pitoreşti.
în ce priveşte lucrările de conservare ca a tare, se
s tăruieşte după putinţa ca ele să fie limitate
numai la astfel de lucrări care nu produc nicio
schimbare, în caracterul clădiri i ; adecă se tinde
într'acolo ca nu n umai sil ueta exis tentă, dar şi

http://patrimoniu.gov.ro

RAPO RTUL SECŢUNII REGIONALE CERNĂUŢI PE ANII 1921-1925
întrea caracterul clădirii, precum şi al împrejurirnii
să fi conservat. Din aceste m.otive s'a şi evitat
de a se î ndepărta vegetaţia ce creşte pe unele
monumente în ruină.

�

Vatra Moldoviţei, ruinele egumeniei vechi
Acolo unde creşterea copacilor produce prea
mari dis trugeri la o clădire, sau unde această
creştere, ca de ex. în S ucevi�a, este stin gheritoare
din alte motive, se î n�elege dela sine că trebuie
înlăturată. Acelaş lucru se poate afirma şi despre
vegeta�ia împrejurul clădirilor istorice. în ce priveşte
conservarea zidăriilor vechi, ne lovim în present
în B ucovina de !Dari greutăţi ; zidăria era la tim
pul său executată mai ales în moeloane, piatra
de la noi însă nu se potriveşte în general pentru
î nvelire, fiindcă nu resistă de loc intemperiilor
vremii, din care causă în curs ul ti m purilor zidăria
executată în moeloane s'a descompus şi a fost
cârpită şi căptuşită în cea mai mare parte cu că
rămizi, cu care ocasie s'au marcat apoi în ten
cuială - în mod absolut de prisos - con tururi de
talie ş i alte linieri. Cea mai raţională solu�ie în
asemenea casuri ar fi de bună seamă îndepărtarea
tencuielii întregi şi reparaţiunea zidăriei de desupt,
liberându-se moeloanele şi acolo, unde natura
pietrei nu admite acest lucru, ar trebui să se facă
tencuiala din nou, prin aruncarea c u 10pă �ica.
Aceste măsuri însă n u au ·p utut fi l uate în nici
unul din cele două casuri concrete, adecă nici la
reparaţiunea turnului clopotniţei bisericii Sf. D u
mitru din SuceavR, şi nici la t urnul de intrare al
mănăstirii S uceviţa, f i indcă în raport cu mijloa
cele existente ar fi necesitat l ucrări cu mult prea
mari, aşa că nu s'a p u t ut executa decât reparaţia
locurilor stricate, d upă care a urmat apoi zugră
virea întregului, pentru evitarea petelor.
1n toate aceste casuri, în care într'o anumită
epocă a penultimelor decenii lipsită de orice in
teres pentru activitatea de conservare şi stăpânită
de dorinta de a comprima totul în forme Rle sti' l ul ui "renaissance " , s'au executat astfel de cons
trucţii alterând caracterul clădirii, va trebui, ca la
momentul dat, adecă îndată ce vor exista fondu
rile necesare, să se urmărească prin măsuri radi
cale reconstruirea acelei stări care corespunde
mai bine caracterului adevărat al monument ului.
Zidurile l a mănăsLiri, zugTăvite roşu-ros şi cu
linii orizontale, v( )]' trebui să dispară, şi în locul
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lor să apară zidăria curată în ll10eloane sau pă
retele cu tencuiala aruncată din gros.
în ce priveşte materialul de acoperire pentru aco
perişuri, trebuie să amintim că, în locul plăcilor
.de plumb şi al ţig'lelor în formă de coadă de
castor, care erau întrebuin�ate din început, a ur
mat apoi peste tot şindrilă ; la l ucrările la aco
perişuri, exe.cutate sub fosta administraţie a ustriacă,
pe l a '1900, s'au î ntrebuinţat ţigle smălţuite din
Ther nepau. A cest ma terial es te foarte SClU1Jp, şi
astăzi aprQape nici nu poate fi proc urat. A fară de
aceas L a s'au mai făcut obiec�iuni din diferite p8r�i
competente pe motiv că acest material este fa
bricat în colori prea bătătoare la ochi şi s trăine
de caracterul local şi afară de aceasta nu capă tă
"pati n a " , deci nu se va adapta nici când aspec
t ului antic al întregii clădiri, aşa că acoperişul va
fi înto tdeauna în contrast izbitor cu zidăria şi va
forma un corp străin în organismul monument u
l ui. Mai b une şi ieftine, de şi şi ele căpă tând n u
mai cu greu "patina" , erau ţiglele nesmălţuite
de aceiaşi provenientă ; astăzi şi acest m aterial e
de asemeni prea scump, şi se găseşte în sLTăinătate,

Suceviţa. Turnul dela intrare, în stare de reparaţie
iar asupra cali tăţii materialul ui de provenienţă
ardelenească nu putem da deocamdată nicio pă
rere, l iindcă a fost aplicat abia î ntr' un singur Joc.
Condiţiunile atmosferice şi locale pentru acoperi
rea cu ţigle nu sunt în general tocmai favorabile
în B ucovina, căci înainte de toate în treaga popu
latiune a utohtonă are o aversiune de neînvins
conh'a acoperişul ui de ţig'le, l ucru care îşi al'e
pricina în faptul că aproape toate acoperiş urile de
ţiglă presintă m ereu stricăciuni şi crăpături, Acest
inconvenien L, pe care îl înt:Unim foarte des aci la
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noi, provine din faptul că maLerialul de ţigle
pentru acoperişuri, fabricat în Bucovina şi în Ga
l itia învecinată, era de cal i tate in ferioară, ne fiind
refractar vântului şi deci n�ci cand nu putea ga
ranta o perfectă acoperire. In casurile însă, unde
s'a întrebuinţat material ul scump şi într'adevăr
I JU n din Themenau, s'au ivit la acoperişurile bi
sericilor spărturile am intite, produse prin căderea
ţ urţurilor de ghiaţă ; afară de aceasLa, î nsă, acest
I naterial s'a întrebuinţat în mod cu totul nepo
t r ivit pentru acoperirea de s uprafeţe curbate. A
ce,;tea, ce-i drept se lasă foarte bine acoperite cu
o l anc " tuile arabique", dovadă bisericile din Mol
duva ; la acoperirea încă c u �igle în forma cozii
cl8 castor se vor ivi însă totdeauna crăpături.
Od a tă ce e vorba însă ca o suprafa ţă curbată
să fie acoperită c u �igle, atunci în primu l rand
trebuie să se întrebuinţeze tigle în forma cozii de
castor de dimensiune cât se poate de mică, şi
apoi aceste tigle trebuie să fie aşezate peste o căp
tuşeală, carton gudronat şi dublă Jăţuire. Mai si
gw' şi mai corect din punct de vedere al cons
Lruc�iei va fi î nsă, în tot casul, caQd , s uprateţele
c urba te se vor evita, iar constrp.�ţiile absidelor şi
conchei vor fi acoperite cu acoperişuri plane, ceia
ce de altcum presintă e fecte tari de umbră.
Pentru moment, din motive de economie am
fost nevoiţi în toate casurile de acoperiri din nou
să ne folosim de şindrilă, căci acest material dă
un acoperiş bine închegat, permite fără orice
greutate executarea de suprafeţe curbate, şi mai
are avantagiul de a fi usitat în ţară. Priveliştea
unor astfel de acoperişuri Îşi are de m ult tradi
lia sa.
. C u totul reprobabilă e folosirea ardesiei de
eternit pentm lucrările de conservare, căci acesta
dă o impresie de artificial şi u n material conf'ec
cţionat în labol'ltoriul chimic nu este potrivit
pentru învelirea unor monumente istorice de o ve
chime seculară. Dar şi din alte motive acest maLe
rial e absolut inutilisabil pentl"U scopurile noastre: el
nu capătă nici când " patina" şi nu e nici decum
refractar focului; din potrivă foarte des acest mate
rial, când vine în atingere cu� focul, presint? a
parenţe asemenea explosiilor. In cas de incendi u,
resturile plăcilor amncate în tqate părţile împie
decă actiunea de salvare. Făcand însă cu totul
abstraqfe dela acest fapt , l iniarea oblică, plicti
coasă, e impracticabilă pentru ' scop urile conser
vării monumentelar ; la aceasta se mai adaogă
costul ridicat al acoperirii cu acest materia l , care
şi el trepuie aşezat pe căptuşeală şi pe carton gu
dronat. I n Bucovina, un singur mOfill ffient i s toric
este acoperit cu acest material : mănăstirea Su
ceviţa, cu excepţia bisericii. Experienţele făcute
în casul acesta aj ung pentru a face să renunţăm
odată pentru totdea una la întrebuin ţarea acestui
material. Acoperişul n u e bine închegat, înlocui
rea plăcilor, care la ori ce moment crapă din
causa frigului, e foarte anevoioasă şi coloarea e
atat de plicticoasă şi, în tonalit,!:tea ei cenuşie, a
semănătoare cu cerul, încat prin această acoperire
frqmuseţa întregii mănăstiri sufere m ult.
In cei a ce priveşte întrebuinţarea tablei de ti-

nichea de zinc - acoperişul cel mai dorit şi mai
ideal pentru preoţimea şi populaţia de aci - am
amintit î n alt Joc cele de cuviinţă j pentm
scopuri de conserViU'e, ea esLe reprobabilă ca ne
răspunzând demnităţii monumentul ui istoric, şi n u
poate fi aplicată decat nurnai l a construcţii-acce
sorii de mică importanţă, cată vreme n u vom fi
î n măsură să procurăm tabl a de cupru, material
care satisface în orice privin ţ�i . Pen tru a fi com
pl0.cţi, mai amintim că modul de acoperire cu
ardesie nu e băştinaş şi deci nu trebue să ţinem
seamă de el.
C:it priveşte conservarea frescelor, princ ipiul
este acela de a le curăţa numai şi a le păstra,
iar acolo unde lipsesc părţi din zidărie şi unde
trebuie în treg'ită te ncuiala, S0 vor face retuşări,
pentru a evita petele albe ale tencuielii. Aceste
retuşări însă se vor mărgeni n umai la acoperirea
petelor produse de tencuială cu o lonali tate neu
tră, potrivită colorii dimprej ur. I n nici u n cas
însă nu e permisă încercarea de a întregi p ictura,
căci aceasta ar însemna o falşificare. Lucrări le de
conservare se vor limita la întărirea părţilor ce
ameninţă să se desprindă, ceia ce credem că se
face cel mai potrivit prin folosirea de combinaţii
de caseină ; se înţeleg'e de la sine că margenile
fracturilor etc. trebu iesc fixate, pen tru ca să se
evite noi deslipiri ale patw-ii de tencuială care
poartă podoaba frescurilor. Celelalte lucrări de
conservare, ca de pildă scutirea în contra ume
zelii, împiedecarea distrugerii culorilor prin m u
cegaiu, igrasie, etc., s unt l ucrări de detaliu, care
rămân reservate pictor ului specialist ; de asemenea
curăţirea părţilor suprazugrăvite sau s upratencuite.
In acest loc fie încă amintit că diferite biserici
din B ucovina poartă mai m uIte pă turi de picturi
în fresco ; în asemenea casw'i n u e nicio con
trazicere c u principiile conservării monumentelor,
cand pă turi le de desupt se scot la i�eală acolo
unde cele ele de-asupra s unt distruse. In speţă, cu
ocasia conservării bisericii S f. Ilie s'au tăcut î n

Biser:ca din Sf. Ilie

privinţa aceasta constatări şi descoperiri intere
sante, care vor ajunge în a l t loc la pulJlic:1.re.
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� C EA D'INTÂIU VISITĂ DOMNE ASCĂ L A MONUMENTE
ISTORICE ŞI OPERA LUI GRIGO R E MATEI-VODĂ GHICA
d e N . I OR GA
--

+ --

Nu s'a observat pentru scopurile noastre
următoarea notiţă pe ms. românesc No. 86
al Academiei Române : " La vlet 7241 . Sept.,

la Roman, la Niamţu şi la citate în Bae,
la Slatina mănăstiri. Şi Luni, Sept. 4, au
mas la mini, în Horodniceni, şi a doa zi

Fig. 1. Grigore Matei Ghica-Vodă.

singur, dentru sini îndemnat, Domnul nos
tru luminat Gligori Ghica-Vodă, ca să
vază Scaonul bătrân al Domnilor, unde
este cetate Sucevii, mai mult pentru sfin
tele mănăstiri, cetind Mărie Sa hronograful
ţărăi, şi auzind că sănt la aceste părţi de
sus, purcis-au cu toată Curtea Mării Sale,
între carii era şi boeri mari, Costandin
Costachi Vei Logofăt, Ion Niculci Vei
Vornic, Sandul Sturza Hetman, şi au mersu

m'au făcut Vornic în Cămpul-Lungu. Şi
au purcis în Dragomirna şi în Sudava di
au văzut citate şi alte toate. Şi cu chel
tuiala Mării Sale m'au pus pitrop să
copăr bisărica gospod, ce este în mijlocul
târgului, în numile Sfântului mari mucenicu
Dimitrie-Şerban Cant[acuzino] VeI Me
d[elnicer"] 1 .
1 . Bianu, Gatalo,lfu l
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o călătorie analogă o făcuse Vodă şi după

logodna fiului său Scarlat, la Deleni. De
acolo "au mers Domnul de au văzut
şi târguI Hârlăului şi au întrat în zidi
tura caselor domneşti. Şi de acolo au
mers la Cotnar : acolo iarăşi au făcut
masă cu toţi boierii. Şi tot cu acest fel de
veselie au venit până la Dumbrava Ro-

Fig.

2. Biserica Pantelimon - Mormântul lui G ri�ore Ghica-Vodă.

şie : şi acolo nu puţină veselie au făcut.
Şi au venit cu pace la Scaunul său 1 . "
Explicaţia vizitei la Hârlău o dă notiţa
precedentă .
De altfel Grigore Ghica e, cum s e ştie,
şi înoitorul, în proporţii mult mai mari,
al " bisericii mici de piatră" a lui Balica Hat
manul, ruda Movileştilor, din care neştiinţa
cronicarului său făcea un boier al lui
Gheorghe Ghica din secolul al XVIII-lea.
1. Letvpisili, 1lI, p. 1 72 .

" De cum fusese, acmu se stricase Ş1 nu
era nemică. " Grigore-Vodă-şi propune
" să o rădice în starea altor mănăstiri mari" .
Deci, " cu plata deplină la toţi lucrătorii,
au făcut-o din temelie de nou zidită, şi
au făcut zid de piatră pin pregiur, şi au
făcut şi turnul din clopotniţă peste poartă,
Ş1 case domneşti înlăuntru, şi au zugră-

vit-o pe din lăuntru, şi au înzestrat-o cu
toate ce se cad, şi au rămas de se nu
meşte mănăstirea lui Grigorie-Vodă, pre
cum se vede. " Şi adauge : " Iară din gios
de mănăstire, supt medean, de spre ră
săritul soarelui făcuse acest Domn o gră
dină foarte frumoasă, şi în grădină case
domneşti, pe forme de Ţarigrad, că aşa
şi meşteri au adus ; şi, alăture cu casele,
havuzuri şi cerdacuri şi alte lucruri. Şi
apa înbla din havuz în havuz pe piatră
pin toată grădina, care era cu fel de fel
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de flori, care lucruri alt Domn n'au făcu.t,
că nime nu poate să scrie frâmseţa
caselor, şi au numit acea grădină : Fru
moasa" 1 .
Biserica a fost refăcută d e Mihai Sturza.
Ea aşteaptă încă , în halul de azi, capelă

1.

feiopisi/e,

1II, p . 1 69.

O P E RA L U I G R . MATEI- V O D Ă G H I CA

145

făcu un loc împrejurul turnului, acoperit
cu fier alb, de şedea meterhaneaoa Dom
nului, de bătea în toate zilele chindia cea
obicinuită" 2.
Cronica atribuită lui lenachi Kogălni
ceanu adauge la aceste fundaţii : "Au făcut

Fig. 3. Bisetica Frumoasa

a spitalului de ochi, o cercetare atentă
şi ceva îngrijire.
O altă cronică-i mai pune în samă lui Ghica
" turnul mare şi mai nalt decât toate turn u
rile mănăstirilor, de-asupra Curţii Domneşti,
puind şi un clopot mare, fiind şi ceasornic
de bătea toate ceasurile zilei, de se auzia
peste toată hora, şi mai gios de ceasornic

ŞI

din Iaşi.

case domneşti în ograda GăIăţii şi zid de
piatră în pregiurul mănăstirii, de ieşia câte
odată la primblare, şi făcea şi mese mari
cu toţi boierii, cu zicături şi cu multe
egligele, care nu pot a se scrie. Mai fă
cut-au un foişor în dealul Copoului, foar
te frumos, făptură de Ţarigrad, cu tot
felul de boiele, şi mergea adese la dân2 . lbiri., p. 1 29, nota
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sul de se eglendisiâ, făcând în toţi anii
halca acolo, ieşind toţi boierii acolo, şi
oricare din boieri o lua, îi dăruia cu
grele cumaşuri, şi pe boierii cei mari ca

(cupolele) mă năstirii peste dânşii, şi au o
morît şapte oameni dintr'înşii, care pre
unii peste trei zile i-au găsit turtiţi supt
pietre" 1 .

Fig. 4 . Fatada bisericii Pantelimon.

şi pe cei mICI, şi fieştecăruia după om
făcea şi darul, şi la masă cu tot felul de
zicături. " Cutremurul d irâmă ziduri, " care
şi mănăstirea Goliei, fiindcă o tocmia
într'acea vară şi o acoperia cu fier alb, că
arsese în zilele lui Constantin-Vodă Ma
vrocordat ; şi, fiind meşteri unguri, din
Ţara Ungurească" - de aici pilaştrii corin
tieni, nepotriviţi - "au căzut toate cubelele

Ţara-Românească îi datoreşte Panteli
monul, unde e mormântul lui şi al Doam
nei lui.
Avea dreptate cronicarul să scrie : " mare
stăpân au stătut acest Domn în ţările a
cestea şi cu mari orânduiele" 2.
1 . Ibid.,

p. 1 98.

2. Ibid. , p. 2 1 2.

J
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COSTUMUL J UPÂNESEI MARIA BENGESCU
CONSILIEREASA
de VIRG. DR Â GHIGEĂNU.
-- +--

La 15 Maiu 1 923, cu prilejul repararll
pardoselii bisericii din Bengeşti-GorL po
trivit dorinţii satului, s'au exhumat ose
mintele ctitorilor aflate în mormintele din
stânga şi dreapta bisericii. S'au
făcut în presenţa tuturor săteni
lor, clăcaşii de odinioară, fru
moase slujbe de pomenire în a
mintirea puternicilor boieri, foş
tilor stăpâni ai satului în veacul
al XVIlI-Iea : Staico Bengescu,
consilieriu împărătesc, cu soţia sa
jupâneasa Maria consiliereasa.

sculptate, cu piedestale representând lei şi
având încă inscripţia anului de ridicare a
lor : 1 730, sunt presărate prin gunoiul curţii.
Din casele, având dimensiile 26,50 m.

..

Actuala biserică din Târgui
Bengeşti, depe apa Gilortului,
numit odinioară TârguI Bengăi,
după strămoşul Benga, cumnatul
lui Basarab-ceI-tânăr, din veacul
al XV-lea a fost zidită, ca paraclis
al caselor, pe ruinele celei vechi 1 ,
î n 1 738, Septembre 20, d e Staico
Bengescu, consilier împărătesc,
pe vremea ocupaţiunii Olteniei :
- " în zilele stăpânitorului Împă
rat al Romanilor Carol al şaselea" ,
cum glăsuieşte pisania 2.
Fig.
Din minunata curte boierească
cu ziduri împrejmuitoare, case
şi dependinţe, apa Gilortului, vitregia
vremurilor şi prefacerile urâte ale ţăra
nilor, supt a căror stăpânire a trecut mo
şia, au nimicit, sau "mahalagisat" totul.
Porţile caselor cu coloane de piatră
1 A. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pi toresc, notează o
cărămidă din vechea biserică din anul 1604, p. 32.
2 Ibid., p. 35.

1. - Curtea Bengeştilor. Colţ din case azi transformat.

X 1 7,20 m . , se păstrează încă pivniţa mo
numentală, boltită cu calote ce se razimă
pe arcuri sprijinite pe doi stâlpi centrali,
disposiţia parterului cu camere boltite,
cum şi minunatul colţ din etaj a cărui
fotografie o re dăm (fig. 1) şi în care se
află un fel de cerdac închis, decorat cu
picturi, azi astupate cu var.
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Şi acest colţ, care se păstra acum cinci
sprezece ani, a fost diformat ca exterior.
Biserica importantă, ca linii arhitecto
nice şi ca pictură, se află şi ea diformată

multe schelete grămădite, care păreau a
fi violate. Numai în mormântul din dreapta,
supt o piatră pe care scrie : " Supt această
piatră se odihneşte roaba lui Dumnezeu

Fog. 3.

-

Biserica din Bengeşti. Inelul Mariei Bengescu.
Cu inscripţia : MR. BG.

Bălaşa Bengescu, 7 247 " (= 1 739)1. care era

Fig. 2.

-

Biserica din Benge�ti. Uşile biserici.

de cârpelile ce le-a suferit ; înseşi minu
natele porţi a căror fotografie o dăm (fig, 2)
nu se mai găsesc la locul lor astăzi.

Mormintele ctitorilor se aflau în dreapta
şi stânga pronaosului bisericii, supt nişte
pietre cioplite comun. Zidite din cărămidă,
imediat supt pardoseală, conţineau mal

Fig. 4.

-
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Costumul de dedesupt al Mariei Bengescu.

COSTUMUL JUPÂNESEI MARTA BENGESCU CONSILIEREASA

fata lui Staico Bengescu, am găsit, supt
diferite alte osăminte, scheletul întreg al
soţiei lui Staico Bengescu, - cum o do
împre
vedeşte inscripţia inelului (fig. 3),
ună cu admirabilul costum de mătasă pe
-

Fig. 5.

-

Costumul de de-asupra al Mariei Bengescu,
văzut

! 49

nite în negru ; dedesuptul acestei mantile,
o rochie cu o talie împo dobită cu dantele,
strânsă pe corp, imediat supt sânuri.
Costumul Mariei Bengescu, găsit în mor
mânt, se compune dintr'un de-desupt (fig. 4)

Fig.

6.

-

Costumul de de-asupra al Mariei Bengescu,
văzut din faţă.

din spate.

care-l reproducem aici, cum şi cu un alt
costum similar, dar mai bogat, care trebuie
să fie al fiicei sale, Stanca, măritată cu
Glogoveanu.
În portretul mural, jupâneasa Maria e
representată cu o coafă albă, strânsă pe
conciu, cu cercei cu pandante ele mărgă
ritar, cu un colan la gât cu multe şiruri
de mărgăritare, cu o mantilă verzuie bro
dată cu flori albe, având margenile înblă-

(Unter-rock) , ţesut cu flori formând romburi
stilisate, în mijlocul cărora şi pe margenile lor
având flori brodate cu fir de aur şi argint ;
fără de mâneci, are o talie strâmtă în felul
rochiilor empire, cu o bogată bordură de
fir de aur, la deschiderea mânecilor şi în
jurul gâtului, ce se prelungeşte până la
talie şi se încheie cu copci de aramă.
Jupa larg cutată.
Veşmântul de de-asupra (Ober-rock) (fig. 5)
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se compune dintr'un fel de mantilă pe
talie de mătasă brodată cu flori de aur ;
mânecile deschise de-a lungul cotului (fig. 5 ,
7 , 8), două deschizături la spate în dreapta
şi stânga taliei, în felul zeghilor femeilor din
Oltenia şi două deschizături la dreapta şi la
stânga, la poalele mantiei, toate având pe
margeni o pasmanterie de fir de aur, re
presentând în alternanţă o rosetă cu un
motiv dispus în evantaiu.
Costumul fiicei (fig. 9), mai bogat, dar
din aceiaşi stofă alcătuit, are un alt gen
de bordură, foarte elegantă, în special la ro-

Fig.

7,

-

Costumul de de-asupra al Mariei Bengescu,

Aceste rămăsite de costume, unicele
cunoscute, ne dau oglinda îmbrăcăminţii

Fig. 8.

-

Mâueca costumului Mariei Bengescu .

văzut din lături .

Detaliu.

chia de desupt : un galon lat conturat de
o împletitură de sârmă de aur.

femeilor din lumea a mare veacului al
XVIII-lea.
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Costumul Mariei Bengescu Consiliereasa.
Detaliu din stofă.
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Comparându-Ie cu bogatele foi de zes-

Fig.

9.

-

societăţii noastre din veacul al XVIII·lea ,

Talia costumului de dedesupt al Bălaşei Bengescu. Detaliu.

tre, în care sunt înşirate întregi averi în
materie de înbrăcăminte şi împodobeală,
ni completăm pe deplin înfătişarea modei

aşa de diferită de aceia a Occidentului
aceiaşi epocă.

din

P. s. Desemnurile costumelor sunt lucrate de pictorul 1. Mihail.
2

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
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PICT URA BISERICII DIN SĂCUIENI-DÂMBOVIŢ A
--

Ca şi în anii precedenţi, în anul 1 926 Comisiu
nea Monumentelor Istorice, în dorinţa de a re
pune în starea lor primitivă vechile noastre mo
numente, a hotărât să înceapă, odată, cu restau
rarea arhitectonică, şi curăţirea şi punerea în va
loare a picturilor unora dintre biserici a căror
însemnătate istorică era cunoscută.
Astfel de lucrări de curăţire a vechilor fresce
s'au făcut anul acesta la mănăstirea Cozia, la
biserica Şubeşti din Câmpulung, la biserica Mă
năstirea din Râmnicul-Sărat, la biserica din co·
muna Mihăeşti, judeţul Vâlcii, la biserica Sfin
ţilor din Bucureşti şi la biserica din comuna Să
cuieni-Dâmboviţa.
Dacă însă din insuficienţa mijloacelor materiale
unele din aceste biserici n' au putut fi ajutate
pentru· facerea acestor lucrări, în schinlb solici
tudinea întreagă şi preocuparea Comisiunii · Mo
numentelor Istorice a fost ca toate lucrările, fie
de curăţire şi consolidarea picturii, fie de scoa
terea ei la iveală, să se facă cu cea mai mare
atenţiune şi supt directa ei supraveghere.
Resultatul acestei atente vegheri a Comisiunii
asupra monumentelor noastre vechi a fost des
coperirea de lucruri interesante în legătură cu
trecutul artei noastre picturale r.eligioase.
Aşa de pildă, biserica cu hramul " Naşterea
Domnului", din comuna Săcuieni, în apropiere
de Târgovişte, ni-a păstrat surprise de un inte
res cu totul deosebit, întru cât acolo s'au desco
perit vechi picturi în frescă, complet acoperite
supt un strat gros de tencuială.
Importanţa acestei descoperiri de picturi vechi,
din epoca marelui Voevod Matei Basarab, şi în
tr' o biserică din imediata apropiere de vechea
Capitală a ţării, are o însemnătate aparte pentru
studiul picturii bisericeşti cu caracter bizantin al
unei epoce care ni este aproape necunoscută
din acest punct de vedere.
Într'adevăr se ştie, istoriceşte, că, în vremea
destul de lungii Domnii a lui Matei Basarab, des
voltarea vieţii publice şi cu aceasta şi a artelor
luase avânt.
Meşteri pietrari, zidari şi zugravi roiau împre
jurul patatului domnului lor şi a boierilor săi, şi

. --

de 1. MIHA I L.

nu aşteptau decât un semn ca să facă să răsară,
fie un palat cu măestrie făcut, fie o biserică cu
zugrăveli minunate şi iscusite. Târgoviştea era în
apogeul ei, şi împrejurul şi la adăpostul zidurilor
Capitalei marelui Voevod adevărate şcoli de
meşteri de toate breslele luaseră fiinţă.
În special zugravii de biserici şi icoane, prin
pecetia personalităţii ce au ştiut să imprime o
perei lor, ni-au lăsat lucrări caracteristice şi o
riginale.
Dacă însă aceasta se poate vedea din rarele
şi puţinele icoane ce ni-au mai rămas din vre
mea aceia, în schimb, atât în vechea capitală a
Târgoviştei, cât şi în împrejurimile ei, niciuna din
bisericile rămase de atunci nu mai păstrează zu
grăvelile lor, ca să putem stabili evoluţia şi gra
dul de desvoltare la care se găsia pictura bise
rîcească. Astfel că firul normal de desfăşurare .
al acestei arte, din causa vitregiei timpurilor, este
rupt, înainte, până la Neagoe Basarab, cu sfră
lucitele lui zugrăveli din ctitorii le sale, iar după,
până pe vremea lui Constantin Brâncoveanu.
Pentru acest timp destul de lung, dela Nea
goe Basarab până la Matei Basarab, nu cunoa
ştem de cât vre-o două monumente, unde să se
fi păstrat pictura acelei vremi şi din care s'ar fi
putut urmări treptat evoluţia acestei arte, şi, în
acelaşi timp s'ar fi făcut şi legătura dintre stilul
picturilor lui Neagoe Basarab şi acelea ale lui
Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu, lucru
ce din punct de vede:re artistic şi iconografic
presintă mult interes.
Cele mai multe din aceste preţioase vestigii ale
trecutului nostru artistic şi cultural au fost dis
truse nu atât de vremea care a trecut peste ele,
cât de mâna şî nepriceperea oamenilor.
Constantin Brâncoveanu însuşi, în timpul Dom
niei lui, a făcut să se renoveze complet zugră
velile celor mai multe din bisericile făcute de
înaintaşii săi, iar altele s'au dărâmat şi refăcut
din nou mai târziu.
La biserica din Săcuieni, acelaşi lucru era să se
petreacă, dacă intervenţia Comisiunii Monumen
telor Istorice n'ar fi împiedecat la timp aceasta ;
astfel s'a putut salva şi scoate la lumină una din
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cele mai frumoase picturi ale timpului aceluia. În
tr' adevăr localnicii, cu comitetul parohial în frunte,
hotărâseră în urma daniei făcute de filantropul
Grigore Nicolae Cristea din Moreni, să se reno
veze pictura existentă, în uleiu, ce se vedea la
suprafata păreţilor bisericii, pictură recentă şi fără
niciun interes j în acest scop au şi contractat şi
angajat un zugrav, căruia îi avansară şi suma de
cincizeci şi cincimii de lei penhuînceperea lucrărilor.
Cum însă biserica din Săcuieni era cunoscută
ca monument istoric, urma să se obţină şi auto
risaţia Comisiunii Monumentelor Istorice pentru
aceste lucrări.
Subsemnatul a primit însărcinarea de a o cer
ceta.
La Săcuieni, făcând sondagii în mai multe lo
curi pe păreţii bisericii, descopăr că peste tot
se găsesc urme din vechea pictură în frescă, aco
perită cu strat gros de trei cm. mortar.
În urma acestei prime constatări, şi pentru
a-mi da sama de starea de conservare în care
se găseşte pictura primitivă, mă hotărăsc să scot
la iveală o p orţiune mai mare din vechea frescă
acoperită.
În acest scop şi pentru a vedea în acelaşi timp
cine sunt ctitorii cari au făcut biserica, aleg lo
cul unde de obiceiu sunt zugrăviţi ei, pe păretele
din dreapta: dela intrare al pronaosului, unde
după puţină trudă, extrag tencuielile şi descopăr
în întregime portretele ctitorilor cari la 1 667 au
zugrăvit biserica.
Aducând Ia cunoştinţă Comisiunii Monumen
telor Istorice aceasta, Comisiunea a luat ime
diat măsurile cuvenite ca să se oprească lucră
rile proiectate de renovarea picturii existente
la suprafaţă, şi în acest scop se resiliă şi con
tractul încheiat între comitetul parohial local şi
zugravul angajat pentru aceasta. În urmă Comi
siunea, ţinând samă de valoarea istorică şi ar
tistică a picturilor descoperite, a dispus ca lucră 
rile de scoatere la iveală şi curăţire a acestor
picturi să se facă de un pictor specialist, com
petinte în asemenea lucrări, şi supt directa supra
veghere a personalului technic al Comisiunii Mo 
numentelor Istorice.
Cu însărcinarea de supravegherea lucrărilor a
fost delegat subsemnatul, iar cu execuţia lucră
rilor a fost însărcinat colegul mieu, pictorul C.
Petrescu Dragoe. Lucrările de curăţire odată în
cepute, s'au urmat cu cea mai mare atenţiune,
Întru cât nu peste tot locul vechile tencuieli cu
fresce se păstrau intacte şi în legătură cu zidul j
în multe locuri ele erau burduşite din causa tim 
pului şi a umezelii, astfel că <l meninţau să se pră-
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buşească odată cu extragerea tencuielilor ce o
acoperiau.
Cum pictorii însărcinaţi cu aceasta erau per
fect conştienţi de importanţa lucrului, şi cu ex
perienţă, lucrările de extragerea şi curăţirea ten
cuelilor suprapuse s'au făcut în cele mai bune
condiţiuni tehnice. De oare ce biserica în decursul
vremii a suferit dese şi radicale transformări şi
reparaţiuni, vechea pictură nu se mai păstra pe
toată suprafaţa păreţilor bisericii, astfel că, în lo
curile unde nu se mai găsia fresca primitivă, s'a
lăsat pictura în uleiu, existentă, care bine înţeles
s'a reparat şi completat pe alocurea.
S'a procedat astfel, de oare ce, pe de oparte, mij 
loacele materiale destinate acestor lucrări nu
permiteau complectarea întregii picturi în stilul
celor vechi găsite, pe de altă parte nu ar fi avut
niciun interes sau valoare acele completări noi,
oricât de abil ar fi fost făcute, întru cât în locu
rile unde pictura primitivă lipsia şi ar fi trebuit
completată, erau construcţii noi făcute din pa
iantă, ca de pildă turla şi b olţile din altar şi
pronaos, bolţile cele vechi fiind dărâmate la în
ceputul secolului al XIX-lea.
Pe de altă parte, ţinând samă de spiritul mo 
dern al unei resta urări ştiinţifice, am exclus dela
început aceste complectări şi, în comun acord
cu colegul mieu, am preferat să rămână alături
de vechile fresce şi în locul unde ele nu mai
erau, pictura existentă, în uleiu. Cu dreptul,
după cum spune şi colegul mieu, pictorul C. Pe
trescu Dragoe, idealul ar fi fost ca această pic 
tură în uleiu să fie complet ştearsă, rămânând
în evidenţă numai frescele primitive.
Dar, cum în asemenea casuri trebuie să se ţină
samă şi de trebuinţile cultului şi de acelea ale
localnicilor, lucrul acesta era o imposibilitate în
fapt. De altminteri procedând astfel, pentru ochiul
cercetătorullli vechea pictură rămâne perfect dis
tinctă de acea m 'ii nouă şi de alt caracter, lu
cru ce nu s'ar fi întâmplat dacă aceasta ar fi
fost completată şi refăcută în stilul şi caracterul
celei vechi.
În schimb însă s'a preferat să se concentreze
toată atenţia asupra picturii celei vechi, care a
fost cu grijă curăţită şi consolidată, iar în locu
rile unde ea era stricată, pe porţiuni mici, s'a
completat cu tonuri neutre şi în armonie cu
restul.
Istoricul şi importanţa artistică a picturii.
Tradiţia locală, precum şi o inscripţie făcută
la panoul ctitorului care a zidit biserica la 1 655,
ni spun că ea a fost ridicată la începutul se-
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colului al XVH-Iea (1606). Inscripţia aceasta Însă
a fost făcută mai târziu, când s'a pictat în uleiu
toată biserica, şi prin urmare şi acest panou al
ctitorului fondator, care de altfel nu a fost nici
odată acoperit de tencuieli, ci numai de straturi
de coloare. Pisania bisericii însă săpată în piatră

M O N UMENTELOR IST ORICE

HRAM AL NAŞTERII SPĂSITORULUI NOS
TRU IS [US] HR [ISTOS] , ÎN ZILELE PREA-LU
MINATULUI DOMN 10 CONSTANDIN ŞĂR
BAN VOEVOD, PÂNTRU VECINICA POMENIRE.
ŞI S'AU ÎNCEPUT ACEASTĂ SFÂNTĂ BISE
RICĂ îN LUNA LUI MAI 10 ZI [LE] ŞI S'AU

Fig. 1. Biserica din Săcuieni. Jupan Badea biv vei Clucer şi jupăneasa Bălaşa.

şi aşezată deasupra uşei de intrare glăsuieşte
astfel :
. , CU VREAREA TATĂLUI ŞI CU AJUTO
RIUL FIULUI ŞI CU ÎMPLEREA DUHULUI
SFÂNTO, A UNEIA NEDĂSPĂRŢITE SFINTEI
TROIŢE, ACEASTĂ SFÂNTĂ ŞI DUMNEZIIAS
CĂ BTSEARICĂ DE ÎN TEMELIE ŞI PÂN[Ă]
ÎN FFÂRŞIT O A ZIDIT DUMNEALUI JUPAN
NEAGOE STEPAN SĂCUIANUL VELICHl POS
TEALNICO, ÎMPREUN[Ă] CU JUPÂNEASA
LUI SANF[I]RA, ÎNTRU LAUDA CINSTITULUI

SFÂRŞIT LA OCT [OMVRIE] 1 8 ZI [LE], LEAT
7 1 63 [= 1 655] 1 ) .
După această inscripţie vedem cine a fost ctitorul ce " de în temelie şi până în sfârşit a o zi
dit" fără însă să se pomenească nimic de înfru
museţarea sau zugrăvirea ei.
Doisprezece ani mai târziu, la 1 667, fiul său,
"jupan Badea biv VeI Clucer" , acelaşi care a zi
dit biserica din Bucşani, probabil în timpul lui
1 ) Comunicată de d. V. Drăghiceanu, în N. Iorga, blscrip 
ţii din bisericile din România.
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Brâncoveanu \ p une să se z ugrăvească biserica.
Odată cu zugrăvirea ei, a pus si se pic
teze la locul de cinste, ctitoricesc, pe lângă
p ortretul său şi al soţiei sale jupăniţa Bălaşa
şi pe al bunicului său Stepan Săcuianu, precum
şi portretele părinţilor săi, ca primii ctitori fun-

Fig.

1 V.

Biv VeI Dvornic", rang mult mai important în dre
gătoria ţării. De aci se poate deduce, că fiul său
Badea, V el Clucer mai târziu, după moartea
tatălui său, când a zugrăvit biserica, a pus să
se execute portretul cu titlul la care se înăl
ţase şi se săvârşise din viaţă primul ctitor,

2. Biserica din Săcuieni. Jup:m Stepan şi Jupăneasa Stanca.

datori, cari au zidit biserica (fig. 1 - 2). Lucrul
acesta reiese din confruntarea inscripţiilor ce
sunt făcute cu alb de frescă, pe panoul cti
torilor. cu acelea ale pisaniei.
Aşa, de pildă, din pisanie vedem că la 1 655,
când Neagoe Stepan Săcuianul a zidit biserica,
nu era decât Ve lichi Postelnic, pe când la p or
tretul său din pronaos, zugrăvit cu doisprezece
ani mai târziu, vedem că el este representat ca
Drăghiceanu, Călăuza moml1lLutteior istorice din Ju

detul Dâmboviţa.

155

tatăl său, Neagoe Stepan Săcuianul. De-almin
teri şi din portretul acestuia, unde el este repre
sentat, ţinând în mâni biserica, vedem că el Ha
la o vârstă foarte înaintată când a zidit-o (fig. 3).
Data şi numele meşterilor ce au zugrăvit a
ceastă biserică a fost găsită în două locuri supt
tencuieli, la păretele de Sud, scrisă cu coloare
neagră pe var. În această inscripţie s'au putut
descifra următoarele : ACESTE ICOANE . . .
. . . . MONAH MIHAIL ZUGRAV . . . . . . .
IANACHE ZUGRAV . . . . . . . 1 657 (fig. 4).
Data este scrisă cu cifre latineşti.
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Fig. 3. Biserica din Săcuieni. Jupan Neagoe VeI Dvornic şi jupăneasa Samfira.
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După cum se vede din această inscripţie, fără
îndoială că aceşti doi meşteri zugravi, monahul
Mihail şi lenache, sunt cei ce au împodobit pă
reţii bisericii din Săcuieni cu minunatele picturi
în frescă, şi e foarte probabil că aeeşti meşteri
de prima mână erau Români, cari făceau parte
din breasla meşterilor zugravi de biserici, for
maţi la Târgovişte.
Nu este de loc exclus, însă, ca aceşti meşteri
de talent, cari învăţaseră şi lucrau în tradiţia
înaintaşilor lor, în Târgovişte, unde ei veniau în
contact cu meşterii străini veniţi din Apus, şi
stabiliţi acolo, în epoca aceia de prosperitate, nu
este exclus, zic, să fi suferit influenţa acestora,
întru cât oarecari indicii dau de bănuit lucrul a
cesta.
Aceasta se poate vedea clar în tehnica şi
factura portretelor zugrăvite ale ctitorilor. Felul
realist în care sunt re daţi aceştia, nu cadrează

Fig. 4. Biserica din Săcuieni. Inscripţia zugrăvită.

cu tradiţia noastră din acea vreme, care era cu
mult mai ieratică. O influenţă străină, occi
dentală mai ales, se vede ca era la noi în
acea vreme : aceasta resultă şi din inscripţia
acestor meşteri zugravi, unde data anului este
scrisă în cifre latineşti (fig. 4), iar nu slavop.eşti,
limba oficială în scriere.
Pe de altă parte şi istoriceşte se ştie că, in
vremea lui Matei Basarab, foarte numeroase co
lonii de Saşi şi Italieni, veniţi de pe coastele Dal
maţiei, erau stabiliţi la Târgovişte. Prin mijloci
rea acestora, breslaşii noştri luau contact cu A
pusuL
Indiferent de aceste influenţe străine, opera
lăsată de aceşti meşteri, operă de o reală va
loare artistică, ni arată gradul de desvoltare cul
turală la care ajunsesem atunci, desvoltare ce
se datorează mai ales influenţii glorioase a înflo
ritoarei domnii a lui Matei Basarab.
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De altfel biserica din Săcueni, este şi una din
ultimele biserici care se mai zideşte după moartea
marelui Voevod, căci după aceia urmează un
lung şir de ani de nelinişte şi de lupte între
pretendenţi la Scaunul Domniei, care nu dă
putinţa celor ce-l ocupau, pentru scurt timp,
să aibă răgazul necesar ca să zidească la rân
dul lor lăcaşuri de închinare. Şi acest lucru
durează până la Şerban <;:antacuzino, care este
şi pregătitorul epocei strălucite a stilului brân
covenesc. Din acest punct de vedere istorico
cultural, biserica din Săcuieni cu frescele ei are o
deosebită însemnătate, fiind una din puţinele bi
serici din Muntenia unde frumosul meşteşug al
picturii bisericeşti în stil bizantin din vremea lui
Matei Basarab se poate urmări şi studia.
Din aceiaşi epocă doar o singură biserică mai
cunoaştem în care se mai păstrează destul de
bine pictura în frescă : este biserica schitului
Topolniţa din Oltenia, care a fost ridicată cu
douăzeci an; înaintea bisericii din Săcuieni, " de
jupan Lupul Buliga VeI Căpitan a lui Matei
Voevod « 1. Din comparaţia picturii dela Să
cuieni C ll aceia dela schitul Topolniţa, se pot
trage observaţii interesante pentru studiul şi
evoluţia stilului bizantin la noi, în vremea aceia.
De unde, la Topolniţa, vedem că nota dominantă
a picturii este bogăţia ornamentală, care abundă
atât în interior, în chenare şi decoraţiuni pe veş
mintele figurilor, cât şi în exterior, la turlă,
a Săcuieni, din contra, caracteristica şi nota
dominantă a stilului picturii este simplicitatea şi
sobrietatea. Puţine şi alese înflorituri găsim pe
veşmintele ctitorilor şi ale arhiereilor din altar :
două-trei chenare simple de ornament care în
cadrează ferestrele şi bolta din altar ; totul este
de un gust ales. Unele din aceste motive de or
nament sunt de origine occidentală.
Nu le găsim nicăieri mai târziu, în bisericile cu
stilul bogat în înflorituri ale lui Brâncoveanu.
Deocamdată singure aceste două bisericii To
polniţa şi Săcuieni sunt acelea unde s'a conservat
pictura vremii şi unde din comparaţia lor vedem
ce eronată este părerea că pictura bizantină era
încătuşată în forme fixe care n'au putut evolua.
Eroare profundă, de oare ce nu se ţine samă de
aportul nou pe cat'e aproape fiece meşter dotat de
personalitate şi talent l-a adus acestei arte.
În special la Săcuieni se poate vedea clar
acest lucru, dacă am confrunta picturile celor doi
meşteri zugravi monahul Mihail şi lenachi. Astfel
vedem mai întâi că fiecare din aceştia avea
1

N. Iorga, In.<criplii din bisericile României.
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predilecţie pentru anumite scene şi figuri de simţi
din istoria religioasă, cărora li imprima fiecare
caracterul şi maniera sa per.� onaIă.

Scenele ce represintă viaţa şi minunile SI. Ni
colae sunt acestea : SI. Nicolae se hirotoniseşte
Diacon (fig. 5), Sf. Nicolae se hirotoniseşte ar-

I

Fig. 5. Biserica Săcu:eni. Hirotonisirea Sfântului Nicolae.

De pildă vom vedea că unul din ei a zugrăvit
Sfinţii Ierarhi din altar şi scenele în număr de
patrusprezece ce represintă viaţa şi minunile Sf.

hiereu (fig. 5), Sf. Nicolae izbăveşte pe cei trei
voevozi dela moat te, (fig. 6), Sf. Nicolae zdro 
beşte capiştea şi idolii (fig. 7), cum şi alte scene

Fig. 6 . Biserica Săcuieni. Sfântul Nicolae iz1ăveşte trei voevozi dela moarte.

Nicolae, care se găsesc pe păreţii pronaosului,
iar scenele din naos unde este represenhtă viaţa
şi patimile lui Isus Hristos sunt de cellalt meşter.

din viaţa sfântului, pe care nu le găsim citate în
iconografie.
Unele dintre aceste scene le găsim represen-
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tate şi la Biserica Domnească din Curtea-de-Ar
geş cade pildă :' hirotonisirea Sfântului Nicolae,

1 59

puritate de stil mult mai arhaică. Din contra
la Săcuieni, via ţ '1 Sfântului Nicolae se remarcă

Fig. 7. Biserica Săcuieni. Sfântul Nicolae z drobeşte capiştea şi idolii:

Sfântul izbăveşte pre cei trei voevozi, Sfântul tae
copacul cu draci etc.

prin o fantasi z nouă şi bogată în compunerea
scenelor şi a coloraţiunilor, Scenele acestea

Fig. 8. Biserica Săcuieni. Sfinţii Ierarhi.

Deosebirea Însă este foarte mare Între scenele
dela Săcuieni şi acelea dela Biserica Domnească,
unde numărul scenelor este mai mic, dar de o
Buletinul Comisiunii Monumentelo)'

sunt caracterisat prin spiritul arhitectonic ce pre
domină în compunerea lor ; grupurile de perso
nagii sunt plasate pe un fond de arhitectură
3

Istorice.
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fantasistă, iar unele personagii au atitudini şi
mişcări ce denotă multă libertate şi imaginaţie
artistică.
Coloritul acestor panouri este de o bogăţie şi
armonie de tonuri cum rar se poate întâlni la
bisericile noastre. Spiritul decorativ şi nou în
care sunt zugrăvite aceste scene ne face să cre
dem că artistul ce le-a făcut nu era dintre acei
ce se lasă să fie încătuşat de lanţurile tradiţiei,
el creiază Ia rândul lui.
Inscripţiile de pe aceste scene sunt slavon eşti ;
de altminteri viaţa Sfântului Nicolae este cu pre
dilecţie representată în bisericile slave.
Tot de acelaşi meşter care a zugrăvit aceste

Fig.

9
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prin coloritul său bogat şi variat, apoi celalt
meşter, tovarăşul său, acela ce a zugrăvit pe pă
reţii naosului ciclul de scene ce represintă viaţa
şi patimile Mântuitorului se remarcă, prin calităţi de
altănatură nu mai puţin superioare ca ale tovarăşului
său. Opera acestui meşter artist se caracterisează
prin sobrietatea şi simplicitatea ei. Aici paleta
bogată şi vioaie a tovarăşului nu se pretează
şi nu iea parte la zugrăvirea dramei religioase a
patimilor Mântuitorului.
Într'adevăr scenele acestea ce represintă viaţa
şi patimile Mântuitorului sunt redate cu un sen
timent profund de pietate. Tristeţa ce se degajează
din aceste scene de un arhaism de simţire reli-

Biserica din Săcuieni. Cina cea de taină. Vinderea lui Iuda.

frumoase fresce cred că sunt zugrăviţi şi cei
mai mulţi din Sfinţii Ierarhi din altar : acelaşi de
semn viguros şi sintetic şi acelaşi simţ al decora
tivului sobru. Nimic din rigiditatea clasid. bizan
tină : mişcările mai ales ale mânilor acestor pă
rinţi ai bisericii sunt la infinit variate (fig. 8).
De asemenea decoraţiunea veşmintelor lor este
cu mult gusL făcută şi inspirată din forma crucii.
Următorii Sf. Ierarhi sunt representaţi în altar :
SI. Vasile cel Mare, Sf. Chiril, SI. Spiridon, Sf. Ioan
Gură de Aur (fig. 8), precum şi unii dintre ar
hidiaconi, ca de pildă Sf. Ştefan, etc.
Inscripţiile de pe rolurile ce ţin aceşti sfinţi în
mână sunt slavoneşti. Asămănări destul de de
părtate găsim între aceştia şi cei de la Curtea
de-Argeş.
Dacă din opera meşterului ce a zugrăvit ciclul
de scenă din viaţa şi minunile Sfântului Nicolae din
pronaos şi Sfinţi Ierarhi din altar vedem că acesta
se remarcă prin sentimentul său decorativ şţ

gioasă rară ni dă dovadă de puterea de emoţie
cu care meşterul a zugrăvit patimile şi calvarul
Mântuitorului nostru. O tonalitate de colori sum
bră şi gravă contribuie la atmosfera aceasta de
un dramatism puternic religios.
Nimic asămănător în toată pictura noastră pri
mitivă, afară dacă ne referim Ia cea dela Bise·
rica Domnească şi care este superioară prin stilul
ei grandios. Şi mai puţin găsim calităţile acestea
de profunditate de simţire în pictura vremii lui
Brâncoveanu.
Scenele ce represintă viaţa şi patimile lui Isus
Hristos sunt următoarele : pe păretele de Sud al
naosului sfânta cină a lui Hristos, cea de taină ;
Intr'acea noapte a vândut Iuda pe Hristos, Hris
tos se judecă de Pilat, spălarea şi hotărârea lui
Pilat, bătaia lui Hristos Ia stâlp.
Dintre ac�ste scene se păstrează în întregime
sărutul lui Iuda şi cina cea de taină. Celelalte
scene sunt în parte deteriorate. Atât composiţia
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originală a Apostolilor din cina de taină, cât şi
grupul ostaşilor din "sărutul lui Iuda«, denotă un

Fig. 12.

sunt şi costumele în zale ale ostaşilor ce prind
pe Isus Hristos din " sărutul lui Iuda " , cari par a fi

Biserica Săcueni. Î nv:erea lui Hristos.

simţ ponderat şi original de a rmonisare a ma
selor şi a composiţiei. Interesante şi caracteristice

Fig. 13, Biserica
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Să cuie ni. Sfântul Ion Milostivul (detaliu).

acelea ale ostaşilor apuseni din veacul al XVII
lea, iar nu costumele romane obişnuite în scena
aceasta la alte biserici. Tot pe păretele de Sud,
în partea de jos, între ferestre, găsim o admirabilă
scenă representâod pe Isus Hristos în veşminte
de arhiereu, încunjurat de Sfânta Maria, maică-sa,
Sfântul Ioan şi doi arhangheli (fig. 1 1 ). Este unul din
cele mai impresionante tablouri religioase din câte
cunoaştem în ţară. Simplicitatea şi mareţia acestui
grup ne emoţionează, nu atât prin subiectul re
presentat, cât prin felul cum este representată
scena aceasta, într'un stil sobru şi impunător ce
înalţă şi u mple de duhul cucerniciei pe spectator.
G ăsim scena aceasta obişnuit represenlată la
mănăstirea Hurez şi la alte biserici, dar fără să
ne provoace emoţia acesteia.
Păretele de Nord este zugrăvit de acelaşi meş. ter şi în acel aş stil liber creator. Aici sunt repre
sentate următoarele scene : când l-au răstignit
pe Hristos cu cei doi hoţi pe cruce (fig. 1 1 )
Pogribania lui Hristos (fig. 1 2) ; Învierea lui Hristos
din mormânt (fig. 1 2). Dintre acestea, scena
răstignirii lui Isus Hristos este în deosebi intere
santă prin nota de noutate şi libertate în creaţia
ce-o aduce artistul acesta care nu este prea
mult legat de tradiţie. Centrul tabloului aici o
formează cel răstignit la dreapta şi stânga lui
Isus Hristos : două grupuri formate de Maica
Domnului şi Sfântul Ioan, la spatele căruia se află
un ostaş cu suliţa în mână, mai la o parte
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întreg ansamblul acestei dramatice represen
tări impresionează prin simplicitatea şi sobrieta
tea cu care e redafă scena aceasta. Coloritul
sumbru şi redus, ca tonalităţi, contribuie la acest
lucru pe care nu-l vedem la cellalt artist, al cărui
spirit şi paletă sunt cu mult mai optimiste. Emo
tivitatea şi puterea de convingere religioasă cu
care zugrăviau meşterii de atunci patimile Mân
tuitorului fac ca acest sentiment să se comunice
şi nouă.
Scena aceasta o găsim şi la alte biserici de
mai târziu şi mai ales la biserica Sf. Nicolae din
Făgăraş, unde ea este cu mult mai desvoltată şi
amplificată. Aceleaşi cahtăţi le găsim şi la ce
lelalte scene de pe acest părete. În partea de
jos a păretelui sunt representaţi, ca de obiceiu,
câţiva sfinţi mucenici ostaşi ca de pildă : SI.
Gheorghe, Sf. Dimitrie, etc. În acelaşi stil simplu
şi sobru, prin costumul şi caracterul lor ni
amintesc depărtat pe acei dela episcopia de
Argeş. Un Sfânt Ioan şi alţi mucenici cuvioşi ce
sunt representaţi în naos ni dau o imagine destul
de clară despre stilul şi caracterul picturii reli
gioase în vremea aceia. Toate inscripţiunile a
cestor scene şi figuri de sfinţi din naos sunt ci
rilice româneşti, iar nu slavone. cum de pildă la
ciclul vieţii Sfântului Nicolae din pronaos sau
Fig. 14. Biserica din Săcuieni. Jupâneasa Bălaşa (detaliu),
dela Sfinţii Ierarhi din altar.
diţia obişnuită. Toată scena aceasta se profilează
Din cercetarea şi comparaţia stilului şi caracteru
pe fondul arhitectonic şi simplu al unei cetăţi, şi lui pe care fiecare din aceşti�meşteri artişti: monahul

cei doi tâlhari răstigniţi, cu mişcări contorsionate
ale trupului lor, mişcări ce sunt departe de tra-

Fig.

'1 5. Biserica Săcuieni. Minunile Sfântului Nicolae.
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Mihail şi lenachi, l-au imprimat operei lor, şi din
inscripţii este lesne să putem ghici partea
de lucru sau scenele pe care le-au zugrăvit fiecare

Fig.
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Nu este exclus că biserica să fi avut zugrăveli
şi în exterior : oarecare urm e de colori şterse s'au
găsit pe păreţii din afară.

1 6. Biserica Săcuieni. Minunile Sfântului Nicolae.

din ei. Aşa de pildă este neîndoios că monahul
Mihail, cleric, trebuie neapărat să fi avut o cul
tură oare care ; cunoştea sigur mai ales slavona
şi se înţelege, ca om cult, că o prefera în scriere, pe când cellalt meşter, tovarăşul lenachi,
mai simplu ca învăţătură, necunoscând slavoneas
ca, prefera să scrie în umila lui limbă strămo
şească numele sfinţilor şi titulaturile vieţii şi pa
timilor lui Isus Hristos. Astfel că pronaosul, unde
se remarcă "viaţa şi minunile Sfântului Nicolae " şi
. altarul cu Sfinţii Ierarhi, sunt zugrăvite de monahu\
Mihail, iar naosul în întregime de tovarăşul său
Ienachi zugravul. De altminteri şi faptul că primul
care este iscălit la inscripţia găsită este monahul
Mihail, e un indiciu de întâietate faţă de tova
răşul său.
În afară de scenele amintite mai sus se mai
găsesc în biserică şi alte representări din istoria
religioasă ca de pildă Împărtăşania Apostolilor
din altar, care ni aminteşte îndepărtat aceiaşi
scenă din Biserica Domnească de la Curtea-de-Ar
geş. Bolţile bisericii nu mai păstrează vechile lor
fresce care au fost dărâmate odată cu ea. Puţine
fragmente din vechea pictură se mai găsesc la
timpanele de_Nord şi .. Sud ale naosului.

În resumat, din cercetarea picturii vechi des
coperite la biserica din Săcuieni, reiese că în e-

Fig. 17. Biserica Săcuieni. Sfântul.

poca lui Matei Basarab arta picturii religioase cu
caracter bizantin era la o treaptă înaltă de des-
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voltare Ia noi, că meşterii iconari şi zugravi ce o
făceau nu erau simpli tipicari cari reproduceau
Ia înfinit aceleaşi tipare, că cei dotaţi cu talent,
prin aportul personalităţii lor căutau să reîm
prospăteze vechile teme iconografice cărora cău
tau să li insufle o nouă viaţă. De aceia pictura
bisericii din Săcuieni, pe lângă valoarea pur
'
artistică care e mare, p resintă din punct de ve
dere istorico-cultural un monument de samă,
unde cercetătorul şi istoricul picturii noastre re
ligioase găseşte material de studiu şi cunoaştere
a unei epoce care, de şi înfloritoare, ne-a l ăsat
prea puţine monumente din care s'ar fi pulut
studia epoca aceasta a lui Matei Basarab.
Pentru isloricul care vrea să u rmărească

..

firul de desfăşurare al acestei arte Ia noi în de
cursul vremii, biserica din Săcuieni represintă
un punct de sprijin şi o legătură între stilul
picturii lui Neagoe Basarab şi acela al lui Constan
tin Brâncoveanu. Pentru pictorii de biserici cari
vor să tragă învăţăminte depe urma technicei
vechiului meşteşug al frescei şi pentru acei ce
vor să o folosească drept izvor de inspiraţie pentru
o artă bisericească nouă, biserica din Săcuieni
este un monument de unde se pot trage foloase.
Tn tot casul ea formează şi represintă o pagină
importantă din istoria picturii religioase a unei
epoce aproape necunoscute in această privinţă a
marelui Voevod Matei Basarab.

DISTRIBUŢA PANOURILOR PICTURILOR ÎN BISE RICA
DIN SĂC UIENI.
(VEZI PLANŞ E L E FIG. 18 - 20).
-- + --

50 - Ornament

1 - 1 4 - Minunile Sfântului Nicolae.

1 5 - 1 2 - Martiri, pustnici, cuvioşi.

51 - Î nvierea lui Lazăr.

52 - Intrarea i n Ierusali m .

23 - Inscripţie slavonă ştearsă mult.
24 - Neagoe Vei Vornic c u soţia Samfira ş i copii ei

5 3 - Ioachim ?

26 - Jupan Stepan Logofăt cu soţia Stana.

55 - Sărutul lui Iuda.

28 - Doi CUViOŞ 1 .

57 - Pilat îşi spală mâi n i le.

30 - Cuvios.

59 - Sfântul Ierarh Nicolae .

35 - Ornament.

6 1 - Dreptul Judecător

37 - Î nvierea dill . morţi.

63 - Doi doftori.

25 - Biv VeI Clucer Badea c u Jupâniţ. Bălaşa.
2 7 - I sus Hristos

29 - Cinci cuvioşi.

3 1 -34 - Medalioane cu sfinţi şi decoraţiuni.
36 - Draperie.
38

-

Pogorârea Sfântului Duh ?

39 - Calvarul.

40 -- Răstignirea.

41 - - Scoborârea de pe cruce.

42 - I 'unerea în mormânt.
43 - Î nvierea.

44

-

Sfânta A n a ?

45 - Mucenici.

46 - Patruzeci şi şapte mari mucenici.
48 - Stâlpnic.

54 - Cina cea de Taină .
56 - Isus la Pilat.

58 - Isus la stâlp.

60 - Sfântul Simion Stâlpnicu l .

62 - Mucenic.

64 - Ornament.
65 - Draperie.

66 - Ornament.

67 - Î mpărtăşania Sfinţilor Apostoli .
68 - Arhierei şi diaconi.
69 -

70

-

-

Arie.
Ornament.

A - Cap de arhiereu. pictura l J - a (al lui Pârvu).
X -- 1 nscripţii de-ale zugravilor găsite supt stratul de
tencuială al frescei.

49 - Sfântul Ioan Botezătorul.
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Biserica' din Comuna Secuieni, cu hramul Naş
terea Domnului, a fost zidită de jupan Neagoe
Stefan Săcuianul, velichi Postelnic la anul 1 655.
După cum se vede din tabloul 24 (fig. 3, 1 3), cu
ctitori la origină, a fost fără turle ; avea numai un
turn lateral pentru clopotniţă.
La anul 1 667, a fost pictată de ieromonahul

de C. P ETRESCU-D R AGOE.

1 822 biserica ci. suferit două cutremure (după
unii : 1 802). După al doilea cutremur bolţile s'au
slăbit complect şi de teama unei prăbuşiri s'a
făcut o reparaţie generală. În acest scop s'a in
tervenit la Mitropolia din Târgovişte pentru aren
darea moşiei, pentru ca din venit să se suporte
cheltuielile.

P lI.f?t NSfi\ m
•

PE RE fEL( E
..f

: 100

DE

SUG

Fig. ! 8 . Biserica Săcuieni. Tabloul de rep artiţie a l picturilor pe păretele d e Sud.

Miha i zugravul, probabil împreună cu alţii,
fiindcă se pot distinge mai multe mâni. Data
picturii am găsit-o în două locuri (X, fig. 1 8),
supt straturile frescei făcută cu pensula în coloare
nefrescată, pe păretele alb ce urma să fie aco
perit cu tencuieli. Se poate observa în aceste
locuri că până să fie zugrăvită, adecă timp de
doisprezece ani, biserica a fost văruită cu alb.
După 1 700 biserica a fost dăruită de jupă
niţa Bălaşa, fiica l u i Neagoe, Mitropoliei din Târ
govişte, al căreia metoc a devenit.
Bătrânii satului povestesc că între anii 1821-

La această dată i s'au dărâmat bolţile de că
rămidă şi n'a rămas din vechea biserică decât
păreţii verticali, a căror înălţime a fost redusă .
Cărămida scoasă a fost întrebuinţată pentru
împrejmuirea care se poate vedea şi azi. După
enorma ei cantitate şi după desemnul din tabloul
cu ctitori (fig. 1 8) se poate deduce splendoarea
şi monumentalitatea ei.
Bolţile s'au refăcut de paiantă, a fost învelită
cu şindrilă şi i s'a făcut o turlă oarbă în faţă
pentru clopote.
Odată cu noile tencuieli ale bolţilor s'au aco-
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perit şi frescele cele vechi cu un mortar foarte
slab afrescat şi mult revenit cu tempera. Pictura
acestui strat caută să imite în totul pe vechiul
meşter ; ca probă din acest strat, am lăsat un cap
de arhiereu în altar, în punctul A (fig. 1 9).
Această pictură este atribuită lui Pârvu zugravul,
despre a cărui existenţă am găsit urme la bise
ricuţa cea veche din comuna învecinată, Adânca,
unde am găsit şi o icoană iscălită de el, la 1 8 1 3 .
Totuşi între stratul lui Pârvu şi cel dela
1 667, mai există o tencuială foarte subţire, colo-

se dărâmă zidul despărţitor dintre naos şi pro
naos (doi metri grosime), pentru a câştiga spaţiu
(vezi fig. 1 8) şi se ridică în locul lui patru pi
lastri moderni mai supţiri (fig. 18, 1 9). Odată
cu dărâmarea acestui zid s'au pierdut şi picturile
cu care era acoperit. Tot la această dată s'a
transformat pridvorul (făcut probabil la 1 876) in
tindă închisă cu geamuri.
In 1 926, săteanul Grigore Nicolae Cârstea,
din Moreni, văzând biserica din Săcuieni într' o
stare foarte proasVi şi înegrită de fum se obligă

PG R ETE.L E
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Fig. 19.
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Biserica din Săcuieni. Tabloul de repartitie al picturilor pe păreteie de Nord.

rată în roz şi stropită. O bucăţică din această
tencuială a rămas în tabloul 55 (fig. 1 8). Ea
a fost făcută, probabil, între întâiul şi al doilea
cutremur sau de la al doilea cutremur, până la
reparaţia rad,icaIă.
Tâmpla existentă nu este cea originală,
fiindcă taie vechile linii arhitectonice (altar, pros
comidie) fără Ilicio sisternă şi e făcută, probabil
odată cu această reparaţie, suferind, eventual şi
mai târziu, unele modificări.
La anul 1 876, i se face o nouă reparaţie
generală de către Tănase Popescu, când i se
adaogă o turlă centrală, se înveleşte cu fier, se ten
cuieşte din nou, acoperindu-se şi pictura lui Pârvu
cu un nou stat de mortar. De-asupra, se face o
pictură proastă, în caracterul timpului, în uleiu .
La anul 1 909 se face o nouă reparaţie. Se
pictează din nou Evangheliştii şi Sfânta Treime ;

să o repare pe cheltuiala sa. În acest scop întră
în tocmeală cu doi zugravi cari amândoi l-au
înşelat. Devisul celui de al doilea, care se obliga
să spele şi să înnoiască pictura dela suprafaţă,
ajungând în mânile protoiereului de Dâmboviţa,
provocă din partea acestuia o intervenţie la
Comisiunea Monumentelor Istorice, care, în urma
referatului delegatului său, L Mihail, decise ca
lucrarea să nu se mai execute supt forma
prevăzută în devisul zugravului, ci să se scuată
la iveală vechile frescuri. În acest scop Comi
siunea a însărcinat pe subsemnatul cu executa
rea lucrărilor de restaurare.
Lucrările executate.
După primele sondagii am văzut că mă găsesc
în faţa a două elemente cu totul distincte unul
de altul : a) păretele vertical cu frescele vechi
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acoperite de trei straturi de tencueli : b) turla
şi plafoanele cu picturi moderne fără de nici
un interes.
Idealul pentru această lucrare ar fi fost ca să fie
biserica scoasă din serviciu, pentru ca să nu se mai
afume din nou pictura după restaurare ; iar pictura
modernă să fie complet ştearsă şi înlocuită cu
un ton general neutru pe care să apară, precis,
fragmentele vechilor fresce.
Cum însă biserica este încă în serviciul satului
şi cum trebuia să menajez nevoia şi mentalitatea
celor ce se servesc de ea, am hotărît şi executat
următoarele :
A) Am spălat, retuşat şi împrospătat picturile,

169

la bolţi şi plafoane ; văpsitul streşinei, uşilor şi
bisericilor.
rn suprafeţele arhitectonice se cunoşteau urme
de decoraţiune în tempera, dar fără importanţă.
Pictura presintă un deosebit interes, fiindcă e
una din puţinele ce moştenim din această epocă.
Se recunosc doi pictori : unul caraeterisat prin
planuri largi, contururi viguroase şi mai mult
sentiment decorativ, coloraţie gris, (arhierei, marii
mucenici, patimile Mântuitorului) ; iar altul mai
naturalist în mişcări şi expresie, mai delicat, mai
colorist, mai mult sentiment artistic (minunile
Sfântului Nicolae, cuvioşi, etc ) . Amândoi de o
puritate de stil absolută.

PL�nSrA IT'

PERE-r E. LE.
Fig.
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a l:

Biserica Săcuieni. Tabloul de repartiţie al scenelor pe păretele de Vest.

intercalând o decoraţiune simplă, bizantină, şi i-am
dat pe cât posibil un aspect mai civilisat.
B) Am curăţit cele trei straturi de tencuieli de
de-asupra frescelor care erau ciocănite peste tot
cam cu optzeci şi cinci găuri pe m. p. ; ceia ce
însemnează, la circa două sute m. p. pictură
veche, o mie şapte sute găuri. Am astupat
cu cea mai mare atenţie aceste găuri cu var
şi ciment şi le-am color.". t pe fiecare într'un
ton colorat asemenea mediului ambient, cu casei
nat de calciu. Lipsurile mai mari între frescă
le-am tencuit şi acoperit cu un ton neutru cu
caseinat de calciu (fig. 18- 1 9). Lipsurile dela soclu
le-am tencuit şi colorat cu un ton neutru de uleiu.
Am curăţit tabloul cu ctitori 24 (fig. 18), care nu
fusese niciodată tencuit, ci numai pietat dea
supra cu uleiu. Am despărţit cu o bandă roşie
suprafeţele antice de cele noi.
C) Exteriorul : Reparaţii de zidărie jur-împrejur
la soclu, reparaţii generale de tencuieli, văruit,

În expresia capetelor cuvioşilor se remarcă
ceva slav.
Portretele etitorilor excelează prin tehnică de
săvârşită, prin nobleţea figurilor, a costumelor şi a
stilisării demne să stea alături de toţi primitivii.
Materialele întrebuinţate :
Pentru pictura în uleiu cele obişnuite.
Pentru restaurarea frescei : var, ciment, apă, nisip,
caseină, brânză, acid ace tic, damar, ou, alcool,
amoniac, miere, văpsele, prafuri (pământuri), etc.
Personalul întrebuinţat :
Trei pietori, un zugrav, un zidar, şiise diverse
ajutoare, salahori. Total : unsprezece persoane.
Lucrarea a început Ia 6 Iulie şi s'a terminat
la 26 Septembre şi a durat opt zeci şi două de
zile, întrebuinţate din faptul dimineţei până Ia
aprinsul lămpilor, inclusiv serbătorile.
Totalul zilelor lucrătoare ale întregului personal
se ridică la trei sute patru zeci.
Plata lucrării a fost de 215.000 de Iei.

--- C>�---
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Am arătat În altă parte 1 împrejurările în care
atenţiunea d-Iui prof. V. Pârvan, directorul Mu
seului naţional de antichităţi şi a noastră s'a în
dreptat către regiunea care, cu un termin geo
grafic bine cunoscut, se numeşte : "câmpia ro
mână" .
În imediata vecinătate a Dobrogei, cercetată
încă din ultimele două decenii ale veacului tre
cut de Gr. Tocilescu (mai ales din punct de ve
dere al materialului epigrafic, şi numai în al doilea
rând din acela al monumentelor sale greco-ro
mane, - Tocilescu; elev al lui Hirschfeld, colabo
rator şi corespondent al acestuia şi al lui Mom
msen, a fost mai ales un epigrafist, iar dela
1 906 de d. Pârvan, cu o extensiune din ce în ce
mai largă a preocupărilor sale istorico-arheologice,
care au ajuns astfel să îmbrăţişeze întreaga viaţă
a Scythiei Minor, dela Salsovia pănă la Abrittus,
cu centrele din Ulmetum, Tropaeum, Torni, Cal
latis şi Histria, şi în timp, din vremurile preisto
rice pănă în evul-mediu, câmpia română, des
părţită de Dobrogea numai de linia Dunării, care
o îmbrăţişează într'un larg arc, ce se înto'arce
apoi către Mare, era menită în chip firesc să a
jungă pe primul plan al preocupărilor noastre din
ultimul timp.
În vremea războiului trecut, mai mulţi arheo
logi germani s'au folosit de împrej urarea că o
parte a ţării noastre a fost supt ocupaţie străină
pentru a intreprinde investigaţiuni în mai multe
locuri în Oltenia, cercetate anterior de mine şi
câţiva cercetători şi amatori regionali j în unul
din ostroavele Dunării, la Gâr1a Mare j de ase
menea in lunea Dunării, la Măgura dela Fundul
Chiselet, cota 24. Cu excepţia localităţii dela
Gârla Mare 2), nu avem pănă astăzi nici ştiri mai
detaliate, nici dublete. O singură comunicare per
sonală, a d-Iui profesor Hubert Schmidt dela Ber1 . J. Andrleşe3cu, Piscul Crasan ', Descoperirile arheo

log 'ce

din

vara

anului 1 923,

A n alele

A c c. d.

Române.

Funde

aus Ru·

M e I )) . Secţ. I�l o !'ice, Ser. I I I , Tom. I I I , M e n i . '1 . p. H şi u rl i i . ;

resumalul frauces, p. 93-94.
2. Leonard t<rauz,

Vorgeschichtliche

măn/eno Sonderabdrucl, aus der " Wiener
Zeilschrifl", IX, '1922, Viena, '1922.

Prăhislorischen

+ --

lin, ni atrăgea atenţia, in 1 923, asupra bogăţiei
deosebite în vestigii arheologice ce o presintă cu
deosebire valea Dunării. Între acestea, lucrul
nostru începuse printr'o întreagă serie de călă
torii de recunoaştere, urmate în curând de să
pături, pedeoparte la Piscul Crasani, acum apă
rute, mai pe urmă la Sultana, asupra cărora voiu
referi acum. În toamna aceluiaşi an, unul dintre
practicanţii noştri, d. Radu VIădescu-Vulpe, ac
tualmente membru al Şcolii române dela Roma,
a cercetat pas cu pas - întreaga regiune dintre
Mostiştea şi Călăraşi. Raportul său către direc
ţiunea Museului de antichităţi din Bucureşti 3 este
o utilă contribuţie la harta arheologică a Româ
niei, începută de Gr. G. Tocilescu şi reluată de
d. V. Pârvan, în înţelegere cu Uniunea Acade
miilor dela Bruxelles. Săpături conduse de noi
în vara anului 1 924 la Cetatea dela Zimnicea
Teleorman, aveau să întregiască cu un material
bogat cercetările dela Piscul Crasani. Tot aşa, să
păturile dela Gumelniţa lângă Olteniţa-Ilfov, îrr
treprinse de un altul dintre asistenţii Museului
nostru, d. Vladimir Dumitrescu, în vara anului
1 925, sunt destinate să completeze în chip fericit
pe acelea dela Sultana, unde d-sa mi-a fost de
mult ajutor.
Sultana este un mic sat, poate cel mai nein
semnat dintre acelea pe care, în şir şi la o mică
distanţă unul de altul, le întâlneşti când pe dreapta,
când pe stânga Mostiştei, ca şi pe malurile ie
zerului mare ce-l formează la Sud de Tăriceni,
�nde ajungi, fie cu' calea ferată Bucureşti-Cons
tanţa, pănă la gara Săruleşti, fie pe drumul mare,
mai mult sau mai puţin paralel cu linia ferată,
pe care îl laşi la Tămădau, ca s'o iei în jos, prin
Pârlita şi Gurbăneşti, Obileşti şi Frăsinet (fig, 1 ) .
Suntem i n plin Bărăgan, - aproximativ î n mij
locul platformei c<!re represintă stepa cea mai
tipică a Ro�âniei, tăiată de râul Mostiştea şi
mărgenită de Ialomiţa, cu un aspect general cu
totul aparte, al cărui pitoresc a fost descris cu
��. Buletinul
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măiestrie de prosatorul şi arheologul român A
lexandru Odobescu, iar geograficeşte şi geologi
ceşte de dd. Em. de Martonne şi S. Mehedinţi,
răposatul G. M. Murgoci şi dd. G. Vâlsan şi
Vintilă Mihăilescu 1 . Înălţimi care rar se ridică

preistorice, dar mai rari. Asemenea cu alte lo
curi din lunca Dunării şi aceste "grădişti" vor fi
fost locuite, servind cel puţin ca un loc de re
fugiu şi apărare j numele nu poate fi întâmplător.
În genere regiunea presintă caracteristice trăsă-

Fig. 1 .

peste 7 0 m. însoţesc c e o parte ş i d e alta valea
Mostiştei, care însă, pănă ce dă în iezer, n'are
nimic din înfăţişarea mult mai regulată şi larg
deschisă către Sud şi Sud-Est a luncii Ialomiţei.
În schimb, priveliş tea iezerului însuşi e impună
nătoare. Într' o vastă perspectivă se văd toate
satele din j ur, către Nord-Est. Faurei, mai spre
Sud Chirnogi, Ulmu, Boşneagu, pănă către Do
robanţu. În multe p uncte se găsesc urme preisto
rice, mai ales cioburi 2 j au fost deci locuite, din
vechi. Piscul Coconi, de ceastă parte a iezerului,
unde sondagii făcute de d. VIădescu-Vulpe au
scos la iveală elemente caracteristice de cultură
La Tene, asemenea cu Crăsanii 3, e ascuns vederii
de clinele u şoare ale terasei de pe dreapta. Cota
57, de unde se văd toate cele de mai sus, la câ
teva sute de metri de satul Sultana, chiar pe
malul ridicat al iezerulul, e însăşi Măgura Sul
tanei despre care este vorba. În iezer, la alte
câte-va sute de metri spre Nord-Est, se vede
Grădiştea Mare, bine profilată de-asupra apei i
mai departe, Grădiştea Mică, amândouă cu urme
'1 . I': m l l lunuel de �[;lrlonnt', La Valachie
n ?graphie geographique,
rumăn!sche Sleppe,

1 11

ra ris, H102 ;

Friedrich

S.

Essai de

mo

Mehed inţi, Die

Ral:els

Gedăchtnis,

Lei l '�lg, '1 90 � ; t j . :\ 1 . �furg'oci , La Plaine Roumaine el la
Balle du Danube. Guide des excursiolls du' 111 CongTes du
pet role, iluc:\resl , '1907 ; G. Vâ lsUIl, Câmpia română. Con
I ribuţiuni de g'eogt'afie fisică, Bucu reşt i, 'J 9'1 5. Yin t i l ă Mibăi
leRcu, VIăsia şi Mosflşlea. Bucureşt i , 1925.
2. 1 1 . V Iădescu-\"u J pe, o. c., pp. 81 -83.
3.

ldem.

p. 82.

turi de conservatism geografic. În faţa întinsului
de apă c e se lărgeşte c ătre Sud, se desprinde cu
claritate visiunea timpului când " intreaga câmpie
română şi mai ales câmpia orientală era acope
rită de lacuri sau de un regim similar "Bălţii"
Dunării, pe când o altă parte, regiunea occiden
tală, dar mai ales centrală a câmpiei române era
udată de râuri torenţiale, care aşterneau petrişu
rile dela Bucureşti şi acoperiau urmele reliefului
anterior" 4 . În rând cu Măgura, mai spre Sud, la
locul numit "La Căldare " , s'au găsit în malul rupt
resturi de animale diluvice.
Măgura Sultanei se înfăţişează, astfel, ca un
ieşind destul de înnaintat al te rasei de pe dreapta
iezerului Mostiştei, mai Înalt decât toate celelalte
din apropiere, abrupt de amândouă laturile şi
curmat uşor de către interior, ceia ce va fi fost
un şanţ de apărare, a cărui adâncime s'a nive
lat în decursul vremii. Văzută din câmpie, mă
gura are o linie ca oricare măgură din Bărăgan
ş i de aiurea, linie ce se profilează uşor, dar clar
pe linia orizontală a iezerului din vale (fig 2).
Văzută însă din faţă şi de jos. dela nivelul apei,
ea se ridică ca o formidabilă cetăţuie, ruptă drept
dE:la jum3.tate (fig. 3) de vâltoarea apelor, în curs
de veacuri, din vremea când la data indicată de
vestigiile ce s'au găsit în partea ce am putut
săpa, ea era întreagă. Multe şi caracteristice ră
măşiţi aflate la suprafaţă, silexuri lucrate, mici frag
mente ceramice ni-au arătat. chiar dela prima
4. G .

\'âfJ]an, o. c., p. 83.

http://patrimoniu.gov.ro

172

BULETINUL COMTSIUNII MONUMEN T ELO R ISTORICE

visită, că avem de a face cu o aşezare neobişnuit
de bogată. Bănuielile noa:stre aveau să fie con
firmate în întregime.

Fig. 2.

Fig. 3.

În cele ce urmează voiu arăta întâiu chipul cum
au decurs săpăturile j voiu descrie apoi resultate1e,
pentru ca la urmă să tragem conclusiile de ca
racter cronologic şi cultural-istoric ce se cuvin.
Dată fiind starea în care am aflat Măgura dela
Sultana, măgură, cum am zis, ruptă aproape pe
jumătate şi în continuă surpare în partea de către
iezer, - cum se poate vedea şi din fotografia
luată din această direcţie, - am socotit că tra-

seul săpăturilor trebuie să cuprindă chiar dela
început nu numai locul unde s'au semnalat la
suprafaţă cele mai multe vestigii (lucru uşor ex
plicabil prin acţiunea de erosiu
ne a păturii de humus, de către
agenţuj atmosferici, care, datorită
expunerii locului, au lucrat aici
cu maximum de intensitate), ci,
în limitele posibilităţii, să fie cer
cetată întreaga parte din apro
pierea imediată a malului în curs
de surpare, parte care, chiar fără
săpături, s'ar fi prăbuşit în câţi
va ani. Aşa am procedat. Din
suprafaţa totală, cât ţine actual
rr ente terasa-platforma uşor cur
bată a Măgurii, terasă care are
o lăţime diametrală de 25 m. şi
o alta maximă EV-NS de 7 1
m . (înnainte de a s e surpa aşa
de mult măgura avea o formă
prelungă în direcţia NE-SV de
cel puţin 1 30 m.) - am trasat
deci întâiu un şanţ NE - SV de
40 m 2 (20 X 2 m), către panta
de R a măgurii şi chiar pe mar
ginea ei (cuprinzând şi locul cu
cele mai multe urme la suprafa
ţă) j alături de acesta, o suprafaţă
mai mare de 1 00 m2 (20X5 m),
pentru ca în sfârşit, potrivit ne
cesităţii de resolvare a unor pro
bleme ce s'au ivit în cursul ul
timii săpături, să Iărgesc ultima
porţiune pe o suprafaţă de 1 5 X
1 0, deci 1 50 m 2 î n direcţiunea
EV, pănă la panta extremă de
V. a măgurii. Total 290 m 2 (fig.
4). Trebuie să adaug însă aici
că ultima suprafaţă nu s'a săpat
pănă la istovirea păturii de cul
tură, timpul disponibil încheindu-se, iar materialul începând a
se repeta, cu puţine excepţii.
Pentru o primă recunoaştere şi identificare a
localităţii, în interesul hărţii arheologice a ţării
am creziIt că scopul e atins. Un bogat material
şi numeroase observaţiuni asupra condiţiunilor
de aflare vor fi dovada. Mai târziu, când ţara
întreagă va fi cunoscută mai bine, se va putea
reveni. Săpături mai întinse făcute în restul te
rasei, rămase libere de către câmpie şi mult
mai târziu expuse surpării, vor putea aduce
verificări de observaţii utile şi o completare a
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materialului, în care privinţă, ca şi aiurea, nu
sunt fireşte excluse de loc şi surprise. Aspectul
general al vieţii trecute de aici nu cred totuşi

că va fi modificat cu prea mult, faţă de resul
tatele noastre de acum.
*

Cu excepţia regiunii extreme de NV a tera
sei, către malul ce se surpă continuu şi panta
de V, unde am văzut că vestigiile apar chiar
dela suprafaţă, - pătura de humus are în partea
săpată de noi o grosime destul de mare, care
trece de 55 cm. Aspectul ei e acela al pămân
tului negru vegetal din jur, în care e vestit Bă
răganul, cu holdele sale de grâu şi porumb, de
multe ori mai înnalte decât un cal cu
călăreţ cu tot. Măgura e acum necultivată
şi slujeşte ca loc de păşune. Ceia ce nu
va fi fost totdeauna la feL Pământul se
vede că a fost amestecat. Întâlnim astfel
răpede în pământul vegetal ciob uri destul
de multe, unele comune, altele cu proe
minenţe, mai puţine cu un ornament în
şnur ce vom vedea. Apoi silexuri, nuclee,
bucăţi de strecurătoare, un topor mic de
piatră lustruită, o jumătate de mărgea
de lut ars i un cap de figurină de ani
mal cu botul subţire şi lung, ce-l vom
presenta la vreme.
Între 25-40 cm. cioburile se înmul
ţesc i de asemenea silexurile. Se găseşte
un alt topor mic de piatră lustruită. Încep să apară proHluri interesante de vase (unele
cu proeminenţe simple sau duble), fragmente de

chiup, bucăţi răzleţe de lipitură de locuinţe, cu
urme de nuiele, deocamdată în direcţia NE a
supra feţii B şi SE a aceleia A, - semne că mai
jos vom da peste resturile masate ale locuinţelor
care s'au prăbuşit. Între silexurile împrăştiate, un
splendid vârf de săgeată. Mai multe bucăţi de
chipuri şi râşniţe de mână în partea de SE a su
prafeţii B sunt tot indicii de vecinătate a unor lo
cuinţe mai în adânc. Firesc deci ca îndată să dăm,
în aceiaşi direcţie, de alte bucăţi de părete, cu
urme de făţuială simplă cu mâna. Acest fel de fă
ţuială a prececlat tencuiala, deşi o întâlnim la noi
pănă în ziua de astăzi, la casele simple ţărăneşti.
Bucăţile de părete dela Sultana sunt tari şi s'au
păstrat bine (fig. 5), căci sunt arse de incendiul ce a
mistuit locuinţele din care s'au prăbuşit şi unele
s'au împrăştiat dela locul lor, prin lucrarea ulte
rioară a pământului. La acelaşi nivel, atât în B
cât şi în A s'au mai găsit încă alte instrumente
de cremene, tipice şi atipice, o mărgea lungă de
lut ars, întreagă, în partea de S a suprafeţii A
şi una ruptă, în B i un instrument de aramă, un
disc îngăurit, de podoabă ; bucăţi de râşniţe mici
de mână i bucăţi mici de strecurătoare, un fel de
mesuţe pătrate cu picioruşe, cum se vor mai
găsi i un percutor mic. Dintre datele ceramice,
mai multe fragmente au un ornament deosebit
de interesant şi nou, realisat printr'un şir de in
cisii curbe şi paralele între ele, ce se înşiră ori
zontal pe rotundul vaselor, incisii dela care por
nesc mai jos altele, tot curbe şi paralele, dar în
sens invers i ne vom ocupa cu ele la descrierea
resultatelor. În sfârşit, la acelaşi nivel iarăşi o fi�
gurină de animal de lut ars ; în partea de S a Su
prafeţii A, două alte figurine de lut ars sunt umane,

J

2

.5

6

dar fragmentare. Pătura de cultură se anunţă deci
deosebit de bogată. Terenul a fost însă mult fră-
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mântat. Dovadă e aflarea nu numai a unor bu
căţi de părete mult mai bune, cu tencuială şi var,
ci găsirea unui ac lung de fier, a unE!i dălţi mici,
tot de fier, ba chiar a unei iconiţe de bronz în
făţişând pe Maica Domnului cu Isus in braţe ;
iconiţa are un chen:tr cu o inscr;pţie în limba
slavonă şi va fi 'transmisă spre cercetare aparte
unui specialist. Aflarea ei aici aparţine to ta mente
hasardului şi nu tulbură câtuşi de puţin unitatea
de cultură a mediului arheologic dela Sultana,
recognoscibil încă dela suprafaţă drept ne 0- şi
eneolitic.
Între 40-60 cm., pământul e tot negru vege
tal, afară de punctele 1 şi 2 unde se găsesc destul
de multe bucăţi de părete şi cenuşă ; de aseme
nea în 3, dar în mai mic număr. Suntem evident
la nivelul superior al unora dintre modestele lo
cuinţe ale vremii. Ca inventar, multe fragmente
ceramice, multe provenind dela vase de dimen
siuni mari ; multe, iarăşi au pe suprafaţa lor pro
eminenţe, simple, duble sau triple. Silexqrile lu
crate sunt foarte multe şi multe sunt tipice. Se
mai găsesc de asemenea un disc găurit de lut,
două percutoare ; un topor frumos de piatră cio
plită (pl. II, fig. 9), un alt percutor ; o măsuţă de lut
ars cu patru picioare (pl. XXIII, fig. 5, 6 şi 1 0),
bucăţi de râşniţe de mân�. Unele bucăţi de vase
mari din preajma punctului 1 au afară de proemi
nenţe un ornament deosebit de rudimentar, re
sultat din petrecerea fără multă grijă a degetelor
mânei, în sens oblic, pe suprafaţa vasului când
era încă crud. Unele vase aveau capace ; s'au
găsit astfel mai multe, de forme deosebite. Un
alt topor mare de piatră cioplită (pl. II, fig. 7).
Printre cioburi, de remarcat iarăşi un alt frag
ment cu ornamente de incisii curbe, orizontale
şi verticale, paralele între ele, ornament de care
s'a vorbit mai sus. În mijlocul porţiunii A, ca. 50
cm. adâncime, s'a găsit de asemenea jumătatea
superioară a unei figurine de lut ars.
Dela 60-75 cm., aglomerările de bucăţi de
bucăţi de părete apar tot mai clare faţă de pă
mântuI înconjurător, de coloare totdeauna mai
închisă în comparaţie cu cărămiziul de arsură
une ori strâns masată şi legată prin ardere. De
sigur în punctul 1 şi 2, mai puţin în 3, unde
bucăţile de părete găsite mai sus se dovedesc
răspândite însă dintr'o întreagă şi întinsă gră
madă de bucăţi de părete cu urme de paie şi
împletitură ce se desemnează la nivelul la care
am ajuns, în punctul 4. Bucăţi destul de mari
de părete cu urme de paie şi împletitură încep
a se detaşa de asemenea în punctul 5. Ca inven
tar, în B : silezuri, o greutate de plasă, un disc

găurit de podoabă, o bucată de strecurătoare, o
figurină de animal cu gâtui lung, de lut ars (pI.
XXXIV, fig. 1 9), trei percutoare de cremene, mai
�ulte mărgele mari şi lungi, de ·lut ars. În A şi
anume în preajma punctului 4 : un topor de pia
tră, un cuţit mic de piatră, o greutate de plasă,
o râşniţă de mână ; dedesuptul punctului 3 : un
idol întreg, bine păstrat (pl. XXXV, fig. 6 şi 7), un
topor mic de piatră cu gaura începută, dar ne
ispră vită, " une gaine ou h ache perforee en cornu
de cerf" ruptă în dreptul găurii de înmănuşare
(pl . IX, fig. 2 şi pl. X, fig. 2) ; ceva mai departe
spre N, un alt exemplar de înmănuşare similară
e întreg ; o figurină plată de os găsită tot aici e
aproape întreagă (pl . XXXVI, fig. 6 şi pl. XXXVII',
fig. 6). Printre silexuri de menţionat de asemenea,
un splendid vârf de săgeată. Printre fragmentele
ceramice, multe au proeminenţe, simple sau du
bie ; nu lipsesc iarăşi ciob:uile de vase mari cu
pereţii groşi .
Dela 75 la 93 cm., pământul are o coloare mult
mai deschisă. E terenul propriuzis în care au
fost săpate colibele. în preajma punctului 5 către
SV., unde bucăţi de părete masate fac aproape
impresia unei locuinţe deosebite, se găseşte o
râşniţă mare de mână şi bucăţi de oale. T n bu
căţile de părete din 4, a căror dărâmătură se
vede că ţine cea mai mare parte din linia talu
sului de SV, urmele de nuiele sunt foarte clare.
Inventarul înconj urător e acelaşi : silezuri, măr
gele lungi de lut. Jumătatea cât a mai rămas a
unui vas mic, primitiv lucrat, arată pe suprafaţa
lui numeroase proeminenţe (pl. XV, fig. 1 3). Lipsa
lui de utilitate e manifestă, şi, dacă adăugăm că a
proape de acelaşi loc s'a găsit un mic disc găurit
de podoabă şi două figurine de os (pl . XXXIV,
fig. 3 şi 1 ) , - capul uneia are câte patru găurele
de fiecare parte a capului,-iar o a treia, de lut
ars, represintă un animal, - impresia de obiecte
de cult, sau de rit funerar şi anume de incine
raţie, în preajma sau cuprinsul locuinţelor, se
desprinde cu destulă claritate. Alte obiecte gă
site la acelaşi nivel ne întorc iarăşi la îndelet
nicirile vieţii materiale : o greutate de plasă, un
percutor, o bucată de râşniţă de mână, un capac,
o fusaiolă. Mai multe bucăţi de vase mari, pri
mitive, .:: u păreţii groşi ar putea proveni, ca şi
aiurea, dela una sau mai multe urne funerare, în
legHură cu suposiţia de mai sus. Mai mult nu
se poate spune.
Între 93 cm. - l m 10 apar alte dărâmături de
locuinţă în punctele 6 şi 7, dărâmături arse tare.
Fiind despărţite între ele prin pământ obişnuit,
vor fi fost, deşi mici, locuinţe deosebite. Lângă
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u tlma s'a găsit un splendid vârf de lance de
silex (pl. XII, fig. 7). Ceva mai departe înspre
N deasemenea un topor de piatră, o fusaiolă,
multe fragmente ceramice cu proeminenţe. Multe
bucăţi de vase mari unele lângă altele fac im
presia de deposit ; o râşniţă mică de mână şi
pietre de frecat seminţele ; o greutate de plasă.
Cu cât ne coborâm mai în adânc, numărul
punctelor cu dărâmături de perete mistuite gră
madă, - sporeşte. În 8, 9, 1 0 şi 1 1 , pe lângă
multe bucăţi de părete arse, s'a gă sit de aseme
nea mult ă cenuşă. Acelaşi lucru în preajma de
SV a punctului 2, ceia ce la acest nivel nu
poate însemna, cred, decât urmele vetrei locuinţei
din 2, locuinţă mai mare decât cdelalte. Aceasta
însă afară de urmele dărâmăturilor din 4, care
se întind în spre NE pe sub dărâmăturile uşoare
şi isolate din 3, - pe o lungime cât 3/4 din linia
taluzului de SV - NE, cu intrarea dinspre E.
Cum se vede cu destulă claritate şi din profil
(fig. 6), avem da face aici cu un şir de trei lo
cuinţe, de astă dată cu dimensiuni precisabile, în
SY.CTIVNE�

A 'r' 't"'tm

4'

cată de râşniţă de mână. Ceva mai spre SE de
aceste dărâmături de locuinţă s'a găsit de aseme
nea un topor de piatră cioplită. Tot incendiul.
a mistuit în chip foarte visibil şi aşezarea din 1 :
dovadă cioburile diformate găsite Ia acest nivel ;
în fundul aceleaşi aşezări se găsesc destul de
multe silexuri. Din punct de vedere al materia
lului ceramic, în afară de numeroasele fragmente
cu proeminenţe ce se găsesc peste tot, cu deo
sebire interesant este vasul întreg cu patru pi
cioruşe şi un sistem de torţi şi pro.eminenţe ce
vor fi descrise la locul potrivit (pl. XVIII, fig. 2
şi fig. text 1 2). S'a găsit în cuprinsul dărâmă
turilor din 4 2, În dreptul aşezării din 4 1 şi la
acelaşi nivel, s'au găsit de asemenea două percu
toare.
Dela 1 m. 10 în jos, pă :nântul se îngălbeneşte,
afară mai ales de regiunea aşezărilor din 6 şi 7,
care se recunosc bine că au fost săpate în acest
pământ. Evident că şi inventariul scade, dar e
asămănător : silexuri, un percutor, cioburi, bucăţi
de râşniţe de mână. Intre cioburi, unul înfăţişează
plastic un cap de animal cu gura
deschisă (pl. XXVI, fig. 1 ) . La ace-o
laşi nivel, capul unei figurine, de
lut, are de lături către trei găuri şi
unul dintre ochi mai ales represen
tat cu deosebită grijă (pl. XXXIV,
fig. 2 şi pl. XXXV, fig. 2) ; ceva
mai departe un instrument supţire
de aramă. În regiunea locuinţelor
mai dese din B, sus arătate, urma
unui par orizontal va fi fiind unul
dintre parii de basă a uneia dintre
cabane. fntre cioburi, câteva sunt
de ceramică pictată, care, puţine,
e de remarcat că încep să apară
de-abia de la acest nivel. O nouă
aglomerare, dar restrânsă de dărâmături de părete
se desemnează acum la SV-ul locuinţei din 10,
în punctul 1 3 ; va fi fost un adăpost simplU, d e
vară, în preajma locuinţei propriu-zise din 1 0.
În toată această parte de NE a suprafeţei B,
bucăţi de vas�, cenuşă, cărbune, o parte mare
dintr'o râşniţă. Dând la o parte dărârpăturile, se
găseşte câte un vas mic, iarăşi bucăţi de râşniţe,
greutăţi de plasă ; cioburi, unele cu proeminenţe
late şi ascuţite. Un vas mic în punctul 2 are pe
suprafaţa sa două şiruri de proeminenţe supra
puse (pl. XV, fig. 1 1 şi pl. XVIII, fig. 6).
Vasele găsite sunt cu mult prea mici pentru a
avea caracter utilitar şi unul dintre ele este de
o tehnică şi formă cu mult superioară mam ma
jorităţi a ceramicii găsite pănă acum. Tot aşa,
/, .
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lungime de 411 = 6, 4 2 = 4 şi 43 -= 3 m. Din ne
fericire terenul a fost şi aici prea mult frământat,
pentru ca numai după urmele isolate de pari să
putem deduce vre-un ('ontur. Dărâmăturile unei
alte locuinţe, mici, s'au găsit de asemenea în 1 2.
lnventariul nu e mai puţin interes3.llt. În preajma
de SV a locuinţei 1 1 s'a găsit un idol grosolan
de pământ ars (pl. XXXIV, fig. 4 şi XXXV, fig.
4), în cuprinsul locuinţei din 1 0, o râşniţă de mână
şi cioburi de vase. Cioburi de vase arse şi di
formate de incendiu s'au găsit de asemenea în
dărâmăturile din 1 2. Multe cioburi de aici au ia
răşi proeminenţe ; unul dintre acestea are două
proeminenţe, dela care, în jos, pe mijlocul vasu
lui, se profilează coaste mici în relief uşor. În
1 1 s'a mai găsit o greutate de plasă şi o bu-
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greutăţile de plasă, care, mult mai îngrijite ca
formă şi ardere, se deosebesc cu totul de obiec
tele similare găsite în alte staţiuni, neo- şi chiar
eneolitice. Pe de o parte, deci, nu putem să nu
transcriem o impresie destul de clară de cult şi
rit funerar ce ni-o provoacă toate aceste lucruri.
Pe de alta însă, tot aşa, că toate elementele de
inventar şi, în deosebi, fireşte ceramica de ca
racter superior, de sigur mai nouă decât mediul
general, vechiu neolitic, dela Sultana, nu se ex
plică aici, supt raportul aşezării şi la nivelul la
care am ajuns, decât printr' o suprapunere de
populaţie. De pe urma acesteia, locuitorii mai
noi au săpat şi scormonit pământul , în multe
locuri, mult mai adânc decât nivelul de aşezare
a înnaintaşilor lor.
Dela 1 m. 30 pănă la 1 m. 75, supt 1 şi de-a
lungul talusului de R reapar bucăţi de părete.
În genere, pământul înconjurător e peste tot găI
buiu, lutos. Pe alocurea cu urme de arsură, căr
bune, calcar. Silexuri, multe, pretutindeni ; tot
aşa cioburi, multe cu proeminenţe. Înspre talusul
de V, la acelaş nivel, o figurină de os (pl. XXXVI,
fig. 1 şi pl . XXXVII, fig. 1 ) ; alta, de lut ars, e in
formă, ca şi alte două capete, tot de lut ars ; o
greutate de plasă. În A şi anume în dărâmăturile
arse, cu urme de paie din partea de SE : două
percutoare, un fragment de vas cu un ornament
în spirală, silexuri, o râşniţă de 0.50 )( 0.25,
scobită aproape ca o albie, apoi o alta, mai
mică.
Mai adânc ceva, în 1 şi da-lungul taluzului
de Est se desluşesc din ce în ce mai clar o nouă
serie de dărâmături, amestecate cu cenuşă şi
lemn carbonisat. Dărâmăturile se întind succesiv
pe câte o suprafaţă întâiu de ca 0.80 X 0.80 ; 1 X l ;
iar ultimul complex de 1 .80 X 1 .80 m. (fig. 4 :
1 3 , 1 2 şi 1 1), O acumulare similară de mărimea
celei din urmă se găseşte de asemenea şi la a
celaşi nivel în direcţia verticală a punctului 8
(fig. 4 : 81), Cioburile sunt puţine, în amândouă
părţile. Unul cu o proeminenţă mare e sigur dela
un chiup sau urnă. Suntem în totul la 1 m. 60
adâncime. Inventarul nu diferă. În preajma dă
râmăturilor din 1 1 spre N, se găseşte o râşniţă
de mână ; la acelaşi nivel, în porţiunea A, mai
multe. Tot în B, ceva mai spre V, de râşniţa
citată, se găseşte un alt instrument de aramă, o
figurină de animal lung şi supţire de lut ars (pl.
XXXIV, fig. 1 9) şi iarăşi, peste tot, silexuri, multe
tipice ; de asemenea un topor de piatră, un idolaş
femenin de os (pl. XXXVI, fig. 3 şi pl. XXXVII,
fig. 3), un disc de os găurit, o mărgea lungă de
lut ars. În porţiunea A, de asemenea silezuri, iar

în direcţia SE multe cioburi de oale, resturi de
scoici sfărâmate, cenuşă.
Dar nu numai în 1 3 ' 1 2 ' şi 1 1 găsim urme de
locuinţe la acest nivel. Bucăţi de dărâmătură cu
urme de pari şi trestie în ele găsim tot aşa în
10 şi 1 3. Lângă acestea se află o bucată de râş
niţă de mână şi cioburi cu urme de cărbune ; o
figurină de animal de lut ars, cu ţâţe (pl. XXXV,
fig. 1 5), o greutate de plasă, bucăţi de vase mari
şi iarăşi un mic instrument de aramă. Caracter1tl
tehnic al ceramicei nu e de loc inferior, ceia
ce e cu deosebire remarcabil la acest nivel, unde,
de asupra şi despărţite printr'un strat de .pământ
galben, am găsit locuinţele de mai sus.
Dela 1 m. 75 pănă la 2 m. înfăţişarea pămân
tului e aceiaşi, atât în suprafaţa A, cât şi în B.
Aceleaşi silexuri împrăştiate, multe tipice. Nici
restul inventarului nu diferă. Trei topoare de
cremene ciop iite ; alte trei de piatră mai Ilţici sunt
lustruite ; o bucată de râşniţă, un fragment de
chiup mare cu o proeminenţă puternică ; ut:J. per
cutor de cremene presintă o încercare de îngău
rire, o sulă de os, o jumătate de fusaiolă, o
figurină de lut ars, un vas mic, fără caracter
utilitar. Sub 2 se află de asemenea un vas mic,
în formă de pară şi cioburi de vase mai mari
relativ, dar de o cu mult mai bună calitate. De
altfel, începând dela acest nivel în jos, ceramica
e aproape în majoritate superioară aceleia de
pănă acum patinată şi uneori colorată sau orna
mentată cu motive spiralice; o vom descrie amă
nunţit mai jos.
În colţul de NE a porţiunii B se găsesc acum
ultimele urme ale dărâmăturilor dintre punctele
1 1 şi 5 ; aşa de adânc dar au fost săpate acelea
în pământ. Supt 8, deci în 8 1 dărâmătura e multă,
evident, de multe ori cu amprentele paielor. In
acelaş loc se găseşte o greutate conică de pă
mânt ars negăurită, îngrijit lucrată şi o toartă de
capac. Tot în arsură, ceva mai spre S., o bucată
de tavă de factură bună, cu o uşoară patină.
Inventariul obiectelor de os sporeşte cu două
fragmente de figurine de os, representând partea
lor inferioară, împodobită, mai ales una, cu puncte
îngrijit adâncite (pl. XXXVI, fig. 6 şi pl. XXXVII,
fig. 6) ; un vârf ascuţit de os, un alt instrument
de aramă. Dar iarăşi, la acelaşi nivel, un topo
raş de piatră şi un altul în adevăr minuscul. O
dăltiţă de piatră s'a găsit de asemenea la acelaşi
nivel şi în A.
Dela 2 m. în jos aspectul pământului e din ce
în ce mai neumblat. Numai de două ori se · gă
seşte câte o bucată de râşniţă. Dărâmături de
l ocuinţe, de loc. Majoritatea de fragmente cera-
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mice bune se menţine : unele au un ornament
spiralic colorat, altele în relief, altele sunt pati
nate ; alături de ele şi multe comune şi cu pro
eminenţe simple, fără alt ornament. Tot la acest
nivel, o figurină plată, de os, întreagă (pl. XXXVI,
fig. 2 şi pl. XXXVII, fig. 2.
Dela 2 m. 30 inventarul scade. Silexuri îm
prăştiate, cu profil ales, pasta bună şi supţire.
Un vas aproape întreg, cu un profil distins, are
un ornament - parantesă - aşa cred că e cea
mai potrivită denumire - ornament incisat, des
pre care am vorbit şi mai sus, - şi mici proe
minenţe.

177

corpul redat în chip deosebit de reuşit (pl. XXXIV,
fig. 7 şi pl. XXXV, fig. 9 şi 1 0).
Nu lipsesc iarăşi nici fragmente ceramice cu
proeminenţe, multe dela vase mici. Un alt frag
ment are un ornament bandat, în coloare. La un
altul, ornamentul colorat subliniază buza vasului
în interior.

Resultatele săpăturllor dela Sultana, săpături
de o durată destul de scurtă şi pe un teren re·
lativ restrâns, faţă de restul rămas neatins al a
şezării, sunt totuşi destul de bogate. Avem re-

,

.t--- _ _ _ <>•.,.t/s� _ _ _ _-..!

PI. l.

Fragmente de vase cu un asemenea ornament
se găsesc însă mai multe. Ca tehnică, formă şi
chiar ornament, pe cât de în contrast se întâl
neşte acest fel de ceramică mai sus, pe atât de
bic e se acordă aici, cum vom vedea mai amă
nunţit la descrierea resultatelor. Ciobul unui alt
vas e ornamentat numai cu mici proeminenţe. Un
vas-suport cu păreţii groşi are un ornament co
lorat în mat. Cât�va bucăţi de capace cu buton
de apucat sunt de un lucru şi o tehnică a părţii
superioare lucrurilor similare de mai sus.
Suntem la 2 m 75 Pănă la 3 m. se mai gă
sesc în sfârşit, dar tot mai rar, silexuri, unele
tipice. Dar şi un topor de piatră, două greutăţi
de plasă, cioburi de vase cu 0rnament-parantesă,
o figurină de animal ; alta, umană, de lut ars, are

presentat astfel inventariul aproape întreg al celor
mai complecte staţiuni similare din Europa pre
istorică. Ceia ce lipseşte se găseşte fără îndoială
în pământ, care, atunci când va fi săpat pe o
suprafaţă cât mai întinsă, va putea lămuri tot
deodată şi orice îndoială sau neprecisiuni ce
s ' au putut produce cu ocasiunea primelor noas
tre cercetări. Pe de altă parte, unele piese do
cumentare - nu puţine - iese . cu mult din comun
şi oferă interesante observaţi�ni, atât din punct
de vedere tipologic-general, cât mai ales din acela
local şi regional. Le vom intercala la locul po
trivit, fireşte că dat fiind caracterul şi răspândi
rea menită publicaţiunii de · fi;l.ţă, mai ales pe a
celea din urmă. În orice c ;s, întâmplarea face
că, după staţiunea cunoscută dela Cucuteni, să-
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pată de d. prof. H. Schmidt dela Berlin, încă d;n
1 909 şi 1 9 1 0, dar după a noastră ştiinţă încă tot
în curs de publicare, Sultana este cea dintâiu
staţiune din vechiul regat, care, aparţinând ace
loraşi timpuri, oferă un material ilustrativ mai

7

5

fil. 2) 1. Mai la toate, s'a scobit câte o adânci 
tură, ca să se fixeze în ea degetul şi să nu lu
nece, dar nu asa de mare ca în forma tipică re
produsă de Mortillet 2 .
Nucleele dela Sultana sunt în număr de patru
sprezece. De mărime p otrivită sau chiar mici, dou5.
dintre ele au o formă mai mult sau mai puţin
rotundă (pl. II, fig. 3 şi 4) asămănătoare cu aşa
zisele "proectile nucleiforme" 3. Cum o dovedesc
Însă săriturile dela capetele lor, nu este ex
clus să fi servit şi cu percutoare 4 . Socotind
numărul relativ restrâns al nucleelor, faţă de per
cutoare, dar m3.i cu deosebire faţă de bielşugul
de .variate instrumente de silex, tipice şi atipice,
întregi sau fragmentare, în număr de aproape o mie
optsute cincizeci, dintre cari o mie bine definibile ca
întrebuinţare, cred că se poate transcrie impresia
cum că l a Sultana, chiar dilCă materialul brut a
fost adus în cantităţi apreciabile, a fost prelucrat a
proap.e cu zgârcenie şi nu numai cu·conştiincic::> sitate.
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complet şi aflat în condiţiuni mai precise 1. Prin
situaţia sa geografică în cadrul Europei sud-estice
şi între lumea nord şi sud-dunăreană, aceasta
capătă o semnificare specială, ce vom căuta a
i - o precisa la sfârşit.
Ca în toate staţiunile similare, şi la Sultana, o
industrie bine representată este aceia a silexu/ui.
Începând cu ceia ce servia la fabricaţia dife
ritelor unelte şi- arme - anume perculoarele Ş
nucleele, observăm că şi la Sultana numărul lor
e destul de mare, mai ales a celor dintâiu.
Dintre douăzeci şi trei depercutoare, toate sunt de
silex şi aproape toate, după cunoscute precedente
clasice, au fost întrebuinţate atât de mult timp încât
au ajuns aproape cu totul sferice (pI. 1, fig. 1 -4 j
pl. II, fig. 1 şi 2 j pl. XIV, fig. 4, 5 şi 7). Un
altul are forma aproape tipic discoidală (pI. II,
'1 . Lăudai Jl le încercări anterioare nu au li psil toluşi UlCI
la noi , ca şi aiurea. O înşirare şi caraclerisare scurlă a .lor
În a mea : Contributie la nDacia lnnainte de Romani"
Iaşi; '19'12 şi Asupra epocei de bronz În Ro m ânia În
Buletinul Comis. Monum. Istorice, '19'15 (cu un rC5U:l1at
rr�nrc� nSur l'âge du bronze en Roumanie ").

33

34

35

36

31

40 4 1

42 4 3 « 45

Pl. III .

Dintre instrumentele de silex dela Sultana, cele
mai numeroase sunt lamele sau cujite/e, întregi
'1 . V. l ; . el A. de Mortillet, Musee prehistorique, ed. T I ,
Paris, 1903, pl. x..X X V , l'ig. 335.
2. O. c . , 'l.'\ X V, fig. 336.
3. Y. Deche1ette, Ma n uel d'archeologie prehislo riq " e cel.

lique et gallo. rom n ine� J, '1 , p. 480- ,1 .

1 . G . c i 1\. ( Il' M o r l i l lel, o.
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sau rupte. Adesea foarte tăioase, ele sunt netede
pe faţa de detaşare, în timp ce pe cealaltă au
una sau două nervuri longitudinale (pl. 1, fig.
1 -45). De foarte multe ori ele au fost lucrate
aşa fel ca să poată fi bine ţinute cu mâna.

poate fi bine cuprinse între degetul cel mare şi
cel arătător al mânei drepte.
Nimic de observat în ce prtveşte sulele (les perc;oirs) (pL V, fig. 3-2 1 ) j singurele lucrate mai cu
îngrijire sunt cele două ultime, dar prea mici fiind,
nu vor fi avut, de sigur, o întrebuinţare practică .
Îngrijit retuşat e exemplarul fig. 1 3 , care poate
să fi fost şi vârf de săgeată.
Rol precumpănitor de retouchoirs vor fi avut
cele mai multe dintre instrumentele presentate
în pL V, fig. 22-44. Vârful lor e cele mai a
desea ori rupt sau tocit de întrebuinţare. Cu
deosebire de puternic şi bine de prins cu mâna
e exemplarul fîg. 32. Nu este exclusă însă nici
întrebuinţarea de grattoirs a unora din ele, cu
partea inferioară destul de îngrijit retuşată. Cel
mai apropiat de forma tipică este exemplarul
fig. 30 1•
De o întrebuinţare variată şi nu totdeauna si
gură sunt instrumentele presentate în pl. VI, fig.
1 -4 1 . Cu vârful ascuţit şi basa foarte tăioasă,
cel dintâiu represintă un puternic vârf de lance,
neisprăvit şi întrebuinţat poate ca Împungător (poin
c;on) şi cuţit. Un pute.rnic instrument de spintecat

2

11

J••

Pl. IV.

Cu mult mai puţine şi fără distincţie sunt la
mele de cremene care au zimţi, mai mult sau
mai puţin ascuţiţi şi pot fi deci socotite drept
mici ferăstraie (pL IV, fig. 1-7).
În schimb numeroase şi destul de caracteristice
sunt l'ăzăloal'ele (Ies graUoirs) (pI. IV, fig. 8-1 2 j
1 7-24 j 25-26 j 33 et 34 j 36-38 j pl. m, fig. 1
şi 2), pe cari însă, după a mea părere, nu le putem
despărţi la Sultana de un altfel de instrumente asă
mănătoare, les rac/oirs, destul de numeroase aici.
Presentăm numai câteva exemplare (pl . IV, fig.
13-16 j 27-32 şi 35). Nu este exclus ca unele
dintre gratloirs (pl. II, fig. 1 2, 1 7, 19 şi 37 j pl.
III, fig. 1) să fi fost întrebuinţate şi ca retouchoir.
Din pricina usajului însă, vârful lor s'a rupt. Din
tre instrumentele citate, unul are o formă cu
deosebire arhaică (pl. IV, fig. 33). Poate să fie
numai o întâmplare j poate fi totuşi şi o trăsă
tură de conservatism cultural, care s'ar potrivi
bine cu deasa întrebuinţare a racloarelor, aici de
aspect, dacă nu tipic, dar aproximativ musterian.
Toate instrumentele sunt lucrate în aşa fel ca să
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37
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38
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39
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41
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8
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42

Pl. V .

a fost acel representat în fig. 2. Cel următor e mai
puţin ascuţit (fig. 3). Altul s'a rupt de întrebuin1.

G. et A.
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pl. 'XLIX, fig. 525-526.
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ţare (fig. 4). Neregulat lucrat, unul următor are
vârful rupt (fig. 5). Întreg, din contra, e un altul
lucrat cam tot aşa (fig. 6). Un vârf de săgeată e
lucrat destul de îngrijit ; bas a rectilinie s'a rupt
(fig. 7). Vârful rupt are şi instrumentul următor,

6

I

34

35

39

36

Pl. VI.

40

•
41

lucrat neregulat dar aşa, ca să poată lfi bine
ţinut cu mâna (fig. 8). Un răzător delicat, dar
probabil fără întrebuinţare practică e instru
mentul următor (fig. 9). Un puternic instrument
de lovire a fost un altul (fig. 1 0). La cel ur
mător, de forma şi întrebuinţarea unui racluar,
a cărui crustă s'a păstrat pe partea superioară ;
din pricina întrebuinţării i s'a rupt partea cu
care se lucra (fig. 1 1). Cu multă grijă e retuşat
instrumentul următor (fig. 1 2). Toate celelalte
instrumente au avut una sau alta din între
buinţările de mai sus, unele fiind lucrate cu
destulă îngrijire.
Fără îndoială însă că maximul de dexteritate în
lucrarea silexului la Sultana il înfăţişează mai
multe vârfuri de s ăgeţi- de toate opt, representate
şase (pl. XII, fig. 1 -3 şi 6-8 sau pl. 1, fig. 5-7).
Toate alt basa dreaptă şi sunt comparabile supt
raportul lucrului şi frumuseţii cu cele mai reuşite
exemplare, apusene şi nordice.
Silexul se lucra deci cu destulă sârguinţă şi la
Sultana.
Trecând la alte elemente de inventar presente

aici, o nouă dovadă de felul ca şi de fasele lu
crului acestui material ne înfăţişează o întreagă
serie des topoare de silex, care, găsite în tot cu
prinsul păturii de cultură, ilustrează, ca şi aiurea
(Butmir etc.), nu numai aptitudinile locuitorilor,
dar şi etapele sforţărilor lor în acest câmp de
lucru (pl. 1, fig. 8- 1 7 sau pl. II, fig. 5-1 4).
Forma visată · şi în parte realisată e aceia
căreia arheologii germani îi zic "dicknackiges
Beii" " el tete epaisse, el peu pres de meme epais
seur que le milieu de la hache, et el quatre c6tes" 1.
Mai scunde decât d. p. la Butmir, sunt mai puter
nice totuşi decât acelea. Ca stadiu al lucrului ar
veni întâiu (pl. 1, fig. 8 şi 9 sau pl. II, fig. 8 şi
1 1 ; pl. 1, fig. 10 şi 1 1 sau pl. II, fig. 1 2 şi 1 3),
ar urma apoi exemplare, fig. text. 1 5 şi 16 (pl.
V, fig. 1 2 şi 1 3). În stadiul următor, atât liniile
de profil antero-posterioare cât şi tăiuşul, precum
şi liniile laterale sunt mult mai apropiate de fasa
lustruirii 2) . Acest stadiu îl represintă exemplarele
(pl. 1, fig. 1 3, 15 şi 1 2 sau pl. II, fig. 5, 7 şi 1 0).
Exemplarul aproape tipic al formei -ar fi acela
din (pl. 1, fig. 1 4 sau pl. II, fig. 9). Unele dintre
aceste exemplare s'au rupt de întrebuinţare (pl.
1, fig. 1 2 şi 1 3 sau pl. II, fig. 5 şi 1 0) ; de asemeni
exemplarul pl. II, fig. 6 are tăiuşul rupt. Ultimul
exemplaJ' (pl. II, fig. 1 4), întrebuinţat un timp ca
topor, a fost utilisat apoi de o parte ca nucleu,
detaşându-se din el două lame (pl. 1, fig. 1 6).
Cum Montelius datează acest fel de topoare ca
aparţinând ultimelor perioade ale epocei neolitice 3
şi dată fiind răspândirea lor în tot cuprinsul sta
ţiunii, iată o primă indicaţiune cronologică mai
precisă., de care trebuie să ţinem seamă.
În schimb, altfel decât ne-am aştepta, la Sultana
lipseşte total acea specie de topoare, căreia arhe
logii germani îi zic " spitznackiges Beii", "il tete
pointu et el deux c6tes " 4. E de sigur o întâmplare,
cum, pe de altă parte, tot numai o întâmplare
trebuie să fie aceia ca dintre securile ce caracte
risează mai ales stilistic şi regional Europa răsă'1. 7. Schlemm, Worlerbuch zur Vorgeschichle, Berlin
'1908, p. 98.
2. V. şi \N. H.adimsl,y u. M. Hoernes, Die . neolilhische
Sialion v. Bulmir, Viena, '1895, p. 31.
3. Schlemm, o. c., p. 99, - iar aceasta concordă şi cu
paralel ismul stabilit de M. I-loernes : « '1. Spiralmilanderlleralni li
ohne Malerei ; 2. stichbandlleramik ; 3. bem alte Keramil,
Das Steingerăt der erslen und nveiten SluJe beslehl în Schu he
leislen KeiJen und flachen J-.lacken, das der dritlen in spitz
nackigen Beilen, dos der Sieinkupjerzei/ in schmalnackigen
Beilen " . M. Hoernes, Urgeschichfe der bildenden Kunsf in
Europa von den A nfăngen bis um 5e D vOr Chrisfi, lJI-e

Aur. hg. v. O. Menghin, Viena '1925, p. 300.
4. Schlemm, o. c. , p. 367.
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riteană şi de Sud - acea ZIsa " Schuhleistenkeil"
sau " Schuhleisienjormiges Steinbeil" 1, se găseşte
la Sultana într'un singur exemplar şi acesta nu

bine lustruite, afară de cea dintâiu care e în fasa
anterioară lustruirii depline (pl. 1, 1 7 fig. sau pl.
VIII, fig. 1). Pentru mai buna ei înmănuşare, o

PI. VII.

dintre cele mai splendide (pl.
fig. 13 2.

VII,

fig. 1 sau pl.

VIII,

•

Nici topoarele de piatră lustruită nu sunt prea
numeroase. În majoritate sunt apoi de dimensiuni
mici, ceia ce exclude caracterul utilitar al acelora
dintre ele. În genere destul de interesante ca
element ae inventar sunt şi ca formă, mult apro
piate de formele tipice cunoscute de aiurea (pl.
1, fig. 1 7 sau pl. VIII, fig. 1 ; pl. VII, fig. 2-1 1
şi 1 9 sau pl. VIII, fig. 2-1 2 ; pl. VII, fig. 1 3 - 1 4
sau pl. VIII, fig. 1 4-1 7).
De piatră de roci diferite, toate topoarele sunt
'1 .

7.Il

« V on Portllgal

Siebenbiirg'en

derten (Reinecke) , apud Schlemm , o.

C. ,

und [riihchristlichen

p. 7 '1 9 ;

H.
-

.

�}
�

i '

�

.

"'1:'\

I II
s

Q

Alterliimer,

Berlin

20

21

10

Il.

Schmidl, Vergeschichle Eurepas, I ,

din colecţia « A us Natur und Oeisteswelt)) , 1'eubner,

p. 54 ; M. Hoernes.

,

p. 53ii. Timpul că n l i a

band))-ceramicei, Forrer, Reallexilwn der priihistorischen,
Stultgart,

·,1;(fc;, ·\
t"} ' C
�

und Serbien ZIl l J LllI

aparţine acela al « Baud,) -ceramicei ( Reinecke) sau « Bogen

klassischen

alta (pl. VII, fig. 2 j pl. VIII, fig 2), are către
partea opusă tăiuşului o adâncitură ce se ob-

O Menghin , 1. c.

'1924,

2. Pata ce se ypde pe partea bomhată nil e urmă de îng'ăIl
rire, ci de rllptură a pietrei. De altfe l , in apendicele ce O.
Menghin adaug'ă operei lui Hoernes, el zice despre grupa ră
sărileană a ceramicei handate : « Der Schllh]pistenkeiJ komml

14

16

în dieser � Gruppe nul' melu' =ganz . sellen vor". O. c., p. 788.
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servă bine în fotografie ; tăiuşul rupt. A treia e
cea mai bombată dintre toate ; de astă dată capul

fig. 6). Următoarele patru (pl. vn, fig. 7-1 0 sau
pl. VIII, fig. 7-10) sunt tot atâtea mici hermi-

,

I

1<- - - - - - o en - - - I

I
I

. r--

---1

- - 0 0,S' _ _ _ _

I �===�

I

I

,

Pl. IX.

îi e rupt, ceia ce e tot aşa' de explicabil (pl. VII,
fig. 3 j pl. VIII, fig. 3). Cu totul altfel e urmă
toarea, care are tăiuşul format dintr'un plan com-.
plet drept al uneia dintre fe;e şi un altul arcuit
pe celălalt j este cei a ce arheologii francesi nu
mesc herminetă (pl. VII, fig. 4 sau pl. VIII, fig. 4).
Cu mult mai interesante sub raportul formei şi
mai ales al caracterului regional sunt alte două
exemplare (p1. VII, fig. 5 sau pl. VIII, fig. 5 j pl .
VII, fig. 1 4 sau pl. VIII, fig. 1 5). Uşor încovoiate
şi mai supţiri către partea care se îmbuca în
coada de lemn, aceste forme sunt fără îndoială,
dacă nu la Sultana, în restul Europei sud-estice,
modelul unor cunoscute forme similare de aramă
şi de bronz 1. Prin această corespondenţă dintre
piatră şi metal, aceste piese capătă o semnificare
deosebită pentru locul unde s'au găsit. Un alt
exemplar e iarăşi un topor de proporţii regulate,
lustruit cu îngrijire (pl. VII, fig. 6 sau pl. V,lI,
1 , Fran.z
pcsta , 1 884,

v.

p.

Pulsl,y, Die Kupjer.Zeif in Ungar n ,
7'1, fig. '1 -6 ; Hamp"l

Rnda

Jozsef, A b ro n z k or

6

emlekei magyarhanban, Budapesta, 1892-96, m, p. 91 , fig' .

4 - 8 . Pen trn

exemplarele de

bl'OI17. del a Sinai a , I. Andl'ie

şescl I , Asupra epocei de hronz tn Românill (Sur l'âge du

bronze en Roumanie), Buletinul Comis. Monum. istorice,

'UH5, unde e citat şi un exemplar, lOl de cu p ru, din Posnani a .
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fig. 6). Următoarele patru (pl. VII, fig. 7 - 1 0
sau VIII, fig. 7 - 1 0 sunt tot atâtea mici hermi
nete, dintre cari ultima, de o piatră foarte dură,
e lucrată cu o deosebită îngrijire.
În întreaga săpătură s'a găsit un singur topor
ciocan (hache-marteau) de peatră şi acesta rupt
(pl. VII, fig. 1 1 sau pl. VIII, fig. 1 1 ).

�
1

�

j
5

2

:5

4

6

1
9

7

8

11

� It,

13

14

15

16

11

18

19

I

1 de corn de cerb (pl. IX, fig. 1 sau pl.
X, fig. 1 ) . Cornul este petrificat aproape cu totul.
In schimb s'au găsit mai multe topoare de corn
de cerb, care chiar dacă nu sunt întregi, sunt des
tul de caracteristice (pl. IX, fig. 2 -4 sau pl. X,
fig. 2-4, de asemenea bucăţile pl. X, fig. 5 şi 6).
La cele mai multe li lipseşte în chip firesc partea
ascuţită, ruptă de mai departe sau mai aproape
de gaură i dela una din ele a rămas numai par
tea ascuţită (pl. IX. fig. 4 sau pl. X, fig. 4) ; de a
semenea cele mai multe păstrează şi la suprafaţă
rugositatea lor naturală. Ce întrebuinţare vor fi
avut în sfârşit, ultimele obiecte similare de corn
unul cu o gaură care nu îl pătrunde în întregime
(pl. IX, fig. 1 1 sau pl. X, fig. 7), altul cu gaură
în toată forma dar rupt pe jumătate (pl. XI,
fig. 10), amândouă de dimensiuni mici ? Foarte
probabil, nici una practică.

per/oree "

Ca şi în multe alte părţi, şi la Sultana, pe
lângă silex, piatră şi corn, se lucra cu destulă

20

1

27

4

8

28'

,

Pl. XI.

Cu excepţia unui topor mai mare, de o formă
obişnuită (pl. VII, fig. 19 sau pl . VIII, fig. 1 2),
celelalte toate sunt herminete, lucrate cu îngrijire,
de dimensiuni unele cu totul reduse (pl. VII, fig .
1 3- 1 6, pl. VIII, fig. 1 4- 1 7).
Tot la Sultana s'a găsit un topor mic cu gaura
începută, dar neisprăvită, ceia ce nu e rar în
staţiunile noastra neo şi eneolitice Din nefericire
s'a pierdut, sau ne - a fost sustras.
Dintre alte feluri de instrumente de piatră lus
truită s'au mai găsit la Sultana câteva dăIti
(pl. VII, fig. 1 2, 1 7 şi 1 8 sau pl. VIII, fig. 2 1 , 1 9
şi 1 8). U n instrument asămănător, în parte, ca
profil, dar pătrat în secţiune şi neascuţit (pl VIT,
fig. 20 sau pl. VIII, fig. 20) va fi fost o ascuţi
toare, dar fără gaură de atârnat, ca altele.
E vident că toate instrumentele de piatră de
mai sus se întrebuinţau adaptându-Ie într'un fel
de coadă de l emn sau de corn. Curios că la
Sultana nu s'a găsit decât un singur exemplar de
acest fel şi anume "une gaine ci douille ou gaine

9

12

10

11

14

j I
19

18

20

,
25

24

21

21

26

,

22

28

23

29

31

PI. XII.

aplicare şi osul. Avem astfel destul de nume
roase obiecte de os : arme, instru ente, dar şi
1 . G.

el

Dechelette,

A. de Morti llel , MLis ee, pl. LI , fig. 546 şi 548;
C., J, p. 532, fig. 192.

o'
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obiecte de podoabă. În legătură cu meşteşugul,
precum vom vedea, destul de înnaintat al cera
micei, avem obiecte de lut ars, mai ales de po
doabă, dar şi de întrebuinţare practică, tors, pes-

XI, fig. 7 - 9 ; tot aşa fig. 1 1 ; apoi pl. IX, fig. 9,
aceiaşi din pl. XII, fig. 24 ; pL VII, fig. 1 3 , 2 1 ,
23, 24 sau pl. XII, fig. 1 5 , 2 1 , 1 7, 23 ş i 22.
s'au găsit însă mai multe
(pl. XI, fig. 2 1 -30 ; pl. VII, fig. 22 şi
27 sau pl. XII, fig. 4 şi 5).
Discuri de podoabă

de lut ars

1

2

.5

7

4

14

19

20

15

. 16

21

12

11

10

13

6

5

17

22

18

23

PI. XIII.

cuit. De lemn, ni-au rămas numai întipăririle
celui întrebuinţat la locuinţe, explicabil, cu solul
nostru gras şi multele ploi ce-l udă şi-l străbat.
De os semnalăm în primul rând, mai multe
pumnale, unele mai mici (pl. XI,
fig. 3 şi 4 ; pl . XII, fig. 3 1 şi 32
(lungimea de 0.094 m.), un altul
destul de mare şi puternic (pl.
XII, fig. 26 : lung de O m 1 48).
Cele mai multe sunt împungă
tori sau suie (pl . XI, fig. 1 , 2, 5,
1
6, 1 2 - 1 6 ; pl. XII, fig. 1 4, 18,
19, 20, 25 şi 30) ; dimensiunile,
obişnuit, mici.
Tot de os s'au mai găsit la
Sultana două dălţi, una mai puţin
regulată şi usată (pl. XII, fig. 1 3),
.5
o a doua însă mult mai îngrijit
lucrată, deşi rugositatea e visibilă bine pe partea de înclinare a tăiuşului (pl. XII, fig. 1 2).
În sfârşit, tot de os, s'au găsit la Sultana un
întreg şir de obiecte de podoabă, de atârnat, u
nele poate de adaptat, sau fixat pe veşminte (pl.

O singură perlă găurită de os (pl. XI, fig. 3 1 ).
În schimb cu mult mai numeroase asemenea po
doabe de lut ars (25), în forma de boabe de co·
lier, lungi şi găurite în toată lungimea (pl. XIII, fig.
1 -2 1 ; pl. VII, fig. 30 şi 3 1 ). Face ferm impresia că
oamenilor locului, mai deprinşi cu produsele ce
ramice, li venia cu mult mai îndămână să-şi
facă şi podoabele tot din lut.
Ca şi aiurea şi la Sultana, tot .de lut ars sunt
totdeauna prâsnelele, cu totul simple (pl. VII, fig.
29 şi 28) sau pl. XII, fig. 1 1 şi 9 ; de asemeni pl.
XIII, fig, 22-25) ; de vre-o fărâmă de ţesătură,
nici vorbă la Sultana. Tot aşa greutăţile de plasă
(23) (pl . VII, fig. 32 ; pL IX, fig. 8, 12, 1 3 şi 6,
deasemenea şi pl. XIV, fig. 2 şi 3). Una dintre
aceste greutăţi de plasă (pL IX, fig. 6) are pe
fundul ei trei intipărituri circulare. Un al doilea
exemplar (pl. XIV, fig. ?) are în acelaşi loc cinci
asemenea întipărituri, în şir. Lucrul nu poate fi
întâmplător. Sunt foarte probabil semne ,conven
ţionale, a căror taină nu vom şti-o poate nici
odată.
De o formă mai aparent asămănătoare cu greu
tăţile de plasă, dar de o regularitate deplină pe
care nu o au greutăţile de plasă niciodată, în plus
şi fără gaură de suspensie este exemplarul urmă
tor, bine lucrat şi ars (pL IX, fig. 7 sau pl. XIV,

2

3

6

.,

7

PI. XIV.

fig. 1 ) . Ce va fi fost, nu se poate precisa cu cer
titudine. Un jătuitor sau lustruitor (polissoir), nu.
Deşi s'au găsit puţine, aceste scule sunt la Sul
tana de o altă formă (pl. IX, fig. 5 şi 1 0) sau

http://patrimoniu.gov.ro

185

SULTANĂ

pl. XXIII , fig. 1 şi 2) în legătură cu capacele de
vase. Nici pisălog de seminţe nu va fi fost, căci
râşnite de mână s'au găsit la Sultana un şir
întreg şi tot aşa şi pietre care nu vor fi avut
altă întrebuinţare decât 'de sfărmat seminţele
(pl. XIV, fig. 6) j forma e departe de a cores
punde. Cu mult mai probabil instrumente ca cel

de mai sus vor fi fost un fel de moleltes de fre
cat colorile în industria ceramicei.
De asemenea, nu trebuie să uităm, câte-va mici
mescioare de lut ars, cu patru picioare (pl. XXIII,
fig. 5, 6 şi 1 0) , a căror întrebuinţare n'a fost în
nici un cas de caracter practic , ci, foarte proba
bil, de caracter votiv, religios.

r-M
_
__
�
""" -_

_
_

.
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I NTO CMIT PE BAS A. RAPORTU LUI TEH NIC A L INGINERULUI H . REZO RI
de Dp. PETRE 1 .
--

+ --

LUŢIA

(CONTINUARE).
Revenind la raportul nostru de activitate, ne în
dreptăm asupra l ucrărilor de conservare ale anului.

vechimii şi din această causă este evi tată, ori de
cate ori se poate.
2) l a biserica din mănăstirea H u morului se
manifestase o deteriorare a zidăriei, în urma unei
stricăci uni la parfea . de Nurd a acoperiş.ului de
şindrilă. Pentru îm piedecarea de noi deteriorări,
..

1922
C u toate că, la începutul anu l ui '1 922, preşe
dintele comisiunii n oastre, domnul dr. Ion L Nis
Lor a fost din nou chemat să colaboreze ca mi
nistru la guvernarea ţării, totuşi şi î n această
activi tate, d-sa a ştiut să g'ăsească totdeauna vreme
şi pentru discu tarea şi sol u ţionarea chestiunilor
pr�vi toare la monumentele istorice.
Incepand din anul acesta, şedinţele sec�iunii
s'a u ţ i n u t în palatul a d m i n istraliv din Pia �a G h icn
Vodă.
S u m a de 23.000 lei, pusă în acest an pen Lru
întd.ia oră din partea Comisiu nii centra l e la dis
po�i �ia secţ iunii regionale din Cernăuţi s'a des ti
nat în întregi me pe n t r u acoperirea che l t uielilor
necesiLa te de lucrările de resta urare si conservare
a "stalpului l ui Vodă " de langă co r mna Vama,
judeţ u l C a m p ul u n g, u n u l din p u ţine monumente
jstorice profane din B ucovina. A ceste I ll crări a u
fost te r mi n a te abia î n v ar a a n u l ui '1 0 ':2 3, din care
ca Ll��i v o m vorbi despre ele î n partea rapur l u l ui
privitoare la acest an.
în sch i mb, Fond u l biserice:;� urtodo:-,: ro m a n al
Bucov inei , î n sarcina căruia cade în cea I n a i mare
parte acoperirea chelt uiel i lor de conservare a b i 
sericilor şi rnănăsliri lor i s to r ice, a p u s şi an u l acesta
la disposiţie suma de aproape 500.00J lei. Cum însă
în cei aproape şapte ani prem ergă tori s'a executat
n umai s L rictul necesar în priv i n ţa res Laurăr i lor ş i
cum m aterial ul tehnic era foarte scump, această
s u mă t ot uş i a fost neînsemnată fhţă de �erinţile
existente.
C u toate acestea s'au ter m inat l ucrările înce
p ute în anul '1 92' 1 , la care s'au mai rtd ăogat
următoarele ;
'1 ) Acoperirea din nou a bisericii is torice în
Toporăuţi, la care s'a reînoit acoperişul de şin
dril� ateU al bisericii, cat şi al turnului clopotni
ţeL I nlăturarea găurilor produse în timpul răz
boiului prin focuri de armă şi şrapnele, nepericli
tand în sine existenţa clădirii, a fost reservată
pentru m a i tarziu , de pare ce m ij l oacele pentru
această reparaţiune, cat şi pentru curăţirea păre
ţilor nu au fost date ; a fartt de aceasta, curăţirea
păreţilor privează întotdeauna clădirea de "patina"

r

Suceava, Clopotniţa Mănăstiri
acoperişul a fos t supus l a o reparatiune temeinică,
părtl din construcţiunea p utrezită a căpriorilor a u
fost preschimbate, aproape toată partea d i n spre
Nord a fost din nou acoperită, de asemenea şi o
parte din spre S ud, întru cât era defectă. Zidăria
stricată î n urma deteriorărilor sus amintite, a
fost lăsată în aTILll 1922 în aceiaşi stare, pentru
a face posibilă o uscare com plectă ; restaurarea
complectă a urmat abia în anul '1924, pe când
terminarea reparaţi unii
acoperişului s'a
pre-
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l ungit pana III anul '1923 di n causa dificultăţilor
procurării de material.
3) La mănăstirea Suceava s'au executat repa
ratiuni la acoperişul bisericii şi al t urn u l ui dela
clopotniţă, în scopul unei mai b une închegări,
culminând într'aceia că unele părţi ale acoperi
şului, deosebit de periclitate, s'au acoperi t cu
tablă de cupru.
4) La biserica Maica Domnului din Suceavn,
crucea dela t urn şi alte două cruci mai m ici, care
căzuseră jos, au fost din nou aşezate �i fixate,
reînnoindu-se stâlpii dela cruci.

rest de demnitate i l'au l uat parohienii când, fără
ştirea Comisiunii Monumentelor Istorice, au pus
să se execute o pictură care distruge complect
întregul aspect al bisericii.
Este dela sine înţeles că din partea sectiunii
regionale s'au făcut cuvenitele demersuri la son
sistoriul m itropolitan ortodox român din Cernăuţi,
interven indu-se ca să se ordone din nou şi cu toată
rigoarea respectarea orClommţelor date încă de
m ult, care i nterziceau cu toată stricteţa ca pal O
hienii să execute, în mod arbitrar din proprie
iniţiativă, di feri te l ucrări l a biserici în general,
şi în deosebi la clădirile vechi, aparţinând mo
numentelor istorice. Pictura din ILişeşti, însă, în
toată întregimea ei a rămas mai departe.
Au mai fost continuate şi aduse la îndeplinire
lucrările în Vatra Moldoviţei, precu m şi la hiseri
cilf din Rădăuţi, Arbore şi S ucevi1a.
In anul acesta s'a început şi la biserica din Vo
roneţ o săpătură la partea de Est a acesteia. D upil
ştiri vechi, în acel loc s'ar fi aflând u n coridor,
care pe de o parte ar duce s upt altar, pe de altă
parti) în a fară de mănăstire. Cercetările făcute în
această direcţie, la care a l u at parte şi regretatul
profesor de istoria artelor dr. Oreste Luţia, pe
atunci secretar al secţ iunii regionale Cernăuti, au
rămas însă fără nici u n resultat, de oarece nu
s'a aflat decd t p u ţine morm i n te zidite în cărămidă
conţinând resturi de osăminte complect p u trezite

Biseric1 d'n lljşeşti

5) Dacă în Putlla, În al<.lrii dd controlarea pe
riodică a acoperişului bisericii, s'a executat U l l
şir de reparaliuni l a clăd irile care a dăpostesc chi
liile călugări lor şi locuinţa igumenhlui, în deosebi
o asigurare a acoperişurilor clădirii din spre S ud
a chiliilor, toate acesle lucră ri, strict vorbind, n u
tac parte din domeniul conservării monumentelor,
fiindcă ediCiciile în chestiune datează din a doua
j umătate a secol ului al XIX-lea.
6) Hiserica parohială din Ilişeşti, cu mijloacele
paroh ienilor, a fost supusă u nei reparaţiuni te
meinice, având de obiect astuparea crăpăturilo r
î n zidărie, tencuirea ei din nou, şi asigurarea a
coperişului._ Această biserică, î n temeiată în '1 7'l 4
de Ionaşcu şi Alexandru Isăcescu, interesantă
în deosebi prin gruparea tmnurilor - tH:�i t urnmi,
din care două asupra pronaosului lângă olaltă în
directie nord-sudică supt o singură c upolă - a
fost din păcate acoperită cu tablă de tinichea,
prin care caracterul ei -a suferit esenţial ; ultimul
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Tot în acel.aş an s'au început şi diferite repa
raţiuni la mănăstirea din Dragomirna, şi anume
mai întâiu au fost necesare l ucrări mai mărunte
de conservare. Controlându-se în c ursul acestor
l ucrări tavanele, s'a găsit că aceste părţi de
construcţie şi anume b uştenii erau complet pu
treziţi, şi că în consecinţă preschimbarea lor era
de neapărată trebuinţă. C um însă aceste lucrări
întreceau fondurile disponibile, de asemenea şi
toamna fIind prea înaintată, continuarea lncrărilor
şi îndrumarea preschimbărilor a rămas reservată
anului 1923.
S'a mai constatat că e de neapărată nevoie b u
lonarea prin propteli a bisericii Sf. Ion Botezătorul
în Suceava, l ucrare care a şi fost executată.
În scopul pregătirii materialului necesar pentru
întocmirea inventariului complect al monumentelor
istorice şi obiectelor de artă din teritorul secţiunii
regionale Cernăuţi, s'a hotărât a revisui dife
ritele inventarii ale mănăstirilor şi bisericilor cu
caracter istoric, şi în consecinţă secţiunea noastră
s'a adresat Consistoriului arhiepiscopal din Cer
năuţi cu rugămintea ca la predarea averii la astfel
de mănăstiri şi biserici să fie invitată şi secţiunea
regională Cernăuţi, pentru a p utea fi represen
tată prin un membru al ei la faţa locului.
.

a acoperişului, astfel că acoperişurile cl1iliilor sunt
în Apresent în stare de perfectă ordine.
In interiorul acestor clădiri s'au executat dife
rite reparaţi uni mărunte, precum zugrăvirea chi
liilor, refacerea sobelor şi altele.
La leI a fost restaurată şi clădirea egumenului,
în care s'au amenajat două camere pentru a servi
ca m useu mănăstiresc, adăpostindu-se aci toate
obiectele de mare valoare artistică şi istorică şi
care până atunci se păstrau împrăştiate prin bi
serică, diferite chilii şi coridoare ale mănăstirii.
Museul, format din camerele cu N-rele 1 7 şi 18
ale acestei clădiri, a fost complet separat d e ce
lelalte camere învecinate, cu care mai înainte avea
comunicaţii prin uşi ; aceste au fost astupate, iar
la cele rămase s'au amenajat uşi şi obloane de
fer, pentru a asigura museul contra spargerii şi
focul ui, Iăsându-se numai o mică intrare din
spre coridor ; tot aşa şi ferestrele acestor ca
mere au fost înzestrate cu grilaje de fer. În
Museu au fost plasate şi se află expuse în zece

1923

Ca şi în anii precedenţi, s'au ţinut şi în acest
an şedintele ocasionate de chestiunile ce tre
b uiau desbătute şi resolvate, toate fiind conduse
de preşedintele secţiunii d. ministru dr. Ion 1. Nistor,
de fată fIind toti membrii ei.
Si de astă dâtă, cele mai m ulte lucrări de res
taurare au fost executate din mijloacele Fondului
bisericesc ortodox român din B ucovina, care a pus
la disposiţie pentru lucrările de restaurare şi conser
vare a clădirilor acestora o dotatiune de 620.000 '
lei, adaogându-se creditul suplimentar de 250.000
lei, această dotaţiune s'a urcat la s uma de 870.000
lei. Din partea Comisiunii centrale nu s'a afectat
secţiunii regionale în Cernăuţi nicio sumă de bani.
Din aceste mijloace s'au executat în cursu l a
nului următoarele lucrări, �are ce-i drept numai
în măsură mică se presintă ca lucrări de conser
vare de monumente i storice propriu-zise ; mai cu
rând ele se pot considera ca lucrări de restaurare
şi conservare la clădirile profane ale diferitelor
mănăstiri.
Astfel, la mănăstirea Putna a fost necesar să
se execute acoperirea edificiului chiliilor călugă
reşti din partea de :Miazăzi, reconstruindu-se şi
o parte a căpriorilor, de oare ce acoperişul din spre
c urtea mănăstirii se năruise. Causa năruirii a fost
că larmierele acoperişului din spre partea curţii
ieşiau prea m ult în afară, fără să fie sprijinite şi
fiind rău prinse. Acest de fect s'a înlăturat astfel
că pe alocuri s'au fixat căpriori noi şi s'au a
şezat din nou toate ţiglele acoperişului d upă ce
marginea acestuia, ce iese liber în afară, a fost
sprijinită cu suporturi. Acelaş defect se manifes
tase în anul 1922 la clădirea chiliilor din spre
Miazănoapte, a cării parte din spre Răsărit a
trebuit restaurată imediat în felul arătat mai
s us. În anul 1923 a fost refăcut mai ăiştul parte

Mănăstirea Suceviţa. Turnurile de apărare

pupitre : văzduhuri, epitrahile, admirabil l ucrate
în mătasă şi mărgăritare, pe urmă manecare, epi
gonatii, cadelniţe, aghiasmatare, diferite ' odoare
de aur şi argint ; ripide, cruci, icoane vechi mai
mici şi m ulte alte obiecte. În camera întâia se
atlă de-as upra unui pupitru şi un epitaf incadrat,
apoi racla de lemn de cedru, bogat gravată, î n
care Sf. Ioan cel Nou a fost adus dela Cetatea
Albă la Suceava. În camera a doua a fost aşe
zate în restul pupitrelor : un felon foarte vechiu,
diferite epitafe, acoperemintele de pe tetrapoade,
perdelele dela uşile raiului şi alte obiecte. Toate
cărţile vechi au fost aşezate într' un dulap special ;
în sfârşit a u mai fost adăpostite în Museu unele
icoane vechi din trapeza mănăstirii, cutia cu păr
ticele din moaştele Sf. Ştetan şi Sf. Ghenadie,
rămăşiţele ermitului pictor şi argintar Rafai!, ale
sihastrului Daniil, vasul de lemn pentru sfinţirea
apei, toate manuscriptele mănăstirii, un vechiu jilţ
din trapeză, precum şi mai multe icoane vechi
din biserică şi capelă. Totuşi aranjarea Museului
încă nu se poate considera ca terminată definitiv.
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I.
LA PREMIERE VlS1TE PRINCIERE AUX MONUMENTS HISTORIQUES ET
L'OEUVRE DE GREGOIRE MATHIEU GHICA .
par N. I O R G Ă .

Le prem ier prin ce roumain gui ellt montre ele l'inlel'et poul'
les monument.s hisloriques est Gregoirp Ghica, qui regnail
srn' la Molelavie en 1 732. TI visite l'ancienne capilale de Su
ceava, les viJles de Roman, les rorlE'resses ele Neamtz et ele
BaIa, les couvents ele Sla lina el de Dragomirna . La chl'onique
contemporainc le prcsenlc visi lant l'ancien palais ele Hârlău,

Cotnari, avec les eleux vieilles eg'lises, J 'em placement ele la
bataille ele DllU1brava Roşie.
11 fut le renovatern' du monastere ele Frumoasa, pres de
rassy, el de Golia dans ceHe meme viUe, sans com pter les
I ravaux de moindre imporl a l1ce.

II.
LE COSTUME DE MARIE BENGESCU.
par VIRGILIU DRÂGHICEĂNU.

L'auteur Mcrit le costume d'une remrne noble d u XV1II-e
siecle, epouse de Staicu Beng'escu, con8eiller imperial sous
l'occupation autricbienne.
Le coslume a ete decouvert lors des fouiUes faites dans la
chapeUe ele la demeure ele Bengescu. Il se compose d'un
premier vetement en soie, Ll'OCllee en 1' h om bes StyliReS et
orne de fleurs hrodees en ril s el'or el d'argent, sans mancbes
et tres sen'c il la taiJJe. Vne riche hordrn'e en f ils el'or con
tourne l\\cl1ancrul'e des manches el. du cou. La deuxieme

elu coslume, qui recouvrait celui decrit plus haut, se
el'une sorle de mantiile en soie, broelee ele fleurs
d'or. Les manches sont ouvertes au couele et presentent deux
ouvertures, â droite el il g'auche de la laille. Le tout est
horde d'une passemanlerie ' en fiI d'or.
Ces coslu mes, les seuJs connus, ccmpares aux ricbes actes
dotaux, qui enumerent des objets de loiletle constiluant. uue
vraie fortune, fournissent l'image de la moele de la sociele
roumaine au XVrll-e siecle.
partie

compose

IIL
PEINTURE DE L'EGLISE DE SACUENI.
par I. M IH A IL et P ETRESCU DRĂGOE.

Les auleurs donnent une description de la peinlure decou
vede il l'eglise de Săcueni, district de Dâmboviţa . Cetle eg'lise,
bătie au XVlI-e siecle, el peinte <'t la fresque, represente, par
le st.yle et la beaute de ces fresques, une pag'e d'arl rel igieux
d'L lne epoque (fui , vu la rarete des monumeuts transmis, est
Irop ppu connue il ce point de vue.
La decouverte de ces peintures demontre qu'au XVII-e sie
cle, il l'epoque du reg'ne g-lo ri el1 x du gTand Voevoele Malhieu
Basarab, l'art de la peinture ecclesiaslique etait eu pleine
expansion chez nous, alors que dans les El. ats baJcaniques
yoisius, cel art avail cesse depuis longtemps de se developper.

Les auteurs soutienuE'nt que cette floraison est due eu pre
mier lieu aux maitres peintres autochtones, au moine Michel,
fils d'lenacbi , eu '1'667, peintres formes dans les aleliers de
Târg'ovişte, qui elail it celte epoqLle la capitalE' du pays.
Ces peintres, influences par ceux venus d'occident, onl.
lente de faire revivre les anciens themes iconograprnques en
leur inspirant une nouvelle vie.
C'est pourquoi l a peinture d!' l'eg'lise de Săcueni, oulre sa
valeur purement arti sl iqu e, l'epresenle au poiut de VLJe icon 0graphique, un i n l erct t.out particulier poul' l'histoire de la
peinture ecc lesiastique f i 'origine hyz�nti l1e.

IV.
SULTANA
p ar 1 . ĂNDR I E ŞESCU.

Sullana est un peti!. village de la pJaine roumaine, sitlle
sur la rive droile de la riviere el du lac Mosliştea, dans
le district d'Ilfov. On y aboutit, soil par l a voie f'erree I:luca
l
resl-Col1 slanln (sla . ion de Săruleşti), soit par la grand roeute,

plus ou moins paraUeJe il lu voie f'erree, route que I'on
abandonne <1 Tămădău, pour descendre plus bas, par PârJila
el Gurbănt'şli, Obileşti et Frăsinet (fig'. '1 ).
La colonie de Sullana se presente comme un saillant
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d'une des lerrasses bordant it droile le lac de Mostişlea.
Si 011 la regarde de la plaiue, el le ressemble it toute autl'e du
Bărăgan ou d'ailleurs. Eile se prori\e Jeg'eremenl, mais clai
remenl , sur la lig'ne hori70ntale du lac (fig. 2). M.ais, vue de
face, eJle s'erige, au-dessus du niveau de J'eau, comme une
ciladelle formidable, en Calaise que, depuis des siecles le tour
bilion des eaux a brutalemenl. laiJ lee ,\ sec, j usc[u�iI son
mi lieu (fig. 3).
Nous avons pralique une coupe (du Nord au Slld-Ouesl) de
40 m2, dans la rente E de la coUille el jusqu'it sa bordure, endroiţ
OLI des le premier inslant nous a vons renconlre l es vestiges
les p,lus nombreux it la surface. Puis nous avons I'o uille une
etendue plus considera bIe : '100 m2, de maniere que, vers la
fin des IravauK, et suivanl les necessile, des ' elifferents
problemes, Ia derniere porlion devinl larg'e de 150 m2, sans
I.oulefois que cetle derniere surface soil creusee j usC[u'it h�
puisement de la couche de civilisation. Le lemps nous man
quail el p u i , les objels recueillis elaienl il peu pres irienliC[ues.
Le loIal des fouilles s'elendait sur 290 m2 ( I 'ig. 4).
Les frag'ments de murs tt'ouves il SuJtalla sonl solides 'et
biell conserves (fig. 5).
Dans le profil (l1g'. 6), ainsi que dans la fig . 4, on peut voir
loule une serie d'habitalions, que nous avons numeroteE's. De
dimensiolls moyennes on pelites, ces habitaliolls en ruines nous
onl donne loul l'invenlail'e d'une slation neo-el eneolithique,
un maleriel qui est pour la premiere fois dans l'Ancien
Royaume complet et avec des details precis.
En commE'n9anl par les pet'cutettrs (23 pI. 1 . [Ig. 1 -4 ;
pl. IT. fig'. '1 el 2 et pl. XIV, fig'. 1. , 5 e t 7) et ntlc!titlS ('\4),
nous constatons toul d'abord l'abondance d'inslrumenls eu
silex, qui se chiffrenl it environ 18ăO. Les plus nombreux
sont les lames e l les couteatlX (pl. u r , 1-45), grattoirs. Tres
nombreux aussi sonl les gralloirs et les rac/oirs (pl. IV, fig'.
8 - '1 2 , n-24, 25-26, �3-34 , 36 - 38 ; pl. V, fig. '1-2), Beau
coup p l us rares sont les scies ( pl . I V, fi�'. '1 -7), les retouchoirs
(pl. I V, flg'. '1 2, n, 19 ct 37 ; p l . V, figo 1 et 22-44, les uns
utilises eg'alement comme gralloirs), Jes perfoirs (pI. V, fig'.
3-21). Les objels reproduits sur la pl. VI, fig. 1 -41 on!
ete utilises pour des usages vari es , mais dont uous ne som
mes point surs.
La plus gTande habikte dans le lravail du silex se reveIe
il SuJlana dans les pointes de !iCches, au nom])re de huit, dont
nous representons six (pl. XlI, fig. 1-3 el 6-8 ou p l . 1 ,
fig' . 5-7).
Une serie complel� de haches en silex, decouverle dans
loutes Jes couches, repn!sentenl it Sultana comme ailleul's
non seulemenl Jes � ptitudes des habitanls, m a is encore les
diverses etapes de J E'Ul'S efforls (pI. 1, fig. 8- 1 7 ou pl. II,
fig'. 5- 14) .
Les haches en pierre pOlie ne S0111 pas non plus tres nom.
brwses (pl . 1 , fig. 17 ou p l . V III fig'. 1 ; p l. VJI, fig, 2- 1 1
e l '19 o u pl. VIIl, fIg. 2- '1 2 pl. VII, fig. 13-14 o u pl. VIII ,
fig, 14-1 7), L a pluparl sont d e petite dimension, c e qui leur
enleve le caraclere usuel.

Dans toul l'ensemble des fouilles, on a trouve une sE'uJe
(pl. VII, fig. 1 1 ou pl. VII fig. 1 1 ).
On a lrouve encore il Sul lana une petile hache ,\ pE'rfora
tion commencee, mais non lerminee.
Sultana a livre en oulre, parmi d'aulres instrumenls de
pierre polie, ( ! uel q ups ciseaux (pl. V I I, fig'. 12, 17 et '18 ou
pl. VIII, fig. 2 1 , 19 et 18). Un instrument semblable en partie
(pl. vn, fig. 20 ou pl. VIn, fig. 20) a du etre un aiguisoir,
mais sans trou de suspension.
En ce qni concerne les emmanchures, il est surprenant
([u'on n'ait decouvel'l it Sultana qu'une seule gaine li douille
ou gaine perjoree en corne de cerI' polie (pl. I X , fig. 1 ou
p l. X, fig. 1). En re'� anche, on a decouvel'l p lusieurs haches
etI corne de cerj (p l. IX, fig. 2 - 4 ou pl. X, fig. 2-4, 5 el 6).
DeuK autres objets, faits d'andouiUers de cerf (pl. IX, fig. 1 1
o n pI. X , f ig. 7 f't pl. XI, figo 10) ne furenl, sans doute,
d'aucune uti li le pralique.
En os, nous sig'nalerons plusieurs poignards (p l . X I , fig.
3 et 4 ; pl. XII, fig'. 31 el 32) ; un autre (p l. XH, fig. 26) est
asse7. gTand et puissanl. Le plus grand nombre sont des poin.
ţ:ons ou dps perţ:oirs (pl. XI, fi g' . 1, 2, 5, 6, 1 2-16 ; pl. XII,
fig. 14, 18, 19, 20, 25 el 30). ltg'a l e men l en os sont deux
ciseau f: (pl. X I I , fig. 13 et pI. XlI, fig'. 1 2), dont le dernier a
la l'llgosite fort apparente sur l a parlie decli \Te du lranchanl.
Enfin, toule u ne serie d'objets de panlre, donl certains sont
prets it etl'e fixes on ada ples aux vMements (p!. Xl, fig. 7-9
1 1 , pl. I X , fig. 9, p l . XLI, fig'. 24, p l . VII, fig. 25, 2 1 , 23, 24
ou pl. XII, t ig'. 15, 2 1 , 1 7 , 23 el 22).
En plus grand uombre sont au conlraire les disqtles
par ures ell lene cuile (pl. Xl, fig. 2'1-30 ; pl. VII, fi g. 22
el 27 ou pl. XlI, fi g. 4 el 5).
Une sellle pe ri e percee, en os, a ele tl'ouvee (pl. Xl, fIg.
31), mais on a decouverl un bien plus grand nombre de
sE'mblables parures eu terre-c uile (25), presenlant la forme
de grains de perles, perces dans loule leul' longueur (pl. X I l T ,
fig. 1 -2'\ ; pl. V I I , fig. 30 el 3'1).
Tres simples sont il S ul l a na , commE' aillp.urs, les jusa'ioles
en teI'l°e cuHe ( pl . V I I, fIg. 29 el 28 ou p l . X II, fig, 1 1 et 9 1 ;
de ml)rne pl. X lII, fig. 22-25), pl. I X , fig' . M, 1 2 , '1 3 e1 6; de meme
pl . X IV, fig. 2 et 3), d,m l J'un prcsenle SUl' soo fond trois
empreintes circuJaires (pl. I X , fig. 6) ; un autre (pI. X I V, fig.
2) e n a cin(! au meme endroit ; ce sonl lit probablement des
signes conventiollilels.
L'exemplaire suivant (pJ. I X, fig'. 7 ou pl. XIV , fig. 1 )
elait tres probablement uue 1Il01etle il broyer les couleurs
employees dans l'induslrie ceramique. Les polissoirs ont h
SuJtana une loute autre forme (pl. I X , fig. 5 el 10 ou pl.
XXlIl, l ig. 1 el 2).
On a trouve encore il Sul tana un assez gTaod Ilombre
de meules li bras (pl . X I V, fig'. 6),
N'oubliolls pas, dans cel ordre d'idees, quelques pelites
table$ ti qllatre pieds en lerre cuile (pl. x.. X III, fig. 5, 6 et
1 0), d'aucuoe utilite praticllJe, donl l 'emploi n'a pu donc elre
que de oa rac te re re l ig'ieux .

hache. ntarleau

o
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