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PIETRELE DE MORMÂNT ALE SASILOR DIN ·BAIA , 
DE N. IORGA. 

--0--

LUC!fările de reparaţie ale Museului de 
Archeologie din Bucuresti au dat la iveală 
un număr de foarte fru�oase pietre care 

Fig. 1. 

până atunci erau prinse în părete şi ascunse 
după dulapuri. 

Incepând cu veacul al XV-lea, ele au 

o importanţă şi supt raportul ornamen
taţiei. 

Intâiu pentru că până În secolul al XVIII-

Fig.2. 

lea vechile linii se pă-strează neatinse, şi în 
ce priveşte caracterul literelor. 

Al doilea, pentru că, podoaba fiind aceiaşi 
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ca la mormintele românesti, se vede că , 
lucrau aceiasi mesteri. . , 

In sfârşit pentru că la această podoabă 
cunosculă se adauge câte ceva aşa de ne
aşteptat ca un Sfânt Francisc desemnat aspru 
şi expresiv de unul dintre aceşti sculptori 
ardeI eni. 

Fig. 3. 

Iată şi cuprinsul inscripţiilor: 
1 .  Hic est sepultus dominus [ . . .  ] itius Procop, 

frater d. Georgii Isra, ano D M. cccc[ . . . ] 
Dar' Iskra e seful mercenarilor eehi cari 

, 

au ju.cat un  rol aşa de important în răz
boaiele lui Mateias Cor vinul. Fratele trebuie , 
să fie una din victimele bătăliei de la Baia. 

2 . . . . Rihctner, die, anno 1 444 . . . 

3. Quis hac sub petra quiescit 1 Fortis atleta 
Nicolaus . . .  qui mortuus . . .  fu it ano . . .  1 56 1 .  

4 .  Sub hoc nostro (1) lapide repositus est e
gregius vir, dominus Nicolaus Gros : oblit anno 
Do[mi]ni. . .  

5. Anno Domini 1547 obiit mater domini Petri 
de Banya, nomine Anna, 15  die Ap[riiisJ, et iacet 
sub hoc lapide. 

Fig. 4. 

Hic iacet et filia Petri Sartoris, que oblit prima 
die Aug[usti], anno D[omin'i 1 568. 

6. Sepulta est hoc sub tllmulo honesta femina, 
Anna, filia Anton[ii] , llxor domini Georgli, anno 
Domini 1562, Martii 1 5, 

7. Hie Het Georgius' Schmit ne. . .  . . .  n in Hern 
feei C[r]istanus, a. ' D. 1 58 . . .  

8. Bie ist das Begrebnus der Sophia des Peter 
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PIETRELE DE rORMÂNT ALE SAŞILOR DIN BAIA 3 

Schneiders Eheweib und ist im Herrn entschlaffen 
1607, die 1 0  may. 

9. t Sub hoc lapide iacet revetendus pater fra
ter Christofferus de Lovicz, Ordinis Minorum 

Fig. 5. 

Conventuillium Sancti Francisci, obiit a. D. 1634, 
in m[ense] ianua[rii] 23 die ; requiescat in pace. 

10. Bic reposltus est egregius vir dominus 10-
hannes Wolff de Bania, obd[ormivit] in Domino 
d. 1657, men[se] no[vembris] 16. 

11. Vetus, pius et mitis quiescit in humo sa
cerdos divi Francisci religionis Estmanus. 

12. Kecskemeti Ambros, [plius magnus pater 
at oves vix bonitate minor m. ferunt ut 60 

Fig. 6. 

salutis . . .  anni 18 . . .  octobr . . . .  siswiferque, dies red-
didit hic animum dn. ,  dum percurreret annos. 
vectem (sic). 

13. Fără inscripţie. 
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BISERICA GALBENĂ DIN URLA TI , . 
DE N. IORGA. 

--0 --

Intre bisericile refăcute întăiu, total pără
site pe urmă, este şi aşa-numita " Biserică 
galbenă" - pentru că în afară-i Upsia zu
-grăveala - din Urla ţi , pe care, acum doi 
-ani, Comisiunea noastră a curăţat-o de 
pictura modernă a lui Tătărăscu pentru a 
Iace să reapară vechile fresce ale secolului 
·al XVIII-:--Iea. 

Urlaţi prin 1740 1, alături de cutare Drago
mir, " logofăt za I?ivan" ,  şi cu fratele a
cestuia, Stan 2, ambii descendenti ai unui . . ' 
Stoian 3. El nu mai era în vi�ţă la 1748, 
când se pomeneste văduva lui, Neacsa 4. , :. . 
Ea poartă o bucată de vreme' un: proces 
pentru moştenirea lui Pătraşcu cu 0 preo
teasă din Bucuresti 5. , 

Fig. 1. - Din pictura Bisericii Galbene din Urlap_ 

Prin publicarea, în Buletinul Comisiei 
istorice a României, V, p. 179 şi ,!rm., a 
documentelor urlătene stim care a fost rostul , , � 

-ctitorilor acestui lăcaş, represintaţi pe pă-
reţii pronaosului, VeI Serd(ţTul Urlăţeanu ,  
cu  :soţia, fiica şi cei trei fii ai săi, în por
tul boierinaşilor de pe la 1760. 

Un Pătraşcu log:)fătul se întâmpină la 

Pe la 1760 apare din nou Stan . logofătul 
Urlăţeanul, fr;ate1e lui Dragomir, �are-şi 
adună din deosebite părţi averea în "ho-

I 8ul. Co;n. Ist. a rom., v, pp. 245-6, n-rele 160-1. 

, lb�id" p. 2-1.6, :no .. -16.2; - p, 247 .. nQ. 164. 

:; lbid., p. 208, no. 211. 
• Ibid_, .p. -2�;, TIa. -165. ef. ş� �bid., p. 248, n

,
o. 166; p. 

249 şi urm. 
5 lbid. 
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8 BULETI UL COMISlUNll MONUMENTELOR ISTORICE 

tarul broştenesc" ,  de lângă apa Cricovului, 
si pe mosia Boteasca 1. EI era cumnat cu , , 
un Preda, fiul lui Ghioca FărmiţescuF, că-
ruia i se mai zice şi Preda logofăt Gher-

Preda, Sanda, fiica unei Bălaşa\ s'a născut 
un Ioniţă Ur1ăţeanul, care e pomenit la 
17695• El capătă si mostenirea lui Stoian, , , 
fratele fără copii al lui Preda 6, cu care-

fig. 2. ----o Biserica_Galbenă din Udaţi. 

culescuC Din căsătoria lui Stan cu sora lui 

. 1 Ibid., p .. 255, no. 180. Apoi p. 257 şi urm. (mai ales 
pp. 260-1). 

2 Ibid., p. 258, no. 190. 
3 Ibid., p. 261, no. 168. 

întră în judecată. Un act din acelaşi an ni-t 
arată pe Stan însuşi gâlcevindu-se pentru 

• Ibid . . p. 272, no. 221. 
5 Ib id. , p. 261, no. 198. 
6 Ibid. 

http://patrimoniu.gov.ro



BISERICA GALBENA DIN URLA ŢI 9 

un fiu cu cumnatul : ,;Cumnate Predo, pă
tru cea nu mă lasi ca să-mi stăpănescu , 
cumpărătorile ce lea au cumpărat fi-mi eu 
Ioniţă dintr'ale răposatului unchi-său Sto
ian ? " .  Si văduva lui Stoian apare pentru a , 
mărturisi care au fost ultimele cuvinte ale 
răposatului :  " Punea pă Iorriţă', nepotă mieu" 1 • 

La această dată biserica era. Mărturisi
rea văduvei se face, în adevăr, " înnainte 

În ceartă cu veCInU, si cu mănăstirea , 
Coltei 6, Stan îsi creste necontenit avutul. , " 

Astfel, el şi sora, Dumitrana, se pârăsc şi cu 
A viana, soţia lui Preda, care-l acusa că "a 
spart dia ta " sotului si că " Ur1ătetiii ". si�au luat 

" ) ,  
la bătaie adversarif7. 1 se 'întâmplă une ori, 
ca în casul cu marchitahul' Oprea Porum
baru, să fie, împreun� cu fiul, " apucat de 
blană" ,  de se rupe, şi " necinstit cu multe 

• - -" \o .. . Fig. 3. � Ctitorii. , , � 1 

besearicii '1 2,� 'al căIii' preot. 'era" înainte de 
1 775, popa Dobr_e ,sin Mihai. .' 

Stan era intitulat "mazil " la 1272 3._ El 
cumpără şi ,mai -departe, de .. la Comis'oaia 
Ilinca, noră�să, între alţii 4. La 1774 în tes
tamentul său el arată care i-au fost cum
părăturiIe5• 

1 Ibid., p. 26:3-4, no. 202. 
2 Ibid, p. 264, no. 203. 
3 Ibid., no. 204. 
� lbid., pp. 265-6, no. 207. 
5 lbid., p. 226; no. 208. 

- ,  . . , . . . , 

înjurături. blestemăţeşti!' i îriaint�a ,negusto-
'1 t � '1' s fI or, argu U1:, \' ( - (. " [ ! 
, Pe Iii 1 78 1 ,  Still1' îqlb�tţânît:; �ra represin
tat 'une ori l� jlid�Găţi c;1e fiubsău �a ".vechiI "  9. 
Într'un act de plângere către' Domn is
căleste " Anastase Ur1ătean din sud Saac" 1 0 , 

, , , 

6 lbid, , pp, 299-70, no. 2 16. 
1 -Îbld., pp. 274-5, no. 227; p. 276 şi urm. 
8 Ibid , p. 273, nă. 224. 
9 Ibid., p. 27-l, no. 225. 
10 Jbid., p. 276, no. 228. in biserică Stan are lângă dân

sul pe un fiu mai mare, Dumitrachi. 2 
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10 BULETINUL COMISIUNII MO IUMENTELOR ISTORICE 

care, cu un Gligoraşcu , ambii Vistieri 
titulari, represintă familia pe la 1 800 1. 
Urmaşul lui :e Pitarul Grigore Ur1ăţeanu 2, 
pe care-l întâlnim, cu un Sluger Nicolae, 
cu un Ioniţă şi Constantin, cu Slugereasa 
Maria, ca " fraţi Ur1ăţeni" 3. 

Se pare că Biserica Galbenă e "mănăsti-

de sus fără împodobiri şi alta de jos, în 
care arcadele închise au forma boltilor , 

pridvorului. Turnul e, fireşte, un adaus 
modern, nepotrivit şi ieften. 

Resturi de o fină zugrăveală se văd încă 
pe pridvor. Pe păretele din stanga e schi
ţat un boier şi o elegantă figură femeiască 

Fig. 4. - Femeile din familia ctitorului, 

rea « din' 'j 1 761 , la care e dascăI Mihai, 
scriitorul unl1i zapis 1>. 

Biserka. . are� forma - obisnuită la această. , 

-epocă. Frumosul pridvor, cu bolţile de 
formă arabă, se sprijină pe patru stâlpi în 
fatăr,' doi sânt cuprinsi în zidul fatadei. ; , , 

Brâul care încunjură, ridicându-se în un-
ghiu pe păreţii laterali, deosebeşte o parte 

1 V. ibid., pp. 289-90, no. 239. 
2 Ibid., p. 292, n-Ie 244-5. 

- un cas unic de ctitori pe păretele din 
afară. 

Frescele interioare, destul de şterse, au 
amploare şi, pe alocl1ri, ' o 'oarecare origi
nalitate iconografică. 

Dintre icoanele catapetesmei, una, deo
sebit de frumoasă, e în păstrarea d-Iui 
arhitect Socolescu la Ploesti. , 

3 [bid., p. 294, nO. 247. Chiar şi cu un Scarlat; ibid., p. 
297, no. 252. CL şi ibicf., pp. 314-5. 

4 [bid., p. 255, no. 1.:\0. 
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MĂNĂSTIREA VALEA DIN JUDEŢUL MUSCEL 
o CTITORIE NECUNOSCUTĂ A LUI RADU P AISIE 

DE Vr. BRĂ TULESCU. 
--0--

Pe drumul ce duce de la Piteşti în sus, spre 
Câmpulung, după ce treci de Clucereasa, abaţi 
la dreapta şi apuci pe valea unui parâiaş. 

In fundul văii, spre dreapta, după ce ai ieşit 
din satul Titesti, se desfăsură una din cele mai 

, , , , 

plăcute privelişti din aceste părţi. 
Aici se află o mănăstire veche, "zidită din 

ziduri groase, închizând o curte peste care astăzI 
stăpâneşte în voie păragina j cei câţiva pruni, 
încărcaţi de muşchiu şi ciuperci parasite, de abia 
se mai recunosc. Intrarea în curte se face pe 
supt clopotniţa sprijinită puternic de zidul im
prejmuitor 1. 

Biserica s'a' zidit din porunca şi cu cheltuiala 

Fig. 1. - Mănăstirea Valea. 

porunca şi cu cheltuiala lui Radu-Vodă Paisle" , 
cucernicul fiu al lui Radu-cel-Mare şi nepot al 
lui Vlad Călugărul. Este mănăstirea Valea, odi
nioară bogată şi mândră, astăzi umilă biserică de 
sat, necunoscută în de ajuns şi tăinuind, în naos 
si altar, supt două si pe alocuri trei straturi mai 
�oi, pictura din vre�ea cruntuluf Mircea Ciohanu1. 

De jur împrejur biserica este încunjurată de 

lui Radu-Vodă Paisie în anul de la Facerea: 
lumii 7042, adică la 1534, când Paisie nu er.a 
Domn, iar ispravnic a fost Vlaicu Piscan 2, Vet 
Logofăt, împreună cu fraţii săi, Mihail pârcălabull 
si Badea. 
, 

1 Fig. 1. 
2 Piscani, sat in apropiere. 
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12 BULETINUL COMISIUNII MO 1 MENTELOR ISTORICE 

Este de mirare însă că inscripţia zugrăvită în 
naos, care pomeneşte data aceasta, arată ca bi
serica s'a zugrăvit "în zilele Mircii-Vodă, la leat 

Fig. 2. 

7056" ,  ceia ce ar însemna că a fost lăsată fără zu
grăveală timp de patrusprezece ani, lucru greu de 
admis. Mai degrabă cred că zugravul inscripţiei de 
mai sus, din 1 846, in loc de 3H& ;v a  f i  scris 
3i\\&, de unde eroarea de zece ani. Indrep
tând astfel, am avea anul 1 544 ca dată a 
zidirii bisericii, ceia ce ar corespunde cu 
anul penultim al Domniei lui Paisie, când 
se poate admite că Voevodul ctitor, preo
cupat de alte griji, va fi lăsat pe al doilea 
plan desăvârşirea sfântului lăcaş, care a 
rămas în aceasă stare pănă la 1 548, când 
Mircea şi-a adus aminte să puie a zugrăvi 
biserica, în al patrulea an de Domnie. 

De altfel în 1 534 Radu nu era încă Domn. 
Inscripţia din naos e aceasta : 
"t Cu porunca Tatălui şi cu indemnarea 

Fiului şi cu săvârşirea ,Sf. Duh, amin. S 'au 
început această sfântă mănăstire de s'au zidit 
cu porunca şi cu toată cheltuiala a prea
luminatului si de Dumnezeu iubitor Ioan 

, 

Radu Vvd. Paisie, şi ispravnic au fost 
Vlaicu Piscan VeI Logofăt şi cu fraţii lui, 
Mihai pârcălab şi cu Badea, şi s'au săvârşit 
de zid leat 7042. Şi s'au zogrăvit in zile[le] 
Mircii Vvd.1 şi egumen au fost ermonah 

1 Pănă aici inscripţia este pomenită şi de Mitro
politul Neofit, care o visitează la 11 August 1745, 
ceia ce înseamnă că greşeala de· datare e�te l!1ai 
veche, 

.Cu porunca Tatălui şi cu indemnarea Fiwui ŞI cu 
-săvărşirea Sfântului Duh s'au inceput această sfântă 
mănă;tire şi s'au zidit cu porunca şi cu toată chel-
tuiala a prea-Iuminatului şi de Hristos iubitorului 10 Radul 
Voevo d Paisie, şi ispravnic au fost Vlaicul Piscan Vei 
Logofăt şi cu fraţii lui, Mihnea pârcălab şi· cu . Badea, şi 

. ti'au săvărşit de zidit la leat 7042 (1534), şi s'au zugrăvit 

Dorotheu, leat 7056 ; al doilea s'au zogrăvit prin 
oste1:1cala şi toată cheltuiala Sfinţiei Sale părintelui 
egumen P artenie protosinghel, de la Mitilini. Iar 
în zilele prea-inălţatului nostru Domn Gheorghie 
Dimitrie Bibescu Vvd. si preaosfintitul nostru 
Mitropolit chir eofit s 'a'u făcut tur�u bisericii 
de iznoava. 

Şi s'au zogrăvit biserica mare şi oltar i tinpla 
(sic) şi icoanele inpărăteşte (sic) de iznoavă, cu 
cheltuiala Sfinţiei Sale părintelui egumen Ioanichie 
Polidor, fostul egumen la sf. mănăstire din Gura, 
in care să prăznuieste Sfinti Vvzi Mihail si 
Gavriil de la Ostănla '(1?), epa;hia Pogoneani, le�t 
1 846, Iulie 1 0. 

Aceiasi inscriptie, zugrăvită in na·os, vorbeste 
" , 

de a doua zugrăvire a bisericii, făcută cu chel-
tuiala egumenu1ui Partenie, "protosinghel de la 
Mitilene" ,  care cred că e acelaşi pomenit de 
inscripţia de de-asupra intrării pridvorului, ai 
cării cuprins este acesta : 

. . . .  " Cu ajutorul Sfintei T roite ziditu-s'au si s'au 
, , 

Fig. 3. 

în zilele Mircei-Vodă, la leat 7056 (1548)". 
Această mănăstire este închinată la o· mănăstire din 

Rumelia . 
(V. Biser ica ortodoxă română, anul lU, 1876-77, p. 176.) 
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infrumuseţat acest sfânt amvon după cum se  vede 
prin toată osteneala şi oserdia robului lui Dum
nezeu Partenie ieromonah, egumen sfintei mănă
stiri acestei, În zilele Prea Înălţatului Domn 10 
Alexandru Muruz Vv. , fiind Mitropolit a toată 
Ungrovlahia chiriu chir D[o]siteu, 1 797". 

Un alt călugăr, Damaschin ieromonahul; amin,o. 
tit de inscripţia zugrăvi:tă în pronaos - de-asupra 
intrării -, este cel care a pus să se zugrăvească 
"tinda" (pronaosul) şi faţa în anul 1746 (fig. 2) : 

"Zugrăvitu-s'au această sft. tindă i faţa cu a
jutor sf-ti Troiţi şi pe osteneala şi osârdia robu
lui Dumnezeu Damaschin ieromonah, în zilele 
,prea-Iuminatului Domn 10 Costandin Nicolae 
Voevoei, fiind Mitropolit chir Neofit Critean 1. 
luI. 27, leat 7254 ( 1 746) ". 

Fig. 4. 

În sfârşit partea din urmă a inscripţiei din naos 
aminteşte o ultimă reparare a bisericii , făcută de 
IoaniChie Polidor, în vremea lui Bibescu-Vodă, 
la  1 846, cu care prilej s'a făcut turnul bisericii 
si s'a zugrăvit naosul, altarul si tâmpla. , 

Din cele de până acum ;esultă că biserica 
mănăstirii Valea s'a zidit de Radu Paisie în 1 544, că 
·a fost zugrăvită de Mircea Ciobanul În 1 548. In 
cursul vremii biserica a mai fost reparată de altii 

, 

·cari i-au purtat de grijă, şi din cele cunoscute se 

1 Mitropolitul Neofit (1738-1754) este cel care a călit
"torit în 1745 pe la diferite mănăstiri şi biserici (Bis. Ori., 
Il, 1875). Portretul său se află la Biserica cu Sfinţi şi la 

lparadistîl"' Mitropoliei din Bucureşti. .. 

poate vorbi de următoarele reparaţii şi îmbună
tătiri : 

, 

La 1 746 s'a zugrăvit pronaosul şi "faţa" ,  în zi-
lele lui Constantiu Mavrocordat, Mitropolit fiind 
Neofit, cel care a făcut călătoria din . 1 745 \ Şi 
Voev_odul şi Mitropolitul se află zu-grăviţi la "locul 
ctitorilor alături de Radu Paisie .şi de Damaschin 
cel care face zugrăvirea, precum şi de I un' alt 
călugăr aşezat în stânga, după Constantin' Ma
vrocordaf (fig. 3 şi 4). 

La 1797 i s'a adăugat pridvorul sprijinit pe ' co
Ioane. Cu acest prilej s'a înoit şi pictura de la 
1 746, precum o arată inscripţia de de-asupra 
intrării în pridvor, de egumenul Partenie, zugravi 
fiind Radu diaconul şi Constantin, fratele său, 
fiul lui Şerban diaconul din Câmpulung : 

"Zugrăvitu-s'au acest sfăntii amvon de 
m[ă]na robu lui D[um]nezeu Radul i Cons
tandin brat ego, sin Şărban diaco[n] ot 
Dolg[o]pol, la leat 1797. " 

La 1 846, în zilele lui Gheorghe Bibescu, 
s'a zugrăvit "biserica mare i oltar şi icoanele 
împărătesti" si tâmpla , etc. 

În pridvor' este pictura din 1796, în pro
naos cea dela 1 746, în naos şi altar sânt 
trei straturi suprapuse : cel de la suprafaţă 
datează din 1846 si se datoreste lui Ioanichie 

, , 

Polidoros, al doilea, datorit egumenului 
Partenie, datează de la 1 746, iar cel de al 
treilea este stratul de pictură din vremea 
lui Mircea Ciobanul, din 1 548. 

Acesta din urmă este de o însemnătate 
deosebită pentru desvoltarea artei picturale 
de la noi, şi scoaterea lui la iveală se im
pune, căci din această epocă de schimbări 
dese de Domni n'avem decât rare modele 
de pictură, cele mai multe din bisericile 
epocei, nepăstrând decât arhitectura ori-
ginală. 

În mai toate actele vechi pe care le-am cer
cetat, mănăstirea poartă numele de Valea ; în două 
locuri insă, in inseeriptia din naos si în inscriptia , , , 

de la clopotniţă numele ei e trecut ca : Gura, 
o prescurtare de sigur a numelui Gura Văii : 

"părintele egumen Ioanichie Polidor, fostul 
egumen la sf-ta mănăstire Gura", 

iar la clopotniţă : 
"Ioanichios Polidoros Valeanos, proigumenul sf. 

mănăstiri Gura" .  
În  unele acte din 1774-7 se  vorbeste de mosiile , , 

şi morile mănăstirii din V ale, ceia ce aminteşte 
ctitoria tatălui său, Radu-cel-Mare, mănăstirea 

1" 811;"' Ortodoxă, loc. cit. 
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din Deal, de care se deosebia în felul acesta 
prin numele său Mănăstirea din Vale. 

Mitropolitul Neofit o numeşte mănăstirea Valea: 
"Luni dimineaţa, la 11 August, săvârşind sfânta 

liturghie acolo 1, şi călătorind în sus spre Miază ... 
noapte, am ajuns' seara la o mănăstire ce 'se 
chiamă Valea 2" •

. 

Tot cu numele Valea. este însemnată si în ·Dic-
, 

ţionarul Geo.grafic 3. 
Planul bisericii este în for-mă de trenă, ceia ce 

aminteste planul bisericilor sârbesti. 
, , 

Construită în piatră şi cărămidă aparentă, având 
la comisă un b'râu de zimti, format din mai multe 

, , 

adăugit pridvorul deschis, precum ni arată in� 
scripţia şi precum, de altfel, se cunoaşte şi din 
constructie. , 

Ceia ce face astăzi podoaba interioară a bise ... 
ricii mănăstirei Valea este tâmpla sculptată in 
lemn, lucrată de sigur în secolul al XVIII ... lea,. 
în vremea lui Constantin Mavrocordat. 

Fiecare icoană este încadrată intre doi stâlpi 
sculptaţî, ale căror capite1e sprijină arcurile co .... · 

.roanelor de de"'asupra unei icoane, fiecare co .... · 

roană având un serafim şi fiecare capite, având. 
·în continuare o floare stilisată. 

Frisa dintre icoanele împărăteşti şi dintre prăz--

Fig. 5. 

rânduri de cărămizi aşezate în colţufl, aspectul 
exterior al bisericii este plăcut. Turla, văruită şi 
refăcută "de iznoavă" la 1846, contrastează cu 
restul clădirii. 

Cadrele de piatră cioplită ale ferestrelor sânt 
simple, având ca ornament câte o rosetă aşezată 
într'o lunetă săpată pe partea de sus a cadrului 
ferestrei. 

Până la sfârsitul secolului al XVIlI ... lea biserica 
, 

a fost simplă, fără pridvor. La această dată s'a 

1 La m
'
ănăstirea Vieroş. 

2 Biserica Ortodoxă, III, p. 176. 
3 Marele Dicţionar geografic al României, P-Z, p. 703. 

nicare, precum şi aceia dintre prăznicare şi apos-
toli, sânt o minunată realisare sculpturală : un rând. 
ingust de frunze, apoi o bandă mai lată de or .... 
namente, după. care un alt rând de frunze, pen ... · 
tru ca o nouă bandă îngustă, cu bogate orna
mente, să complecteze brâul de lemn ce formează· 
fiecare frisă (fig. 5). 

Lucrate în secolul al XVIII  ... lea, poate odată, 
cu tâmpla, icoanele prăznicare par a fi de la: 
sfârsitul secolului al XVIII-lea, în vreme ce icoa ..... 

, � � .  .. 

nele apostolilor par dintr'o vreme ceva mai 
veche poate, fiindcă au fost mai cu gnJa exe ..... 
cutate decât celelalte, unde grupurile de perso ..... 

http://patrimoniu.gov.ro
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inagil au făcut să se urmărească mai mult efectul 
-de ansamblu decât realisarea artistică a fiecărui 
.personagiu în parte. 

Zugrăvirea tâmplei în 1846, de care vorbeşte 

tate spre altar, unul spre strana din dreapta, iar 
al cincilea în pronaos, în partea dreaptă (fig. 6). 

În aceiasi rânduială vom trece inscriptiile în , , 
transcriere si traducere românească a celor slavone. , 

Fig, 6. 

inscripţia din acelaşi an, cred că e numai o retu'" 
'Sare a icoanelor din secolul al XVIII ... lea sau o , 
copiare a acestora. 

În biserică se află cinci morminte,- dintre. care 
trei asezate în rând, în mijloc,ul 'naosului, indr.ep� - , . -. . ::' 

1. începutul acestei inscriptii lipseste, de oare , , 
ce piatra a fost ruptă, probabil la vJ��::o reparaţie 
a bisericii (fig. 7). 

' 

•••• ldHI RHCTH r.JPIO \VT 3fl\\<\H rph.[IJ]cKH \VT H4 
nOI'[o]HKHH \VT CI-I\O.... g,K' AHH &l\drOIJ.CTHROMV 
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H XjlHCT\M�liIK�"W rnA. HLUE iw ,\\"TEH KK. 

lA răposat robul lui Dumnezeu] Iane Vistieriul 
din Ţara Grecească, din Pogoniani, din satul 
[Ostaniţa], în zilele bine-cinstitorului şi de Hristos 
iubitorului nostru Domn 10 Matei Voevod. 

Inscripţia grecească de pe faţa pietrei de mor
mânt pare. a spune acelaşi lucru: 

2. 'Ev06.pc XcrV1:[o.:t] 1:a ocn:a 1:00 [J.()(xo.:p[1:ou ... : 

Aci zac oasele răposatului. ... 

Inscripţia de pe acest mormânt este cea mai 
frumoasă, dar se vede că piatra a fost comandată 
înainte de moartea răposatei, de oare ce locul 
datei a fost lăsat liber şi,a [rămas aşa şi după 
înmormântare. 

t njl'kcTIIKHC& jllllid liiKllI iKSnMIHlI,d H'kl'lI i\�I'O
<j;fTHlI,lI Kl!. AHI l\VdH" •••• K�EKoA t KI\'kT 43 . . . , '"lI,d.:. 
AH"; di4HIIII nll'\\&T. (Fig. 8.) 

Kl!. AHH 1i.\r04"CTHlillro H XW.��&l-iKdI'W l'�cn�AHHl!.. 
.... KJ\1n ţ3J\A, .\\lI," HOfl\\KjllE .... AH". (Fig. 10.) 

A răposat roaba lui Dumnezeu jupâniţa Vişa, 
în zilele blagocestivului si de Hristos iubitorului 
Douin 10 RaElu Voev�d 1 în anul 7034, luna· 
Noiemvre ... zile. 

5. În pr0naos: t np'kcTdKHC& '" jlllli$ liiK� .\\11-
H"XiE .\\IITEi 1i1. AHI K.\I'04ECTHKO.\\S H XWJ\�liHK�I\\S. 
"" HLUE,\\S IW jl,IAS.\ KNKOA, I\\ClI," ... SI AHI,. 
KJ\'kT 3jlKA. (Fig. 1 1). 

A răposat robul lui Dumnezeu Manabie Matei (7),. 
în zilele bine-cinstitorului şi de Hristos iubitorului 
nostru Domn 10 Radu Voevod 2, luna ... 15 zile,. 
leat 7124 (1616). 

Ceva mai recent, de la începutul secolului al 
XIX-lea, apare tripticul care cuprinde numele 
ctitorilor acestei biserici, începând cu întemeietorul,. 

Fig. 7. 

A răposat roaba lui Dumnezeu jupăniţa Neaga 
logofetiţa, în zilele lui 10.... Voevod în anu!. ... 
luna ... , ziua ... Veşnica ei pomenire. 

3. t njl'kcTIIKHC& jlllliS liiK� iKSnllHI> KJ\IIHKSJ\ 
A�I'�<j;ET KX AHH lil'�4CTHK�I\\S I'HI> IWHl!. '\\HXH'k 
KNK�A.", KA'kT f 3CK \ ."lI,lI I\\d� K0; K'k4HIIII EI'� 
n4"'\&T. (Fig. 9). 

A răposat robul lui Dumnezeu jupân Vlaicul 
Logofăt, în zilele -blagocestivului Domn 10 Mihnea 
Voevod ·la leat 72202, luna Maiu 29. Vesnica 

. , 

lui pomenite. 

4) t iijl'kCTIIKHC& jllllill liiKllI iK�l(nllHHlI,lI KHIUII, 

1 Anul aflat pe mormântul lui Vlaicu Piscanu, precum 
se vede este 7220 . 

. Este de sigur o �Ţoare de �s,cri��e, în loc d� 7070 şi c.eva, 
c .eia ce ar coresp"u�J.(de cu ,realitatea, intru cât-Ia 1544 Vlaicu 
Piscanu eSte arMat c 'a ispravnic al' mănăstipi Valea. 

Urmează deci că Vlaicu Piscanu a murit după anul 
1570. (Nota autorului.) 

2 17 12. 

Radu-Vodă P aisie, cu titlul: 
"Pomelnicul tuturor ctitorilor care au mituit 

sfânta mănăstire Valea: 
Domni: 10 Paisie-Vodă, 10 Mircea-Vodă, 10 

Radu-Vodă, 10 Mihail-Vodă, 10 Dan-Vodă, 10 
Sevadislav (sic) -Vodă, 10 Alexandru-Vodă, 10 
Vladul-Vodă, 10 Basarab-Vodă, 10 Radul-Vodă, 
10 Vlad-Vodă, 10 Neagoe-Vodă, 10 Vintilă-Vodă. 
10 Petre-Vodă, 10 Paisie-Vodă, 10 Mircea-Vodă, 
10 Vladul-Vodă, 10 Radul-Vodă, 10 Necolae ...... · 

Vodă, 10 Petre-Vodă, 10 Ignat (sic)-Vodă, 10 Stana 
(sic)-Vodă, 10 Moisi-Vodă, 10 Pătraşcu-Vodă, 10· 
Mircea-Vodă, 10 Petre-Vodă, 10 Alecsandru-Vodă. 
10 Simion-Vodă, 10 Alexandru-Vodă, 10 Şerban
Vodă, 10 Ignat (sic)-Vodă, 10 Radul-Vodă, 10 Leon- . 
Vodă, 10 Matei-Vodă, 10 Costandin-Vodă, 10 
Mihail (7)-Vodă, 10 Ghica-Vodă, 10 Gligbre
Vodă, 10 Radul-Vodă, 10 Antonie-Vodă, 10 Duca-

1 Radu de la Afumaţi. 
2 Radu Mihriea. 
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Vodă, 10 Şerban-Vodă, 10 Costandin-Vodă, 10 
Stefan-Vodă, 10 Necolae-Vodă, Dobra, Manole, 
Dima. 

Arhiereii : 
Efrem arhiereu, Mitrofan, Eftimie, Sava, 

Nichifor, Isaia, Eftimie, Efrem, Luca, Grigorie, 
Theofil, Stefan. Ignatie, Theodosie (sic), Var ..... 
lam, Dionisie, Grigorie, Theodosie, Anthim, 
Stefan, Ioan, Ioarne (sic), etc. 

Poate fi datat în secolul al XVIII-lea sau 
inceputul secolului al XIX-lea, când mănăs
tirea avea destulă avere pentru a putea plăti 
un mobilier convenabil. Stranele si scaunele 

, 

sânt incrustate cu sidef (fig. 1 2). 
In afară de scenele religioase din pridvor 

si interior, executate după Erminie, zugravul 
, 

de Ia 1796 a adăugit pe păreţii exteriori ai 
pridvorului câteva scene cu caracter profan, 
însă tot cu un scop instructiv ca şi celelalte. 

Pe păretele de sud al pridvorului: 
In rOegistrul întâiu stau zugrăviţi următorii 

slujitori ai bisericii mănăstirii Valea, cu in
scripţiile respective : PO!la Stan, preot al mă ..... 
năstirii, Stefan monah, Filea chielariu, moş 
Ioniţă . . .  rătariul (1) o 

Sfântul Sisoe, cu mânile în lături, priveşte 
mirat la un schelet ; aici este următoarea in ..... 
scripţie : 

"Văz mormântul şi mă spăimântez de vedere 
si din inimă lacrămi de umilintă vărs : oare 
, ' 

acesta este împăratul Alexandru carele totă 
lumea o birui, iar moartea nu o putu birui 11". 

Aceasta dovedeşte pe de o parte răspân ..... 
direa credintei cu Sf. Sisoe, pe de alta tot asa 

, , 

de mult răspândirea Alexandriei. 
Pilda bogatului care nu ştie ce va face cu 

recolta cea nouă. Bogatul e zugrăvit stând pe 
scaun, iar în faţa lui jitniţile. 

Din dreptul gurii porneşte următoarea in ..... 
scripţie : 

"Ştiu ce voi face, strica ..... voi jitniţele meale : 
mai mari le voi zidi " .  

I n  faţa lui, într'un colţ, de-asupra, un înger 
îi spune : 

"Nebune, . . . .  sufletul tău " .  
Toată această scenă este zugrăvită într'un 

medalion . 
în acelasi rând, într'un alt medalion este 

, 

zugrăvită pilda pelicanului care-şi desface pân
te cele pentr� a ..... şi hrăni puii. In faţa pelicanului 
stau sumeueI?-ie de pui, iar în josul lor un 

1 A se vedea iconografia Sf. Sisoe, care este zugrăvit 
mai -peste tot ca şi aici. 

şarpe ; într'o margine un copac ; sus o inscripţie: 
"Acesta este de pustie" .  

I n  alte medalioane mai mici stau zugrăvite 

Fig. B. 
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:cele douăsprezece zodii ale anului. Medalioanele 
acestea cu zodiile de peste an împodobesc ca un 
brâu pridvorul bîsericii. 

nu întrece nerăsplătite, că în furnica izbăvirea po .. 
rumbîţa din moarte" (sic). 

2) Răstignirea unui călugăr, ale cărui fapte sânt 

Fig. 9. 

Pe păretele de Nord al pridvorului sânt zu
grăvite de asemeni scene instructive. Într'un Joc, 
spre pildă, este zugrăvită furnica ce se sbate în 
apă şi pe care o scapă dela înec frunza salva-

însemnate împrejurul lui. 
3) Raiul. Isac, Avram, cu poală şi sân larg, şi 

Iacov. 
Până la secularisare, mănăstirea Valea a avut 

Fig. 10. 

toare ilfUl1cată de o pommbiţă. În medalionul de 
alături. furnica răsplăteşte binele făcu t, în ţepând 
mâna vânătorului care vrea să împuste porum-

, 

biţa. 

mai multe moşii, din ale căror venituri se intre
ţinea. 

Nu este aici locul să înşirăm documentele pri
vitoare la aceste moşii : ne vom mu1ţămi să no-

Fig. 11. 

1) [n primul medalion : ,,0 porumbiţă văzu o 
furnică înecându-se ; i se făcu milă şi o scăpă 
dela moarte" .  

In al doilea medalion : " V  ei faceri de bine că 

tăm mal JOs numai numele lor, rămânând ca di
versele date ce deţinem să le publicăm în altă 
parte : Mihăeşti, Hârteşti , Rădeşti, Huluba, Pis
cani, Racoviţa, Priboaia, Goleşti, Cetăţeni, Go-
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lestii Vulparului, Lăzărescu , Mărgineni, Golesti 
d� Muscel, Suduleni (Izvoarele, Dâmboviţa). 

' 

In afară de moşii, mănăstirea mai poseda nişte 
locuri de casă in Câmpulung , vie in dealul Ti
găneştilor (Vâlcea), muntele Plaiul sau Pis�ul 
Mircii. 

1 Uricariul, V, pp. 327-36; comunicat de păr. Muşeţeanu. 
2 Datorez d-lui profesor Iorga, preşedintele Comisiunii 

Monumentelor Istorice, descoperirea- acestei mănăstiri, as
cunse, in locul amintit. D-sa m'a delegat cu .cercetarea 
bisericii din corn. Racov1ţa şi mi-a recomandat, ca tot
deauna de altfel, să mai caut şi in imprejurimi, ceia ce am 

Valea face parte din cele câteva mănăstiri 
desrobite din mâinile străinilor de către Matei 
Basarab si arătate de hrisovul din 1 6391• , 

O îngrijire atentă se cuvinE' acestei ctitorii a 
lui Paisie-Vodă, a cării pictură va trebui cândva 
scoasă la iveală 2. 

şi făcuI. Intr'un raport depus la Comisiune, in 1929, am 
arătat starea in care se află biserica mănăstirii Valea. Cu 
acest prilej am relevat-o şi d-lui Ghika, arhitectul-şef al 
Comisiunii, care in studiul d-sale asupra arhitecturii bise
ricilor muntene se ocupă şi de Valea ("Buiet. Com.-,Mon� 
lst.", an. XXIII, p. 13). 
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MORMÂNTUL LUI MIRCEA-VODĂ CEL BĂTRÂN 
DE VIRG. DRĂGHICEANU. 

---0--

După o glorioasă Domnie de treizeci . şi 
doi de ani, Mircea-Vodă bătrânul închise 
ochii la T ârgovişte la 3 1  Ianuarie ' 1418. 
Fu înmormântat, nu la Biserica Domnească 

că-1ător nu aminteşte de mormântul lui. 
Singur Grigore Alexandrescu, poetul, în 
călătoria sa din 1842 la Cozia, care i-a 
inspirat nemuritoarea operă, "Umbra lui 

Fig. 1. - Pietrele de morminte ale mamei lui Mihai Viteaz ul 
şi lui 1\lircea- odă, înainte de săpături. 

-
,din Arges , unde zăceau înaintasii săi, ci în , , 
,cea mai frumoasă biserică de atunci, cti-
toria sa, "mănăstirea lui la Cozia" , cum 
,spune Cronica, Ţării. . 

Nicio stire, nici o mărturie a vre unui , 

Mircea" , ni spune că "valorosul Domn este 
înmormântat în biserică, ' în cea d'intâiu în
trare : două mari pietre_ acopăr mormân
fuI. Inscripţiunea uneia a început a se şterge, 
încât abia poţL_descifra câteva ' cuvinte ' si , 
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MORMÂNTUL LUI 11IRCEA-VuDÂ CEL BÂ TRAK 2 1  

numele Mircea, iar p e  cealaltă se ceteşte 
·deslusit : " Aici odihneste Maica Teofana că-, , 
lugăriţa, cu fie-sa Doamna Florica şi fiul 

unele încadrând mici pătrate de cărămidă 
dispuse tot pe muche. 

Mai jos, spre capul mormântului, s'a aflat 
un zid transversal care separă pro
naosul în două şi care poate fi sau 
un zid de legătură între zidurile de 
Nord si Sud ale bisericii, sau o , 
rămăsită din vechea biserică a Nu-, . 
cetului, peste care Mircea a zidit 
biserica sa. 

Mai în jos, într'un colţ, unde se 
vede că ' nu s'a săpat în vremea 
ocupaţi unii germane, erau doburî 
de lespezi şi fragmente de fresce. 

Chiar si câteva mici osăminte, , 
ceia ce ni arată că profanarea se 
făcuse aici din vremea restaurării 
bisericii, în 1 847. 

In fine la adâncime de peste un 
metru zăceau blocurile din fig. No. 
9, care probabil în timpul lui Mircea 
formau piatra de mormânt exteri
oară, pusă peste groapă. 

Fig. 2. - Pardoselile bisericii din epoca lui Mircea-Vodă. 

Supt aceste blocuri sta capacul, 
lucrat după forma sarcofagului, rupt 
în bucăţi, şi în fine sarcofagul de 

piatră tăiat în forma corpului omenesc, o 
formă curioasă care ne-ar face să intre-

său icolae-Vodă, . . .  .leat 1 605 " .  
Totuşi Mitropolitul Neofit, în 1 746, 

menţionează nicio pisanie pe mor
mântuI lui Mircea. 

Două pietre comune, dintre care 
una spartă, acoperiau în timpul 
din urmă mormântul, după ce el 
fusese profanat în timpul ocupa
ţi unii germane, în 19 17. 

Supt auspiciile Comisiunii M 0-
numente10r Istorice am întreprins 
cercetarea acestui mormânt si a , 
acelui învecinat, care cuprindea 
rămăsitele mamei si fiicei lui IvH-, , , 
hai Viteazul. 

Imediat supt adu:l.la pardoseală, 
'la vre-o treizec;i de centimetri, 
:s'a dat, în lăturile mormintelor, de 
vechea pardoseală pusă pe muchi şi 
.pusă în zigzag ca şi parchetele de 

nu 

Fig. 3. - Pardoselile bisericii din epoca lui Mircea-Vodă. 

dis
azi, 

zărim ceva egiptean, dar care, după Cau
mont, e în ' formele obisnuite de morminte , 
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medievale occidentale întrebuintate din vea-, 
cuI al XII-lea pănă într'al XV-lea, carac
terisate mai ales prin presenţa în  interior 

fusese deci îngropat după maniera occi
dentală, în sarcofag de piatră. 

Din rămăsitele lui pământesti de abia , , , 

. Fig . .f. - -Mormântul lui Mircea-Vodă. 

"a  unui spaţiu circular pentru a primi capul" .  
Ca niciunul din Domnii anteriori _şi pos

teriori lui, Mircea, ca şi taţăI "'său Radu, 

s'au găsit câteva osăminte ; tot asa si în , , 
, mormântul alăturat, care era în formă de 

cavou boltit. 
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Fig. 5. - Mormântul lui Mircea-Vodă. 
Plan orizontal şi secţie. 
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Fig. 6. - Mormânt occidental după Caumont. 
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Fig. 7. - MormântuJ lui Mircea in timpul săpăturilor. I 
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fig. 8. - �dormân(ul lui }'lircea in timpul săpăturilor. 

Fig. 9. - Fragment din piatra tombală aflată peste mounâotul lui Mircea-Vodă. 
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BISERICA DIN VERBILA 
DE N. IORGA. 

---0--

Una din cele mai interesante biserici din 
Prahova e cea din Verbila, datând din se-
colul al XVI-lea. . 

De mult, în Inscripţiile din bisericile 
României, 1 ,  am publicat pisaniile sla
vone, două pe prag, două în interior, din 

mlzl pe muche, care taie piatra sură. Mari 
arcade 'oarbe se succedă, având de-asupra 
un ciubuc mărgenit de două rânduri de 
cărămizi cu colturile în afară. Veche e si , , 
usa de intrare, în care liniile, cu amintiri , 
gotice, se întretaie ca în bisericile moldo-

Fig. 1. - Bisericc. 

care se vede că avem a face cu ctitoria, 
de pe vremea lui Radu Paisie, a doi boieri, 
Dragomir Mare Spătar şi Toma Ban, cu 
un Radu Ban ca ispravnic, egumen fiind 
Andronie si ajutător ieromonahul Sava, , 
iar nmaistor" Sava, la anul 7080 ( 1 54 1-2). 

Din biserica primitivă a rămas toată zi
dăria din jos, alcătuită din şiruri de cără-

veneşti, creând prin întretăierea lor pătrate 
ca găurile unui fagure. 

Pridvorul, asemenea cu acela de la Sna
gov, a fost însă astupat. O reparaţie primă, 
din veacul al XVII-lea poate, a fost con
tinuată de o alta, după 1 800, care i-a as
tupat deschizăturile. Iar peste zidul vechiu 
s'au adaus, nu numai noi pături de cără-

4 
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mizi, dar si o , 
ciudată cons-
trucţie delemn, 
cu un balcon 
de pază ca la 
vie, s t r i c â n d  
toate liniile fa
tadei de la în-, 
ceput. Acelaşi 
primitiv sistem 
de apărare s'a 
făcut si la elo-, 
potniţă. 

Cum biserica 
e înscrisă de 
noi pentru cam� 
pania a n/u l u i  
1 932, alte de
talii vor răsări, 
de s i g u r ,  · la 
desfacerea pi
torescelor, dar 
nepotrivitelor 

adăugiri. 

I3ULE T l \Ti L  COl\lISI C :'\ I I  :\IO:\D:\ r L .'\TELOR ISTOR I C E  

Fig. 2 .  - Pietrele d e  mormânt din interior. 

Fig. 3. - Inscripţia întăiu de pe prag a ctitorilor. 

Fig 4. - Inscripţia a doua de pe prag. 
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fig 1. - V erbila , uşa de înlrare. 
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'CEA MAI VECHE ICOANĂ DIN MOLDOVA, CARE ÎNSĂ 
NU E VECHE DE . IORGA. 

-- o --

Am cercetat şi acum în urmă, fără să coana de la Mănăstirea eamţulul, care, 
se procedeze la o operaţie de spălare, i- după tradiţia culeasa de Mitropolitul Gheor-

Icoana Sf. Nicolâe de la }"!auseul Batthyanyi din Alba-Iulia. 
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ghie, aşa de târziu, la începutul veacului al 
XVIII-lea, ar fi darul făcut de Ioan Paleo
logul, în trecerea prin Moldova, lui Âle� 
xandru-cel-Bun. 

Ea nu arată nimic arhaic si nimic inte-, 
resant. Numai acea curăţire, care e nece-
sară, ar putea lămuri asupra ei. 

Ca a doua la rând era privită de noi 
toti icoana dăruită bisericii episcopale din , 
Vad de acela care pe vremea lui Petru 
Rares si a urmasilor săi Unea Scaunul acela, , , , , 
Atanasie episcopul. Ea se păstrează în Mu-
seul Batthyanyi din Alba-Iulia. 

De mult îi aveam fotografia. In josul ei 
stă inscripţia slavonă, publicată de d. Vir
gil Drăghiceanu, care e de o autenticitate 
absolută, dând numele ctitorului si data. , 
Dar chipul ca şi îmbrăcămintea păreau, 
prin îngrijirea banală a amănuntelor, prin 
" cochetărie " ,  " atitudini " ,  printr'un fel de 
" perfecţie" de rău gust, suspecte. 

O recentă visită la Muzeu m'a lămurit pe 
deplin, distrugând, din nenorocire, orice ilusie. 

In adevăr de la donator e - lemnul. De 

• 

la dânsul foarte frumoasele ornamente în 
relief care încunjură chipul sfântului. Dar 
figura, tipul chiar al Sfântului Nicolae, 
sânt complect refăcute, operă a unui zugrav
din secolul al XIX-lea, poate chiar din a 
doua jumătate. 

Nimic n'a rămas din originalul ras fără 
milă, cu cea mai mare atenţie. A fost o 
modernisare sistematică, si nimic nu i-a , 
scăpat. 

Astfel sântem siliti a recunoaste că până , , 
la a doua jumătate a secolului al XVI-lea, 
data unor icoane de la Sucevita, n 'avem , 
nimic ca icoane vechi. 

După acelea, de pe la începutul seco
lului Uf1T1ător, vine însă una de toată fru� 
museţa, pe care o vom presinta într'un 
număr viitor, icoana celor trei îngeri ve
niti în casa lui Avraam, care e podoaba 
micului Museu orânduit acum de d. Virgil 
Drăghiceanu la Sinaia. E vrednică să stea 
lângă operele aşa de fragede şi de zim
bitoare ale marelui iconar rus Andrei Ru- _ 
blev . 
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INSCRIPTIA DE LA MĂXINENI , 
DE N. IORGA. 

-- 0 --

Epoca lui Constantin Brâncoveanu se 
deosebeşte prin tendinţa de a introduce pe 
lângă liniile sobre ale trecutului elemente 
de împodobire care vin din Orient, dar 
unele dintre dânsele au o origine apuseană, 
supt influenţa Veneţiei. 

Inscripţia de la Măxineni, din zilele lui 
Matei Basarab, pusă pe un loc de poposire 
cu oştile muntene, inscripţie care, după 

Me la oaste, am tăbărătu prea malul Siretului, 
ci amii văzutU Dumniia Me cestU locii bunii si 
tare, si era o beserecă mică de nuiale si lipită 
cu lutii. Dici cu vrere lui Dumnezeu şi �u aju
torulu sfăntului hramii amii făcut acestă beserecă 
de pila]tră, să fie Dumnii Mele pomenă. Si au 
fostu ispravnicu si multu ostenitoru si înde�nă-, , 
toru jupănii Radulu VeI Cap. , fiindu fostu depre 
aceia multu nevoitoru cu seama la isprăvitul 
erei Enachii, şi al doile isprav. Lupu Vor. (7,. 

Inscripţia de la MăXineni. 

<iărâmarea bisericii în fruntea căreia stătea, 
se află azi la Museul din Sinaia, n'are 
numai o importanţă istorică, de altfel cu
noscută printr'o întăie publicare, tot de 
către mine, în Studii şi documente, şi pe 
care o dăm din nou aici : 

t Acestă sfăntă si dumnezeiască beserecă ci , 
iaste hramul al Naşterii lui Sti. Ioanu Crăstitdu, 
iăcutu-o-amu eu, robulii lui Dumnezeu, 10 Mateiu 
Basaraba Voevod i gjda Ilina' ; mergăfldu Dumniia 

(In jurul stemei :) 
t Cu mila lui Dumnezeu creştenu Matei Ba

sarab Voevod i gpdn văsue zemle oglovlahiscoe, 
grobu pecat. 

Inscripţia însăşi, cu me în loc de mea, 
cu WI'!1\)KAd.xH�K\)f şi mai ales cu absolut 
neobişnuitul 1'!1\)&8 Of '!d"', arată pe un străin, 
un ne-Român si neinitiat în lucrurile ro-, . 
mân�şti, venit din Moldova. 
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Aceasta explică liniile ascuţite ale cadrului, 
care nu-şi află părechea în asemenea lu
crări de la noi. Tot aşa figurile evanghe
liştilor din cele patru colţuri, atât de energic 
săpaţi în piatra aspră. Frumosul încunjur 
al stemei e după o datină arhaică, şi e cu 
totul nouă presenţa celor doi îngeri supt 

coroană binecuvântând vulturul, de care· 
se prinde soarele, al cărui sens n'a fost 
înţeles de săpător. Aceşti îngeri se află, 
cum se poate vedea din albumul mieu 
Portretele Domnilor români, de-a dreapta. 
şi de-a stânga portretelor de la Căluiu ale. 
lui Mihai Viteazul si Petru CerceI. 

, 
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BISERICA ŞI PALATUL DE LA AFUMAŢI (ILFOV) 
de N. IORGA 

--0--

Din Bucureşti, trecând pe lângă ruinele 
fabricii de postav a lui Alexandru Ipsilanti, 
anume însemnată pe una din harţile lui 
Rigas, se ajunge la Afumaţi, unde lângă 
biserica reparată şi împodobită cu fierării 
sculptate şi cu geamlâcuri de fostul pro-

însă de la un părete la celalt, are în jurul 
uşii de întrare o bogată ornamentaţie, în 
care se cuprinde inscripţia, pe care a tipă
rit-o şi d. Virgil Drăghiceanu, în chiar 
acest "Buletin " .  Iată-i cuprinsul, cu îngrijire 
stilisat de Stolnic, care, " preţios " în voca-

Fig - 1. Biserica din Afumati : uşa de intrare. 

prietar, baronul Dumba, se văd înseşi 
curtile atât de învătatului boier Constantin 

, , 

Stolnicul Cantacuzino, autorul încercării în
drăznete a unei Istorii a tuturor Românilor. 

, 

Biserica, solid c1ădită, cu fereşti sculptate, 
fiecare cu alte podoabe, care-şi corespund 

bulariul său, a introdus şi neologismul, 
unic, după greceşte, de trisiposia/a pentru 
Sfânta Treime : 

" t  Cu voia şi ajutoriul priasfintei uniia 
şi trisipostatei Troiţe, în slava şi lauda de 
Dumnezeu Născătoarei pururea Feooare 

5 
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Marii aeastă sfăntă si dumnezeiască bisea-, 
Tică Costandin Catacuzino b[i]v V[e]l Stoi. 
den temelie o au rădicattl ,  o au făcută şi 
o au infrumuseţatii întru pomenirea de 
veac a părintilorii, mosilorii si strămo-, " 
ilorii săi si a lui si a totu rodulti lui si a J " , 

înaintasele sotiei lui , ale căror rămăsite au , , , , 
fost astrucate tot acolo. 

" Aici zac oasele jupăneasii MariicăiJ a 
fii-său, lui Toderaşco, a fie-sa Despei, a 
nepote-si Mariei si a strenepotilor săi 10r-, , 
dache i Ilinca, cocon si cocoană fiind ai , 

Fig. 2. - Inscripţie pe mormântul  familiei lui Conslantin Stolnicul. 

neamului lui la anulii de la Zidire Lumii 
7204 şi de la Spăsenia ei 1696." 

Pe , piatra mormântală de alături se în
seamnă numele fiicei si fiilor, morti inainte , , 
de vreme si neînsemnati în Genealog' ia , , 
Cantacuzinilor, ai Stolnicului, adăugindu-se 

acelui singur jupan Costandin Cantacuzino 
biv VeI StoI. la anul de la Hs. Domnul si , 
spasitoriul 1 703, msţ. Mai 9 1, " 

1 Pe unele căr1i : 1) M'l1jo1:i"t(, x6p(s, "tiilv l.loiiAov oou 'IwIXv. <I1IXxiX 
XIX! 1:1jv 1.l06A'YjV oou 'Y IXpiIX, ,1809, MIXtou 8, Bouxoupăo1:L. 2) S'au 
făcut cu osârdiia şi cheltuiala zmerituIui episcop al Arge
Ş , lui, Iosif, 1739. 3) â5'>'jOL� "toii 1:IX1tSLvoii M'>'j"tP01tOA!-rOU 'IspIX-
1tOASW� MIX�!!!oU Mexpo:, "toii Kp'Yj"to�, q:cjIC'. 
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Palatul lui Constantin Cantacuzino e o 
mare clădire pe pivniţă, la care se ajunge 
pe o scară laterală. Străbătut de fereşti 

cuinti1e venetiene cu care eruditul boier , , 
era deprins din vremea studiilor sale la 
Veneţia şi Padova. In pivniţa larg bolti tă, 

Fig. 3. - Fereastă a bisericii din Afumati 
(armăt ura de fier e modernă). 

' 

mari pentru acel timp, el are o împărţire, 
în mari camere, luminoase, în jurul unui 
halI central, alcătuire care aminteşte 10-

la întrare, este şi un paraclis : de-asupra 
usii de întrare se mai văd urmele unei , 
bune zugrăveli. 
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Fig. 4. - Casele lui Constantin Stolnicul Cantacuzino la Afumaţi. 
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BISERICA DOAMNEI ECATERINA 
--0-- DE N .. IORGA. 

Ecaterina, Doamna, cu un rost asa de , 
important în istoria secolului al XVI-lea 
muntean, sotie .si adesea de sigur sfătui-, , 
toare a lui Alexandru-Vodă Mircea (t 1 577), 
mama lui Mihnea Turcul, în minoritatea 
lungă a căruia a funcţionat ca regentă 
durerea de a-l vedea părăsindu-şi legea 

tea unei surori de Doamnă care merge la
biserica Frâncilor, n'a putut să nu dăru-
iască lui Dumnezeu, în amintirea stăpânirii 
ei si a neamuluI ei, au Iăcas de închinare 1 � , , 

Pe când Alexandru însusi, al cărui mor-, 
mânt l-am presintat aici de curând 2, a lă-
sat Bucureştilor bisericuţa de pe deal de-

Fig. 1. - Bisericil din SIătioara. 

i-a fost scutită prin moarte-, această Le
vantină ortodoxă, foarte evlavioasă, care nu 
voia să primească în ţara unde " se schimbă 
Domnii " pe sora ei după mamă, Mărioara 
Adomo Vallarga de la Veneţia, apoi de 
la Murano, pentru că nu se poate să se 
înfăţişeze unei lumi credincioase priveliş-

asupra Dâmboviţii, unde era să fie mai 
târziu palanca lui Sinan-Paşa şi expiatoa
rea fundaţie a nepotului său de fiu, Radu 
Mihnea, "Radu-Vodă" ,  ea si-a ales un , 

I V . •  Jvfemoriile Academiei Romane" seria veche, XVIII. 
, 1 929, fasc. 62, p. 1 6 1 .  
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BISERICA DOAMNEI ECA TERINA 39 

loc dosit prin văile Vâlcii şi acolo, la SIă
tioara, a înălţat o modestă ctitorie, care, 
într'o formă schimbată, dar de sigur pe 
vechile temelii, s'a păstrat şi pana azi. 

Mi-o semnala d. Virgil Drăghiceanu, 
,care crede că din zidirea primitivă n'a ră
mas nimic. Proporţiile sprintene se potri
vesc însă cu acea a doua jumătate a vea
cului al XVI-lea care ni-a dat frumuseta , 
,de la eleganta Cobia, căreia i se recu-

r-

e, cum o spune inscripţia, Doamna lui Ma
tei Basarab, Elina. Deci, la aproape o sută 
de ani de la întemeiare, a fost de nevoie 
refacerea sau o reparatie, si sotia cucernică , , , 
a mărinimosului Domn s'a îndurat de po
menirea înaintaşei ei pe tronul Ţerii-Ro
mânesti. , 

La cele două chipuri e aceiasi înfătisare, , , , 
ceia ce se întelege mai usor, - dar între , , 
cele două feluri de îmbrăcăminte, e o 

Fig. 2. - Portretele ctitoreşti. 

-noaste astăzi si de arhitecti toată însemnă-, . , , 
" tatea ·>in desvoltarea artei romănesti din , 
Muntenia. Nu e fără folos să se observe 
·cu luare aminte şi aspect.ul acestei biserici 
în tabloul ctitorilor. Asămănarea cu Cobia, 
tip caracteristic al acestor clădiri, îmi pare 
-evidentă. 

Vechea pictură a disp�rut. Dar în acest 
tablou al ctitorilor e ceva care de sigur 
vine de la aceia. 

.Două femei încorohate tin lăcasul. Una , , 

potrivire desăvârşită care desilusionează pe 
cine caută figura Levantinei şi costumul 
epocei. Această îmbrăcăminte uniformă nu 
e cea din epoca fanariotă sau o închipuire 
modernă, cum se întâmplă în atâtea alte 
înlocuiri. In veacul al XVII-lea, pe vre
mea Elinei, asa se îmbrăcau sotiile Dom-, , 
nHor. 

Cu aceste res��ve, în bisericuţa Ecate
rinei, asa cum e astăzi, sânt elemente care , . 
aparţin vechii noastre arte. 
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C O M U N I C Ă R I  
--0--

BISERICA DIN POPESTI-VLASCA 
, . 

Pisania bisericii : 

t ACEASTĂ SFÂNTĂ ŞI DUM TEZEIASCĂ BE

SERICĂ ZIDIT -SE-AU DE TEMELIE PÂ IĂ SE 
AU ISBRĂNIT DE TOT " DE ROBUL LUI DUM

EZEU J P AN CĂRSTEA VEL VISTIAR ÎNTRU 
CINSTEA SI LAUDA SFINTII SI EDESPĂRTITII 

. . . 

TROIŢÂ Î ZILELE PREA-LUMINATULUI DOM I 
10 COST A lDIN BĂSÂRABĂ VOEVOD, MESLTA 
SEPTEMVRIE 1 DNI, LEAT 7 1 97 (=1 688). 

P en tru biserica din P opeşti-Vlaşca se pot afla 
informaţiuni şi in ,.Buletinul Comisiunli Monu
mentelor Istorice" ,  anul 1 9 1 1 ,  pp. 1 15- 1 18 şi 
p. 1 49 ; şi anul 1 91 2 , p. 47. 

Interiorul bisericii : 
În interiorul bisericii, se află, indată in drea

pta şi stânga, cei doi Voevozi Şerban Canta
cuzino şi Constantin Brâncoveanu cu soţiile lor, 
iar pe zidul din dreapta neamul cUtorilor bise
ricei (v. mai departe explicaţia) .  

Pe un mormânt din biserică : 

"t SUPT ACEASTA PlIA TRÂ ODIHNESC 
"OASELE ALE ROBUL LUI DUMNEZEU CÂRS
" TEA BIV VEL VISTJAR POPESCUL ŞI / ALE 
"JUP ĂNIASII DUMNEALUI IUNCA, CARE DUPĂ 
"oRANDUIALA / CEA DUMNEZEIASCĂ DATU
» ŞI-A U DA TORIA CEA DESĂ V ARŞIT Ă î 
" ZILELE PREA-LUMI 'ATULUI / DOM !O CON
"STA DIN BRĂNCOVEANU / BASARABĂ VOE
"VODĂ, ÎNTĂMPLĂ! DU-SE 1 / LA CURSUL 
"ANILOR 72 1 1 , L NA GHENA / RIE 1 2  ZILE, 
"SEMNANDU-SE CA SA FIE / ÎNTRU POMENI
" REA, ÎNTĂMPLĂNDU-SĂ2 fl VIiIH 3/ JUPĂ
"! EASA D M EA LUI t1 fl1fJ� 4 /  LA CURSUL 
" A  ILOR 72 1 2, GHEN[ARIEJ /. « 

1 Iată cum este inscripţia slavonă a acestui cuvânt : 
� dlbl A�(ţ, 

Cândva am cel it insumi această inscriptie, resolvând cele 
trei cuvinte dubioase ; dar pentru moment nu-mi regăsesc 
copiile de la Popeşti. - N. /. 

2 Şi aici iată inscripţia : �bI A� (ţb.. 
S Inscripţie ilisibilă. - A muri ? (N. 1.) 
4 De asemenea. 

DE G D. FLORESCU ŞI G. GR. CANTACUZINO. 

Această piatră este pusă pe mormântul lui 
Cârstea biv VeI Vistier Popescul, ctitorul bisericii 
din sat, fiul lui Ghidul, care moare la 1 703, si a l  
soţiei sale l l ina, născută Pepano, moartă pest� un 
an, l a  1 704. 

. Fig. 1 .  

Pe altă piatră mormântală : 

La stânga o piatră de mormânt pe care sânt. 
sculptate câteva rânduri în versuri, in slove lati
nesti. 

, 
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în josul inscripţiei, care a uferit din causa to--
cirii pietr�i ,  se mai pot ceti num!?le şi data (aceasta 
foarte stearsă) ale persoanei ,  si anume : 

, , 

"Serdarul Petrache ' (nume de familie complec--
tamente �ters), iar dedesupt data de 2.3 Octombre 
1 84-4 (?). 

Icoanele vechi din biserica din Popeşti- Vlaşca : 

L a) Dumineca Floriilor, b) Botezul lui Isus (pe 
lemn). 

Fig .  2. 

2..  a) înălţarea cinstitei cruci , b) SI. Andrei in
sotit de SI. Mina si SI. Dumitru (pe fier). 

3. a) Impăratii Constantin si Elena, b) Sfintii , , , 

Apostoli Pavel şi Petru (pe fier). 
4. a) Sf. Visarion însoţit de Sf. Spiridon şi Sf. 

Haralambie, b) Sf. Sava cu Sf. Antonie şi Ni--
colae. 

5. a) Pogorârea SI. Duh, b) Învierea (pe lemn). 
6. a) Sf. Voevozi (SI. Mihail şi Sf. Gavril), b) 

Sfintii Ioachim si Ana (pe fier). 
, , 

7. a) Sf. Trei Erarhi (Vasile, Grigore şi Ioan, 
b) Sf. Atanasie, insoţit de Sfinţii Sofronie şi Chiril 
(pe fier). 

8. a) Sf. Ecaterina şi Sf. Ştefan, b) Proorocul 
Ilie (pe fier). 

9. a) Nasterea Precistei cu Sfintii Ioachim si 
Ana, b) Adormirea Precistei (pe l�mn). ' 

1 0. a) Dumineca Sfinţilor, b) Sf. Gheorghe cu 
Sfinţii T eodor şi T eodor Tiron (pe fier). 

1 1 . a) asterea Domnului Isus cu magii, b) în , 

braţele SI. Simion (pe lemn). 
1 2.. a) Tăierea capului SI. Ioan, b) Naşterea 

Sf. Ioan (pe fier). 
1 3. a) Buna Vestire, b) Intrarea în biserică 

(pe lemn). 
1-!. Sf. Haralamb, ic0ană mare. 
1 5. Sf. Dimitrie şi Gheorghe, icoană mare. 
1 6. Scenă a Sf. Ilie, icoană mare. 

Personagiile zugrăvite : 

Pe un zid: 

1 .  Serban Cantacuzino, cu soţia sa. 
Ins�ripţia de---asupra şi la stânga figurii Voe-

vodului : t IW IU I.P&dH  KOfKOA KH�K nOKOHHdf'O 

WI.P&dH  gOHKOA &KCKjld&K.  

2.. O Doamnă. 
Voevodul poartă în mâna dreaptă o năframă 

cu dantele la vârf. 

Pe altul : 

3. Costandin Brâncoveanu Vod. cu soţia sa 
Mariia 1. 

Inscripţia de de---asupra, în dreptul figurii 
Voevodului, este următoarea, foarte ceteaţă: 

" 10 Costandin Brăncoveanu Băsărabă Voivod 
i gospojda Mariia" : 

Voevodul poartă şi el, însă în mâna dreaptă. 
o năframă, tot cu dantele. 

Pe altul : 

5. 6. 7. Trei jupănese, privind spre dreapta. 
Caftane lungi roşii. Numele lor : llioa, Pârva, 
Neacsa. 

8. Ghidul : Poartă barbă albă, imbrăcat in caf-
tan de coloare inchisă. Privire spre dreapta. 

9. Cârstea Vistier. Poartă barbă neagră sau 
castanie, îmbrăcăminte şi privire idem ca prece..
dentul. 

1 0. Ilina Vistiereasa. Poartă mara.!pă pe cap. 
caftan de coloare închisă. Privire spre stânga. 

1 Era nepoata lui Antonie-Vodă din Popeşti. 

http://patrimoniu.gov.ro
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1 1 . Boier sau jupăneasă. Capul complet şters, 
fără inscripţie. 

1 2. Cârstea Log[ofăt]. Personagiu mai mic decât 
cei şapte de mai sus şi părul scurt. S 'ar părea că 
poartă mustăţi. Caftan identic ca acela al lui Ghi
dul si al lui Cârstea Vistieru1. 

, 

1 3. Ion. Personagiu mai mic decât precedent1ll. 
Imberb, caftan roşu. 

1 4. Drăghici. Personagiu şi mai mic decât pre
cedentul. ldem. 

15- 1 8. Patru copii tineri, nenumiţi ; privire 
ca şi a lui Drăghici ; jumătate din faţă. Toţi pa-

tru au o înălţime mai mică decât a lui Drăghici. 
19. ica. Personagiu masculin tânăr ; inscripţia 

puţin mai la dreapta figurii personagiului. 
20. llina. Tânără ; inscripţia puţin mai la stânga 

capului personagiului la care se referă. Persona
giul este mai mic decât Nica ( 19). 

2 1 .  Paniţa Maria? S'ar părea că aceasta este 
inscripţia de lângă acest personagiu. Privire la 
stânga , capul la înălţimea pieptului celor de sus. 

22 şi 33. Două jupănese tinere, îmbrăcate la 
fel ca "paniţa Maria " ,  dar respectiv mai puţin 
înalte . .  

ÎNCĂ O SABIE A LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU. 
In "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice" ,  

XIX, fasc. 49, d .  profesor C .  Marinescu ni-a 
descris trei săbii ale lui Constantin Brâncoveanu. 
De atunci, d. profesor N. Iorga 1 a mal găsit 
una similară la Museul Nordic din Stockholm si 
subsemnatul una la Zeughaus din Berlin. In "A�. 
Acad. Rom. " ,  X ( 1929), d. general Rosetti ni mai 
arată astfel de săbii, ridicând numărul lor la ci
fra de treisprezece. 

Afar� de aceste arme, qmoş<;ute azi, mai tre
buie notată totuşi incă una, care fu oferită spre 
vânzare pastorului engles Robert Walsh pe la 
1 823 sau 1 824 2, şi pe care acesta o descrie cu 
următoarele cuvinte, după ce po vesteste soarta 
tragică a Voevodului Constantin Brâ�coveanu : 

"Mi s'a adus spre vânzare o sabie care a fost 

a Voevodului şi care avea pe lamă următoarea 
înscripţie în litere de aur : 

t t:1EOTOKE LlEHIO I �  A 1KEIIE <f> POrP I ,  
<l>Y[ATA'lTB AllO ll A N TQN E XT PQ �  TQ N ErE
BE�TATQ E,\"6.0LOT ATQ KAI EKA A iVIllPOTATQ 
Af8 E N T I  l r� A � O r J Q � O r  KQ � LT A � T [ NQ ll A
� A PA[xm A I " B Q IBQ6.A t, 
sau : 

. "Născătoare de Dumnezeu stăpână, priveghiază, 
străjueşte; păzeşte de toţi duşmanii pe prea-evla
viosul, prea-gloriosul şi prea-strălucitul Domn 
Ioan, Ioan (sic) Constantin Basaraba Voevod".  

Ar fi interesant de ştiut undE; ,s.e află azi acea
stă armă. Din text pare a ieşi' că Walsh n'a 
cumpărat-o. Nici nu spune dacă sabia i-a fost 
propusă la Bucureşti sau la Constantinopol. 

CONSTANTIN I. KARADJA. 

MĂNĂSTIREA SNAGOV. 
Pisanie zugrăvită rele vată de d. 1. Mihail supt 

pisania din 1 8 15. 

K &  HME  WTlI,d H c(& nocnE l l lfHi'E ,\\ CHd  H C& Rjl&
�U f H l f I\\ CT I'O AXd dA'H [HJ .  GE  .13 jld (&h ]  (C ]t\dAKhi  
A\OH'O I I( Xd IWH [I1 E]Tjl[S KOf KOA] &�IO I\\ t\CTIO 
,[1"' A]HII "  [Kl\d,1xI[CKOI] 31 1\\I\ E II CjlAVHH i\\H & jldTi 
Il"'O PdAS,\ [ RJOH ROA H iw [ IllHjl 'l d  ROf ROA] C[II O RH ]  
RfI\ HKH"  {}IHjl 'l i  ROEROA RHA -kxo ,,, c& i  CTh i  H &�CT
Rll h l H  lI,jlKO [KdKO] IdC[T] • . .  1 WT TEMEAU C&311)," " 
WT ' I'Cnjld  nOK'OHHtlI"'O J W li[dCdjl]d&d ROE[ ROA] -. • • 

f1 l1dIl H '"  C &�i E  jld 'l f H  R&�EI\-kXO H &1\1"'01\-k n i CdH i E  . . .  
.&� H IO R -k 'l IlOE '\\ nOA\ H Hdll i E  jldA AWE  WTlI,d MI II H 
�fl\ HKd lllH jl 'ld ROEKOAH ,  R'k 'lHd f 1US  n dA\ lT, R I\ -kT  
/30R ,  A\ C lI,tI C En .  A i .  AH". i Ktl Il &  nOCTEI\II HK .  

(În numele Tatălui si cu ajutorul Fiului si să-
" ' 

vărşitul Sfântului Duh, amin. Iată eu robul stă
pânului mieu Is. Hs. 10 Petre Voevod, cu mila 
lui Dumnezeu Domn T erii-Românesti, si cu din , " 

inimă fratii lui : 10 Radu Voevod si 10 Mircea , , 

Voevod văzurăm această sfântă si dumnezeiască 
, 

biserică precum este. . .  din temelii zidită de Dom
nul răposatul 10 Basarab Voevod ... , [Mitropoli
tului] , Anania Însă din îndemnare ·dumnezeiască 
do'tirăm şi ' binevoirăm de ' ztlgrăvirăm . . .  spre' veş
mca pomenire pentru sufletele tatălui nostru 
marele Mircea Voevod. Vesniea lui amintire. 

, 

Anul 7072 ( 1 563) , luna lui Septemvrie în 14 .  Ivan 
Postelnic.) 

SECRETARUL POLON AL LUI MATEI BASARAB. 
Pe ur. fragment de piatră de mormânt la Bă

Tăţia din Târgovişte : 
1 CL N. Iorga, Portrete si Lucruri domnesti nou des

coperite, • An. Acad. Rom. ': IX ( 19'28-9), p. 22'2. 
2 CL Rev. R. WilIsh. Narrative of' a Journey jrom 

tConstantinople ta En[!land, London 1828, p. 239. 

. . . .  ARZAVSKII E ANTIQUA . . . . .  PorA TA SERE-
NI. . . .  GENEROSA AC NOBILISSIMA M.. . .  REGIS 

POLONIE . . .  SECRETARII IIROTV ILUSTRISIMI 
PRII CIPI V ALACIAE MA TEl BASARABAE INTIMI 
[SECRE]T ARI CONIVNX LEGITIMA I TZMPESTIVE 
E[TA]TIS EXTRA PATRIA MINISŢ:RA I DVCTA 
(sic). .. VIRG. DRĂGHICEANU. 

http://patrimoniu.gov.ro



COMUNICĂRI 43 

UN FIU AL LUI GRIGORASCU GHICA-VODĂ 
. ... ' ... INMORMA TAT LA BISERICA MIHAI-VOD.-\. DIN BUCUREŞTI I .  

I Potrivit unor vechi ş i  triste obiceiuri, d .  Stoica ico
laescu a publicat in ziarul • Universul",  no. 269, elin 6 Oc
tombre 1931 ,  inscriptia de mai sus, usând de aceleaşi pro
cedee de mult cunoscute, după ce inscripţia fusese cetită şi 
trimeasă, aşa cum era firesc, la .Bulet. Corn. Mon. Istorice ' ,  
de subsemnatul. - V. B. 

La biserica Mihai-Vodă din Capitală 
Comisiunea Monumentelor Istorice a 
inceput lucrări de restaurare, pe care 
le conduce d. arhitect Em. Costescu. 

Cu acest prilej s'a găsit în pavi'
mentul pronaosului, supt fereastra de 
Miazăzi, mormântul unui fiu al lui 
Grigore Ghica, anume Ioan \ mort la 
1 664 (v. ti gura alăturată). 

Inscripţia pietrei mor;:nântale este 
următoarea : 

Suptu această înfrumuseţată piatră 
odihneaste robul lui Dumnezeu 10 Ioan 

, 

Voevod, sân prea-milostivului Domn 
10 Glegorie Ghica Voevod şi al Măriei 
Sale Doamnei Maria (?) Doamna . . .  scă 
şi sfâr[şindu-se de] pre această lume . . .  
În  mănăstirea ce se chiamă Mihai.-Voda, 
hramul SI. Nicolae, ot Hs. leat 1 664, 
msţa Ghenarie, dne 18. (De la Hristos 
leat 1 664, luna lanuar în 1 8  zile.) 

V. BRĂTULESCU. 

DE LA - VODIT A: , 
v 

O NOUĂ INSCRIPŢIE LATINA 
In săpăturile făcute de d. Virgil 

Drăghiceanu la Vodiţa, unde d-sa a 
descoperit fundaţiile bisericilor lui Ni.
codim şi lui Litovoiu-Vodă 2, a ieşit 
de atunci la iveală, printre cărămizile 
romane întrebuintate la aceste cons-, 
trucţii, una cu stampila : DRPDIE (De 
Re Publica Dierna) 3. 

Revăzând acest însemnat monument 
la 18 April, am găsit în preajma teme.
liilor, în colţul sud-estic, o altă cără.
midă, cu stampila : COHICRE (Cohors 
I Cretum). Că

'
rămida, de mari dimen

siuni, cu lipsa margenilor din dreapta 
şi de jos, şi spartă în două bucăţi, are 
dimensiunile 0,5 1/0,39/0,06. Cartuşul 
inscripţiunii este de 0, 1 5/0,04, înălţimea 
literelor de 0,03, afară de litera o care 
are 0,0 15. 

Două fragmente de cărămizi cu stam
pila aceleiaşi cohorte s'au găsit de noi 

I Precum se vede, este fiul lui Grigoraşcu Ghica-Vodă, 
care domneşte intre 1660-64, şi al Doamnei sale Maria, 
din familia Sturza ( . Iqrga, Istoria Românilor, p. 278)'. 

2 V. Buletinul Com. Mon. Ist., fasc. 62, 1929, pp. 149- 150. 
S Tbid., p. 1 33. 
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la  castrul Drobeta 1, alte trei la  acelaşi castru de 
Gr. T oci1escu, iar altul de Aschbach, la 1858, în 
dărâmăturiie picioarelor podului lui Traian 2. Sin
gura stam pilă întreagă a acestei cohorte este cea 
găsită acum la Vodiţa. 

Cohorta 1 Cretană a lucrat la construcţia po-

dului lui 1 raian 3 si probabil si la alte fortificatii 
pe linia Drobeta (T�rnul-Severi�) ,  Dierna (Orşov�) , 
la mijlocul căreia, în extremitatea vestică a Ostro
vului Banului din faţa Satului Gura Văii , se află 
un castel roman. 

AL. BĂRCĂCILA. 

CU PRIVIRE LA BISERICA DOMNEASCĂ DI CURTEA-DE-ARGES 

1 .  

Arhitectura bisericii şi o inscripţie. 

D. G. Sterian, arhitect, ni comunică o foto
·grafie a bisericii de prin 1 870, din care se vede 
că contrafortul actual, care astupă uşa ce dă în na
{)sul bisericii pe laturea de Sud, nu exista la acea 
·epocă. EI este făcut, deci, după această dată. 

Tot d-sa ni comunică si copia unei inscriptii 
nedescifrabile aflate supt c�nsola stângă a marel�i 
.arc din frontonul de supt turlă, pe latura de Sud , 
pe care o redăm aici (v. figura alăturată). 

2. 

Moaştele Sfintei Filojteia. 

Cu prilejul congresului de arheologie din Bel
-grad, d-I Ivanov, profesor la Universitatea din 
Sofia, mi-a comunicat că s'a găsit un manuscript 
.al unui elev al Patriarhului Eftimie, din secolul 
al XV-lea, care, citând operele acestui patriarh, 
vorbeşte şi de viaţa Sfintei Filoftei, " care se află 
in Valahia" .  

Deci, cum a m  afirmat in "Curtea-de-A rges" , ' 
Sfânta Filofteia din Biserica Domnească din Ar-
geş este aceia a cării biografie a făcut-o patri
.arhul Eftimie, fiind transportaţi in veacul al XIV
lea de la Târnova la Argeş. 

VJRG. DRAGHICEA!I<U. 

1 V. in Dacia, m, in curs de imprimare , . Le Castellum Drubeta" (Al. Bărcăci Iă) .  
2 V. Gr. TQ�ilescu, Mon�me-Îlte Epigr. sf Scuipi., pp. 347-8. 
• V. Parib�ni, Optimus 'Princeps, r, �." 252. .: 

, 
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BISERICA DIN PIUA PETREL 
1 .  Pe un Penticostariu din Bucureşti, 7276 : 
A1:astă sfăntă şi dumnezeească carte este a 

.Alecsandri, soţiia lui Andreiu sin Andreiu ciuodar 
ot Şocarici ; 1 834, ApriJ '20. 

Şi am scris eu, popa Gheorghe ot Şucarici. 

Şi am scris: eu , popa Tudorache, cu o mănă 
de ţărănă, şi cine va citi mă va pomeni, şi Dom
nul să"" 1 pomenească. 833, Dechemvrie '2. 

Popa Tudorache ot Cora (sic __ Oras? Oraş?) . 
Popa VIădilă ot Pioa Petre , 1 826. 

3. Pe un Apostol din 1 7  . . .  : 
Unu ocenicu merse la dascălul si zise : , 

dascăle, ce voiu face eu a nu peri ? Iar 
dascălul zise : Fă tu meu băete, de mă vei 
asculta pre mine, du .... te ŞI sapă rădăcina 
învăţăturii ; 1 8 10, Mai 30. N. logft . 

. . .  dumnezeescu Apostul a lui popii Dedul, 
şi I .... am cumpărat ; cine s'o socoti să-I fure 
să fii afurisit de trei sute otprezece (sic) 
oteţi de la echie şi sătăn . . . .  cale Arie, 
lui Ghiazi. 

Popa Dedul, Anca prizvitera. 
1 769. Să să ştie că acestU sfăntu Apostolu 

esti al popii Radului, şi l-au apucat de la 
popa Ivcu (sic) ot Orăs, şi este al sfente 
beserici ot sat Gur' Ialomite. , 

Şi am scris eu, logofătul Nedelcu ot sat 
Gur' laI omite, si am scris ca să să stie i leat , , , 
1826, Mai 27. Şi am scris ca să să pome .... 
nească. Şi cel ce va ceti mă va pomeni. 

4. Pe o Cazanie din 1 7, cu un frumos 
frontispiciu înfăţişând pe Isus : 

Acastă sfăntă Cazanie este a popii Radu 
sin Ioan Cărăoşul. Aceasta. 18 10 ,  Mai 29 l• 

5. Pomelnic : 
T udorache, Musatu, Dumitru, Niza, Chir-, 

sina, Păona. 

6. Pe o piatră 
satului Piua Petrei 
ghiceanu) : 

de mormânt din silistea 
I 

(cetire de d. Virg. Dră .... 

Piatra cu inscripţie grecească din biserica de la Piua Petrei 
(fig. 1 ). 

Întru acest mormânt zac oasele robu lui 
Dumnezău Mitului. Cine va citi, să zică : 

Cel ce merge ia biserică cu inima necurată in 
'sabie de focu se taie, iprociu ; eu, preotul Gheorghe. 

2. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1 775 : 

Să stii că acastă sfăntă si dumnezeească iva .... 
'ghilei ' (sic) este a plrintel�i popa VIădHă şi, ră .... 
"flosâhdu ' Seini"i ' 5� ,  au ' r�mas'u la ' mosi" GhEiorghe, t' . -<! J , 

. irate:'său. " . \ '  , ' 

Dumnezău iarte. Acastă masă s'au făcut cu 
toată cheltuiala dumnealui jupanului Stefan şi cu 
jupâneasa dumnealui Anastasia vă dni Ion Cos
tandin Voevod, msţa Sept. dni 1 ,  văleat 7'2 18. 
Mester Vasile Dascal. , 

N. IORGA. 

I Lă . . 184.7 la ,P.iUil 'Pet'rei erau locuitori AJbu Sâmboteanu 
şi Mihai :lungu. 

' \  " , ' 
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SCHITUL VALEA-MARE (MUSCEL). 

Pisanie : Ridicatu-s'au acest sfânt schit din te
meliea lui cum să vede cu hramuL SfântuLui Ion 
Bogoslovul şi al Sfântului Nicolae În zilele ÎnăL
tatului Domnului nostru 10 Scarlat Gh:�a Voevod .. 
Nichifor Arhimandrit, Nicodim Arhimandrit, Gli
goraşcu Ipsilant, Manole Agiu. Care s'au ostenit 
de au zugrăvit schituL : Daniil ier0m.0nah Bogos
LoveanuL, jupan CapLea, leat 7271 (= 1 768), iar, În 
răzmirita Muscalilor arzând Turcii această sfântă 
biserică, după păciuire s'au şindriLit şi s'au 
pardosit cu lespezi şi cu stâlpi de piatră prin 
toată cheltuiaLa popii Matei sin Grăjdan 
Cojocaru, ajutând i jupan Nutu Cojocaru, şi 
cu alti mahaLagii, În zilele lui Alexandru 
IpsiLant Voevod, Leat 7290 (=1 789). 

Pe clopot : 
Acest clopot iaste a schituLui dă piatră : 

fiind spart, l-au făcut din nou Onosifor 
monah, În zilele ..... , leat 7257 (=1749). 

v. BRĂTULESCU. 

BISERICA POLCOVNICULUI 
IOAN MĂGHERIU 

Inscripţia frumoasei biserici a Polcov
nicu1ui Ioan Măgheriu, aşa cum mi-a fost 
comunicată, in lectura d-Iui Ştefan Isac, din 
Gorj, e următoarea : 

"Această sfântă si dumnezeiască biserică , 
iaste zidită din temelie si înfrumusetată cum , , 
se vede, în hramul sfântului Ioan Botezăto .... 
riul si sfântului arhiereu Nicolae si sfântului , , 

BISERICA DIN LEORDENI 
Pisanie : Această sfântă biserică, unde cinsteşte' 

Sfânta Adormire Născătoare[i] de Dumnezeu şi po
menirea Sfântului ... Visarion, acum În zileLe Mării 
Sale 10 Costantin Nicolae Voevod din temelie o 
au făcut prea .... cuviosul egumen aL NucetuLui, chir 
Dionisie ieromonahul, Înfrumuseţind-o cu toată cheL
tuiala Sfintii SaLe şi a părinţilor Sfintii Sale veci
nică pomenire, îndreptând cărma pravosLaviei de 
Dumnezeu trimis chir Neofit MitropolituL, şi s'au 
săvărşit La Aprilie 15, leat 7253 (= 1745). 

mucenic Gheorghie sutaş, de s'au făcut cu 
toată cheltuiala şi osărdia a dumnealui pol .... 
covnicu Ioan Măgheriu şi cu soţia dumisaie 
Iecaterina , din zilele Domnului nostru 10 
Grigorie Voivod şi cu blagoslovenia Prea .... 
sfinţiei Sale părintelui Neofit, iepiscopu Râm
nicului, ca să le fie dumnialor şi părinţilor 
şi la tot neamul dumniaJor vecinică pome .... 
nire ; leat 1 824." Piatra cu inscripţie grecească din biserica de la Piua Petrei 

N. IORGA. 

BISERICA DIN BORLESTI-MUSCEL , 
Pisanie : Această sfântă şi dumnezeiască bese

rică unde să cinsteşte Izramul Sfântului NicoLae 
iaste zidită şi înfrumusetată În zileLe Domnului 
nostru 10 Costandin Racoviţă Voevod dej dumnea
Lui jupan Toma Rătescu biv Vel Şetrar, -sin jupan 
lanache, pentru a dumnealui şi a neamului ' dum� 
nealui pomenire când au fost cursuL aniLor 7260, 
Avg. 15 (= 1 751). 

� \, (fig. 2). 

MĂNĂSTIREA MĂRGINENI 
(PRAHOVA). , 

Pe o cruce emaiLatâ : 

t CRUCE ÎMPODOBITĂ CU CHEL TUEALA JU
PĂNESEI lVIARICĂI FATA LUI COSTANDlN CAN
TACUZINO SI SOT LUI PANĂ FILIPESCUL V. . . 
SPAT. ŞI DATĂ LA MANĂSTlRE LA MĂRGI ENI 
PENTRU SUFLETUL SĂU 717 1  (= 1 663). 
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Pe un potir din aceiaşi epocă : 
i\lOH"cTHllZ M"P�HH-kHH,  lP"MZ "PlHCTp". 
Pe aceLaşi: nHTI WT Hl il  K&CH CIH CTh. "Ph.Rh. 

"" oi"  HOKdI'O 3"KIT" 3" Roi 31\HRI\f • • •  

Pe un disc de aramă. 
t ROBU LUI DUMNEZEU NICULA, SAMFlRA, 

STROE, VILAE, MA TEl, lUNA, NECŞA. 

MĂNĂSTIREA SEACA (OLT). 
Pe o piatră de mormânt : 
nplcT"KHCI P"&" &�i" &I\"AAr.I �Sn"HHu," �Sn"H" 

ill"H-k K",iK" KOPHHK",  MCU," I'IH . ,  A-kT 3AS (= 1528). 
VlRG. DRĂGHICEANU. 
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--0----:: , 

N. IORGA, Pierres tombales des Saxons de Baia. 
la colonie de Saxons de Transylvanie �tablie 

ii Baia (Moldavie) avait une eglise, qui a laisse 
un certain nombre de pierres dont l 'ornementation 
montre un melange de traditions occidentales et 
d"emprunts il la Moldavie meme. 

N. IORGA , L'eglise jaune de Urlaţi. 
A Urlaţi, dans la Valachie des collines, une 

eglise du XVIII-e siecle contient des fresques 
d'uJle bonne epoque. L!'!s fondateurs appartien
nent it une familIe de petits bo'iars dont est an
nexee la genealogie. 

V. BRATULESCU, Le monastere Valea, district 
de Muscel, une jondation inconnue du prince Radu 
Pai::;ius. 

A Valea (Muscel), l'eglise, qui est du XVI-e 
siecle, contient des inscriptions tombales d'un 
grand interet. Les fresques sont plus recentes, mais 
d'une boone epoque. 

VIRGILE DRAGHICEAT\U, Le tombeau du prince 
Mircea l' Ancien. 

Le tombeau de Mircea l' Ancien it Cozia vient 
d'etre mis au jour. Il a la forme peu accoutumee 
d'un cercueil. 

N. IORGA, L'ig[ise de Verbila. 

A Verbila (Prahova), I'eglise du XVI-e şiecle, 
refaite deux fois, conserve ses anciennes pierres 
tombales. 

N. IORGA, La plus ancienne ic6ne moldave, qui 
cependant n'est pas ancienne. 

L'ic6ne de S .  Nicolas, conservee au Musee 

Batthyânyi d'Alba-Iulia, est bien du commence
ment du XVI-e siecle, comme le montre l'ins
cription, mais la figure du saint est totalement 
refaite. 

N. IORGA, L'inscription de Măxineni. 
Dans l'eglise de Măxineni, detruite, une ins

cription dedicatrice, de la moitie du XVII-e siecle, 
conservee au Musee de Sinaia, a un caractere 
insolite dans le libelle aussi bien que dans la de
coration. 

N. IORGA, L'eglise et le palais d'Afumaţi (Ilfov). 
A Afumaţi (Ilfov), se conservent l'eglise, d'un 

beau style', et le palais du plus cultive des boi"ars 
valaques il la fin du XVII-e siecle, Constantin 
Cantacuzene. 

N. IORGA , L'eglise de la princesse Catherine. 
L'eglise de SIătioara (Oltenie) a ete bâtie, il la 

fin du XVI-c siecle, par la princesse Catherine, 
femme du prince Alexandre. 

Notes de G. D. Florescu., G. Gr. Cantacuzene, 
Virg. Drăghiceanu, Constantin J .  Karadja, V. Bră
tulescu sur l'eglise de Popesti (Vlasca), du XVII-e 

, , 

siecle finissant, sur un sabre du prince Constantin 
Brâncoveanu, sur une inscription du XVI-e siecle 
trouvee il Snagov, sur le secretaire polonais du 
prince de Valdchie Mathieu Basarab, sur une in
scription antique il Vodita, sur une inscription, in-

" dechiffrabfe; il l 'Eg1ise Princiere d'Argeş-, ' sur des 
inscriptions et mentions il Piua Petrei sur le Da
nube, sur les eglises de Valea-Mare, de l 'officier 
Măgheriu, de Borleştj, Leordeni, Mărgineni, Seaca. 

http://patrimoniu.gov.ro



R E D A C T I A : , 

SECRETARIATUL COMISnUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

BUCUREŞTI. - STRADA GENERAL BERTHELOT No. 26 

Secretar-Director : VIRGILIU N. DRĂGHICEANU 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele librării din Ţară. 

Studenţii , profesorii şi preoţii au 45 % reducere, adresându-se Secretariatului. 

Fiecare fasciculă apare In două ediţii : 

Ediţia pe hârtie chromo Lei 120. - Ediţia pe hârtie velină Lei 90. 

La Secretariatul Comisiunii se poate procura Buletinul Comisiunii pe anul 1923, 
consacrat Curţii Domneşti din Argeş. Exemplar de lux cu text frances Lei 1 . 100, 
fără text frances Lei 1 .000. Exemplar pe _ hârtie velină cu text frances Lei 600, 

fără text frances Lei 500. 

http://patrimoniu.gov.ro



P R E Ţ U L  
L E I 120 

.-

.. -" �-

http://patrimoniu.gov.ro



ANUL XXIV. _. FASC. 68. ApRIL - IUNIE 1 93 1 .  

BULETINUL 

COMISIUNII 

MONUMENTELOR ISTORICE 

PUBLICA TIUNE TRIMESTRIALĂ 1 

1 9 3 1 

Aşezământul tipografic DATINA ROMÂNEASCĂ + Vălenii-de-Munte 

http://patrimoniu.gov.ro



MINISTERIUL �INSTRUCTIUNII PUBLICE ŞI AL CULTELOR 

MINISTRU : N. IORGA 

COMISIUNEA MONUMENl ELOR ISTORIrE 
PREŞEDINTE : N. IORGA 

Membri : IOAN ANDRIESESCU, PETRU ANTONESCU, GEORGE BALS , ALEXANDRU LĂPEDATU, , , 
CONST. MOlSIL, PR. NIC. POPESCU, MIHAIL SU ŢU, ARTUR VERONA. 

Secretar-Director : VIRGILIU N. DRĂGHICEANU. 

Arhitect-Şef : N. GHIKA-BUDEŞTI. 

C U P R I N S U L  

T E  X T :  

N. IORGA : Trei biserici de şat muntene : Pietrosila, Calvini si Cremenari. " , 49 
6 1  
66 
70 
78 
79 
82 
87 
91  
94 
96 

n " Icoanele de la museul Sinaii 
GH. BALŞ : Grinda �i arcul 
VLADIMIR DUMITRESCU : Ceramica pictată eneolitică din Sud-Estul Europei 
N. IORGA : Încă o piatră de mormânt a lui Matei Basarab (o mărturie a lui Timotei Cipariu) ? 

Bisericile din T rotus. 
I " n 

ARHITECT GRIGORE IONESCU : Biserica din Căline�ti-Prahova 
VLADIMIR DUMITRESCU : Inscripţiuni preistorice în România ? 
Comunicări de Virg. Drăghiceanu 
Oficiale . 
Resumat frances 

I L U S T R A T I I : 

Trei biserici de sat muntene : Pielrosita, 
Calvini şi Cremenari. 

• 

Fig. L Biserica din Pietroşiţa • 

Fig 2. Pictură de la Pietroşiţa (pridvor) 
Fig. 3. Din pictura bisericii de la Pietroşiţa . 
Fig. 4-. Biserica din Calvini 
Fig. 5. Calvini , uşa de intrare, cu inscripţia 
Fig. 6. Cal vini , zidul bisericii cu ornamentatiile şi 

frescele 
Fig. 7. Cal vini , ctitorii 
Fig. 8. Calvlnl , ctitorii 
Fig. 9. Cal vini , uşile de la altar 
Fig. 10. Calvini , iconostasul 
Fig. 15. Crucea ctttorilor la Cremenari . 
Fig. 1 1 . Biserica din Cremenari 
Fig. 12 Cremenari : ctitorii cei mari 
Fig. 1 3. Cremenari : ctitorii cei mari din dreapta 
Fig. 14-. Cremeneri : clitorii cei mici 

Icoanele de la museul Sinaii. 
Fig. 1 .  Cei trei ingeri : icoană din Museul de la Sinaia 
Fig. 2. Apostolul din Museul de la Sinaia . 
Fig. 3. Icoană cantacuzinească de la Museul din Sinaia 
Fig. 4. Icoană cantacuzinească de la Museul din Sinaia 
Fig. 5. Icoană din Museul de la Sinaia . 

4-9 
50 
51  
52 
53 

55 
55 
56 
56 
57 
58 
58 
59 
59 

6 1  
62 
63 
64 
oS 

, 

Ceramica pictată eneolttică din Sud-Estul Europei. 

Fig. 1 .  7 1  
Fig. 2.  72 
Fig. 3. 73 
Fig. 4.  74-
�. � � 
Fig 6. 76 

Bisericile din Trotuş. 

Fig 1 .  Biserica din Trotuş : ctitorii . 79 
Fig 2 Biserica din Trotuş : pictură. 80 
Fig. 3. Biserica din Trotuş : pictură. 80 

Biserica din Călineşfi-Pr'il!ova. 

Fig. 1 .  Vedere spre Sud-Est 82 
Fig. 2. Vedere laterală dinspre Sud 83 
Fig. 3. Detaliu din faţadă 83 
Fig 4. Sectie tranversală . 84-
Fig. 5. Planul. 84-
Fig. 6. Sectie longitudinală 85 

COMUNICĂRI , Inscripţia de la Biserica Domnească 
din Curtea-de-Arg; ş. 

Fig. 1. Inscripţia de la Biserica Domnească . 9 1  
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TREI BISERICI DE SAT MUNTENE : PIETROŞIŢA, 
CAL VINI SI CREMENARI , 

DE 1 . IORGA. -- 0--

1 .  
margenea largului şi frumosului sat codrilor merei de pe muntele Păduchiosul, 
siţa, aşezat în Dâmboviţa, după scur- răsare pe o mică înălţime, astăzi îmbulzită 

Fig. 1 .  - Biserica din Pietroşiţa. �de păstori ardeleni a Moroienilor, de solide case albe, biserica, marea, puter
afla odinioară în mijlocul chiar al nica biserică a satului vechiu. 

I 
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Pridvorul, acuma prins în ge:tmlâc, e au rămas câteva frumoase chenare, con-

sprijinit pe stâlpi vărgaţi, de-asupra cărora tinuate şi în adâncurile dintre stâlpi, splen-
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TREI BISERICI DE SAT MUNTENE : PIETROŞIŢ A, CAL VINI ŞI CREMENARI S I  

dida icoană a hramului, două medalioane de sfinti si unele i.nsemnări, în tencuiala 
, , 

Fig. 3. - Din pictura bisericii de la Pietroşiţa. 
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reparaţiilor ulterioare, care pomenesc pe 
mesterul zugrav din Braşov : "IOnel zugravu 
ot Braşovu" şi pe ctitori : " Logofăt Marin 
Bordea" , " Ioanu 10gof[ă]tu, snă [Ra]du ot 
Pietroşiţa " , " Ioantl 10gof[ă]tCl " .  Pe laturi 
clădirea cu stranele şi a ltarul poligonale 
are, de-asupra brâului care se coboară 
puţin, în unghiu, de la pridvor, sus, meda
lioane de o bună pictură şi câteva feres
tuici sculptate, iar, jos, nişte firide de linie 
orientală, terminate printr'o succesivă retra
gere în unghiu ascuţit. FereştiJe ,  mărite, nu 
şi-au păstrat cadrele de piatră. 

Fig. 4. - Biserica din Ca1vini. 

Turnurile cel� două au profiluri deosebit 
de armonioase, împodobite, sus, cu sprincene 
de cărămizi iesite pe muche. 

Pictura din pridvor are pe alocuri ca
racterul rural, ca acolo unde, pe când un 
Adam supţirel îmbrăcat lucrează la ogoare 
ca în Dâmboviţa noastră, Eva, supt ins
cripţia : " Căndtl s'au apucat de muncă 
Adamu si Eva" , lucrează, ' împodobită ca 
orice fe�eie din sat, la furca ei. Inlăuntru, 
unele scene din viata lui Isus sânt remar-, 
cabile. 

Inscripţia, de o foarte frumoasă linie, 
între chenare săpate, zice : 

"t  Cu vrearea Tatălui si cu ajutoriulU Fiiului 
si cu îndemnarea Sfănt�lui Duhti făcu tu-s'au 
�castă sffăjntă şi d[u]mnezeiască bisearică, ce iaste 
hram[ul] Adormiri Născătoarei de Dumnezeu si 
al Prepadoamnei Paraschevii, carea s'au făcut di� 
temelie pănă în sfărşit după cum se veade, în .... 
podobită şi cu zugrăvitu, în zilele prea-lumina .... 
tului Domn Ion Alexandru Scarlat Ghica Vvodti, 
fiindu Mitropolitti a toa tă Ungrovlah[ia] chiriu 
chir-ti Grigorie , prin osteneala si toată cheltuiala 
dumnealui Negoită sin Sărbar{ Fusea , cupet ot 
T[ă]rgovişte, i a dumneal�i Radu văt. za piaiu 
Ia[omit[i] , sin Bordea Vătăsescu ot Petrosita, ca 
să-i fi� de pomenire dum�ealorti si părinti1�ru ; si 
s'au începutu la leat 1 765, Iunie '

7 dni, ' si s'a� 
săvărsitu la anii de la Hs. 1 767, iarti de la 
Adadtu 7275. Octom. 10 zile, fiindu oste .... 
nitorli si Marinti brat văt. " .  , 

Cum se vede, e o ctitorie de boie
rinasi în dregătorii ca acesti Vătăsesti, 

1 ) ,  , 
de n�am de vătafi de plaiu, din gene-
raţie în�; generaţie, şi cu ajutorul de 
căpetenie al unui negustor, dintr'o 
familie apoi boierită, acel Negoiţă al 
lui Serban Fusea din Târgoviste, care , , 
pe aici îşi va fi făcut rostul lui de 
" cupeţ" în Ardeal. 

II. 
Pe valea Bâştelor, într'o regiune cu 

caracter unitar si arhaic, care înseamnă , 
una din marile dungi de - vechiu des-
călecat de la munte alături de Chioajde, 
de Câmpulunguri şi de alte asemenea 
prelingeri, se ridică, la Ruseni, ceia 
ce ar însemna Rutenii, Rusii (ef. Rufenii 
pe cari-i pomeneşte o 'biserică din 
margenea Iaşului), în satul Calvini, al 
cărui nume nu pare a fi asa de vechiu 
şi a cărui explicaţie, îl�că negăsită, 
nu . poate să aibă nimic a face cu 

o osebire religioasă, una din cele mai 
frumoase biserici de sat datorite mosne
nilor în tot cuprinsul Terii-Românesti. ' , , 

Aşezată pe un deal care domină cursul 
şivoaielor, între vechi livezi, ea se semna
lează de departe prip. cele două frumoase 
turnuleţe, rămase cu totul întregi, prin pu
ternicul turn din mijloc : de aproape ea ui
meşte prin strălucirea covorului de fresce, de 
un minunat folklore artistic, care o încunjură. 

Inscripţia, frumos săpată, are acest cu
prins : 

" Cu voia Tatălui si îndemnarea Fiului si cu 
ajutoriul Sfăntului Dt'th rădicatu-s'au acest ' sfănt 
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Iăcas intru lauda si cinstita prăzmuire a Sfăntului 
Arl{iereu, celU diiJ. Mira , Nicolae făcătorul de  
minuni, pă vremea prea-inălţatei Im peratriţii a 
doilia Ecaterini Alesev lla si alU mostenitoriului 
ei marele cneilZ P avel Pet;ovici, păstorind norod 
Preasfinţiia Sa Mitropolit a toată Ungrovlahiia 
chirio chir Grigore si in eparhie păzitor Sfintiia 
Sa episcop alU Buzkului chiriu chir 

' 

Cosma, iar de zugrăvit s'au s -vră
situ în zilele înă1tatului Domnu 10  
Alexandru Ipsil antu' Voevodu , prinu 
osteneala si toată cheltuiala dumnealui 
panu T udoru SesianuW ,  vătafui de 
plaiu, şi s'au ziditu din temelie pre
cum să vede ,  s'au săvărsitU în luna 
lui Maiu 9, leat 1 77.5. «  

, 

Câteva însemnări întregesc po
vestea acestui lăcaş, înjghebat pe 
vremea când era la noi o stăpâ
nire care se putea crede veşnică. 
Una, pe o carte de slujbă ,  arată 
că odinioară a fost, în pădure, 
un schit de lemn, pănă ce Să
senii (de fapt Susenii) s'au în
vrednicit a înălta solida zidire , 
de cărămidă care stă pănă astăzi 
neatinsă, în constructie ca si în 

, , 

împodobirea artistică. 
Vătaful de plaiu nu era în cti

toria sa altceva decât exponentul 
întregului grup sătesc, de vechi 
locuitori ai ţerii, pe care, între 
Secuieni, altă vârcă de coborâre 
de spre Apus, şi între Buzoienii 
propriu-zişi, ai văii înseşi a Bu
zăului, î l represinta în fapta lui 
de evlavie si de frumusetă. 

Astfel un ' protopop Mihai Să
seanul a cumpărat cărţile de 
slujbă, precum se scria în " ciu
curile de hârtie " ,  de care po
meneste această însemnare, strI
cată �şa de mult pe alături, de 
pe un Octoih de la 1 742 : . 

" S'au cumpărat de răposat strămos 
protopop Mihaiu Săseanu pă numel� 
acestui . sat Băşceni-dă-jos, l a  schit[ul]u 
Sfinţii Ingeri, pe care i-au fostU î n
ceputu dă  dă -,  tatal protopopului, 
si au sfărsit protopopu, si le-au cum-
păratU şi tote cărţile : Oftoicu , Mineiu, 
Evangheliei ,  Triodu, Penticostaru, A-
postolii, si apoi pă acea biserică dă lemnu o 
au mutat:"'o v ătafulii Tudoru înu M iluiti, si au 
făcutU această dă zidu cu cheltuiala d'inu ' totu 
venit[ulU] a'cestii mosii ; n 'au datU niciunu frate 
nimicu, nici potropop[ulii] Dragomiru, nici po-

tropop[ulu!  i\ I i halcea înu opiu ani ,  si  au fostU 
cosindu  si fănetele totu îr.u  chelt�iaIă, apoi 
s'apucatU si fi-săL� v ătafU Sărbanu dă i-au făcutU 
curtea dă ' zidu şi iar ţ in�a totU V Cl1i t [u lii ], cu 
Sătraru Dumitra<;cu, si apoi s'au inpoirivitU (1'0-
dată vătaf[uW] Ânghelalchi ]  cu potropop[ulU] Ş 
i-au stricatU planulii,  şi i-au rămasu chil iile 

Fig. 5. - Calvini , uşa de intrare, cu inscripţia. 

nefăcute, si au fostU uni i ,  si Radu "I\l il 1a iu Mare, 
cu vătafu ' Tudoru , la biser'lcă , si au fostU c1aruitO. 
si m osiia sa biserici, daru ali �luritU,  n'au trăitii 
� săv�rsi .  

La 17-±2 s 'au cumpăratu acestu Oftoicu dă po-
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tropopu Mihaiu Săseanu, strămos, cumu si Mineiu 
si tote cărtile, că scriia inu cuc{lrile dă 'hărtii, si 
�cumu, la ieatU 843, s'au legatU dă roniţă Zaharii'a 
otU Păltinisu cu cheltuiala si plata Postc. Sărbanu 
Băscean[u] ' si este cumpăr�tă la 1 742. ' 

, , 
Şărbani1 Băşceanu . ce 

De asemenea pe un Ant% ghion d{n se
colul al XVIII-lea, care poartă şi această 
notiţă : " Pisat (sic) azi Dugomir iv. (sic), 
Noem. 25, 1 776 " ,  acelaşi legător din PăI
tineni, care Iămureste că a venit trecător , 
de la Bădeni în Ialomiţa, arată că de la 
Mihai protopopul Săseanul vin toate cărţile : 

rochiile femeilor, căci uliţa femeii având şi 
ea un caracter deosebit. 

III. 
Tocmai în fundul văii Topologului, prin

tr'o pădurE:, suind pănă În vârful unei 
înălţimi al cării con se vede de departe, 
se desfăşură pe coastă, în faţa coroane1or 
de munţi ale ArgeşulUi şi ale şirului de 
hotar, satul CremenariloL 

Vechi moşneni, cu despreţ faţă de dă
casii strecurati printre dansii, acesti pod-

1 ) " 

Fig. 6. - Calvini , zidul bisericii cu ornamentaţiile şi frescele. 

" S'au legat acest Mineiu, 1 843, Fevruarie 1 1 , 
de Ionită Zahariia, ce acum sade în Păltineni, si 
este f1ă�ău, şi, curănd se mută · dă acolo, că este 
ot Bădeni sud Ialomiţa, din Tărgovişte mai în sus, 
în sud Dămboviţa, cu cheltuiala, plata Postelni
eului Şărban Băşteanu, dă este astăzi dă . . . .  

Mineu, cum şi Oftoicu, cumpărat dă protopop 
Mihaiu Săseanu 1. ce 

Pe păreţi sânt zugrăviţi " jup. Tudor 
vătaful za plaiu Suseanul" ,  cu fiul Bănică 
si fiul Dima, iar, de cealaltă parte, so�a 
lui Ancuta ; cu fetele Maria si Ancuta. , " 
Costumele sânt de tot interesul, mai ales 

goreni, urmaşi ai unor oameni cari se 
ţineau culegând, din valea tăiată de ape, 
cremenea, au o poveste pe care, după 
câteva hârtii ce mi-au ajuns în mână, am 
schitat-o în " Memoriile Academiei Ro
mân'e"  . Pe locul 'unde odinioară fusese 
schitul de lemn al unui călugăraş Ilarion, 
tot dintre dânsii, ei au ridicat la 1 828 o· , 

J Pe un r- Jolitvenic tipărit de Gheorghe tipograful se mai 
ceteşte , "Această carte este a lui pope Gheorghe ot Obe
leştei (sic) Noi, şi cine să va ispiti ca să o fure să fi bJa
goştevit de toţii ,nnţii cei mari şi de Sfăntu Spiridoll ; şi. 
am scris eu, Gheorghe ot Obeleştii ; 1 830, lne 8 " .  
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foarte frumoasă zidire de cărămidă, pe care 
o strică numai ridiculul turn de tinichea 

Fig. 7. - Calvini , ctitorii. 

bortilită, pe care l-a iscodit un 
preot de dăunăzi ca să nu  se 
îngreuie păreţii ,  uşor crăpaţi de 
vreme. 

Tipul bisericii se deosebeşte de 
acelea din valea Topologului, cum 
îl arată cutare bisericuţă aproape 
contemporană, din Drăgan, cu prid
vorul în care arcurile se apleacă 
spre a se susţinea unul pe altul 
- inovatie unică - si două siruri 
de firid�, unul rotu'nd sus, ' altul 
pătrat jos, împodobesc laturile. 
Aici frumosul pridvor cu doi 
stâlpi zugrăviţi şi cu pilaştri pă
trati la colturi are, de-asupra 
ico'ana hra�ului, azi aproape 
stearsă, între firide asămănătoare 
si un brâu subliniat dedesupt cu 
�imti .  Pe laturi, de-asupra brâului ,  , 
în continuare uşor pogorâtă, e 
singurul rând de firide rotunde. 

Dar ceia ce-i dă un  caracter 
de tineretă si cochetărie, în ciuda 
odioasei bar�bafte, de de-asupra, care tre
buie neapărat înlocuită, e placarea pe brâu 
si la întâlnirea arcurilor a unor ornamente , 

colorate, a unor fluturi de tencuială, de 
cel mai bun efect. Si ferestile, păstrate cu , , 

încadrarea lor de piatră dintru 
început, au pe dânsele linia în
drăzneaţă, şerpuitoare, pe care 
am întâlnit-o si la o olărie con-, 
temporană, de un vesel capriciu .  

Pictura e foarte bună. Mesterul 
din Teişani , pe care ni-l va' vădi 
inscriptia, dată si în acel memo
riu ,  a ' găsit în ' presintarea vieţii 
lui Isus note de o vioaie origi
nalitate populară j în şirul meda
lioanelor din bolti separatia se , , 
face prin nişte roate înflorite ca 
ale florii soarelui de pe aceste 
meleaguri, - iarăşi , şi aici, un 
motiv de folklore. Sânt foarte 
expresive chipurile ctitorilor : popa 
Neacşu, având lângă el pe cei 
doi copila si cu cărtile deschise 
în mână, �a să-i vădească sco-, 
lari, tinerelul vătaf Nicolae, fiu l  

. ceauşului Radu, lângă care so
- ţia, Joiţa, în veşminte cu îngri
jire pictate, având, cu broboada 

Fig. 8. - Calvini , ctitorii. 

pe cap şi lungul opreg cu dungi , mai 
mult caracterul terănesc, tine iubitor mâna , , 
pe capul fetiţei lor j cealaltă femeie, însăşi 
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" eriţa « părintelui , Stanca, în acelaşi port, 
apoi postelnicul Dumitru, care apare de 
cealaltă lature, cuprinzând cu mâna un alt 
copil cu cartea în r.:ână, viitor preot al 

Fig. 9. - Ca]vini , uşile de la altar· 

satului, si , Ion Sălisteanul, de aceiasi în-" , 

Fig. 1 • - Calvi n i , iconostasuJ. 
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Fig. 15. - Crucea ctitonlor la Cremenari. 

.------�---�----� 
2 
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fătisare si îmbrăcăminte, iar, găvozditi jo , ) , ) t 
la stânga, supt un şir de feţe sfinţite, doi 
umili ajutători ţerani, 
el în mantie olte
nească, ea în costum 
de ţară, de muncă, 
Preda Sălisteanul si 
soţia lui . ' , 

Tradiţia de pictură 
e veche. O 'arată si 
frumoasa icoană di�1 
catapeteasmă a Maicii 
Domnului si două al
tele, dintre ' care o i
coană de hram a Pre
cistei si o Bună Ves-, 
tire, în care, în faţa 
arhanghelului cu faţa 
de teran brun, înves
mâ�tat în pestriţe hai�e 
de ostaş, Fecioara, în 
haină stearsă, sură
verzie, 'de o linie asa , 
de îndrăzneată în si-, 

Fig, 12. - Cremenari , ctitorii cei mari. 

guranţa ei, are o gingaşă înfăţişare de 
fereală înspăimântată \ 

J Azi la Museul din Vălenii-de-Munte. 

Şi tot aşa de bine, talentul, păstrat pănă 
azi , al crucilor de cimitir : unele, acum fără 

,,: 

Fig 1 1 ,  - Biserica din Cremenari . 

coloare, stilisând cu aceiaşi pre
cisiune, neîntâlnită aiurea, chipuri 
de sfinti, stelute si crucilite, in-t " , 
scripţiî - cea reprodusă de noi 
e chiar pe mormântul harnicului 
preot N eacşu, cum o dovedeşte 
însemnarea, usor scrijelată: "Niacsu , , 
ereu, Stanca eriţa " (apoi. . .  " arce, 
Radus Ra" (sic) - , ori altele pe 
ale căror linii e sămănată toată 
gama colorilor vesele şi care, de 
departe, par un roiu de fluturi 
oprit asupra vegetaţiei sălbatece 
de-asupra mormintelor. 

Inscripţia are acest cuprins : 

" t  Acastă sf[ă ]ntă şi d[u]mnezăiască 
bisăricE:., unde să prăznuiaste hramul 
Întrării în bisărică a Maici ' Preasfintei 
de D[u]mnezău Născătoare şi pururea 
Fecoară MarHa si al Sf. ierarh Nicolae, 
care bisărică- ma'i dinainte au fost fă
cută de lemn de robul lui Dumnezău 
Ilarion ermo[na]h, moş popi Neac
sului, iară acuma, la leatul 1 826, în 
�ilile prea-luminatului D[o]mni1 10 Gri
gorie Dilnitrie Ghica Voevod, cu bla

g[os]l[o]veniia Priasfinţii Sale iubitorulu de Dum
nezău episcop chir Grigorie Argeşeu din răvnă 
dumnezăiască îndemnatu-s'au Sfinţiia Sa părintele 
popa Niacşu _duhovnici1 i pqsţe1nÎ<;:'1:1li1 .. , Dumitru 
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Galicanu i vătaf Nicolae i Ioanti Să1istanu de o 
·au rădicat din temelie de piiatră, înfru�usăţindu-o 
cu zugrăviala şi cu toată podoaba ei după cumti 
să vea de, ca să fie pomeniţi în veaci ; însă cu 
cheltuiala si osirdiia dumnealoru si cu alU altora 
.ajutoru caii ai ca nu s'au scrisu, c'i hăi va scrie 
D[u]mne:zău în cartia vietii, si s'au pusti acastă 
sf[ă]nt[ă] bisărică cu tem�1ia pe pămăntulU popei 
NeacsulU deosăbiti:i dinu celU vechi, si s 'au să
wărsit' la leatulU 1 829, în luna lui Oc'tomvrie 20, 

, 

in vreme stăpănirii Muscalului, fiind Mitropolitu 
chirio chiru Grigorie a toată Uglovlahia, ani de 
la Zidire 7337. 

t Ilie zugraf ot T eiuşi, AnghelU d[ascăI] ot 
Dolzăşti, zugrav Ilie zugrafu ot Craiova, lonu 
zugrafu ot T eiuşi. 

Pe catapeteasma însăsi se ceteste numele 
zugravului : " IlUe zugrar 'ot Teiuş, ' leat 7336, 
Martie 1 7, 1 828 " .  
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DE N. IORGA. 

-- 0 --
Între icoanele Museului Sinaii sânt câteva 

<cu deosebire remarcabile. 
Cea mai veche - şi de sigur cea mai 

frumoasă icoană românească - represintă 
pe cei trei îngeri veniţi la Avram. E fără 
îndoială din veacul al XVll-lea, din prima 

Fig. 1. - Cei trei ingeri : icoană din Museul de la Sinaia. 
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jumătate. In calitatea si buna orânduire a , 
colorilor, în fineta faldurilor vesmântului, în , , 
expresia cu adevărat îngerească a figurilor, 
sânt însuşiri care nu se mai pot regăsi aiurea. 
Inscripţia e slavonă : [eg. ]  T'pOHU,d,  dar lite
rele n'au nimic rusesc. lar tesătura de , 
pe masă e vădit romănească. Un mare 
pictor a lucrat aici, şi va trebui ca opera 

De la Mihai Cantacuzino sânt două mari 
icoane, în luxos cadru de baga cu ivoriu, 
represintând pe Mântuitorul între Ioan şi 
Maria şi pe Maica Domnului, cu Isus pe 
braţe, între cei doi Arhangheli. Lucrul e 
îngrijit, dar de un tipism banal. Pe carte 
versetele sânt în romăneste. , 

* 

Fig. 2.  Apostolul elin Museul de la Sinaia. 

lui, bine reprodusă, să se găsească în toate 
casele noastre. 

Fără aceste mari daruri e încă foarte 
bună icoana ,ce înfăţişează pe unul din 
evanghelişti, E de pe la sfârşitul aceluiaşi 
veac. Rândurile de pe carte sânt în romă
neste. , 

Tot aici, între manuscripte1e păstrate în 
bibliotecă, este unul ale cărui frontispicii şi 
iniţiale, puţine, sânt de o rară fineţă. Des-
Părtindu-se de traditia miniaturisticei noastre , , 
lineare, se împleticesc frunze şi flori sămă
nate ca pe covoare, cuprinzând în mijlocul 
lor initialele mari albe. , 
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Autorul acestei Psaltichii iscăleste astfel : , 
"Nicolae Ivanovici, când mă aflam candidat, 

dascăl şi logofăt al satului Comarnic, 1 840" .  
E un ultim document de caligrafie munteană. 

. � , , ;- . -. . \ .  . ' � 
Fig. 3. ----' Icoana can'tacuiinească de la Museul din Sinaia. 
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Fig. 5. - Icoană din Museul de la Sinaia. 
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GRINDA SI ARCUL 1 
DE GH. BALŞ. 

--0--

A 1 ntr'un recent articol 1 despre unele 
biserici de lemn din Moldova, d. V. 

� Vătăsianu desvoltă teoria cunoscută , 
prin lucrările d-Iui Strzygowski (al cărui 
elev, de altmintrelea, este d. V.), prin care 
vrea să dovedească faptul că o mare parte 
din bisericile noastre. de piatră moldoveneşti, 
în loc de a fi servit ca model bisericilor 
de lemn pe care le descrie, din contra s'au 
inspirat de la acestea din urmă. Această 
teorie a desvoltat-o d. V. si într'o altă , 
lucrare a d-sale 2. 

Ca, în ţerile cu păduri, bisericile de 
lemn să fi precedat pe cele de piatră, este 
evident foarte plausibil şi foarte posibil. Ră
mâne de stiut cum erau construite aceste , 
monumente, care au dispărut de mult, si în , 
ce fel au putut înrâuri pe cele de zid, care 
li-au urmat. 

. Iată în resumat modul de a rationa al , 
d-Iui V., care este şi al profesorului său, 
d. Strzygowski : 

Actualmente vedem biserici de zid si bi-, 
serici de lemn care au mal multe elemente 
asămănătoare. Cele de zid sânt mai vechi 
decât cele de lemn, dar ar fi - zic ei -
o greşeală a conchide de aici că acele de 
lemn au imitat pe cele de zid, căci se poate 
foarte bine ca acele de lemn azi în fHntă , 
să imiteze, printr'o lungă tradiţie, alte bi-
serici de lemn, construite la fel ca acele de 
azi şi care erau anterioare celor de piatră 
si li-au servit de model. , 

Această presupunere devine la şcolarii 
prof. Strzygowski o convingere. 

1 V. Vătăşeanu, in . Inchinare lui N. Iorga" ,  1 93 1 .  
• ldem., Bolţile moldoveneşti, Cluj 1929. 

Pare evident a priori că acei can, ITI cer
cetările si în deductiile lor, se bazează pe , , 
ce se vede şi ce se poate pipăi se află pe 
un teren mai solid decât cei cari ratio-, 
nează pe ce presupun că a fost ; dar to
tuşi nu e un motiv pentru a nu examina 
pănă la ce punct acest fel de a vedea 
poate aduce la resultate practice, de natură 
a atrage după sine o convingere. 

Este bine cunoscut că, în multe ţeri, mo
numente de piatră arată în mod neîndoios 
urme de înrâurire si de imitatie din con-, , 
strucţii de lemn pe care azi nu le mai 
cunoastem. , 

Care este deci criteriul în acest cas ? 
Este a cerceta dacă formele constructive 

pe care le vedem se potrivesc cu natura 
materialelor întrebuinţate. Anume materiale 
atrag după sine anume forme constructive ; 
într'un sens mai larg deci, trebuie vorbit 
de o construcţie, de o parte, de stâlpi şi 
grinzi, care se potrivesc cu lemnul, cu 
anume pietre, cu fierul, cu betonul armat, 
etc'1 iar, de altă parte, de o construcţie cu 
materiale mai mărunte, cum e zidăria o
bişnuită de piatră sau cărămidă. Fiecare fel 
de material va avea unele forme inherente 
lor. Trebuie să vedem - pentru a între
buinţa un mod de a vorbi german, care 
face imagine -, trehuie să vedem, astfel, 
dacă o construcţie este " gândită în lemn" 
sau "gândită în zidărie" .  

Când găsim clădiri unde formele con
structive nu se potrivesc cu însuşirile ma
terialului (nici cu formele cerute de sta
tică), ci cu ale altora, vom bănui că ne 
găsim în faţa unei imitaţii a unui gen de 
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clădire construită în matpriale de celălalt fel. 
In ceia ce priveşte ler nul - şi mai spe

cial având în vedere onstructia vechilor , 
biserici de lemn moldovenesti -, în ceia ce , 
priveşte construcţia cu bârne orizontale 
(Blockbau) , formele naturale vor fi cele cu 
linii drepte, adecă, în plan, dreptunghiul. 
Până aici suntem de acord cu şcoala Strzy
gowski. 

Dar la forme rotunde lemnul nu se po
triveste, pe când zidăria se potriveste si , , , 
cu formele drepte şi cu cele rotunde. 

Deci, când găsim forme rotunde sau care 
caută a imita rotundul, atât în plan, cât şi 
în sectie, vom crede că constructia de lemn , , 
caută a imita un prototip de zidărie. Si , 
astfel este casul pentru bisericile citate de 
d. V. afară de două (cea din Tisăuti si , , 
cea din Căbesti) , care au forme inerente , 
lemnului. 

D. V. însă este aici de o altă părere. 
lntâiu, basat pe conservatismul construcţii
lor de lemn, crede că si formele rotunde , 
sau apropiindu ..... se de rotund, poligonale, 
sânt rămăsite din vremuri vechi. Crede, , , 
ca şi d. - Strzygowski, că forma poligo� 
nală a absidelor este natural inherentă 
lemnului şi , când găseşte abside poligon ale 
de zidărie, i se pare evident că acestea din 
urmă au imitat pe cele de lemn. 

Conservatismul formelor constructive de 
lemn nu este un lucru dovedit în sine, de 
loc ; ceia ce este, este conservdtismul for
melor vietii terănesti, atât ale locuintii, cât " ,  , 
si ale costumului si ale obiceiurilor. , , 

Este deci un alt ordin de idei. De aceia 
putem crede că această casă ţerănească, care 
nu arată decât forme dreptunghiulare în plan, 
este o foarte veche traditie si, când vom , , 
găsi biserici care au forme de acelasi fel , , 
vom fi în drept să facem tot acea presu
punere. 

Dar nu cred să existe exemple de casă 
ţerănească cu încăperi poligonale în plan. 

Sântem deci în drept a spune că ab
sidele poligon ale sânt abside care au căutat 

să se apropie de cele circulare, formele 
circulare ale absidelor fiind consacrate ab 
antiquo de religia care era acea a ţerii. 

Este un lucru cunoscut prin multe e
xemple că misionarii cari aduceau formele 
religiei noi, sau călugării cari aduceau în 
alte teri, chiar crestine, un cuvânt nou, dar , , 
si înrâuriri, aduceau cu dânsii si formele fun-, , , 
damentale ale bisericilor. 

Istoria arhitecturii religioase din toate 
ţerile ni dă nenumărate exemple. 

Acelaşi lucru, ca pentru plan, îl putem 
spune şi mai mult pentru formele tavanelor, 
care imită mai mult sau mai putin boltile , , 
- în mod nelogic -, pe când formele na
turale ale lemnului sânt, sau tavane drepte 
susţinute de grinzi, sau, când nu e ta
van, formele învelitorilor în două sau mai 
multe ape, cum le au si casele terănesti. , " 

Conclusia la care ajunge d. V. , că bi-
sericile moldoveneşti pe care le descrie re
produc modelele vechi pe care le ..... au imitat 
bisericile de piatră, este cu atât mai stranie, 
cu cât face abstractie de restul lumii orto-, 
doxe. Această evoluţie s'ar fi petrecut în 
Moldova chiar, fără a ţinea samă că tot 
Orientul - si cel mai vecin, cu care eram , 
în legătură şi de unde ni veniau călugări 
şi preoţi - era de veacuri plin de biserici 
de aceleaşi forme - în trăsături generale -

C'.l ale noastre 1 .  
Intr'un alt articol al d-sale 2,  d. V. a dis

cutat originea arcurilor piezişe ale bise
ricilor moldoveneşti, contestând părerea 
mea că ar fi de o origine primordială ira
nică şi a discutat în general boltirile mol
dCJveneşti, susţinând că ele purced tot din 
grinzi de lemn, precum a propus-o şi d. 
Strzygowsk. Se scapă din vedere o serie 
de amănunte sau de ratiuni de a fi ale unei , 

1 O dovadă mai mult se poate găsi in derivarea arca
delor oarbe şf a OCniţelor bisericilor moldoveneşti din cele 
bizantine şi vest-asiatice pe care a făcut-o cu atâta ştiinlă şi 
competenlă d. Puig i Cadafa1ch in recenta sa lucrare , 
.La geografia i els origens del primer ar! romanic" .  

2 Bolţile moldoveneşti. 
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serii de disposiţii care indică " gândirea în 
zidărie" a constructiei. , 

D. V. ni spune : " în proiecţie plană, ar
cul pieziş şi bârna nici nu se pot distinge. 
Arcul, în general, fiind o bârnă construită 
cu material de piatră sau cârămidă, care 
se mentine nu gratie coesiunii ca bârnă, , , 
ci graţie presiunii asiselor radiale " .  

Orice constructor va fi de sigur mirat 
de această explicaţie. 

D. V. face o eroare primordială când 
confundă bârna şi arcul - fiindcă pe plan 
(care e ceva convenţional) se înseamnă cu 
linii la fel -- , fără a ţinea samă tocmai de 
efectele acestei deosebiri de forme : resul
tantele oblice. De aceia Moldovenii au 
căutat a reduce diametrul pentru a reduce 
aceste eforturi si au căutat a echilibra im-, 
pingerile, lucru inutil cu grinzi care nu 
dau decât reacţiuni verticale. 

Dacă nu vedem diferenţa principială ce 
este între grindă si arc sau bolti, dacă , , 
socotim că sânt numai două moduri de a 
soluţiona aceiaşi problemă, două moduri 
echivalente sau, oarecum, interschimbabile, 
atunci ' tot ce arată stiinta si subtilitatea conS-, " 
tructivă a Bizantini10r nu se mai înţelege 
De ce au întrebuintat cu atâta artă si , , 
stiintă aceste minunate combinatii statice ? , , , 

. Toată această splendidă sforţare şi inteli
gentele soluţii date de Bizantini problemei 
echilibrării împingerilor devin inutile, şi tot 

astfel ale goticilor, ale căror contraforturi 
si arcbutanti ar fi fără sens. , , 

Sânt aici : grinda şi arcul, două principii 
fundamental diferite. 

. Nu putem judeca o construcţie numai 
după plall, care este, precum am spus-o, 
un ce conventional, în care aceleasi linii în-, , 
seamnă o grindă într'un cas şi un arc în
tr'altul Trebuie să vedem si secţiile, si mai , , 
cu samă să ni dăm samă cum lucrează 
puterile ce se nasc. În asemenea materie 
trebuie raţionat obiectiv, constructiv şi ma
tematic. 

Diferenţele principiale de funcţiune sta
tică între grindă şi arc domină de fapt toată 
evoluţia construcţiilor în decursul veacurilor. 

Şi , ca să revenim acum la punctul nos
tru de plecare, adecă la bisericile de zid 
din Moldova, resultă din studiul structurii 
lor că prototipurile lor imediate sânt tot 
monumente de zid. Dacă, în vremuri mai 
îndepărtate şi în ţerile lor băştinaşe, aceste 
forme de zid S':lU inspirat de alte forme din 
construcţiile cu grinzi, este o altă chestie. 
S'o discutăm . aici ne-ar duce prea departe. 

Teoriile basate pe presupuneri pot fi in
teresante şi atractive, dar nu au decât o 
valoare relativă. Sânt mai mult jocuri ale 
spiritului, am putea zice : o metafisică cons
tructivă. 

R E  S il M E. 
Dans un recent article M. Vătăsianu, , 

reprenant, au sujet de quelques eglises de 
bois de Moldavie, la theorie du prof. 
Strzygovski (dont il est l'eleve) emet l'idee 
que les petits monuments qui presen
tent, avec les eglises de pierre plus an
ciennes, une serie de caracteres construc
tifs communs, representent, par persistance 
de la tradition, un type plus ancien, plus 
ancien meme que les eglises de pierre qu'ils 
paraissent imiter et qui, au contrair:e, imi
tent les eglises de bois. 

Personne ne nie que, dans les regions de 
forets, les plus anciennes eglises n'aient 
tre5-'probablement ete de bois. Il s'agit de 
savoir ce qui peut nous etre reste de ces 
formes primitives. 

Chaque materieI exige certaines formes 
constructives. Le bois, et en general les 
materiaux qui prennent la forme de pou
tres, donne des plans en lignes droites ; 
la mayonIlerie, les petits materiaux, don
nent des plans avec lignes indiffer�mm�nt 
droites ou courbes. V oila le criterium qui 
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uoU nous guider. Quand nous nous trou
verons en presence de constructions de 
.bois qui affectent des formes courbes ou 
tâchent de s'en rapprocher, nous serons 
en droit, dans presque tous les cas, de 
"nous dire que ces edifices imitent des cons
tructions en mayonnerie. 

Ce qui est persistant comme tradition, 
·ce n'est pas les constructions de bois en 
elles-memes, mais la vie paysanne, avec 
toutes ses manifestations. 

Or, justement, la maison paysanne em
ploie dans ses plans le rectangle et non une 
forme courbe ou polygonale. 

Les eglises en bois qui affectent des for
mes rectangulaires peuvent donc etre con-

siderees comme participant de la vieiIle 
tradition du bois, tandis que celles qui ont 
des absides polygonales et, au lieu de pla
fonds, des imitations de voutes et de cou
poles, devront etre considerees comme es
sayaI'l:t d'imiter les eglises de pierre qui 
ont les memes dispositions. M. V., voyant 
que, sur un plan, les poutres et les arcs 
se projettent en lignes pareilles, conc1ut 
trop facilement il une identite de fonctions 
constructives, perdant de vue qu'il y a 
entre ces deux membres constructifs une 
difference de principe, basee sur leurs pro
prietes statiques, difference qui, en'somme, 
domine toute l'evolution de la construction 
au cours des siec1es. 
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DE VLADIMIR DUMITRESCU. 
--0--

Cercetările şi săpăturile archeologice din ulti
mele decenii ale secolului al XIX-lea şi din cele 
trei decenii ale veacului nostru au dovedit în 
chip cu totul incontestabil că , între toate civili
saţii1e preistorice care au strălucit În milenii1e III 
şi II înainte de Christos pe teritoriul Europei, una 
dintre cele mai însemnate este de sigur civili sa
ţia eneolitică a ceramicei pictate din ţinuturile 
Sud-Estului nostru european. 

în acest fel, însemnătatea acestei forme de ma
nifestare a etern ei dorinte omenesti Întru reali�area , , 
frumosului, formează singură o serioasă justificare 
a preocupărilor noastre în legătură cu ceramica 
pictată. Dar, pe lângă aceasta, civilisaţia ceramicei 
pictate, in diferitele ei aspecte, se suprapune a
proape perfect unităţii geografice desemnate de 
obiceiu prin termenul de Europa Sud-Estică, şi 
astfel presintă un deosebit interes pentru un cer
cetător din tara noastră. , 

Dar cu aceasta nu am lămurit încă si continu
tul subiectului pe care urmează să-I tratăm

' 
mai 

departe. Căci de fapt titlul acestor note vorbeste 
despre ceramica pictată eneolitică, si în ace�te , 
câteva cuvinte de introducere am amintit de 
două ori despre civilisaţia eneolitică a ceramicei 
pictate. Nu este vorba cât de puţîn de o încer
care de subtilitate, incercare care n'ar avea aici 
niciun rost. Aceste două notiuni nu au Însă , 
acelasi continut. Cea de-a doua -adecă civilisatia , , , 
eneolitică a ceramicei pictate - o cuprinde pe 
cea d'intâiu : adecă ceramica pictată eneolitică . 
Aspectele unei civilisaţii - chiar atunci când e 
vorba de epocile preistorice şi de puţinele forme 
ale manifestărilor umane pe care necruţătoarea 
scurgere a veacurilor şi a milenii10r ni le-a mai 
lăsat - sunt multiple. Şi ele n'ar putea fi nici 
macar indicate in aceste câteva pagini. De altfel 
cine este familiarisilt cât de puţin cu studiile de 
preistorie ştie că , pentru epocile neo şi eneolitică 
ale civilisaţiilor preistorice din Europa, ceramica 

I Idei şi note dintr'o conferinţă ţinută la Institutul Sud
Est-European, in luna Maiu 1930. 

formează - în studiul acestor civilisaţii - capito
lul cel mai bogat, mai variat şi în acelaşi timp 
mai însemnat pentru posibilităţile de conc1usii. 
Numai plastica poate rivalisa de multe ori în 
importanţă cu ceramica, prin variaţia la infinit a 
motivelor principale tradiţionale şi prin sug
gestiile pe care le trezeşte, în legătură cu pro
blema de capitală însemnătate a întrepătrunderii 
diferitelor civilisaţii şi a influenţelor care pornesc 
une ori dintr'o singură direcţie, dar care alte ori se 
încrucişează, pornind în acelaşi timp din direcţii 
opuse. 

Dar nu e locul aci să insist prea mult asupra 
acestor lucruri. Ceia ce trebue să ne intereseze 
este prin urmare ceramica pictată, care, formând 
elementul predominant cantitativ şi preponderent 
calitativ, a dat numele său întregii civilisaţii 
eneolitice din care face Lparte. Acest fenomen 
este de altfel logic, de oare ce -;pentru o epocă 
asa de îndepărtată, în care nu avem posibilitatea , " 
să atribuim o anume civilisaţie unui anume po-
por, singurul criteriu pe care-l putem adopta 
este să denumim civilisaţia respectivă după ele
mentul component cel mai de samă. 

Iată deci lămurite două puncte : 1 0  de ce ne 
ocupăm numai despre ceramica pictată şi nu cu 
întreaga civilisaţie preistorică din care ea face 
parte ; şi 2 o pentru ce aceasta din urmă este 
numită civilisaţia ceramicei pictate. 

* * * 

Un vechiu si frumos obiceiu cere ca - vorbind , 
despre opera înaintaşilor-,  să nu uităm să li amin-
tim, la locul cuvenit, şi numele lor. Dar nu voiu 
expune pe larg cercetările şi săpăturile archeolo
gice din aproximativ ultimii optzeci de ani, cari 
au dus la resultatele din care; se poate scoate o 
expunere ca acea de faţă, şi ca atare nu voiu 
aminti decât in treacăt pe diferiţii cercetători, 
une ori modeşti, dar conştienţi diletanţi, alte ori 
adevărate somităti stiinţif" ice. , , 

O privire aruncată pe harta archeologică a 
Europei Sud-Răsăritene, ar evidenţia de la inceput 
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care sunt centrele de răspândire ale ceramicei 
pictate în aceste ţinuturi. 

Trei sânt aceste centre de înflorire ale ce
ramicei pictate: Unul în regiunea extremă de 
Nord-Est a S ud-Estului Europei, acoperind a
proape în întregime Moldova, Bucovina, Galiţia 
răsăriteană, jumătatea de Nord a Basarabiei şi o 
bună parte din Ucraina; în afară de aceasta, ca 
() � relungire spre Sud şi Vest a acestui grup, s'a 
constatat că în Transilvania există o enclavă, în 
judeţul Trei S caune, iar în Muntenia ceramica 
pictată poate fi urmărită, mergând de la Nord 
'spre S ud-Vest, până în judeţul Buzău. Al doilea 
grup, a cărui limită extremă, cunoscută din cer
cetările de până acum , nu se ridică mai la Nord 
de Bucureşti, şi care prin urmare nu se înveci
nează direct cu cel de la Nord, cuprinde toată 
valea inferioară a Dunării, de la Olt în spre 
Răsărit, toată Bulgaria de Nord şi ajunge chiar 
până la S ud de Balcani, în valea T onsus, unde 
de altfel au fost făcute primele cercetări mai 

Fig. 1 .  

.amănunţite în cadrul acestui al doilea grup. În 
sfârsit cel de-al treilea centru se află în regiunea 
centrală a Greciei actuale, în T esalia, între munţii 
Olimp şi Othus. Din punct de vedere al supra
feţelor teritoriale de desvoltare, acesta este cel 
mai redus dintre toate. Celelalte două sânt apro
ximativ egale, de şi, într'o oarecare măsură, 
grupul nordic pare mai întins. 

În acest fel am determinat pe hartă regiunile 
·din Europa S ud-Estică aparţinănd - în epoca de 
,aramă - creatorilor ceramicei pictate. Pentru o 
mai bună înţelegere şi pentru simplificare, grupul 
nordic va fi numit în cursul expunerii noastre 
grupul moldovo-ucrainian, sau - cu un singur 
cuvânt - grupul moldovean ; pe cel central îl 
VOm numi ! balcano-danubian, iar pe ceţ de-al 
treilea grupul tesalic. Din această situare pe 
hartă a ceramicei si civilisatiei respective care ne 
interesează acum, ;eiese cla; că o bună parte din 
ceia ce numim noi Europa S ud-Estică a fost tere
nul de vieţuire al ceramicei pictate. Numai ex
trema sud-estică si extrema sud-vestică, adecă 

, 

actuala Turcie europeană şi Peloponesul Greciei, 
precum şi aproape întreaga regiune ilirică a Pe
ninsulei Balcanice, au fost în afară de sfera de 
expansiune a populaţiilor preistorice care ni-au 
lăsat ca moştenire ceramica pictată. 

Vom trece dar în revistă rând pe rând aspec
tele ceramicei pictate din toate aceste trei grupe, 
începând cu cel nordic. Trebuie de altfel să pre
cisăm că atât din punct de vedere strict ştiinţific, 
cât şi din punct de vedere al preocupărilor ştiin
ţifice naţionale-româneşti, grupul nordic, mol
dovo-ucrainian, este incontestabil cel mai însem
nat, cel puţin după părerea mea. 

* * 
Primele cercetări În raza de răspândire a acestui 

grup s'au făcut în Ucraina, în ultimele decenii 
ale secolului trecut, si anume la S ud de orasul 

Chiev, pe malurile ' Niprului si - ceva �ai 
, 

spre Apus - pe cele ale Bugului. Amintesc în 
treacăt numele profesorului Chwojka, de care 

sunt legate începuturile cercetărilor stiintifice , , 

în legătură cu civilisaţia ceramicei pictate. Prin-
cipalul centru al descoperirilor a fost localitatea 

Tripolje, de la care această civilisaţie preistorică 
şi-a luat chiar numele, fiind cunoscută multă 
vreme supt denumirea de civilisaţia sau cultura 

T ripolje. În acest centru şi în regiunile înveci
nate s'au găsit nenumărate resturi ale aceslei 
civilisaţii ; dintre acestea ca de obiceiu cele 
mai concludente si mai variate au fost res-

, 

turile ceramice, urmate şi în ordinea nu
merică si în ordinea importantei de r ămăsitel 
plastice. ' Dar, după cum am sp�s, rămânem ��
mai la ceramică. Examinarea atentă a acesteia a 
dus la împărţirea ei în trei categorii : Cea d' intâiu 
cuprinde ceramica total lipsită de pictură, având 
aproape exclusiv ornamente excisate şi incisate ; 
ornamentele în relief sânt însă foarte puţine şi 
destul de comune. A doua categorie cuprinde 
ceramica ale cării ornamente sânt pictate cu o 
singură coloare - de obiceiu brună sau neagră
violetă -pe fondul une ori mat şi alte ori în prea
labil lustruit. În sfârşit cea de-a treia categorie 
este formată din vase ale căror ornamente sant 
pictate în mai multe colori - de cele lllai multe 
ori trei, şi anume : roşu, negru-violet şi alb
gălbuiu. 

Întâmplarea a făcut însă că în toate cercetările 
şi săpăturile archeologice din Ucraina aceste trei 
categorii de ceramică s'au găsit fie isolate, una 
câte una, fie, din potrivă, amestecate în aşa fel, 
încât nimeni nu:-şi putea da sama în ce chip 
s'au succedat cronologic aceste trei categorii, 
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fiindcă posibilitatea unei totale contemporaneităţi 
trebuie de la început exclusă, avându-se în ve
dere remarcabilele deosebiri dintre ele. 

Luându-se drept criteriu faptul că în cele ma 
multe dintre staţiunile cu ceramică pictată tri
chromă s'a găsit şi ceramică ornamentată cu in
cisii şi excisii, s'a ajuns la conclusia că aceste 
două categorii trebue privite drept contemporane. 
P e  de altă parte, pornindu-se de la faptul că în 
câteva din aceste staţiuni se găsiseră topoare de 
aramă, pe când în staţiunile cu ceramică pictată 
monochromă cercetătorii n'au găsit niciodată me
tal, ci numai unelte de piatră şi de alte materiale, 
s'a tras conclusia că staţiunile cu ceramică pic-
tată într'o singură coloare ar fi mai vechi decât 
cele cu ceramica pictată în mai multe colori. Şi 
anume s'a precisat că 
prima -ci vilisa ţia T ri
polje II -ar aparţinea 
exclusiv epocii de pia
tră, pe când din po
trivă cea de-a doua 
-adecă civilisatia Tri-, 
polje l - ar aparţinea 
epocei de piatră şi de 
aramă (Steinkup fer -
zeii, cum spun Ger
manii, sau epoca eneo
liUcă, denumire care 
a fost împrumutată de 
la Italieni şi adoptată 
de către ce(mai mulţi 
învăţaţi ai Europei oc-
cidentale). Este drept 
că au existat încă de 
la început cercetători 

fi resolvită. Fiindcă de fapt toate cercetările în
treprinse, după ce problema raportului cronologic 
între cele două categorii de ceramică pictată 
căpătase în ochii cercetătorilor toată importanţa 
cuvenită, au dat la iveală staţiuni preistorice 
aparţinând exclusiv uneia dintre cele două cul-
turi în discuţie. 

Clasificarea parţială, dar nu mai puţin însem
nată pentru problema ştiinţifică în discuţie a venit 
de la o staţiune de pe teritoriul Moldovei. Este 
vorba de Cucuteni, staţiune situată în judeţul laşi, 
la 1 5  km Nord de TârguI-Frumos, pe o posiţie 
pe cât de dominantă, pe atât de pitorescă. De 
fapt primele cercetări de aici -- făcute acum peste 
patruzeci si cinci de ani de răposatii Butureanu si 
Butcu lesc� - n' au adus nici ele vr�-o ciarificare 'a 

problemei, ftindc'} să-
păturile au fost cute 
fără niciun sistem şi 
materialul amestecat. 
Din bogăţia materia
lului însă - în special 
ceramică pictată mo
nochromă si trichromă , 
- s'a putut constata 
că staţiunea este de o 
însemnătate excepţio
nală. Profitând de a
nume împr�jurări pe 
care nu e locul să le 
amintesc aici, în anii 
1 909 şi 19 10  profe-
sorul şi savantul ger-
man Hubert Schmidt 
din Berlin a întreprins 
două campanii de să-

cari au pus la îndoială 
temeinicia acestui ra
port cronologic între cele 
susţinând chiar contrariul. 

Fig. 2. pături sistematice pe 
platoul de la Cucuteni. 

două culturi T ripolje , 
T rebule însă să:·' recu-

noaştem că: argumente concludente lipsiau. 
Nici cercetările ulterioare din vestul Ucrainei 

din Basarabia, Bucovina, Galiţia şi Moldova n'au 
dus - multă vreme - la niciun resultat definitiv 
în această privinţă. Săpăturile au fost făcute de 
cele mai multe ori fără o metodă strict stiintifică. , , 
Iar, atunci când, rare ori, ele s'au bucurat de cea 
mai serioasă observare a tuturor regulelor ştiinţi
fice ale archeologiei, cum a fost, de pildă, casul 
săpăturilor lui Von Stern, la Petreni, în Basara
bia - , întâmplarea a făcut să nu se găsească decât 
ceramică pictată intr'o singură coloare, alături de 
fragmente cu ornamente incisate şi imprimate 
şi în acest fel problema spinoasă tot nu a putut 

Dacă n'ar fi fost decât abundenţa materialului 
descoperit, şi osteneala ar fi fost pe deplin 
răsplătită. Dar aceste săpături aveau să aducă 
şi o lămurire capitală. De şi din nenorocire 
resultatele acestor fructuoase săpături nu au fost 
încă ·publicate, cunoastem situatia stratigrafică de , , 
la Cucuteni din câteva note preliminare publi
cate de profesorul german încă de acum aproape 
douăzeci de ani, adecă imediat după încheierea 
săpăturilor. Sânt aici două straturi supra-puse 
de civilisatie: Cel de basă - A - este cel mai , 
vechiu şi are ca element caracteristic ceramica pic
tată în trei colori ; cel de de-asupra-numit B-, mai 
aproape de suprafaţa solului, este de sigur mai 
nou şi are exclusiv ceramică pictată monochromă. 
Mai amintim însă şi faptul că in ambele straturi 
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s'a găsit - fireşte în mai redusă cantitate - şi 
ceramică nepictată, cu ornamente zgâriate sau 
imprimate. Pe de altă parte trebuie menţionat că 
nu s'au găsit obiecte metalice - de aramă şi de 
argint - decât în stratul de de-asupra., Acest fapt 
se datoreste însă unei simple întâmplări. Intr' adevăr 
am văz�t mai înainte că în regiunea Tripolje 
situatia se presin'tă exact invers ; si -acelasi lucru 

, , , 

a putut fi constatat şi în ultimii ani, cu prilejul 
celor maî recente săpături în mediul ceramicei 
pictate, întreprmse de soţia mea şi de mine în 
cadrul activităţii Museului de Antichităţi : s'a găsit 
metal atât in staţiuni de stil A, cât şi în staţiuni 
de stil B. Ca atare este clar că ambele aceste 
stiluri aparţin aceloraşi timpuri, adecă epocei eneo
litice, cu deosebire că primul stil trebuie considerat 
mai vechiu. În ce măsură, vom încerca să lămu
rim în conc1usiile acestor note. Ceia ce trebuie 
retinut acum este că stilul A - al ceramicei tri-, 

Fig. 3, 

chrome - este mai ve chiu decât stilul B - al 
ceramicei monochrome. Mai avem Însă în această 
privinţă de făcut o singură observaţie : Câteva 
dintre staţiunile din prima perioadă presintă şi 
puţine elemente picturale proprii perioadei a doua 
şi de aceia s'a conchis că va fi existat şi o pe ..... 
rioadă de transiţie - intermediara între prima şi 
a doua. De altfel această explicaţie este şi logică, 
fiindcă nu se poate admite o trecere bruscă de 
la un period la celălalt, prin subita dispariţie a 
primului şi tot atât de subita apariţie a celui de 
al doilea. 

Rămâne acum să trecem la descrierea propriu
zisă a acestei ceramice. Va trebui să analisăm 
rând pe rând, conform tradiţiei ştiinţei noastre, 
cele trei aspecte supt care ni se înfăţişează orice 
categorie de ceramică : şi, anume, Întâiu technica, 
apoi formele si în cele din urmă ornamentele. 

, 

Notele acestea fiind consacrate ceramicei pictate, 

se înţelege de la sine că cea mai mare desvol
tare în tratare o vom acorda ornamentării, cu 
atât mai mult, cu cât o amănunţită analisă a 
technicei si mai ales a formelor nu si-ar avea 

, , 

locul aci. 
Technica ceramicei pictate din grupul nordic 

cu care ne ocupăm acum este aceiaşi pentru 
ambele perioade : Ceramica este exeIusiv lucrată 
cu mâna. Olarii din acele îndepărtate timpuri nu 
au cunoscut roata şi nu se ajutau, pentru reali
sarea nenumăratelor forme de vase, decât de 
lustruitoare de lemn sau de lut ars, cu care ni ..... 
veI au asperităţile pastei şi dădeau contururilor o 
linie de o precisie într'adevăr uimitoare. De altfel 
faptul acesta nu trebuie să ne surprindă, de oare ce 
roata olarului a fost introdusă în regiunile noa ..... 
stre sud-est-europene abia în vremurile târzii 
ale celei de a doua epoci a fierului, de către 
năvălitorii celţi, veniţi din spre Apus şi ajunşi la 
noi în preajma anului 300 înainte de Hristos. 
Aşa dar întreaga ceramică a vremurilor preis
torice din Dacia şi din aproape tot Sud-Estul 
Europei, de şi lucrată cu cele mai primitive mij
loace teclmice, presintă totuşi realisări aproape 
perfecte, fiindcă prepararea lutului şi arderea în 
cuptoare se făcea de cele mai multe ori cu toată 
îngrijirea cerută. Există totuşi şi vase al căror as ..... 
pect e mai grosolan, şi aceasta tocmai din pricină 
că pasta din care au fost confecţionate nu a fost 
bine frământată, iar arderea în cuptoare a fost 
incompletă. Şi trebuie să menţionăm că s'au găsit 
şi vase sali fragmente de vase, în mediul cera
micei pictate moldovene, care n'au fost de loc 
arse, ci numai uscate. 

Dacă insă În cei a ce priveşte technica ceramicei 
pictate nu putem face aproape nicio deosebire 
între cele două perioade sau categorii, din ana ..... 
!isa formeLor vom constata câteva deosebiri destul 
de insemnate. Bine înţeles nu vom insista asupra 
tuturor formelor, ci le vom trece în revistă nu ..... 
mai pe cele mai caracteristice, începând prin 
amintirea formelor comune ambelor perioade şi 
trecând apoi la cele proprii fiecării perioade. 

Cele mai frecvente forme din cadrul ceramicei 
pictate sânt două, pe care le vom numi forma 
de strachină şi amfora. Pentru cea d'intâiu nu mai 
e nevoie de nicio explicaţie. E destul să spunem 
că variantele acestei forme, multiplicate aproape la 
infinit de ingeniositatea ş i  de dorinţa de înoire 
a meşterilor preistorici, se găsesc în abundenţă în 
absolut toate staţiunile de ceramică pictată din 
cele trei grupe ale Sud-Estului Europei. Din po
trivă, pentru cea de-a doua, pe care am numit-o 
cu terminul generic de amforă, este nevoie, cred, 

4 
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de câteva lămuriri. F iindcă, de fapt, nu e vorba 
de o adevărată amforă, aşa cum cunoaştem acest 
vas din ceramica greco-romană, cu o siluetă 
supţire şi elegantă, cu un gât proporţionat şi cu 
două torţi arcuite sau în unghiu drept, care, 
pornind de pe buza vasului, cad simetric pe u
merii lui. D� cele mai multe ori chiar, amfora 
noastră preistorică n'are nici o toartă, ci câteva 
proeminenţe simetric aşezate pe linia diametrului 
maxim al vasului. Iar forma generală este mult 
mai umflată şi mai joasă, gâtuI fiind une ori foarte 
scurt, iur alte ori chiar aproape inexistent. Dacă 
totuşi menţinem termenul de amforă, este pentru 
că acesta e în orice cas mult mai suggestiv 
decât acela de vas derivat din forma de pară 
inversata, termin p �  care-l întrebuinţăm in chip 
obisnuit în stiinta preistoriei. Unele exemplare 

, " 

de această formă sunt totuşi destul de elegante. 
Altă formă frecventă în ambele perioade - dar, 

cred, mai ales caracteristică p::rioadei a doua -
este capacul; asupra acestuia de altfel nici nu 
cred util să insist si este suficientă constatarea 

, 

că născocirea lui se poate explica prin răstur-

în special perioadei a doua. În sfârşit, pentru a 
nu insista prea mult asupra formelor, mai amin
tim două forme : Prima, aceia realisată prin supra
punerea a două trunchiuri de con - caracteristică 
perioadei mai noi ; a doua care era in formă de 
chip uman, cu represintarea în relief a orga
nelor feţei (ochii, nasul, gura), care n'a fost 
găsită decât fragmentar in staţiunea de la Rugi
noasa şi care ne duce cu gândul tocmai la cele
bra asezare de la Troia II. 

, 

Trecând acum la descrierea ornamentelor, va 
trebui să facem o separare totală între prima 
perioadă si cea de-a c'i"lUa. Fără îndoială princi-

, 

paiele motive ale picturii Mnt aceleaşi în ambele 
fase şi se basează pe sistemul spiralo-meandric, 
ca de altfel întreaga ceramică eneolitică a Sud
Estului Europei, pictată sau cu ornamente incisate 
şi reliefate. Este prin urmare vorba de aceleaşi 
motive de basă care au fost tratate, atât din punct 
de vedere al colorilor, cât şi une ori din punct 
de vedere al schematisării, cu totul altfel. 

.. c:1Jj În perioada I-a, si rare ori si în perioada a II-a, 
, , 

fig. 4 .  

narea unei strachine obicinuite. Din potrivă o 
formă caracteristică exclusiv primei perioade şi 
întâlnită de asemenea în foarte numeroase exem .... 
plare este vasul în formă de pomieră. De sigur 
nu intentionez să afirm că utilitate,l acestui vas 

, 

era în epocile preistorice, de care ne ocupăm, 
aceiaşi cu cea de astăzi. Ba chiar până acum nici 
nu s'a putut da o explicaţie absolut plausibilă în ceia 
ce priveşte rolul acestor vase-pomiere preistorice, 
fiindcă unii învăţaţi văd in ele simple suporturi 
pe care aveau a fi aşezate alte vase, iar alţii 
susţin că de sigur este vorba de vase folosite în 
legătură cu riturile cultului şi nu în viaţa de toate 
zilele. Oricum ar fi, nu e mai puţin adevărat că 
această formă constituie una dintre cele mai fru
moase realisări ceramice ale preistoriei noastre. 

Resultată probabil din alăturarea a două ase
menea vase-pomiere, �ste o altă formă, tot cu 
rostul încă nedeterminat din punct de vedere 
utilitar, şi care, având aspectul aproape perfect al 
unui mare binoclu, poartă chiar numele de vas
binoclu. Această formă este de altfel caracteristică 

motivele spiralo .... meandrice, schematisate sau nu, 
sânt represintate nu linear, ci în benzi. Şi se ştie 
că ornamentul în benzi este si el caracteristic 

, 

întregului Sud .... Est al Europei, dar şi unei părţi 
răsăritene din centrul continentului. Amintim aci 
că în toate cele trei grupe de ceramică pictată 
est .... europeană, ornamentele pictate sânt aplicate 
de cele mai multe ori pe exteriorul vaselor, dar 
une ori -în casul vaselor .... strachină - în interio .... 
rul lor ; vasele pictate pe ambele fete sânt putine. 
În această ornamentare a vaselor din prima ' pe
rioadă e vorba de fapt de trei colori : un alb .... 
gălbuiu-cafeniu ; apoi un rosu care variază de la 

, 

nuanţele cele mai deschise până la cele mai in .... 
chise ; şi în sfârşit cea de .... a treia coloare, un 
violet închis mergând până aproape de negru 
care formează conturul ornamentului. Întrebarea 

:este acum - şi în această privinţă a fost o dis
cuţie foarte amplă - care coloare formE�ază orna
mentul : cea alb .... gălbuie, sau cea roşie. Adevărul 
este şi de...-o parte şi de cealaltă ; căci într'adevăr 
avem vase şi fragmente unde coloarea alb-gălbuie 
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formează ornamentul, iar cea roşie serveşte drept 
fond si avem în acelas timp alte vase unde 
din potrivă motivul orn;mental este realisat prin 
coloarea rosie, iar fondul este alb-gălbuiu. 

, 

Atâta despre technica şi coloarea ornamen-
tului. 

Trecând la motivele ornamentale, constatăm că 
spirala nu va fi întâlnită niciodată în forma ei 
iniţială, aceia a unei linii sau benzi încolăcite la 
infinit în jurul propriului ei punct de plecare. 
Din potrivă vom avea nenumărate spirale cu două 
capete - aşa-numitele spirale în formă de S -,  
de cele mai multe ori culcate orizontal, dar une 
ori si verticale. Apoi vom întâlni tot felul de 
semlcercuri si de puncte în formă de pastile (fig. 1 ) .  

, 

Trecând de la ornamente le derivate din spirală 
la ornamentele meandrice, va trebui să constatăm 
că si meandrul este rare ori utilisat întreg : tot 
felul de fragmente meandrice şi unghiulare. Totuşi 

Fig. 5. 

în staţiunea din judeţul Roman - de la Fedele
se ni - săpăturile au scos la iveală nenumărate 
, 

vase şi fragmente pictate cu ornamentul meandric 
integral realisat. Înainte de a termina cu orna
mentele primei perioade trebuie să amintim c6.teva 
fragmente de la Bonţeşti -�Judeţul Râmnicul
Sărat - pictate cu motivul în formă de şah. Acest 
ornament are asămănări - cum vom arăta la 
timp - în toată Peninsula Balcanică. 

Dacă analisăm acum şi ornamentele perioadei 
a doua - constatăm că deosebirea este totală. 
Coloarea brună - socotită în chip greşit neagră 
de către unii cercetători - nu formează decât rare 
ori ornamente în benzi compacte. Din potrivă li
nia - sau grupele de linii paralele - sânt aci 
caracteristice. Mo.tivele ornamentale sânt, princi
pial, aceleaşi. Dar spirala este mult mai rar întâl
nită, iar meandrul lipseşte cu desăvârşire j în 
schimb tot felul de linii cu intenţii spiralice, frag-

mente de zigzaguri şi cruci închise în cerc, abundă 
(fig. 2-3). Trebue de altfel să mai amintim că în 
aceasta a doua perioadă apare pe vase represin
tarea umană si animală. Exemplarele cu figuri 
umane sânt fo�rte rare. În schimb cele cu figuri 
animale - câni si animale cornute - sânt destul 

, 

de frecvente. Toate sânt însă extrem de schema
tisate (fig. 4). 

Şi cu acestea cred că se poate încheia această 
fugară descriere a ceramicei pictate din grupal 
nordic-moldovenesc. 

* * " 

Asupra celui de-al doilea grup de cera
mică pictată, cel din regiunea balcano-danu
biană, vom insista însă mai puţin, fiindcă, 
existând numeroase manifestări identice cu cele 
din primul grup, nu avem niciun motiv să 
le repetăm şi noi. Este aci locul să regre
tăm din nou că cele mai multe dintre cer
cetările şi săpăturile care a�l dat la lumină ur
mele acestei civilisaţii au fost făcute aproape 
fără nicio metodă si din această pricină situatia 
stratigrafică nu este pe deplin clarificată. i;
tr'adevăr, atât în săpăturile de pe teritoriul Bul
gariei, cât şi în cele din câmpia munteană a 
Dunării s'au găsit aproape in totdeauna două sau 
mai multe straturi de cultură, indicând, dacă nu 
tot atâtea epoci, în orice cas tot atâtea perioade. 
Dar, tocmai din pricina lipsei de metodă despre 
care am amintit, resultatele - atunci când au fost 
publicate - au fost publicate nesistematic şi ca 
atare ele nu ne pot documenta decât în ceia ce 
priveste materialul în sine si nu ni pot scoate în 
evide�ţă valoarea lui din p�nct de vedere al de
ducţiilor şi conclusiilor cronologice şi deci istorice. 

Din fericire însă ultimele cercetări întreprinse 
în cadrul acestei civilisaţii - şi anume săpăturile 
din ultimii sase-sapte ani ale Museului National 

, , , 

de Antichităţi, al cărui colaborator am cinstea să 
fiu, au dovedit, în staţiunile din valea Dunării, 
existenta a două straturi suprapuse si bine deter-

, , 

minate din punct de vedere al caracterelor pre
dominante. Dintre aceste două straturi - care 
sânt rămăşiţele a două perioade distincte - se 
pare că în stratul cel mai vechiu ceramica pictată: 
este mai abundentă. In schimb în stratul mai nou, 
de de-asupra, ceramica pictată pare a fi mai rară. 
Trebuie totuşi să facem aci două observaţii abso
lut necesare : întâiu avem de remarcat că, pe 
când în cele mai multe din staţiunile de ceramică 
pictat-ă din grupul nordic-moldovenesc, exem
plarele pictate sânt cu mult mai numeroase decât 
cele cu alte ornamente, din potrivă în cadrul acestui 
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al doilea grup-balcano-danubian - vasele şi frag
mentele pictate nu formează nici măcar jumătate 
din totalitatea ceramicei descoperite, ceia ce în
seamnă că ornamentele pictate nu mai constituie 
acum caracteristica predominantă, ci este numai 
una dintre caracterfsticele acestui grup. Celelalte 
ornamente sânt reliefate, incisate şi numai foarte 
puţine excisate. A doua observaţie pe care trebuie 
să o facem se referă la coloarea întrebuinţată 
pentru ornamente. Aci nu mai avem colori vege
tale, ci avem o coloare metalică - un gris de grafit 
- de cele mai multe ori. Numai în puţine ca suri 
se întâlneste coloarea albă si coloarea rosie de ocru. ) , , 

Înainte de a trece la analisa acestor ornamente, 
trebuie să amintim că si technica si , , 
formele ceramicei din grupul balcano
danubian sânt, cu mici excepţii, ace
leaşi ca in grupul moldovenesc. Şi, 
cum nu este locul pentru o descriere 
mai amănunţită, relevăm că, în ceia 
-ce priveşte formele, ele stau de cele 
mai multe ori mai degrabă alături 
de formele perioadei a doua a gru
pului moldovenesc. 

Tot asa este si cu cele mai multe , ) 
dintre ornamentele pictate: Nu întâlnim 
niciodată în ceramica pictată balcano
danubiană vre-un ornament trichrom. 
Există câteva exemple de ornamente 
bicolore-alb cu roşu-, şi există mai 
ales ornamente monochrome, cu gris 
de grafit şi - mai rare ori - cu roşu. 

Ornamentele grafitate erau aşternute 
pe suprafaţa vasului după ce aceasta era 
în prealabil . lustruită în negru sau în 
brun. Ca motive ele pornesc tot de la 
sistemul spiralo-meandric (fig. 5-6). Pe 
când însă spirala, bine înţeles sche
matisată, se întâlneşte destul de des, 
meandrul, în schimb, nu se mai întâlneste nici
odată. Notăm în treacăt că aceasta e�te încă 
o asămănare între pictura acestui grup balcano
da nubian şi pictura celui de-al doilea period 
al grupului moldovenesc. Se pot vedea benzi 
late care împart suprafaţa ornamentată în mai 
multe cadre, şi se pot vedea apoi destul de 
des ornamente cu motivul în şah, având une 
ori adevărate pătrăţele, dar alte ori romburi. Să 
nu se creadă însă că aci este vorba de un orna
ment bichrom, căci romburile sânt unele grafitate, 
iar altele sânt lăsate în coloarea negricioasă a lus
trului vasului. 

Cu aceste lămuriri cred că am precisat în de a-

juns situaţia ceramicei pictate din grupul al doilea, 
balcano-danubian. Ni mai rămâne, înainte de-a 
trece la conc1usiile ce trebuie să resulte din aceste 
note -, să precisăm pe scurt şi situaţia ceramicei 
pictate din cel de-al treilea grup sud-estic, acela 
din T esalia. 

Săpăturile întreprinse de învăţaţii greci şi stră
ini în această regiune au dovedit existenţa a patru 
perioade: Dintre acestea prima e curat neolitică, 
a doua si ci treia apartin eneoliticului si a patra , , , 
epocii bronzului. Singura care ne interesează aci 
este cea de-a doua perioadă - în care s'a des
coperit c.�ramica pictată într'una, două şi trei 
colori-, cunoscută supt denumirea de ceramică tip 

Fig. 6. 

Dimini, după localitatea cea mai de seamă cerce
tată în această regiune. 

În privinţa technicei acestei ceramice, nu pu .... 
tem spune decât că e aceiaşi cu a celorlalte 
grupe: adecă întreaga ceramică e lucrată cu mâna. 
Formele sânt de multe ori aceleasi '- forma stra-, " 
chină, amfora, vasul-pomieră -,  însă se pot ob-
serva variante şi chiar tipuri deosebite, fenomen 
explicabil prin diferitele influenţe venite din Sudul 
egeian. Ornamentele - aparţinând aceluiaşi sistem 
spiralo .... meandric - cuprind j însă 'elemente care 
ne duc spre prima perioadă a grupului moI do .... 
venesc, şi altele care ne duc la a doua perioadă 
a aceluiaşi grup. Explicaţia acestui fenomen o voiu 
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indica în conclusiile de mai jos. Singura deosebire 
() formează colorile propriu zise : pe lângă roşu, 
negru şi alb -gălbuiu, întâlnim de multe ori rase, 
galben pur sau portocaliu. 

Putem observa de pildă un vas pictat cu roşu 
şi cu negru, ale cărui fragmente de spirale a
mintesc perfect pe cele din prima perioadă a 
-grupului moldovenesc. Şi putem observa de ase
menea benzi formate din linii paralele, ca în a 
doua perioadă a grupului nordic. Se găsesc apoi 
aci nenumărate vase ornamentate cu motivul în 
-şah, pictat in două colori, negru şi galben, acest 
-galben ţinând aproape întotdeauna locul albului-
gălbuiu din pictura nordică-moldovenească. 

Şi cu aceste indicaţii sumare asupra celui de-al 
treilea grup de ceramică pictată, putem încheia 
partea descriptivă, pentru a trece la conclusille 
finale. 

,. ,. 
În primul rând trebuie să ne preocupe acum 

problema cronologică. Fără îndoială că dintr'o 
simplă descriere a ceramicei pictate - oricât de 
amănunţită ar fi eventual această descriere - nu 
poate ieşi nici o indicaţie de ordin cronologic. 
Numai pe basa studierii si a celorlalte elemente , 
din cadrul acestei civilisaţii se poate ajunge la 
încercări de cronologie, întâiu relativă şi apoi 
·absolută. Din complexul materialului acestei civi
lisaţii, din care aproape În totdeauna nu lipseşte 
nici metalul - în speţă arama, şi câte odată aurul 
şi argintul, - resultă .c�l intreaga civilisaţie a cera
micei pictate trebuie încadrată în epoca de aramă. 
Dar, pentru că prin acest termin s'ar putea pre
supune că e vorba de o epocă de predominare 
·a metalului - ceia ce nu e casul - ,  prefer să fo
losesc termenul de eneolitic, în care este repre
sintată şi arama şi piatra. Aşa dar ceramica pic
tată şi întreaga civilisaţie preistorică din care face 
parte aparţin epocei eneolitice, adecă timpurilor 
·de început ale metalelor, pentru că este în de obşte 
ştiut că, alături de aur, arama a fost primul metal 
folosit de oameni pentru confecţionarea podoa
belor sau a uneltelor de primă necesitate. 

Întrebarea este acum dacă cele trei grupe de 
·ceramică pictată din Sud-Estul Europei sânt ab
solut contemporane. Şi eu cred că nu . . Dintr'o 
·studiere mai amplă a întregului material ce mi-a 
stat la disposiţie, am ajuns la următoarea con
c1usie : 

Ceramica pictată din grupul al doilea balcano
-danubian, având oarecare aaalogii cu primul pe-
-riod al cer amic ei pictate moldovene, dar mult 

mai bogate şi mai concludente analcgii cu a 
doua perioadă a acestui grup, cred că a fost, 
aproape sigur, contemporană mai ales cu perioada 
a doua, şi numai in mai mică măsură cu perioada 
întâia moldovenească. 

Această primă perioadă a grupului nordic este, 
după mine, cea mai veche. Pe la mijlocul epocei 
in care ea s'a desvoltat, a apărut ceramica pic
tată a grupului balcano-danubian, grup care la 
rândul lui nu merge decât până spre mijlocul 
epocei de desvoltare a celei de-a doua perioadă 
de ceramică pictată moldovenească. În ceia ce 
priveşte grupul tesalic, el trebuie considerat a
proape contemporan grupului balcano-danubian. 

În acest fel e clar că - admiţând o origine 
comună neîndoielnică pentru toate cele trei grupe 
de ceramică pictată din Europa Sud-Estică -, 
începutul trebuie căutat în grupul moldovenesc. 
Din el se vor fi desvoltat - prin desfacerea şi 
emigrarea spre Sud a unor părţi din populaţia 
respectivă - atât grupul balcano-danubian, cât Şi 
grupul tesalic ; şi amândouă au încetat de a mai 
exista înaintea primului. Într'adevăr, din aceiaşi 
analisă amănunţită pe care nu e locul să o fac 
aci, eu am ajuns la conclusia că ceramica pictată 
moldoveană a dăinuit de la 2800 până la 1500 
înainte de Christos - adică 1300 de ani, dintre 
cari prima perioadă aproximativ 600 de ani şi a 
doua 700 ; ceramica pictată balcano-danubiană 
trebuie datată între aproximativ 2500 şi 1 800, iar 
ceramica pictată tesalică intre 2500 şi 2000 îna
inte de Hristos. Bine Înţeles toate aceste date 
sânt aproximative şi nu ne putem gândi la pre
cizări care să meargă până la decenii. 

Şi, acum, ar mai rămânea să ne Întrebăm care 
este poporul creator al acestei civilisaţii. Dar în 
stadiul actual al cercetărilor - şi probabil încă 
mult" vreme de acum înainte - nu se poate da 
niciun răspuns sigur. În ceia ce priveşte originea 
ceramicei pictate, unii au căutat-o în Sudul egeic, 
dar această idee trebuie părăsită cu desăvârsire. , 
Alţi învăţaţi o cred autohtonă pe teritoriile de 
desvoltare, şi par a exista unele argumente seri
oase În sprijinul acestei păreri. În sfârsit alti cer-, , 
cetători s'au gândit la legături de filiaţie cu cera
mica pictată de la Susa, în Mesopotamia ; şi anu
mite elemente destul de concludente mă fac să 
cred că din studierea amănunţită a acestor posi
bilităţi n'ar fi exclus să se ajungă la concluzia 
că ceramica pictată sud-est europeană va fi avut 
ca punct de plecare regiunea mesopotamiană. 

Dar e mai bine să nu anticipăm. 
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ÎNCĂ O PIATR.Â DE MORMÂNT A LUI MATEI BASARAB '? 
- o MĂRTURIE A LUI TIMOTEIU CIP ARIU -

D E  N. IORGA. 
-- 0--

Se cunoaste mormântul de la Arnota al , 
lui Matei Basarab l, Acum câtva timp am 
presintat , aici chiar t, o pIatră sepulcrală re
presintând în puternic relief un ostaş cu 
mantia lungă şi nasturi în formă de ciucuri, 
purtând iataganul la coapsă : caracterul si 0-
velor cirilice arată pe cineva din vremea 
când, în literatură si artă, tonul îl dădea , 
Udriste Năsturel. Pe lature era si o ins-, , 
cripţie latină începând : "Morior" .  Întrebam 
dacă nu era vorba de Udriste însusi. , , 

S'ar crede că astăzi întrebarea se des-
leagă. Ar fi însuşi Matei Basarab, care, 
deci, ar fi treblld să fie înmormântat supt 
această laltă lespede, Căci iată ce spune, 
într'o scrisoare din 1 0/22 August 1 834, de 
curând publicată de d, Alexandru Lupeanu
Melln, Timoteiu Cipariu, care visită pen
tru întăia oară, cu iubire şi admiraţie, ca
pitala munteană : " statua lui Matei-Vodă, 
de piatră, cu îmbrăcăminte si Înscriere , 
slavonească cu Morior pe margine petrii 
si o cămeasă de fier 3 " ,  Piatra era la Museu , , 
şi se pare - altfel nu s'ar fi putut face 
identificarea - întreagă. 

Dar lespedea are data de Miercuri pentru 
moartea celui îngropat supt dânsa, şi ştim 
că Matei a murit " în dimineata Dumirzecii , 
Mironositelor * ,  , 

Această statuie de mormânt, întinsă pe 
lespede, e de o extremă raritate, - ca astfel 
de înfătisări ale mortului în Tara-Românească , , , 
fiind numai casul sulpturii cu icoana unui 

1 v, Iorga, /nscrip:ii, 1, p, '204, no, 435, 
2 V, Bu/etillu, pe 1929, p, 1 1 3 ,  
3 Prietellii ist oriei ltterare, r, Bucureşti 1930, p,  377, 
• CăLătoria Plitriarl:ului Macarie de Antiohia, Bucu

reşti 1900, p ,  1 08, 

Domn purtând o scufie şi o haină de bro
cart cu guler terminat în romb uri , piatră 
aflată la Biserica Domnească din Argeş, 
pe care o cred tot mai mult că e a lui 
Basarab-Vodă însusi 1 ,  iar în Moldova 0-· , 
bişnuindu-se numai pe perdele sepulcrale, 
cum e casul pentru familia lui Ştefan-ce1-
Mare, începând cu soţia lui greacă, Maria 
din Mangup şi, peste un veac, pentru 
fratii Movilesti, Ieremia si Simion, în , , , 
sfârsit, si tot numai la Moldoveni, pen-, , 
tru Vasile Lupu, D.Jamna Tudosca şi fiul 
Ioan. 

Obiceiul , străin cu totul de Munteni,. 
trebuie să vie de aiurea. 

Nu cunosc mormintele rusesti din Chiev, , 
chiar, de la Moscova sau din alte resedinti , , 
ale stăpânitorilor deosebitelor Rusii. Dar 
cred că nu greşesc arătând în direcţia 
aceasta pentru mormintele moldovene. 

Bine înteles, Rusii n'au luat de la Bizan ...... · , , 
tini acest obiceiu artistic, ci din Apusul 
care, în multe privinţi, şi de mult, i-a 
înrâurit. Dar e sigur că Udrişte Năsturel 
n'a avut nevoie să recurgă la tradiţia Moi ...... · 

dovei, relativ recentă. 
De altfel aceasta nu admite, cum am 

spus, " chipul cioplit " .  Modelul a venit 
deci din Rusia. 

Nu e de mirare că s'a făcut acest îm ...... · 

prumut de la Muscali de · marele rusifi ...... 
cator neizbutit care a fost fratele Doamnei 
Elina, 

1 Şi floarea stilisată de langă numele sculptorului e in 
genul săpă ur ilor ele pe uşa ele la Cotmeana, care e din 
veacul al XI V-lea. Şi această piatră e la � Iuseui de artă 
bisericească. 
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BISERICILE DIN TROTUS I 
DE N. IORGA 

--0--

Trotuşul, TârguI Trotuşului sau Tatro
şului, fundaţie de Ceangăi pe pământul 
Moldovei, a fost, începând cu secolul al 
XV-lea, o asezare orăsenească de oare-, , 
care importantă la trecătoarea Ghimesului. , , 

În documentele epocei lui Alexandru-

ştiri despre dânsul. Un act de la 1 591 , ro
mănesc, unul din cei mai vechi în limba 
terii, e de la soltuzul Tămas 1. , , , 

TârguI era în drumul tuturor năvălirilor 
si expeditiilor, romănesti si străine. Pe aici .. ,  ) , 

trecu Ştefan Bathory, Voevodul Ardealului, 

Fig. 1 .  - Biserica din Trotuş , ctitorii. 

'cel-Bun, publicate de d. M. Costăchescu 
si în ale lui Stefan-ceI-Mare, strânse la-, , 
olaltă şi date la lumină de 1. Bogdan, el 
nu apare, de şi Matiaş Corvinul trE.'cu pe 
·aici contra lui Stefan, dar în secolul al , 
XVI-lea, când Alexandru Lăpusneanu îsi , , 

.face aici tabăra contra Ardealului \ avem 
, V. Hurmuzaki, xv, locurile arătate la pagina 1, Oj. 

pentru a-şi lua în stăpânire Scaunul regal 
al Poloniei. 

La începutul secolului al XVII-lea, după 
ce Mihai Viteazul îl atinge, întrând în Mol
dova, îl străbate Sigismund Bathory, întor-

, Hasdeu, Arhiva Istorică, 1 ' , p. 105. CI. Iorga, Gesch . 
des rumănischen Volkes, I, pp. 1 63-4, 344. Un document 
la 1. Bogdan, Documente moldo1'eneşti, p. 63. 
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cându-se în Ardeal. Când Turcii chiamă 
Pe Gabriel Bethlen Ardeleanul contra Po
lonilor, la 1 6 17, se văzură iarăşi oşti ungu
reşti printre căsuţele Trotuşului. Aproape 
de Trotus, la Braniste, fu omorât de boierii , , 
săi Septelici si Goia Gaspar-Vodă Gra
tiani, ' învins şi fugar 1. Şi

' 
în luptele mol

dovenesti din vremea lui Vasile Lupu si , , 
Gheorghe Stefan e vorba iarăsi de dânsul 2 .  , , 

În acest secol vechii orăşeni unguri dis-
păruseră. Întâlnim în locul lor pe un Verdeş, 
un Boacă , un Giurgea, un Iftodie, un Statie 
vameşul, Gre c de origine, un şoltuz N e
culai, un Constantin Buhociu. Dar numele 
de Miclăus al soltuzului de la 1 656 amin-, , 
teste încă trecutul 3. , 

Trotusul avea, fireste, vamesi, cămărasi , , , , 
şi dieci. De aici puteau pleca secretari de 
două si trei limbi, si un Trotusan ajunse, , , , 
în veacul al XVI-lea. Logofăt al Moldovei. 

Trotuşul avea, pe lângă fireasca biserică 
a catolicilor, una romănească, aceia chiar 
lângă care s'a aruncat în pripă trupul mă
celărit al Domnului morlah asupra Mol
dovei 1.  Pe la 1 650 era "popă în tărgu în 
Totruşu" un călugăr Hariton 2. 

Această biserică a lui Hariton există si , 
pănă astăzi, prefăcută în chip odios, dar 
păstrând, în zidăria ei devenită informă, 
elerr_entele d� la început. O piatră indes
cifrabilă e aruncată în pridvorul de la care 
se desface în dreapta naosul ; o alta ar fi 
în clopotniţă, ambele nu mai vechi decât 
secolul al XVII-lea. 

Ce e mai interesant acum e pictura de 

1 Iorga, in An. Ac. Rom., XXI, pp. 50- 1 .  
2 V .  Iorga, Studii ş i  documente, IV, pp. IX, LXXII, nota 

1, CXXX, 30 ;  Cronica lui Miron Costin. V. şi locurile 
arătate la tabla din Hurmuzaki, XV. 

. Jl  -I"Orga, �i -şi.-4ocurneRI-€,-V-ll, p. 380, no. 1 6. 

un meşter grec de pe la 1 600-20. Are linii 
în grijite , şi ansamblul e de un frumos efect. 

Ea dă pe ctitori , un boier bărbos, cu 
părul tăiat dîrz, " jupan Anastasie " ,  pe so
ţia lui, " jupăniasa Aniţa" şi doi copii : unul, 
" jupan Costandin " şi fetiţa Catrina. Ei 
poartă hainele obişnuite la începutul se
colului al XVII-lea : lungul caftan blănit al 
bărbaţilor, deschis asupra unui anteriu de 
dedesupt, haina simplă a femeii, care poartă 
un văI potrivit pe frunte întocmai ca în 
chipul de la Suceviţa al mamei lui Ieremia
Vodă Movilă. Liniile înalte, supţiri, elegante 
ale inscripţiilor trimet tot la această epocă. 
Atanasie trebuie să fi fost un străin, însurat 
cu o Moldoveancă, probabil Cămăraşul 
sau vameşul grec al Trotuşului. 

Merită interes forma bisericii pe care 
fundatorii o ţin �pe mâni. Supt coperişul 
fără turn, mărgenit de două cruci, o sin
gură linie de împodobire, zimţuită, supt 
streşină. Trei contralorturi de fiecare parte 
sustin un zid înalt străbătut, sus, de trei , 
fereşti prelungite .  O mare uşă cu chenar 
dă întrare la dreapta prin pronaos. 

Pictura religioasă are şi ea inscripţii a 
căror caligrafie e vădit veche. 

Şi iconografia e mai mult decât odată 
originală. 

Săpături supt podele şi împrejurul bise
ricii ar putea să descopere şi alte urme 
ale vremii mai vechi si, cine stie ?, poate , , 
dacă se va fi pus  vre-odată, piatra de pe 
mormântul V oevodului jertfit de ai  săi. 

1 V. Iorga, in An. Ac. Rom., XXI, p. 39, nota 1 ,  după 
Jancovici, in Hurmuzaki-Bogdan, !II, p. 66 , . in quodam 
monte qui oppido Totrusz imminet, in condensa silva ' ; 
pentru omor ; . Caput autem Gratiani et corpus, in iamdicta 
silva repertum, adhibita pompa funebri solenni, in eccle
sia oppidi totrussienis honorifice conditum est" .  . 

2 --Ghibănesc-u, Surete şi Izvoade, IV, p. 23, nO.�XXVIll_ 

5 

http://patrimoniu.gov.ro



BISERICA DIN CĂLINESTI-PRAHOV A , 
DE GRIGORE IONESCU, ARHITECT. 

--0--

Douăzeci şi opt de krn. spre N. V. de Ploieşti, 
intre margenile Florestilor cu lunca si marea uzină , , 
electrică c1ădită de curând şi malul înverzit pe 
de-asupra căruia se profilează dealurile Măgureni
lor, Prahova îsi miscă apele linistite pe o albie " , 
intinsă, bogată în nisip şi pieh iş. Pe malul drept 

locşor închis, umbrită în zile frumoase de vară 
de câţiva tei bătrâni, se înalţă singuratecă biserica. 

Este unul din monumentele cele mai interesante 
din împrejurimi ; a fost zidită pe timpul Domniei 
lui Matei Basarab, de o mână de boieri ai aces
tuia. Pe pisania de la proscomidie, aproape ştearsă, 

I ' • 

Fig. 1 .  - Vedere spre Sud-Est. 

al ei, dominând valea, Călineştii, un sat liniştit, 
model de aşezare primară, îşi înşiră casele mici 
şi albe, de o parte şi de alta a unui singur drum. 

Pe acest drum, mergând spre orăşelul Filipeştii
de-Târg, pe partea stângă. acolo unde cele două 
şiruri de case ' se răresc pentru a se sfârşi, pe un 

scrisă probabil pe la anul 1 832, se poate ceti : 
Această sfântă biserică s'au zidit din temelii cu 
cheltuiala du�nealor jupân Tănase, Teodora soţia 
sa, [VaJsilache ispravnicul, Maria soţia sa, Mihai . . .  
[DaJfina soţia sa, în zilele bine-credinciosului nostru 
Domn Matei Basarab Voevod, ani de la Adam 7124 

http://patrimoniu.gov.ro



BISERICA DIN CALINEŞTT-PRAHOVA 83 

iar de la Hristos 1616, rămânând nezugrăvită până 
la 1832, şi s'a zugrăvit cu c1zeltuiala dumnealor 
[preo ?]tului Dumitru . . .  

a stat nezugrăvită timp de aproape două sute de 
ani. Această inscripţie nu este, de altfel, decât tăl
măcirea inscripţiei de pe piatra de de-asupra uşii 

RQ���UL BI�RtClI Cnu"�. 
fRftli«lA. 

, ; , 

Fig. 2. Vedere latel'illă dinspre Sud. 

Această inscripţie, făcută cu caractere slav:one 
in coloare de apă, din cauza fumului de la lumâ-

RCLCQCUL BI�C.RIC!1 CrtLlN�STI 
PRAn<ll� .  

- - -- - -

Fig. 3 Detaliu din faţadă. 

nările arse în apropiere, s'a înegrit, şi în parte s'a 
sters. Din sfârsitul inscriptiei nu se mai poate des
iusi nimic. D� această r�latare reiese că biserica , . 

de la intrare, la care s'au mai adăugat cele câteva 
nume, care nu mai pot fi desluşite, ale celor cari 
cu a lor cheltuială au z':!grăvit lăcaşul. În această 
tălmăcire s'a  inscris greşit data zidirii bisericii : în 
locul anului 7154 s'a pus 7 1 24, repetat apoi 
în anii de la Hristos 1 6 1 6, în loc de 1 636. în 
adevăr de de-asupra uşii de la intrare stă scris : 

Această cinstită dumnezeiască cas[ă] zidita-s'au 
prea Izramul 

. 
al Uspenii b[o]g[orodilfe[i] K" AHH 

10 Matei Voevod. n " .\\'kHHf'H [=pomeneşte, Doamne]: 
Tănasie, Tudora, Coce, Iorga [scris p"I'''] Vel 
Spătaru, Catrina � tlP"HHU.dEl'" [jupâneasa lui] . . .  
ar ştira (?) Vasilaclzi ispravnicul, msţa Maiu dnt 
25, vleal 7154 l. 

Arhitectura exterioară. Biserica este c1ădită 
cu straturi de cărămidă roşie, îngropate in mortar 
şi formate din câte trei şiruri de cărămizi, aşezate 
orizontal şi depărtate între ele atât in înălţime, cât 
şi în lăţime, cu grosimea unei cărămizi, alternate 
de suprafeţe mai late, . acoperite cu mortar de co
loarea pietrei. În aceste suprafeţe, din distanţă în 
distanţă, sânt inglobate cărămizi aşezate in picioare 
si succedându':'se două pe muchi si una pe lat. , , 
La jumătatea înălţimii, păreţii sânt brăzdaţi, de 

1 N . . lorga: lTisciipţii, ' II. 
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jur-împrejur, de un brâu lat format de trei şiruri 
de cărămizi aparente : două late-de câte trei cără
mizi fiecare, intrate în raport cu faţa zidului şi fă
când unghiuri ieşite şi scobite la extremităţi, şi unul, 
dintr'un singur sir de o cărămidă, iesit în afară. 
Între sirul median si cele două siru;i mărginase 
se înti�de un câmp 'de mortar. În' dreptul întrării ,  
acest brâu urmează arcul uşii, îar, în dreptul fe
restrelor din sâni, şirul de jos şi cel median se 
opresc si se continuă de cealaltă parte în linie 
dreaptă: Cornisa este formată din cinci siruri de , , 
cărămidă : cele două mărginaşe aşezate pe lat în 
sensul lungimii cap la cap, iar celelalte trei aşe
zate tot pe lat, formând însă trei şiruri de dinţi 
de fierăstrău suprapuşi. De jur-imprejur, supt cor
nişe, se găseşte un şir de ocniţe mari, de 1 , 12 m.  
înălţime şi de Iăţimi variind între 0,90 m.  şi 1 .20 m. 
grupate două câte două. Planul de naştere al 
arcelor care termină aceste ocoiţe fiind pentru toate 

" &�j;\K',m. BISeRiCIi CnutiYSTt 
FR��� . 

Fig, 5. - Planul. 

..,, -
• i . ; 

acelaşi, pentru a se păstra aceiaşi înălţilI,le, ocni
ţele mai late sânt terminate cu cerc eliptic. 

De-asupra întrării principale sânt grupate trei 
ocniţe de înălţime mai mică, din causa brâului 

r= 
l ' 

I 
Fig. 4. - Secţie tranversală. 

median care, urmând arcul usii, le taie. in ocni-, 
ţele din faţada principală se cunosc urme de zu-

grăveală : sfinţi în picioare. 
Peste pronaos se înalţă, dând impresia că 

pătrunde prin acoperiş, o prismă cu basa pă
trată, a cării faţă ce dă spre fatada principală, 
după o mică retragere, se prelungeşte cu o 
suprafaţă în formă de trapez regulat, a cărui 
basă mică formează una din muchile patratului 
de basă al turlei clopotniţei. 

Pe feţele prismei ce se ridică peste pronaos 
sânt câte două rânduri de ocniţe, întrerupte, 
în părţile laterale, de cele două turnuri mici, 
iar în partea posterioară de acoperişul navei. 
Ocniţe1e din rândul de jos sânt mari ; cele de 
de-asupra, despărţite de cele de jos printr'un 
brâu de cărămizi aşezate pe muche, sânt mai 
mici şi corespund câte două pentru fiecare 
ocniţă de jos. 

Caracteristică la această biserică este gru
parea celor trei turnuri, care, având axele 
verticale relativ în acelasi plan, sânt asezate în 
faţada principală. Cele 'două turnuri ' laterale, 
octogonale, foarte neregulate şi strâmbe, por
nind din temelii lipite de corpul bisericii, dau 
impresia a fi fost c1ădite în urmăl. Turla c10-
potniţei, cu secţiunea pătrată, este brăzdată de 
trei şiruri de cărămizi aparente : două la ex
tremităţi şi unul la mijloc, şi are patru goluri 
- pe fIecare faţă câte unul - în ogivă . 

Acoperişul a fost din şiţă. Acum biserica 
este acoperită cu tablă ordinară ; a fost re
novată la anul 1 850 de generalul Mavru. 
Întregul placaj de cărămidă aparentă este a-

dăugat. S'a păstrat însă felul de a�ezare al că-

I Virg. ,Drăghiceanu, in .Anuariul C. .M. 1 . '  din 1915, 
spune că aceste turnuri au fl)st adăugate la 1850. 
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rămizii vechi. Cărămida din care a fost clădită 
biserica, judecând după cărămida din care este 
zidită o moară din localitate, care pare a fi cam 
din aceiaşi epocă, era de dimensiuni mai mici, 
din care causă cărămida de renovare n'a mai 
putut fi aşezată exact ca acea veche, reducân
du-se, probabil, numărul de şiruri în înălţime. 
Datorită acestui fapt, monumentul, privit de la 
distanţă, pare puţin ieşit din scară. 

Arhitectura interioară. Planul este în formă 
de cruce cu trei braţe egale. Pronaosul, de formă 
pătrată, este acoperit cu boltă sferică pe pandan
tivi. Arcurile care susţin bolta se sprijinesc pe 
patru pilaştri de colţ, de dimensiuni mici (0.28 m. 
pe: 0.28 m.) ,  al căror capitel, prin trepte succesive, 

este acoperit tot cu boltă sferică pe pandantivi, 
care se sprijineşte pe arcuri late, neegale între ele' 
În arcul cel mai lat - 2. 10 m.- , care se deschide 
imediat la întrarea în naos, de0parte si de alta, , 
pe o lăţime de 1 .20 m. şi înălţime de 4.35 m. ,  
întrate în  zid cu  38 cm. , s e  găsesc două nişi ci ..... 

lindrice. Sânii, foarte mari, cu o secţiune semi ..... 
circulară de rază R = 2. 1 1  m. ,  sânt acoperiţi cu 
câte un şfert de sferă. Altarul, cu 1 .62 m. mai 
adânc decât sânii, are aceiaşi secţiune, aceiaşi 
înăltime si e acoperit ca si acestia. În partea ' J  J ,  
stângă, imediat după întrare, într'o deschizătură 
dreaptă de 2. 10 m. înăltime si 1 .00 m. adâncime, 
în grosimea zidului, se ' găseşte proscomidia. Lu ..... 
mina necesară este dată de o ferestuică de o 
formă care aminteşte pe acea a pătratului. Tot 

�tL�ţJ�UL ·B1S�RICtJ. CAU!ivSTI 
PRA�A. 

Fig. 6. - Secţie lOilgitudiuilală. 

se măreste până capătă dimensiw dle arcelor ce 
sânt ch�mati a sustinea (0.42 m. X 0.42 m.). În cei 

, , 

doi păreţi laterali se găsesc : două uşi, care dau 
acces la cele două turnuri, prin care, pe o scară 
grosolană de lemn , în spirală, se poate ajunge la 
clopotniţa cu două ferestre. 

Atât uşile, cât şi fereştile sânt nesimetric aşezate 
în raport cu axul pronaosului. Pronaosul este des
părţit de naos printr'un părete de 1 .00 m. grosime. 
Trecerea din pronaos în naos se face printr'un 
arc trilobat susţinut de doi stâlpi groşi nelucraţi, 
angajaţi jumătate în 7idul despărţitor şi sprijiniţi 
pe base care fac cOrp' comun cu · zidul. · Axul ar ..... 
eului, faţă de axul încăperii, este deplasat spre 
dreapta. 

Naosul, cu 2.00 m. mai lung. decât pronaosul, 

în stânga şi în partea de jos se găsesc trei ;ide, 
neegale intre ele, destinate, probabil, păstrării 
lumânărilor. 

Tâmpla este eonstruită din zid de cărămidă cu 
stucatură de ipsos, sărăcăcioasă şi lipsită de inte ..... 
res. Cele două usi în arc trilobat, care dau acces , 
la altar, sânt nesimetric aşezate faţă de axul tâmplei. 

Pictura, făcută din coloare de apă, este aproape 
în întregime ştearsă. Abia se mai cunosc pe ici 
pe colea urme din care se poate vedea că 
a fost de proastă calitate, atât din punct de ve ..... 
dere al execuţiei, cât şi din punct de vedere al 
materialului. În pronaos, unde se mai poate des
luşi ceva, pe părete le despărţitor dintre naos şi 
pronaos se poate vedea, : îl). stânga, supt arcul 
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ee sprijine�te bolta, un grup de trei sfinţi în pi
cioare, în dreapta şi de aceiaşi mărime, unul 
sîngUl", iar în ax un cap de înger înaripat. De-o 
parte şi de alta a celor doi stâlpi au fost zugră
viţi doi sfinţi în picioare în mărime naturală. Zu
grăveala de pe tâmplă, de şi se mai cunQaşte, nu 
presmtă niciun interes. 

lnterioru l bisericii, luminat numai prin cele d-ouă 
ferestre ce se găsesc în sâni, este întunecos. Cred 
că ziditorul a luminat insuficient Iăcasul mai 

. 

mult din nepricepere decât din ideia de a fi dat 
înteriorului o nuanţă de mister religios, de multe 
ori atât de căutat. 
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INSCRIPTIUNI PREISTORICE ÎN ROMÂNIA ? , 
de VLADIMIR DUMITRESCU 

--0 --

D. Tafrali a publicat, supt titlul Inscriptions 
neolithiques en Roumanie ( "Revue Arch. " ,  tomul 
XXXIII, Ianuar-April 1 931 , pp. 14-28 ; fig. în 
text), un articol menit să provoace sensaţie, dând 
însă dovadă de un spirit diletantistic cu desă
vârsire neadmisibil pentru un profesor univer
sita;. Dar să resurnăm întâiu articolul d-sale şi 
apoi să trecem la discutarea lui. 

Învătătorul Nantu din comuna Cosesti (judetul 
Vaslui�) a găsit pe o colină - numit� Făgăraş � 
mai multe resturi preistorice, dintre care două au 
fost date d-lui TafraH pentru Museul din Iaşi : un 
ciob si o săgeată de silex. D. Tafrali vede pe 
ciob

' 
sapte litere inalte între 0,0 15  si 0,0 175 m. " .  

Uită î�Să s ă  spuie dacă aceste liter�, p e  care le 
compară cu unele de la Glozel , sânt incisate sau 
în relief ; în fotografia dată ele apar reliefate. În
treprinzând ulterior " săpături" pe colina Făgăraş, 
d-sa a găsit o pătură arheoiogică de 1 m. , " des 
l 'antiquite bouleversee de fond en comble".  Printre 
fragmentele pictate tip Cucuteni şi printre cele 
cu ornamente în snur s'au găsit si două frag
mente cu inscripţii' : pe un fragme�t, şapte litere 
glozeliene inci sate ; pe al doilea fragment sânt 
pictate patru l itere din acelaşi alfabet. Apoi un 
"pendeloc" de os cu alte litere gravate - din a
celasi alfabet. 

L� aceste descoperiri d. T afrali adaugă două 
fragmente de piatră cu basoreliefuri : unul repre
sintând un cap de animal şi altul jumătatea su
perioară a unei femei sau a unui adolescent, 
găsite la Buneşti (jud. Baia). Pe gâtul animalului 
şi pe reversul pietrei cu bust uman sânt iară 
inscripţii glozeliene. Continuându-şi demonstraţia 
pentru a afirma existenţa acestui alfabet glozelian 
în "neoliticul CI romănesc, d-sa se sprijină şi pe 
toporul de piatră lustruită, gravat cu un cervideu, 
descoperit la Rădăseni si publicat intăiu de d. 
profesor 1. Andries�scu :, care n'a dat importanţă 
celor câteva grav�ri pe care d. T afrali le soco'" 
teşte litere din alfabetul gloze1ian. 

I l. Andrieşescu, Des survivances paUolithiques dans 
le milieu neolithique de la Dacie (extras, p. 7 şi pl. V). 

Conclusia d-Iui Tafrali este foarte netedă : "On 
se trouve en presence d'une veritable ecriture et 
l 'on doit ecarter, a son egard, l 'hypothese de 
marques de chasse, de signes magiques ou de 
propriete, chere a certa ins savants. Il faut, en 
outre, eclairer par la le proces de Glozel, dont 
les pieces les plus decriees, les plaquettes a ins
criptions, sont authentiques et se trouvent con
firmees par les inscriptions de Rădăşeni, Coşeşti 
et Bunesti" . , " " " 

Inainte de a discuta această conc1usie, atât de 
sigur formulată, să vedem ce rămâne în chip 
sigur din toate descoperirile pe care d-sa se ba
sează. Fragmentul cu inscripţie de şapte litere în 
relief - adus d-lui T a fra li , iar nu descoperit de 
d-sa în săpăturile propri! (despre a căror intin
dere de altfel nu stiu nimic precis), - trebuie dat , 
la o parte ca nesiHUf ; atunci când se caută ca 
pe basa a câtorva fragmente să se ajungă la con
clusii atât de radicale, asupra provenienţii acestor 
fragmente nu poate fi nicio umbră de îndoială. 
Cele două fragmente de piatră cu basoreliefuri 
descoperite la Buneşti sânt iar descoperiri întam
plătoare pe care nimeni nu se poate bizui, din 
motivele indicate mai sus. Pe de altă parte nimic 
nu dovedeste că ele datează într'adevăr din 
"neoliticul ;ecent" şi numai inscripţiile glozeliene 
l-au dus pe d-sa la această incorporare. 

D. Tafrali afirmă că " d. A. Van Gennep se în
seală când pretinde că inscriptiile au fost făcute 
�1terior" (p. 24, nota 1 ). T ;tuŞi o examinare 
atentă a inscripţiilor de pe cele două basorelie
furi, în fotografiile publicate de d-sa, ne duce 
la conclusia că d. Gennep nu este prea departe 
de adevăr. Într'adevăr toate literele Încisate par 
a avea un caracter de prospeţime, margenile ne
fiind incă retusate si tocite de vreme. Fundul 
literelor este albicios: ceia ce nu pledează de loc 
pentru vechimea lor, cu atâ t mai mult, cu cât nu 
tot asa se presintă ochiul animah.ilui, realisat prin 
acelaşi procedeu de incisie : vremea a tocit mar
genile şi a dat fundu)ui incisiei ll�eiaşi . .  �olp()re 
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cu restul pietrei. Aceasta din punctul de ve
dere al inscripţiilor. Din punct de vedere al re
alisării plastice, este tot aşa de sigur că aceste 
două fragmente de basoreliefuri n'au nici cea 
mai mică legătură cu plastica neoliticului, cum 
crede u. Tafrali. Fragmentul cu capul de animal 
n'<l;re niciuna din caracteristicele plasticei preis
torice a regiunilor noastre din epoca la care ne 
referim. Fragmentul al doilea de la Buneşti este 
tot aşa de suspect. D. Tafrali ar trebui să cu
noască nenumăratele exemple de figurine umane 
de lut, �i să poată singur recunoaşte că niciunul 
din procedeele întrebuinţate la sculptarea baso
reliefului nu aparţine neoliticului. Nici ochii, nici 
nasul, nici gura, nici ceia ce d-sa numeşte )} că
ciulă" şi care nu e decât părul 1 şi nici restul 
corpului nu sânt sculptate preistoric. Este ceva 
primitiv, de sigur, dar fără legătură cu ceia ce 
cunoaştem noi in epoca pe care d-sa o numeşte 
exclusiv neolitică. Prin urmare, atât din pricină 
că împreună cu aceste fragmente de basoreliefuri 
nu s'a găsit nimic caracteristic 2 pentru epoca în 
care vrea să le situeze, cât şi pentru faptul că 
ele nu-şi găsesc nicio analogie în caracteristicele 
plasticei acestei epoci, avem dreptul să înde
părtăm din discutarea conclusiilor d-lui T afrali 
şi aceste exemplare De sigur d-sa poate să spuie 
că, de şi sculptura în piatră nu este cardcteris
tică acestor vremuri în regiunea dată, exemple 
sânt totuşi cunoscute ; va cita, de sigur, animalele 
de piatră descoperite de d. Andriesescu la Fe
deleseni si la Sălcuţa 3 si figurinele' umane de 
piat;ă (m�rmură) din BuÎgaria 4. Dacă cele două 
figurine animale amintite se îndepărtează si ele 
de la caracteristicele plasticei animale în l�t din 
regiunile noastre, aceasta se datoreşte faptului că 
ele represintă, în chip indiscutabil pentru mine, 
capete de ipopotami şi ca atare nu pot fi so
cotite ca produse ale artei locale, ci ca lucruri de 
import, sau, în orice cas, copiate după modele 
importate. Iar figurinele umane de marmură din 
Bulgaria, au - toate - atât elemente din plastica 
lutului, locală, cât şi din cea sudică, egeică. 
Prin urmare, de şi nu se poate răspinge posi
bilitatea existenţii sculpturii în piatră în această 
epocă, totuşi cele două basoreliefuri de la Bu-

! Acelaşi lucru il bănuieşte şi d. A. Van Gennep, Mercure 
de France, 15 Mart 193 1 ,  p. 699. 

2 Toporul pe care ţeranul descoperitor . l-ar fi găsit" ,  dar 
pe care nu l-a văzut nimeni, trebuie socotit, din punct de 
vedere ştiinţific, ca inexistent. 

• 1. Andrieşescu, o. c. 
• Vezi datele complecte în articolul mieu despre Figu

rinele antropomorfe de os din civilisaţia eneolitică 
lJalcano-danubiană, in Închinare lui N. Iorga (Cluj 1951) .  

neşti sînt departe de a fi sigur preistorice, şi ca 
atare nu ne putem sprijini pe ele. 

Dacă ar fi vorba să se încerce o identificare 
mai precisă , s'ar putea emite ipotesa că e vorba 
de două basoreliefuri barbare, pre- sau post
romane 1. Ba chiar bustul uman ar putea foarte 
bine fi socotit drept o lucrare de artă provin
cială romană barbarisantă. Si n'ar fi de mirare 

, 

ca animalul represintat - cu acel gât dispro ..... 
porţionat de lung - să fi represintat, atunci 
când va fi fost întreg, acel dragon dacic, cu ..... 
noscut de pe Coloana lui Traian : natural , o simplă 
ipotesă. 

În orice cas, d. Tafrali avea datoria să-şi ba
seze afirmaţiile pe comparaţii stilistice, nu ex
clusiv pe inscripţiile glozeliene, cu atât mai mult 
cu cât, după câte ştim, d-sa e profesor de ar
heologie şi de istoria artelor. 

Cât priveşte toporul de piatră cu cervideul 
gravat, descoperit la Rădăşeni, situaţia este puţin 
mai complicată : la Rădăşeni există într'adevăr 
o statiune de ceramică pictată stil Cucuteni A, 

, 

însă condiţiile de descoperire ale toporului sânt 
necunoscute. Pe lângă aceasta capul animalului 
este destul de hibrid, fapt care nu contribuie de 
loc la întărirea convingerii despre autenticitatea 
acestei unelte 2. 

De aceia, singurele fragmente purtând inscripţii 
glozeliene despre care se poate discuta fără a li 
bănui provenienţa sânt cele două fragmente ce
ramice si "pendelocul" de os, descoperite personal 

, 

de d. Tafrali în staţia Cosesti. 
După cum reiese din de�crierea d-sale (p. 20) 

si din fotografia de la p. 19, este la Cosesti o 
�tatie de ceramică pictată de stil Cucuteni Â 3, cu 
pidtură polihromă. Pe unul din fragmente ar fi 
şapte litere incisate, pe celalt patru litere pictate· 
(în ce coloare, d-sa a UitDt să ni spună) 4. 

I Şi d. Van Gennep (loc. cit., pp. 699 şi 702) aminteşte 
că regiunea respectivă a suferit multe lnigraţii de popoare,. 
nevrând să preciseze care ar fi epoca acestor basorelief uri. 

2 Bine inţeles, dacă toporul a fost scos din pământul 
staţiunii Rădăşeni per.sonal de d. prof. Ciurea, atunci re
servele noastre asupra autenticităţii dispar. In ca�ml contrar,. 
ele stau perfect in picioare. Chiar· ·dacă este insă vorba de 
un desemn autentic preistoric, din cele câteva semne zgâ-· 
riate nu se poate trage conc1usia că e vorba de semne 
alfabetiforme. 

S Pentru un articol ştiinţifiC, precisarea asămănării cu 
vasele de la Cucuteni (Tafrali, p. 20) este total insuficientă, 
de oare ce ştie toată lumea că in această staţie sânt două 
stiluri deosebite, A şi B, ca să nu mai vorbim de cel de 
transiţie, A-B. 

• De altfel d. Tafrali spune (p. 21)  că primul fragment 
este toarta unui vas roşu, bine ars, iar al doilea un cioh 
de lut negricios, aşa că nu mai pricepem cum al doilea. 
mai poate fi ... similar cu cel d'intâiu • . . .  
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Se poate oare, numai pe aceste elemente (sin
gurele, a căror fotografie lipseşte din articol, de 
şi ar fi fost singurele care nu trebuiau să lip
sească), să se vorbească de inscripţii glozeliene 
in neoliticul romănesc ? 

Cred că nu. Şi nu numai pentru că " ideile 
preconcepute ne împiedecă să admitem evidenţa" ,  
ci pentru că faptele sânt infinit mai complicate 
decât le vrea d. T afrali. 
" În primul rând, cum explică d-sa că, dintre 

toate staţiunile de ceramică pictată săpate în ul
timii treizeci de ani in România, Polonia, Ucraina, 
etc., niciuna să nu fi dat la iveală fragmente sau 
vase cu inscripţii alfabetice decât cea de la Coşeşti, 
unde probabil nu s'au practicat decât câteva son
dagii ? Sau ne consideră d-sa pe toţi cei cari 
am intreprins săpături sistematice şi de lungă du
rată, orbiţi de preconcepţii ? Cel puţin eu, din 
miile de cioburi si vase ale aceleiasi civilisatii a , " 
ceramicei pictate care mi-au trecut prin mână 
şi pe care le-am examinat cu toată atenţia ne
cesară, n'am găsit niciunul care să aibă cea mai 
mică inscripţie . . .  

Şi apoi, chiar dacă am atribui aceasta întâm
plării, mai sânt alte obiecţii în calea conclusiilor 
categorice ale d-lui T afrali. 

După câte �tiu, descoperirile de la Glozel sânt 
atribuite vechiului neolitic european, deci nu mai 
noi decât mileniul VI a. Chr:, aşa că putem lua 
pentru ele data medie de 5.000 a. Hr. Şi, atunci, 
între alfabetul de la Glozel şi literele glozeliene 
pe care d-sa le consideră "inscripţii neolitice în 
România" ,  este un interval de circa 2.500 de 
ani, de oare ce ceramlca pictată tip Cucuteni A 1 
poate fi datată între 2.800 şi 2.200 a. Hr. , cum 
am arătat aiurea, ea nefiind în niciun cas pur 
neolitică, ci eneolitică 2. Se poate susţinea în chip 
ştiinţîfic că un alfabet preistoric s'a întins peste 
aproape întreg teritoriul Europei, atunci când 
toate celelalte manifestatii ale vietii creatoare , , 
spirituale sânt deosebite ? Şi se poate admite ca 
el să fie dăinuit în forme neschimbate pe puţin 
2.500 de ani ? Iată câteva dintre întrebările ce ni 
sânt suggerate de afirmaţiile d-Iui Tafrali. La nici-

I CL La cronologia della ceramiea dipinfa de!!' Eu

ropa orientale, in Ep/zemeris daco-romana, IV, pp. 257-
303. 

t Să nu se mire d. Tafrali că fac cu insistentă această 
deosebire, de oare ce faptul că se vorbeşte me:eu de ce
ramica pictat ă neoli i ică este tot o preconcepţie, care nu 
se basează pe nicio realitate. Ceramica pictată preistorică 
din România şi imprejurimi  este in intregime eneolitică. 
Iar, dacă la Coşeşti şi aiurea nu s'a găsit metal, aceasta se 
datoreşte intâmplării ,  de oare ce in alte statiuni similare s'a 
găsit aramă. 

' 

una nu se poate răspunde, nu cu dovezi ştiinţifice, 
dar nici măcar cu argumente de bun simţ. Şi, 
atâta vreme cât acestea lipsesc, să ni se dea voie 
să nu credem în existenţa unui alfabet neolitic 
in România. 

De sigur discuţiile în jurul articolului d-lui Tafrali 
nu se vor opri la aceste câteva rândllri fugare. 
Cu atât mai mult, cu cât nu avem, principial şi 
aprioric, niciun motiv să nu credem în posibili
tatea existenţii unui alfabet preistoric în regiunile 
noastre. Dar, pentru dovedirea sigură a unui fapt 
de o importanţă aşa de covârşitoare, trebuie do
vezi mult mai numeroase si mai ales mult mai , 
concludente. Cele câteva semne descifrdte pe res
turile de la Coşeşti-singurele a căror autentici
tate nu o putem discuta-sânt insuficiente pentru 
a ne face să admitem existenta unui alfabet ene-, 
olitic în Moldova. Iar faptul că pentru aceste 
câteva semne locuitorii preistorici ai staţiunii de 
la Cos esti ar fi întrebuintat si relieful si incisia 

J , , ) , 
şi pictura mi se pare iarăşi deosebit de ciudat, 
când vecinii (conationali si conlocuitori din aceiasi , , , 
vreme preistorică) n'au desemnat litere de niciun 
fel. 

Iată de ce nu putem adopta conclusiile d-lui Ta
frali. Goana după sensaţional nu trebuie să-şi facă 
loc în arheologia preistorică romănească, fiindcă, în 
loc să-i folosească, strică acestei ştiinţe, atât de 
criticată de unii istorici. Şi cu atât mai puţin 
poate fi vorba de lămurirea procesului Glozel 
prin aceste descoperiri, indiferent dacă cineva 
este pro sau contra Glozelului. 

.. .. 
Aproape în acelaşi timp cu publicarea superfi

cialului articol al d-lui Tafrali, d. profesor 1. Bianu 
făcea o comunicaţie la Academia Română 1, în 
care ajungea la conclusia că inscripţiile de pe 
basoreliefurile de la Buneşti sânt runice. Dar pă
trunzătorul spirit critic al d-sale l-a făcut să fie 
mult mai puţin afirmativ, schiţând numai soluţiile 
posibile în direcţia interpretării ca rune a inscrip
tiilor de la Bunesti 2. , , 

1 1. Bianu, Inscripţii În limba golică şi În caractere 
runice, descoperite Iăngă Folticeni (Academia Română, 
Memortile secţiunii literare, seria III, tom. V, �·,tlem. 3, Bu
cureşti 193 1 )  

2 D e  sigur divagaţiile d-lui Em. Grigoraş, care vede in 
runele de la Buneşti numele lui .Ipsilandis, Grec din secta 
pitagoriciană" ( r.Dimineaţa" din 24 Octombre ( 931),  sant tot 
aşa de puţin întemeiate ca şi teoriile d-lui Tafrali. Iar ar
Ucolul răspuns al d-Iui P. Constantinescu-Iaşi, publicat în 
acelaşi ziar peste câteva zile, nu dovedeşte că sant într'a
devăr in discuţie semne din alfabetul glozelian. D-sa trans
figurează realitatea când spune că d. A. V. Gennep a 
afirmat că semnele de la Buneşti fac parte din alfabetul 
glozeliiln, fiindcă părerea acestui invăţat nu e de loc aceasta.  

li 
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Tot asa de semnificative sânt reserve1e d-Iui , 

A. Van Gennep : d-sa este înclinat să creadă că 
inscripţiile sânt posterioare basoreliefurilor, ceia ce 
pentru tesa pe care o pledează d. T afrali e cu 
atât mai desastros, cu cât nici basoreliefurile nu 
sânt »neolitice" .  Dar d. A. V. G. spune textual 1 
că : »Les signes rappellent non seulement ceux 
de diverses ecritures egeo-cretoises, mais aussi les 

tamgas turcs, fortement les signes de l'alphabet 
de l 'Orkhon (Siberie extreme orientale), tout au
tant que les runes scandinaves, et, comme le pense 
M. Gorovei, les signes de Glozel" .  

Asa dar nimic mai putin sigur decât afirmatia 
d-Iu'i Tafrali că ar fi vo;ba de semne glozelie�e. 
Toată construcţia d-sale cade, mai ales în lipsa 
fotografiilor§fragmentelor de la Coşeşti. 
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C O M U N I C Ă R I 
DE VIRG. DRAGHlCEANU. 

--0--

MĂNĂSTIREA BOGDAN A-BACĂU 
Inscripţii publicate şi de Melchisedec cu diferenţe de lectură. 

1 .  Piatră de mormânt : 

3 A 6  il 6 iK H  Ji lll' O Q 6 .  KTHT. J Go 0 A rI T 6 il 
eTlIJ (i) E HT 6 il 61' 0 .  MA fJ rI H Go O il M'hH '1. 

.& 6 il .  il O r .  Il P 6 Go f rI .& H  . .& 0  A H H  E ilf O Q1' O .  10 
rI H e [O]HH 1; 0 6 1;0 . .&'1. il 6T �  .ţ 3 P J 1 S  (i)T Go O A rI 

lllH P rI rI (i)T .& O Go fJ tl Go  , rI X O H  [= 1 678] r[odinu] 
,Il Go li, fi. ,lHI T, 

2. Piatră de mormânt : 

6 H e rl A 6  K O J T rI I  O A � il O Go  ililfl l' rII C J Go  

(pentru lll fl T fl J6JGo) K rI Il 6 T f1 H O Go  T O  6 IlJ

K il H O H  IIHl rI TP f1 T O V  (sic) 6 K  T H Go  � f P O 

.& il f1 X H fl Go  M I I  H II O  il H Go T O ilil <I> O H J 6 � 6H 

r Go  iH fl PTI� 23, 1 688 .  

3.  Pe o piatră de mormânt :  

SUPT MARMURA ACASTĂ ZAC DE TĂNĂR 
FOARTE, PRE CARE M'AU SURUPAT NEFĂ
Ţ ARNICA MOARTE, EU CE MĂ NUMESC ION 
CANTACUZEN ÎN NOUL MIEU STAT, AL DOILE 
LOGOFĂT ÎNTR'A ŢĂRII MOLDOVEI SFAT. LAS 
CU MÂNGĂIEA DUPĂ LACRIMI OBIDITE DU MI
VOASTRĂ FRAŢILOR, DUPĂ TRAIURI NECĂJITE 
NU-MI UITAŢI DE DRAGOSTE ŞI DINTR'A MILEI 
DARE, 4V ASrLE P AHARNICE, CĂ EŞTI FRA TE 
MAI MARE, MILĂ ISTE, FRATELE MEU IUBITU 
DE SĂRĂCII MEI. VELEA T 1 762. 

BISERICA RĂDUCANU, T ÂRGU-OCNA 
1 .  Pe un mormânt : 

VÂDUVA LUI VODĂ-CUZA CU IUBIŢII SĂI FII 
LA C. NEGRI. DUREREA ETERNĂ SPRE POl\1E
NIRE. A. C.  NEGRI. A.  B. D. B. 1 1  OCT. 1 877. 

2 .  Pe altul : 

CA TINCA NEGRI, NĂSCUTĂ 1 8 1 0. 
ZULNIA STURDZA, NĂSCUTĂ 1 82 3 - 1 901 . 

VASILE R. STURDZA 1 9 1 1 - 1 9 1 8 . 
CONSTANTIN STURDZA 1 887.  

BISERICA SUBESTI-CÂMPULUNG , , 

Pisania vechii biserici : 
Go1iT .& O P If Go'1.H lI,P'1. K Et  .&'1. .& 6 A 6 HJ 6  Ii U;H 

O Il P 1i  il Go T rI H qlO il E O iK tl ,  GoIH O .& il 61' 0 : 

Go T rI H l.llO ll , I WIK �, ill fi PIlI,  etc. 

BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE
CÂMPULUNG. 

1. Pisanie zugrăvită : 
ACEST SFĂNTU ŞI DUMNEZĂESC OLTARU 

IASTE ZUGRĂVIT ŞI ÎNFRUMUSEŢAT CU NEVO
INŢA DUMNEEI JUPĂNEASA DOSPINA A DUM. 
ŞERB A T VEL CLUC, 1 SNOVE EG. ŞTEFAN, COS
TACm, RADU, IUNCA, SAFTA, BĂLAŞA, PENTRU 
CA ÎN VECI POMENIRE SĂ AIBĂ, ÎN ZILELE LUI 
IOAN VOEVOD, LEAT 7225. MINEA . 

2. Pe alta : 
ACI SE POMENEŞTE MlNEA ZUG., MATEI, 

NEAGOIE, SORA, ST ANCA, IONA. 

INSCRIPŢIE DE LA BISERICA 
DOMNEASCĂ DIN CURTEA-DE-ARGES , 

Domnul arhitect Sterian n i  comunică a1ătu .... 
ratul desemn de pe o inscripţie aflată în exterior 
pe consola marelui arc al frontonului de Sud al 
Bisericii Domnesti din Curtea .... de .... Arges. , , 

î 

Inscripţia de la Biserica Domnească. 

Probabil sânt iniţialele, în greceşte, ale meşte .... 
rilor cioplitori de piatră. 

Ar fi atunci cele mai vechi semne lapidare de 
meşteri ce posedăm. 

, 
1 
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BISERICA DIN ZĂ VIDENI-V ÂLCEA 

Pisanie : 

CU AJUTORIUL SFINTEI ŞI DE VIEA Ţ Ă 
FĂCĂ TOARII TROIŢI ZIDITU-S' AU ACEAST Ă 
SF[Ă]NT Ă ŞI DUMNEZĂEASCĂ BISERICĂ UNDE 
SĂ PRAZNUEŞTE HRAMU ADORMIRII PRECISTEI 
ŞI A ALO SF ANTULUI IOAN BOTEZĂ TORIU, 
DIN TEMELIE S' AU ZIDIT, DIN TEMELIE DE 
DUMNEALUI COCOI U BARBU CARAGIC, ÎM
PREUNĂ CU SOŢAEA DUMNEALUI COCONA 
STANCA,  S'AU ZIDIT LA 1 8 1 5  ŞI RĂPOSAND 
DUMl EALUI AU RĂMAS COCOANA STANA CA
RAGIOCA, SOŢAEA RAPOSATULUI, CU FII DUM
NEALUI: CUCONU BARBU, CUCONU MIHALACHE 
DE AU ÎNFRUMUSEŢAT-O CU ZUGRĂVEALA, 
DUP Ă CUM SĂ VEDE, ŞI S'AU ZUGRĂVIT LA 
LEAT 1 832. ZUGRAVI : MATEI, NAIE, FII, TUDO
RACHE UCENIC. 

Portrete: Barbu Caragic, Stanca, Casandra, fiică, 
Barbu, M ihalache, copii, îmbrc:.caţi în fracuri, şi 
cu pălării largi 'cu panglici roşii ; cocoanele cu 
pălării de paie. Interesante costume. 

BISERICA SLĂ VITESTI-VÂLCEA , 

ACEAST Ă SF ĂNT Ă ŞI DUMNEZEIASCĂ BISE
RICA, UNDE IASTE HRAMUL SFINŢILOR VOIVOZI 
MIHAIL ŞI GAVRILO IASTE ZIDITA DEN TEMELIE 
DE ROBU LUI DUMNEZEU ION SI RADULUI 
SLAvITESCU ŞI JUPĂNEASA MEA BĂLAŞA , SIN 
CHlRCHI ROŞI i\NU VORNIC,  CA SĂ FIE ÎNTRU 
POMENIREA NOASTRĂ ŞI A PĂRINŢILOR NOŞTRI 
ŞI S'AU ZIDIT ÎN ZILELE DOMNULUI .NOSTRU, 
10 GRIGORIE VOIVOD, DĂRUIND CU TOATE 
DECHEASELE CE SĂNT DE TREBUINŢĂ ŞI S'AU 
ZIDIT LA ANlI 72j9 ,  SEPT. 30 (= 1 75 1 ). 

Ctitori zugrăviţi : 

Păretele Sud : Radu , tatăl ; jupan Ianiţă, jup. 
Irimia pah. ,  fratele ctitorului . Păretele Vest : Ştefan 
brat ego, biv log. za vistearie ; Ioniţă Zătreanu, 
nepotu ctitorului ; jupan loniţă, sin vistieru ,  cu 
fii Ion,  Georgie ; jur. Bălaşa, fata Chirchi Vorni
eului Rosăianu ; Stana jup. lui Dumitraşcu, fata 
lui Pătraşcu Milcoveanu. Păretele Nord: jupan 
Dumitraşcu, brat Ioniţă Slăvitescu, jupăneac;a 
Catrina a răposdtului Dreghiţi, fati} Radului Ote
telişanu , jupan Dreghici biv log. za Visterie, so
.crul ctitorului ; jup Radu OIănescu, vornir, văr 
primar ctitorului 

INSCRIPTII DIN T ÂRGOVISTE. 
, , 

Inscripţie pe o splendidă piuliţă din Băleni
Dâmboviţa : 

V ALENTINUS ST AMP LIES MICH GIESSEN IM  
IHAR (sic), 1 632. 

Inscripţie pe o piatră de mormânt în Curtea 
Pârjolescu din Tărgovişte, în faţa Curţii Dom
neşti : 

n p -k C'T' d R H C &  p d S "  s m "  C d R d  (1) Rl'. A H H  SiU'OIt & C

'T'HR.  1 "' n .. 'T'pS ROH ROAd,  l\\ cU.d AEKRP",  KR A II -k ,  

RJ\-k'T' + 3 Hd • • •  KEPdHd,  n d R H r i -k  (sic). 

Pe o piatră de mormânt din Curtea VIădescu, 
în biserica dărâmată de lângă Curtea Domnească : 

n p -k C'T' d R H c -k  p d S "  s m !O  Ap .. rHlt H  CH" rJ\Hro p i E  

RfII R O P H i K  R l'.  A H H  P d A SJ\ ROEROA,  1\\ U.d C f O .  K R ,  

J\ -k'T' f 3 PlH (= 1 6 1 9). 

BISERICA SFÂNTA VINERI. 

Piatră de mormânt:  

FERICIT BĂRBA TULU CARE UMBLĂ ÎN CA
LEA DOMNULUI. 

ACI REPAUSĂ CETĂŢEANULU MIHAILU DRĂ
GHICEA NU , FOSTU PROFESORE LA CELLE 
DINT A I  ŞCOALE NAŢIONALE ROMANE ( 1 86 1 ,  
FEVR. 5). 

(Întemeietorul Şcolilor naţionale din Romanaţi 
si Dâmbovita.) 
, , 

Pe alta : 

VOI CE A VEŢI PUTEREA D' A LUCRA BINELE 
SHI A SPRĂJINI DREPT A TEA, SPERÂND ÎN 
DOMNUL (?). 

VEDEŢI CĂ TOTUL ACI SĂ SF ÂRŞEŞTE. A
CEAST A FfA TRĂ POATE SPUNE cA SUPT 
DÂNSA REPAUSA CETĂTZEANUL NICOLAE Fu� 
SEA , CARE, DUPĂ O VIEŢUIRE DE 74 ANI, LASĂ 
TOTUL SHI SE ÎNTOARSE ACI, SHI ÎN ELEMEN
TELE DIN CARE A FOSTU LUAT, DUPĂ NAS
TRAMUT A TA LEGE A CREATORULUI. 1834, 
MARTIE 1 1 . 

(Fundatorul mai multor biserici din judeţ, socrul 
lui Drăghiceanu). 

BISERICA STAR-CHIOJDU (PRAHOV A) 
Pomelnicul ctitoriLor. Dech. 7. 7258 (= 1 750). Vii ' 

Dumitru, Caterina, Constantin, Ştefan, Maria, 00-
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bra, Voica, Maria, Sanda. Morţi : Dumitru, VOica, 
Antonia, Dobra, Ilie, Sima, Climent, llinca, Maria, 
Rada, Sultana. 

Pe uşile tâmplei: 

VASILIE DIN TÂRNOVO, DECH. 2S, 1 780. 

MĂNĂSTIREA BRADULUI-BUZĂU 
Piatra de mormânt :  

ACI S Ă  ODIHNESCU OASELE ROABEI LUI 
DUM EZEU ALE JUP. R . • . OASELE SOFII . . .  
JUPĂ JULUI RADUL VEL COM • . .  MATEIU BASA
(RAB), MSŢA NOE. 4. DNI, VLET 7162 (= 1 653). 

Pe alta : 

ACr . . .  (M)IHULU BIV VEL VOR . ro MATEIU 
VOIVODA . . .  

Pe alta: 

ACI ODIHNEŞTE OASELE ROBULUI DUMNE
ZE . . , (MA)TEI VOIEVOD . . .  CARELE A ZIDIT 

PĂNĂ SUS DEN TEMELIEA EI, CE I-AU FOSTU 
MOA RTE . . .  7 1 63 ( = 1 653). 

Pe alta : 

[SUPT ACEASTĂ PIA TRĂI SĂ HODlH NESCU 
OASELE ROBEI LUI DUMNEZEU JUP ANEASEI 
(MIHAL)CEA (?) C ARE A FOST JUP.  ARIE .  . .  
(MA)TEIU . . .  BRADULUI . . .  4 ZILE . . .  

Pisanie : 

HRAMUL ŞI FALA SF ĂNTULUI MARELUI MU
CENIC DIMITRIE IVIIROTOCIV AGO, PENTRU SU
FLETU MOŞILOR ŞI A PĂRINŢILOR ŞI ALE 
NOASTRE SĂ FIE POMEr IŢI, VĂ DNI ro MATEI 
VOIEVOD, VLEAT 7650 (= 1 640) I BIST EG. POP 
NICTARIE ŞI ISPRAVNIC BALEA LOG. 

Ctitor! 7Ugrăviţ! în veacul al XIX-lea : Sofica 
şi Radul VeI Comis, ţinând biserica (pe laturea 
Sud), jup. Mihalcea VeI Vor. 

Jupăneasa Neaga, jupan Moise Spatarul şi Stanctl, 
jupăneasa lui Moise, ţinând biserica (ldturea Nord). 
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DE LA COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

Şedinţa din 6 Maiu 1931 
Preşedinte : Gh. Balş. 

Membri presenţi : Al. Lăpedatu , P. Antonescu, V .  Ştefănescu, C. Moisil, 1. Andrieşescu, M. Suţu� 
Secretarul Comisiunii : V. Drăghiceanu. 

Se aprobă spoirea cu var de o coloare puţin 
închisă a bisericii Sf. Gheorghe din Botoşani, spre a 
nu contrasta cu coloarea mobilierului. (No. 4 1 1193 1 ). 

Nu se aprobă facerea unui turn adiacent bi
sericii vechi romano-catolică din orasul Bistrita , I , 
cerut de Episcopia de Cluj - Gherla-, întru cât 
ar strica caracterul acestui important monument, 
care trebuie păstrat în starea .în care se află 
(No. 427/931). 

Comisiunea e de părere a se menţinea bastionul 
cetăţii din centrul oraşului Aiud, care e ruinat, 
primăria oraşului făcând necesarele lucrări pentru 
întreţinerea lui (No. 405/931 ). 

Se aprobă săpăturile la cetătile T etina si Ce-. , J  , 

tatea-Albă în condiţiile în care s'a dat prima 
aprobare, săpături ce se vor executa de Museul 
Militar, conform adresei No. 231 /93 1 .  

D. Andrieşescu face comunicare asupra obiec
telor găsite într'un gorgan din Dobrogea, unde 
s'au descoperit întâmplător o cască de aur asămă
Ilătoare cu cea găsită in Prahova, vârfurî de suliţe, 
vase, etc. D-sa speră să mai găsească, în urma 
.săpăturilor ce intreprinde, şi alte obiecte. 

Nu se poate executa lucrarea de spălare a pic
turii bisericii Sf. Elefterie din Bucureşti cu pre
ţUliile ofertelor înaintate prin raportul parohiei 
No. 420, 931 şi este de părere a se aştepta ca 
parohia să aibă cel puţin suma de 1 30.000 de lei 
disponibilă spre a se face lucrarea în bune con
diţii (No. 420 '93 1 ). 

Se acordă un ajutor de 1 5.000 lei pentru lu
crările strict necesare de acoperiş la castelul 
Martinuzzi din Vinţul-de-Jos, (No. 1 62 931 ). 

Se aprobă devisul pentru lucrările ce urmează; 
a se face în campania anului 1 931 la mănăstirea 
Hurez, mănăstirea Dintr'un Lemn şi biserica Bă
benU de Olteţ, în sumă de 100.000 lei, supt re
serva art. 3 Hurez (No. 190/931 ). 

Se aprobă devisul pentru lucrările ce urmează' 
a se efectua în 1931  la mănăstirea Polovraci, bi-' 
serica Bucovăţ, biserica Căluiul şi mănăstirea 
Tismana, in valoare de lei 50.000 (No. 1 85/93 1 ). 

Se aprobă devisul pentru reparare la Biserica 
Doamnei din Bucureşti, precum şi începerea lu-· 
crărilor (No. 434/93 1 )  î n  limita fondului de lei 
1 20.000 al parohiei. 

Se aprobă devisele pentru lucrările ce urmează 
a se executa la clopotniţa mănăstirii Brebu (con
tinuare) de lei 1 69.000 ; la bisericile Sf. Dumitru şi 
Sf. Gheorghe din Rucăr, pentru terminare, de lei 
85.000 ; la biserica Sf. Vineri din Târgovişte, de 
lei 40.000 (terminare) ; la schitul Negru-Vodă
Muscel, de lei 1 6.000 (terminare). (No. 435,'931 )  . 

Se aprobă devisul de 60.000 lei pentru repa
raţia bisericii din Câmpulung. (No. 435,'931 ). 

Se aprobă devisul de la punctul 1 şi 2 din re
feratul No. 437/931 pentru lucrări la biserica Sf. 
Nicolae din mănăstirea Cernica, urmând a se 
face licitatie. I 

Şedinţa de la 25 Maiu 1931 

Se aprobă referatul d-Iui arhitect Horia T eodoru 
în privinţa reparaţiei Bisericii Doamnei din Bu
Ci:uresti. Se va face licitatie restrânsă chiar de 

, } 

serviciul tehnic al Comisiullii Monumentelor Is
torice, fiind faţă şi represintantul legal al paro
hiei (No. 530, 93 1 ) .  
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Se aprobă referatul d-Iui arhitect Ştefan Balş 
in privinţa reparaţiei bisericii din comuna Pă
troaia, judeţul Dâmboviţa, şi devisul anexat de 
lei 335.000. Lucrarea se va executa în limita fon
dului de care dispune parohia, prin licitaţie, al 
cărui resultat se va comunica spre aprobare. (No. 
532/9.31 .  

Se aprobă devisul pentru reparaţia bisericii 
Adormirea Maicii Domnului din Slatina, judeţul 
Olt, si facerea licitatiei restrânse, al cării resultat 
ni se

' 
va comunica p�ntru aprobare ( o. 299J931 ). 

Se aprobă devisul şi licitaţia restrânsă, conform 
legii, pentru reparaţii la biserica Socola, comuna 
.Bucîumi, judetul Iasi, si se va comunica resultatul 
licîtaţiei pentr� apr�ba�e. (No. 515/931 ). 

Se aprobă referatul d-lui arhitect 1. Atanasescu 
·asupra lucrărilor de reparaţie la bisel ica Brădeştii
din-Faţă, judeţul Dolj, conform devisului de lei 
140.000 şi a planurilor aprobate. Se va face lici
taţie restrânsă, al cării resultat ni se va comunica 
pentru aprobare. (No. 377/931 ). 

Se aprobă devisul de reparaţie a bisericii Mi
hai-Vodă din Bucureşti, - vechea cornişă, -
pentru suma de lei 50.000, căutându-se a se pro
voca o concurenţă printre casele specialiste în 
.acest gen de lucrări. (No. 446/931 ). 

Se aprobă referatul d-Iui arhitect Şt. Becu în 

privinţa reparaţiei bisericii din comuna Geamăna, 
judeţul Argeş, precum şi devisul intocmit de ser
viciul nostru tehnic de lei 330.00:). Se va face 
licitaţie restrânsă, al cării resultat ni se va co
munica spre aprobare (No. 372 931 ). 

Se aprobă devisul de reparaţii al bisericii din 
comuna Deagu-de-Sus, judeţul Argeş, intocmit 
de serviciul tehnic al Comisiunii Monumentelor 
Istorice. Se va face licitaţie restrânsă, al cărei re
suItat ni se va comunica spre aprcbare. În pri
vinţa picturii se va adresa unui pictor specialist. 
(No. 592/93 1) .  

Se aprobă referatul d-Iui arhitect N .  Ghika in 
privinţa reparaţiei bise.icii Sf. Nicolae din co
muna Comanca, judetul Romanati, si al devisului , , , 

de lei 345.000 întocmit de serviciul tehnic a l  
Comisiunii Munumente10r Istorice. Se va face 
licitaţie re strânsă, al cării resultat ni se va co
munica pentru aprobare. Lucrarea se va executa 
din fondurile parohiei, supt controlul si directi
vele d-lui arhitect I .  Atanasescu (No. 401 ). 

Se aprobă desemnurile pentru strane la biserica 
Sft. Elefterie din Bucuresti, cu modificările in-

, 

dicate în referatul serviciului tehnic al Comisiunii. 
Lucrările se vor face din fondurile parohiei, ţînân
du-se licitaţie restrânsă (No. 5 1 6/93 1 )  . 

Şedinţa din 12 Iunie 1 931 
Preşedinte : Gh. Balş. 
Membri presenfi : Pr. N. Popescu, M. Suţu, Ar. Verona. 
Secretarul ComisiunU : V. Drăghiceanu. 

Comisiunea nu aprobă executarea cafasului la 
biserica Sf. Elefterie din Bucureşti, din pricina 
spaţiului restrâns şi pentru a nu strica pers
pectiva estetică a bisericii şi a picturilor (No. 
305/931 ). 

Se aprobă pictarea portrete1or mamei şi surorii 
d-Iui C. Găleşteanu din Craiova pe păretele 
din pronaosul bisericii comunii Enuşeşti, judeţul 
Romanaţi, întrucât domniile lor, descendentele 
ctitorilor, au contribuit la intre ţinerea bisericii 
(No. 451 /93 1 ). 

Se aprobă executarea spălării unui panou de 
pictorul Petrescu Haralambie, la biserica Se. Elef
terie din Bucureşti. D. Verona e rugat a ve
dea modul cum s'a făcut spălarea (No. 645 
din 1 93 1 ) . 

Comisiunea Monumentelor Istorice a intervenit 
la Primăria din Iaşi de mai multe ori în privinţa 
exproprierii terenului bisericii Sf. Nicolae Domnesc, 
fără a obtinea un resultat. înalt Prea Sfintitul , , 

Mitropolit e rugat a lămuri întăiu chestiunea 

acestei exproprieri prin Contenciosul Consiliului 
Central Bisericesc (No. 626/931 ). 

Se aprobă devisul de 90.000 lei pentru repa
raţiunea bisericii filiale Vişan, parohia Socola, co
muna Buciurni, judeţul Iaşi (N o. 642/931 ) ;  se 
aprobă resultatul licitaţiei ţinută la Serviciul tech
nic al Comisiunii Monumentelor Istorice pentru 
lucrări de restaurare la Biserica Doamnei din 
Bucureşti, aprobându-se oferta domnului arhitect 
Al. Popovici, fiind cea mai avantagioasă (No. 633 
din 1931 ) ,  precum şi resultatul licitaţiei pentru 
lucrări la biserica mănăstirii Brebu, Sf. Dumitru 
din Rucăr, schitul Negru-Vodă, biserica Sf. Vineri 
din Târgovişte, biserica Se. Gheorghe din Câm
pul ung (N o. 551 /93 1 ), aprobându-se oferta d-Iui 
arhitect Popovici pentru biserica Brebu, iar pen
tru celelalte a d-lui B. T utănescu. 

Se aprobă devisul de lei 120.000 pentru con
tinuarea lucrărilor de restaurare a picturii bisericii 
mănăstirii Cozia-Vâlcea de dd. : pictor 1. Mihail 
si G. Teodorescu (No. 289i93 1 ). 
, 
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N. IORGA,  Trois eglises de village valaques : 
Pietroşiţa, Calvini et Cremenari. 

L'eglise de Pietroşiţa date du XVIII-e siecle : 
elIe a d�s fresques d'un certain interet. CelIe de 
Calvini, de la seconde moitie du meme siecle, 
conserve les siennes dans toute leur fraîcheur 
initiale ; les portraits des fondateurs ont un inte
ret historique. A celle de Cremenari, sur un pla
teau souscarpathique, elevee par des paysans 
libres, un element de folklore s'y ajoute, aussi dans 
les croix du petit cimetiere. 

N. IORGA, Les icânes du Musee de Sinaia. 
Le Musee de Sinaia contient des objets du 

culte rassembles dans les eglises dont le patronat 
appartient a l 'Ephorie des Hopitaux Civils. Tres 
belle l'image, du commencement du XVIJ-e 
siecle, qui presente les trois Anges dans la mai
son d'Abraham. D'autres icones, venant de la 
faroille des Cantacuzenes, vers 1 700, ont une 
valeur inferieure. 

G. BALŞ, La poutre et l'arc. Resume aux pages 
68-69. 

VLADIMIR DUMITRESCU, Ceramique peinte e
neolitique du Sud-Est europeen. 

L'auteur distingue trois regions pour l'art de la 
ceramique peinte a l'epoque neolithique en Rou
manie. Des rapports sont fixes avec la ceramique 
ukrainiene. lour a tour est analysee la technique, 
les formes et les ornements, avec des pieces ii 
l'appui. Pour l'origine l'auteur est dispose ii la 
chercher, en rapport avec les decouvertes de 
Suse, en Mesopotamie. Un resume de l'artide, 
tfes circonstancie, est impossible. 

N. IORGA , Encore une pierre tombale de Mathieu 
Basarab ? 

Il est question d'une note, datant de 1 834, 
concernant la pierre tom bale acephale du XVII-e 
siecle, publiee deja dans le "Bulletin" .  Elle aurait 
recouvert les restes du prince Mathieu Basarab. 
On ne peut pas l'admettre. Des rapports sont 
indiques avec d'autres portraits sur des pierres 
sepulcrales ou sur des couvertures brodees les. 
recouvrant. 

N. IORGA, Les eglises de Trotuş. 
A T rotuş (Moldavie occidentale), l'eglise pres 

de laquelle a ete enterre le prince assasslne Gas
pard Gratiani, doU etre ancienne : sa forme le 
montre. Mais les bonnes fresques, d'un caractere 
iconographique original, appartiennent au com-
mencement du XVII-e siecle. 

GREGOIRE IONESCU, L'eglise de Călineşti-Pra
/10 va. 

A Călineşti J'eglise est de 1646. L'appareil en 
briques et ciment est d'un aspect agrea bie ; les 
anciennes tours ont ete conservees. 

VLADIMIR DUMiTRESCU, Inscriptions prehisto
riques en Roumanie. 

L'auteur demontre que les conclusions de M. 
O. Tafrali dans la "Revue archeologique " ,  XXXIII, 
sur des caracteres glozeliens dans une pierre 
trouvee en Moldavie et dans tel aufre cas mol
dave ne peuvent pas etre admises. 

VIRG. DRAGHICEANU, Inscriptions d'eglises. 

Partie officielle. 

http://patrimoniu.gov.ro



R E D A C T I A : , 

SECRETARIATUL COMISIIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

BUCURESTI. - STRADA GENERAL BERTHELOT No. 26 . . 
Secretar-Director : VIRGILIU N. DRÂGHICEANU 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele librării din Ţară. 
Studentii, !Jfofesorii si" preotii au 45 o �  reducere, adresându-se Secretariatului. , " 

Fiecare fasciculă apare în două ediţii : 
Ediţia pe hârtie chromo Lei 120. - Ediţia pe hârtie velină Lei 90. 

La Secretariatul Comisiunii se poate procura Buletinul Comisiunii pe anul 1923, 
consacrat Curţii Domneşti din Argeş. Exemplar de lux cu text frances Lei 1 . 100, 
fără text frances Lei 1 .000. Exemplar pe hârtie velină cu text frances Lei 600, 

fără text frances Lei 500. 

http://patrimoniu.gov.ro



P R E Ţ U L  
L E I 120 

http://patrimoniu.gov.ro



ANUL XXIV. - PASC. 69. IULIE - SEPTEMBRE 1931 .  

BULETINUL 

C OMIS IUNII  

MONUMENTELOR ISTORICE 

PUBLICA TIUNE TRIMESTRIALĂ 1 

1 9 3 1 

Aşezământul tipografic DATINA ROMÂNEASCĂ + Vălenii-de-Munte 

http://patrimoniu.gov.ro



MINISTERIUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ŞI AL CULTELOR 
MINISTRU : N. IORGA 

COMISIUNEA MONUMENIELOR ISTORICE 
PREŞEDINTE : N. IORGA 

Membri : IOAN ANDRIESESCU, PETRU ANTOI ESCU, GEORGE BALS, ALEXANDRU LĂPEDATU, ; . 

CONST. MOISIL, PR. NIC. POPESCU, MIHAIL SUŢU, ARTUR VERONA. 
Secretar-Director : VIRGILIU N. DRĂGHICEANU. 
Arhitect-Sef : N. GHIKA -BUDESTI. 

, ; 

C U P R I N S U L  
T E  X T :  

G. BALŞ : Despre biserica Prislopu1ui 
N. IORGA : Biserica veche din Bătrâni ' 
P.  COMAN : Cele mai vechr cruci ale Măţăului (Muscel). 
VIRGILIU N. DRĂGHICEANU : Monumentele istorice din Oltenia 
N. IORGA . Biserica episcopală din Argeş în literatură 
N. IORGA : Pridvoru l de la Colţea . . . 

97 
10 1  
102 
105 
136 
136 
137 
143 
144 

ARHITECTUL PAUL SMARANDESCU : O casă veche : Casa Me1ik 
Cronică . 
Resumat frances 

I L U S T R A T I I : 

Despre biserica Prislopului. 

Fig. 1 .  Biserica Prislopului • • 97 
Fig. 2. Vodita. Planul complectat după Bul. Corn. 

Mon. Ist. • . . . 93 
Fig. 3. Calenici 98 
Fig. 4. Cruşevat 98 
Fig. 5. Rudernţa 98 
Fig. 6. Cozia . . 9 )  
Fig. 7 şi 8. Prislop 99 
Fig. 9. Prislop 100 

Monumentele istorice din Oltenia. 
1 .  Casele lui Magheru. 105 
2. Cula Pojogeni • • 106 
3. Biserica din Pojogeni L 6  
4. Cula illn Mosculeşti . • • . 1 07 
5. Scheletul unei case-cuie Bibeşti-Gorj 108 
6. Cula lui Cocoş Crăsnaru • . • 108 
7. Cula popii Ion • . • . . le9 
8. Biserica şi Mănăstirea Strâmba-Gorj 1 1 0 
9. Biserica Bengeştii-Gorj • 1 1 1  

!O. Casa Staicului Bengescu 1 1 2 
1 1.' Zidurile Băniei Craiovei 1 1 2 
12.  Biserica Preajba 1 1 3 
13.  Casa Jiianului . • 1 1 3 
1 4. Poarta curţii Jienilor 1 1 4 
1 5. Biserica Mofleni . 1 14 
16. Schitul Topolniţa . , • • . . 1 15 
1 7. Arcadă in stuc de-asupra portii de intrare 1 17 
18.  Biserica din Străjeştii-de-sus 1 1 8 
19. Biserica illn Străjeştii-de-jos 1 19 

20. Biserica Buzeşfilor, Stăneşti . . • 1 1 9 
2 1 .  Biserica Mănăstirii Mamul, Lungeşti 1 20 
22. Biserica Mănăstirii Mamul . 1 2 1  
23: Mănăstirea Şerbăneşti . . 1 'l I  
24. Surpatele. Vedere generală. 1 22 
25. Surpatele. Vedere interioară 1 23 
26. Biserica Mănăstirii Surpatele • 1 23 
27. Mănăstirea DintT'un lemn, Vâlcea . . 1 24 
28. Biserica Mănăstirii Dintr'un lemn, Vâlcea • . 1 25 
29. Vedere generală asupra Mănăstirii Dintr'un lemn 1 25 
30. Cetăţuia, Vâlcea • 126 

, 

3L Biserica Oltenii, Vâlcea . . • 127 
32. Schitul Fedeleşoiu-Argeş . • . 1'28 
33. Biserica Domnească din Ocnele Mari 1 29 
3+. Casă Veche din Ocnele-Mari . 1 29 
35. Casă veche din Ocnă . . . • 1 30 
36. Casă veche din Ocnele Mari-Vâlcea 130 
37. Mănăstirea Titireciul, Vâlcea • 1 3 1  
38. Schitul Goleştii Muscel. .. • 1 32 
39. Paraclisul Culei Furnicoşi-Muscel . " 133 
40. Cula-Şcoală din Furrncoşi-Muscel . . •  133 
4L Biserica Schitulul Goleşti-MusceI . . •  1 34 
42. Detaliu din chenarul uşii bisericii DobrenHlfov 1 34-
43. Urmele reduitului cetăţii Jidova-Muscel • 1 34 
44. Casă veche a unui Sas din Câmpulung • • • 135 
45. Urmele turnului de flanc are al porţilor cetătii Jidova 1 35 

O casă I'eche : Casa Mellk 

L Casa Melik. - Releveu in 1920. - Fatada prin-
cipală . . • . . . . • •  1 37 

2. Casa Melik. - Releveu in 1 920. - Faţada poste-
rioară . . . . . . . • • • 1 37 

. 3. Casa Melik. - Releveu in 1 920. -= Fatada laterală. 1 38  
4. Cas] Melik. - Releveu i n  1 920. - Fatada laterală. 1 38 
5. Casa Melik. - Releveu in 1 920. - Secţie prin A. B. 1 38 
6. Casa Melik - Releveu in 1920. - Secţie prin C. D. 138 
7. Casa Melik. - Releveu in 1 9-20. - Planul subso-

lului . . • • • • . " 138 
8. Casa Melik. - Releveu in 1920. - Planul parie-

rului • . • . • • . • •  138 
9. Casa Melik. - Planul subsol ului inillcând moill-

ficările introduse la restaurare • • • • 139 
1 0. Casa Melik. - Planul parterului indicând moill-

ficările 'introduse la restaurare . " 139 
1 1 .  Casa Melik. - Detaliul amenajărilor Jăcute la in-

trarea principală cu ocasia restaurării 1 39 
1 '2. Casa Melik. - Fotografiată in 1932 . 140 
1 3. Casa Melik. - Fotografiată în 1932 . • ' . 140 
14. Casa Melik. - Fotografiată in- 1 920, inalnte de 

restaurare . . • • • •  • .  1 4 1  
1 5. Casa Melik. - Fotografiată i n  1 932 . 1 4 1 
16. Casă veche din Str. Spătarului No. 8, fotogra-

fiată in 1 920 1 4 1  

http://patrimoniu.gov.ro



DESPRE BISERICA PRISLOPULUI 
D E  G. BALŞ. 

-- 0--

Biserica mănăstirii Prislop, din tinutul 
H3.ţegului, se zice a fi fost clădită de popa 
Nicodim, care a făcut întăiu Vodiţa şi pe 
urmă Tismana. 

Dar, pe când r primele două ctitorii sânt 
adeverite prin documente 1, aceia a Pris
lopului e cunoscută numai prin tradiţie. Iar 
în a doua jumătate a vea-
cului al XVI-lea a fost re-
făcută de Domnita ZalT'fira 

, 

(fa ta lui M oise-Vodă), care 
este şi înmormântată în prid-
vorul bisericii 2. �5'2 . 30 

Ulterior, clădirea a ars si 
, 

a fost reparată de mai multe 
ori. O ultimă restaurare s'a 
făcut acum câţiva ani, când 
s'au consolidat zidurile si ten-

, 

cuit faţada, dându-:-se înfă-
tisarea ce o are azi. , , 

Pănă la ce punct fost-a 
biserica refăcută si schimbată 

, 

în decursul vremurilor, si ce 
, 

mai poate fi de la început ? 
Pănă acuma puţin timp, ma� 

terialul de comparaţie pentru 
această cercetare ni lipsia în 
cea mai mare parte, căci , 
din celelalte ctitorii ale lui 
Nicodim, Tismana de almintrelea de un 
alt tip - - a fost aşa de des prefăcută, în 
cât fără lucrări speciale nu se poate decât 
foarte imperfect vedea care a fost planul ei 

1 CL Ştefulescu. Tismana. 
2 Iorga. Istoria Bisericii romăneşti, J .  p. 1 39; V. Vătăşianu, 

Vecbile biserici din jud. Hunedoara, p. 5 1 .  
B,, ' Co " , - .11011. IsI. - 1 .  

primitiv, iar V odiţa era aproape necuno
scută. 

La al doilea Congres de studii bizantine 
de la Belgrad 1 ,  am arătat un plan al V 0-
diţei, reconstituit după puţinele resturi ce se 
mai vedeau 2 şi după unele măsuri date de 
Ştefulescu j iar săpăturile întreprinse ul-

Fig 1 .  - Biserica Prislopului. 

terior de d. V. Drăghiceanu 3 au confir
mat această reconstituire. 

J CL G. Balş. lnfluence du plan Serbe sur le plan des eglises 
roumaines in .L'Art byzantin cbez les Slaves", p. 282. 

2 .BIlI. Com. Mon. lst. ", 19 1 �, p.  97 ; V. Drăghiceanu, 
Vodi/a. 

3 "Bul. C011l. Mon. lst.", 1 929, p. 1 50. 
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Fig. '2.  Vadiţa. 

Planul camplecla! după Bul. Corn. Man. Ist. 

Planul Vodiţei aparţine planului biserici
lor sârbesti zise ale Moravei, din care face , 
parte şi Cozi a ( 1 393), zidită pe când trăia 
încă Nicodim (r.lOrt în 1 406) . 

Cei a ce vedem azi la naos e planul 
fundaţiilor şi la pronaos, numai , zidurile se 
mai înaltă mai sus, arătând nasterea boltei. , , 
Am arătat pe plan proiecţiunea bolţilor naosu-

boltă, tot semicilindrică, are 
axa ei transversală. 

Toate aceste biserici au 
dispoziţia tipică a şcolii de 
la Morava, cu "b2rceau «�  
urile longitudinale Est şi Vest 
ale naosului şi cu cele patru 
nişe, câte două pe fiecare pă
rete Nord şi Sud, în dreapta 
şi în stânga absidelor laterale. 

Si Vodita a avut, ca toate , , 
celelalte biserici din acest 
grup, colţurile exterioare ale 
absidelor însemnate prin co� 

lui care nu mai există, astfel cum trebuia, W , ·1 , j , î , i , i , i, r , r , i ,r 
fără îndoială, să se presinte. F' 3 C I ' . 19. . - a erucJ. 

Fi>! . 4 -- Cruşevaţ. 

Se poate compara cu planurile de la Ca
lenici, Cruşevaţ, Rudeniţa, Veluce, Naupara 
din Serbia, cu deosehirea însă că aceste 
biserici au bolţile pronaosului în calotă sfe
rică, sau în cruce (Cruşevaţ) sau în semi
cilindru cu axa longitudinală, (Ve1uce) , pe 
când cu bolta în semicilindru cu axa trans
versală nu se află. 

Cozia, de asemened , care e după acelaşi 
plan, are pronaosul boltit în "berceau « ,  cu 
axa longitudinală, pe când la Vodita această 

lonete angajjte, iar feţele dintre ele re
trase de două ori din planul zidului. O 
piatră ce ni-a rămas o arată clar ' .  

Dacă ' ne uităm acuma la planul Pris
lopului, vom vedea o mare asămănare. 
Nişe1e despre Est ale naosului sânt mai 
puţin lungi[E'., dar pronaosul este boltit 

I 

fiy 5. - Rudeniţa. 

I Vezi ar!. citat, fig. 1 4. 
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DESPRE BISERICA PRISLOPULUl 

. ; ',!U I i i  i I 1 I i i i I i i T ! i I i i  I 
Fig t. - Cozia . 

ca la Vodiţa, având fiecare din 
aceste două biserici un berceau 
cu axa transversală, recăzând 
pe o mică ieşitură a zidurilor 
Est si Vest. 

I 

Deci, din toate bisericile de 
tipul Moravei ce le-am citat, 
Vodiţa şi Prislop sânt cele care 
par mai înrudite. 

Biserica de la Prislop diferă 
de cele sârb esti si de Cozia 

I , 

prin dispoziţia a câte două fe
resti în fiecare 'absidă în loc de , 
câte una, iar bolta altarului, în 
loc să ajungă la aceiasi înăltime , , 
ca "berceau " -ul Est al naosului, 
se ridică mai sus. O asemenea 
disposiţie e foarte rară la noi 
- sau în Serbia -- , si cred că , 
trebuie atribuită uneia din nu
meroasele prefaceri ale bisericii. 

În exterior biserica presintă 
acuma o decoraţie a paramen
tului compusă din arcade oarbe, 
care leagă nişte stâ1pişori anga
jati, asezati la unghiurile absi-I I I 
delor şi ale turlei, mai mult sau 
mai puţin ca în bisericile sâr-

, 1 Ge 

. �  

-- -
1 

Fig. 7 şi 8. - Pris!op . 

. \ 3 

o 
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besti ; arcadele însă, brâul, ocniţele, sânt 
, 

fan tesiste. 
Dacă aceste colonete angajate au exis ..... 

tat, ar ti o preţioasă 
indicatie. 

, 

În de semnul publi-
cat de " Corn. Mon. 
Ist . ,  secţia Transilva ..... 
n ia" , în raportul d-Iui 
arh. R. Wagner din 
1 923 nu se văd ; dar 
se arată că a trebuit 
de sigur să existe ; pe 
ce se bazează această 
presupunere nu se 
spune. 

In resumat, vedem 
că planul şi cea mai 

poate şi fereştile sinurilor pot fi - plansibil 
- - atribuite unor prefaceri ulterioare. 

Se poate deci conchide că, în mare 
parte, biserica de azi 
a Prislopulul mai este 
biserica lui Nicodim 1 .  

Astfel ciclul biseri
cilor de tipul sârbesc 
al Moravei de la noi 
se compune din cele 
patru biserici de la : 
Vodiţa, Tismana, Pris
lop şi Cozia. 

mare parte din zidu..... Fig. 9. - Prislop. 

Inrâur irea acestui 
grup - precum se ştie 
- a mers mai departe 
şi prin intermediarul 
lui influenţa sârbească 

adânc răsunet asupra arhitecturi i rile şi boltirile corespund perfect cu planul a avut un 
Moravei Deosebirile ,  ca bolta altarului sau noastre. 

R E S U M E. 

L'eglise de Prislop , pres de Haţeg, en 
Transylvanie, construite vers la fin du 
XIV -e siecle par le moine serbe Nicodeme, 
qui a construit Vodiţa et Tismana, a ete 
reconstrui te d'abord au XVI ..... e siecle, puis 
remaniee et restauree a plusieurs reprises. 

L'examen du plan et sa comparaison 
avec celui de Vodiţa montre que i' eglise 

actuelle est encore, en grande partie, celle 
de l 'epoque de la fondation. Elle appartient 
au groupe dit de la Morava, qui compte 
quatre representants en Roumanie : Vodiţa, 
Tismana, Cozi a et Prislop. C'est, en tres 
grande partie, par l 'entremise de ce groupe 
que l'influence du plan serbe s'est exercee 
sur l'architecture valaque. 
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BISERICA VECHE DIN BĂTRÂNi 
DE N. IORGA 

--0 --

La stânga drumului ce duce la Stari
-Chiojd sau Chiojdul-Mare, foarte veche 
asezare, al cării nume de K6vesd arată ori-, 
-gini ungureşti depărtate, se merge la satul 
Bătrâni. 

" Bătrânii " arată satul de origine, de unde 
s'au format altele prin deslocuire. E un fe
nomen asemenea cu acela observat de d. 
H.  H. Stahl în Arhiva d-lui Gusti. S'ar 
putea găsi şi o asămănare cu ver sacrum, 
cu plecarea tinerilor, din datinele Germa
nilor în epoca migrărilor. 

Într'un proces cu răposata Elena Kreţu
lescu s'au adus înainte, printr'un memoriu 
tipărit, purtând iscălitura d-lor general Io
nescu, Chehaia si Sava, unele documente , 
mai vechi ale localităţii. In sat se mai păs-
trează, mi s'a spus, multe, care ar fi şi pe 
pergament. 

Dar cea mai veche din cele două bise
rici, acuma în complectă ruină, nu datează 
decât de la 1 808, fiind apoi reparată la 
1 850. 

Inscripţia, distrusă în parte din causa re1ei 
calităţi a pietrei, are acest cuprins : 

" Această sfăntă biserică ziditu-s'au cu 
hramul Întrării în beserică a preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu si a Cuvioasei 
Paraschevei si s'au sfintit 'în leat 1 808, 
luI. 27, în vr�amea când' să afla armia ro� 
sească într' aeastă ţară, în zil. prea-înnăl. 
Înpăr. Alexandru Pavlovie a toată Rosia, 
cu ajutoriul de la mulţi pravoslavnici creş
tini ; car[i] au fost mai silitori sânt aceştiia : 
Stavru băcan si Alecsandru fii-său ot Vă
lean[i] , Stanimlr Bătrâneanu şi cu fieorii 
lui, anume pop Iane, Ioan şi Gheorghie, 
Dum., Pa .. . , Stefan, Macavei, pop Dimitrie, 
pop Ion, Pa . . �, Stan ... nca, pop Petre ... , pop 
Ioan ... Dumitru ; 1 850 vIto, luI. " 

Forma e a primei clădiri, afară de unele 

adausuri de lemnărie în fată. De atunci e , 
frumosul chenar înflorit pe uşorii de piatră. 
Pictura de pe laturi, interesantă ca folklore 
artistic şi iconografic, cu Sf. Ilie, cu Sf. Du
mitru , cu cei patru " vânători " ,  cu Adam 
şi Eva muncind, etc. , aparţine aceleiaşi epoci 
si samănă cu aceia din vechea biserică de , 
la Ogretin. 

În schimb, din reaua epocă de la 1 850 
era toată pictura interioară, înc1usiv a ca
tapetesmei, încă păstrată, precum şi sfinţii 
cei mari de pe păretele exterior din faţă. 
Icoanele sânt azi la Museul din Vălenii
de-Munte : una vine de la Podeni şi poartă 
iscălitura meşterului Andronicescul, pictor 
cu aplecări originale : " Cu chieltuiala părin
telui Gherasim iermonah proin egumen 
Podenilor ; 1 8 1 8, A vgst 25 " .  

Între cărtile bisericesti, mutate la biserica , , 
mai nouă, relevez : Triodul din 7277, An-
thologhionul de Bucureşti din 1 786 (care 
dă înfătisarea Mitropoliei bucurestene la , , , 
acea dată) ,  Penticostariul din Bucuresti, 1 800. , 

Unele au însemnări. Pe un Octoih acefal 
se ceteste : , 

" Să să stie că la acest Octoic am dat si , , 
parale 3 tocma, pop Staico ot Bătrăni ; iar 
care o strica slovele ce arăt eu, să fie afu
risit de trei sute sfinti părinti de la N echeia. , , 
Aeasta am dat cănd l-au adus nasa-mieu , 
Mirica de la Bucureşti, iar cumpărătoarea 
iaste cu tI. 1 0, s'au rămas bani buni " .  , 

Mirică si sotia lui Floarea apar ca dă-, , 
ruitori şi pe "Penticostariul " din 1 800. 

"Mineiul " de Ramnic pe Ianuar are în 
această calitate o sumă de săteni cu nume 
vechi : Dragomir şi Neaga, Cărste, Panait 
şi T udora, Gherghe şi Elina, T oader şi Du
mitrana, Vlad si Marica, Soare, Stroe sin , 
Pană, Anghelina. 
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CELE MAI VECHI CRUCI ALE MĂ Ţ ĂULUI (MUSCEL) 
DE P. COMAN 

--0 --

Despre aceste cruci - ale căror inscripţii 
le publicăm aid - ,  s'a spus şi încă se spune 
că sânt foarte vechi '. Se afirmă - si cu , 
destulă tărie - că aceste monumente reli
gioase (în general) sânt ridicate din causa 
ciumii. 

In decursul vremii, mult e legende ori 
versiuni si-au luat viată si circulă si azi 

J . , , 

oral între "Localnici, în legătură cu rostul şi 
vechimea lor. Renunţăm însă - fiindcă nu 
e nici locul - să le reproducem aici. Se va 
aminti pe scurt câte ceva mai important 
despre fiecare. 

In privinţa felului de transcriere a inscrip
ţiilor am păstrat ortografia de azi. 

Ţin să mulţămesc pentru unele binevoi
toare lămuriri d-lor profesori : Constantin 
Marinescu si Emil Petrovici. 

, 

InsC1'ipţia de pe crucea de la Nicolae Cru
cerul (Nicolae Ba buşi). 

(Pe partea din faţă :) 
Cu vrerea Tatălui şi 
cu ajutorul Fiului si , 
indemnarea Sfântului Duh 
ridicatu-s'a a ceastă 
sfântă cruce întru hra-
mul Dumineca tuturor sfin
ţilor şi a prea-cuvioasei 
Paraschive in zilele lui 
10 Nicolae Voevod de ro
bul lui Dumnezeu Neacşu. 

(Pe partea de Miazănoapte : )  
l [ea]t 7236 
VOica, Dumitru, Gheorghe, 
Sora, Ioana ot . . .  Dălgo[pole] 
Gude[?J, VO[i]ca, M[a]ri[a], 

1 Chr. şi C. Răd. Codin, Musce1ul nostrtl, p. 25 (.Măţăul 
fiind asil de neputincioşi, cu cruci de piatra având inscripţi i  
foarle vechi"). 

Mar[iJa, An[i]ca, Neacsa, 
, 

Mar[ i]ea, Ioana, Ion, 
Mari[al , Dumitru, Ilie, 
Sora, Gude, Stana, A[g]neţ. 

Crucea se află la marginea de Apus şi 
Miazăzi a satului Chilii (pendinte de Mă
ţău), la poalele dealului numit "Malul-Crucii " .  

Este foarte probabil că a fost pusă ca 
semn de hotar între mai multe mosii, între 

, 

care erau : 
Moşia Râncaciovului, - lina din cele mai 

însemnate de pe vremuri, din aceste părţi, 
- ce se întindea din valea Chiliilor pănă 
spre Poienari şi Schitul-Goleşti. 

Moşia Manastirii Câmpulungului era alta. 
Se spune că mosia , sau mai bine mosiile, 

, , 

acestei mănăsUri domnesti erau foarte în-, 
Unse, că ele cuprindeau intre altele Groşanii, 
sat nu departe de Chilii 1 ,  şi că veniau 
pănă aproape de margenea (de Apus şi 
Miazăzi) a satului Chilii, iar crucea ar fi 
indicat această hotărnicie. 

Inscripţia aminteşte într'adevăr de Dălgo
pole (Câmpulung), şi nu e exclus ca această 
cruce să fi fost ridicată fie de niscaiva 0-
răseni - cari aveau să decidă chestiunea 

, 

mosiilor si a hotarelor dintre ele -, fie de , , 
Necşuleştii satului, cu concursul orasului 2. 

, 

Inscripţia de pe crucea Burti i : 

Crucii Tale ne închinăm 
Stăpâne şi prea-sfântă in-

1 Cfr. Dan Simionescu, Viaţa lit. şi cult. a Manastirii 
Campulungului (MusceI) in trecut, p. 1 1 - 1 2 ,  "Mănăstirea 
avea numeroase moşii , Neagomireştii, Bădeştii, Groşanii. . . · .  

2 Mai amintesc că legăturile Chiliilor (sau Chiliului) c u  
oraşul - mai ales in regularea trebilor agrare - erau strâns 
legate. Mărcuşenii, o parte a satului Chilii, şi azi ţin de: 
oraş. 
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vierea Ta slăvim. Crucea e 
-păzitoare a toată lumea, 
crucea e a bisericilor podoabă, 
crucea e a Împăraţilor în
tărire , crucea e a credincioşilor 
întemeiere, crucea e a îngerilor 
slavă si a diavolilor rană cea , 
vecnică ; credincioşii căpătând 
ridicare [ . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . ) şi pre CÎmtita 

cruce vedeţi cu bucurie, vă închinaţi 
a lui Hristos Împăratului cerere [7] 
cu cântări . . . . . . . . . . .  . 
dus şi [ . . . . . . Domnul 
Hristos moarte năprasnică a adus 
ciuma in toată lumea lui (7) , si, fu-, 
gind aceşti robi ai lui Dumnezeu : 
Burte 1 părcălab şi cu voia 
(7) lui Dumne7eu Radu. 

�Pe partea de Miazăzi:) 
Mitra On (7) cu fii 
dumnealor :  Gligorie, 
Curstica t şi Maria , 
s'au nevoit de au 
ridicat aceafstă] cinstită 
si sfântă cruce , 
în hramul Uspenii 
Precistiea 
bogorodiţi gs. ,  
pentru ca să  fie 
pomană în veci. Şi se 
a ridicat această sfântă 
cruce in zilele . . .  lui 
Neculae Alexandru Voe
vod, in Domnia a doua : 
pomen . . .  

'(Pe partea de Miazănoapte :) 
. . . . . .  Necu-

laie , Ion . . . . .  . 
. . . . . . Romana (7), 

Lupu, Dobra . . . . . . 
Stanca (7) , Neagoe, 

I!inca, Gheorghe, Curstica , 
Stana, Neacşiea , 
Dobra, Anica (7) , Rada, 
Sora , Soare, Dobrin, 
(7) l[eaJtu 7220, 
Av. 1 5  dni. 

1 Probabil Burta, căci crucea e numită .Crucea Burtii 
'(sau a Burţii, prin contaminare cu forma de genetiv a nu
melui comun burtă, pantece). 

.2 Poate vrea să fie Cârstica. 

Această cruce _ .  ce are o mărime res
pectabilă, de vre-o doi metri, bine cioplită 
si neruinată de dintele vremii - ,  se găseste 
Îângă drum, la margenea de Apus şi Miază
noapte a cătunului Coceneşti (pendinte de 
Măţău). Se spune de unii că această cruce 
ar fi ridicată de asa-zisii "Albari cu oile "  l '  , , 
Si anume că acesti Albari, cari treceau _ .  , , 
înainte vreme, - pe vârful Măţăului de 
" tuliau" cu oile " dăvale" (la vale), lăsau în 
urma lor cruci, ca la întoarcere să-si cu-, 
noască drumul. Această cruce ar ţinea deci 
linie dreaptă cu altele de acest fel de pe la 
Drăghici (Muscel) , Piteşti (Argeş) , Pasărea, 
Gurbăneşti, Frunzăneşti (Ilfov), pănă la Du
năre. 

Crucile din valea Măţăului (sau din "Că
minuri "). 

Pentru a le deosebi, pe una am însem-" 
nat-o cu Nr. 1 ,  pe alta cu Nr. 2. Crucea 
Nr. 1 zace pe moşia Durdunilor din Mă
ţău, la margene de drum şi în apropiere de 
locul unde se crede că a fost prima bise
rică a Mătăoanilor, când acestia trăiau alCI , , , 
pe vale. Pe acest loc azi se cultivă po
rumb. 

(Crucea Nr. 1 :) 
Cu ajutorul 
lui Dumnezeu 
s'a ridicat 
această 
sfântă cruce 
de robul lui 
Dumnezeu 
Toma (7), 
Clindza (7) , 
Apostu . . .  

(Crucea a prins muşchiu, e roasă de 
vreme, . literele cu greu se pot descifra.) 

(Crucea Nr. 2 : ) 
(Pe faţă : )  

Ridicatu-s'a 
această siântă 
cruce în zilele 
prea-Iuminatului 

1 Aceşti Albari se spune că veniau . dă dallcolo" (din 
Transilvania) şi erau ciobanii cei mai bogaţi în oi. 
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şi prea-înălţatului 
Domnului nostru 
Eu Nicolae Petru 
Mavroghene 
Voevod , cu hramul 
acelui dintre 
sfinţi părintele 
nostru chir Grigorie, 
si s'a ostenit robul. 
) 

(Pc partea de Răsărit :) 

Bucura, 
Adina (?) , 
Dumitru, 
Ion si cu tot 

, 

neamul, 
Coceanu(?), 
Iacob, 
Gligore, Ioana ; 
l [ea]t 7275 (?) 

(Pe partea de Apus :) 

. . . Grigorie 

sin Grigorie 
Suru (?) ot Suslăneşti (?) 
. . . . . . . Stan 
. . . . . .  Gheorghe , 
Costană -
. . .  din Pană (?) 
Radu j morţi : Radu 
Buia 1, Gheorghe 

Această cruce se află mai la vale, şi mai 
la o parte de drum, - cam la o jumătate 
de chilometru departe de prima. 

Când se vorbeşte despre crucile din 
Valea Măţăului, se vorbeşte de fapt de trei 
cruci. Pe cea de-a treia însă n'am găsit-o 
Se spune că era mare, cu o piuă zdravănă 
la basă. 

Bănuindu-se că supt ea ar zăcea o co
moară, oamenii au surpat-o, au luat-o 
apoi de aici şi au cius-o în altă pilfte 
după cum mă infoJ'mează cineva - ,  dar 
eu n'am găsit� o . 
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MONUMENTELE ISTORICE DIN OLTENIA 
RAPORT DIN ANUL 1 921 

DE VIRGILIU N. DRĂGHICEANU. 
--0--

La 2 1  Septembre 1 9 1 0, am visitat Potruşanii, 
biserică, cu ruinele curţilor, din Caracal ,  locuite 
de Mihai Viteazul si mostenite de Brâncoveanu. , , 
Ele vor întra , ca studiu. în cel început în Buletin : 
)) Curţile domneşti brâncoveneşti « .  

* * 
La 22 am vizitat Comanca, schit lângă Caracal, 

înscris în Inventariul monumentelor, dar care 
trebuie declasat fiind o zidire cu totul nouă, chiar 
în privinţa apareiajului. 

* * * 

La 23 am pornit spre Târgu-jiiului, unde am vi
zitat MuseuI .  Pe lângă o frumoasă colecţie de 

r ' .  

Casele lui Magheru. 

documente şi manete , am remarcat un stâlp votiv, 
găsit în comuna Săcel, la băile din acea loca
litate, ridicat de un Roman zdţei Hygea , cum 
si frumoasele usi ridicate de la biserica Bengesti , 
� lui Staicu Be�gescu. Tot în localitate am d�s
coperit casele generalului Magheru, cum şi al
tele vechi, foarte interesante pentru caracterisarea 
stilului românesc (casele Bărbulescu, Strada Vic
toriei, lângă Primărie). Au forma rectangulară , 
cu două scosuri : unul pe latura vestică, ce 
cuprinde foişorul cu scara de urcare ; cel din 

B"i co"" Mon ISI -2 

latura opusă , estică ,  are balcon închis : sacnasiul 
musafirilor, sprijinit pe un subasament cu arcade. 
Pridvorul sau foişorul e caracteristic, are opt stâlpi 
rotunzi, sprijinit pe base pătrate şi terminate sus 
printr'un abac cu ciubuce, pe care se razimă ar
curile dispuse în acoladă. Din ornamentele para
petului, cum şi din împărţirea supra·feţei zidurilor 
în figuri de formă de patrate cu marginile teşite, 
ce se sapă înăuntru, în ziduri, se poate data şi 
casa : sfârsitul veacului al XVII l-lea. , 

* 

La 25 am pornit spre târgul Cărbuneşti, ce are 
o biserică moştenească fără importanţă. 

Am continuat drumul spre Pojogeni, pentru a 
vedea cula de acolo. în drum am găsit crucea 
cu inscripţia aceasta : 

t Cu vrearea Tatălui si cu ajutoriul Fiiului 
si cu săvărsirea Duhului' Sfânt, rădicatu-s'au 
�ceastă cin;tită si dumnezeiască cruce în 
zilele luminatului' Domn 10 Mathei (sic) Can
tacuzino-Vod[ă] cu tot ajutoriul dumnealui. . .  

Cula din Pojogeni fu ridicată, d'impreună cu 
paraclisul, de jupan Ion Scrădeanu între 1 834-
1 838. Ea cuprinde patru caturi, dacă numărăm şi pe 
cel de jos, în care se află pivniţa. Apartamentele 
de locuit sânt atunci în caturile doi şi trei , unde 
se află câte o săliţă şi o cameră, dispuse după 
planul acesta : 

I 
C a m e r ă  

'o 
'./l 

I __ --!.-.. _ __ . ----' 
În săliţă are loc scara, ce se urca 1ll lungul ei 

spre catul imediat superior, iar sus de tot se află 
un belvedere, un foişor ce domina întreaga po
siţiune. 

2 
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Camerele etagiului al doilea au tavanuri numai 
cu grinzi, pe când acelea ale etagiului al treilea, 
care era cel locuit de boierii stăpânitori, aveau 
un tavan boltit, dl:::corat cu ciubuce şi cu vulturul 
ţerii, cu două capete, la mijloc. Sobele sânt tot 
ca acelea ale culei din Măldăreşti, iar fert:ştile 
sânt destul de mari ( l .4S X:0.9J), metereze-flride 
neavând decât săl itele. Întrarea se face printr'o , 
scară exterioară. Înălţimea totală până în acoperiş 
este de 10.30 m. ,  iar suprafeţele camerelor de 
4.20 m.  (e-v) X 4.70 m. Săliţele = 1 .35 m. X 4.70 
m. Tavanele de abia se înalţă până la 2.40 m· 
de-asupra zidurilor groase de 0.65 m. 

De şi , după cum am arătat printr'un raport 
aparte, cula nu datează de pe la 1 700, cum s'a 

I I 

Cula Pojogeni. 

afirmat, merită să fie conservată şi trecută in ln
ventariul Monum�ntelor, mai ales că proprietarii 
sânt dispuşi a o dărâma pentru a-şi procura 
material de zidărie pentru casele cele noi ce le 
proiectează. 

Biserica Pojogeni, ce servi a de paraclis culei, 
se ridică foarte pitorescă, pe un deluşor în apro
piere. 

Inscripţia zugrăvită sună : 

t Ridicat au fost acest locasu de către 
cei intru titori wgrăviţi, la anii' 1 834- 1 838, 
Domn al Romăniei fiind Alexandru Ghica. 
( La 1 877, fu reparată iară.) 

Biserica are un pridvor cu patru stâlpi ce sustin 
, 

arcadele, dispuse în acoladă. El se află înaintea 
bisericii, ce are un plan dreptunghiular. 

Are un turnuleţ mic pe pronaos, altar penta
gonal, iar ca decoraţii : o frisă de prooroci, apos
toli şi mucenici, dispuşi in medalioane. 

Ctitorii : 1 )  Ion Scrădeanul, cu giubea albă-vi
şinie, cu margeni de blană neagră, antiriu de
desupt, vărgat, brâu verde-inchis. 2) Dumneaei 
Postelniceasa Maria Bobinoaia, cu o coafă pe CdP, 
de muselină, cutată aşa că SE' iradiază din
tr'un punct ; e dungată roşie cu albastru, are 
haină lungă cu dungi roşii şi verzi şi flori ; şal 
pe umeri, zulufi la tâmple. 3) Fratele dum
neaei, Constantin Bobincă, cu giubea albastră în-

Biserica din Pojogeni. 

blănită cu blană de vulpe ; dedesupt zăbun vărgat 
longitudinal ,  negru cu roşiu. 3) Soţia dumnealui , 
Ancuţa, are maramă pe cap, dulamă cu mâneci, 
ce atârnă ; ele sânt de o materie gălbuie ; de
desupt vesmânt cu dungi rosii si ven.i. 

4. Mari� sin Bobină, fata' 10;, cu trandafiri pe  
cap, dulamă verde cu mânecă atârnată de la spate ; 
dedesupt albastru închis, brodat cu flori în rin
ceau-llri. 

5. Jupan Ion săn DllmitraşCll Bobina. Păretele 
sud;c : 6. Neofit Dllmitraşcu Bobină ; 7. Maria, 
8. Siţa fata Mariei ; Păretele nordic : jup. Radu 
Bobina, Maria, llinca nepoată IIincăi săn Bobina. 
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Pictura ace,tei biserici merită interes, cel puţin 
în ceia ce priveşte reconstituirea costumelor tim
pului după picturile murale. 

* * • 
La 26 am visitat Mosculeştii, unde se afla cula 

boierilor ctitori din satul următor, fără a mai găsi 
nimic, fiind dărâmată. 

Andreeştii, comună ce are drept cătun Frasinu l ,  ne 
lămureşte asupra vechimei culei din Moscule?ti. 

galbene, brâu de şa1. jupan Gheorglzie, sin Armaş, 
are fes, antiriu negru cu mâneci largi şî lungi, 
atârnânde ; dedesupt dungat gălbuiu albastru şi 
alb. Dumitrana, sin arm. , cu coafă-fes, incunjurată 
de un tul verde, Înodat in frunte, şal pe umăr 
verzuiu , rochie dedesupt vărgată alb, albastru , 
galben, rochie fără talie, desenându-se această 
talie numai prin strângerea cu un cordon cu paf
tale. Pâretele nordic : jupan Nicofa, sin Armaş, cu 
soţia Zmaranda ; Iancu, Constandin ,  Costache, fii. 

Arhitectonica : Forma crucii, pridvor cu stâlpi 

CuJa din MoscuJeşti .  

t Cu ajutoriu lui Dumnezeu si a lu Mân
tuitoriului Nostru Is. Hs. şi d lu Sf[intei] 
Troite s'au făcutu si sau infrum usetat acastă 
sfânfă si dumnez�ească biserică �u toată 
osteneal� si cheltuiala Dumnealor boerilor : 
Nicolaie, G heorq hie, Barbu , Ionită Muscu , 

in hramul sf int i l o ru i T fl părati Co�stantin si 
Elina si in hra� 1l11 arhangh�lului Mihailu �i 
GavrilD , in zilele prea luminatului si pre'a 
înălţatului Domnu Gheorghe Carage� Voe
vod, 7237 [=  1 8 1 7] .  

Ctitorii : Constantin Moscu, biv VeI armas, are un 
, 

mare işlic pe  cap, antinu cu mâneci largi verzuÎu-
închis, dedesupt caftan galben cu dungi albastre, 
brâu la mijloc, negru , înfiorat cu rosu si verde 
deschis. Elisavetha monahia, costun:: d� călu
găriţă, cu basma neagră pe cap. ' 

jupan Ion, sin 
Armaş Moschu, cu fes roşu , antiriu cu meneci 
strâmte, brâu cu dungi orizontale .  Paniţa Elenca, 
soţia sa , cu coafă aIbă sau bonet, şal pe umăr, 
rochie vărgată. Are de copii pe : Dumitru , Uta , 
Bălaşa. Păretele sudic : Jupan Barbu sin Arm�ş, 
are fes, antir:u cafewu, dedesupt albastru cu dungi 

cu arcade, dispuse în acoladă, turn pentru clo
potniţă şi altul alăturat, în stânga, pentru scară. 
Cornişa are ciubuc, iar ocniţele sânt cele de sus, 
rotunzi te de-asupra, iar cele de jos dreptunghiulare 
şi separate unele de altele printr'un ciubuc la 
mijloc. 

* * 

În drumul spre Groşera am găsit mai toate 
casele terănesti afectând forma cuIelor. Fotografia , , 

alăturată arată scheletul unei astfel de case înce ..... 
pută, dar neisprăvită. 

Scoica. Are o biserică cu următoarea inscripţie : 
t Acastă sfâ.ntă si dumnezeiască besea

rică, ce să prăznuiesie si să cinsteste hramulu 
V[ovi1denii şi al Ier�rh�lui Nicolafe, s'au zidit 
din temelie cu toată osteneala si cheltuiala 
dumnealui jupan Constandini:i' Săulesc\l, 
fiiutu Dumnealui . răposatului _ Constandinp. 
Săulescul, Dumitrana soţie dumnealui j s'au 
infrumuseţat, după cum să vede, având 
agiutor şi pe dumnealui răposatu Armaş 
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Constandin Moschea, În zilele Mării Sale 
Alexandru Moruzi Voevod, cu blagoslovenie 
părintelui episcop Scarlat (?) 1 827. 

Arhitectonica : dreptunghiulară, pridvor cu patru 

Scheletul unei case-eule Bibeşti-Gorj. 

coloane şi două angajate, altar pentagonal, ciubuc 
la mijlocul zidurilor, format din două rânduri de 
cărămizi în zimţi , separat de un tor gros. Tur
nuleţul particular : e pătrat şi are două caturi . 

La 27, am visitat cuIele din Groşera, stabilind 
şi aici în mod sigur originile şi epocile când au 
fost ridicate. 

Cula Crăsnaru are trei caturi, dacă se socoteşte 
şi pivniţa. A fost ridicată la 1 808, sau poate la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea , de dumnealui Vis
tierul Barbul Cocoş. Cele două etaje locuibile au 
încăperile dispuse după acest plan, cu menţiunea 
că să1ita catului al doilea era mai lată decât aceia , 
de sus , ce cuprinde foişorul ,  pentru a putea con
ţinea scara ce urcă spre acesta. 

C A 1\1 E R Ă 

C i1 m e r ă  ' a u  f O i ş o J" 

Înălţimea totală e de ca. 8 m. pana 10 podina 
foisorului de sus. Întrarea nu e exterioară ca la , 
cula din Pojogeni, ci interioară, într'o Săliţă aflată 
la nivelul pivniţei, dIn care o scară urcă spre 
să1iţa etajului, iar alta coboară spre pivniţă. Ca
merele 6 m. 30 X 4 m . ,  cu tava ne la înnălţime de 
3 m. dau în etajul al doilea, în să1iţa (2 m. 20X6 
m. 3 ), ce cuprinde şi scara ce duce la etajul de 
sus, iar cea din etajul de sus dă în cerdacul admi
rabil deschis asupra intregii văi pe care o predomină. 

Ferestrele sânt numai În laturile ce dau spre 
interiorul curţii ( 1  m. 17 X 0,95 m), iar in spre 
vale sânt numai metereze. Zidurile, groase de 
0,66 m. ,  sânt admirabil lucrate. Suprafeţele 7idu-

Cula lui Cocoş Crăsnaru. 

rHor sânt decorate cu lungi dreptunghiuri in
trânde, demarcând cele trei etaje ; parapetul cer
dacului e decorat prin acelaşi sistem de mici 
dreptunghiur i ,  iar colonada, formată de cinci stâlpi 
si doi angaJ'ati, care sustin arcadele trilibate, e de , , , 
un efect din cele mai reusite. , 

Evocătoare a vremilor e şi marea uşă de stejar, 
groasă de 20 cm. ,  ce se închidea pe dinăuntru 
cu o mare bârnă de lemn. 

Casa e locuită de o pioasă doamnă, pătrunsă 
de sfinţenia lucrurilor ce le moşteneşte, d-na 
Crăsnaru, care a şi restaurat cuI a cu toată vred
nicia, păstrând chidr urmele gloanţelor trase de 
zavergii sau eterişti şi de haiduci asupra ziduri
lor casei. 

" " 
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Cula popei Ion e ridicată în acelaşi sat Groşera, 
după planul culei Crăsnaru, dând Însă mai mult 
farmec cerdacului, prin faptul că la un cap în
cinge şi cealaltă lature a casei. Se înalţă lângă 

Cula popii Ion. 

biserica la care sIujia Sfinţia Sa. Disposiţia came
relor etajelor se face după indicaţiunile schiţelor 
alăturate ; dedesuptul lor se afla pivniţa cu întra re 
de-a dreptul din curte : 

Etajul de jos Etajul de sus 

'''' '<O '" '" '" ....J 
E ::J <O 

E 
,� <O 
:::: U U 
� � 
;:;: '''' el 

'''' e:::: '-� 
U '" '" U) 

E U <O u 
Vl U 

Şi asupra acestor cuIe atrag atenţiunea, fiindcă, 
după cum am arătat şi prin raport aparte, ame
ninţă a fi dărâmate de proprietar pentru a 
face cu cărămida ce va iesi din dărâmare a1te 
case. 

* .. 

, 

Biserica Groşera prin pisania sa ni serveşte la 
lămurirea datei când s'au făcut cuIele : 

t in zilele pre-inâlţatului Înpârat Alexan
dru Pavlovici a toată Rusie, care au fostU. 
într'ace vreme cu r[ă]zboi asupra Turcilor, 
cu blagoslovenia prea-iubitorului de D[u]m
nezâu episcopuli1 nostru 1 ictarie, s'a făcutU. 
această sf. mănăstire cu toată chieltuiala si 
osteneala acestor titor[i] pomenitori : dum'
nealui Vistiear Barbu Coco[s] i cocoana 
Dumitrana, părinţii dumnealor , ' Ioan, M ihai, 
llinca , Dumitrascu, Radul, Marie, Ion, Marie, 
Oprea, llinca, bumitra, sora boiarului, care 
aru l ajutat cine cât putu. Boerii Dumitrache 
şi Elina, soţia Bălaşa, Ion, Alixandru . . .  , 1 808. 

Ctitorii : Ctitorul cel mare, Vistiarnicul Barbu 
Cocoş ; cocoana Dumitra a dumnealui Vistiariu l ; 
Ionerei, fata lui, jupaniţa Bălaşa. Păretele sudic : 
erei Ştefan, Şerban erodiacon. 

* * 
La 28 am pornit spre Mănăstirea Strâmba-Gorj , 

aşezată pe un plaiu pe apa Jiiului : 
t Cu vreare ratului si cu ajutoriul Fiiului 

i cu săvârşirea D[u]hului SfântU. aminu. S 'au 
zidit acestU Iăcasu d[u]mnezeesc la leat 7027 
== 1 5 1 9  (sic), de' dumn[ea]lui �Stoichiţa -Râio
şa nu Vei Vist. i jupăneasa dum. Dochia, 
şi cu nep[o]tul lor Miloş VeI Logofăt, i ju
păneasa dumn[ea]lui Bălasa, si din întămpla
rea vremilor au rămas ' n�împodobit[ă] şi 
neînfrumuseţat[ă] cu zugrăveală pănă la leat 
1 793 (=730 1 ), iar acum, cu ajutoriul Sf. 
T roiţi de dumnealui jupan Constantin Râio
Sanu VeI Armas si cu jupănita ego Păuna, 
facănd siJinte a� infrumusetat' acestU. sf. Iă
caşu cu zugrăveala înlăun'tru şi pe afară , 
precum să vea de. 

lsprăvindu-se zugrăveala la A vgust 25, 
în zilele prea-Iuminatului Domnu 10 Ale
xandru Constantinu Moruzi Voevodu, fiind 
episcop Râmnicului chiriu chir Nictarie, 
care, după Vistiariul Stoichiţa, iaste nepot 
Milo;; Logofăt, şi den Miloşu : Stamatie i 
brat ego Dumitrascu, si din Dumitrascu : 
Barbu, si din Ba�bu : 'Radul, si Radu au 
făcut pe 'Dumnealui Constandin Armaş Râio
sanu, având dumnealui si doi coconi mici 
�ume : Ion i Barbu , pe�tru a lor veaşnică 
pomenire. Leat de la Facerea Lumii 7301 ,  iar 
de la Hs. 1 793. 

Ctitorii : Stânga uşii : j upan Stoichiţa, Vel-Vis
fier, are barbă, mantie îmblănită cu vulpe, de 
stofă verde ; iar dedesupt veşmânt cafeniu, cu 
năsturei mici în dreptul taliei ; brâu roşu, ceac
şiri În picioare. jup. Dochia are fes pe cap, cu 
un tul alb încunjurat ; haină lungă albastră, cu 
margeni de blană aIbă , dedesupt rochie vărgată 
negru, roşiu, verde şi gălbtiiu, - În sens per
pendicular. In dreapta : jup. Constandin Vel-Ar
maş Răioşanu, sin Radul, cu mantie roşie, dulamă 
albastră, cu vulpe, pe umeri, dedesupt galben cu 
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flori negre. Fiul său Barbu si jupăneasa Pauna cu 
, 

bucle, coafă ca căciulde soldăţeşti, dar cu fund 
roşu ; are mantie verde cu flori galbene, fără 
mâneci, cu guler mare de blană la gât, albă cu 
pete negre ; dedesupt mauve, dungat cu verde 
şi roşu ; ca fiu are, pe lângă Barbu, pe Ioniţă. 

Pe un clopot cetim : 
t AcestU clopotU s'au făcut de părintele 

Gherasim, egumen sfintei măn. Strămba, 
1803. 

Picturile sânt destul de frumoase. 

iaste den temelie făcută, cu zugrăveala îm
podobită întru pomenirea mai marilor Voe
vozi si slujitori Sfintei T roite Mihail si Ga
vriil �u toată osărdie si chieÎtuiala durri.nealui 
jupan Staico Beng�scu, consiliariul, spre 
slava lui Dumnezeu si întru cinstea Sfintilor 
Voevozi, În zilele p�ea-stăpânitoriului im
părat al Romanilor Carol al şaselea, iar dum
nealui si părintilor dumnealui, mosilor si 
strămos :Îor spre ' iertare păcatelor si ':esnic'ă 
pomenire si câstigare de cerestile Îăcasuri, si 
s'au ispră�it de tot lucrul ei l� luna lui Sep'
temvrie, dni 20, leat 7208 = 1 730. 

Biserica şi Mănăstirea Strâmba-Gorj. 

Arlzitectorzica. Forma crucii, cu turn pe naos. 
Ocniţe dreptunghiulare o ornamentează în două 
rânduri, despărţite de un ciubuc. Chiliile, dintr'o 
epocă modernă ( 1840) , zac în ruină. Din modul 
de zidărie al bisericei se vede că data pusă de 
inscripţie : 1 5 10 este greşită. 

Oamenii, foarte credincioşi şi mândri de bi
serica lor veche, nu pot avea parte de un preot 
de omenie, actualul fiind foarte ocupat cu afa
cerile băncii, şcolii şi parohiilor vecine. 

o • • 

Larg am visitat Berzgeştii-Gorj, pemalul stâng 
al Gilortului, unde locuia vestitul consilier îm
părătesc Staicu Bengescu : 

t Acastă sfântă si dumnezeiască bisearică 
, 

Ca piatră de mormânt avem : 
t SuptU ac astă piatră odih[n]eaşte roaba 

lui Dumnezeu Bălaşa Bengeasca, 7247 = 1759. 

Ctitorii: stilnga : jup. Staico Bengescu, are barbă 
cărunţită, mantie roşiatecă, cu guler alb cu pete 
negre ; ceacşiri roşii strânşi jos ; meşi galbeni ; 
coconi : Radu, sin Staico Bengescu, adolescent, cu 
mantie albastră pe umăr ; are tunică albastră spă
Iăcită, militărească, pe talie cu mici brandebur
guri albe ; rucaviţe la mâni ; brâa ; buzunare 
la haine ca la tunicile cavaleriştilor de azi ; pan
taloni roşii pe pulpă ; cizme de saftian galbene ; 
Mihai, Constandin, Radu , Ion. în dreapta, jupă
neasa Maria, cu coafă pe cap ca un disc alb, 
cercei cu pICIOare de mărgăritar, colan la gât ; 
mantie verzuie cu flori a lbe, cu margeni de blană 
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neagră j talia cu dantele, rochie lungă j pantofi 
ca acei de azi j cocoana Stanca, antiriu roşu cu 
flori galbene, colan de mărgăritar, talie cu bor
dură galbenă şi cu năsturei , brâu, rochie albastră. 
Anuta, Bălaşa, Saf ta, jupăneasa J/inca, muma lui 
S taieo Bengescu. Păretele sudic : coconiţa Stai
cului : X ... , cu manta roşie, caftan albastru j jupan 
VIăduţ Vei Sluger Bengescu, cu barba albă j jupan 

turn pentru scara clopotnitei j altar si abside pen
tagonale. Contraforturile o' menţin �e laturi j Oc .... 
niţe dreptunghiulare o împodobesc, supt streaşină 
şi de-asupra ciubucului de la mijloc, demarcat 
de două rânduri de cărămizi în zimturi. , 

Pridvorul, cu frumoase coloane, e astupat în 
parte. 

.. .. .. 

Biserica Beogeştii-Gorj. 

Stanciu Bengescu, V eI Post. ; Matei Bengescu, 
tatăl jupanului Staico Bengescu. Păretele nordic : 
jupan Matei Giogoveanu ; Diicu Buicescu, Vei 
Spăt., jupan Hamza Bengescu, Vei Post., jupan 
Hamza Bengescu, Vei Ban ; jupan Mihai Bengescu 
Vei Spătar, "care au fost la Mihai .... Vodă cel Vi .... 
tcaz" j "coconul Diicu Bengescu ". 

.. .. .. 

Tâmpla, minunată, este aşa compusă că totul 
arată descendenta lui Jese, si, in încadraturile , , 
formate la arborul genealogie. sânt dispuse cele 
trei despărţituri obişnuite ale tâmplei, iar în arhi
voltele colonadei frumoşi serafimi sculptaţi, cari 
înviorează composiţia. 

Arhitectonica : Grandioasă pe din lăuntru, forma 
crucii j naosul despărţit de pronaos prin stâlpi, şi 
amândouă despărţiturile acoperite cu calote. Are 

Casa Bengescului : 

Se ridica, stfillucită, lângă biserică, ce-i servia 
de paraclis. Nu a rămas intact din ea decât prid .... 
vorul închis din faţă, de de-asupra beciului, cu 
o admirabilă boltă în lunete ce reiesi au dîntr'o , 
boltă-calotă. Nervurile boltii ca si roseta din , , 
mijloc erau foarte frumos lucrate în stuc. 

Zidurile restului casei sânt dărâma te pe jumă
tate si au fost restaura te de curând. A vea o con-, 
strucţie totală de 26.50 m. X 1 7.30 m. şi în 
privinţa planului asămănări cu casele boiereşti 
de mai târziu. Pe o pivniţă admirabilă, ce ţine 
tot lungul casei, se ridieau, prin mijlocirea a doi 
stâlpi centrali si a trei arcaturi E. .... V., boltile .... ca .... , , 
lote care susţin disposiţia planului etagiului j uşa e 
de zăbrele. Disposiţia · etagiului este aceia ce pro
vine din tăierea în formă de cruce a două an
treuri, unul în lung şi a ltul în lat, intre tă-
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ierile lor sânt dispuse camerele. Foişorul deschis 
din faţă nu mai este. Sânt ca şi la Pot1ogi şi Mo-

Casa Staicului Bengescu. 

goşoaia ferestre mici de-asupra uşilor sau alte 
ferestre mai mari. Deschideri fără usi dau din-

, 

tr'unele camere în antreu. Toată clădirea era in
chisă de puternice ziduri, având o poartă ca un 

C a m e r e  C a m e r e  

A :\ T R E U  

C a m e r e  C a m e r e  

arc de triumf, al carII arc ImI pare că se află în 
Museul Gorjului. Admirabile capite le din colo
nada foisorului zac azvârlite în afară. , 

Casele fuseseră ridicate în apropierea altora, 
care datează de pe timpul lui Mihai Viteazul (in 

ruine) şi pe care tradiţia le atribuie ca fi fost 
locuite chiar de Mihai-Vodă. 

La 1 -iu Octombre am pornit spre Craiova, 
unde am descoperit ruinele Băniei Craiovei, 
despre care am vorbit pe larg în Buletinul 
Comisiei Monumentelor istorice. 

La 2 Octombre am visitat Preajba, cu o 
splendidă biserică, ce servia de paraclis ca
selor Jienilor : 

t Acastă sf[â]ntă şi dumnezăiască 
biserică, ce să prăznuieste hramul Sf[â]n
tului apostolii şi întâi�l mucenic arrn
diaconu Stefanu si marele mucenic 
Gheorghi�, făcăto�iulU de minuni, ca
rele s'au zidit dinu temelia ei si s'au 
înfrumusetatU cu toată podoaba: dupre 
CUD1U să -zrede, cu toată cheltuiala şi 
osteniala dumnialui jupa11u Hagi Stanu 
Jiianu Velii Paharnicu, în zilele prea
innăltatului si luminatului Mării Sale 
Dom�ului 1b Alexandru 1011u 1psilantU 
Voivodu, cu blagoslovenia Preasfinţiei 
Sale părintelui chiriu chir Chesarie, 
episcopu Râmnicului, la anul de la Zi
dire 7286= 1 778 j i arJ dc la Hs. 1778, 
luna lui Sept. 25. 

Pe niste usi : 
, , 

t Acastă usă iaste a sfintei bisearici 
dinu Preajba, hramu Sfăntului arhidiiaco11u 
Stefanu si marelui mucenicu Gheorghie, 1780. 

, , 

Zidurile Băniei Craiovei. 
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Pe o Evanghelie : 
A [HO 'to a."( io'l EUIX"("(H(o'l 't1Jc;; a"(la.c;; izzheilX; 

&·(oi(opaou. ( 1) llp lc7.S7i:IXC;; � tv'; �lrl -ii ry,:( (OU 7i:po'to�ap-upo; 
zlXi apXlOlX'l.O'lOU 'l.Ct.l a7i:oG-:o),ou �-Er.pa'lOU 'l.'7.i 'to &:( iCI'J 
�qa.),o�lXpeipou rEOp"(iou 'toD ep07i:!Ztocpopou acplEpo�EU 
7i:IXP� 'toO 'X't1j'topo; ooO),OC;; �EOO KOO"elX'I. ll7.'I . ,  f1E-ra; 
7i:OG't. 1 798 . ..lE'l.. 25. 

Pe un potir : 
1'rOTO,TO llOT I Pl O"\  E(e)T I T J l �  EKK.'d [ � r A �  

l lPE�IIA � ,  A <p l E PO)lA TO r KlTL'OPO� x .  �TANO 
Z L\ S 8 . 1 l0�T. ,  1 793. 

Biserica Preajba 

Pe o carte : 
Pentru dresul sfintei bis. Preajba , adecă 

al coperitului de iznoavă, cu crucile şi cu 
tencuielile din afară, si cibocu acoperisului 
si celelalte, după p�rtida cheltuelilor,' au 
�ostisit lei 6. 1 82 ,  par. 34. 

Const. Theodur. 
Pe un pomelnic : 

Pomelnicul Dumnealui Hagl Stan Jiian 
biv-Ve1-Post. Vii : Stan, Ivana , Gheorghie, 
Stan, llinca , Joiţa, Nicolae, Ruxandra, Ion, 
Zoiţa, Barbu. Morţi : Voico, Zamfira, Maria, 
Zoita, Theodor, Stanu , Vera (7), Theodor. , 

Pe o carte : 

Să să sUe când s'au cutremurat paman ..... 
tul, la l�at 1 790, Martie 27, in săptămâna 
luminată. 

8,,1. Com.  Mo" 'sI. - 3 .  

Pe un clopot : 

t AcestU c1opotU iaste al sfintei bisearici 
de la Preajba, hramul Sfântului mucenic si 
arhidiacon şi arhiereului mucenic Gheorghî'e 
făcut de dumnealui Ctitor Joupan Ha�i Stan 
Jiian, VeI Postelnic, 1 778. 

Ctitorii : Hagi Stan Jiian, Vei Post . ,  cu fruntea 
rasă , barbă blondă, dulamă liliachie, guler de 
blană lată ; dedesupt veşmânt verde , brâu roşcat. 
Hagica Manda Jiian. VeI. Post. , cu coafă-islic, , 
cu o stea ; tânără ; anteriu pe talie verzuiu, cu 
margeni albe de blană ; are dedesupt rochie, cu 
fustă albastră, cordon ('u paftale, talie alburie ; 
vesmântul de de-asupra e căptusit cu hermină . 
FU': Maria şi Dumitrana (7) Zal'ufira şi Marica. 
" Ilinea Jiian VeI Şătr. nora d-Iui Postelnicul" ,  are 
coafă-işlic roşu, anteriu pe talie liliachiu, guler 
mar� de blană, mâneci strâmte, antt'riul dublat 
cu hermină ; dedesupt are rochie ca şi cele des
crise mai sus. Zamfir Jiian VeI Şătrar, sin ego 
Dumitru Postelnie. Peretele su.dic : Gheorghie 
Jiean VeI Medelnic . ,  sin Post. ; "Zoiţa Jiean VeI 
Medeln. (nora d-Iui) Post " .  Copiii săi : Maria, 
Joiţa , Tudora ; Stan Jiean, sin Dum. Poste/nie. 

Păretele nordic : înnaintea ctitorului Stan se 
vede : "Hagi Voicu jiean , tatăl dum Postelnicul " ; 
"Hagica Ivana, muma Dumnealui, Nicolae Vlad 
VeI Pit. .  zet" . EI are de copii pe Voichiţa, Radu, 
Scarlat , Stanca, iar Ivana pe Voi ca şi Radu. 

Casa Jiianului 

Păretele nordic : cuprinde ca picturi murale pe 
posesorii de mai tărziu ai moşiei, represintaţi în 
fracuri si costume moderne : Ion Theodor, Zânca , 
cu copiii Elena,. Ion, Theodor, Ion, Constandin, 
Ivanu, Stefanu, Ion. 
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Apoi Constandin Theodor Prazbeanos : "Acesta 
"ele fată si fratii Constandin si Theodor, cum
"părăt�r{ ace�tei mosii Preaiba. Ia anul 1 8.3.3, 
"cu toate inprejurir'nile si acareturile, si ca 
"niste titori multe au fă�ut de iznoav8 a-, 

Poarta curţi i Jienilor 

" cestei sfinte bise-
"riei ; spre a lor po-
l !  menire s'au zugră-
"vit. Patriea Dum
" nealor este Agifa 
,, (7) din Elada, satul 
" dumnealor Petril i ;  
,, 1 834. Sept. 20".  

Meşteri zugrăviţi afară: 
Gheorghie tămplar, Stan
ciul meşter de lemn, Dan
ciul, Dinu, Radu, Barbu ; 
Nichita. Epitrop Matei 
. _  Arhitectonica : Dreptun' 
ghiul ară ( 1 9  m. + 6 1 90) ; 
absida boltită in cul-de
four, naosul cu calotă, 
despărţit de pronaosul ce 
e boltit cu boltă in ber
ceau prin stâlpi ce poartă 
coussinete lucrate. Usa ad-, 
mirabil încadrată in cadru 
de piatră lucrat in rinceau-uri de fluri mM1- Iar 
sus terminându-se cu o laviţă-ciubuc, lucrată in 
foi de acant. Uşa de lemn ,  frumos sculptată , 
poartă această inscripţie : 

Acastă usa iaste a sfintei bisearici dinu 
Preajba, hra'mu Sfantului arhidiiacono. Ste
fanu si marelui mucenicu Gheorghie, 1 780. 

, 

* * * 
Moflenii, importantă biserică in ruină, are a

ceastă inscripţie : 
i' Această sfâniii si dumnezeiască biserică, 

ce să prăznueşte h�arnul sf. iculaie, s'au 
făcut de zid din temelie de d. jupan Barbu 
si ju pa n Pârvu clucer i s'au zid i t  la anul 
1 1 7 (sic). . . , iar acum s'au reparat la 1 87.3. 

Dacă această inscripţie nu ni este de niciun 
folos decât numai in transmiterea numelor ctito
rilor, in schimb alte inscripţii săpate afară cu cuiul 
r ;  dau unele date. 

1 .  t Rafai! ermonah , leat 7252 = 1 744. 
'2. La 1 784 au venit patriarhul Avraam 

Erusalimului .  
3 .  f l O ,U 6 Il H  f ii.  P fl ti T IW 6 H. rlIHI , 

1ll 11X tiH.ll 6 P IU O IHI X ,U M O f  f P1i W l l HK .  
gu!j{ = 1 754. 

În fine cea mai importantă inscripţie este cea 
a mesterului, care a z�âriat cu cuiul in cărămida 

, 

crudă înaintr de a fi arsă : 
n 6- T P �  0'1' E 6- P 6 1 J- 1 6 ,  J 3 0 A  = 1 566. 

= Petru din Bereşti, 1 566. 

Ctitorii : J upan Ştefan, Barbu,  jupan Pârvu 
c1uceml. 

Biserica i\loflenL 

. Arhitectonica : Este a doua biserică importantă, 
după biserica Domnească din Curtea-de-Argeş, 
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prin adoptarea vechilor procedee de apareiagiu 
si modul de distributie interioară. , 

Are formă de cru�e ( 1 6 m,40 X 9m  X S l!l,70). 
Interesant e altarul heptagonal , flancat de cele 

două absidiole reservate diaconi cu lui şi prosco
midiei de forma trigonală. Tot heptagonale sânt şi 
sinurile. Absida altarului în interior este rotundă 
şi e flancată de cele două încăperi reservate dia
conicului şi proscomidiei, care sânt pătrate. E bol
tită în cul-de-four, iar cele două absidiole în 
semi-calote. Tâmpla e de zid. Naosul p despărţit 
de pronaos prin zid masiv cu uşă. Pantocratorul 
se ridică pe un tambur octogonal ce se sprijină 
pe o basă patrată. Echilibrarea impingerii greu
\ăţii sale se face prin mijlocirea bolţilor sinurilor 

satul Bahnn am văzut instalarea celei d'intăiu 
mine de cărbuni ce avurăm în tară. 

, 

La 6 am s()sit în Topolniţa, aşezată peste pla .... 
iuri în fundătura râului cu acelasi nume. Pisania 

, 

glăsuieşte : 

t în numele Tatălui si al Fiului si al Sfân
tului Duh si intru ajuto;ul si lumi�atului si 
puterniculu'i hramul sfen. �ănăstiri : Proo
rocul Ion Predtec, R"  A B I.  10 Matei Voe
voda, truditu-s'au si s'au osteanit de o zidit 
de În temelia ei robul lui Dumnezeu jupan 
Lupul Buliga VeI Căpitan i jupaniţa ego 
Stanca ; i sin ego CurEa Spat. , i Stoica, i 
Că lina , Armeanca, vleat SPBA  = 1 646. 

Schitul Topolniţa. 

şi a marelui arc, susţinut de păretele despărţitor 
dintre naos şi pronaos. Ca la toate vechile bise
rici, două nişe se deschid în dreapta şi stânga zi
durifor ce formează locul de întâlnire al bratu-, 

rilor (sinurilor) cu restul crucii. Pronaosul e 
despărţit de naos printr'un zid masiv şi e aco
perit de două bolţi-calote , separate printr'un arc 
Est-Vest. 

Exteriorul : de cărămidă aparentă, formând 
lungi ocniţe întrânde, dispuse în două rânduri, 
separate de un brâu de cărămidă în zimţuri. 

• 
* • 

La 5 am pornit prin Bahna spre T opolniţa. În 

Pe o piatră ne mormânt : 
t Supt acastă piatră zac oscle robu lui 

Dumnezău jupan Lupul Buliga Vei Căp. ,  
dE.  asteaptu a doa inviere, care va  să  fie a 
toată' lumea la înfrecoşat[a] şi dereapta ju
decata lui Dumnezeu. Mutatu-s'a dentr'acast 
lume .\\ C U,d .  Maiu 2 dne, văleat 3 P � A = 1 686. 
Acestâ petră s'au făcut când s'au bătut 
Matei Vod cu Cazacii si cu Moldovenii 
la Finta şi s'au bătut j�pânul Buliga Vei 
Căp . la Teleajen cu Caza cii si foarte rău 
i-au strecat pre Ca2aci si pr� Moldoveni. f ' 

Pe altă piatră : 
t Dreapt suptu acastă piatră zac osele 

robului Dumnezeu Stoichiţe, cocona jupan 

http://patrimoniu.gov.ro



1 1 6 BULETINUL COMISIUNII MONUME TEt.OR ISTORICE 

Lupul Buliga VeI Căp. si a jupănesei Stancăi 
si s'au prestăvit in zilel� lu Ion Matei Vo[e]
Z,od, în luna lui Ionie (5 1) dne, vleat 3pad 
= 1 653. 

Pe altă piatră : 
Suptu acastă piatră zac osele robei lu 

Dumnezeu, jupanita Stanca de asteaptă a 
doua înviere, car� va fi a toatâ 'lumea la 
infricosata si dereapta judecat[ă] a lu Dum
nezeu.' Mut'atu-s'au dentr'acasta lume '\\ lI,d. 

Pe o icoană : 
Auastâ sfântâ iconâ făcutu-s'au cu chel-

tuiala jupan Mihai i jupaniţa Călina, i snă 
ego Mihai, pis mes. Oct., 4 dni, leat 7 1 75 
= 1 667. 

Inscripţie în naos : 
t Cu bună vrea re a Părintelui cerescu 

si cu îndemnare Sfintiei Sale riiul si cu să
�ârşirea a Sf[â]ntulu'i D[u]hu zidihl-sau a
castă sf(â]ntâ şi dumnezeescă bis[e1recă întru 
hramul Tâierei cistitii r,\dKH CTI'� I�H J l jlA'PI H ,  
din temelie s'au zidit, cu  chieltuiala dum
nealui Jupan Lupul Buliga Ve! A�a, iar în 
urmă dumnealui cu ajutoriul lu Dllmnezău 
zugrăvitu-sau si s'au înfrumusâtat peste tot 
cu cheltuiala fiiului dumnealui 'jupan Curia 
Vel-Păharruc, i s'au scris in zilele crestinu
lui Domnu Gligorie Ghica Voevod, câild au 
fost năstavnic ei monah Axentie, i săvâr
şirea vă 1\\ C lI,d Avg. 9 A H H ,  let 1 7 1 8 1 = 1 673. 
Az Gheorghe zug. grec ; i Dima zug. vlah. 

Pe niste icoane : 
, 

Aceste sf[i]nte 4 icoane fâcutu-Ie'u Matei 
Fâlcoianu, biv Vei Căp. ot Cerneţi i jupa
niţa ego, . . .  in zilele lui Constandin B. Voevod 

pe zid afară : 
STEPHANVS KAGARANHil 'h ,  1 73 1 ,  ClE, 
27 APR. 

Ctitorii : jupan Curia Ve! Păharnic, snă Lupul 
Buliga, VeI Agă, se află în dreapta cum intri, 
împreună cu jupan LupuL Buliga VeI Agă. Curie 
e îmbrăcat cu mantie roşie, având mânecă lungă , Ce 
atârnă de la spate, pănă in pământ ; mantia e 
îmblănită pe margeni cu blană neagră ; caftan 
verde cu bumbi , cu mâneci strâmte şi susţinut 
la mijloc de un cordon ; meşi galbeni în picioare. 

jupan Lupul are anHriu cenuşiu, azvârlit pe 
umeri ; dedesupt galben ; poartă cioc şi tâmplele 
rase, pe când Curie e ras peste barbă. 

Păretele stâng: JUPdn Răducanu ; păretele sudic: 

Preda, Barbu ieromonah, egumen Axentie ot [ToJ
polniţa, îmbrăcat în mantie călugărească îmblănită 
cu alb. 

în stânga, cum intri : jup. Stanca, VeI Agoe : 
are antiriu cu mânecă pănă la cot, vişiniu, cu 

margeni de blană cenuşie ; văI transparent pe cap ; 
dedesupt rochie de atlas alb cu flori ,  sirete de 

, 

fir de aur la piept. j upăniţa Ţarmanca, VeI Pahar. , 
cu aceiaşi coafă pe cap , cu antiriu galben, cu 
margeni de blană neagră ; dedesupt aceiaşi rochie 
albă. jupăniţa Hărşova : acdaşi îmbrăcăminte, dar 
cu cercei cu trei picioare. 

Pictura, destul de frumoasă si interesantă, fiind 
, 

una din puţinele nestricate de restaurările lui 
Brâncoveanu. E făcută după vechiul tipic, păs
trând tradiţia de a zugrăvi sfinţii din altar în 
haină cu cruci, .după cum se vede la sfiinţii : 
Chiril, Sava, Vasilie cel Mare, Ion Zlataust, Ata
nasie. 

Tâmpla e un amestec de lemn si zid, format 
, 

din brâie mari, cu rinceau-uri argintate, intre care 
se intind colonete. 

Arhilectonica. Biserica mare ( 1 7  m. X 8.65 m. X 
5.40 m.) în formă de cruce. Are un naos, pro
naos şi altar. Altarul e boltit în cul-de-four, ca 
vechile biserici ; între bolta sa şi arcul de de-a
supra tâmplei, pe care se raziillă latura cores
punzătoare a tamburului, se ridică UI). alt arc, 
retras faţă de ele ; diaconiconul este mare ; naosul 
cu sinurile boltite obişnuit. Naosul e despărţit de 
pronaos printr'un zid cu uşă şi are ca şi vechile 
biserici în faţâ acestui zid o separaţie a clădirii, 
boltită de arcul triumfal având în păreţii laterali 
nise. Aici se marchează -locul de împreunare al 

, 

sinurilor cu restul planului bisericii. Pronaosul e 
boltit de două calote ţuguiate, ce se sprijină prin 
pandantive pe două arcuri. Pe din afară : în 
vechime era de brâie de cărămizi alternând cu 
brâie de tencuială ; bolovanii întră în mari pro
porţii în apareiajul clădirii. Tamburul se ridică 
pe naos pe o basă patrată ; e! are drept cornişe trei 
rânduri de arcade, ca la biserica din Stăneşti. Clo
potniţa e foarte interesantă, cu cămăruţele ei 
boltite in arc de cloître. 

Curios e că altarul ca si sinurile sânt si în 
, , 

exterior rotunde, nu poligonak. 
La 1 866 a fost reparat schitul de Ilarion, ero

dia conul. 
* * 

La 1 5  Octombre, am visitat Străjeştii-de-sus ... 

Pisanie de mormânt :' 
Buzestii ce din vechime pentru T ară s'au jertfit 
S 'au 'sfârsit acum .. . precum Dom�ul au voit, 
Căci odr�slă bărbătească din neamul domnealui -

[n'au rămas, 
Ci numai de femei dooă fiici iubite las, 
Rămăind spre pomenire nişte semne şi lucrări 
Numai dor din auzire şi din alte întâmplări. 
Oasele cele trudite aicea să odihnescu, 
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Supti1 pământ acoperite de piatra ce le păzescu. 
Iartă dar, iubite frate, cel ce vei vrea să citesti 
Blagoslovind întru toate pre Romiinasii Buzesti. 
Smeritul Costandin Buzescu, sfârsitul ' , 

, [neamului său. 
1 83 1 ,  Ianuarie 1 7. 
Ctitorii : Pan Constantin Buzescu, sfârsitul nea-

, 

mului său,  are mantie neagră, caftan roşu cu flori 
şi mâneci sfrâmte. şal la brâu, e represintat in
genunchiat. 

Pietre mormântale afară : 

Aici zace Constandin Darvaris, doctor în 
drept, grabnic răpit, in puterea vrâstei, din 
sânul familiei şi patriei sale ; memoria sa 
va rămânea veşnică, un exemplu de pro
mtate, de devotament si adevărată afectie 
filială si fră tească ; 1843'-1 880. 

' 

Pe altul : 
, , 

Aicia zace Elena M .  Darvaris, născută 

Arcadă in sluc de-asupra porţii de intrare. 

Ecaterina Buzescu are blană pănă la genunchi 
de hermină, cu guler mare, mâneci largi şi de 
coloare albastră, dedesupt rochie vărgată albastru 
inchis, alb şi roşu, bonet pe cap, păr în bucle pe 
tâmple. Aristiţa, Elena au bucle la tâmplă, cărare 
pe cap, flori în păr, rochie empire cafenie, şal 
vărgat negru cu alb cu flori negre-roşii, aruncat 
pe umeri şi braţe ca un guler ; mărgele la gâtui 
decoltat ; ţine batista în stânga. 

Arlzitectonica. Biserică grandioasă dreptunghiu
Iară, naosul despărţit de pronaos prin doi stâlpi, 
şi acoperite şi una şi alta cu bolţi-calote. 

Exterior : naosul este iesind fată de restul clă-
, , 

dirii (lateral) , altar pentagonal. Stucaturi în loc de 
brâu la mijlocul bisericei. Turnul clopotniţei are 
trei caturi, arcade de de-asupra uşei de intrare 
foarte frumoasă. 

Buzescu, suflet nobil si caritabil, adevărată 
providenţă pe acest păinânt atât pentru copii 
săi, cât si pentru toti aceia cE' se află în su
ferintă. 'Memoria sa' va rămânea etern gra
vată ' in inima tuturor acelor ce au cunos
cut-o, 18 10- 1 880. 

Pe altul : Alexandru Darvari, 1 737- 1 887. 

* * 
La 1 6  am visitat Străjeştii-de-jos : 

t Cu vreare I atălui si cu ajutoriul Fiiului 
si cu săvărsirea Duhul�i Sfântu ziditu-s'au 
�castă sf[ă]�tă şi d[u]mnezeească bisearică 
înpreunâ cu toate podoabele ei din temelie 
intru cinstea si lauda prea-sfintei Iroite, cu 
chieltuiala duinnealui jupan Constant� Bu
zescul si a dumneaei jupanitei Mariei si a 
coconil�r dumnealor Nicolai� si Ilie în zilele 
prea-inălţatului Impărat Carol ' al şasălea, al 
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căreia incepere au fostil la anu1i1 1 733, 
Mai 8 d. 

Ctitorii ,' păretele nordic (jupan Constantin) 
tânăr, are mantie pe umăr roşie imblănită cu 
negru, guler mare de blană, mâneci foarte lungj, 
'atârnânde j caftan verde cu mâneci strâmte, cu 
brâu rosu, năsturei mici de mătasă albă ii încheie , 
talia j ca fii Ilie şi Nicolae j jupăneasa Marea 
are o coafă-iş1ic pe cap ,  neagră cu fund roşu, 

Biserica din Stăneşti. 

Ctitorii, în stânga pronaosului : 
fl 3K pdliK TKOH ,  K /\AKO XC, nO I\\ Hi\SH l\\ f 

,UOPOLU Ii H K W H  IiMI ,  H CHS  1\\OU'O 'IlO I'OIU 
Ii " K IUH  CnJT.  

(Eu, robul tău , stăpâne Isuse, milueste�mă 
pe mine, Mogoş fost Ban şi pe ficl său 
Mogoş Marele Spătar.) 

Mogoş are un antiriu pe de�asupra, fără mâneci, 

Biserica Slrăjeştii-de-sus. 

păr buclat, cărare la mijloc, antiriu verde cu mâ
neci îmblănite pe margeni, rochie dedesupt empire, 
cafenie, colan la gât, brâu la mijloc j fată : Maria. 

Arlzitectonica. Forma crucii ( 1 6,30 m X 7 m 70 X 
4 m, 40), altarul boltit cu semkalotă, tâmpla de 
zid, naosul boltit cu calotă, despărţit de pronaos 
printr'o colonadă de doi stâlpi cu capitele corin
tiene, cu volute la colturi. Pronaosul e boltit si , , 
el cu calotă. 

Pe din afară trei contraforturi o susţin in dreptul 
fiecărui sin şi a altarului. Ocniţe lungi, sus 
panouri formate de ciubuce, jos ocnite intrânde , 
o ornamentează în doue! rânduri, separate unele 
de altele printr'un ciubuc gros , mărgenit de două 
brâie în zimturi. , .. .. .. 

dar nu aruncat pe umeri, ci pe talie j e roşu cu 
cercuri albastre mici ; guler albastru ; caftan de
desupt cu mâneci, de stofă galbenă. 

Pe părete le nordic : 
1K SndH  I) Î SpJ  il " I'. , IKSndHH LI,d G H,\d Î d  AK

IUTEPd • • •  

Ca fii sânt Preda si Marica, , 
Giura e îmbrăcat în acelaşi antiriu fără mâneci, 

dar cu guler alb. Jupăniţa Vilaia are o coafă pe 
cap, tocmai pe creştet, ca un disc alb, un văI îi 
atârnă pe cap şi urechi ; are anteriu roşu cu mâ
neci cu blană pe margeni. 

În faţa mormân:tului său e zugrăvit şi Stroe ,' 
are păr scurt, barbă blondă, pe umăr mantie 
purpurie , înflorată cu sârmă de aur, dedesupt caf-
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1\ tan cafeniu împodobit cu exagoane lunguieţe I 1 , 
tot de aur. Ij 

jupăneasa Sima are coafă-disc, alb, pe cre�tetul 

Arlzitectonica. Biserica de azi este mult trans
formată pe la începutul veacului al XIX-lea sau 
sfârsitul veacului al XVIII-lea prin faptul că i 

, 

s'a adaus un pridvor în faţă, s'a racordat acest 

Biserica din Străjeştii-de-jos. 

capului, împodobit şi cu sârmă de aur ; 
îmbrăcămintea sa e tot cu aur. Aceste 
portrete murale diferă de restul pic
turilor simple, care nu întrebuinţează 
nicăiri aurul, tocmai prin bogăţia exe
cuţiei şi întrebuinţarea aurului, care în 
celelalte picturi e înlocuit cu coloare 
galbenă. 

Picturile sânt cele mai vechi rămăsite 
, , 

de pictură din veacul al XVI-lea. Sânt 
simple in procedee, sărăcăcioase �i 
naive ; pre�omină albastru!, negrul ,  
albul şi galbenul coroanelor sfinţilor. 
Acelea�i caracteristice pe care le în
tâlnim la toate picturile vechi se găsesc 
şi aici. Sfinţii din altar : Ion Bogoslovul 
Zlatoust, au veşmânt de purpură ; Sf 
Vasilie Chiril, are şi el odăjdii împo
dobite cu cruci negre pe fond alb ; în 
absida. altarului pe boltă e un Hristos cu hainele 
înf1ol"c1tc cu cruci. 

�iserica Buzeştilor Stăneşti. 
pridvor prin stâlpii laterali de biserica ver.he 
�i s'a astupat prin tencuială tot apareiajul apa-
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rent al paramentelor. Are formă dreptunghiulară 
( 12,80 m. X 6.00 m. >< 3,60 m .) actualmente, dar 
în vechime, înainte de a se umplea golul dintre 
dintre sinuri şi pridvorul adăugat, avea forme 
de cruce ; sinurile sânt păstrate numai în interior. 

Exteriorul era de brâie de cărămidă roşie, al
temând cu tencuială aIbă. Altarul are patru feţe 
de forma aceasta (j. Mici arcuri supt streaşină ţin 
loc de cornişe ; la mijlocul pereţilor bisericii, oc
ruţe rotunzite, mari şi întrânde, erau lugFăvite cu 

tele sudic : Matei Basarab Voevod şi Doamna 
Elena ; Meletina shimonalza, stariţă sj. măn. Mamu ,' 

t Doamne Isuse Hristoase, fiul lui Dum
nezeu, pre lângă ostenelile fericitilor si pu
rurea pomenitilor ctitori acestui 'sfânt ' Iăcas, 
poraeneste si 'aceste ale mele putin tele os'
tenele, �ar� în 1 6  ani pănă a�um m'am 
ostenit ,  adecă cu zidirea inprejur ... Zugrăvit 
1 842 Iunie 1 4, prin osârdia Maichi Meletie. 

Are forma· crucii ( 1 6  m. X 7,50 m. /� 4,60 m.), 

l '  

� 
. __ . .....,...1, 

Biserica l'vlănăstirea-Mamul, Lungeşti. 

sfinti. Turla are zece fete împodobite de ocnite si 
fer�stre întrânde şi foa�te simple. ' , 

Interiorul are o boltă absidială, ce se desparte 
de arcul triumfal printr'un mic spaţiu ; în naos 
e Pantocratorul sprijinit pe pandantive. Naosul des
părţit de pronaos prin zid despărţitor. Pridvorul 
e un adaos, lung de 5 m. Zidurile sânt groase 
de 0.75 m. .. 

La 1 7  am mers Ia Lungeşti, aşezaţi Ia poalele 
unor dealuri păduroase. 

Ctitori ,' 10 Constantin Voevod cu Doamna Maria. 
Dreapta : jupan Apostol Brâncoveanu, jupan. 
ego Stanca Contacuzino ; păretele nordic : jupan 
Preda Velichi Dvornic, jupanita � ego Pauna ; păre-

cu altar - şi abside pentagonale ,  pridvor pe stâlpi 
cu arcade, · turn pătrat de clopotniţă pe pridvorul 
azi astupat ; turnul de pe naos e poligonal, pe 
basă pătrată. Ca orna menta ţie : cornişe de trei 
rânduri de cărămizi în zimti si două rânduri , , 
de ocniţe separate de un ciubuc ; sus ocniţe ro
tunzite, jos dreptunghiulare. 

Picturile sânt noi. 
Din interesantele chilii nu se mai păstrează decât 

cele ruina te de pe laturea sudică şi turnul de 
intrare. Ele răspundeau În pridvoare sau cer da ce 
formate -În rândul -d.e jos -de coloane de zidărie, 
unite prin arcade, iar sus prin colonadă de lemn. 

Ar fi, bine ca să iea Comisia asupra sa conser
varea rămăşiţelor acestor chilii, care ar trebui 
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cel puţin să fie puse la adăpostul ploilor, prin 
facerea unui acoperiş de şindrilă. 

La 18 am trecut la Mănăstirea Şerbăneşti. 

Pisanie : Acastă sf[â]ntă şi d[u]mnezeiască 
bisearică Întru care să cinsteaste si . să prăz
nuiaşti hramul Sf[â]ntului apostol ' şi evan
ghelistli Mathei iaste zidită din temelie cu 
toată cheltuiala dumnealui jupan Matei, snă 
Dumitraşco Morânglav i jupâniţa ego Mariia, 
în zilele luminatului D[o]mnu 10 Costandin 
Nicolae Voevod. 

Biserica mănăstirii Mamul. 

Ctitori : Matei sin Dumitraşco, are dularnă pe 
umeri cu margeni de blană albă cu negru j Maria, ju
păneasa lui, are muselină 
pe cap, acelaşi fel de 
stofă de antiriu, iar de-
desupt rochie cu cordon. 
Dumitraşcu Morunglavu 
sin aiura, cu copiii Flo
rica, Stan, Dumitrana, 
Preda, Vlad. Păretele es
tic : Stoica si Sultana. , 
Păretele sudic : Pătraşcu 
Pah., brat Giura şi Muşa ; 
apoi Giura cu Erodia, 

fata flinc!zii. Păretele nor
dic : Petru brat Dumi
traşCll şi Stanca ; copii 
Voichiţa, Enache; Fota. 

Bul. Cam. :110». Ist. - 1, 

De aici am pornit spre Dobruşa, schit foarte 
interesant, ascuns intr'o vale grea, în sus de Mamul. 

Pisania glăsuieşte : 
t Acastă sfâ[n]t[ă] şi dumnezeiască bisea

ric[ă] carele este hramul Voveadenii Precsti 
bte, s'a găsit zidit din temelie de răposatli 
ctitori j dar după întâmplare a vremilor n'�u 
fost ajuns în viaţă ctitor ca să o înfrumu
seţeze cu zugrăvit, încă s'a stricat fiindu, s'au 
prefăcutli de Preasfinţia Sa răposat Ştefan 
episcop Râm. şi s'au început a să zugrăvi 
în zilele blagocestivii înpărătesei noastre 
Ecaterina a toată Rusia si în zileli Sf. Sale 

părint�lui chiriu chir Par
thenie, episcop Râm. si leat 
1771 , şi s'a isprăvit d� zu
grăvit în zilele Prea Sfintii 
Sale părintelui episc�p 
chiriu chir Chesarie, al 
NOl!lui Severin, leat 1 774; 
însă această zugrăveală 
este cu toată chieltuiala 
smerit eromonah si a lui 
Dragomir ereu (zug.) fiind 
la acastă sfântă mănăstire 
egumen Isaia eromonah, 
ot sfânta episcopie a Râm
nicului, 1 774. Din puţin 
mestesugul ce am, sos ta
viş� a� rab ego Dragomir 
erei, zug. ,  puţin ajutor, 
brati. . .  Neculai ereu, ero
diacon j Rafail zug. ,  ero
diacon, Dumitraşcu pah. ,  
uC'enic s i  calfă. , 

Pe zid zgâriat afară : 
t n O ,\\ E H H  PH "l OI I".\' 30-

c i "l W'r CE/I C !. f1d'rd "t:'r t 3 C 
= 1 792. 

Stoica + 3 P 4 3  = 1 689. 
Ctitori. Stânga : Chesarie Ştefan, care au pre

făcut mănăstirea , 7102 = 1 594, Isaia eromonah ; 

Mănăstirea Şerbăneşti. 
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are camilafcă, mantie cu cute, paftale mari la 
incheietoarea de la gât. Dreapta : Daniil eromonah, 
Dragomir ereu ot Suteşti, ctitor, zugrăvit cu bise
rica în mână. Păretele sudic : Dragomir, Preda 
eriţa ; e inbrăcată cu giubea cu blană albă , pe 
cap are ('ăciulă albă, dedesupt rochie de moire 
cu ape : pe cap museliQă . 

După cum vom vedea �i din arhitectonica clă
direi, avem a face cu o biserică din veacul al 
XVI-lea, de si inscriptia nu o mărturiseste. Tra-

" , 

diţia însă o pune pe sama "Brâncovencei sau 
Doamnei Dobra " ,  care a scăpat călare de frica Tur
cilor aci si care a zidit si biserica. 

, , 

Arhitectonica : Forma crucii ( 1 5,20 m.  X 6,60 

m. X 4,60 m.). Are comise cu două rânduri de 
, 

cărămizi in zimţuri ; arcuri mari in loc de ocniţe 
o împodobesc pe suprafeţele exterioare, altar hexa
-gonal, sinuri în trei laturi. Altarul e boltit în cul
de-four ; naosul �i pronaosul cu calote pe pan
dantiv. 

* 

Drăgoşani, ora� ridicat prin negJţul cu vinuri 
�i me�te�ugul cojocarUor, are o biserică veche, a 
cării pisanie sună : 

t Cu voia Tatălui si cu ajutoriul Fiiului si 
cu săvărsirea Sfântului Duh, s'au zidit di� 
temelie �castă sfâ.ntă si dumnezeiască b:se
rică, care să prăznui��te hramul Sfântului 
prooroc Ilie , Sfântul irarh Niculaie �i Sfântul 
Ion Botezâtorul si s'au infrumusetat cu zu
grăveala preste tot precum să v�de, in 2.i
lele Mării Sale prea-
luminatului Domn 
10 Alexandru Di-
mitrie Ghica al Va-
lahiei, cu blagos-
loveniea si ajutorul 
Prea Sfinţii Sale chi-
rio chir Neolit epis-
cop Râmnicului (N o-
ului) Severin �i cu 
cheltuiala �i oste
neala mult" osârdii 
dumnealor Datco co
jocar cel mare, dum
nealui post. Barbu 
Dimnoviceanu; 1834. 

* 

La 1 9  am visitat Sur
vatele, vechea ctitorie brîn
-covenească : 

t Acastă sfântă si 
dumnezeiască bise
rică a mănăstirii de 
călugăricioare ce să 
chiamă Surpatele, in 
carea să prăznuia�te 

un Dumnezeu, făcătoarea de viiaţă prea-sfânta 
T roită, zidită au fostu oarescându de Buzesti, 
însă �ică �i prost lucrată ; idr apoi, după mu'ltă 
vreame, stricăndu-să, surpându-să, blagoces
tiva si buna crestină Doamna Marie a lumi
natul�i înăltatulu'i Ioan Constandin Băsărabu 
Voevodu, �iscându-se de bunătatea sa, au 
vrut a o preface, si asa den temelie au ră
dicat-o cu toată �hieituiala Măriei Sale, cum 
astăzi să veade făcută frumoasă si iscusită, 
înpodobind-o cu de toate �i milui�du-o pre 
câti:i unei sfinte biseareci mănăstirioare ca 
acastă să cade �i să cuvine pentru buna 
pomenire şi spăseniia sufletelor în veaci a 
părintiloru si a Mări ei Sale, si ispravnic fiind 
chir Ioan a�himandritul de Hurezi si săvăr
şindu-se la anul de la Adam 721 4

' 
= 1 706, 

msţa Avgust 1 dIni]. 
Pe o candelă : 

li iK i f i c  .\\l\cTif io  KCCT,U1AHH li. KCfKC ,a. l' 
,'c n iK A d  H'C .\\ dp i E ,  I\-!iT f 3 C  = 1 7 12. 

Pe candelabru : 
lliltlp i tl c  AC i\' H tl C  1 707. 

Pe anafomită : 
, 

Acest sfânt discos de nafură l-au inchinat 
Serban Cantacuzine V[omic] si sotiea luiAdri� 
iena sfintei mănăstiri Surpatel� ca să le 
fie veaşnică pomenire, Fv. 2,  leat 72 1 8  = =  1 7 1 0. 

Pe sfesnice : 
, 

Epihania Shimonahia. 
Ctitorii : "Bunul şi înţeleptul �i de Dumnezeu 

încoronatul Ioan Constandinu Basarab Brânco-

Surpatele. Vedere general�. 
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coveanul Voevod ; are barbă neagră, coroană 
colţurată pe cap, aurită ; mantie cu mâneci atâr
nânde, de fir de aur cu flori j guler mare, alb
roşietec cu pete ; dedesupt, antiriu incheiat cu 

năsturei, mâneci strâmte 
cu rucaviţe albastre, brâu 
roşu, inel în mâna stângă j 
ţine mâna pe Matei, co
pilandru de vre-o şapte 
ani, înbrăcat în mantie 
albă cu guler negru ; Con
stantin Voevod are mus
taţa mică, mantie galbenă ; 
Ştefan Voevod, Radul Voe
vod, de vre-o opt anI. 
Stânga : Doamna Maria, 
fata Postealnicului Nea
gului, feciorul luiAntonie
Vodă, e tânără : .are co
roană �olţurată, colan de 
mărgăritare, cercei cu 
pietre rotunde albastre,  
haină de fir de aur, C 'l 
flori ; dedesupt, vesmânt 

, 

cu platcă aurită la gât. 
Ca fete mari sânt zugră
vite : Doawna Stanca, 
Maria, Ilinca ; iar ca fete 
între ş a p t e  şi z e c e  ani : 

Surpatele. Vedere interioară. 

Sm aran da, Bălaşa, Ancuţa şi Saf ta, cea mai mică. 
Păretele sudic : 10 Matei Voevod, cu barbă mare 
albă, coroană 
neci, galbenă ; 

colţurată pe cap, mantie cu mâ
dedesupt cafenie cu margeni rosii 

, 

şi cu flori negre j brâu 
albastru j Papa Postel
nicul B. , tatăl lui Cons
tantin: ras, mustaţă blondă, 
ras la tâmple, cu mantie 
roşie, cu margini negre ; 
dedesupt caftan albastru, 
cu nasturi albi până la 
brâul r o Ş u j m â n e c i  
strâmte, ruca  v i ţ e  cu 
bumbi albi ; Jup. Stanca, 

cu păr negru, cu că
rare j pe coc cu un disc 
alb j colan la gât j mantie 
pe umeri, neagră cu flori 
verzi. Păretele nordic:Jup. 
Ilinca : are ('oafă ca discul 
pe creştet ; mantie d'ea
supra roşie j Neagul Pos
tealnicul, tatăl Doamnei 
Mariei, cu barbă neagră, 
moţ pe frunte, tâmple 
rase j pe umeri mantie 
verde cu blană neagră ; 

Biserica Mănăstirii Surpatele • 
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dedesupt vlşlmu, cu ceacşiri. Ion Anthonie Vodă, 
cu barbă : bărbat frumos. 

Picturile foarte frumoase brâncoveneşti. 
t I I O '\\E H H  rH. lld liH T &OH 30rpd lj; H :  i1 H A P E H ,  

J O C H lj;  E P '\\OHdX,  X p d H HT E .  GTE lj; d H .  ţ 3 C E i  = 

1 707. Pomeneste Doamne pe robii tăi, zu
·gravi. Andrei,' Iosif ieromonah , păzeşte-i, 
1 707. 

Picturile se desfăşoară după acest plan : în 
rabşida altarului, zona de jos : Sf. Ştefan, Sf. Andrei, 
Grigorie bogoslovul ; Ioan Gură-de-aur ; Vasilie 
·cel mare ; Sf. Athanasie Alexandrischi, Nicolae 
Miralicrui, arhidiacon Roman. Zona a doua, între 
:Sf. Erothei şi alt sfânt şters, se desfăşoară : sf. 
liturghie apostolească ; a treia zonă : tot o scenă 
1iturgică şi jertfa lui Avraam. Pe bolta absidială : 
Sf. Treime, Maica Domnului şi Botezul cu Naş
terea. 

Naosul, zona de jos : Sf. Gheorghie, Anthemie, 
Procopie, Platon, Theodor Stratilat, Theodor Tiron, 

Mănăstirea dintr'un lemn, Vilke1. 

toate acestea pe sinul drept. Pe sinul stâng, zona 
de jos : Sf. Iacob Persanul, Mina, Nichita, Mercurie, 
Nestor, Dimitrie. Zona a doua, sânul drept : me
daHoane cu rinceau-uri: Si Samona, Sisinie, Platon, 
Arsenie, A velbu, Evlampie, Pamfilie. Pe sinul 
celalt stâng : medalioane cu sf. Faptin (7), Evstratie, 
Axentie, Achindin, Anempodi. Pe bolta sinului 
drept : Sf. Treime la stejarul Marmbre, ingerii 
cari au servit la masa lui Avraam ; în bolta si
nului stâng alte două scene nedifinibile. În spaţiul 
ce precede păretele despărţitor de pronaos şi care 
uneste sinurile cu restul bisericii sânt : Sf. Cons-

, 

tantin şi Elena , Theopist, Eustatie (la uşă) , Ermolae, 
Pantelimon, doctorul fără arginţi. A doua de-asupra 
uşii : Isac şi David, apoi Uspenia, călătoriile Maicii 
Domnului cu Botezătorul, iar zona cea de sus : 
Tăstignirea. Pe păretele interior (ambrasurile) usii : 

, 

f. Mihail şi Gavriil. Pronaos : Sf. Sava şi An-

tonie, Sf. Apostoli, când i-a chemat Maica Dom
nului, Sf. Apostoli, când li-a trimes Duhul 
Sfânt ; pe păretele nordic : Maica Domnului cu 
Domnul. Pc calote : Maica Domnului. 

Obiecte de artă : Candelabru brâncovenesc 
format dintr'un trunchiu central atârnat de vul
turul cantucuzinesc : e decorat cu trei bule, din 
care cea de jos are vulturul ţării ; trei branşe ies 
din acest trunchiu, cu trei rânduri de rami
ficatii. 

, 

Anaforniţă de argint, adevărată lucrare de or
fevrărie, lucrată en repousse : are vulturul cu 
spade în ghiare ; coroană pe cap; între rinceau-uri 
cu foi de acant alternează medalioane ce repre
sintă scene de vânătoare cu câte trei copoi ; fie 
care medalion e separat unul de altul prin câte 
o floare mare ca a soarelui. 

Arhitectonica : Exterior, forma crucii cu altar 
pentagonal, sinuri pentagonale ; pridvor cu patru 
stâlpi, doi pe lături şi doi angajaţi : ciubuce la 

Marie. 

cornişe, brâu mulurat la 
mijlocul clădirii, aşezat 
între alte două ciubuce 
rotunde. Ferestre înca
drate în cadru cu rin
ceau-uri. Uşa splendidă, 
ca şi tâmpla. 

Pomelnicul ctitorilor : 
10 Constandin Voevod. 
Aicea să pomeneste mosii 
si părintii D-Iui 'lumin�
tolui D�mn Constandin 
Voivod si ai Doamnei 
Măriei, ct1tora acestei Sf. 
Mănăstiri Surpate le : 

10 Matei V. ; Ilinca. 
" Antonie V ;  Ana, 

10 Şerban V ;  Papa , Păuna. 
Jupan Preda, Bălaşa, Barbu, Matei, An

cuta, Mihnea, Marie, Carstea, Marie, Ana. 
'Pomelnicul blagorodnicului dumnealui 

Costandin B. ,  ctitorul ,  VeI Log. 
Costandin, Maria, Nicolae, Manolache, 

Ilinca, Costandin, Pantazi, Marie, Scarlat, 
Matei, Ioan, Ştefan, Catrina, Mariuţa. 

Aicea să pomeneste boerii Buzesti, ctitorii 
cei vechi ai sfintei �ănăstiri Surpdtele : Tu
dor-Stanciul , Constandin-Preda, R a d  u
Barbu. 

Aicea să pomeneste Domnii tării : 
10 Constandin V. ,  Ştefan Racoviţ�, Grigorie 

Ghica, Alixandru Ipsilant, Nicolae Caragea, 
Mihai Suţu, Nicolae Mavrogheni, Al. Mo
ruzi V. , Const. Hangerl i ,  Al. Suţu V . ,  Const. 
l psilanti V. 

Aicea să pomenesc Mitropoliţii : 
Grigorie arhimandrit, Mitr. Cozma, Filan:,t 
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Dositei, Cozma episcop, Grigorie ep. , Par
thenie ep. , Chesarie ep., Nectarie ep. 

Pomelnicul părintelui arh. de la Hurezii 
carele au fost ispravnic şi au dat m-rei, 
via de la Urşi şi mătci , stupi treizeci : Ioan, 

...,�-

strica toate lucrurile şi zugrăveala ; după 
ceaea, din voea şi porunca lui Dumnezeu, 
sfant ,  Domnu blagocestivul si crestinul Ioan 
S tefan Cantacuzino, Voevod ,  dec a�ând mare 
�vla vie ci'itră sfântul Iăcasul a6esta, numai 

decat 'cu ostârdie s'au 

(��) 
apucat de iznoavă a o 
infrumuseta, luminând si 
mai Iărgind intâi bisearic'a 
şi zugrăvind ..... o a doa ..... 
[oa]ră şi impodobind ..... o şi 
cu tâmpla şi cu altele ce 
i-au trebuit, făcând si 
case şi chilii de prejur�l 
ei, cum să veade, în 
slava preacuratei stăpânei 
si Întru pomenirea Mării Sale si a părintilor, să
vârsi�d la I t. + 3c�I"= 1 7 15. 
'\\ C�d Av. 30 d[ni], is ..... 
pravnic fiind chir Ion Ar
himandrit de la Hurezi. 

Inscripţie interioară : 

Biserica Mănăstirii dintr'un lemn, Vâlcea 

t între celelalte calităti 
şi adăogiri ce au făctlt 
la acastU sfântu lăcaş prea 
cuvioasa Platonida stariţa, 
unită cu prea-cuviosul 
Hrisanth, arhimandrit si 
stareţ sfintei m ..... ri Hurez 
şi epitrop acestei sI. mă ..... 
năstiri, această mai sus 
numită starită fără stire 

Negoiţă , Stana, Petco, Marina, Călina, Coman, 
Maria, Stana. 

Pomelnicul boierilor de la Drăgoani, cari 
au dat vase de aramă,  oca patruzeci, două 
tocuri tipsii de aramă şi un toc de talere. 

Starite : Elisafta, Filoftia, Marica, Salomiea, 
. . . Sofia . . . , M a rt ha, 
Magdalina, Luchi-
ana, Gherva s i na, 
Nichifora. 

La 20 am trecut la 
Mănăstirea dintr'un lemn. 

de cârmuire a purtării de grijă �ceştii sfinte 
case mai întâi au ridicat den temelie un 
departament de supt care a făcut şi o trapeză. 

Botnita de lemn e atribuită de legendă Doamnei 
Ancuţa, fata Chiajnei, care aduce de la mănăstirea 

t Acastă sfântă 
si dumnezăiască mă
�ăstire care să nu
meste dentr'un lem
nu să cinsteaste si să 
prăznueşte (hra�uIJ 
prea-sfintei şi prea
curatei de Dumne ..... 
zău născătoarei Fe ..... 
coarei Mariei, din 
temelia ei iaste zidită 
si făcută de 10 Ma
tei Basarab Voevo.d ; 
den treacăt de multă 
vreame început-a a 
·să învechi si a să 

, Vedere generală asupra Mănăstirii Dintr'un lemn. 
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Motru, de la unul Radu, icoana Maicii Domnului, 
la stejarul ce se afla aici şi din care se făcu bi
sericuta. , 

Arhitectonica. Altar octogonal, sinuri patru
laturi, pronaos lat, terminat printr'un pridvor cu 
stâlpi, astăzi astupat. Cornişa e de cărămidă în 
zimţi, ocniţe întrânde-geminate în rândul de 
sus şi lunguieţe în cel de jos. Un brâu de că
rămidă în zimţi le desparte unele de altele. 
Foarte interesant e pridvorul de la casele domneşti. 

în drumul spre bolniţă se află o cruce cu acest 
cuprins : 

Cetăţuia, Vâlcea. 

t Acastă sfântă si dumnezeiască şi făcă
toare de viaţă cruce s'au rădicat de Jupan 
Barbul Otetelisanul biv Vei Vor. si de ju
păneasa lui M�riea intru pomeni[�ea] Răs
tignirii Mântuitoriului nostru Is. Hs. şi întru 
slava prea-sfintei stăpânei noastre de Dum
nezeu născătoare Marii, unde s'au născut 
fiul lor Barbul, întru rugăciunea lor ; la anul 
de la Hs. 1 740, Sept. 8. 

" " 

La 2 1  am pornit spre Râmnicul Vâlcii, pentru 
ca la 22 să vizitez Cetăţuia. 

Inscripţii pe piatră : 
t Cu vrearea Tatălui si cu [ajutoriul Fiiului 

si cu] săvârsirea Sf[â]nt�[lui] [Duh] ridicatu
s'au aceastel sfântă si d[u]mnezeiască bise
rică] si cu chilii într'u cinstea si lauda [ma
rilor] 'Voevozi Mihail şi Gavriii] [şi a] tutulor 

fără de trupuri puteri, cu toat cheltu[ia]lu· 
şi osârdie prea sfinţitului părinte chir The-
odosie, arhiepiscop si Mitropolit a toată Tara
Românească, in zilel� prea-Iuminatului Domnul 
pra[vo]slavnic crestin 10 Serban Voevod 
Cantacuzino [Basar�b], în lu�a Ag. , leat f 3 p n H  
= 1 680, f tl X'n. 

Inscripţie zugrăvită în interior : 
t Intru Mărirea celei de o Biinţă, nedes-· 

părtitei Treimi si în cinstea si lauda sfintilor
mai mari Voe�ozl Mihail si Gavril si a ' tu-
turor celor fără de trupuri ' puteri sta zidit 
din temelie această sfântă si dumnezeiască 

biserică 'la anul de la În-
truparea D o mn u l u i  şi 
Mântuitorului nostru Isus
Hristos, 1 680, Avgust 19 ,  
cu toată cheltuiala prea
sfintitului arhiepiscop si 
Mit�opolit a toată Tara:" 
Romănească chir Theo-
dosie, în zilele drept-cre
dinciosului Domn Sărban. 
Cantacuzino V. V.:  iar la 
anul 1 850, după alegerea 
făcută de Obstescul Divan, 
al Ţării, sui�du-să pe ar
hipăstorescul Scaun al 
Sfintei Mitropolii a Un
grav Vlahii Prea Sfinţitul 
arhiepiscop şi Mitropolit 
a toată Ungrov Vlahiei d. 
d. � Nifon si fiindu dără
pănată biserica acestui 
sfântU schitu numit Ce
tăţuia, metohul Sfintei Mi
trapolii a tării, si locul 
pustiit, cu totul �'a pre
noit de Prea Sfintiea sa 
biserica cu toate �le ei, 
si s'a înfrumusetat cu 
�ase şi ziduri înpr�juru-i, 

_ după cum să veade, în 
zilele Inăltimei Sale bine credinciosului Domn 
stăpânitOl: al tării Barbu Dimitrie Stirbei V. 
V.,  cu îngrijir�a acestU prenoiri fii�d însăr
cinati arhim. Misail Berislăvescul si Pitarul 
Ana�tasie Leculescu ; leat 1853. 

J 

Legenda îi atribue o origine foarte veche, încă 
de pe vremea când Olea-Vodă se bătea cu Ba
sarab, care locuia pe malul alb din fată, pe când , 
cel d'intâi era în Cetătuie. , 

Arhitectonica. Dreptunghiulară (7,50 m.X3,40 m.) 
Absida altarului curioasă : un arc turtit. Naosul 
despărţit de pronaos printr'un zid masiv cu mică 
uşe. Acoperite amândouă despărţiturile cu calote. 

" 

Pe o cruce aflată între Râmnic şi Cetăţuie am 
cetit : 
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t Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului 
si cu săvărsirea Sfântului Duh ridicatu-s'au 
�castă sfânt� si de viată făcătoare cruce 
întru lauda sfântului si 'de ciu de făcător 
Nicolae, în zilele bunhlui crestin  10 Duca 
Voevod cu toată userdia si ' cu nevointa 
preasfinţituîui părinte chir Stefan arhiepi�
cop al Râmnicului Noul Severin-msta Mai 
20, leat 7 1 53= 1 673. 

' 

Cula din Bujoreni azi e ruinată, lipsindu-i cu 
totul un etaj ce se afla de-asupra. Pe din afară 

Biserica Oltenii, Vâlcea. 

-este un dreptunghiu 7,50 m.X7 m. j iar în interior 
disposiţia camerelor se face după planul acesta. 

C A M E R 

.Ferestrele foarte frumos arcuite in anse de panier 
servesc de luminat camerele, pe când de mete
reze strâmte se folosesc stăpânii casei numai in 
-timpuri de restrişte. Camerele erau boltite cu o 
boltă en berceau. Asupra istoricului acestei cule, 
care servi odată şi de lăcaş de şcoală, voiu reveni 
mai pe larg într'un studiu general asupra cuIelor. 

La 23 am visitat importanta biserică Oltenii, 
pe care legenda o desemnează a fi fost prima bi ... 
serică episcopală a epi3copului Râmnicului, Noului 
Severin. 

Pisanie zugrăvită : 
t în numele Tatălui si al Fiului si al Sfân ... 

tului Duh amin j zidit�-s'au ace�stă sfântă 
biserică , unde se prăznueşte hramul sI. ar'" 
hereu Nicolae, de ctitori părinţi Eftimie vlă"" 
dica şi Mihail ep. la  anul 1 562, Sept. 15 j 
însă, fiind această biserică neîncăpătoare şi 
aproape cănttă în ruină, s'au reparat, le ... 

găndu""să cu fier, s'au 
înnădit incăperea de la 
femei, s'au făcut turlele 
şi s'au zugrăvit din nou 
după cum să vede . . . .  

Inscripţii vechi în pă,... 
re tii din afară : 

, 

t Il P fC1'dKHcf AŞ<\\ H1'Pd 
i fP fHLl,d ,  11 -1.1' ,1 KCK"i= 1 704. 
. A răposat Dumitra ie
reHa la an 1 764. 

2. I J OMfHH PH Î IVH iK i f ,  
f3 C3K = 1 754. 

Pomeneşte, Doamne, pe 
Ioanichie. 

3. ti -1.1' /- 31'C = 1 798. 
4. Cându au luat Neam

ţu ţara, j 3 CKf = 1 7 1 7. 

Ar hitectonica. F o r  m a 
crucii, 8,60 m. X 4, 1 0  m.,  
X 2,60 m. Foarte intere
santă pentru studiul arhi,... 
tecturii secolului al XVI ... 
lea. Absidele ca si si-

, 

nurile au forma trigo"" 
nală, care e cea mai veche, constatată la bise,... 
ricile noastre. Exteriorul e de cărămidă aparentă : 
trei rânduri de cărămidă rosie alternează cu brâie 

, 

de tencuială albă, care nu e decorată decât de două 
rânduri da cărămizi verticale. Ocniţe lungi din 
straşină până in pământ decorează fatadele, sur,... 
montate de foarte frumoase arcuri. În interior, 
bolţile se retrag faţă de arcade1e de care se ra'" 
zimă j iar bolta pronaosului e cilindrică. 

* 
Trecând Oltul, am trecut l a  Fedeleşoiu, în judeţul 

Argeş. 
Pisanie pe piatră : 

t Acastă sfântă si d[u]mnezăescă besea'" 
rică din temelie s'a'u zidit şi s'au împodobit 
cu zugrăveala, întru cinstea şi lauda sfintei 
Preaobrajenii Domnului ostru Is. Hr. si 
s'au făcut cu toată cheltueala a Mării Sal� 
răposatului Domnului 10 Grigorie Ghica 
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Voivod, in Domnie după urmă ; încă neis
prăvindu-să atunea, au rămas asupra prea
sfintitului Mitropolitului chir Varlaam, si s'au 
nev'oit de au isprăvit aceaste toate câte să 
văd cu toată podoaba ei, întru slava lui 
Dumnezeu, amin, în zilele lui 10 Costan
dinu Basarabi1 Voivod. Avgust 10 zil. ,  anii 
de la Adam / s c"i,  iar de la Hs. 1700. Pis 
az Athanasie ot J . . .  

Piatră de mormânt afară : 
Drept lângă castă piatră odihneşte 
Docamdată Spiridon preotu Răsuceanu, 
Nemerind aicea sărmanu, 
Frate bun fiind, sil stii, 
Cu d-Iui VeI Cluc�r Eftimiu, 
Ioanichie arhimandrit Fedelesanu 
Au scris luna si anu ; , 

Mart 3 1 ,  838 l�at, sfârsit l-a apucat, 

� 
I 

, 

Schitul Fedeleşoiu-Argeş. 

in Joea cea Mare îngropat. 

Căutati căci doarme, 
De îl 'va duce la Cernica, 
Piatra rămâne nimica. 

Ctitorii : 10 Grigore G/zica Voevod, ctitorul cel 
d'intâiu : are mustaţă mică, barbă rasă, coroană 
pe cap, mantie roşie pe umeri, caftan verzuiu cu 
buzunare ; runcaviţe roşii la mânecile antiriului, 
strâmte, nastl1l i mici albi la talie. Fii : 10 Ştefan 
V. , 10 Radu V. V. 

În dreapta : l' c m A d  i N  il1 d p i tl .  Are coroană pe 
cap, mantie fără�mâneci, colan la gât, talie scurtă, 
dedesupt roşie , rochie albăstrie cu dungi, cercei 
la ureche, cu pietre rosii. Fete : Cârstina ; (' c m A d  

, 

KdTpH�ld.  Păretele sudic : Varlaam Mitrop. " şi al 

doilea ctitor, câştigătorul locului acestuia " .  Are 
barbă albă , camilafcă pe cap, mantie cu dungi 
albastre ; dedesupt veşmânt negru cu blană. 10' 
Constantin B. Voevod; păreteie sudic ; Antim Mi
tropolit ; Onisifor mona/lUi, ispravnic ; Ghenadie, 
arhimandrit de Argeş, Ion Arhiereu. 

Ar/zitectonică. Forma crucii ,  1 3,20 m. X 6,95 m. 
X 3,92 m. Naosul boltit obişnuit ca şi altarul, 
pronaosul despărţit de naos cu doi stâlpi cu ar
cade. Pronaosul boltit cu ca Iotă. Pridvorasul din , 
faţă are colonadă, cu coloane cu capitele-cusi
nete, decora te cu foi la mijloc şi colţuri. 

Meşterul lor a fost un Româo, care-şi înseamnă 
numele în piatra ferestelor : Oprea Lleşter ; 1 680. 

Jur împrejurul mănăstirii se află chiliile dărâ
mate şi arse, ridicate de un descendent al vechiu

lui ctitor : A l e x a n dr u  
Ghica Voevod. 

Într'o frumcasă pajură 
de marmură, decorată 
cu vulturul ţerii, soarele 
supt el şi doi ostaşi lângă 
tunuri la dreapta şi la 
stânga pisaniei se află 
această inscripţie : 

Domnul A l exandru  
Ghica, V[oe]vod Valahii, 
ani [9:'ai '?LDomniei, 1 836. 

Exteriorul bisericii. Si
nurile pentagonale, altar 
heptagonal, contrafort la 
altar.: La mijlocul bisericii 
trei brâuri la mijloc ; la 
cornişe ciubuc. Turla se 
ridică pe naos,l are zece 
ferestre lungi cu arcuri 
cintrate . . 

* * 

La 24 am visitat biserica din Căzăneşti, lângă 
Râureni : ea trebuie scoasă din inventarui, fiind 
nouă. 

La '25 am trecut la Ocnele Mari. 
Biserica Domnească. 
Pisania : 

t În numele Tatălui si cu ajutoriul Fiiu
lui si cu săvârsirea Sfântului Duh, un Dum
nez�u adevărat si milostiv, care au bine
voit şi-au luminit gândul marelui boier, d-Iui 
jupan Statie, cu toată chieltuiala d-Iui, întru 
cinstea şi lauda marelui mucenic Gheorghie 
purtător de biruinţă, iar turla s 'au făcut cu 
chieltuiala Visterii, si au miluit cu mertic de 
sare, precum arată hrisoavele Domnilor T erii-

, 
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si  an mi luit si cu case le care sade camă
�asii ,  însă loc'u l si pivnita au f�st dăruite de 
R�du Vistieru O'cnaru, deci cu chiria ce să 
ea si cu merticu dă. sare să. să chiverni
sea�că această. sf. casă . însă,  fi ind si altă b i
serică domnească , si învechindu-se: S ' d U  sur-

, 

Biserica Domnească din Ocnele-Mari .  

pat, carele fericitul Constantin Basarab Voi
vod au socotit-o si-au numi t-o a fi această 
biserică domneasc� , preCl;JTl aden�rează şi 
hrisovul Mării Sale 
si ale altor Domni. 
Mai pre urmă deci, 
m u t ându -s e  acel 
boier dintr' această 
lume şi neputând 
ca să zugrăveasca 
biserica, iar acum, 
când au fost mai 
pre urmă, fiind Că
măras aci, Vel·Ocnă , 
d-lui ' jupan Duca 
de la Sinope şi cu 
jupan Statie de la 
Cernavodă, i-au În
demnat Dumnezeu 
si au cheltuit de au 
�ugrăvit biserica şi 
oltariu, iar tinda cu 
cheltuiala bisericii ; 
deci să fie pomenire 
vesnică dumnealor 
si tLltulor celor ce 
�or fi ajutat cu mult, 
cu puţin. Însă te
melie s'au pus la 
leatu 7 1 85 = 1 677, 

Bu/. CO/,L Jf011. IsI.  - 5. 

iar cu ZLlgrăveala la I�at 722S 
( 1 88 reparată ). 

1 7 1 8. 

Pe clopote : 
fl <l> J � P @ T I'IJ  Ih1 P rl [ (T O \'- A O V{l O V 

1 ' O \l-J 8 6 0 V  8 6 0 A O P O \f . . .  1 608. 
2)  GLORIA IN .EX

CELSIS. J O H A  N E S  
S C A D T  M E  F V D I T, 
A NNO DOMI 1 1 667. 

Pe o cruce afară : 
H3 IhM Hl i E .\\ w lI,<1 H Cl!.

K p l!. w m i E <\\ 01 <1 H Cl!. noc·  
n ii w E N i E .\\ l!. C7TO AX<1 
ill\\ H N l!. ,  K l!. 3 K H iK E C E  c l> i  
[4 E CTI.I I> H ] K p l!.CTI> [K l!.] po,,, · 
AECTKO  li . • .  K K  A N H  1 0  
&<1 .\\ E I <1 J'; O E K O A  C l!.  i\\ 01lf
H i E /\\ p il I>  li iKl lo . .  nHC . . .  
n O ,\I E Ii H  r H  . . .  O n p -k ,  li il p l> S.  

Extrase din hrisoave : 
C o n s t a n  t i n  Brânco

veanu în 1 708 dă popii 
Stan, lui Sandu si Chirei cu 
Stan, de la bis�rica făcută 
de Statie fost al doilea 
Vistier de la orasul Ocnele 
Mari ca să fie ' casele lor 
si toate ce vor avea in 
pace de către toţi că-
mărasii, ce vor fi acolo 
la O�ă si de către toate 

slugi le Domniei Mele .. .În ' pace de birul 
hi'lraciului, de dijmărit, vinăriciu ,  oerit, de 
dijmele ce sânt preste an, de zaharele, de 

Casă Veche din Ocnele-�lari. 
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care de oaste ,  de sataralele ce sânt pe silişte, 
de căminărit, de podvoadă , de mertice dp. 
conace, de cai de olac . . .  de nimeni val sau 
băntuială să n'aibă .. . pentru că, fiind aceşti 
preoti de la biserica domnească din oras de la 
VeI Ocna , şi stricăndu-se biserica a'ceasta 

- - - �� : .. 
:7��� �:������ �jl:';',::;;;:--::;'.§ 

Casă veche din Ocnă. 

uomnească, am mutat Domoiea Mea r,1 i la 
bisericei aceasta ce scriem mai sus . . .  i-am 
l�rtdt cum aU fost ertati si de alti răposati 
Domni . .  si am văz u t ' D'omniea 'Mea toat'c 
cărţ i l e Do�nilor ce 
au fost mai dinainte, 
ele milă : al lui Ale -
xandru-Vodă săn 
Ra dulu i-Vodă si (l I  
lui Leon-Vodă, Gri
�orje-Vodă şi a rd
posatului unc-hi t , lu i  
Domniei Mele Ser
ban Voevod . . .  ' dă 
si mertic de sare d e  
la VeI  Ocnă pre an 
bolovani de sare 
200, p r e c u m  au  
avut. . . bolovani mai 
buni " . 

Pe o piatră de mormânt : 
t SuptU aeastă 

[)iatră să odihneste 
o s t e n i tu t rupu'l i1  
dumniaei coeonei 
E c a t e r i n a , s o ţ i i a  
dumnialui coconu
lui Vilsalache Ar
masu ot oras Ocna, 
leat 1 8 1 5 ,  S8ptăm
vrie 1 9. 

La 27 am visitat Biserica din Teica. , 
Pisanie : 

Al'astă sfăntă şi d[umne]zeiască mănăstire ce 
să numeste Teica , unde să prăznueste doi sfinti 
slăvi t i  si ai ' lui Hs. illari mlu]een'ici Gheor:" , , ghie purtătoriu de biru

intă si Dimitrie izvorâtor 
d� dJ.ir, iaste zidită din 
temelie, infrumuseţată cu 
toate ceale den prejur case 
şi nămeastii, îngrădit pre
cum să veade cu toată 
chieltuiala dumnealui ju
pan Mihalcea litterati ja
zigi-Efendi, snu răposa
tului i ntru Hs. Chere log. 
Bojescul ,  carele si Chiril 
monab pre călug.itrie, pen
tru veaşnica pomenire a 
dumnealor si a tutuloru 
pravosla vni�ilor crestini, 
pe vrcamea Împărăt'jj lui 
Carol al VI-lea, la ' anul 
de la Zidire 7235 si de 
Id Hs 1 720 Dechemv;ie 26. 

Pe o carte : 
Să se stie că la leat 

1 837, Ma'iu 2, au mersu 
Măria Sa Vodă Alexan
dru Ghica Voivod si cu 

părintele episcop Neofit din Bucure;ti la 
S ilistra si au vorbit cu Împăratul tur�escu 
s i s'au intors ; �lU po ' ,  �'i s'au scris la mine, �opa Radu. ' 

Casă �'eche din Ocnele Mari-Vâlcea. 
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Pomelnicul bisericii T eica : , 
Dumnezeu m'au adus din străinătatea tă

rigrădească şi m 'au miluit de toate nev�i1e 
şi necazurile la câte am fost încăput, pre
cum Ia toti locuitorii este stiut. Aflat-am 
aici , in pa;tea patriei mele, l� Ocnele-Mari, 
d'asupra o bisericuţă bisericuce ce să nu
meste T eica, care a fost făcută de un ere
moiJah : Dionisie, Grec de la Ianina, si de 
Lambrie cămărasul. . . , carele din zilel� lui 
Duca-Vodă ... s'a'u fost înstreinat în părţile 
tării acestia . . .  , având rude pe un Hristofor 
ierom[ o�ah ] . . .  vine aci, căci multi din locuitorii 
tării aceia au scăpat în tara 'aceasta fiind 
�r�ştinătate . Au făcut bi�earică de n'uele . . .  
după cum s'au putut pe acea vreame . .. [iar 
eu] am ridicat biserica din temelie : Mihalcea 
logf. , 1 778. 

:-" Ionasti rea Ti l i reciul ,  Vâlcea. 

PomeJnicul episcopilor : 

Damaschin , Inochentie, Cl iment. 

împăraţilor şi Domnilor : 

Petră Alexievici, Duca, Constantin-Vodă , 
Ştefan Vodă, Carolus, Elisabetha. 

Ctitori : jupan Dumitrache cămăraş, Jupan Pană 
sin dumnealui, jupan Mihalc('a log .. care au zidit 
această biserică, Diicu , Preda, jup. Dumitrache, 
nepot log. Mihalachie. 

* * 

Titireciu, pe un deal aşă, e una din frumoa
sele tipuri architecturale de biserică. 

Pisania : 
Acestă sf[ân]tă si dumnezăiască biserică 

ce să numeşte Titireaciul, unde să prăznu
iaşte hramul pe numele marelui arhiereu si 
dascill Sfântul Iuan Zlatoust, iaste zidită di� 
temelie, cu toate cele denprejur ziduri, de 
dumnealui jupan Mihai Cantacuzino VeI 
Spat. cu isprăvnicia dumnealui jupanului 
Panaioti cămărasul, fiind îndemnâtoru si 
ostenltoriu dumn'ealui 10g[0]făt Chera de l� 
VeI Ocnă , iară acum prin ne voinţa părin
telui cathegumenului chir Ioan Ursachie 
s'au acoj:erit de iznoavă şi s'au pardosit, 
ferestrele s'au innoit si s'au scos si pisanie 
acasta in zilele pr�a-luminatului inpărat 
Carol al Şaselea , anul de la Hs. 1 729, iar 
de Ia Adam 7238= 1 730 mţa Dechemvrie. 

Pisanie interioară : 
Acastă sf[a]ntă bisea

rică ce să chiamă Titi
reaciu, unde să prăznu
iaşte hramul Sf[â]ntului 
Ioan Zlatoust, den te
melia ei iaste :zidită de 
dumnealui răposatul jup. 
Mihai Cantacuzino, VeI 
Spătar, înzestrându-o cu 
moşii şi cu [tot] ce se află 
întrinsa si, trecând multă 
vreme l� mijloc nu s'au 
putut 7ugrăvi, iar, când 
au fost acum, la leat f 3CHf 
� 1 747 s'au îndemnat pă
rintele egumen Damas
chin fmonah Cernavo
deanul de o a înfrumu
seţat cu zugrăveala pe 
den lăuntru, precum să 
vedea, in zilele lumina
tului Domn 10 Constan
tin Nicolaie Voievod Ma
vrocordat, fiind episcop 
Râmnicului chir Climent 
si s'au săvărsit de zu
grăvit la lun� lui Oct . ,  

fiind zugrav popa Gheorghie i brat ego 
Andrei, ucenic Dumitrasco, Mihai, leat f 3C 1H 
= 1 747. 

' 

Ctitorii : jupan Mihai Cantacuzino VeI Spatar, 
are păr lung, frunte mare, barbă, dulamă cu blană 
la gât, margini de blană aibă şi stofa cafenie. 
Caftanul e verde cu năsturei albi, brâu şi ru
caviţe roşii. jup. Marga are antiriu cu mâneci, 
cafeniu cu flori albe si verzi, caftan cu gu
ler mare cafeniu, dede�upt rochie cu talie. Sni 
ego Mi/zai Vei Vornic. In dreapta : Damaschin, 
Statie egumenul : cel d'intâiu are fes roşu pe cap, 
blană de vulpe, antiriu vânăt, brâu roşu, năs
turei la mâneci şi pept. Calea, sora egumenului, 
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are fes cu muselină ; pe păretele nordic Iorga Cer
navodeanu, jup. Nica Log. , jup. Mihalac/ze, sin 
Ioan Cernavodeanu. păretele sudic : Constandin 
Nicolae Mavrocordat : an' coroană pe cap, anteriu 
galben cu blană, dedesupt verde-cenuşiu ; Climent. 
eo. Râmnicului, jup. DumitraşCll Racoviţă Vel 
ducer. 

Pe un pomelnic se ceteşte că e făcut : 
"în zilele prea-Iuminatului si prea-Înăltatului 
"Înpărat al Romei Caro!' car'e1e il U  pus despre 
" Turci hotar Oltul " .  

Arhitectonica : Forma crucii 1 8 ,90 m.· · 7,.30 m.A 

4 ,80 m. ; are boltă dbsidială, si nuri. Pronaosul bol
tit cu calotă, pe când naosuJ cu un admirabil 
tambur. Tampla e splendidă. Altarul cu sinurile 
pentagonale, pridvor pe stâlpi. 

Pe un clopot : P"K� ţ llXfl E (= 1 655) 1\\ 11,11 AfK. 

Pe ferestre : 
Derept aceste fereastre să odihnescu robii 

lui Dumnezeu ticălosul monah Ştefan, An
ghel, Neacşa ;  72.30 (= 1 7 12). 

pe alta : 
Dirept această fereastră se odihneste ro

bul lui Dumnezeu iereiţa Păuna, 7235 (� 1 7 1 7) .  

CÂTEVA MONUMENTE DIN MUNTENIĂ 

Am visitat impreună cu d. profesur Onciul 
Schitul Goleştii, Mnscel 

În zilele următoare am întins cercetările asupra 
eulei din Furnicoşi-Muscel . 

A sti cineva in ce chip să creste, 
Ad�că de la prea puternicul Dumnezeu , 
Că acela este ziditorul său, 
Şi spre bună descoperire, 
De mic a cunoaşte pe Dumnezeu, 

Schitul Goleşl i-I duscei. 

Pisanie zugrdvită la biserică : 
Văzând că bun lucru este 

Cu a cărtii invătătură, 
Fiindcă e�te o f�ptă bună 

http://patrimoniu.gov.ro



CÂ TEV A MO 'UMENTE DIN MUNTENIA 1 33 

Şcoli de învăţătură am făcut, 
Şi de pomană cu a mea chieltuială am hărăzit, 

Paraclisul Culei Furni coşi-Muscel. 

Cula servia de locuinţă boierilor Socoleşti, stră ... 
juind întreg ţinutul de pe valea Râului Târgului. 

Are trei etaje fără bolţi, 
numai cu planseuri de 
lemn. Scările �rcau de 
la un etaj la altul de-a 
dreptul din cameră în 
cameră fără a se recurge 
la săliţe, cum am văzut 
la cuiele celelalte. Astăzi 
cula nu mai există. A 
fost dărâmată de edilii 
satului. 

Dobrenii-Iljov i-am vi
sitat cu ocasia cercetării 
bisericii . din Hercsti. In-, 
scripţiile sânt cunoscute 
de la d. Iorga. Frumoase 
cadre de fereastră stau 
asvârlite afară, iar che
narul uşii, cu admirabile 
săpături orientale, împo
dobeste minunat usa de 

, 

intrare. 

Ca din bogată milă cerească r---- -��- -- - ��-
Pre cei ce vor învăţa să [să] pri

copsească : 
Doi preoti si un dascăI de dacă se , , scutesc, 
Ca neîncetat pe ctitori să pomenească, 
Iar cine acestea va strica 
Acela blestemul îsi va lua. , 

Ion Socolescu, 1 8 1 0  . 

• Pe altă pisanie pandantul acesteia : 
Marele ziditor, D[u]mnezeu ct!1 unic, 
Din nimic au făcut Cel prea-puternic : 
Acelasi pre mine din starea cea mai , � joo 
M'au rădicat si Ia arătare m'au scos 
,Si cu a sa milostivire m'au învrednicit : 
Câteva acareturi şi zidiri am isprăvit. 
Deci dintru a sa Pronie cu bună voire 
,Si această de toţi văzută zidire 
Spre semn de mulţumire noi ne-am 

invrednicit, 
Întru slava lui din temelie am săvârsit. 
Mă rog dar ţie, Doamne prea-îndura'te, 
Si ne invredniceste de drepte parte, 
Raiul cel făgăduit toţi a-I dobândi 
Si de bunătatea lui a ne îndulci. 
Că, precum intr' acest veac toate 

mi ... ai dat 
Si ca din gunoi în cinste m'ai ridicat, 
Asa în veacul viitor, ce-i fără sfârsit , 
.si nu ne lipsesti de binele cel ne-' , 

mărginit. 

. �,." .
...

. 
.1  " 

I 

Cula-Şcoală din FurnicOşi-Muscel. 
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Biserica din Herăşti-lljov este cu totul trans
formată ,  cel puţin în exterior, de prinţul Mi/oş 

Biserica Schitului Goleşti-Musce1. 

al Serbiei, care locui odată 
aici , şi-şi făcu o păreche de 
trainice case de blocuri de 
piatră , confundate până aici 
cu casele Doamnei Elena a 
lui Matei Basarab, cu care 
n'au nimic de aface. 

Biserica are următoarea 
pisanie : 

t G E H  C ij H H b. i H  H liiKCT
IHIb.iH XP<I /\\ H3 n C <l I\'<I Erw 
O C H O K <l H i ,1 KK3 A K H iKHIK IiKic
TK H CK3 AMIK li iK i E IO no
/\\olp i lO nOKE /, 'k H i E /\\ iKE H iK
A H K E H i E '" n p E c K 'k T /' b. i & <I  
li l\ r O lJ f C T H K b. i &  K H & rH H b. i  
rOC l l iK A b. Î  Ei\ f H b.i,  li iK i lO lil\ro
A <l H IO H<l lJ<lI\I\ II H lI,H [H] KOEKO
A H lI,Hb.j  3 E /\\[I\ H )  tlrpo Ki\<lXi c
K O & ,  c � n p�iK H H lI,H n p E c K ii
'1'1\<11'0 H A P KiK<l K H 'k H w  r c n p .  
T w  ill<l8E<I Ii <l C <l P tl li�, T Ip <l H Î E i\\ 
iK E H WTlJ<lCTd c T r o w E H Î E M . 

Detaliu din chenarul uşii AKd lO f &  H CT � IO Ii pdTIO Kd-
bisericii DobrenHlfov. 3dHK H b.CTtlP Ei\<I H (i) P E CTd 

HKl T�pE/' tI KK . . .  i ,\\ & n pfCTb.id  iK H K O H<llJdl\ H b. i <l, 
iK i K OT K O P l lp i <l T p ", i u,b. Ii .. E d H H I\  iK H K d ro K E 3  

H d lJ <I/II'O H K C E CH i\ H <l rO H KK n pf A I l C H O E  
E A H H M'O TP\\IH lI,d A Xd CTI'O KK /\\ I P K  CK
W E CT K i E  H <l lJd l\ C K "" lp H  To r Ad Ii rO):Td H H i\'O /\\tl 
K b. i UH P E lJ E /\\I.' i\'� 1'0 &  C ti n p ti iK H H K � ,  n p H  tl P
X H E n c n 'k KVP 8 HV<j; H/" k ,  H E Il H CKOn� P H i\'
H H lJ ECKO/\\ti KI'P  Il rH<lTiH H 1i�30KCKora K" p 
GTf<j; MI 'k KK i\iiTO WT C K 3 A d H i d  "' i P d  
f 3 P H K  H \\IT c n c H i tl  ", i p tI  + tl X '\\ A ,  n p HC-' 
T,HIHKK iK E A  tl\ S  lib.iCT iIl <l ," tl HTK li <l p li�
I\ O K K  01' H ETE3HjJ . 

* * 

Visitând schitul Goleşti-Muscel, am 
dat si peste o cruce cu cuprinsul următor : 

, 

t Cu vrearea Tat[ă]1t l i  şi cu ajutorul 
Fiiului si cu izbăvirea S[fâ ]ntului D[u]hu 
ridicatu:"s'eu această cinstită si îmfrumu
setată cruce în hramul Marelui Împăratu 
Is.' Hs. , care s'a innălţat de pe pământu 
în ceriu cu . slavă si cu putere mare j în 
zilele luminatului �restin 10 Mathei Voe
vod /"/' CTHI IO P ,1 1i  1i � 1O . Stan0ul, Nideale, 
Nidealco, Oherghie . . .  

* * 

La zece chilometri de Câmpulung am 
dat de urmele cetătii romane jidova. 

, 

Are formă dreptunghiu lară , cu laturile de 
1 1 3 paşi pe frontul de Nord şi de Sud 
si de 1 60 pasi pe frontul de Vest si Est. 
Zidurile sânt

' 
de bolovani luati din ' Râul , 

Târgului, pe malurile căruia se ridică ce_o 

Urmele reduitului cetăţii Jidova-Muscel.. 
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CATEVA MONUMENTE DIN M NTE IA 1 3 5  

: tatea ce păzeşte tot gâtuI ce se deschide printre 
,dealuri, pentru a da drumul văii şi căii ce duce 

spre CâmpuIung. Pe fiecare lature cetatea are 
câte o poartă flancată de câte două turnuri pă-

Casă veche a unui Sas din CâmpuluDg. 

Urmele turnului de flancare al portilor cetăţii Jidova. 

trate. În interiorul dreptunghiului se ridică re
duitui, burgul sau încăperea în care se adăpos
tesc soldaţii. Zidurile lui au dimensiunile : 35 paşi pe 
laturile de Est şi Vest şi 40 de paşi pe laturile 
1 ord si Sud. 

, 

Grosimea zidurilor exterioare, ce sânt prevăzute 
şi cu şanţuri exterioare, este de 1 7  paşi. 

Se crede că cetatea e romană, după monedele 
romane ce s'ar fi găsit aici. 

1---1-1---1 

I I 

'--- 1-1---' 
Planul cetăţii J idova. 
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BISERICA EPISCOPALĂ DIN ARGES ÎN LITERATURĂ , 
DE N. IORGA . .  

--0--

La 1 868, Theochar Alexi, Brasoveanul, , 
publică la Bucureşti un volum de poesii 
germane, Karpathen-Raschen, dedicat lui 
Carol I-iu din partea tânărului poet, ca 
dovadă de cultura " fiilor terilor dună-, 
rene" .  

Elegantul volum e ilustrat cu o vedere 
a bisericii episcopale din Argeş înainte de 
reparatie si o notită despre modelul în " , 
lemn, - af1ător astăzi la Museul de Artă 
bisericească , datorit scu lptorului Storck, 
care-l făcu din ordinul princiar pentru 
Exposiţia din Paris. 

La urmă se dă traducerea unui mic poem 
închinat bisericii de Romul Scriban, cu
noscut şi prin altă activitate poetică, pe 
care am semnalat-o în Revista Istorică. 
Se descrie clădirea, pănă la porumbeii cari 
sunau odată la vânt supt straşină. Se pre
sintă Neagoe rătăcind în jur cu durerea 
că i se dărâmă ctitoria din causa " indo-· 
lentei Românilor" .  , 

Poate că aceste versuri au îndemnat pe 
Domnul Romăniei la opera de reparaţie 
asupra căreia orice om de gust îşi păs
trează reservele. 

PRIDVORUL DE LA COL TEA , 
DE N. IORGA. 

---0--

Frumosul, dar puţin cam prea marele 
pridvor de la Colţea, cu stâlpii îngrijit 
sculptaţi, pe cari-i despart jos ornamente 
sculpturale elegante, cu picturi bune, pe 
fond albastru, în boltă si cu altele, mai , 
şterse, pe păretele pronaosului, părea con-
temporan cu clădirea, pe care însă, nu 
trebuie s'o uităm, Mihai Cantacuzino, dus 
la moarte de Turci, a lăsat-o nezugră
vită. 

Acum în urmă, pe frontonul acestui prid-

vor s'a găsit un fragment de inscripţie,. 
care · arată că avem a face cu o lucrare 
simtitor mai tărzie. , 

Cetim, în litere mărunte, urâte : 
" Să se [ştie că acest pridvor l-a făcut din] 

temelie, [cu zugrăvea ]Iă cu tot, dumnialui 
logofătul Necula MăinesculU ,  ca epitrop 
sfintii mănăstiri, cu toată cheltuiala dum
nealui, si l-au înfrurriusetat, precum să , , 
vede, de zugrăvit, luna luI. 3 dni, It. 7278 
( 1770) " . 
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o CASĂ VECHE : CASA MELIK 
DE ARHITECTUL PAUL SMARANDESCU. � :5� �1tS: .ACJ� tm. 4- t GCj 

In Bucureşti - pe Str. Spătarului, la nr. 
22, fost 28 - se află situată o casă veche 
boierească, din secolul al XVIII-lea. 

Casa aceasta a fost construită pe la 1 760. 

- � -

tem presupune că a fost construi�ă pentru 
vre-un negustor armean bogat.� J vJ efJ:.c,.. 

Este concepută în stilul românesc din 
veacul al XVIII-lea, caracterisat prin pi

laştri canelaţi aşezaţi pe un soclu -K - ,,-4�' . 

înalt, o cornişă pronunţată, o 
strasină de lemn cu scândurele, o 
înv�litoare cu olane, un pridvor 
mare, probabil deschis la început 
si transformat mai târziu în geamlâc. 

De pe la 1 820, adecă de mai 
. bine de o sută de ani, casa apar

ţine familiei Melik (Mellic, Melic), 
familie de origine armeană, sta
bilită în România. 

Casa ]..,Ielik. - Releveu in  1920. - Faţada principaJă. 

Intrând în posesia familiei Me
lik, casa a fost reparată radical 
pe la 1 822, dată sculptată în 
relief pe cheia bolţii dela Întrarea 
în pivniţă. 

Nu se cunoaste nici numele arhitectului 
care a concep'ut-o, nici al meşterului care 

La 1 848, proprietarul casei era arhitec
tul Iacob Melik, arhitect învăţat la Paris, 

a executat-o, nici numele pri-,...-----------------------, -J(- ZUl -mului proprietar pentru care a 
fost construită. 

Este posibil ca ea să fi fost 
construită pentru vre-un "Spătar" 
şi după rangul lui de boierie să 
se fi luat numele străzii. Este 
probabil că numele actual al 
străzii : "a Spătarului " ,  să se fi 
conservat neschimbat din veacul 
al XVIII-lea pănă azi, aşa cum 
ar fi trebuit să se păstreze o mul
ţime de nume vechi, pitoreşti şi 
sugestive, înlocuite în anii din 
urmă, fără motiv, cu nume mo-
derne sau cu nume de cetăteni 

- (HSft fnMlLl( 1 MiLIK 

-I .... k-· - " r ••• ,'.-",,- it "'ma _ f.....c..,......� _ ...... . ;;;::;-:;-t._ 

mai mult sau mai puţin cel�bri. Casa Melik. - Releveu in 19�0. - Fatada posterioară. 

Casa aceasta, fiind aşezată pe Strada fost elev al lui Labrouste. Arhitectul Me
Spătarului în apropiere de Strada Arme- lik a executat mai multe clădiri din Bu
nească si de Biserica Armeană, mai pu- cureşti, Între care Casarma Malmaison, 

Blll. Com . .11011,  lst. - li. 
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La 1 848, cu învoirea lui, au fost as� 
cunşi în podul acestei case Heliade Ră� 
dulescu, C. A, Rosetti şi ceilalţi revolu� 
ţionari, de oare ce arhitectul Melik era prie� 

-�-

!II EE! 

Casa Melik. - Releveu in 1920, - Faţada laterală, 

tenul lor şi împărtăşia ideile lor revolu� 
tionare, , 

Casa a fost nelocuită de la 1 848 la 1 857, 
cât a ţinut exilul lui Iacob Melik, care în 

i i k _________________________________ -J 
Casa Melik. - Releveu in 1 920, - Faţada laterală, 

acest timp a locuit la Constantinopol Şl 
apoi la Paris 1 , 

La 1 857, arhitectul Iacob Melik, întor� 
'cându�se în ţara, a restaurat acest imobil, 

mor Iftt"IlICI r!tU� 

�-Casa Me1ik, - Releveu în 1 :)20. - Secţie prin A B.' · 

păstrându�i stilul primitiv, adecă stilul ro� 

- Melik a publicat şi o carte in fran\uzeşte despre aceste 
împrejurări. (N. 1.), 

mânesc de la jumătatea veacului al XVIII�lea. 
De atunci nu s'a făcut nicio reparaţie 

''* .... li· _o! -�-
-Ee ........ .,:;0 . .... ..., 

Casa Melik. - Releveu în 1 920. - Secţie prin C D. 

mai_importantă la casă, pănă la 1920. La 
moartea lui Iacob Melik, casa intră in po� 

] 

c.,. - ! : .-, 
� ;.:. . . .. z • • • •  

i l ·" 

Casa fv lelik. - Releveu in  192). - Planul Subsolului. 

sesiunea d�nei Ana Melik, născut Nazaret, 
soţia lui, care o locuieşte pănă III 1 913, 

�� 
_f\,,�-FIiJi:,'--y�-wr�!:?� .. _ 

� 
li; ��:- �_ ---= sr;""::' 

� 

-.t -e-

�" .  . ' I ' 1 : '( , '�i. 
I 
I 
I 
I 

Cas3 Melik. - Relzveu in 1 920. - Planul parterulul. 
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o cAsA .vECHE : CASA MELlK 1 39 

când moare în vârstă de optzeci de ani. 
De la moartea d�nei _ Ana Melik - 30 

Septembre 19 13  - casa nu mai este lo
cuită, şi, cum nu mai fusese reparată de 

'1t,�:� . 

.. 

Casa Melik. - Planul sub-solului indicând modificările 
introduse la restaurare. 

mult, se ruinează cu desăvârşire in timpul 
procesului de moştenire care durează pănă 
la 1 920. 

La 1 920, câştigându�se procesul de moşte� 
nire, casa devine pro� 
prietatea d-lui avocat 
Eugen Melik, nepotul 
lui Iacob Melik. D. 
Eugen Melik hotă� 
răşte să repare radical 
imobilul si să-I locu� 
iască, el s'i familia sa. 

în ace�t scop, d. 

., 

şi Comunităţii Armene din Bucureşti, care 
a trasformat�o într'un asil de bătrâne şi o 
stăpâneşte şi azi. 

Casa Melik. - Planul parterului indicând modificările 
introduse la restaurare. 

După principiile admise de toţi cei ce 
fac restaurări de monumente istorice, am 
căutat şi eu să păstrez acest monument 
intact ŞI să fac cât mai puţine schimbări. 

-p ..... . ... tuWl MtLi�. �&1 Or"lIU1. n'liVU.' 

' - 1 

Eugen Melik s'a a� 
d r e s a t  c e l u i  c e  
scrie aceste rânduri şi 
l�a insărcinat să în� 
tocmească proiectul 
de restaurare si să su
pravegheze l�crările. 
Astfel am avut ocasia 
să studiez această ve� 
che si interesantă clă
dire ' si s'o resta urez. 

� ���-�. 

Lu�rările de resta� 
urare s'au executat în  

� frr=lr==n==nl' o=n===rr=il 

anii 1 920� 1 92 1 .  După 
terminarea acestor lu� 
crări d. Eugen Melik a 
locuit clădirea. 

........ _--------���---� -_ .... _- -� 
Ca,a \ lelik. - Detaliul alllenajărilor făcute la intrarea principală lU ocasia restaurării. 

în urma unui nou proces de revendicare, 
d. Eugen Melik a fost deposedat şi casa 
a intrat în stăpânirea Epitropiei Bisericii 

În plan, păstrănd forma generală a clă� 
dirii, am făcut mici adăugiri şi mici mo� 
dificări de distributie interioare, dar am 
păstrat neatinse zidurile principale şi am 
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repetat motivele decorative exterioare, for
mele ferestrelor, uşilor, ale pălimarului, uşii 
de la pivniţă, panta acoperişului, · stra
şina, etc. 

'am introdus decât modificările strict 
r- - -

I 
I 

Casa Melik. - Fotografiată în 1 932. 

necesare in plan pentru ca imobllul să 
poată corespunde nevoilor de azi şi să 
poată deveni locuibil pentru d. Eugen 
Melik si familia sa. 

Dau
' 
un releveu complect şi exact : pla

nuri, elevaţii şi secţii, repre-
sintând această casă in mo-
mentul începerii reparaţiilor 
la 1 920. 

Dau şi o fotografie făcută 
de mine în acest moment. 

Dau de asemenea şi pla
nurile de executie/ale clădirii 
restaura te, spre a se putea 
vedea modificările introduse 
în plan pentru ca imobilul 
să poată corespunde nevo
ilor de azi ale famili'ei Eugen 
Melik. 

Voiu mai adăoga câteva 
cuvinte despre acest imobil, 
pentru ca să arăt în mod 
detalia t modificările in tro-
duse de mine cu ocasia restaurării. 

La 1920 toată suprafata invelitorii era 
acoperită cu olane. De oare ce la restaurare 

s'a refăcut intreaga şarpantă şi, de oare ce 
multe din olane erau sparte, s'a refăcut cu 
vechile olane numai panta învelitorii din 
spre stradă, iar celelalte pante s'au acoperit 
cu tablă. 

Forma sufrageriei a fost 
modificată : ea era rotundă 
spre haU ; a devenit drept
unghiulară după restaurare. 

În colţul din dreapta al 
faţadei s 'a făcut o adăogire 
la clădire : o cameră care la 
subsol trebuia să servească 
de spălătorie şi la parter de 
baie. 

Closetele clădirii, două la 
umăr, unul pentru stăpâni 

la parter şi altul pentru ser
vitori la subsol, erau aşezate 
într'un corp separat şi legate 
cu clădirea principală prin
tr'o paserelă de lemn. Pa
serela acesta a fost suprimată 
si closetele introduse in clă
direa principală. 

Scara de serviciu era de lemn si asezată 
în exferior ; la restaurare ea a f�st intro
dusă în interiorul clădirii. 

Pălimarul sau pridvorul se întindea pe 
toară lungimea faţadei laterale ; o parte 

Casa Melik. - Foto;rafiată in 1 932. 

din pridvor a fost transformată într'o ca 
meră de locuit, aşc;zată în fata scării de 
întrare. 
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Scara de  la  întrarea principală a fost 
-închisă cu un geamlâc la subsol ; s'a aşezat 
'0 marchisă de lemn de�asupra uşii p;in� 
.cipale, şi nivelul curţii, în faţa întrării 

'Casa l\4 eli k. - Fotografiată in 192), inainte de restaurare . 

principale, a fost scoborât cu trei trepte. 
Uşa de lemn de la pivniţă este făcută 

din nou. 
Tavanul sculptat din pridvor de�asupra 

scării este în parte cel vechiu şi în parte 
refăcut identic după tavanul ce se afla în 
sufragerie înaint� de restaurare. 

Toată tâmplăria făcută din nou s'a exe
·cutat după modelul celei vechi. 

Făcându�se restaurarea, imobilul a fost 
prevăzut cu toate instalaţiile moderne, ca : 
baie, closete englezeşti, apă, canal, tout�a� 
l 'egollt, lumină electrică, sonerie electrică, 
etc., si cu toate comodităţile necesare unei 
familii bogate, ca : sobe de teracotă, par� 
chete, etc. 

Grădina a fost plan tată din nou. 

După cum am spus mai sus, imobilul 
aparţine astăzi Epitropiei Bisericii şi Co� 
munităţii Armene din Bucureşti, care l�a 
transformat într'un asil de bătrâne si care 
a mai construit un mic corp de �lădire 
in fundul curţii. 

Nu ştiu dacă imobilul este trecut pe 
lista monumentelor istorice ; cred însă că el 
ar trebui negreşit conservat Ş1 " clasat ca 
monument istoric". 

Casa Melik. - Fotografiată în 193'2. 

Datele si informatiile cu caracter istoric 
mi�au fost' procurat� de d. Eugen Melik. 

Casă veche din Str. Spătarului No. 8, fotografiată in 1 920. 
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Ca document mai dau o fotografie a 
unei case vechi tot din Str. Spătarului, de 
la nr. 8, care azi nu se mai poate vedea, 
de oare ce a fost complect transformată. 
Această casă veche de la nr. 8 a fost cons, 
truită probabil tot pe la 1 760, ca şi casa 
Melik, de oare ce arhitectura ei presintă 

mari analogii cu arhitectura casei Melik : 
pridvor, straşină mare, învelitoare cu 
olane, etc. 

Exprimăm atel părerea noastră de rău 
că această casă n'a fost păstrată ca mo, 
nument istoric. 
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C R O N I C Ă  
--0--

Exproprierea casei Mârzea de la Vălenii-de
Munte, salvată asa de greu, si cu interventia unei , , , 
legi, de la furia de distrugere vandalică a vremii 
noastre, face necesară o statistică a clădirilor de 
locuinţă privată care au mai rămas. 

Astfel s'ar evita dărâmări ca aceia a splendidei 
,case boiereşti de lângă Piatra N eamţu1ui, căderi 
in ruină ca în cartierul boieresc de la Focsani, , 
transformărite urâte care se fac de la un capăt al 
ţerii la altul. 

Mi se comunică, de d. Sever Zotta, cred ,  o 
fotografie a casei Costinestitor din Sipeniti (Buco
vina), care, cu toată fat�da "goU;ă" adausă si 
lărgirea fereştilor, are, cu' stâlpii cari sprijină ceL 
dacul pe trei laturi si cu înaltul coperis de sin
dită, tot aspectul fru�oaselor curti boi�resti ' de 
odinioară în Moldova-de-sus.

' , 

11 SCRIPŢIA ARABĂ DE LA SF. SPIRIDOr 
DIN BUCURESTI. , 

Inscripţia arabă de la Sfântul Spiridon din Bu
cureşti a fost cetită la Paris de d. Georges Colin. 
Ea are acest cuprins, întru cât se poate descifra : 

. " qui court dans la localite, tout pres du 
pont (ou : de la digue) . o .  une construction qu'ha .... 
biteront les chefs et les moines fils des Arabes , 
-ainsi que les edifices qui sont â l'interieur et la 
totalite de . . .  dans le registre du couvent . . .  Ce 
qu'it espere, c'est qu'on n'oubliera pas de le 
mentionner . . . o • •  les prieres, les invocations . . .  et 

I \\'agr, VQeuf, e o proprietate închinată unei biserici. 

cela en I 'annee huit et . . . et mitle, nous avons 
dessine . . .  icone benie pour le waqf . . .  

Redacteur : 
Redacteur : 

. . .  le salut. 
Botros (= Pierre) . . .  
At-Tarabolosi (= de Tripoli), l e  

scribe. 
Se poate incerca o întregire astfel : 
[Această clădire s'a ridicat de 10 Constantin 

Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Terti .... 
Romănesti, lângă apa] care curge în acest ' oras , " 

chiar lângă pod, [fiind un lllcas unde vor locui 
căpeteniile şi călugării, feciori ai 'Arabilor ; precum 
şi clădirile care sânt înlăuntru şi intregimea [zidirii] 
în cuprinsul mănăstirii. Ceia ce nădăjduieşte reti .... 
torul] e să nu se uite a-l pomeni în rugăciuni si 
în chemări şi anume in anul o mie . . .  şi opt [ . : . 
al Domniei Mele, [pentru icoana binecuvantată 
pentru vacuful 1 • . •  Mântuire. A scris Petru (Bo .... 
tros) din Tarabulus (Tripoli din Siria), diacul. 

N. IORGA. 

URME PREISTORICE ÎN VALEA TROTUSULUI 
La Oneşti, la " râpa Millului", s'au gă�it de 

copii diverse oase crestate, în special coarne de 
căprioare, cioburi de oale, unele uscate (nearse) 
şi foarte primitive, cu o gaură destul de întinsă, 
smăltuite cu desemne rreometrice unele cu tor ti 

J �, " 
altele cu o simplă bortă de trecut o legătură, cu 
urme de degete. 

Tot acolo au găsit copiii o bucată de piatră ce 
a servit de râşniţă sau moară şi o săgeată de 
cremene. R. BOGDAN. 
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G. BALŞ, Sur /'eglise de Prislop. - le resume 
franc;:ais el la page 1 00. 

N. IORGA, L'ancienne eglise de Bătrâni. 
Malgre l'inscription, gui est de 1 850, cette eglise 
de village, dans le district de Prahova, paraît 
plus ancienne. 

P. COMAN, Les plus vieilles croix de Măfău 
(district de Muscel). Elle datent du XVIII-e siecle. 

VIRGILE N. DRĂGHICEANU, Monuments his
toriques, visite de 1921. L'auteur presente toute 
une serie de monuments, eglises et habitations 
seigneuriales, etudiees au cours d'un voyage de 
recherches. 

N. IORGA , l'Eglise episcopale d'Argeş elZ litte-

rature. - Mention dans un recuei! de vers alle
mands d'un Roumain de Transylvanie en 1 868. 

N. IORGA , Le peristyle de Colţea. - On vient 
de decouvrir une inscription sur le peristyle ['de 
l'eglise bucarestoise de Colţea (commencement 
du XVIII-e siecle), qui prouve que ce beau 
peristyle ne date que de 1 770. 

P AUL SMARA NDESCU, Une vieille maison : la 
maison Melik. - Description d'un type caracte
ristigue de maison bucarestoise au XVIII-e siecle. 

Dans la chronigue, par N. Iorga et R. BOb':ian, 
notes sur des maisons privees du XVIlI-e siecle, 
reproduction de l'inscription dedicatrice de l 'e
glise arabe de St. Spyridion el Bucarest, mention 
de traces prehistorigues dans la vallee moldave 
du T rotus. 

, 
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Piatra de mormânt a lui Sevastos Chimenitul 
din Trapezunt. 

145 
146 
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1 49 
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1 5 1  
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Piatra de mormant a lui Sevastos Chimenitul t 54 

Resturile de epocă Latene TII de la Răduleşti-lalomiţa. 

Fig. 1 .  - Regiunea satului Răduleşti (Ialomila) 1 56 
Fig. 2. - Vas întreg de la Răduleşti . . i 57 
Fig. 3. - Profil de vas de la Răduleşti . 1 57 
Fig. 4. - Ceramică de la Răduleşti 158 

Săpăturlle din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău. 

Fig. 1 .  - Buda . Piatră în mijlocul naosului, supt 
pantocrator • • 

Fig. 2. - Biserica din Buda • • • . • 

Fig. 3. - Detaliu asupra sodului şi apareiajului bi-
sericii din Buda • . . . • 

Fig. 4. - Beciurile şi chiliile schitului Buda • 

Fig. 5. - Planul bisericii din Buda şi al morminte-
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Fig. 5 bis. - Fragmente din chenarele vitrourilor 
bisericii din Buda . • • . 
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Fig. 7. - Piatra de mormânt a lui Vlaicu C1ucerul . 
Fig. 8. - Piatra de mormânt a lui Neagoe, fiul lui 
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Fig. 9.- Piatra de mormânt a lui Tudor Logofăt • 
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1 2 . • • • • • • • . •  174 
Fig. 35. - Inele aflate în mormântul din Lapoş . 1 75 
Fig. 36. - Inelul şi cercelul lui Stoian din mormân-

tul de la Tisău . • . • . " i 75 
Fig. 37. -- Cărămizi din biserica de la Buda cu planul 

bisericii • • • • • . . . • 175 
Fin· 38. - Teracotă cu icoana Sfântului Gheorghe 

din chiliile de la Buda . • . 175 
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Fig. 4. - Vedere inainte de restaurare . 

177 
178 
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Noi obiecte de artă găsite la Ierusalim, ln Mănăstirea 
Si. Sava şi la Muntele Sinai. 

Fig. 1 şi 2 .  . 
Fig. 3, 4, 5 şi 6 . 
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Fig. 9, 10, 1 1  şi 1 2  
Fig. 1 3  şi 1 4  . 
Fig. 15 • • 
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MINIATURI ROMÂNESTI ÎN SECOLUL p�L X\/Il_LEA 
, 

DE N. IORGA. 
-- 0 --

Manuscriptele de origine românească pe 
care d. consul Marcu Beza le�a găsit la 

Fig. 1 .  

mănăstirea Sfântului Sava lângă Ierusalim 
sânt vrednice de atentie si din punctul 
de vedere al ornamentatiei lor 1 .  

Ele poartă aceste însemnări finale : 
1 .  EW:l..'yl) 1:0 i1:!7.pO'l cX',lO'l EUX',TD,w'l E1:0; ai1:G 

XplG1:C;U 1 599, '!-f4J', %0:1 EG-;;-fJ),T, d; ' [ EPO:JGCI;),+;�t 

07tO 'IEpouo/,U[!<tl'l ..lOG:�EOU, 1:0 1677 ,  Cf/.o� 2. 
Dar, mai sus : 

'E'I S-El f SPS', l'IOlX1:i<tl'lo; lQ'-'1)�, i1:PO �t'fj �e:i?- OE 

Y..Up lOU ..l· Wnpiw 1:oij sţ 'AfjTJ'Iw'I : scris pentru 
Sf. Sava). 

(,, [S'a scris cea de faţă Sfântă Evanghelie 
în anul de la Hristos 1 599, şi s'a trimes 
la Ierusalim de al Ierusalimului Dosoftei, 
la 1 677.] În anul 7107, indicţia 12, cu 
grija dumisale Dumitru din Atena") . 

1 V. Memoriile Academiei Române, 1 932 : articolele de Marcu 

Beza şi N. Iorga. 
2 Partea in croşete e adausa la 1 845. Papadopulos Kera

meus, in 'lEpoOOI.t)fl:'lY.·� Bl:;l,lr:.e·�Y.1j notase aceste m-sse. 

Bul. Cam. illon.  18t. - 1 .  

2. T, mx;:-o'l �e;[O'1 xo:: tEpO'l Eux'nHtov E'WiCP'1) 
d;; -;;-', '1 Olrnpoo),O:Xio:'I, O:U0E'I1:EUO'/1:0; %Up{ou ' [Wl.'I'IOU 

MO:1:eE(1) BOEOOO:l., E1:0U; f �P'lE'. 

[1'0 i1:O:pO'l &"(tov Euo:'('(D,tQ'I E'(pci.CP1) 

SW:; ai1:O Xptu1:C;U 1 643, f XX�t-.:r l 

( "Cea de faţă dumnezeiască 
şi sfântă Evanghelie s'a scns 
în Ungrovlahia, Domn fiind 
domnul 10 Matei Voevod, în 
anul 7 155. [Cea Je faţă Sfântă 
Evanghelie s'a scris în anul de 
la Hristos 1 643.]) 

3. 1'0 i1:o:p6v 0e::rov %O:� :SpO'l Eux7-

'(D, tov z'(pCI.CP1) Oler. XEtpO;; MO:1:eo:(ou 

1:0U 1:o:re::l vc;u Jl-tFp07tO).(w·) i\lup<tl'l 1:fi; 

Au'Xia�, CH::O�O�?I 02 xx, ox·7tcivri xcd 

7tpO�U[!{,!- ToU'fi 1:* 1:q.tt<tl-c/.o;;'I); Y..cd 
E'IOOţ<tl1:a-'I);; %up io:; KO:1:x),[vo:; x0:1 :Mcl 
la). '1);; �hO:'IEGO:;; 1:Yj;; KpO:'(lOOO:;; %0:

aq;lEpWe'ij E'I 1:Ti GEOO:G!J. :,!- %0:1 OO:G(),l'XTi 

i\lqa)'1i Ao:up,!- 1:0U clGÎou %0:1 eEOcpOpOU 

i1:O:1:pO;; 1 [!W'I �abbO: 1:0U 1 '(lO:G!J.E'IOU Z'I 
'IEpoG<tl),u�tot<;, d; [!V'I) �tOGUVO'l O:U1:'�<;; %0:1 1:WV '(O'lEU,'1 

O:U1:Yj; zo:l E l;; ooţo:v -ou �tqa),ou (:)e::ou %0:1 uW1:'� PO;; 

Fig. '2. 
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'tOV 7tpO� 1:0'1 "A '( l OV �cl.eGCI., EV 
2'1:E( f�P(Y/, ?VOD�1:[OVO� t 7/"'C1J;, ' [ CI.-

Fig, 3.  

Matei, smeritul Mitropolit al 
Mirei din Licia, cu sârguinţa, 
cheltuiala şi grija multa a 
prea-cinstitei şi prea-slavitei 
doamne Catalina Mare-Ba
neasa a Craiovei si s'a închi
nat respectabilei 'şi împara
testii marii lavre a cuviosului 
şi 'de Dumnezeu purtator pa
rintele nostru Sava cel Sfinţit, 
în Ierusalim, spre pomenirea 
ei şi a parinţilor ei şi a 
Mântuitorului nostru Isus 
Hristos şi pofta catre Sf. Sava, 
în anul 71 18, indicţia 18 , 
Ianuar 24, în cinstita manas
tire a Dealului. [S'a scris în 
anul de la nasterea lui Isus 
Hristos 16 10, şi s'a închinat 
lavrei Sf. Sava]). 

4. (Dupa o prefaţa :) '{-X),/, 

ţ ţPf1C1.', f.L''Jv i OEXSf.L0pto;:; to', 11E1:7. 
'tCI.U1:CI. oE 6 rJ.VWI1E\i xup KCl.crib}o;: 
(sic), Elwu EOOOXOOv'to;, ihlVEV 'Xo
(jSV1:''J<;; i\[o),ooe;),Cl.X�CI.; xCl.i b.cI.(j �GEV 
d; 'tov fJpevov Cl.u'tou El� 't0U;:; r::-,.)J/, 
d7to ' Ao7.f.L OE f �pf.L6', Ev �lYjv i  ' A -
7tptUitp 'X�', x7.1 scpcl.V'fJv f.LS'ICI.� x't'fr 
't0PCl.� 1:fiiv (jEiwv f.L0vwJ'ty)P [wv xa( 
'XCl.UX'if.LCI. 'tfii:.! 'Pwf.LCl.iwv, [' A q;lC:PWI1'fj 
-co 7tCl.pOV 7tXP7. 'WU Cl.Msv-cou BCl.G�
),dou 't0 1633 : EW;:; '10'1 1845 7i:CI.

p1j)Jlov XPOVOl 1 2 12,]  Ta 7i:Cl.pOV 
dcplSpW'tCl.l 7i:Cl.pa Sf.L0U �r:xfhp iou � t -

XO),Cl.OU 'tou 7t01:E J l  S '( CI. - I "  x (j CI. P i ° :.J 
OUF.pOe),Cl.xiCl.� d; 't'f,V lEp7.V p.ov�v 
1:�<; ur;c:pCl.'( iCl.; 0C:01:0'l.OU 'tou ),E'(0f.Lsvou 
11o;: o u V O G Y. Yj EV 'tcji r l Cl.Gitp 1 660, 
G(iEv OU1:0; 6 '( ),rr;p o; E"(XEXCl.pcl.X1:Cl.t 
'(EVOOlOOl f .L0; (sic ?) tJ;uxwq;s)'EICl. 'XCI. ( 
GW1:'{,p t0V. 

( ,, 1 633, 7 1 4 1 ,  luna lui De
chemvre 14. Iar dupa aceia cel 
de mai sus domn Vasile, cu 
voia lui Dumnezeu a ajuns 
Domn a toata Moldovlahia 
si a stat în Scaunul sau la 
i 634, de la Adam însa 7 142, 
în luna lui April 27, şi s'a 
aratat mare ctitor al dumne
zeieştilor manastiri ŞI faima 

J 
Fig. 4, 
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Grecilor. [S'a inchinat cela de faţă de 

oi 
.\-�..-=--..<b -�0 � f�)���'Up '� , , l�.r/ �" ��.. v..('tj� 1..-0 : � ;/y P/O�00/� ; (!� 7?;)!(. cr.:.u..J 

1 " ff} tJ.!.<L,,; ,..;;.: 
I \1 -' el; azroPlJ-l.-W/J 1 (\l.3 ,:' :�) • ," � � l ,�- (.1 S"P(."P"T1J 

� . (5)=�"""1 
• .. 't. .. , ��u od 9f1?n.ULf1 -n 

1/.?P7!!.. -r"'tL �/Y cu. 
'j',;; ,1"':.,a-u:,C' il � i"F � �dt 'TI7feIO�lClP 
f} '7b-" �#.t1n� -= 

V odă� Vasile In 

Fig. 5. 

O" Y��9 >.(t .. (!.LLrr�':.. ! 
i(Y(P�U.rR.C'=- C 'P) 1 7:"1':.  
TI �� I''fYfJj7! 7l'=�:n 

.. Vtd � i 07[/�f! '.!pU= 
.n p t.Ur.t ( .  Y.!U �� �. ,.u2 
.. 'JT�� ! ,cr�/!ll' f .":. 7?.P;1 
'AP 7>;U % 'T.ltLW, '.u':-'-f. 
'7'ţ.UC'.ţ:7?!fH!,,� y.r.L.CT�!..L 
�;!!'LL �#':..'7lc....u6t,-� "-'<:.1"?-" -:;t<:."UY.� / - - "-S'lq,U/"P I I Ltn7'./C i'f':: 
CI y..t.ltid !.Li)"..I Y_·.u.n',:-_ 
i� _t.w_ :.. .. � ....:- Y'u 

Fig. 7. 

1 633 : pănă acum, In 

1 845, au trecut am 2 1 2. ]  Cea de faţă s'a 

T"" <ur;""U'tru,�,C 
?-'CU77«p7t>t uf-�� 
(''1Ie;,:",�� �"-npj.-�u "'71;.U1tf0(.W"" c. .nÎ-

Fig. 6. 

UJI"""''''"< -.u.6�cCC/fJ . 
�crY.Ll'7iwlţ>a:..ll(U )(�ti . , , .. . . oy..o'7lCQtf..U7b o uy-a.mF 
jb'!1 ' î�/7rIt:pocWm 
�'lloc�W%.rj' 
1tOJ.LCJJ �i(Z)�f.!P1fC · 
dUToC ��'f' ,;c.uap..-v 
p:�, ;�"'�"Tt.fj)�a4.. . �:bţtcPm�c) 'VCIJ# Tlc'7Jl,-riucom J'ic.Wn"'u. 0u-+-G-;./�!10C6.ţ� CI 
'!ttiJl�'TU�';�m1;).. X!-"p,ci-u:o"u, i�l-n. ' Ql�"""TbC • liptto�<t.c , · 

Fig. 8, 

închinat de mllle Nicolae odată Mare Spă� 
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tar a l  Ungrovlahiei, la sfânta mănăstire a 

�iw 
UţJpc,Y?71 
fl)"P<UJ I 

,;J oJ,;e. 

Fig. 9. 

-nU:J' I/>"<pO·UUur;u S 
�=�rnof'c1,f';""'IN m7rOfl"P';'vo,;p,;,J Ne. fll'f:pm91f)'J y.w.nU7et 
7l"l?TtW, 'Y-.CLL't.tJ.rn'''tfi lC.i' i��flNP6Y'it>'t'=i� Ir.PI7b? I If/<9l.ULr77ncr e�I'w.�""7bf'. «J . �_ � 1 .  op Y.l./..L : U <UlJ77t :afT'f-J 

. '? � Y-'.I..I..'Tte;-mu-/_of.i.J� (}pl"!eNfI<.c.LTof'O� / ul� 
Fig. 1 1 .  

preasfintei Născătoare de  Dumnezeu ZIsa 

Fig. 10 .  
Barnovschi, la Iaşi 1660, de unde acest... 
s'a însemnat .. . şi mintuitor" ] .  

Fig. 12.  
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Am spus ca manuscriptele sânt impor� 

Fig. 1 3. 

tante şi din punctul de vedere al orna� 
. mentaţiei. 

Fig. 1 5. 

U nul din frontispicii are caracterul ames-

�!t""'�'1;'1�v...:i 
�I<OJ.l :' 

.. .  � w __ p� � ,  
� "(:l'�' Gir., 
. p� oii,� 

� rnl0  
Brun �"'
cb"p. azIT) p�, 

".al ;;e/l..«f1")::O o;�7;. � od'o., 
7fOuîl' .-n�I'7I;ro;' �'f( ' -S'O:�I 
.,..uOI f/>..Vl' rWrOo • . ;� 
71·=.Ot.ary ÎI'Toic �' 

Fig. 14 . 

---- ---------
Fig. 16. 
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tecat : occidental, dar mai ales persan, pe manuscripte ale Academiei Române (no. 

Fig. 17. Fig. 19. 

care,l cunoaştem dupa unele frumoase 

Fig. 1 8. Fig. 20. 
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5). În altele, cu iniţiale întrebuinţâ.nd ace� lea şi linii complicate şi animale fantastice 

� . 
�;.����- -�. ���"""-...-.. 

\. 
Fig. '2 t .  
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Fig. '23, 
stilisate, frontispiciul e sau simplu, repe� 
tând un tip floral (n�le 6�7), sau cu o co� 

r " 9:s I 5;!(!�, :l�G;t..,.,..;:� 
"')'l"f" "-f 'Tl1''''1-' a..:-.ff'i< 'TI � uf.u,.p 'TI' rw, �lEl'� cU.rro1C · �y 
'TII' ""1' "fw-nl '1\ I � 

l<f'''-�.<.U """"1 :' ' 

Fig. 24. 
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roană princiară, sus, sprij inită pe două pă� sări, ele însele de�asupra a doi lei de latu, 
CI'UfI a-lpO d'e51-/1. �f' '7l C 1 J..L.aJ7l a. . �J(9cDC 9i5'-fO'c ,ep o�oc :.. !j"f0l' 

Fig. 25. 

OC �f 
rrxe;�f' 

( p��� P�fJ 
n p ( 7W  �w. 0 '-10C TOV --S db!  
ci-po� 7rUf�h'TCtJ.�C rpo� 
OC;PâigHPa.t 7O'7f(tt '7l �  PX�GUf oj�(��. rtWCL 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Fig. 28. 
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riie crucii (no. 8). lniţiala şi frontispiciul 
sânt alcătuite numai din flori frumos sti
lisate la n-Ie 9, 10  şi 1 1 . Pe când la no. 
1 2  (ms. lui Matei Basarab) chipul lui Hristos 
e de două ori cuprins în litera iniţială şi un 
grup de suflete sânt aşezate ca  nişte rân
dunele pe o ramură Înflorită. Scene evan
gelice : Sfânta Treime, Hristos ca bunul 
Sămănător apar in frontispiciile de la n-Ie 
1 3  si 1 4. 

Ca figuri acoperind o întreagă pagină, 
avem in manuscriptul moldovenesc pe 
Apostoli într'un cadru une ori împodobit 

cu păsări, obişnuit în arta armenească din 
Cilicia (n-Ie 1 5, 16, 1 7). 

Cu totul altul e manuscriptul scris pen
tru Matei Basarab. Figurile evangheliştilor 
sânt lucrate din liniuţe şi punctişoare de 
cel mai decorativ efect (n-Ie 1 8, 19, 20, 21 ) .  

În acelaşi, scenele care ilustrează textul 
trebuie să vie dintr'un manuscript grecesc 
vechiu, cu o mare libertate şi un deosebit 
simţ al pitorescului (n-Ie 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28). Descoperirea originalelor ar cere 
deprindere şi un lucru greu şi îndelungat. 
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PIATRA DE MORMÂNT A LUI SEV ASTOS CHIMENITUL 
DIN TRAPEZUNT 

DE N. IORGA. 
--0 --

Între pietrele de la MuseuJ de Antichita.ţi. mu
tate astăzi la noua crea tiu ne a Museului de artă , 

religioasă, se află o frumoasă 
lespede cu inscripţie greacă 
pe care se cetesc în rânduri 
strânse, cu o slovă maşcată, 
aceste rânduri : 

t 'Ev�cf.oc ZErto:t 7tPEO"OUtoU 
crecpoO osp .o;; 7J, YjcrtV �EOXcrtOO 
zat '(bo" Kup.·!)vt"tou, 7to:tp t� 
TPX7tESOO�, <imEP ij v Z),EtV'/i 
r;6),t; ,  Ci.U', W p,o;9YJ"tw'i 7thr 
(ju�, W" dl"(VWIJ.DVW; ol,:; O:O"tO,:; 
E�EowxE -.:o:tOelo;; ),D'(OU�, Ot
oxcrxci)\t{J G�ElGx�e oaxpu Y..E�
p.svcp : croscr�'!) crocpwv '(�P ),uXVO\; 
b. p.zcrou p.s·W'� xo;t XptatOV 
&n�cracr�c "tW'i 7tDVWV '(spa; 
�trccŢ> r:?,;pa�Xsrv 'trl ') ăvw X/ .. YJ
poux Jxv �v z'Cc� 1 702, Cic�
-ZOpto:.! 0, fJ !J.sp?- z:.JptxY.'ţ, . 

Adecă : 

Se ştie ce mare rol a jucat acest dascăI trape
zuntin ca directorul d'intăiu al Academiei greceşti 

din Capitala Ţerii-Romă
neşti. 

� lista, publicată de d. Di
mitrie M. Sarru în 'E7tE"tYJpl; 
hxtpdcx� ouscxnLVwv cr7tOUOWV, 

VI, p. 1 79 şi urm., a ma
nuscriselor " Syllogului filo
logic" din Constantinopol 
are de la dânsul, in ms, 
6'2, următoarele opere : 

O cuvântare filosofică; tra
ducerea închinată lui Brân
coveanu a Cărtii de invătă-, , 

"t Aici zace al bătrânu
lui înţelept trupul, cu nu
mele de Sevastos şi neamul 
Kymenitul, ţara lui :  Trape
zuntul, căruia vestit oraşul. 
Dar, o 1 mulţime a ucenici
lor, cărora cu gând bun 
ca dascăl li-a dat învăţă
tura, vărsaţi o lacrimă pentru 
acela ce zace. Căci s'a stâns 
lumina cea mare a înţelepţi
lor. Şi cătaţi a-i da bună 
răsplată a ostene1ilor, moş
tenirea cea de sus ; în anul 
ziua Dumioecă." 

Piatra de mormânt a lui Sevastos Chimenitul. 

tură a lui T eofilact al Bul
gariei către Constantin Por
firogenetul ; aceia a diaco
'nului Agapet către Iustinian, 
cu aceiaşi dedicaţie (1 700, 
de â sv cr"ouoo:tot; E),cf.Xtcr-o; 
xo:: -.:xPX�ltXPO; txs-"/); -;i); 
�EO':fpo,uV0"tou 7.0:: F)EWcrW:JeO:.J 
U!-'-WV rXh,'1D-IJeO;) ; lauda lui 
Brâncoveanu ( 1 695), cu cinci 
"epigrame" ; 'Em:JCo), (�txiy. 
Tlwp.o06"t,!)cr(� Zo:"t� "t � �  "x
"cf.pcx� ; "Scrisoare parenetică 
pentru întărirea educaţiei" 
către Mihail Cantacuzino 
( 1 689; â E),cf.Xt:JCo,:; b cr"o:.!
oa.lo�r; Y.CtC U�E'tEPO; EV r:ăCi� ') 
tZEr!),:; zxl OlOcf.crza),o;;) ; Epis
tola către Alexandru Ma
vrocordat ( 1 70'2 ; v, IIpw:'et., 
1876, '2) ; alta către d-rul 

1 70'2, Septemvrie 6, Ioan Comnen ('28 August 1698) ; alta către Span
doni dicheofilaxul ( 1689) ; alta către călugărul 
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Arsenie ; alta către un ucenic ; câteva altele fără 
adresă ; alta către "Timoteiu ierodiaconul, scolarul 
lui, Rus" ('EY..x)'1)GLaG'tLY..� , LU�8El'X, VIII, an: 1 888) ; 
epistola către Patriarhul ecumenic Calinic ; alta 
către ierodiaconu1 Hrisip ; deslegări teologice ; lauda 
lui Manolachi [din Kastoria] pentru întemeiarea 
şcolii înalte din Constantinopol ; laudele lui Brân
coveanu ( 1696, 5 Iulie ; cetite de "Serban fiul 

, 

uumnealui Vistierului" ,  de ziua Sf. Atanasie din 
Athos) ; Despre Feciorie de Grigore de Nazianz, 
către Patriarhul Dosoftei al Ierusalimului ; altă 
lucrare de teologie ; Despre primatul Papei ; des
pre misterul Împărtăşaniei către Hrisant Notara 
(5 Octombre 1 687; 'EY..Y..A. 'AA·1)8. 1881) ; Despre 
icoane. 
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RESTURILE DE EPOCĂ LA TENE 111 DE LA 
RĂDULESTI-IALOMIT A I , 

DE RADU VULPE. 
--0--

Cu puţine zile înainte de sfârşitul său 
atât de neaşteptat, în Iunie 1927, răposatul 
director al Museului National de Anti� 
chităţi, Vasile Pârvan, a fost anunţat prin� 
tr'o scrisoare trimisă de d. Vulcan, învă� 
ţător în Răduleşti, jud. Ialomiţa, despre o 
descoperire archeologică întâmplată în apro� 
pierea acestui sat. Pentru a putea căpăta 
informaţii mai precise asupra celor relatate 

Car .. 

Fig. 1. Regiunea satului Răduleşti (Ialomiţa). 

în scrisoarea d�lui Vulcan, regretatul mieu 
magistru mi�a dat însărcinarea de a mă 
transporta la faţa locului şi de a ancheta. 
Constatările sumare pe care le�am făcut 
cu acest prilej , în două oare de cercetare, 
constituiesc obiectul a cei a ce urmează. 

Satul Rădulesti se află situat la zece 
chilometri Nord�Vest de Urziceni si la 
cinci chilometri Nord de gara Armaşeşti 
de pe linia Ploeşti�Ţăndărei, de�asupra văii 

inundabile a pârâiaşului Sărata, un afluent 
al Ialomiţei. Pe o distanţă de mai puţin 
de un chilometru, spre Sud, între Rădu� 
leşti şi Cacaleţi, malul, puţin înalt, care 
domină apa pârâului, presintă diferite re� 
miniscenţe archeologice. Astfel, imediat la 
Sud de satul Rădulesti se văd doi mari 
tumuli. Între acesti t�muli si satul Cacaleti 
(fig. 1 ) ,  pe o porţiune de circa 200 metri, 

N 

+ 
s'au făcut descoperirile anun� 
ţate prin s c r i s  o a r e  a d�lui 
Vulcan. 

Cum, în momentul scurtei 
visite pe care am făcut�o 
acolo, d. Vulcan lipsia, am 
putut căpăta informaţiile tre� 
buitoare de la fiica d- sale, 
studentă, în curent cu amă� 
nuntele descoperirilor. D�ra 
Vulcan mi�a declarat că era 
vorba de vre�o patru gropi 
aflate de săteni cu prilejul 
scoaterii de lut galben din 
mal. Gropile de formă co� 
nică, peste tot căptuşite cu 
un strat continuu de pă� 
mânt ars roşu, aveau as� 
pectul unor cuptoare. Ele 
se găsiau la ca. 1 �  1 ,30 metri 
supt nivelul solului. Când 
subsemnatul s'a dus la fata 
locului, n'a mai găsit decit 

foarte slabe indicaţii, care abia puteau con� 
firma cele spuse de, d�ra Vulcan. Trei din 
acele "cuptoare" fuseseră nimicite de des� 
coperitori chiar înainte ca să le fi văzut 
cineva din familia d�lui Vulcan. Unul 
singur fusese descoperit în faţa d�sale şi 
păstrat pentru ancheta Dir�cţiunii Museului 
National de Antichităti. Insa curiositatea 
căutatoare de comori î�chipuite a satenilor 
a luat�() înainte, astfel că ancheta mea 
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n'a mal putut constata decât slabe urme 
de lut ars indicând o vatră circulară. 
Această vatră avuse o formă elipsoidală, 
o lăţime de �a. 0,60 m. şi o lungime de 
ca. 1 ,20 m. Inălţimea "cuptorului " ,  era 
de 0,70 m. După cât mi s'a spus, în in-

t -,- - -, . _--= -:-'�'. flj 
�,---' .�\ \ \ \ " \\\\\\\\\\\\Y'�,\\\\\\I 
�ilr!f.( TI·· Uiiji�r\'4f Htl 

\ \ { .  \ .  \ !  \ '1 , [ r 
I ! l 

Fig. 2. Vas intreg de la Răduleşti. 

terior ar fi fost împărţit în două prin
tr'un părete vertical, gros de ca. 0,20 m., 
în sensul diametrului mare al basei. Una 
din aceste cavităti era deschisă la basă 
spre exterior prin'tr'o ferea stă dreptunghiu
Iară. 

Nu se ştie dacă cele două ca vităţi co
municau. înăuntru s'au găsit bucăţi mari 
de argilă verzuie calcinată, cu urme de 
nuiele, la fel cu chirpicii arşi din staţiu
nile pre- şi protoistorice, precum şi multe 
cioburi de vase, exclusiv de tehnică su
perioară : cenuşii, lucrate la roată, sonore, 
solide, aparţinând epocii Latene şi de ti
puri analoage cu unele din cele găsite la 
Piscul Crăsani, la Tinosul sau la Poiana. 
Printre aceste fragmente ' s'au mai găsit 
bucăţi de cărbuni, cenuşă şi mai multe 
concreţiuni de meiu carbonisat. După cât 
mi s'a spus, şi celelalte trei gropi distruse 
de săteni presintau aceiaşi formă şi ace
leaşi dimensiuni ca şi acest "cuptor" .  

E regretabil că ignoranţa locuitorilor 
actuali ai satului Răduleşti, causă a dis
trugerii descoperirilor făcute acolo, n'a pu
tut fi impiedecată de a ne priva de certi
tudinea unor informaţii foarte importante 
pentru elucidarea unei interesante probleme 
a ceramicei getice din ţara noastră. Prin 
�ropile de la Răduleşti, pentru a căror 
l11terpretare ca un grup de "cuptoare" 
trebuie să ne resumăm din nefericire nu-

mai la o quasi-certitudine, susceptibilă de 
modificări in urma unor viitoare săpături 
in locul respectiv, am avea o confirmare 
a originii locale a ceramicei cenuşii La
tene din tara noastră, de o tehnică atât 
de perfect'ă şi de tipuri parte de tradiţie 

locală, parte de . in
fluentă străină. 

Că�i bucătile de 
argilă b r u t  ă găsite 
acolo şi extrase din 
văile vecine repre
sintă exact materialul 
din care sânt făcute 
si vasele cenusii de 
technică supe�ioară, 
de o categorie foarte 
comună in statiunile 
Latene si roma�e din 
Români�. Calcinată, 
această argilă capătă 
exact aceiasi coloare 

si aceleasi insusiri ca ale vaselo� amintite. 
, În fig: 2-4 presintăm elementele cele 
mai caracteristice din ceramica găsită în 
"cuptorul "  descris mai sus şi puse la dis
posiţia Mus.eului .Naţional de Antichităţi 
de d-ra Vulcan. Printre ele distingem : . 

i} 
r 

Fig. 3. Proiil de vas de la Răduleşti. 

1 .  Un castronaş întreg cu buza uşor 
răsfrântă, de o formă cunoscută la· Mănăs
tirea 1 (fig. 2 şi 4, 5). 

3. Fragment represintând profilul in
treg al unei strachini inalte Cll: gura răs
frântă (fig. 4, 7). 

1 Exemplar incă inedit, descoperit de mine cu prilejul ri
dicării hărţii archeologice din regiunea Mostiştea ; ef. Bulet. 
Corn. Mon. Ist., XVII, 1 924, p. 8 1 .  
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4 Fragment de la gura unUl vas cu 
buza simplă (fig. 4, 1 0) .  

5. Fragment de la gura unui vas cu 
buza îngroşată în afară şi decorat cu zig� 
zaguri lucii (fig. 4, 6). Pentru tehnica a� 
cestui decor exemple la Tinosul şi la 
Poiana 1 .  

6 .  Mai multe fragmente de mici cupe 
cu buza lată răsfrântă orizontal (fig. 3 şi 

Fig. 4. Ceramică de la Răduleşti. 

4, 3, 8, 9, 1 1 ). Tip caracteristic în Dacia, 
întâlnit rar în restul Europei 2. 

7. Ciob ornat cu o ramură lucie (fig. 4, 2). 
8. Fragment de la fundul unui vas mare 

(fig. 4, 1 ). 
9. Fragment de la fundul unei oale sfe

roidale fine (fig. 4, 4). 
E de observat că tipurile relevate pnn 

aceste elemente ceramice au mal apro� 
piate analogii în staţiunile Latene, relativ 
mai recente, de la Tinosul pe Prahova şi 
de la Poiana pe Siretiu decât în staţiunea 
vecină de la Piscul Crăsanilor pe Ialomiţa, 
ceva ' mai veche. E vorba prin urmare de 
sfârşitul epocii Latene, în vremea împe� 
rială romană 1. 

u am putut afLi dacă în apropierea 
satului Rădulesti se află vre�o statiune din 
această epocă. 'E probabil însă ca 'existenţa 
ei să fie constatată cu prilejul unor vii� 
toare cercetări sistematice de ridicare a 
hărţii arheologice a regiunii. Aceste cer
cetări sunt tot atât de necesare ca şi în
treprinderea unor săpături ştiinţifice pe 
locul descoperirilor descrise în presentul 
raport. Ţinem să remarcăm pentru însem� 
nătatea arheologică a locului că Rădu
leştii se află aproape de confluenţa pâ� 
răului Sărata cu Ialomiţa, pe linia de îm� 
binare a zonei de pădure cu cea de stepă, 
despre a cării importanţă antropogeogra� 
fică am mai amintit cu alt prilej 2. De 
altfel această linie ar corespunde în ge
neral şi unui drum care, pornind de 
la Dunăre, în regiunea Mostiştei, ducea 
prin Piscul Crăsanilor în regiunea bogată 
in staţiuni preromane dintre Buzău şi 
Ploiesti 3. 

In�heiu acest raport asupra anchetei 
sumare pe care am făcut�o în 1927 la Ră
duleşti, mulţămind d�luî şi d�rei Vulcan 
pentru interesul lăudabil arătat faţă de an
tichităţile locale şi pentru informaţiile pe 
care ml le�au dat. 

R E S U M E. 
Rapport sur une enquete entreprise en 

1927 dans le village de Răduleşti (depar� 
tement de Ialomiţa). 

Il s'agit de plusieurs "fours" de vases 
decouverts a la suite des fouilles fortuites 
faites par les paysans sur la berge de la 
petite riviere de Sărata, affluent de la 
Ialomiţa. Ces "fours" ont ete detruits par 
les paysans peu apres leur decouverte, de 

1 Radu şi Ecaterina Vulpe, Dacia, I,  1 294, p. 201 ; R. Vulpe, 
Piroboridava, Bucureşti 1 93 1 ,  p. 1 2 ; Revue arcbeologique, 
XXXIV, 1 93 1 ,  p. 249. 

2 Ibidem, p. 248. Cf. Dacia, I, 1 924, p. 1 99. 

sorte que l'enquete n'en a pu constater 
que de tres faibles traces. La ceramique 
qu'on y a  trouvee appartient exclusivement 
a la categorie des vases grisâtres de tech� 
nique superieure, qui caracterisent les sta� 
tions des epoques Latene III et romaine de 
la plai ne roumaine, telles que Piscul Cră
sanilor, Mănăstirea, Tinosul et Poia:::.a. 

1 Dacia, I ,  1924, p. 203, n. 2 .  
2 Bul. Corn. Mon. Ist., XVII, 1 924, p.  84. 
s Ibid. CI. şi V. Părvan, GeLica, p. 1 75. 
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SĂP Ă TURIlE DIN BUDA) LAPOŞ ŞI TISĂU�BUZĂU 
DE VIRGILIU N. DRĂGHICEANU 

După o veche tradiţie care cercetate de dd. N. Iorga şi I . 
se întâlneşte chiar în apro- Filitti, resultă că aproape toată 

pierea Mizilului si se urmăreste partea de Vest a judeţului Buzău . 
pănă în munţii Bu�ăului, Doam�a cuprinsă între linia Mizil-Buzău, 
Neaga, soţia lui Mihnea-Vodă, ambele maluri ale Buzăului, pănă 
însoţită de fiicele ei , fugărite de în munţi, aparţineau în veacul 
Turci, în drum spre castelul ei Fig. 1. - Buda , Piatră in mijlocul dl XVI-lea bunicului Doamnei 
de la Buda, s'a ascuns în mă- nansului, supt pantocrator. Neaga, puternicul boier Vlaicu 
năstirea bine apărată ce se afla în cheile Vistierul, din Runceni, căsătorit cu jupă
Tisăului ; gonită şi de aici, ea se refugie neasa Neaga, prin sprijinul şi puterea că-

Fig. 2. - Biserica din B uda. 

la conacul din Lapoş, unde fetele, în 
momentul de a fi prinse, s'au aruncat în 
puţul din dreapta altarului biser icii de acolo 1 .  

După actele istorice rămase, publicate şi 

1 La Nord de C islău, la punctul Cetătuia, de ' asemenea 
la Scărişoara, tradiţia atribuie ruinelor 

'
de acolo palatului 

Doamnei Neaga. Spre Mănăstirea Cârnu există drumul 

ruia , încă de la începutul veacului, un 
Domn urca se treptele puterii : Vintilă
Vodă din Slatina, care si luase în căsătorie 
pe fiica lor, Rada. ' 

Doamnei Neaga. La Aninoasa in grădina dascălului se văd 
urmele vechii biserici şr}osăminte ; biserica a fost luată de 
apa Buzăului. 
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Intre cei opt copii ai acestui puternic 
boier se împărţi imensul latifundiu părin
tesc, pe care, pe la 1 523, când încă trăia 
Vlaicu Vistierul, se aflau şi câteva sate 
rari, unele azi dispărute, altele reduse la 
simple cătune : Runcenii, mosia de bastină 
a lui Vlaicu Vistierul, în coa{una Jugu�enii 
de azi, Aninoasa, Cislăul, Tohanii, cu viil � 
sale, Tigănestii, azi Rusavăt, Băncestii, azi 
Upia, ' lângă ' oraşul Bu�ău. ' , 

Măn ăstiri mari si schituri erau ridicate 
pe această întind�re de moşie, de pu-

Vistierul si sotia lui Vintilă-Vodă. Vechea , , 
biserică, înălţată şi lungită supt Domnia lui 
Matei Basarab , îşi păstrează intact, supt 
actuala tencuială, vechiul apareiaj al vea
cului al XVI-lea, putându-se urmarI si 
bolta în berceau care acoperia pe atun�i 
vechea biserică. 

Schituri din cheile, bine apărate pe vre
muri, ale Tisăului si cel din Lapos, unde , , 
am găsit morminte preţioase, sânt ridicate 
tot de această familie. Schitul Aninoasa, 
azi dărâmat, pe care îl refăcuse în 1 589 

Fig. 3. - Detaliu asupra soclului şi apareiajului bisericii  di li l5uda. 

ternicul boier, de ascendentii si de urmasii , , , 
lui. Mănăstirea Cislăului, refăcută din te-
melie în 1 749 de episcopul Metodie al 
Buzăului ; din vechea biserică nu se mai 
păstrează azi decât stâlpul mesei altarului, 
pe laturea de Nord a actualei biserici, şi 
al cării apareiaj denotă maniera de lucru 
a veacului al XVI-lea. Mănăstirea Bradu, 
făcută de Doamna Rada, fiica lui Vlaicu 

nepoata lui Vlaicu Vistierul, Doamna Neaga, 
cu soţul ei, Mihnea-Vodă. 

Mănăstirea Ciolanul si schitul sau mănăs-, 
tirea din Buda de azi , odinioară numită Co-
luniţa, sânt ridicate tot de Doamna Neaga, 
sotia lui Mihnea-Vodă, fiica lui Vlaicu 
C1�cerul din Runceni, fiul cel mai mare 
al Vistierului Vlaicu, în prima Domnie a 
lui Mihnea-Vodă, în'tre 1 579 si 1 58 1 .  , 

A. SĂPĂTURILE DIN BUDA. 

Săpăturile din Buda au fost începute la 
aşa-zisul castel al Doamnei Neaga, ocasional, 
de niste căutători de comori din Cislău, , 
cărora Comisiunea Monumentelor Istorice 
li�a dat autorisatia No. 743 din 30 Iulie , 

1 93 1 ,  cu obligaţia expresă ca ele să fie 
supraveghiate de învătătorul local si de seful , " 
postului de jandarmi, ca ele să se mărge-
nească numai la " degajarea zidurilor pe 
dreapta şi pe stânga lor, astfel ca să se 
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vadă toate temeliile încăperilor şi cu con
diţia de a nu se dărâma niciun zid ; la 
incheierea săpăturilor, sau la găsirea de 
lucruri importante, să se înstiinteze Comisi-, , 
unea Monumentelor Istorice pentru a trimete 
un delegat" .  

Contra acestor prescripţiuni precise, cău
tătorii, prin sondajele făcute, au dat în
tâmplător de prima piatră de mormânt, a 
lui Vlaicu Clucerul, pe care ei o presu
puneau că este capacul gangului ce duce 
în beciul castelului, de care se zvonia că 
este plin de bogăţiile Doamnei Neaga. 
De şi au găsit chiar în acest mormânt 

tul aruncat, atât biserica, cât si chiliile asa
zisului castel al Doamnei Neaga şi, în ur�a 
anchetei făcute, am căutat să identific mor
mintele şi locul unde au fost găsite pietrele 
si bijuteriile. , 

Expunem În cele următoare atât resulta
tul propriilor Săpături ce am făcut, cât şi 
acelea ale căutătorilor de comori, cu toate 
probabilităţile de restabilire a adevărului, 
întru cât căulătorii, în ignoranta si în iscu
sinta de a evita unele întrebări �e au ră
ma� fără răspuns, au încurcat lucrurile. 

Căci fără răspuns rămân întrebările ce 
se pun : 

Fig. -1.. - Beciurile şi chiliile scbitului Buda. 

lucruri preţioase, au continuat, nu numai 
săparea tuturor mormintelor ce le-au în
tâmpinat în cale, dar au şi spart cavourile 
de piatră sau de zid care erau intacte (8, 
1 1  pe planul săpăturilor), iar, la terminarea 
exploatării aproape a tuturor mormintelor, 
întru cât mormanele de pământ si de 
dărâmături nu li mai permitea contin'uarea 
lucrului, au degajat şi zidurile, conform 
indicatiunilor Comisiunii si , numai după ce , , 
au visitat bijutierii din Buzău şi Muntele 
de Pietate din Bucuresti, au anuntat Co-, , 
misiunea Monumentelor Istorice. 

Am săpat din nou, degajând complet 
de supt mormanele de dărâmături şi pămân� 
Bul. Com ,lfon . [st.  - 3. 

Cum, în mormântul pe care l-am săpat 
personal ( 1 3  pe planul săpăturilor fig. 5), unde 
sânt îngropaţi copiii Doamnei eaga, am 
găsit la toţi inele de au r, chiar şi la copi
lul de doi ani , iar în niciunul din mor
mintele lui Ivan Postelnicul , Oprea Aga, 
Tudor Logofătul, şi chiar Vlaicu CluceruI, 
tatăl Doamnei Neaga, socrul lui Mihnea
Vodă, înmormântat cu iubire de sotia sa 
Anca, pentru odihna căruia se făcuse' chiar 
această biserică, cari aveau toţi pietre de 
morminte frumos lucrate, mortii au fost , 
înmormântaţi fără inele, întru cât în această 
parte a bisericii se pretinde a nu se fi găsit 
dacât inelele femeilor sau copiilor ior, inele 
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de 1 6- 1 7  mm. diametru faţă de 20-25 
mm. ,  cât au cele bărbăteşti. 

De fapt putem conclude că pentru mor-
mintele 3-6 (în planul săpăturilor) conclu

siunile la care vom vedea că 
am ajuns sânt complect ne� 
sigure, convingerea mea fiind 
că toate inelele din această 
porţiune de biserică au fost 

I I 

: 1:10 � W[J + 
I 

- - - - - - - - -f - - găsite la mormântu l lui Vlaicu 

I 
I �I 

� 
� 

- - � - 

I I 

I 
- - 4.,

I 

Clucerul, care fusese înmor� 
mântat cu cei patru fii ai săi. 

.. 
.. .. 

Asa-zisul castel al Doamnei 
Neaga din Buda nu este decât 
un schit, probabil al mănăs� 
Urii Cislăului. 

Asezat în mijlocul nădurii 
ce s� ridică pe plaiurile din 
faţa Cislăului, pe margenea 
unui părâiaş, el se compunea 
dintr'o clădire în care se afla 
arhondaricul, de-asupra piv� 
nitei si patru chilii cu sălitele, , , , 
cămările si ascunzătorile lor 
subterane ' (fig. 6). Lungimea 
acestei clădiri este de 25 m. 
În aceste chilii s'a găsit o te� 
racotă represintând i c o a n a 
Sfântului Gheorghe apăsând 
balaurul si un cerceI comun, 
cu picior�se de aceiasi formă 
ca si cerc�ii găsiti î� mor
minte (fig 38). ' 

În apropiere de aceste chilii 
spre Nord, în curtea pavată 
cu cărămizi, se ridica bise
rica, care în intenţia Doamnei 
trebuia să servească de ne
cropoIă întregii sale familii. 

Asupra împrejurărilor în 
care ea fu zidită ni relatează 
piatra de mormânt no. 3 din 
dreapta pronaosului, pusă în 
1 588 de jupăneasa Anca pe 
mormântul sotului său Vlaicu , 
Clucerul, în care se spune 
că, cu prilejul morţii lui Vlaicu, 
Doamna Neaga, fata sa, plină 
de jale a zidit biserica. 

Fig. 5. - Planul bisericii din Buda şi al mormintelor găsite. 

Anul zidirii bisericii nu 
poate să fie însă acesta, în
tru cât o serie de morminte, 
aflate tot în pronaosul bise
ricii, datează din 1 582, astfel 
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că anterior acestei date s'a zidit biserica, 
probabil între 1 579- 1 581 . 

Biserica în formă de treflă (fig. 5), foarte bine 
zidită, în apareiajul aparent între
buintat în veacul al XVI-lea, dintr'o , 
cărămidă bine arsă si bine rostuită , 
de meşteri pricepuţi, avea la început 
numai un altar, naos şi pronaos, ce 
servia si de cameră mortilor, si nu
mai un' mic pridvor dreptunghiular 
la întrarea uşii principale pentru 
protejarea ei. 

Numai după anul 1 588, când s'au 
complectat toate locurile din bise
rică cu morminte, s'a zidit din ma
terial brut de piatră un alt pridvor 
mare, închis în faţă, pentru adăpos
tirea noilor morminte. 

De o lungime de 1 8,09 m. ,  so
cotind si adaosul ulterior, si de o 
Iătime de 9,40 m. si 8,35 �. la sâ-

, , 

Fig. 5 bis. - Fragmente din chenarele 
vitrourilor bisericii din Buda. 

nuri, surmontată pe naos cu o turlă 
pe pandantivi, cari încă îşi păstrau 
urmele urcioarelor de resonanţă, bi
serica aceasta fu predestinată, ca si 
întreaga familie, urmărită de un des
tin negru, peirii. 

Pământul fugitiv, din cauza iz
voarelor pe care fu zidită, în apro
pierea apşoarei despre care am vor
bit, grăbi dislocarea zidurilor şi 
aduse prăbusirea turlei si a în
tregii biserici, ' nici la treize�i de ani 
după zidirea ei, probabil imediat 
după ce Doamna Neaga îşi află 
odihna de veci, după 1623. 

Resturi de picturi minunate, ra
mele de plumb gotice (fig. 5 bis), ce 
încadrau vitrourile ferestrelor acestei 
biserici arată grija şi luxul ce se 
puse în executarea ei. 

Acoperită de mormanele de pă
mânt şi dărâmături, mai păstra încă 
temeliile ei pănă la 1 ,40 m. înălţime, 

� '\ 
\ 
\ 

din 
so-

coti te de la pardoseala de cărămizi ce se 
păstra intactă. 

,\ 
(1 

cr 

* 
* * 

�I 

J
. ! 

I 
I 
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Fig. 6. - Planul chiliilor schitului Buda. 

I 
� o .." 

o 

MORMINTELE GĂSITE. N ăprasnica prăbu
şire a bisericii şi depărtarea ei , în vechime, 
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de orice sat au contribuit la păstrarea in
tactă, pănă la facerea săpăturilor, a întregii 
acestei necropole ; ar fi fost un prilej unic 
de cercetare a felului cum se făcea o în
mormântare în veacul al XVI-lea. Din ne
fericire nu ain putut să sap personal decât 
mormintele 2, 1 2  şi 1 3  (pe planul săpă
turilor, fig. 5). 

În mormântul 1 ,  din faţa altarului, din drea
pta, locul cel mai de onoare din biserică, s'a 
îngropat în pământ, probabil de soţia sa 
Neaga, boierul Vlaicu Vistierul din Runceni. 

Fiq. 7. - Piatra de mormânt 
a lui VIa ieu Clucerul. 

Nicio piatră de mormânt si niciun inel se 
pretinde a nu se fi găsit a�i. Craniul mare 
dolihocephal , după dinţi om în vârstă. 

La 2, tot în naos, în pământ s'au găsit 
osămintele unui copil nevârstnic, ale cărui 
toate oasele erau măcinate. Ca si la ceilalti 
copii ai Doamnei Neaga, s'au găsit şi boa:' 
bele de mărgăritar ce împodobiau odată 
veşmintele acestui copil. 

* 
* * 

La 3, supt o lespede de piatră (fig. 7) 
mărgenită de un chenirr liniar şi decorată în 

partea superioară cu un motiv f1oral, surmon
tat de o cruce şi trei registre decorative, în 
care se înscriu iniţialele Mântuitorului, s'au 
găsit îngropate în pământ osăminte1e lui 
Vlaicu Clucerul si ale fiilor saI . Aici s'au 
găsit şi inelele mior săi (fig. 20) . 

El încă trăia la 1 583, când, în preziua 
mazilirii lui Mihnea-Vodă, la 1 583, pribe
gia la Braşov ca trimes al lui Mihnea-Vodă 
si ca socru al său.  , 

Inscripţia de pe această piatră glăsuieşte : 
I l ptcTdKHC E  p dliS  Ii�� �SndHh.  J; lId i KS" K" � 'I d P  

Fig. 8 .  - Piatra de  mormânt 
a lui Neagoe, fiul lui VIa ieu. 

CK 'IETEpH CUh. '\\ H ,  & [&] AHH  IiI' d l'�'ICT H &M'� H XO ... 

,'�IiH&4 1"� f lv '''l.HXwk J; � E & � A H ,  I'C�Atl E I'O Mtl'd, 

Ah. i l\J Hpd  N" dH"O, CE I"O PdAi  �J" H t H  SCh.PAHO Ch.3Ad 

C&H U.PKO& , tl ,\\dTH E 3.  �SndHHu.tl f1 IlKd SKPdCH HX  

c i i E  KtlMEH  Ad 1i''' A ET H i\\ K
;
k ll llh.H  nd '\\ ET, K 1,t:TO 

j 3 '1S.  

(Adecă : A răposat robul lui Dumnezeu 
jupan Vlaicul Clucer, cu patru copii ai săi, 
în zilele blagocestivului şi de Hristos iubi
torului Mihnea-Vodă si ale Doamnei sale 
Neaga, fata lui Vlaicu ; pentru aceia, jalnică 
din inimă, ridică această biserică, iar mama 
ei, jupăneasa Anca, înfrumuseţă lor această 
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piatră pentru ca să fie lor vecinică, pome
nire. Anul 1 588. )  

" " 

In mormântul 4 s'a înmormântat, în 
1 583, fiul lui Vlaicu : Neagoe, numit astfel 
după numele bunicii sale. Piatra, decorată 
cu o rosetă, o roată cu spiţele încovoiate, 
probabil indicând soarele, un ghiveciu, o 
urnă şi o stea (fig. 8). Aici s'a găsit inelul 
(fig. 2l ). 

Inscripţia glăsuieşte : 

Fig. 9. -'- Piatra de mormânt 
a lui Tudor Logofăt. 

Gl'.H KtI "' EH  I' PW&t.  SKptlCH ntl lH ]  �'ltl liKO K,IS4 t1 p  

H ClW PlOKHH lI.,I E pO f1 HKtI C KOHX CH" II -kpoE, C EH  3Af  

np-kC'T'tl K H  C[f] K1. R1i [4H" 1  W&I 'T'-kM. E-k4HtI f J\\S 

n tl J\\ -k'T'. E i\'T'O SC tI , IOH .  

Această pia tră de mormânt a înfrumu
seţat-o pan VIClicu C1ucer şi soţia lui Anca 
fiului lor Neagoe. Acesta a răposat către 
vesnicele Iăcasuri. Vesnica lui pomenire. 
A�ul 1 583 lu�ie.) 

, 

" " " 

La 5, supt o piatră de mormânt de
corată cu două ghivece de flori pe 
margenea de jos, o cruce şi un motiv 

floral, pe margenea de sus, s'a găsit în 
pământ mormântul lui Tudor Logofătul 
(fig. 9). El de sigur că face parte din familia 
lui Vlaicu. La el s'a găsit inelul (fig. 2 
de băietandru sau de sotie. , , 

Inscripţia glăsuieşte : 
t np-kC'T'd KHCRI ptl&S  & iK H IO iK� ntl H"  T8AoP ilo l'

<jIE'T' '\\lI.. 10 " ,  K1. AHH  &[i\p04]C'T'HR .WO li XSJ\ IO&HKtlpO 

J w  il!lH[XHii]  �N KOAd. � .\'\i'T' 34 .  

(A răposat robul lui Dumnezeu jupan 
Tudor Logofăt, luna Iunie, în zilele bla-

Fig. · 1 0. - ' Piatra·' de :mor.rnânt 
a lui Oprea Aga. 

gocestivului şi de Hristos iubitorul 10 Mih
nea Voevod. Anul 1 582.)  

* * * 

La 6, supt o lespede de mormânt, de
corată cu motive florale la colţuri, s'a 
găsit mormântul lui Oprea Aga. 

Inscripţia glăsuieşte : 
t np 1iC'T'dKHCf  Pd&S &iK H IO iKŞntlHt.  Onp-k  fl plTi. 

J\\ ClI.. ÂfK. KK .  K1. A II H  &ilp04C'T' H Ktl lp] H Xc8i\1O-

&HKtlpO J w  MHXH-k �OfKOAtI.  R t\'T' 3 4 1'. 

(A răposat robul lui Dumnezeu jupan 
Oprea Aga, luna lui Decembre 22, în 
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zilele blagocestivului şi de Hri�tos iubitorului 
10 Mihnea Voevod. Anul 1 .::>85.) 

* * * 

La 7, supt lespedea de mormânt deco
rată cu o cruce, o rosetă şi motive 
florale s'a găsit mormântul lui Radu Pos
telnicul (fig. 1 1 ) .  Fără să cunoaştem iegă
tura lui de familie cu Vlaicu, se ştie că el 
era omul de casă al lui Mihnea, că 
era trimis domnesc în Braşov, în 1 575, 
si că era îndatorat judelui Sibiiului, căruia 
fi ceda pentru această datorie casa şi moşia 
din Tălmaciu. 

Fig. 1 1 . - Piatra de mormânt 
a lui Radu Postelnicul. 

. La acest mormânt, sau lângă acest mor
mânt, s 'a găsit inelul (fig. 23), cu inscripţi� 
Preda Stolnicul, care probabil este al unUl 
fiu al său, ce nu poate fi identificat cu 
Preda din Cornătel, cum presupune d. 
Filitti , întru cât ac�l Preda trăia după 1 588, 
în care an seria mormintelor din naosul 
bisericii Buda era încheiată. 

Tot la acest mormânt s'au găsit copcile 
de aramă ale antiriului (fig. 23). 

Inscripţia de pe piatră glăsuieşte : 
IJp iiCTdK HC' PdliS  Ii}/{H IO }/{SndHK PdASJ\ ... IJoc-

T,,\HHKK KK  AHH Ii"P04CTH Kdl'Q H XQJ\ IOIiH KdPO hv 
illHXH"k &Qf KOAd. Ii "T" 34 .  

(A răposat robul lui Dumnezeu jupan 
Radul Postelnic în zilele blagocestivuluţ şi 
de Hristos iubitof l l iui 10 Mihnea Voevod. 
Anul 1 58 1 ). 

* 
* * 

La 8, într'un cavou frumos boltit, de 
cărămidă si în care s'au găsit splendide , 

, . bijuterii : cercei, inele, nastUrI de aur pe 
margenea hainelor, broderii de fir mărge: 
nite cu mărgăritare, ace de cap, de alamat 
rubinuri sau granate ferecate în aur,�prinse 

Fig. 1'2. - Piatra de mormânt 
a lui Radu CeaşnicuI. 

în horbota gulerului, de felul cărora, dar 
mai mici, s'au găsit şi la mormântul no. 1 3  
(fig. 24, 25), s'a aflat o Jemeie. 

Tot aici s'au găsit şi fire .groase de ar
gint din ţesătura veşmântulll:l. 

Cum mormântul DoamneI Neaga l-am 
găsit în altă parte a biseri?ii, scheletul 
acestei femei, îngropată cu atata grijă, nu 
poate fi decât acel al mamei Doamnei 
Neaga, jupâneasa J?nca, ::are şi ea îşi 
găsise odihna de veCI, dupa ce înfrumu-
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setase mormântul sotului său, la o dată pe 
ca�e nu o. cunoaste�. . - , 

.. .. 

La 9, în pământ s'a găsit inelul, fig. 26. 
.. .. 

La 1 0, în pământ s'a găsit mormântul 
unei fer.1ei care probabil e al Stancăi din 
Tătărani, fiica lui Vlaicu Vistierul , mătusa 
Doamnei Neaga si sotia lui Radu Ceasnic�l, , , , 
îngropat alături ; la acest mormânt s'au găsit 

Fig. 13. - Mormântul copiilor Doamnei 1 eaga 

broşa, splendidul inel şi cerceii (fig. 27, Q81. 
.. .. 

La 1 1 ,  supt o piatră de mormânt decorată 
cu un chenar, surmontat în partea de sus 
de soare, luna şi o cruce, s'a găsit mor
mântuI jupânului Radu Ceaşnicul sau Pă
harnicul, cumnatul lui Vlaicu Clucerul, deci 
soţul surorii sale, Stanca, fata lui Vlaicu 
Vistierul (fig. 1 2) .  

El era boier din Răzvad-Dâmbovita, si 
descendenţii lui se mândriau, mai· tărzi�, 

a fi din " sângele " lui Socol din Răzvad 
şi Cornăţel ; la el s'a găsit inelul (fig. 29) , 
având ca inscripţie numele său. 

Inscripţia glăsuieşte : 
II p -!i c'f' d & H C E  P " 'i tl  liiK H !\)  iK tlf l d H I.  PdA tl,, 1. 'ldLU

HHKtS  .\I ClI,<l CEn.  3 .  & K  A H H  1iJl/'OC'f' H K <I f'O H Xo
" i O Ii H & d l'O Iw ill HXH-!i t W E K W A d .  & ,,-!iT. 3 4 .  

(A răposat robul lui Dumnezeu, jupan 
Radul Ceasnicul, luna lui Sept. 7. In zilele 
blagocestiv'ului şi de Hristos iubitorului 10 
Mihnea Voevod. Anul 1 58 1 ) . 

Fig. 1 4. - Mormântul fetei Doamnei Neaga. 

.. .. 

La 1 2, în noua cameră, adaosă, a mor
ţilor, s'a găsit ,un schelet de bărbat fără 
mCIO podoabă. In stânga lui şi imediat 
supt pardoseală s'a aflat însă catarama de 
cordon (fig. 34), ceia ce denotă să fi fost 
vre-un militar. 

.. .. .. 

La 1 3, am găsit mormântul ce cuprin
dea laolaltă trei schelete aliniate, în or
dinea înălţimii lor : o fată, ·,un băiat de 
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sapte opt ani si un băietas de vre-un an. Spec-, , , , 
tacolul înmormântării simultane în această 
ordine a trei copii arată tragedia ce a 
bântuit nenorocita familie a Doamnei Neaga, 
care se constată şi în restul mormintelor 
ce am văzut pănă acum, multe având acelaşi 
an de înmormântare (fig. 1 3) .  

Aceşti copii înmormântaţi cu toată grija 
de mama lor păstrau : fata, acele de cap 
în jurul craniului, brosa si rubin ele fere
cate în aur, foarte fin�, �e erau presărate 
pe horbota gulerului sau a dantelei prinse 

Fig. 1 5. - Piatra de pe mormantul 
lui Ivan Postemicul. 

pe cap şi unul din cele mai frumoase inele 
găsite în săpături, cu un mare bob de 
mărgăritar j alături de ea, Negoiţă purta 
inelul cu numele său, ce aminteşte pe al 
mamei sale, Neaga, pe al fiului lui Vlaicu, 
Neagoe şi pe al bunicii sale Neaga, iar 
alături de el copilaşul cu inel de cel mai 
pur aur (fig. 30, 31 32) .  

* 
* * 

La capul acestor morminte, la 1 4, s'a 
,găsit mormântul Doamnei Neaga (craniul 

brahicefal mic). Fiica lui Vlaicu Clucerul, 
soţie nefericită a lui Mihnea-Vodă din 1 58 1 ,  
cu care împărtăşe�te exilul la Rodos după 
prima Domnie, în mazilia din 1 584, nevoită 
a suporta capriciile acestuia de a trăi si cu 
o altă femeie, după 1 587, Vişa, de la 'care 
are ca fiu pe viitorul Domn : Radu Mihnea� 
împărtăsitoare a soartei lui Mihnea si în a , , 
doua Domnie, când, în 1 591 , pleacă la Cons-
tantinopol, unde soţul său se turceşte, ne
norocita Doamnă care în 1 601 , după o 
visită la Muntele Athos, face o cruce pe 
care ea, "Ţ ariţa" , o donează Mitropolitului 
Teofan, îsi încheie viata după ce înmor
mântă si �ltimele vlăsta;e, găsindu-si odihna , , 
de veci la capul copiilor ei , -la no. 1 4  - , 
la un an pe care nu-l putem precisa� 
după 1 623. Ea îşi făcuse testamentul încă 
din 16 14, când închina toată averea sa mă
năstirii făcută de dânsa, Aninoasa. Fără de 
nicio milă din partea vre- unui urmaş al său, 
ea fu înmormântată simplu în pămimt. 

Două copci de argint şi un inel de aur 
comun, pe care era zgâriat numele său, mai 
amintia pe fosta Doamnă a Ţării-Romă
nesti, a cării căsătorie cu Mihnea-Vodă 
m�ma acestuia o considera ca o mesalianţă 
(fig. 33) . 

.. .. 

Si, în fine, la 1 5, supt o piatră de mor
mâ�t s'a aflat în pământ scheletul lui Ivan 
Postelnicul, care nu se poate identifica, pro
babil unul din oamenii de casă ai Doamnei 
Neaga. 

Inscripţia glăsuieşte : 
f 1 p -k CT d R H C d  p tl li S  li m l� m S n < H l L- HRtl H L- I1 �CTE'\

� IHK  R 1.  AHH 1i,\ r'� ll L- C T H R tl r'� fw GTE4> tl H & l\l ER�A'I. 

(A răposat robul lui Dumnezeu jupan 
Ivan Postelnic. A murit în zilele blagoces
tiv ului 10 Ştefan Voevod ( 1 592-93).) 

.. .. * 

La câţiva ani după' moartea Doamnei, 
biserica se surpa asupra tuturor morminte
lor, învăluind în negurile uitării (atâtea 
veacuri) pe cei îngropaţi supt ea. Faptul 
că pardoseala bisericii şi toate pietrele de 
mormânt au inscripţiile cu totul nealterate, 
aproape noi, arată cât de efemeră a fost 
durata bisericii din Buda. 
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B. SĂPĂTURILE DIN LAPOŞ. 

In Lapoş, legenda povesteşte de un po
pas de drum al Doamnei Neaga, cu fetele 

Supt o movilă de pământ am găsit, la o 
adâncime de doi metri , biserica pardosită 

Fig. 1 6. - Biserica din Lapoş. 

sale, în drumul de la Tisău la Castelul 
Doamnei din Buda. 

Fig. 1 7. - Mormânlul din biserica Lapoş. 

o poiană din apropiere, unde am găsit 
biserica, se numeste încă Poiana Doamnei. 

, 

cu lespezi, care păstra şi masa altarului tran
sportată însă din altar în pronaos (fig. 
1 6 ,  1 7, 1 9) .  

Are forma dreptunghiulară, cu doua mICI 
scosuri dreptunghiulare, în dreptul sânurilor, 
şi altar pentagonal. Se compune dintr'un 
pridvor închis, naos şi altar. Zidită din că
rămidă, are 1 5,20 m. lungime pe 4.50 ffi. şi 
5,70 la sân uri. 

E zidită din cărămidă, în mod mai rudi
mentar ca la Buda. 

In partea dreaptă a pronaosului s'a găsit 
un cavou boltit, cu două schelete, pasman
terie de fir de aur, şi inelele, fig. 1 6  şi 35. 

In dreptul altarului se vede puţul de bo
lovani, azi astupat, în care după legendă 
s'au aruncat fetele Doamnei spre a nu fi 
prinse de Turci. 

c. SĂP Ă TURILE DE LA TISĂU. 

La câţiva chilometri de la m3năstirea 
Bradului, zidită de Doamna Rada a lui 
Vintilă-Vodă, pe cheile Tisăului care se 
Bul. Corn • .1Ton. [SI .  - 4. 

îngustau pănă la un metru lăţime, şi care 
azi sânt desfiinţate în urma exploatării 
pietrei, în mijlocul pădurii, în această posiţie 
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bine apărată, cu greutate am dat de o altă 
movilă, ce cuprindea ruinele vechii biserici 
din Tisău (fig. 1 8, 1 9) . 

Fig .  18. - Biserica din Tisău. 

Zidită din piatră de munte, avea forma 
dreptunghiulară, cu un altar trigonal ; pre-

- -r I 
I 
I 

( �I 
�I 
� 

I -

I 
-�-

De o lungime de 1 2,5 m. , si lată de 5 , 
m., a avut aceiasi soartă ca si biserica din , , Buda, scufundându-se cu doi metri în 
colţul de Sud, din pricina pământului fu
gitiv. 

In pridvor, în dreapta, în pământ, am 
dat de mormântul unui boier, care, potrivit 
epocii, purta, ca şi Petre CerceI, un splendid 
cerceI la ureche, în formă de lacăt, ce se 
închidea printr' o mare şi lungă pană de 
metal trecând prin însăşi pletele lui, un 
colosal inel de argint, cu numele Stoian (fig. 
36), cum şi vre-o 20 nasturi de argint 
aurit de la caftanul său. 

Nu putem identifica nici pe acest boier, 
înrudit cu această familie ;  poate că el este 
ascendentul familiei lui Vlaicu Vistierul, 
judecând după primitivitatea modului de 

o A :2 3 4 5' .A0 M. -
l�!!!'�IIII;�I!"-IJ.,,�,I'II-d �I -I�I�I��I-. ���I 

Fig. 1 9. Planul bisericilor din Lapoş şi Tisău. 

sintă deci - forma cea mai simplificată, si se 
compun�a dintr'un pridvor închis, din �aos 
si din altar. , 

construcţie al clădirii, care se pare a fi cea 
mai veche din întregul grup de biserici în 
care am făcut săpăturile. 
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D .  BIJUTERIILE GĂSITE iN SĂP ĂTURl. 

BUDA. - Inel de aur, 1 7  mm. dia
metru j 1 9  gr. Are ca montură în mijloc, 
prinsă între două foi, un bob de mărgă
ritar, flancat de patru boabe · de mărgă-

Fig. '20. - Inelul din mormânlul 
lui Vlaicu C1ucerul. 

rit ar ţintuite, azi căzute, si o peruzea si un 
rubin prinse În foile late�ale (pusă de �ău
tători şi la mormântul 6 al Oprei Aga) j 
găsit în mormântul lui Vlaicu Clucerul, fig. 20. 

Inel de aur, 16 mm. diametru ; 1 6  gr. 
Are ca montură o alveolă mare, flancată 
de două mai mici : în cele mici erau două 
mărgăritare ţintuite, în cea mare e prinsă 

Fig. '2 1 .  - Inelul lui Neagoe. 

o piatră verde. Găsită în mormântul 4 
al lui N eagoe (pusă de căutători şi la 
mormântul 3 al lui Vlaicu) fig. 2 1 . 

* 
* * 

Inel de aur, 1 7  mrn. 1 0  gr. Are o 
montură în formă de ghiară, ţinând un 
cerc în care e prinsă o peruzea mare, 

flancată de patru mărgăritare ţintuite, azi 
căzute, si de două rubine. Găsită în mor-

, 

Fig. 22. - Inel găsit în mormântul 
lui Tudor Logofăt. 

mântuI lui Tudor Logofătul (pusă de cău
tători si în mormântu1 3 al lui Vlaicu , fig. 22). 

, 

Inel de aur, 20 mm. diametru, 20 gr. 
greutate. In formă de pecete, perfect lu
crată ; în care se represintă un leu stând 
în picioare, care ţine în labele de d'inainte 
o cruce şi cu inscripţia (în negativ) : 

t Il pEAd.  GTI\O. (Preda Stolnic) . 

o 
Fig. 23. - Inelul şi copcile găsite în 

mormânlul lui Radu Postelnicul. 

Strii pe laturi. S'a găsit lângă mormântul 
7 al lui Radu Postelnicul. 

Copci de aramă găsite în morrnântul 
lui Radu Postelnicul (fig. 23). 

Cercei de aur, lucrat în filigran, 26 mm., 
20 gr. In formă de lacăt. Pe fiecare faţă 
patru perle ţintuite în jurul unui rubin, pe 
bordură un ornament în filigram şi cinci 
perle, ţintuite având între ele peruzele. 
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Găsit în mormântul 8 al mamei Doamnei 
Neaga : Anca (fig. 24). 

.. 
.. .. 

Inel de aur, foarte uzat 1 5  mm. 1 0  gr. 
Are ca montură o agată brută şi o deco-

o floare de fir de aur cu mărgăritare 
de la acelaşi mormânt (fig. 25) . 

.. 
.. .. 

Ace de cap de alamă, de la acelaşi 
mormânt. .. 

.. .. 

Fig. 2 1 . - Cercei, ioel, ace -le cap, butoni de rochie şi granate din horbo!a Jupânesei Anca. � 

raţie florală foarte ştearsă pe montură şi 
cerc. Găsit în acelasi mormânt (fi�. 24) . , -

.. .. 

30 de bumbi de aur de la îmbrăcăminte. 
Acelaşi mormânt (fig. 24). 

, .  
L _  

.. .. 

Fig. 25. -- Floare de fir cu mărgăritare din hainele 
Jupânesei Anca. 

Inel de argint. 1 9  mm. , 20 gr. Servia 
de pecete, pe care sunt bine represintate 
două berze stilisate jucându-se cu ciocul ; 

Fig. 26. - mei găsit in mormân!ul 9. 

tmprejur crengi stilisate. StrH pe corpul ine
lului. Găsit în mormântul 9 (fig. 26) . 

.. 

Fig. 27 - Broşă din mormântul 
Jupânesei Stanca. 
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Brosă d e  argint aurită, în formă de stea 
·cu ze�e colţuri, lucrată în filigram, pe care 
sânt perle ţintuite separate de rubin uri ; 
în mijloc un cabochon, format dintr'o piatră 
verde. Găsit în mormântul 1 0, al soţiei 
lui Radu Ciaşnicul : Stanca (fig. 27). 

'" '" 

Un inel de aur, 1 7  mm. , 1 0  gr. cu cea 
mai fină lucrătură, din toate inelele văzute 
pana acum, are rinceau-uri şi o montură 
piramidală decorată pe feţe cu două foi 
afrontate. In ovalul din mijloc prinsă o 
piatră gălbuie de topaz sau balaş. Găsit în 
acel aş mormânt (fig 28). 

'" 
'" '" 

Doi cercei de aur, 42 mm. lungime, 
1 O �gr. Toartă, de care atârnă două bare 

Fig. '28. - Cerceii şi inelul Jupânesei Stanca. 

tranversal, ţintui te la extremitate cu perle, 
.azi căzute ; de ele atârnă un rotopol, orna-

Găsite în acelaşi mormânt (fig. 28). (La în
ceput căutătorii au afirmat că au fost găsite 
în mormântul 3 al lui Vlaicu Clucerul.) 

'" '" 

Inel de argint aurit. 21  rom. 20 gr. 
Are ca montură o piatră intaglio roşie, pe 
care e un personagiu înaripat cu un toiag 

Fig. '29 . . - Inelul lui Radu paharnicul. 

în mână, rinceau-uri de frunze pe corpul 
inelului ; are inscripţia în negativ : 

t P d A SJ\ ll KX d p H H K .  

Găsit la mormântul 1 1  al lui Radu Păhar
nicul (fig. 29). 

'" 
'" '" 

Inel de aur. 1 7  mm. , 1 0  gr. Are ca 
montură o perlă ţintuită, pe laturile monturii 
doi mascheroni cu chipuri de berbec ; ale 
căror coarne se prelungesc susţinând mon
tura ; unul din cele mai frumoase inele 
găsite. S'a găsit la scheletul fetei Doamnei 
Neaga, mormântul no. 1 3  (fig. 30). 

'" '" 
Inel " de aur 6 mm., 6 gr. în formă de 

Fig. 30. - Inelele copiilor Doamnei Neaga. 

. mentat pe o parte cu cruce, iar pe alta cu 
rubine, azi dispărute. Trei picioruşe ter
minate cu mărgăritare ţintuite termină a
ceşti lungi cercei, cari par a fi foarte vechi, 
poate mostenire din veacul al XIV-lea. , 

pecete. Are gravat un cap de barză (?), 
între lună şi soare, o foaie pe muche. Găsit 
în acelaş mormânt (fig. 30). 

'" 
* * 
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Inel de aur, în formă de pecete. Are 
gravat foarte frumos pe un scut un pelican 
stilisat şi inscripţia în negativ (fig. 30) : 

t I-I f r  t O H ll,K ; 

diametru 20 mm. Găsit în acelasi mor-, 
mânt la fiul Doamnei. 

.;. * * 

Broşă de argint aurit, 56 mm. ,  30 gr. 
Un disc colturat, cu bordura de foi , o , 

Fig. 31.  - Broşa fetei Doamnei Neaga. 

torsadă în mijloc, pe care se ridică o co
roană cu sase brate, surmontată de o 
rosetă ; braţ�le sânt s�ălţuite verde ; rozeta 

:şi cruciuliţe albe pe smalţ negru (fig. 32) 
* * * 

Inel de aur. 1 6  mm. , 1 0  gr. Foarte usatt 
în formă de pecete, care a fost şi pilit de 
căutători şi pe care se află represintată 
o mână întinsă, pare că ieşind dintr'o semi
lună, ceia ce ni reaminteşte simbolul rega
lităţii, acea main de justice, care se întâl
neşte în special în Occident. Găsit în mor
mântuI Doamnei Neaga no. 1 4. La început 
căutătorii l-au pus ca găsit la mormântul 
lui Ivan postelnicul. Are această inscripţie : 

t t r O c n o m A d  Hf r[d]. , 

Două copci de argint. 1 1  mm. ,  6 gr. ,  
din costumul Doamnei Neaga, din mormân
tul 1 4  (fig. 33). 

* * .;. 

Cataramă de argint, 57 mm. lungime, 30 

Fig. 34. - Cataramă de cordon găsit în mormântul 1 '2. 
gr. Găsită lângă mormântul 1 2  (fig. 34). 

.;. .;. * 

Fig. 2'2. - Aplice din costumul fetei DOumnei �eaga. 

din mijloc e alcătuită din perle separate între 
ele prin peruzele. Găsită la mormântul 1 3  
(fig. 3 1 ). 

* * 

LAPOŞ. Inel de argint, 1 7  mm., 5 gr. ,  cu o 
piatră cornalin, mare roşie ca montură 
si o decoratie stearsă pe margenea inelului. , , , 
Găsit în mormântul de la Lapoş (fig. 35). 

Fig. 33. - Copcile şi inelul Doamnei Neaga. 

Rosete-aplice În filigram de aur, prinse 
pe horbota de la gât, având flori de crin 
smălţuit alb , la mijloc, între rondelele în 
filigran, aflate la colţuri, pe care se află 

* 
* * 

Inel de aur 1 7  mm 5 gr. Montură cu o 
peruzea. Pe basa monturii şi basa inelului 

http://patrimoniu.gov.ro



SĂPĂTURILE DIN BUDA, LAPOŞ ŞI TISĂU-BUZĂ U  i 75 

linii proeminente verticale, separate de altele 
în formă de x . Găsit în acelasi mormânt , 
(fig. 35). 

Fig. 35. - Inele aflate in mormântul din Lapoş. 

* 
* * 

TrsĂU. Inel de argint. 25 X 20 mrn. dia
metru, 22 gr. 

Inel pecete pe care e gravată o pasăre 
şi inscripţia : Stoian. Un bumb reliefat pe 
corpul inelului poartă o altă inscripţie, ştearsă. 

de lacăt. Are margenile atenuate de o 
bordură de fir în torsade. Pe fiecare fată 
are şase rubine (fig. 36). 

* 
* * 

Fig. 38. - Teracotă cu icoana Sfântului Gheorghe 
din chiliile de la Buda. 

, 

Fig. 36. - Inelul şi Cercelul lui Stoian din mormântul de la Tisău. 

Pe corpul inelului : două trunchiuri stilisate 
separate�de o făşie decorată cu rinceauri. 

Fig. 37. - Cărămizi din biserica elin Buda 
cu planul biserici i .  

Intre ramurile trunchi ului diverse împletituri. 
Găsit în mormântul de la Tisău (fig. 36). 

* 
* * 

Cercei de aur. 1 7  mm. ,  1 0  gr., în formă 

FACTURA BIJUTERIILOR. 

In privinţa facturii orfevrărei, felul de lu
cru şi în special de prindere a pietrelor prin 
c1oisonaj denotă maniera de lucru teutonică, 

Fig .  39. - Teracotă de >obă 
de la  Buda. 

analoagă cu acelea ale inelelor conservate 
în Victoria and Albert Museum. Sasii, în , 
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primul rând au fost furnisorii bijuteriilor 
găsite. Se ştie chiar că la nunta Doamnei 
Neaga, mirele domnesc comandase o cupă 
mare de argint prin Velten Goldschmidt. 
Sânt însă alte bijuterii, ca cerceii si inelele 
de la no. 28 şi 30, care cu sigur�nţă sânt 
de provenientă venetiană si care se asea-

, , , 

mănă cu unele din bijuteriile găsite la 
Curtea-de-Arg-eş. Nu este surprinzător a-

cest lucru, stiind că mama Domnului Mih-
nea avea o' soră la Murano, iar un fiu al 
lui Mihnea, Radu, era crescut la Veneţia. 
O constatare se poate încă face : în po
doabele societăţii veacului al XVI-lea pre
domină întrebuintarea mărgăritarului ca si 
în veacul al XIV-lea , o modă ce a venit 
tot prin Veneţia. 

P. S. - Planurile se datoresc d-lui conductor Moisescu, iar descifrarea inscripţiilor inelelor () 
datoresc desemnelor făcute de d. pictor 1 .  Mihail. 
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MĂNĂSTIREA COTMEANA 
DE N. GHICA ..... BUDEŞTI, Arhitect. 

--0 --

Această mănăstire, situată într'o vale sin
guratecă în mijlocul întinselor păduri de 
stejar din judeţul Argeş, cam la 35 kilo
metri spre Apus de Piteşti, este una din 
cele mai vechi din ţară, fiind întemeiată 
de Mircea-cei-Bătrân. Biserica, singura din 
clădirile mănăstireşti rămasă încă în fiinţă, 
este şi astăzi încunjurată cu zidurile de 
altă dată. 

Acestea formează un dreptunghiu cam 
de 40-50 metri lature, cu o poartă de în
trare în colţul din spre Nord-Vest. 

si de dimensiuni mlCl : în interior are 
4.35 m. lărgime şi 1 2  metri lungimea cea 
mai mare, de la uşă pănă în fundul al
tarului. Bolta este cilindrică fără turlă si 
o semicalotă sferică de-asupra altarului. 
Sin urile laterale sânt mai joase şi, cu toate 
că presintă în exterior aceiaşi arhitectură 
ca şi corpul bisericii, ele par a fi fost adău
ga te în urmă. 

Într'adevăr, arhitectura exterioară, care 
fusese văruită în vremuri. mai recente, era 
mai înainte de cărămidă aparentă mlca 

Fig. " .  - Biserica după restaurarea ei .  

Pe laturile din spre Nord şi din spre 
Vest si Est se mai văd urme de clădiri 
vechi ' si ziduri dărămate. Din modul cum 
sânt e�ecutate aceste zidării, ele nu par 
a fi de o mare vechime. 

Biserica, aşa cum se presintă astăzi, este 
compusă din mai multe părţi clădite în 
epoci diferite : 

A) Partea cea mai veche este biserica 
propriu-zisă. Ea este în formă de treflă 
BUl. Cont Mu" . 1 .... 1 .  - :-1. 

de 5 cm. lăţime, cu rost larg de mortar 
după tehnica bizantină. Arcaturile din fa
ţadă, tot din cărămidă mică, sânt încadrate 
cu frise compuse din discuri de tera cotă 
având de la 9 până la 10  centimetri dia
metru, de coloare alternativ verde si cafenie. 
Aceste discuri urmează liniile �rizontale 
ale brâurilor şi ale cornişelor, precum şi 
curbele extradosurilor arcaturilor, sau for
mează figuri în formă de cruce sau de 
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flori pe timpanele dintre arcade. Cornişele 
sânt compuse din mai multe rânduri de că� 

rămizi aşezate în unghiu, formând dinţi de 
fierăstrău după tipul bizantin ; ele par Însă a 
fi fost refăcute la o epocă mai apropiată. 

Tot corpul bisericii, ca şi altarul, e 
decorat cu firi de înalte şi înguste de 76 

pănă la 78 centimetri ; în dreptul sânurilor 
laterale, care, cum am arătat, sânt mai joase, 
aceste firi de sânt şi ele mai scurte ; de a� 
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semenea cornişa şi acoperişul sânurilor, care 
este separat de al corpului bisericii. 

Se vede clar că decora tiu nea de cără
midă, cu discurile care � înso
ţesc, se prelungeşte pe păreţii la
terali supt acoperişul sânurilor, 
ceia ce probează că aceste sânuri 
au fost adăugite la o dată pos
terioară. Se mai poată constata, 
de altfel, în exterior că zidăria 
sânurilor nu are legătură cu aceia 
a păreţilor bisericii. 

Aceste elemente decorative de 
arhitectură arătate mai sus nu le 
intilnim la monumentele din tară. 
Ca să li găsim originea trebuie 
să căutăm în peninsula balcanică : 
în  Bulgaria, la Târnova şi în Me
sembria, apoi în Grecia (Epir) şi 
în Serbia bizantină, pe Valea 
Vardarului 1 .  

Din a lăturata fotografie se poate 
vedea starea bisericii înainte de 
începerea reparaţiilor din anii 
1 922-24. Biserica este văruită, ast
fel că arhitectura ei era ascunsă. 
Puţin înainte de războiu, şi fără 
stîrea Comisiunii Monumentelor 
Istorice, i se făcuseră nişte legă
turi de fier transversale şi peri
ferice, aseza te în mod barbar 
şi fără �icio pricepere, astfel 
că, nu numai că nu au adus 
niciun folos clădirii, dar au 
stricat mult, atât în exterior, 1= 
sfărâmând arcadele, discurile, -
brâurile şi cornişele, cât şi pic
tura în interior. 

În faţada din spre Sud, acolo 
unde naosul se leagă cu pro
naosul adăogat în urmă, se pot 
vedea urmele unei arcade mai 
mari şi mai largi decât cele ac
tuale şi decorată în acelaşi gen. 
Acest indiciu ar putea dovedi 
că biserica primitivă avea un 
pridvor cu arcade în locul unde 
azi se află pronaosul. Această 
disposiţie presintă oareşicare 
asămănare cu biserica din T âr-
nova. 

) E 

B) Pronaosul bisericii a fost adaus 1ll 

, V. Gabriel Millet, L'Art Ancien Serbe, !'Ecole Grecque şi 
Bul. Corn. Mon. Ist., anul V (Mesembria). 

timpul lui Constantin Brâncoveanu în lo
cul unui alt pronaos sau pridvor, a cărui 
urmă s'a găsit pe faţada din spre Sud, dar 

r 1 90 

Fig. 3. - Planul orizontal al bisericii . 

a cărui formă nu ni este cunoscută. 
Pronaosul este pătrat in plan şi acoperit 

c u  o calotă sferică, răzimată pe patru ar-
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-cun alipite de păreţi. In exterior acest corp 
<lI clădirii este tencuit si văruit ; el se 
ridică mai sus decât naos�l şi era proba
bil şi mai înalt, întru cât în partea din 
spre Nord, lângă uşa de la întrare, există şi 
<lstăzi scara în grosimea zidului care duce 
la clopote. Atât masivitatea zidurilor, cât 
şi construcţia pe patru arcuri alipite de 
păreţi sânt dovezi că odată clopotniţa 
era de zid. Este de observat că uşa care 
conduce la scara clopotelor este foarte 
joasă şi abia permite întrarea, ceia ce ar 

Fig. 4. - Vedere inainte de restaurare. 

dovedi că nivelul primitiv -al bisericii tre
buie să fi fost când va simţitor mai jos. 

Astăzi clopotniţa ce se ridică de-asupra 
pronaosului este de lemn şi are o înfăţi
sare care nu se armonisează cu arhitec
t\Jra bisericei ; ea este de sigur reconstruită 
la o dată recentă. 

C) Pridvorul se află spre partea de spre 
Nord a pronaosului ; el se compune dintr'un 
corp pătrat răzimat pe arcade şi acop�rit 
cu o calotă sferică. Este clădit la sfârşitul 

veacului al XVIII-lea de către Vodă-Ipsilanti. 
Arhitectura lui se inspiră încă de tradiţia 
noastră veche în ceia ce priveşte construc
ţia şi decoraţia exterioară, în care se văd 
brâurile şi cornişele in formă de dinţi ; 
arcadele se razimă pe coloane angajate 
în picioare de zidărie. Atât arcurile nere
gulate, cât şi coloanele cu profilele lor fără 
caracter, ni arată că arhitectura noastră 
veche este aici la sfărsitul ei. 

Atât calitatea zidări�i, executată cu cără
midă slabă, cât şi tencuielile, lucrate fără 

artă, ni dovedesc acelaşi lucru. La 
aceiaşi epocă trebuiesc, cred, atribuite 
chenarele de piatră ale ferestrelor bi
senCll. 

Diferitele părţi care compun bise
rica actuală au fost prin urmare exe
cutate sau modificate la epoci foarte 
îndepărtate unele de altele. 

Lucrările de reparaţiuni care s'au 
executat in urmă au constat din ur
mătoarele : 

1 .  Subzidirea temeliilor acolo unde 
se constatau crăpături, adecă :- la altar, 
la sânuri, la pronaos şi la pridvor în 
cele douăsprezece puncte arătate în 
plan. 

2. Restabilirea arhitecturii vechi a 
naosului prin detaşarea şi curăţirea 
văruielilor, restabilirea şi refacerea zi
dăriei si a decoratiunii exterioare acolo 
unde �ra stricati . 

3. Refacerea acoperişurilor de şin
drilă la naos şi la pridvor ; acoperişul 
pronaosului s'a păstrat aşa cum era, 
intâiu fiindcă este în stare relativ 
bună şi, al doilea, fiindcă refacerea 
ar fi cerut transformarea lui în mod 
mai potrivit cu arhitectura bisericei, 

ceia ce ar fi fost o problemă fără solu
ţiune precisă, intru cât niciun document 
nu ni arată forma primitivă a clopotniţei. 

4. Repararea tencuielilor la pronaos şi 
refacerea zidăriei arcadelor si a tencuielilor 
de la pridvor, care erau în �tare foarte rea 
şi ameninţau a se surpa. 

5. Refacerea zidurilor imprejmuitoare în 
părţile stricate, aducerea lor la aceiaşi înăl
ţime şi învelirea lor cu şindrilă spre a le 
feri de stricăciuni. 
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D E  N. IORGA. 
--0--

Într'un memoriu cetit la Academia Ro� 
mână unde trebuie să apară împreună cu 
întregirile mele, d. Marcu Beza a adaus la 
vechile sale descoperiri de la Ierusalim, 
·din mănăstirea Sfântului Sava si de la 
.Sinai (v. p. 1 45 şi urm.) ŞI  acei� a ma� 
.nuscriptelor ce urmează : 

� /  (;1,( 
-1 ,( 
r.-.' lA 
r 

No, 1 .  

1 .  O Evanghelie slavonă din secolul al 
-XV�lea, având obişnuitul frontispiciu, în 
·care se intercalează un cap de bour între 
două mâni care ţin sabia şi buzduganul 
'(no, 1 ) , are chipurile Apostolilor, de un ca� 
racter mai puţin adâncit (n,le 2, 3, 4, 5, 6). 
Scriitorul se înseamnă astfel la sfârsit : 
-t CSH TfTjlOH"I\l. HcnHcdc [fJ jlK.KO;1\ I\SAOSI\M�O"" 

MHXdHl\d A'ÎraKWHd jlVCdKh.Ch.i·H K COVlJdKCKOM TjlS .... S, 

nOlJHtc[f] MClJ,d cm. Kd H CKKjlSIUHC(fJ I\\ ClJ,d 1\"'1" 
K" AHS K 'k n Ht K  lJIIC ..... K nHtK  mfH nOlJHtc " lJ"'� 

AHf (sic) (t Acest Tetravanghel s'a scris cu 
mâna mult greşitului (?) Mihail dia conul 
Rusaxi în târguI Sucevei : s'a început ill 
luna lui Septembre 2 1 · ŞI s'a săvârşit ill 

No. 2, 

luna lui Maiu 2 1  de zile ... , ceasul 13... 1 
ceas al zilei). 

Evanghelia a fost răpită de la Pobrata 
de Patriarhul Dosoftei al Ierusalimului, 
care o şi spune in această notiţă gre� 
cească : t r'{-XTt', xad f.l:Yjva L€Tt'tEf.L. f.L€'t�vE"(xa 'to 

Ttapbv ,x"(tov €OanHtoV &Ttb 'tou O'€oaO'p.iou f.LovaO''t'1)

p iou 'tou ti'reou N lXO),rXou X€lf.LEVOV EV M:oAooo),axir'{-, 

http://patrimoniu.gov.ro



1 82. BULETINUL COMISIUNII MONUME TELOR ISTORICI<. 

No. J. 

0Jo. 5. 

No. 4. 

- ... 
1 - ·�f-tt-

. , �rr 
�r�� ��t�"l. 

No. 6. 
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ETt),qeJ-'.svov ll6f1T.po:;;0: El� ' J spoae),ui-lO:' OiCSp i-l0vo:cr
;;�p wv ),o:awv crsoO:;;PWi-lSVO '1 xo:l se; eZr:l�),WXV eZ1tOO),E-

1tOV, xo:: ),o:owv EiCi 'A Vi:wv iou Bos060et n.WVG;;(.(Vi:t,.. 
vouiCo), i;;ou ;;ou 'Pwcrhou, eZviJ '(StpS GU'I Glsij) Xal 
eZv<pxooofi'ljcrs x'Xi, x6.p tv ;;OU ' k( iou T6.<pciJ, hawv 1tpO 
-or� &UOt� xo:l -oos eZ,,�vqzsv EXs((;S. 

L.YJ i-lStW;;EO'l oE fiV·(J lJ.·Ij; iivsxo: o;;t xetl ;;0 i-l0vacr;;� 

. pwv �hicr;;pt;;s"; xo:l '!'etS),e0u xo:l K6.'J"t'lw ;;e;;s OtS
<p&etPi-lEVO: ),ao6v-s; eZ'Iq-f/pO:i-lEV GUV tJEij), ;;0'1 fiEV 
Ko:crivou ;;�v Exx)'IjGio:v, ")I,xl To:s),6.w, ;;WV OE: ),o:1tWV 
'to 1t),siovx. 

t 'O 'IEpoGo),ifiWV 1tet-:p : 'l.pX'Jf; 10(JWEO; EG;;l'1 â ăvw 
.dP"lji-lEVO�. 

No. 7. 

M V·{Jcr&·/;'tl, XUplE, zetl  ;;wv '(CNEWV 'Xl nou, N txo),6.ou 
xal "Aw·Ij�. 

Inscripţia grosolană şi ca stil şi ca scri� 
soare, ar pune la îndoială, dacă ar fi de 
el, dreptul de autor al lui Dositeiu asupra 
" Istoriei Patriarhilor de Ierusalim" .  Ea are 
acest cu prins : 

"În luna lui Septembre am mutat această 
sfântă Evanghelie de la venerabila mănăs� 
tire a Sfântului Nicolae, care este în Mol� 
dovlahia, zisă Pobrata, la Ierusalim ; care 
mănăstire fiind ruinată şi mergând spre 
peire, supt Antonie Voevod Constanti� 
.nopolitanul Roset a ridicat�o cu Dumnezeu 

si a zidit�o, si, de hatârul Sfântului Mor� 
�ânt, luând�o înaintea celorlalte, a adus�o 
alCl. 

"De Însemnat de două ori pentru amin� 
tire că, şi mănăstirea Bistriţa şi TăzIăul 
si Casinul fiind atuncea stricate, am ridicat 
�u Dumnezeu biserica de la Casin si 
Tazlăul si cele mai multe din celelalt� . 

"t Al ' Ierusalimului Patriarh Dosoftei e 
cel spus mai sus. 

"Adu�ţi aminte, Doamne, Ş1 de părinţii 
lui, Nicolae şi Ana" .  

�o. 8. 

2. Evanghelia lui Ieremia Movilă are o 
legătură grea de argint, energic lucrată el.! 
ciocanul, represintând de o parte Învierea 
şi de alta Înălţarea. 

Jos, pe partea a doua, e bourul Mol� 
dovei şi în jur : 1Srpt; ;;00 GOU),OU ;;00 ecou 
'Iw6.wou 'IcpEf1iou JUo'r il,o: BOEOOO?:; a�lX GU!J.oi0u x0:1 
;;wv 'tEz'lW'I O:U:00 , i!.:0� 1 598. (" Rugăciunea ro� 
bului lui Dumnezeu Ioan Ieremia Moghilă 
Voevod, cu soţia şi copiii lui, anul 1 598.) 

Pe o foaie : t 'ExOGp:/;lhJ ;;0 TiXP0'l sOO:'(ŢD.wv 

OtC!. EţOOOlJ ;;00 EU(JEOEcr;;6.;;oU ,X7.1 _ svooţw;;6.;;ou aMEVi:O\, 
'Iw'I. ' I EpEf1iou B OEaoaa 1t6.'J"'Ij ; :J10u),ooo),O:Xio:<; crU'I ;;1i 
EUGE0SO;;6.;; l '1;;0i-l'l0 au;;oO 'Ehe7.UTO: xetl ;;0'1 fo'l au-
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No. 10. 
10. 9. 

Nl\. I I · �o . 1'1 .  
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.wv 'IOlv. KOlv(naV'tivou BOEo6voa, EV €.E� f v p<;;', /-L1jvl 
lVIap. 

KOlva. Kpoch1jC;1�xaT'tp da jn _ Candia" .  

No. 13. 

("t S'a împodobit cea de fată Evan� 
ghelie cu cheltuiala prea-evlaviosului şi 
prea�slăvitului DOţTIn 10 Ieremia Voevod 
a toată Moldovlahia, cu prea-evlavioasa 
Doamnă a lui, Elisaveta, şi cu fiul lor 10 
Constantin Voevod, în anul 7106, luna 
Mart. � Const. Croa tul Caitr�\in Candia. il) 

Pentru aducerea manuscrisului la Mun
tele Sinai această notiţă : 

t 'AqJtEp66'1) 'CO 7tapwv EOanS),wv Eţ E/-L0U ' ApaEvCou 
.liXa xal îEP0/-L0V&'xou ovwliv (sic) f!0� E'(<l) 'Cac; xlir:it7Jc; xal 
'Cac; f!sAavac;, xai r'C1jC; a.Ep ia-r/ &7tE 'C�v /-L0v�v 'COU &"(iou 
opouc; � �va 'IX EXE� 'Cac; aapac; .wv &"(iOlv 'Cl1j' 6eocpwpOlv 
7ta.EpOlv .wv al N �xq:iCf . • 0 7tp6.Ol auvav6p1ja6Ev'tOlv, EV 
W'iv1 'Iou),iep, EV E.7J (sic) f ���" 7tO (sic) EXd'CEoliaaf!Ev 
d7tO 'CO f!0vaa.�pl ala va .0 mXf!E EeC; 'C�V BAaX ia 
VIX .IX a�f!6aOlf!E xai 7taA 1j va n6'fi dc; 'CO f!0vaa.�pt. 

("t S'a afierosit Evanghelia de faţă de mine, 
Arsenie scriitorul si ieromonahul, cum
părând eu hârtia şi ' cerneala, şi cine o va 
lua de la mănăstirea Sfântului Munte 
Bul. Com Mo". [,1. - 6. 

Sinai să aibă blăstămele sfinţilor 318  pă
rinţi purtători de Dumnezeu din Nicheia 
întăiu adunaţi. În luna lui Iulie, anul 7017 
(sic), când am plecat de  la mănăstire ca  să 
mergem în Vlahia să .. . , şi iarăşi să venim 
la mănăstire" .) 

Manuscrisul, grecesc, e, în frontispicii, 
cu ornamente de păsări ca în arta armeană,. 
şi în chipurile evangheliştilor de o rară frumu
seţă (n-le 7, 8, 9, 10, 1 1 , 12 ,  1 3, 1 4). Păcat că 
nu s'a reprodus foaia cu numele caligrafului. 

3. O alta, admirabil legată în argint, poartă 
pe faţă pe Isus întinzând mâna unui 
bărbat în genunchi, pe când în dreapta e 
un grup condus de un Domn încoronat 
şi de soţia lui. Mici cadre de jur împrejur 
cuprind în colţuri pe apostoli, la mijloc, 
sus şi jos, scene din Judecata cea de pe 
urmă : de-asupra o figură cu capu 'ntre· 
raze binecuvintă : un om stă îngenun
chiat ; dedesupt îngerul sună pentru acelaşi 
ludeţ. Grupele laterale represintă scene 
care par a fi în legătură cu Iadul şi RaiuL 

No. 14 .  

Pe dos, Sfinţii Petru şi Pavel ţin o biserică 
de tip romănesc cu două turnuri în care 
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" 

sânt cei trei ingeri (de�asupra <H < A -( to: Tp (±�). 
Figurile din colţuri dau trei sfinţi, dintre 
cari unul e Zaharia, şi o scenă de Apo� 
calips ; cele de pe laturi sânt in legătură 
tot cu Apocalipsul. Ansamblul e de o 
extraordinară noutate si una din cele mai 
frumoase opere de ard. ce s'au făcut în 

N0 1 5, 

aceste parţ!. Artistul pare a fi un Braso� 
vean, lucrând asupra unui subiect dat. 

Manuscriptul însuşi e admirabil, în fron� 
tispicii, chenare şi iniţiale. De�asupra chi� 
pului Evanghelistului Ioan, in faţa căruia 
scrie copilul  Prohor, sânt flori de duct 
oriental şi doi păuni. Jos se ceteşte : t ro:op(�), 
<l> t),t7t7tOUi1:6),EW;:; owp1)'tor.t 't0 i1:O:pov �crov xor.1 tEpoV 
EOo:nD,wv -ip Exh[17tpo tch<p zo:: 'fn),apE't<p or.u-

�EV't'{j z0:1 1] '(EfL6vt Y..up t<p Y..up t<p 'Iwa'l'l'{j �OUY..O: Bo'l)-
66'100: 7tacr'l)� Mc)-C50o),o:X{0:<;, EV E'tEt 1 670, N OEfLoP{oU 
'(, lVOtY..'ttwvo� 6' (n-le 14, 1 5). 

("t Gavriil al Filipopolei dăruieşte cea 
de faţă dumnezeiască şi sfântă Evanghelie 
prea�luminatului si iubitorului de virtute 
Domn şi stăpân, 'domnul domn 10 Duca 

Voevod a toată Moldovlahia, in anul 
1 670, Noiemvre 3, indicţia a 9�a.") 

La sfârşit, marele meşter îşi dă 
numele : To ro:pov eErOV EOo:y-(D,wv E'(pacp'l) 

ota XEtpO<; EI10U 'tou -o:7tELVOU M'l)'tpo7to),i'tou 

OOjY..poo),O:Xto:<; AouY..a, EV 1] fLEpo:t<; 'tou EOcrEOccr
'ta'tou 'X0:1 cp:),oxp{cr'tou o:OeEV'tO� 1]fLwV Y..uptOU 
,!w. <Po:OOU),O: BOE06voo:, EV E'tEt f � p'Xo', fL'l)vi 
Mo:t'<p o', 1] fLEP0 E'. 

("Dumnezeiasca şi sfânta Evanghe� 
lie de fată s'a scris cu mâna mea, 
smeritul ' Mitropolit al U ngrovlahiei 
Luca, în zilele prea�evlaviosului şi iu� 
bitorului de Dumnezeu Domnului 
nostru 10 Radul Voevod în anul 7 1 24, 
luna lui Maiu în 4, ziua a cincea. ") 

E vestitul Luca de Cipru, care a 
trăit şi a murit la noi. V. Iorga, Is� 
toria Bisericii romaneşti, ed. a 2�a, tabla 

4. O altă frumoasă Evanghelie din 
secolul al XVIUea imită pe cele vechi 
(no, 1 0) . Doar în nota de la sfârşit 
chenarul are adauşi fără gust doi lei 
ale căror cozi sprijină capul bourului ; 
de�asupra, crucea e între Sfinţii Con� 
stantin şi Elena (n�le 1 6, 1 7) . 

Inscripţia spune : E i\pO&OIHHIE .\\ WLI," H 

CK n o c w k W f Hi'E I\' C H d  H Cll.&pll.WEH 'iEI\' " C7TO 

AXd H c n H cd c[f] c'j", f Vp,\ I '" nO KEIHHi'f (\\ pc n A H d  

HtlLUH'O Iw IC'T'pd1'iE A, d & " l iK [d] & O E K O A d  PC n A P "  

I\\O l\ A d KCKOH 3 E I\\,\H H PCiKAd E p O  Kd'T'EPHHd  H 
AdAE  f '"  &ll. C'T' -R H  I\' H C'T' H Il "  H d 3 " I &df l\-\d KdWi'
H O V  HAEiK EC'T''' Xpd (\\" Cll.&Wll" d p Xi c'T'Pd'T'HpO 
/lIlHXdHi\ d  H 1' d & pIHI\ "  H n w •• 'iHX &ECn i\ll.'T'H".X" 

c" . 1\" ,  &ll. I\\ W,\&_" CE&-R H KK n d "' ''''T' ''  WLI,E"''' 

HX" H 'l "' A O '\' " H PW A'i'T'Ei\fi\' HX".  

. &i\'T'W 1 3 POp,  I\' C IJ,d r H I .  SI AH".  

( "Cu binecuvânta rea Tatălui şi cu ajutorul 
Fiului si cu săvârsirea Sfântului Duh s'a 
scris ac�astă Evanghelie cu învăţătura Dom� 
nului nostru 10 Istratie Dabija Voevod 
Domn al terii moldovenesti si a Doamnei 
lui Cateri�a si au dat�o l� sfânta mănăs� 
tire anume Casinul, unde e hram soborul 
arhistrategilor Mihail şi Gavriil şi cealaltă 
ceată fără plată, pentru rugăciunea şi po· 
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menirea lor, a părinţilor lor ş i  a copiilor 
si a născătorilor lor ; în anul 7 1 73, luna 
Ghenar 16 zile. ") 

No.  16. 

La urmă, cu o scnsoare curentă : C l i\\ 

fVpl\lE H c n H Cd ,\\ H O pO p p ii: l U H l!. 1  E P I\\ O H d X  pEPKd clE 

n p O E pSI\\E H  KI!. n S1' E H C K O ,\\ A\ HC1'p H .  

K,\1'O f 3 P O p ,  ,\\ C LI,d pEH.  PI A H I!. .  

(Această Evanghelie a scris�o mult gre� 
şitul ieromonah Ghervasie proegumen în 
mănăstirea Putna.) 

Pe lângă o candelă de argint, banală 
de la Alexandru�Vodă Ipsilanti, avem por� 
tretul, cu totul necunoscut pănă acum, al 
lui Constantin Brâncoveanu tânăr (no. 12). 

Domnul e infătisat cu obisnuita cucă 
pe cap, din care �� vede copca, dar nu 
ş i  surguciul. Peste o haină dedesupt de 
brocart cu flori e cabanita blănită, cu trei 
grupe de câte patru galo�ne. În mână un 

baston de comandă ; pe masă coroana 
princiară cu blană de ca corn, patru şiruri 
de mărgăritare şi crucea. Sus, în dreapta, 
supt aceiaşi coroană, aici tivită toată cu 
mărgăritare, e stema, cu corbul pe cracă 
intre soare şi lună. 

Inscripţia are acest cuprins : "Constantinus 
Brancovan, su premus V alachiae Transalpinae 
princeps, aetatis 42, anno Domini 1696" . 

Avem deci si anul nasterii Domnului. 
Născut la 1654, el nU: şi�a cunoscut 
tatăl, ucis in tulburările mercenarilor la 
sfârsitul Domniei lui Constantin Serban. ' 
La �oartea lui grozavă "boierul 'vechiu 
si Domnul crestin" n'avea deci decât şai'zecl de am. ' 

o. 17. 

Pictorul era un Apusean, probabil Ar� 
delean, şi felul cum sânt tratate mânile 
arată un deosebit talent 1. 

I Observ in ultimul moment că n-le 13 şi 14  sint dale 
şi de d. Beza in Boabe de grâu, m, 10. 
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BISERICA DE LA COCORĂSTI-GRIND , 
DE N. IORGA 

--0--

Biserica de la Cocorăşti-Grind (adecă grindul 
Prahovei, care trimete undele de crivăţ pe înăl
\imea pustie), ctitorie a boierilor Cocorăşti ca şi, 
de sigur, cealaltă de la Cocorăştii-Colţ, e una din 
cele mai interesante mici clădiri bisericesti ale , 
epocei lui Matei Basarab. 

Dacă i s'au lărgit fereştile, dându-li-se o ciu
data formă ascu1ită la vârf, şi s'a schimbat la co
periş, ea păstrează , cu toată alcătuirea ei funda
mentală, frumoasa împodobire a uşii de întrare, 
în faţă , de caracter moldovenesc. 

Inscripţia are acest cuprins, care nu se deslu
şeşte uşor, in starea de astăzi. Pierzându-se întăia 
mea lectură, a doua a fost luată în bătaia vân
tului de Februar, la un ceas de amurg, aşa încât 
numele soţiei fundatorului nu l-am mai putut o
sebi (trebuie să fie însă un nume scurt, ca : 
Maria) : 

" Întru numele Tatălui si a Fiiului si a Duhului , , 
Sfănt �i într'ajutorul prea-Iuminatului hram S[văn]
ta Troiţă, în zilele prea-Iuminatului Matei Basa
rabu Voevod, cu vrearea lui Dumnezeu Domnul 
Ţării-Rumăneşti, adecă robul lui Dumnezeu jupan 
Radul VeI Logofăt Cocorăscu, jupaniţa ego . . .  şi 
coconii: Radul, Vladul, Mihai, Ianiu, Marica, Păuna, 
început-au acastă sfăntă şi dumnezăiască bisearică, 
ci iaste hramul S[vănta] Troiţă, den temelie pănă 
jn săvărşitul ei cu ajutorul milostivului Dumnezeu, 

1 Iorga, Documentele . CantacuziniloT, pp, 17, '35, 40. 

să ne fie de pomil1lă pentru spăsenia sufletelor 
noastre şi a părinţilor noştri, să ne fie de ajutoru 
în Înpărătia Cerurilor si sfăntului jărt[venic], si o " , 
am început în msţa Iunie 5 dni văleat 7 1 56, şi o 
am sfărşit msţa Aprile 1 2  dni, văleat 7 1 :8 ; şi os
tenitoriu ispravnic au fostu den început păn în 
sfărşit Drăghic log. ot VIădeani. " 

Radu Cocorăscu nu e un boier mai cunoscut. 
El nu avea măcar toată moşia, căci Cantacuzinii 
cumpără o parte, pe la Măgura Cocorăştilor, de 
la un Calotă căpitanul de acolo 1. 

De la ctitori se păstrează două icoane ale Pan
tocratorului, acum la Museul din Vălenii-de-Munte. 

Una, într'un cadru sculptat cu îngrijire, e re
dusă numai la citeva fragmente. Cealaltă, pe fond 
de aur, e una din cele mai frumoase din prima 
jumătate a secolului al XVII-lea, 

Pe un Octoih din 1 8 1 1 ,  după iscălitura episco
pului Iosif de Argeş, la capătul prefeţii, cu ci
taţii din Dionisie Areopogitul şi din Pachimere, 
anunţând şi o tălmăcire a Antifoanelor din gre
ceste), se cetesc următoarele rânduri manuscripte : , 

"Dintru a căruia prea-cinstită poruncă s'au dăruit 
dumnealui Cam[ina]r Ianco Cocorăscu, ispravnicu 
acestui jud[e]ţ Argeş ; 18 18, Noemv. 15.  

Dos[o]th[ei] arh[i]m[andrit]". 
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UN ACT PRIVITOR LA MĂNĂSTIREA PLUMBUIT A. 

Intre hârtiile Companiei Grecilor din Brasov e 
, 

"şi următorul privitor la mănăstirea Plumbuita lângă 
Bucureşti (pe la 1 770) : 

Reversales. 

T eno re quarum nos infrascripti pro parocho 
nostro graeco ritus non uniti Nicodimo Georgio 
monacho e vicina Valachia Transalpina, signanter 
e monasterio Plumbuita in Bukuresty, eo fine ut 
penes ecc1esiam in civitate coronensi errectam ac 
S. Sanctae Trinitati dicatam parochum nobis agat , 
cum permissu altissimarum ordinationum horsum 
adducto legalem inter nosmet ipsos cautionem 
·super eo adsumimus, quod nimirum mentiona tus 
parochus re1ate ad honestatem, humanitatem et 
mores statui ecc1esiastico convenientes omnimode 
bono exemplo praeundo, pacate nu110 non tem
pore semet comportabit ac debitam humanitatem 
·erga singulos non minus ac uoiversos cives ac 
iocolas prae se feret. Relata vero ad sta turn pu
.olicum comrnunemque provinciae pacem ac trao ... 

quil1itatem . quod oos eundem memoratum pa ..... 
rochum sub ea superdirectiooe, regulatione ac 
vigilaotia servaturi simus, ut quidpiam contra 
praemissa mol1ieodi aut in effectum deducendi, 
aut vero fidelitatis iuramentum, vi cuius antefatus 
parochus priocipi, patriae et in spiritualibus epis
copo semet obstrinxit, ut et iuramentum perpe
tuae in principatu permiinsioois, iuxta tenorem b . . 
aulici decreti de 5-a 7bris a. c. emanati ac medio 
Excelsi R. Gubernii de 1 -a mensis et aoni currentis 
noque 858'2 ordinum notificati, depositum, vio
landi nu1la ei praebeatur occasio, verum ut is 
praeter privatas, coosultas, antiquas et inveteratas 
penes mctam ecc1esiam nostram functiones Celsis
simae Suae Maiestatis ordinationibus conformet et, 
illis non repugnantes, ad nul1a alia publicum sta turn 
ac provinciam Goncer�entia obiecta, sed ad 10-
calis iurisdictionis dispositiones se immisceat aut 
occasio semet immiscendi eatenus a1iquid melli
enm ac in effechlm deducendi ei praebeatur . 
Datum -. N. IORGA. 
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DE LA COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

PROCES�VERBAL No. 8. 

Şedinţa din 2 Novembre 1931. 

Preşedinte : Preotul Nicolae Popescu. 

Membri presenţi : C. Moisil, 1 .  Andrieşescu, 
M. Sutzu, Ar. Verona, V. Ştefănescu. 

Secretarul Comisiunii : V. Drăghiceanu. 

1. in privinţa adresei Sfântului Sinod No. 1249 a. 
c., privitoare la biserica Antim, Comisiunea are un 
plan de restaurare al acestui interesant monument, 
pe care nu�l poate executa din pricina situaţiei 
economice grele în care se află ţara. Cât pentru 
amenajarea unui Cămin pe fundaţiunile vechilor 
chilii, care trebuiesc restaurate, fără a se pierde 
nimic din caracterul lor architectonic primitiv, Co
misiunea nu poate da un avis favorabil. Comi
siunea recomandă pentru clădirea acestui Cămin 
curtea aflată în dosul clădirii, folosită azi de unii 
chiriarhi (1249/1931) .  

2. Se intervine la Ministeriul Muncii să pună 
lucrarea de restaurare a clopotniţii mănăstirii Ră� 
chitoasa pe tabloul pe 1932 (No. 1275 1 1 931) .  

3. Se mulţămeşte Eforiei Spitalelor Civile pentru 
adresa No. 1262/ 1931 , prin care ni arată că 
pe tabloul pe anul 1932 se va trece şi lucrarea 
de reparaţie a bisericii Spitalului Colţea (No. 1262 
din 1931) .  

4. Se aprobă facerea picturii în tempera la Mau� 
soleul Eroilor din Comana (No. 949/ 1931). 

5. Se aprobă desfundarea coloanelor pe laturile 
de Est şi Sud de la biserica mănăstirii Sinaia, fără 
a se mai pune geamuri (No. 1087/ 1931). 

6. Nu se va întreprinde nimic de Primăria de 
Aiud la bastionul din centrul oraşului, pănă la 
sosirea delegatului nostru, d. V. Drăghiceanu (No. 
1214 ' 1931). 

7, Se aprobă referatul d�lui pictor 1 . Mihail în 
privinţa bisericii din Crâstian, judeţul Braşov (No. 
1092 1931). 

8. Se comunică Primăriei din Sebeş că s'a luat 
act de adresa No. 1050/ 1931 , prin care se face 
cunoscut că nu se va construi nimic pe terenul din 
faţa bisericii evangelice din Sebeş (No, 1050/1931) ,  

9. Se aprobă un ajutor de 8.000 de lei pentru 
lucrările executate suplementar la canalul de la 
mănăstirea Agapia, judeţul Neamţ (No. 1 101 /1931). 

10. Se aprobă un ajutor de 50.000 lei, de la 
neprevăzute, pentru biserica din Sebeş (No. 815, 
din 1931). 

1 1 .  Se invită parohia bisericii "Sf. Nicolae" din 
comuna Logreşti, judeţul Gorj, a cere imediat de 
la d. Neamţu icoana dată, pe care nu avea dreptul de 
a o înstrăina, întru cât toate obiectele vechi din 
biserici formează patrimoniul artistic al ţării şi 
preoţii contravenienţi se expun a suferi penali
tăţile prevăzute de lege (1 1 13/1931). 

PROCES�VERBAL No. 9. 

Şedinţa din 26 Novembre 1931. 

Preşedinte : G. Balş. 

Membri presenţi : Preotul Nicolae Popescu, 
P. Antonescu, 1 . Andrieşescu, Ar. Verona. 

Secretarul Comisiunii : V. Drăghiceanu. 

Se aprobă consolidarea actualelor uşi de la tâm� 
pla bisericii din comuna Berzunţi, judeţul Bacău, 
ce trebuiesc să rămâie. De asemeni restaurarea ico� 
nostasului prin complectarea coloanelor. Lucrarea 
se va executa după indicaţiile d-Iui Ar. Verona 
(No. 1091/ 1931). 

in privinţa reparaţiunii chiliilor de la biserica 
Antim din Bucureşti, se comunicâ Patriarhiei că 
sântem dispuşi a examina chestiunea într'o şedinţă 
pe care o va presida Inalt Prea Sfinţia Sa Patri� 
arhul, în localul Patriarhiei, în ziua pe care o va 
fixa Inalt Prea Sfinţia Sa, în cur"ul săptămânii vi� 
itoare. Serviciul tehnic este rugat să pregătească 
toate planurile şi devisele privitoare la restaurarea 
bisericii Antim pentru şedinţa de Joia viitoare 
(No. 1379 '1931). 

Se comunică parohiei bisericii Sf. Trei Ierarhi 
din SIănic�Prahova că, la restaurarea acelei biserici, 
Comisiunea Monumentelor Istorice nu a avut 
decât un rol tehnic şi a dat ajutor benevol, în� 
tru cât e monument istoric. Recepţia provisorie s'a 
făcut conform usului, iar recepţia definitivă nu se· 
poate face, întru cât condiţiile prevăzute pentru 
lucrările publice, care au putere de lege, nu per
mit recepţia lucrărilor decât după încheierea so
cotelilor şi semnarea situaţi unii de lucrări executate: 
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<le ambele părţi contractante. Singura soluţie pentru 
clarificarea situaţiei, întru cât antreprisa a dat pa� 
rohia în judecată, ar fi verificarea socotelilor prin� 
tr'un arbitru ales de părţile interesate ; în urmă se 
va face recepţia definitivă. De altfel Comisiunea 
Monumentelor Istorice nu poate avea niciun ames� 
tec în neînţelegerile băneşti dintre parohie şi an� 
treprisă, neînţelegeri provocate dintr'un plus de 
cheltuieli resultate din lucrări făcute fără ştirea şi 
aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice (No. 
1298/1931). 

In privinţa referatului, a planului şi a devisului 
înaintat pentru restaurarea bisericii mănăstirii Si� 
naia, Comisiunea Monumentelor Istorice e de 
părere a se desface geamlâcul de pe toate laturile, 
Iăsându�se colonada liberă (No. 1013/1931). 

Se decide a se executa ferestre simple la bise� 
rica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti (No. 1415/ 
1931). 

Pentru recepţia lucrărilor executate în anul curent 
la pictura mănăstirii Cozia, se deleagă d. pictor Ve
rona. Comisiunea va visita în această iarnă bise� 
rica (No. 1342). 

Se recomandă d-Iui Ar. Verona, ajutat de d. 
1. Mihail, a face propunerile necesare asupra ex� 
perienţelor ce se fac pentru consolidarea lemnului 
cariat (No. 1309). 

Se ia act şi se comunică @irecţiunii Museului 
adresa Serviciului Contencios cu No. 1395, prin 
care se trimete jurnalul Consiliului de Miniştri, 
cu aprobarea de a se ceda Comisiunii Monumen
telor Istorice, pentru instalarea Museului de artă 
veche bisericească, imobilul Kreţulescu (No. 1395/ 
1931). 

PROCES-VERBAL No. 10. 

Şedinţa din 3 Decembre 1931. 

Preşedinte : G. Balş. 

Membri presenţi : P. Antonescu, I. Andrie
. şescu, C. Moisil, Ar. Verona. 

Secretarul Comisiunii : V. Drăghiceanu. 

Se comunică Sf. Episcopii de Roman că fără 
aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice s'au 
făcut unele lucrări reprobabile la biserica din 
Bâra, satul Oţeleni, judeţul Roman, cum e mu� 
tarea uşii de pe laturea de Sud pe cea de Vest, ceia 
'ce strică vechea înfăţişare a bisericii, şi s'au exe
'cutat ornamente în pictură lipsite de orice gust. 
Se cere ca enoriaşii să refacă aceste lucrări conform 
indicaţiilor ce li s'au dat de Comisiune (No. 1 454/ 
1931). 

Se aprobă refacerea picturilor bisericii "Sf. Ioan 
Sebastian" din Craiova (No. 1444 / 1931) .  

întru cât nu se pot instala sobe în biserica mă� 
năstirii Dealului, din pricina zidurilor care nu pot 
fi scobite, parohia va lua o sobă de petrol, pe 
proprie cheltuială (No. 1417, 1 931)  pentru încăI� 
zire în timpul iernii. 

D. arhitect Teodoru va executa planul de 
amenajare a vechilor chilii de la biserica foastei 
mănăstiri Antim din Bucureşti, consultând şi pe 
d. arhitect Gr. Nicolau în privinţa eventualelor 
construcţii pe locul aflat în dreptul clădirilor ac� 
tuale (No. 1434 1931) .  

Se trec pe tabloul de pe 1932 lucrările ce' mai 
sânt de executat la biserica mănăstirii Cozia pen
tru complecta terminare (No. 1446/ 1931) şi aju
torul solicitat de lei 30.000 de d. Pericle Papa� 
hagi pentru săpături arheologice (No. 1391 / 1931) . 

Se aprobă memoriul d-Iui Ar. Verona în pri� 
vinţa modului de consolidare a lemnului, care 
urmează a fi intrebuinţat în atelierul Comisiunii. 
Lucrarea se va face supt directa d-sale suprave
ghere (No. 1435/ 1931). 

Se vor avea în vedere la ziua concursului pen� 
tru bursa Comisiunii din Roma pe 1932 cererile 
d-Ior Ştefan Popovici (No. 1473 ' 1931) şi G. Io� 
nescu cu No. 1457/ 1931 .  

Se  numeşte d .  Lambrino membru corespon� 
dent al Comisiunii Monumentelor Istorice şi, după 
recomandarea d-Iui r. Andrieşescu, director al 
săpăturilor arheologice de la Histria (No. 1474/ 
1931) . 

Se ia act de rapoartele de activitate pe trimes
trele Maiu-Iulie, August-Octombre, Octombre�De� 
cembre a. c. (No. 1437, 1438, 1439,' 1931) trimese 
de d. arhitect R. Bordenache. 

PROCES-VERBAL No. 1 1 .  

Şedinţa din 1 7  Decembre 1931 . 

Preşedinte : G. Balş. 

Membri presenţi : Preotul Nicolae Popescu, P • 

Antonescu, V. Ştefănescu, Ar. Verona, C. Moisil. 

Secretarul Comisiunii : V. Drăghiceanu. 

Se aprobă redeschiderea bisericii din Coşovenii� 
de�jos, judeţul Dolj, de şi lucrările de restaurare 
nu sânt încă terminate. Se va încheia un proces� 
verbal de starea în care se dă biserica parohiei, 
recepţia putăndu-se face ulterior (No. 1460). 

Se recomandă d. G. Ionescu pentru a-şi com� 
plecta studiile la Roma, ca având experienţa ne� 
cesară. Cornisiua.ea nu-şi iea angajamentul de a�l 
numi în serviciul său sau de a-i servi bursa ne
întrerupt în casul cănd dificultăţile financiare nu 
vor permite aceasta. (No. 1457). 
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N. IORGA, Miniatures roumaines du X VII�e siecle. 
M. Marc Beza, consul de Roumanie a Jerusa� 

lem, vient de communiquer a l'Academie Rou� 
maine ses decouvertes de manuscrits au couvent 
de St. Sabbas. Sont enumeres, a câte de repro� 
ductions, des Evangiles, moldaves et valaques, de 
1599, de 1610, de 1643. Des influences locales peu� 
vent etre facilement observees. 

N. IORGA , La pierre tombale de Sebastos le Ky� 
menite de Trebizonde. 

Le Musee d'Antiquites de Bucarest conserve la 
pierre tombale de ce Sebastos, dit le Kymenite, 
originaire de Trebizonde, qui fut a la fin du 
XVII�e siecle et au commencement du XVIII�e le 
directeur de l'Academie de Bucarest. Il mourut, 
. d'apres l'inscription grecque, le 6 septembre 1702. 

: R. VULPE, Restes de l'epoque Latene III ci Ra� 
duleşti (district de Ialomiţa). 

Resume fran<;ais, par l'auteur, a la page 158. 

VIRGILE N. DRĂGHICEA NU, Fouilles de Buda, 
Lapoş et Tisau ' (dist;ict de Buzau). 

On vient de decouvrir a Buda une �glise con� 
servant les restes de toute une familIe de la fin 
du XVI�e siecle, ceHe du kloutchar Vlaicu, dont 
la fill�, Neaga, avait epouse Mihnea, prince de 
Valachie. L'auteur croit que ce qui a ete presente 
co�me un château n'est que le skite entourant 
l 'eglise: L'eglise de Lapoş, voi sine, est mise en 
rapport par la legende avec la meme princesse : 
9n y a trouve deux squelettes, des restes de 
passementerie en fil d'or et deux bagues. A Tisău 
dans une tombe a ete trouvee une boucle d'o� 

reille masculine, la bague du boiar Stoian et quel
ques boutons d'argent de san dolman. Descrip
tian minutieuse des bagues, braches et autres. 
objets de parure, ainsi que de la belle terre�cuite 
de Buda, representant Saint Georges en attitude 
de guerrier. 

N. GHICA-BUDEŞTI, Le monastere de Cotmeana. 
Description de cette fondation de la fin du 

XIV- e siecle, ornee sous la toiture de dis
ques de couleur verte et brune. Le narthex ex� 
terieur est de la fin du XVII�e. Le clocher, ba� 
nal, a ete ajoute seulement pendant la second� 
moitie du XVII�e. 

N. IORGA, Nouveaux objets d'art trouves ci Jeru� 
salem, au couvent de St. Sabbas et au Mont Sinai . 

M. Marc Beza (voy. no. 1) vient de trouver 
encore a Jerusalem, a St. Sabbas dans le desert 
et au Mont Sinai (son memoire a ete publie dans 
la revue Boabe de grâu, I II, 10) des EvangeIiaires. 
de la fin du XV�e siecle, de 1598, de 1616 (ad� 
mirablement caHigraphie par Luc de Chypre, Me� 
tropolite de Valachie) et de 1665, ainsi que le beau 
portrait, execute, en 1696, par quelque peintre· 
saxon de Transylvanie du prin ce de Valachie 
Constantin Brâncoveanu. 

N. IORGA ,  Eglise de Cocoraşti�Grind. 
Fondation valaque de 1648,50. 

N. IORGA publie un acte latin concernant le 
couvent de Plumbuita pres de Bucarest. 

Partie officielle. Proces�verbaux de la Commission_ 
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R E D A C  T I A : 

SECRET ARIATUL COMISIIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

BUCUREŞTI. - STRADA GENERAL BERTHELOT No. 26 
Secretar--Director : VIRGILIU N. DRÂGHICEANU 

Buletinul . se găseşte de vânzare la principalele librării din Ţară. 

Studenţii, profesorii şi preoţii au 45 % reducere, adresându-se Secretariatului. 

Fiecare fasciculă apare în două ediţii : 

Ediţia pe hârtie chromo Lei 120. - Ediţia pe hârtie velină Lei 90. 

La Secretariatul Comisiunii se poate procura Buletinul Comisiunii pe anul - 1923, 
consacrat Curţii Domneşti din Argeş. Exemplar de lux cu text frances Lei 1 . 1 00, 
fără text frances Lei 1 .000. Exemplar pe hârtie velină cu text frances Lei 600, 

fără text frances Lei 500. 

http://patrimoniu.gov.ro
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