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NOTIŢĂ 
DESPRE 

ARHITECTURA SFÂNTULUI MUNTE 

--0--

Sfântul Munte a fost mult cerce
tat şi  mult studiat, mai cu samă în 

numeroase p lanuri ,  n 'a fost publ icată 
şi nu se poate vedea decât în St. Pe-

Fig .  1 .  Muntele JUos, văzut dela Pantocrator. 

priv inţa manuscript�lor, a p icturei şi  
a ico n ografiei. In ceia ce priveşte 
însă construcţiuni le ,  arbitectura, cer
cetări le sunt mult mai  reduse, şi nu  
se pot găsi decât date risip ite în di
ferite p ub l i caţii . 

Intr' a devăr, l ucrarea monumentală 
a lu i  Sebastianoff 1) ,  care cuprinde 

' )  Extras in 1\nnales 1\rcl)eologiques, XXI. 
2) H. Brockl)aus, Die Kunst in den 1\tl)os-Klostern. 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

tersburg. Brockbaus 2) a arătat în l in i i  
generale dispoziţi i le principale a le  
mănăstiri lor, publ icând ş i  câteva p la
nuri (biserica Diocbiariu,  Protaton 
şi  trapeza mănăstiri i Lavra). D .  Ga
briel .Mi l let 3) , care a cercetat data con
strucţie i  acestei din urmă mănăstiri ,  
a publ icat planul  biserici i  principale. 

') G.  Millet, Bulletin de correspondance l)elle
niquf:, 1905. 

1 
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2 B LET I?\CL CO:\l i Sl :\ I I  :\10:-IC.\ IE:\T ELOR I STOR ICE 

In Golubinski 1) găsim pe acel  al  
Cbi landarului ,  iar la Cbo isy 2) se poate 
vedea planul şi elevaţia biserici i  
Protatonulu i ,  acele a le  Vatopedu
lu i ,  precum şi diferite construcţii de 
mai mică însemnătate ş i  mai multe 
amănunte priv itoare la modul de a 
construi. 

Colectiunea «des Hautes Etudes>> ' 

( instituită de d-1 G .Millet) posedă, în 
fine ,  un mare număr de fotografi i, 
atât în privinţa clădiri lor, cât şt tn 
acea a celorlalte manifestaţi i artis-

j utorul câtorva vederi fotografi ce ,  
cititorul îşi va  putea lesne încl)ipui 
înfăţişarea acestor clădiri. 

Ar fi banal  să mai vorbesc despre  
extraordinarul interes ce- l  prezintă 
pentru studiul artei bizantine Mun
tele 1\tl)os. Rar se găsesc adun a te ,  
într'un spaţiu aşa de restrâns, atâtea 
clădiri dintr'alte vremuri, păstrate 
cum erau, mai cu samă prin faptul 
că viaţa a rămas acolo tot aceiaş de 
atâta timp şi că trebuinţele actua le  
sunt tot acele ale vremuri lor trecute. 

Fig. 2. Mănăstirea Esfigmen. 

tice a le  1\tonului. 
Faţă de această l ipsă de documente 

constructive, cred că nu va fi de pri
sos să se înfăţişeze, adunate la  un 
loc ,  scbiţe ,  arătând - dacă nu pla
nuri exact ridicate - cel puţin dispo
ziţiuni le principale a le  clădiri lor celor 
mai  de samă. 

.A.ceste scbiţe, ridicate din ocl)iu ,  
nu  trebuesc socotite decât ca  aproxi
mative. Totuşi din e lementele lor se 
pot uşor deduce secţi i le ş i ,  cu  a-

1) Golubinski, Istoria bisericelor ruseşti (după re
leveurile misiunei Sebastianoff) . 

Aşa se explică această continuitate 
a metodelor şi a formelor, cari ·fac 
ca până deunăzi tipuri le vecbi să se 
fi păstrat aşa de bine şi că până azi 
procedeuri le  au rămas tot acele de  
acum câteva veacuri. Cl)oisy , î n  m i
nunata lu i  lucrare : «L'J\rt de bâtir 
cbez les Byzantins>> , a recunoscut 
foarte bine acest fapt, şi o bună parte  
d in  p i lde le  ce le  dă  sunt a lese d in  
1\ton, arătând  dea ltp-Iintrelea cum a
cest mod de a l ucra nu e altul de  

') Cl)oisy, Histoire de l'J\rcl)itecture -şi L'J\rt de 
bâtir cl)ez les Byzantins. 

http://patrimoniu.gov.ro



:'\OTl'j'A DESPRE ARHITECTURA SFA::-\TlJLU I }IUNTE 3 

cât cel obişnuit dela începutul erei 
b izantine. Dar tocmai această con
ti nuitate, această perzistenţă a forme
lor vecbi îngreunează foarte · mult 
problema dată rei monumentelor. Nu
mai studiul  documentelor şi al in
scripţiuni lor  poate da lămurire. Sti lu l  
rămănând l a  fe l  - sau aproape la 
fel - printr'un lung şir de secol i ,  
nu  poate să ne  lămurească decât in
suficient. .A.poi  cl) iar  documentele şi 
i nscripţi i le  (pe cât sunt cunoscute 

a�ată în acest fel. Această metodă , în
trebuinţată în l ipsa unei  alte mai  bune ,  
nu  poate , dec i ,  să ne dea decât  re
zultate foarte aproximative. 

Tradit i i le atribue de obice iu o ve-' 

cl) ime foarte mare mai  tuturor mă-
năstiri lor. Multe sunt arătate ca  d in 
vremea lu i  Constantin cel Mare sau 
a lu i  Teodosiu (ba cl)iar din vremea 
Impăratu lu i  Caracala) .  

Epoca când cele di ntâi mari mă
năstiri au  fost ridicate într'un mod 

Fig .  3. Mănăstirea Pantocrator. 

până azi) nu  aduc decât şti ri foarte 
incomplete. 

.A.şa Brockl)aus a căutat a stabi ll 
o cronologie a monumentelor, bazat, 
ma i  cu sama ,  pe data la  care au 
fost făcute sau refăcute p icturi le. 
Această metodă - presupunând că 
nu sunt greşel i  de interpretare sau 
de citire - nu poate însă arăta de
cât o vârstă minimă ; dar nimic nu 
ar împiedica ca tlădirea să fie cu 
secole mai vecl)e decât data-l imită , 

1) Pl). Me!:Jer, Die Haupturkunden fi.ir die 

sigur este veacul al X-lea 1 ) , când 
sfântul .A.tanasie,  cu ajutorul lu i  Ni
cl)ifor Focas, a pus temelia Lavrei 
celei  mari .  Cam în acelaş timp, puţin 
în urmă,  a fost c lădit Ivi rul de către 
nişte călugări georgieni ş i  Vatopedu l. 
Celelalte au urmat treptat până în 
mij locul veacului  al XVI-lea ,  când a 
fost fondată sau mai  b ine reclădită 
(căci are urme vecl)i) Stavronicl) ita. 

Din vremea primelor fundaţiuni ,  se 
mai  văd,  până azi, câte-va rămăşiţe 
Gescl)icl)te der I\.tl)os-Kloster. 
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4 BCLETIC\l_'L CO�liSICC\II l\IOC\miEC\TELOH. !STOR !CE 

şi  în clădiri le refăcute : moza icur i ,  
pardoseli de marmoră în mozaică ,  pa-

în mai multe rânduri ,  Sfântul Munte 
a suferit de năvă l ir i ,  cari au distrus, 

Fig. �· Mănăstir�ea Dionisiu. 

rapete (cancele) ,  câteva coloane,  zi
duri poate ; dar faptul că cele mai 
vecbi biseri c i  sunt tencuite şi zugră
vite înăuntru şi vopsite un iform în 
afară împiedică orice cercetare ; pre
cum am arătat, forme le  arbite ctonice 
nu ne permit să ne pronunţăm. 

foarte des, numeroase monumente. 
In această privinţă, în vremea Impe
riului latin de Răsărit, mănăstiri l e  
.A.tonului  au  fost aproape nimicite, în 
cât e probabi l  că-- cu puţine excepţii 
- tot ce se vede azi este clădit în
cepând din momentul reînfi inţării Im-

Fig. 5. Mănăstirea Caracal. 

Dealtmintre lea ,  lăsând  la o parte fo
curi l e  şi cutremuri le ,  cari au  bântuit 

părăţiej b izantine l a  Constantin _opol .  
Se ştiu condiţiuni le  dific i le  în cari 
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a trăit acest imperiu al Paleologi lor ; 
se expl ică deci în destu l  de ce, din 

vozii români ,  cari ,  multă vreme, dă
ruesc bani ş i  odoare locuri lor  sfinte. 

Fig. 6. Mănăstirea Stavronic!Jita. 

acest moment cl) iar ,  dani i le  ce lorla lţi 
Domnitori ortodoxi încep a se ivi pe 
lângă cele împărăteşti ş i  ajung din 
·ce în ce mai  de samă, până când, 

.Aşa ,  o mare parte din c lădir i le ac
tual ·e sunt făcute sau refăcute din ba
nii  Domnilor noştri (vezi anexa del a  
sfârşitul a cestui articol). Regăsirea lor  

Fig. 7 .  Mănăstirea Xen?font. 

căzând Imperiul  bizantin şi ce le la lte 
state balcanice ,  rămân numai  Voi-

devine însă din ce în ce mai grea, căci  
multe inscripţii săpate s'au  scos sau 

http://patrimoniu.gov.ro



6 BL.LETI::-\UL COi\IISlU::-\ll :\10::-\li\IE�TELOR ISTORICE 

http://patrimoniu.gov.ro



:\OTITĂ DESPRE ARHlTECTUR SFĂ:\TULUI MUNTE 7 

sunt c iocănite, cele zugrăvite au fost 
des scl) imbate, iar l) risoavele, docu
mentele, se arăt cu greu stră in i lor. 

De  asemenea determinarea vârstei 
p icturelor e anevoiasă, căci, posterior 
documentelor cari arată epoca zu
grăvirei, s'au întâmplat des rezugră
viri pe  acelaş desen, cari nu s'au so
cotit ca o lucrare nouă, ci  mai mult 
ca o lucrare de întreţinere, despre 
care nu s'a făcut menţiune în arl) i-

mănăsti rea Xenofont, spre pi ldă, p i c
turile din veacul a l  XVI-lea, pe  cari 
l e-a mai  văzut Brockl)aus în 1888, 
sunt acuma acoperite cu operi le unui 
artist modern. 

Teritoriul peninsulei e împărţit între 
cele două-zeci de mănăstiri 1), cari au 
în mâin i le  lor, odată cu proprietatea 
solului ,  şi admin istraţia pentru tot ce 
priveşte interesele lor  comune. Scl)i
turile, d intre cari unele sunt foarte 

Fig. 9. ·Mănăstirea Zograf. 

vele mănăstiri i  şi pentru care nu s'a 
găsit de cuvi inţă să se însemne vre 
o inscripţie deosebită. Aşa picturi 
foarte recente, sunt a rătate acuma 
ca vecl)i de trei patru veacuri, ba  c l) iar 
atribuite vestitului  Panselin. Cl)iar în 
zi le le noastre distrugerea frumoase
lor zugrăvel i  vecl)i merge înainte. La 

' ) lvir, Caracal, Filoteu. Lavra, Sf.  Pavel ,  Dio
nisiu, Grigoriu, Simopetra, Xeropotam, Cutlumuş, 
Rusicon (Sf. Pantelimon), Xenofont, Diocl)iariu, Con-

mari şi populate,  sunt stab i l ite, ca şi  
cl) i l i i le, pe  moşi i le mănăstiri lor ca 
nişte embaticari. Intre mănăsti ri ş i  
scl) ituri nu există alte deosibiri, de 
cât cele ce decurg din diferenţa 
între drepturi le lor de proprietate 
şi  deci între drepturi le lor  admini
strative. Unele scl)ituri sunt mai  mari  

stamonitu, Zograf, Cl)ilanclar, Esfigmen, Vatoped, 
Pantocrator şi Stavronicl)ita. 

http://patrimoniu.gov.ro



8 B uLETil'\CL CO:\liSIU :\ I I  l\10:\UME:\TELOR ISTOHICE 

ca unele mănăstiri sau cbiar ca mă
năstirea pe a cărei moşie sunt aşezate . 

Cbi l i i le  sunt aşezări mai  mici, cu 
un număr mai  restrâns de călugări ; 
câte o dată cbiar un singur călugăr 
şade într'o cbi l ie. Col ibele sunt cbi l i i  
mici .  

Dispoziţia generală a mănăstirilor. 

Mănăsti ri le sunt constru ite după 

nul-centrul ş i  raţiunea de a fi a aglo
meraţi unei .  Câte odată sunt două ast
fel de b iserici, una vecbe şi una nouă. 

Pe urmă se găseşte un număr oare 
care de paracl ise sau bisericuţe deo
seb ite. Unele sunt l ip ite de l aturi le 
catol iconu lui, comunicând cu dânsul 
ca n işte capete. A ltele, mai cu samă 
când spaţiul l ipseşte, sunt cuprinse 
în rândul c lădiri lor  ce servesc ca  lo-

Fig. 10. Catoliconul Lavrei. Vedere despre miazăzi. 
(Col. «des Hautes Etudes») 

principi i  aproape la fel sau, mai  b ine 
zis, trebuinţe comune au impus dis
poziţii cari ar  fi identice ,  dacă spaţiul 
disponib i l - mai larg sau mai strâmpt 
- n'ar fi adus -în mod s i l it - oare
cari  deosebiri. 

In  l in i i  generale, ca şi  la noi ,  
mănăstiri le se compun d intr'o inc intă 
- mai  mult sau ma i  puţin dreptun
gbiulară - în mi j locul  căreia se în
nalţă biserica principală - catol ica-

cuinţe,  găsindu-se câte odată cbiar la 
caturi le superioare. 

Ca anexă imediată a biseric i i  p rin
cipale se găseşte - câte odată izo
lată - de obiceiu însă prinsă între clă
diri le celelalte - clopotniţa. Tot în 
apropierea catol iconului  e şi  agbias
matarul (fiala) .  

.Apoi  întâ ln im trapeza, sala de mân
care comună, c lădire deosebită în 
mănăstir i le ce le mai  de samă ş i  unde 

http://patrimoniu.gov.ro
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spaţiu l  e îndestulător, iar  în celelalte 
cuprinsă în rândul  celorla lte case. 

orientată V E, uşa fi ind  la  Răsărit, 
dispoziţie tocmai contrară acelei  

Fig. 1 1 .  Clopotniţa ş i  agl)iasmatarul Vatopedului. 

Fig. 12. Trapeza-yatopedului. Vedere despre apus. 

In  principiu trapeza e în apropiere 
de i ntrarea biserici i  ş i  în general 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

a b iseric i i. 
Bucătări i le aj ung câteodată să fie 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 13. Intrarea trapezei Vatopedului. 

Fig. 1 4. Locuinţe la Pantocrator. 
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clădiri însemnate, cu toate că rar sunt 
aşezate izo late. De oarece însă mă
năstir i le  id ioritmice ,  adică acele unde 
fiecare călugăr trăeşte cu gospodăria 
sa {în opoziţie cu mănăstiri le ceno
b it ice ,  unde este o regulă  ş i  un tra iu 
comun) nu  mai întrebuinţează trapeza 
comună (sau numai la ocazii rare), 
ş i  bucătăria,  p ierde, prin urmare, din 
importanţa ei . . 

Locuinţele călugări lor sunt 
înşi rate pe l aturile cari for
mează în acelaş timp zidul 
de împrejmuire a l  mănă
sti ri i .  In timpuri le mai  vecl)i  
ziduri le serviau de apărare 
în co ntra atacuri lor întâm
plătoare, încât locuinţele îşi 
aveau descl) izături le numai 
spre interior. Cu t impul însă 
s'au făcut şi  a ltele spre ex
terior, s'au adăogat rânduri 
peste rânduri ,  susţinute pe 
console şi  cu galeri i  de 
lemn,  după moda turcească. 

Printre locuinţe, întâ iul loc 
î l  o cupă arl)ondaricul ,  a 
cărui  odaie de  primire de 
obiceiu este aşezată în aşa 
fel ,  ca vederea spre exte
rior să fie cât se poate de 
frumoasă. 

Sală de adunare specială 
nu e,  căci  întruniri le comu
nităţi i  se fac în biserică sau 
într'una din încăperi le mai 
mari a le  arl)ondaricului .  

I n  rânduri le locuinţelor se găsesc 
şi  în căperi le destinate gospodăr iei ,  
ca brutăria- brută ria pentru prescuri 
e deoseb ită -, în fine atel iere unde 
se exercită meseri i le necesare v ieţi i 
mănăstireşti. Nu trebue uitat aci ate
l ierele de zugrăvire a icoanelor ,  ate
l ierele de fotografie şi a ltele. Unele 
mănăstiri au şi spitale. 

Bibl ioteci le sunt de obiceiu aşe
zate în catul de deasupra pridvorului  
(exonartex) dela catol i con ; câte odată 
însă au un local  special .  

I ntrarea în mănăsti re se face tre
când pe sub o bo ltă cu turn, ca şi  la  
no i. I n  fine,  s istemul ziduri lor de apă
rare e totdeauna desăvârş it printr'un 
turn putern ic ,  care servia  pentru straja 

Fig. 15. Intrarea mănăstirii Lavra. 

împrej urimi lor şi ca ultimă apărare. 
In afară de zi duri e aşezat cimitirul. 

Fiecare mănăstire îşi are portul e i ,  
cl) iar  şi  acele cari se găsesc ma i  de
parte de mare. Acest port- arsana 
- se compune dintr'o clădire în care 
se pot adăposti luntrile mănăstiri i  
ş i  din locuinţele călugări lor însăr
c inaţi cu marina. Un paracl is ş i  un  

http://patrimoniu.gov.ro
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turn de apărare întregesc aşeza rea. i nstalaţiun i lor  ce alcătuesc o mana
stire, mai  trebuesc pomenite apeduc
tele, pe cari  le a re fiecare din ele şi  
dintre car i  unele sunt lucrări de samă 
ş i  adesea foarte p itoreşti. 

In «L'A.rcbitectu re monastique» de 
Leno i r, se găseşte o stampă din 
prima jumătate a veacului trecut, re
p rodusă în Scblumberger («Nicepbore 
Pbocas>>) ş i  în Bayet : («L'A.rt byzan
tin») , care arată mănăstirea Rusicului  
şi  pe care se poate vedea, în modt:l 
cel mai  desluşit, cum sunt aşezate 
clădir i le în inc inta mănăstiri i .  (De 
atunci însă această mănăstire s 'a des
voltat foarte mult şi  nu mai samănă 
de loc cu cele înfăţişate. de această 
vecl)e stampă) .  

Despre drumuri şi  poduri nu e ni
mic de zis : sunt aproape neexis
tente şi de o s impl ic itate apostol i că. 
Cele mai bune sunt cărări pavate cu 
p ietre mari ş i  destinate numai mer
sului cu catâri sau cu cai de munte. 
Sunt multe părţi, ma i  cu samă în 

Fig. 16. Turnul arsanalei mănăstirii Ivir. SUdUl pen insule i ,  unde comunicaţia 

Fig .  1 7. Mănăstirea Rusicon. 

In fine,  spre a sfârşi cu descrierea pe  uscat între mănăstiri se face p rin  

http://patrimoniu.gov.ro
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caran mai  anevoiase decât cele se 
găsesc pr in munţi i  noştri cei mai  
înalţi. Partea de miază-noapte, care 
e mai  puţin accidentată , are drumuri 
ceva mai bunişoare, p utân d  fi între
bu inţate la nevoie şi de care. 

Organizaţia scbituri lor celor mari  
e cam l a  fel ,  cel puţin a celor ceno
b itice ; d intre cele idioritmice majo
ritatea se compune din c lădiri ma i  
răspândite şi  fără z id  de împrejmuire. 

Cbi l i i le  se înfăţişează ca nişte case 
singuratice, cu un mic paracl is - des 

sunt greceşti ,  afară de Sf. Pantel imon,  
care e locuit de Ruşi ,  Cbi landarul  de 
Sârbi şi  Zograful de Bulgari. 

Printre scbituri le cele mai de samă 
sunt: Sf. 1\ndrei (Serai), rusesc,  care 
e de fondaoţi-e mai  recentă , ca  ş i  Pro
orocul I l ie, tot rusesc. Pe urmă se gă
seşte scbitul  românesc a l  Prodro
mulu i ,  scbitul Sf. 1\na şi a ltele l 

Repr�zentanţii mănăstir i lor îşi au 
sfatul şi  administraţia lor  la  Careia, 
un mic orăşel , unde,  în afară de pa
raclise, de casele mănăsti r i lor şi a le 

Fig. 18. Locuinţe ş i  agl)iasmatorul mănăstirii Xeropotam. 

o simplă odaie bo ltită - sau ca un 
grup de case izolate. 

Precum am ma i  spus, mănăstiri le 
sunt două-zeci la  număr. Sunt aşe...o 
zate de obiceiu la malu l  mări i  sau 
la  o mică distantă. Cele mai însem-' 

nate sunt : Lavra, Vatopedul ,  Ivirul ,  
Sf. Pantel imon ; pe  urmă putem cita : 
Cbi landarul ,  Zografu l ,  Xeropotamul ; 
ma i  mic i ,  ma i  puţin populate, dar nu 
mai  puţin interesante sunt celela lte 
dej a num ite. Toate aceste mănăstiri 

scbituri lor şi  de câteva prăvăl i i ,  îşi 
avea până deunăzi reşedinţa caima
camul turcesc. In fine ,  tot acolo e 
vestita b iserică a Protatulu i ,  centrul 
Sfântului Munte, una din cele ma i  
vecb i  şi  însemnată prin  frumoasele 
p icturi atribuite lui Pansel in. 

Nu toate aceste mănăstiri p rezintă 
acelaş interes. Unele sunt din cele 
mai însemnate, atât din punctul de 
vedere al arb itecturi i  cât ş i  din acel 
a l  podoabelor lor şi  a l  bogăţiei b i-

') Voiu mai cita ca fiind româneşti : scl)itul Lacu, cl)iliile Cucuvinul, Provata, Sf. Teodor Teologul şi a. 
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bl iotecelor; a ltele sunt atrăgătoare 
mai  mult prin pitorescul lor, i ar a ltele ,  

petra la  sud,  D iocbiariu mai  l a  nord 
şi Stavronicbita pe malul  răsăritean 

Fig. 19. Catoliconul mănăstirii lvir. 

în fine  (ca Sf. Pantel imon) ,  aproape 
noi de tot, nu prezintă decât un 
foarte restrâns interes artistic. 

sunt ridicate pe locuri aşa de strâmte, 
încât c lădir i le sunt foarte îngbesuite 
şi caturile sunt înă lţate unele peste 

Fig. 20. Mănăstirea Cl)ilandar. 

M.ănăstiri le de pe coasta apuseană 
Sf Pavel ,  Dionisiu, Grigoriu,  Simo-

altele, adăogându-se balcoane ş i  ga
leri i  de lemn. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fi ind aşezate într'o regiune unde, 
dintr'o parte pereţi i ab rupţi de stâncă 
se coboară spre mare, iar  dintr'a lta 
se înalţă foarte repede muntele, în
făţişarea lor  e din cele mai  p ito reşti. 
M.ănăstiri le cele la lte - mai cu samă 
cele dinspre miazănoapte - având loc  
destul unde să  se întindă ,  au un  as
pect mult mai  l in i�tit şi p lac  prin 
potrivita rânduia lă a clădir i lor, aşa 

j urîmprejur  aerul cu miresmele lo r, 
arbuşti ,  burueni sp lendid înflorite, 
aceste toate lângă această măreaţă 
natură, aceste stânci  ab rupte, acest 
munte falnic ,  care îş i înalţă vârful l u i  
ma i  sus decât Ceablăul nostru, to ate 
aceste culori· minunate lângă albast rul  
cerulu i  ş i  albastru! mări i  ce se în
trezăreşte printre crăci le ap lecate a le 
copaci lor, toate, într'adevăr, fac d in 

Fig. 2 1 .  Catoliconul Vatopedului. 

de frumos subl in iată prin svelta si
luetă a cbiparoş i lor. 

De a ltmintre lea ,  afară de frumu
seţea ş i  p itorescul mănăstiri lor,  ceia 
ce face farmecul neîntrecut a l  Sfân
tului Munte este vegetaţia minunată 
ce-l acoperă. Copaci i  totdeauna verzi 
din minunata fiară mediteraneană,  
cbiparoşi i  negri , p ini i ,  brazi i ,  castan i i ,  
stej ari i  cresc uni i  l ângă a lţi i .  Arbori 
ma i  mic i ,  cari se acoper primăvara 
cu flori le cele mai frumoase, umplând 

acest pământ binecuvântat, din «a
ceastă grădină a Maici i  Domnulu i>> 
un colţ rupt din raiu. 

N'am de gând să fac descrierea 
fiecăreia din aceste mănăstiri în parte, 
ci  mă voiu mărgini ,  după arătarea ge
nerală a dispoziţiunei ce am făcut-o ,  
întru a spune câteva cuvinte despre 
fie-care categorie de clădir i  din care se 
compune aglomeraţia mănăstirească ,  
dând în acelaş t imp p lanuri ,  cari  - o 
repet- sunt numai simple scbiţe. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 22. Catoliconul Pantocratorului . 
(CoL «des=Hautes Etudes») 

Fig. 23. Catoliconul Cl)ilandarului. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Biserica principală (Caloliconul). -
I n  l in i i  generale ,  b isericele Sfântu
lui  Munte sunt toate după tipul cu 
patru coloane (sau stâlpi ) ,  pe  cari se 
razimă cupola centrală ,  adică planul  
care a apărut sub dinastia macedo
neană şi  a l  cărui prototip este, de 
obiceiu 1) , socotit Teotocos din Con
stantinopol  (Ki l isse Dj iami) . Lavra 
face o excepţie asupra căreia vom 
reveni. Deosebirea şi  în acelaş timp 
caracteristica c lădir i lor ce ne  o-

cari complectează pătratul în exte
riorul  braţelor crucei sunt, de obi
ceiu, pătrate, câte-odată în formă de 
dreptungbiu; bolta e sferică , semici
l indrică (în «berceau:») sau în («voute 
d'arrete>> ( intersecţia a două ci l indri) 
sau încă forme combinate. 

Proscomidia şi  diaconiconul pre
zintă mai  multă varietate ; în loc  de 
forma obişnuită cu cele două absidiole 
a lăturate absidei cborului ,  gasim 
câte o dată o construcţie circulară 

Fig. 24. Cato!iconul cel vecl)iu al mănăstirii Xenofont. 

cupă este existenţa sânuri lor laterale, 
cu o singură excepţie : Stavronicbita, 
unde spaţiul este aşa de restrâns, în 
cât această dispoziţie este cu nepu
tinţă, nerămânând decât un loc foarte 
redus între biserică şi c lădir i le din 
jurul  ei 2). 

Planul  diferă puţiu de la o bise
rică la alta, ş i  aceste deosibiri se 
ivesc în părţile secundare. Spaţiurile 

' )  După uiti na lucrare a lu i  van Millingen, această 
biserică ar fi din secolul al XII-lea. 

2) Nu vorbesc aci de clădirile de dată mai re
centă, cari nu sunt interesante pentru scopul ur-

Buletinul (omisiunii M.onumentelor Istorice, 

în formă de turn (Cutlumuş, Dion isiu) 
.Absidele sunt în exterior poligo

nale,  cu un număr variabi l  de latur i ,  
dar de obiceiu se văd numai trei ,  
adică o jumătate de exagon (absi
dele laterale ale cato l iconului  Lavrei 
sunt, prin excepţie, semicirculare). 

O variaţie mai  mare o avem în 
dispoziţia pronaosului ,  care are toate 
combinaţi i le  posibi le de boltire. La 
Cb i landar există un dublu pronaos : 

mărit aci. In această categorie trebuesc puse nume
roasele şi măreţele construcţii pe cari le-au ridicat 
Ruşii in timpurile din urmă. 

3 
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cel mai  spre apus a fost adăogat în 
t impul  cneazulu i  Lazăr, adică mult 
în urma rid icări i  b iserici i, c lădită de 
cneazul Mi lutin. 

Este de observat că - lăsând la  o 
parte biserici  ma i  recente - toate 
aceste pronaosuri sunt foarte deose
b ite de naos- fiind totdeauna sepa
rate printr'un z id în care una sau 
trei uşi (câte odată o mică fereastră) 
descbid comunicaţia. In multe cazuri 

... 

misfere încbid de obiceiu faţada de 
apus a cato l iconului  ş i  revin câte 
odată ceva pe faţadele despre m iază
noapte şi  miazăzi. Aceste pr idvoare 
trebue să fi fost adăogate în m aj o
ritatea cazurilor. 

Mari nişe p late se întâ lnesc  ma i  
totdeauna, cu axa  lor  coincidân d  cu 
aceea a ferestrelor. La mai  multe bi
serici cornişa absidelor l atera le e la 
aceiaş înălţime (sau aproape la  ace

iaş înălţime) ca cea gene
rală, pe când absidiole le d ia
coniconului  şi a le p roscomi
diei au acoperişul lor  mai  
jos  (Lavra , Vatoped, Xeno
font, Cbilandar, D iocbiar) . 

La lvir, atât absidiole le 
cât şi  absidele l aterale ră
mân mai  j oase. La altele 
absidele ajung toate la  aceiaş 
înălţime şi se termină prin
tr'o cornişă peste tot la  ace
laş n ivel (Caracal ,  Sf. Pan
telimon, Esfigmen, P avlu, 
Xeropotam, paracl isele M a i
ci i  Domnului  la  Lavra, a l  
Sfântulu i  Brâu  la  Vatoped). 
Faţada e rar împărţită în 
două printr'un b râu ; numai  
Ia  lvi r, la  Esfigmen şi la  
Cb i landar există unul  de an 
profi l  foarte s implu,  cam la  

Fig. 25. Paraclisul alipit d e  catoliconul lvirului. înălţimea naşterii bolţi lor. 

îţi dau impresia unor construcţi i  în
nădite ulterior. 

Foarte des, precum am ma i  spus, 
în dreapta şi în stânga pronaosului, 
se adaog paracl ise mai simple, cu 
bo lta lor câte odată rezimată pe 
patru coloane, cu sânuri le semic ir
culare, câte odată numai indicate ; se 
văd şi paracl ise cu peretele drept. 

Pri dvoare încbise prin arcade re
zimate pe coloane şi bo ltite cu se-

Faţadele sunt construite 
în rânduri de piatră şi  de cărămidă. 
La mai multe b iserici, însă, ele sunt 
tencuite şi  vopsite (cu culori  încbise, 
de obiceiu roşii ) ,  în cât modul de con
strucţie a l  faţadei nu se poate recu
noaşte. 

Ornamentaţia - totdeauna redusă
va fi descrisă mai la  urmă. 

Turlele sunt de obiceiu scunde. 
Proporţi i le generale asemenea, mai  
cu samă acele a le biseric i lor mai  

http://patrimoniu.gov.ro
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vecl)i. Se poate spune că nu sunt general o impresie greoae, mai  cu 

ţ 

Fig. 26. Catoliconul mănăstirii Caracal. (Col. o: des Hautes Etudes») 

Fig. 27. Catoliconul Lavrei. Vederea absidelor. 

din cele mai  e legante şi că dau în samă la exterior. Se găsesc însă ex-
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cepţii .  Vatopedul ,  de p i ldă ,  arată o po
triv i re de proporţiun i  din cele mai 

zintă, de a ltmintrelea, particularitatea, 
extrem de rară în construcţia b izan-

Fig. 28. Catoliconul mănăstirii Sf. Pavel. (Col. «des Hautes Etudes») . 

plăcute. D iocbiariu,  clădită· cu cbel
tuiala lu i  Alexandru Lăpuşneanu, sur
prinde prin înălţarea clădiri i .  Ea pre-

tină ,  de a avea contraforturi exte
rioare. 

Stavron icb ita, care face s ingură 

http://patrimoniu.gov.ro



excepţie tipulu i  obişnuit, prin l ipsa 
s inuri lor latera le ,  nu  se deosibeşte în 
alt mod de planul  descris. 

Catol iconul  Lavrei însă trebue con
siderat deosebit ; precum a arătat d-1 
Gabrie l  .Mi l let 1) , el reprezintă un t ip 
de tranziţie între basi l ica cu cupolă 
(Adormirea .Mqic i i  d in Niceia) ş i  tipu l  
cu patru coloane. D- 1  .Mi l l et, bazat 
pe consideraţiuni  atât istorice cât 
şr constructive pune ztdirea acestei 
biserici  în primi i  an i  ai  veaculu i  a l  
XI-lea. P . .Meyer 2) arată că  ar fi fost 

21  

arăta ce tend inţe s'au ivit acuma 
60 - 70 ani  în Sf. M unte ş i  cum un 
spirit doritor de a părăsi vecb i le  tra
diţii s'a arătat. Caracteristică e aşe
zarea a trei cupole într'un rând  pe 
axa pr inc ipa lă. Rezultatul nu  pare 
fericit. Dacă la Prodrom biserica nu  
e l ipsită de  măreţ'ie interioară ,  l a  Sf. 
Pavel această ciudată botărîre de a 
face toate racordări le curbe,  dă o im
presie de mol iciune foarte neplăcută, 
care nu se potriveşte n ic i  cu seve
ritatea decorulu i  şi a naturei încon-

Fig. 29. Catoliconul mănăstirii Esfigmen. 

începută în 965 şi pe j umătate term i
nată până în toamnă ; însă la moartea 
lui Sf. Atbanasie, întâmplată între 997 
şi 1 01 1  şi pric inuită de surparea unei  
bo lţi l a  care lucra cbiar dânsul ,  se 
vede că  clădirea nu era încă ispră
vită. 

Am reprodus şi  două p lanuri a le 
unor biserici moderne, adică a l  scbi
tului românesc Prodrom şi al  bise
rici i  mănăsti ri i  Sf. Pavel ,  pentru a 

' )  Bulletin de correspondance 1)2llenique, 1 905. 
' )  Op. cit. - Vezi şi Scl)lumberger, Un empereur 

byzantin au Xe siecle. 

jurătoare, n ic i  cu aspra viaţă că lu
gărească. Pare a fi deci o influenţă 
întâ rz iată a man ieratu lu i  sti l  j esuitic 
ita l ienesc. 

Alte biserici  d in  veacul al  XIX-lea 
ca,  de p i ldă ,  cea dela Esfigmen ( 1 8 1 1 )3) , 

urmează , cu oarecari modificări in  
amănunte, tradiţi i l e  vecbi. Tot aşa  şi  
cu biserica nouă a mănăstirii Xeno-
font ( 1 8 1 7  - 1 837). •· 

Inăuntru biserici le sunt totdeauna 
bogat împodobite. Decoraţia p lasti că 

') In pronaos se  veJe zugrăvit cl)ipul Mitropoli
tului Veniamin Costacl)i, ctitor al bisericii. 
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e mai  rară : se mărgineşte Ia capite
le le coloanelor, câte-va parapete 

de marmore diverse şi  de plăc i  de 
faianţă. Mozaicuri murale au rămas 

Fig. 30. Catoliconul mănăstirij Xeropotam. 

sculptate (cancele), ra re cl)enare. Par- foarte puţine, încât ceiace formează 

Fig .  31. . Paraclisul Sfântului Brau. Vatoped. 

dosel i  de mozaică,  de marmoră,  s'au 
ma i  păstrat, iar  pe  ziduri  Iambriuri 

azi aproape întreaga podoabă a bi
seric i lor este zugrăveala. Această 
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p ictură, care a fost mult studiată, 
acoperă toate suprafeţele l ibere, nu 
numai  în cato l iconuri ,  dar ş i  în pa
racl ise ş i  în trapeze. .Aceste p ic
turi sunt adesea foarte fru
moase ş i  de un mare interes. 
Multe însă s'au stricat şi se 
ma i  strică şi azi. 

Un tip deosebit de bise
rică î l  înfăţişează Protato
nu l : ea nu este boltită ş i  e 
c lăd ită după planul  basi
l ica l ,  modificat printr'o a r
cadă mai  largă în mij loc ,  

tot ce se vede de obiceiu în p ictura 
bizantină. 

Parac!isele nu se disting de b iserici 
decât prin dimensiuni le lor  mai  re

duse. 
Precum am arătat, unele 

sunt izolate, a ltele a l ip ite de 
a lte construcţi i  sau cbiar fă
când parte integrantă din ele. 

însemnându-se · aşa locul Fig. 32. Paraclisul S-tulUI 
Brâu, la Vatoped. 

unu i  transept s:'lu forma 

De a ltmintrelea nu se 
poate concepe un grup de 
clădiri fără paracl is ; orice 
aşezare anexă, fie cât de 
mică, trebue să aibă un pa
racl is ,  căci călugări i ,  ori 
care ar fi îndeletnicirea lor, 

cruci i .  
.Această biserică ,  de o dată nede

terminată 1) , a fost c lădită în ori-ce 
caz înainte de 1 300, căci în u ltim i i  

trebue să  aibă posib i l itatea de a-şi în
depl i ni îndatoriri le rel igioase, în orice 
timp. Cbiar ş i  corăbi i le  au paracl i
sul lor. 

Fig. 33. Trapeza mănăstirii Diocl)iariu. 

an i  a i  veacului  al XIII-lea a fost aco
perită cu foarte frumoasele p icturi 
a le lui Pansel in .  Multe din ele sunt 
de o adânc ime de expresie neob iş
nu ită , întrecând într'adevăr cu mult 

' ) După Brockl)aus, din veacul al X-lea. 

In paracl ise mai  gas1m tipul bise
ricii cu sin uri ,  dar fără cele patru pi
c ioare,  sau acel cu ziduri le  exterioare 
drepte , absidele latera le fi ind prin 
urmare suprimate sau numai  însem
nate în interior printr'o scobitură mai  
mult sau mai  puţ in pronunţată. 
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Unele paraclise se despart însă de 
acest tip ic. Voi cita acel a l  Sfinţi lor 

Fig. 34. Bucătăria mănăstirii Lavra. 

Anargl) ir i  Cosma şi Damian ,  la Va
toped, care e după o întocmire ase
mănătoa re cu a Protatonului  (în 
p lanşele anexe No. 20). Are încă ră
măşi ţe de pardoseli de mozaică în 
marcl)etărie, care ar putea data d in 
veacuri le al  X- lea ,  a l  XI- lea sau a l  
XII-lea. S e  zice că ar  fi fost construit 
- sau reconstruit - de Stefan Ne
mania ,  marele j upan al Serbiei .  Faptul 
că a�curi le sunt uşor frânte ar fi un 
argument în favoarea acestei tradiţii . 

Trapezile, sunt", după biseric i ,  con
strucţi i le ce prezintă cel mai mare 
interes. Au şi ele o absidă ,  unde ia 
loc egumenul .  Cele mai  de seamă au 

un fe l  de transept, care dă să le i  forma 
cruci i  sau a unui T. Numai trapeza 

lvirului mai e bo ltită în se
mic i l indru («berceau»), cu 
câteva arcuri de întăritură. 
Zic «mai e>> căci e foarte 
probabi l  că au fost şi  alte le ,  
dar dărămându-se au fost 
înlocu ite prin tavane de 
lemn, la cari ş ipci le  for
mează câte odată desene 
simple ,  după moda turcească. 

In câteva cazuri (Lavra, 
Vatoped) se găsesc a l ip ite 
camere pentru pâine ,  vin ,  
untdelemn. 

P rezenţa absidei se ex
p l ică prin faptul că în timpul  
meselor se face citirea unor 
texte potrivite, Tot aşa ş i  
p icturele se refer l a  subiecte 
în relaţiune cu funcţiunea 
trapez ei .  

Bucătăriile (Magl)erion) 
sunt i nteresante pr in bo lti
riie lor. Problema era de a 
lăsa în mij loc  o gaură pentru 
fum ş i  ventilaţie ,  înălţând 

Jl 
Fig. 35. Coşul bucătăriei mănăstirii Caracal. 

cât se poate acest punct, pentru o 
mai  l esne scăpare. Diferitele combi-
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naţii găsite în acest scop sunt vred
n ice de luare aminte. Mai multe din
tr'aceste bucătări i  sunt acuma înfun-

Aghiasmatarul este un edicul ci rcu
lar sau pol igonal ,  descbis şi  acoperit 
cu o cupolă.  Serveşte pentru sfinţi rea 

Fig. 36. O magazie la mănăstirea Vatoped. 

date printr'un tavan. Coşul se distinge 
şi  în exterior, prin importanţa cons
trucţiei  lui în raport cu celelalte 
(fig. 35). 

Şi Magaziile sunt câteodată c lădir i  
de samă,  precum e aceia pentru unt-

Fig. 37. O magazie la mănăstirea Zograf. 
(După Cl)oisyl 

delemn dela Vatoped, făcută cu bani i  
lu i  Neagoe Basarab (?) (fig. 36) sau 
aceea dela Zograf (fig. 37). 

Buletinul Comisiunii /i\onumentelor Istorice. 

apelor. Aspectul lui e foarte des pi
toresc şi de proporţii foarte plăcute 
la ocbi. La Vatoped un agbiasmatar 
are un îndoit rând de coloane. 

Clopotniţele nu par a avea un  loc  
bine botărît în rânduiala mănăstir i i .  
Unele sunt izolate, a ltele prinse între 
clădir i le celelalte. Secţiunea lor  e 
pătrată sau dreptungbiulară. E le  sunt 
acoperite în mod aproape sistematic 
cu învel itori în patru ape, mai totdea
una frânte , cari nu se potrivesc de loc  
cu formele obişnuite bizantine. Se 
poate vedea aci o probă nouă a ori
ginei occ identale a turnuri lor-c lopot
n iţe. O dispoziţie originală a re c lo
potniţa mănăsti rii Dionisiu. E o c lă
dire lată , care prezintă deasupra a 
două arcade,  I a  n ivelul terenului ,  două 
rânduri de câte trei arcade, rezimate 
pe coloane cu cap itele. In rându l  su
perior sunt aşezate clopotele ; un arc 
mare, frânt, susţinând un fronton ,  în
cadrează două ferestre mai m ic i ,  între 

4 
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car i  se g·ăseşte un orologiu. 
Bibliotecile nu au mai  n ici odată 

Fig. 38. Puţul cel vecl)iu de la Cl)ilandar. 

clădiri deosebite (Lavra face ex
cepţie). De obiceiu ele sunt aşezate 
deasupra intrării catol iconului ,  în 
spaţiuri bo ltite şi  deci sigure în contra 
focului .  Se aj unge la ele printr'o scară 
îngustă şi  întortocbiată. Tot acolo 
se păstrează ş i  lucruri le mai  de va
loa re. Alte mănăstiri - de obiceiu 
cele cu  b ib l ioteci mai însemnate şi 
mai bine organ izate - au încăperi 
spec ia le  pentru aşezarea lor : una sau 
mai multe săli în clădiri le de lo
cu inţă. 

Locuinţele, precum am spus, sunt 

după cum spaţiul e mai mult sau mai  
puţin restrâns. Aceste locuinţe se  
compun d in odăi  - simple  cb i l i i  în 
mănăstir i le cenobitice - ,  car i  ajung 
să fie mici  apartamente în cele idio
ritmice. Intr i  în aceste odăi  prin ga
leri i  cu a rcade. Caracteristic e ma
rele număr de caturi. 

Aceste arcade,  fă cute pentru a ră
mâne descbise,  au fost în multe răn
duri zidite sau încbise cu geamlăcuri. 
In mănăst ir i le  mai  sărace se găsesc 
rânduri  de ga leri i  ş i  balcoane de lemn 
sprij i n ite p e  console ,  atât sp re inte
riorul cât şi spre exteriorul  ziduri lor. 
Această îngrămădire de locuinţe, a
dăogate la diferite epoci unele lângă 
alte le sau peste a ltele, produc o im
presie d in cele mai p itoreşti. Câte o 
dată se găsesc mai  multe rân duri 
eş ind  treptat în  afară, sprij in ite pe 
lungi proptele de lemn, aşa cum se 
văd destul de des în oraşele turceşti. 

Pitorescul acestor construcţi i ma i  
e mărit p rin  împ o dobirea faţadelor 
(punct asupra căruia vom reveni )  şi 

Fig. 39. Coşul bucătăriei mănăstirii Ivir. 
aşezate pe laturi le mănăstiri lor,  cu- 1După cl)oisy 

prinzând  între ele c lădiri le  ce le-am prin p lantele agăţătoare cari  atârnă 
descris sau numai parte din ele ,de ziduri. 
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Interiorul nu prezintă n imic  deo
sebit : nici locuinţele egumenului ,  n ic i  
arbondaricul  sau odăi le  de recepţie ; 
d imensiuni le ,  numai ,  variază după 
însemnătatea mănăstiri i .  

.Aceste încăperi sunt mai  totdeauna 
tăvăn ite cu scânduri ,  câteodată vop
site, precum am arătat, când a fost 
vorba despre trapeze. 

Zidurile cari înconjoară mănăstiri le 
pre intă încă în cele mai  vecbi dintre 
ele înfăţişarea unor ziduri întărite , 
având crenele şi metereze ; în multe 
părţi însă construcţ i i le cari  au fost 
îngrămădite peste e le le ascund şi 
nu se mai  văd decât în câteva lo
curi .  Turnul  cel mare însă , elementul 

Fig. 40. 

cel  mai  de samă în alcătuirea p ito
rescă ,  a rămas totdeauna şi, păs-

trând înfăţişarea lui  primitivă ,  domină 
clădir i le aglomeraţiei . Secţiunea lui  

Fig. 41 .  Locuinţe l a  mănăstirea Cutlumuş. 

e pătrată sau dreptungbiulară : câte 
odată are simple crenele, a ltă dată 
eşituri pe console (macbicoul is). Rar 
i se vede un acoperiş şi  această l ipsă 
mă reşte încă străşnicia înfăţişării .  
Mulţumită acestor turnuri - căci  
une le mănăstiri au mai  multe - ne 
putem crede mai  lesne în faţa une i  
cetăţi m edievale apusene de cât în-
na intea unui sfânt locaş. 

· 

Turnul de intrare face parte şi el  
din s istemul întă rit al  mănăstiri i .  Insă 
rostul lui de separaţie între viaţa 
călugărească şi  cea din afară păstrân
du-se, această parte de clădire a evo
luat mai mult decât turnul de apă
rare. Sub o boltă mare ş i  puternică ,  
sunt de obiceiu bănci ,  unde cei  dori-
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tari de a pătrunde în interiorul mă
năsti ri i  aşteaptă sosirea celor în drept 

Fig. 42. Un colţ al arl)ondaricului m -stirii Caracal. 

de a le  da voia  cerută. Ceva mai  
în afară se găsesc a lte bănci  sau 
trepte îna lte de  z id ,  cari servesc la  
descălecat. 

Uşi mari  şi putern ice încbid noap
tea aceste intrări. 

Turnul de intrare nu ajunge l a  
înălţimea celui de  apărare ş i  nu de
păşeşte de obiceiu acoperişul c lădi
r i lor celorla lte, încât numirea de 
«turn» uneori n ic i  nu  mai  e la  
locul  ei . 

Despre arsanale nu e. mult de zis. 
In general sunt încăperi acoperite, 
descbise spre mare p rintr'o bo ltă 
l argă, prin care se scot bărci le. De
asupra sunt magazii ş i  locuinţe. Un 

turn în genul  turnuri lor de apărare 
descrise desăvârşeşte sistemul. Fi
reşte nu l ipseşte nic i  paracl isul ,  ar
sanalele fi i nd  mai  totdeauna destul 
de. depărtate de mănăstiri . 

Modul de a zidi este caracteristic 
pentru metodele bizantine. Marele 
număr de c lădiri vecbi ş i  conserva
tismul ce a domn it în toate la  Sf. 
Munte fac d in construcţiuni le  lu i  un 
grup foarte interesant pentru cerce
tarea acestor metode. In general şi  
mai  cu samă pentru clădir i le mai  de 

1 ' 

. •  

Fig. 43. Boltirea bucătăriei la  Xenofont. 
!După Cl)oisyl 

Fig. 44. O magazie la Vatoped. 
!După Cl)oisyl 

samă, s'a păstrat modul obişnuit ş i  
b ine cunoscut de  a zidi ,  a lternân d  
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rânduri de piatră , ma i  mult sau mai  
puţin bine c iopl ită, cu rânduri de că
rămidă .  Şi acest punct este cu atât 
mai  mult de însemnat cu cât 1\.tonul ,  
- foarte bogat în pietre - nu prea 
se potriveşte pentru facerea cărămizi i. 
l\fa ră de partea NE se poate zice că 
pământul este rar, aşa de rar în anu
mite părţ i ,  încât unele mănăsti ri sunt 
s i l ite să aducă de departe, cu bărci ,  
puţinul  pământ ce le  este de trebuinţă 
pentru a să di în jurul lor  ceva viţă 
şi ceva zarzavat. 

de mâna a doua,  ca ziduri de împrej
muire ,  magazi i ,  locuinţe - zidări i  
în întreg de piatră brută aparentă , 
fără n ici o pregătire specială pentru 
frumuseţea faţadei. E construcţia cea 
mai simplă şi  cea mai  eftină. 

Arcuri le sunt de obiceiu aparel iate 
în p iatră, alternând cu cărămidă ; cele 
numai de piatră sunt rare ; mai  des 
se găsesc numai de cărămidă (Pan
tocratoru l ,  Cutlumuşul şi  altele). 

Extradosul e totdeauna însemnat, 
printr'un rând de cărămidă pe lat. 

Fig. 45. O ma.gazie la Vatoped. 

Piatra e abondentă şi de o bună 
ca l itate ; e tare - -- sunt gneisuri ,  gra
n ituri ,  ş isturi crista l ine şi, l a  miazăzi ,  
o minunată marmoră albă crista l ină ,  
care formează în întreg masivul A.to
nulu i  propriu zis. Această marmoră 
dă - fireşte - un var excelent. 

Straturi le de cărămidă sunt com
puse din unul  până Ia  două rânduri , 
rar mai  multe ; cărămizi le sunt late 
şi  subţir i ,  iar  rosturi le de o grosime 
aproape egală.  In unele părţi zidăria 
ajunge să fie numai de cărămidă. Se 
găsesc - dar numai Ia  construcţi i le 

Arcuri le ,  după modul bizantin ,  sunt 
uşor în retragere I n  raport cu p lanul  
zidu lui. Inrâurirea turcească se recu
noaşte uneori la câte un arc frânt 
sau la câte o acoladă.  

Zidări i le sunt aparente; dar multe 
din clădirite mari vecl)i s'au tencuit, 
precum am arătat, ş i  zugrăvit, ceiace 
e departe de a le  da o frumoasă în
făţiş are. Imi  încl)ipuiesc că aşa s'a 
făcut pentru a ascunde reparaţi i le 
succesive ( la Lavra, Ivi r, Caracal ,  Pan
tocrator, Xenofont, Dionisiu şi  a ltele). 

La celelalte se poate vedea a lter-
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nanţele despre cari am vorb it. Câte
odată cărămizi ,  aşezate vertica l ,  unesc  
rândurile orizontale. 

Decoraţiune exterioară - In  sfârşit 
se găsesc şi  cărămizi aşezate p ieziş, 
adică încl inate în scop decorativ . .A
ceastă împodobi re e mai  cu samă bo
gată la c lădir i le  de locuinţă, unde 

mai  mult în timpanele arcaturelor, 
câte odată formează cruci. Impreună 
cu aceste farfuri i  se găsesc şi  p lăc i  
pătrate de faianţă şi  cb iar  vase orien
tale fixate în nişe (ca la Cutlumuş). 

.Aceste faianţe orientale  au fost re
îno ite în cursul veacuri lor,  încât - ne
putându-se găsi uşor din acelaş fel 

(sau poate din s implă ne
păsare) au fost înlocuite, nu  
odată , p r in  faianţe de pro
venienţe diverse mai  mo
derne. 

Ornamentaţia de cărămi dă 
este câte odată înlocuită prin 
rel iefuri de tencuială ,  co
lorate în roşu, pentru a 
imita cărămida . .Aceste or
namente sunt des datate, în
cât, dacă nu ne arată vârsta 
monumentului ,  ne a rată cel  
puţ in data restaurări i  faţadei. 
.Aşa putem vedea că acest 
mod de împodobire - care 
este vecbiu, căci caracteri
zează multe c lădiri din vea
cul a l  XIV -lea şi  a l  XV -lea 
- s'a păstrat până aproape 
în zi le le noastre . 

Fig. 46. Paraclisul Maicii Domnului dela Lavra. 

.Acest fapt învederează 
dificultatea de a se putea 
fi x a d a t  a monumentelor 
Sfântului  Munte prin apa
renţa lor  arbitecturală .  I n  
general însă se  poate spune 
că au  rămas puţine c lădiri 

spaţi urile dintre arcade sunt câteodată 
acoperite cu desenuri formate de că
rămizi, cari nu se mai  mărginesc la 
o decoraţie geometrică ,  ci  reprezintă 
cruci compl icate, nori , pomi  şi  a l
tele. La aceasta se mai  adaogă,  foarte 
des, apl icarea în zid a unor  farfu ri i ,  
de obiceiu din fabricaţia zisă de Ro
dos, printre cari se găsesc unele exem
plare foarte frumoase. Sunt aşezate 

d intre cele cari  erau în fi inţă ma i  
na inte de cucerirea l at ină şi  de cum
pl itele devastări din această vreme. 
Ceia ce s'a construit în urma acestui 
eveniment a variat foarte puţin . 

.Acest conservatism constructiv şi  
de formă se poate uşor explica. După 
cucerirea turcească, arbitectura n'a 
mai avut în ţări le supuse de unde 
să-şi i a  avântul necesar pentru a 
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evolua. Acest ţinut izolat a trebu it 
deci să se mu lţumească cu modelele 
ce le  avea,  şi  cari  se găsi au  b ine adap
tate la  trebu inţele călugări lor. 

Daruri le ce le  făceau Domni i  o rto
doxi - depărtaţi - coftau  - în 
afară de obiectele de dimensiuni  mă
runte, - în bani ,  cu  cari zid iau mă
năsti ri le ,  după obiceiuri le lor. Meşteri 
străini  nu se trimeteau. 

Ornamentaţia sculptată e restrânsă. 
Biseric i le cele vecl)i prezintă câteva 
capitele de coloane şi  de colonete. 
Cl)enare de uşi se găsesc rar. Cor
nişele sunt din cele mai  s imple.  Se 
găsesc ş i  câteva cornişe de cărămizi 
aşezate ca dinţi i  de ferăstrău .  Ca p i ldă 
de săpături ceva mai  bogate se poate 
cita agl) iasmatarul din Lavra , unde 
coloanele suportă cap itele  cu  sta lac
tite turceşti , iar parapete le  aşezate 
între e le sunt p lăc i  vecl) i  de cancel 
(poate din veacul a l  X-lea) reîntre
buinţate. 

In general toate agl) iasmatari i le 
au  coloane,  capitele şi  balustrade de 
marmoră (Vatoped, Ivi r, Xeropotam,  
Cl) i landar ş i  a ltele) . 

Ş i  la  intrarea în cato l i conul  Vato
pedului  se văd frumoase plăc i  de 
parapet. 

La Cl) i landar, în partea catol ico
nului ,  adăogată la  sfârşitul secolului 
a l  XIV -lea,  se văd săpături în sti lul  
sârbesc din această epocă. 

Nu se găsesc decât foarte puţine  
reliefuri figurate. Aşa sunt  la  Sfântul 
Pavel ,  deasupra intrării cato l iconulu i ,  
dar recente. Altele sunt importate ş i  
nu  fac  parte integrantă d in c lădire ,  
ca relieful ce reprezintă pe Sf. Du
m itru la  Xeropotam ş i  capetele de 
or ig ină ita l iană fixate în clopotniţa 
dela aceiaş mănăstire. 

Decoraţiune interioare . - Impo-

dobirea dinăuntru e mai bogată. Se 
găsesc numeroase coloane de mar
moră cu câteva frumoase cap itele. 
Vatopedul a re mai cu  seamă ma i  
mu ltă piatră săpată în  interior. 

Am vorbit despre rămăşiţi le  de 
pardoseală de marmoră formând mo
zaică (opus sectile) ş i  am arătat că 
fac parte din ceiace a mai răm as 

Fig. 4 7. Intrarea trapezii mănăstirii Esfigmen. 

din vecl)ime (Ivir, Lavra, Vatoped,  
Cl)i landar, Xenofont). Se ma i  văd,  în 
câteva locuri ,  mozaici m urale ,  tot 
resturi din prima epocă de zidire a 
Sfântulu i  Munte, şi acest puţin ce ma i  
este face mai  de plâns peirea acestor  
podoabe. Aşa frumoasele mozaicuri  
pe  fund de aur  din exonartexul  
Vatopedulu i .  Câte odată ziduri le ma i  
sunt îmbrăcate cu p lăc i  de m armoră ,  
de  culori  diverse, precum se văd  la  
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Ivir. Şi această împodobire datează 
din vremuri mai vecl)l ; în epoci le mai 

pe  la  sfârsitul veacului a l  XVII-lea 
şi  în al  XVIII-lea. Tâmplele datate sau 

Fig. 48. Clopotniţa mănăstirii Xeropotam. 

recente ne mai  fi ind cu putinţă un 
asemenea lux,  sau sub i nfluenţa arte
lor  musulmane,  s'a căptuşit unele zi
duri (absi dele latera le ale catol i conu
lui  din Lavra ş i  Ivir) cu plăci de fa
ianţă or ienta lă ,  departe însă de a se 
potrivi cu minuni le ce se văd în 
acest fel la  Constantinopol  şi  la  A.-

Fig. 49. Masă d.e marmură. 

drianopol. 
Despre decoraţia zugrăvită, cea 

mai importantă , nu voiu vorbi ,  eşind 
din cadrul  acestui articol .  

Tâmplele sunt rareori de zid ; ele 
sunt in  mare majoritate de lemn po
leit ş i  lucrat într'un sti l  foarte ase
mănător cu cel pe care îl găsim la  noi 

a le căror date sunt cunoscute cores
pund dea ltmintrelea cu această epocă. 

Catol iconul  dela Lavra are porţi 

Fig. 50. O vatră în arl)ondaricul Xeropotamului. 

de bronz galben ,  atribuite vremei lu i  
Nicl)ifor Focas. 
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Uşile de intra re de l emn sunt câte 
odată sculptate, fă ră a prezenta un 

Fig. 51 . Acoperiş de puţ  la Cl:>ilandar. 
<După Cl)oisy l 

interes deoseb it. Excepţie fac uşile 
dela D io nisiu,  atât la  bise-
rică cât şi  la trapeză. Unele 
au o ornamentaţie săpată , 
foarte gingaşe, iar a ltele 
sunt incrustate cu fi ldeş şi  
sidef. 

Aceste lucrări de marcl)e
tă rie de sti l turcesc sunt de 
a ltmintrelea foarte răspân
dite : le  găsim nu numai l a  
uş i ,  dar  mai  cu samă l a  
analogl) ie  (tetrapoade) , stra
ne şi dulăpioare. 

La biserica vecl)ie din 
sfântul Pante l imon,  făcută 
de Scarlat Cal l imacl) la anu l  
1 8 1 4, se văd porţi scu lptate 
cu bouru l  şi vulturul româ
nesc. 

Policandrele au o formă 
specială .  Se înfăţişează ca  
o coroană cu un diametru 
egal cu al turlei pantocrato
rului (sub care sunt atârn ate) , 
formată de o serie de bucăţi 
de a lamă ornamentată , arti
culate unel e  cu a ltele. ll\.o-
tivul pr incipal  este vu lturul b ice
fa! b izantin. De această coroană sunt 
prinse lumânări le şi  atârnă candelele,  

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

apoi  ming i  de st ic lă  colorate ,  ouă de 
struţ şi  a l te le (.A semenea po l icandre 
se văd şi  în Bulgaria). 

Mobilierul trapezelor ne arată un 
amănunt interesant. Sunt nişte mese 
masive de marmoră ,  semicircu lare  la 
un capăt, cu un m ic şanţ săpat dea
lungul margini lor (fiq. 49). Pot şedea 
mai  multe persoane la una din aceste 
mese. Nu se mai  găsesc de a ltmin
trelea decât în unele mănăstiri ma i  
vecl) i  (Lavra, Vatoped,  Cl) i landar) . 

.Mobi l ierul caselor de locuit n'are 
n imic  deosebit. Lucruri le  cele mai de 
samă svnt, d in când în când,  câte 
un dulap turcesc, prins de zid,  cu 

Fig. 52. CatoliconuJ mănăstirii Dioci:>iariu. 

mici  nişe descl)ise în acoladă,  câte 
un cămin ,  câte o mică  fântână de 
perete de marmoră albă, gingaş să-

5 
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pată. Toate aceste l ucruri mărunte 
sunt lucrate în sti lu l  o riental ob iş
nuit în Turcia în veacul trecut. 

Invelitorile b iseric i lor sunt de plumb 
pentru cele mai  de samă,  iar de sist 
- ca un fel de a rdezie - pentru cele 
mai  s imple .  

.Aceste invelitori nu se apl ică nu
mai  pe  bolţi ci  ş i  peste acoperişu
rile de şarpantă. Locuinţele sunt mai  
mult acoperite cu ardezie şi  rar cu 
olane. 

Cu aramă nu este n ic i  o c lădire 

trebuinţarea lemnelor ca tiranţi , cari 
nu  l ipsesc dela n ic i  o construcţie bol
tită bizantină. 

In rezumat, Sfântul Munte s'a a rătat 
puţin atins de înrâurir i  străine. Luând 
parte, până la prăbuşi rea Impărăţiei 
bizantine ,  la v iaţa a rtistică a impe
riulu i ,  a urmat până în acest moment 
evoluţia artei lu i  arl)itecton ice. Din 
acest moment însă a rămas aproape 
pe loc ,  până în veacul a l  XIX-lea,  
când s 'au a rătat câteva înrâuri ri oc-

Fig. 53. J\gl)iasmatarul Lavrei. 

învelită , abstracţie făcând de cele 
noi ruseşti. 

Bogăţia Sfântulu i  Munte în l emn 
(mai cu samă brad  şi  castan) ex
p l ică numeroasele galeri i  de lemn ; 
de asemenea şarpante le  de lemn 
pentru acoperişuri sunt foarte răs
pândite, iar învelitorile di rect puse 
pe bolţi sunt rare, în afară de cele 
a le b iseric i lor. 

Toată această lemnărie  însă e 
foarte primitiv lucrată. 

E de prisos a mai  vorbi de în-

cidentale,  semnele unui  spi rit nou ,  
care  nu prea pare  să  se fi întins. Nu 
vorbesc despre numeroase l e con
strucţiun i  ruseşti , cari urmează regu
lele lor ş i  nu fac parte - din acest 
punct de vedere - din arl) itectura 
ce o cercetăm aci. In lucrările ma i  
de  deta l iu însă,  ca şi  la  locuinţe, s'a 
simţit in�uenţa turcească. 

Cred că aci este locul de a vorbi 
despre înrâurir i le reciproce, cari poate 
să fi existat între Sf. Munte şi ţări le 
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noastre, căci înrâuriri ale ţări lor  ro
mâne asupra Atonulu i  nu văd să 
fi fost. Cu toate că nu sunt măn;'lsti ri 
cari să n'aibă c lădiri făcute cu bani i  
cutărui sau cutărui Domn român,  in
fluenţă constructivă nu e .  O excepţie 
s'ar  putea - poate ? - face pentru 
biserica mănăstiri i  D iocb iariu ,  care, 
precum am mai  spus, pe lângă o 
svelteţă mai  mare decât toate cele
lalte, are contraforţi aşezaţi în plan 
ca la  unele biser ic i  moldoveneşti. 

Dar asemănarea se opreşte aci .  Con
traforţii dela D iocbiariu sunt 
drepţi până la  cornişă şi  aco
periţi odată cu învelitoarea ge
nerală ; ei  n'au retragerile suc
cesive ale celor din Moldova 
(cari sunt gotici) ş i  nu se vede 
n ic i  o a ltă trăsătură de înru
dire. Sunt trataţi ca orice a lt 
perete, având şi nişele p late 
despre cari am vorbit. 

Dar  ce în râurire să fi avut 
arbitectura Sfântulu i  Munte asu
pra noastră ? 

In primul rând,  în ceiace pri
veşte planul b iserici lor, trebue 
observat că sunt trei şi  numai 
trei  provinci i  arbitecton ice ,  cari 
p rezintă planul  «trefl at», adica 
cu sânuri laterale, ca  regulă ge
nerală : .A. tonul (cu Meteori i ) ,  Serb ia  şi 
Ţări le Române.  Fără îndo ia lă Serb ia 
a primit acest tip dela Atos, iar 
din Serb ia  ştim că a trecut în Ţara 
Românească la  sfârşitu l veacului al 
XIV -lea (Cozi a). Dacă acestei influenţe 
se datoreşte permanenţa t ipului  în 
Ţara Românească şi introducerea lui  
în Moldova sau dacă trebue să atri
buim relaţi i lor  continue între Aton 
şi ţări le noastre o înrâurire directă 
posterioară ,  e greu sau cu nepu
tinţă să se botărască numai  din 
punctul de vedere arb itecton ic. Stu-

diul documentelor ar putea arunca 
lumină asupra acestu i punct. 

Trebue băgat de samă că biseri
cile noastre cu sânuri laterale (cu 
o singură excepţie la Snagov) sunt 
toate fă ră stâ lp i  sau coloane în naos. 

In Serbia ,  pe lângă tipul cu turla 
pantocratoru lui susţinută de patru 
coloane (Ravaniţa, Liubostin ia) ,  există 
şi cel de al doi lea tip, fără stâ lp i  (Cru
şevaţ, Calenici ,  Rudeniţa). E tocma i  
acela dela noi. La  Sfântul Munte 
al doi lea tip există numai  în unele 

Fig. 54 .  Picturi i n  trapeza mănăstirii Dionisiu. 
(Col. «des Hautes Etudes»l 

paracl ise. S'ar putea de aci trage o 
concluzie favorabi lă  permanenţei ti
pului sârbesc la  noi - dacă nu s'ar  
fi pierdut toate celelalte amănunte 
caracteristice a le  sti lu lui  sârb şi  dacă 
n'ar fi oare cum greu de admis 
continuitatea influenţei unui  sti l  ş i  a 
unei culturi moarte (cum a fost a 
Serbiei ,  după mij locul veacului  a l  
XV-lea), de preferinţă înrâurirei A to
nului, cu care legături le erau aşa de 
strânse. 

Un fapt cert este însă că,  d irect 
sau indirect, a ceastă dispoziţie de 
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plan  a biserici lor  româneşti provine 
dela Sfântul Munte 

Snagovul ne arată un p lan şi  cbiar 
o elevaţie aton ică : cele trei abside 
ca şi  sânuri le latera le  au cornişa la 
ace-iaş înă lţime ca spre pi ldă b ise
rica mănăstiri i Caracal .  lnsă distribui
rea arcadelor oarbe a le faţadei şi  al
cătuirea lor,  prezenţa acestor stâ lp i  
înalţi a i  păreţi lor  extern i a i  pronno-

Am putea vedea înrâuri rea Ato
nului  în a lcătuirea aşa de caracteristi c 
bizantină  a ziduri lor ,  care a preda
minat în Ţara Românească din vea
cul  a l  XV -lea ş i  până în vremea lui 
Şerban-Vodă,  după ce b iseric i le Dea
lului şi  Curtea de Argeş fuseseră clă
dite într'un mod de zidire derivat din 
cel armenesc. 

Dar toate amănuntele modului  de 

Fig. 55. Trapeza Lavrei. 
(Col. cdes Hautes: Eiud�s,.) 

sului ,  înnălţimea turlei pantocratoru
lui nu sunt de loc atonice. 

Boltir i le pronaosului b iserici i  Curţi i  
de Argeş şi  .Mitropol ie i  vecbi dela 
Târgovişte (azi distrusă) par de ase
menea a arăta o înrudire cu acele ale 
Sfântulu i  Munte. 

Altă legătură între planuri le ato
n ice şi a le  noastre , care ar îngădui 
să  se concbidă la o fi l i aţie d irectă , 
nu cred să mai  fie. 

construcţie b izantin, pe cari  le vedem 
la  Sfântul Munte şi  pe  cari  l e  regăsim 
l a  noi ,  sunt prea generale în tot do
meniul artei b izantine, pentru a pune 
prezenţa lor  l a  no i  pe  sama înrâu
rirei atonice. 

D acă ne uităm acuma l a  clădir i le 
secundare a le  mănăstiri lor ,  înrudirea 
cu Atosul apare - cred -neîndoioasă. 
Aşa bucătări i le unor mănăstiri ş i  ale 
unor pa late dela noi sunt construite 
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după prinC ip l l  ident ice  şi  cu a lcătu iri 
de bolţi la fel ca la Sfântul Munte. 
Trapeza de la Căldăruşan i  e asemenea 
după t ipul  celor ce . le-am descris. 
Turn uri le de intrare au deseori ase
mănare mare cu cele atonice (�g. 55). 
Piv n iţele dela Fi l ipeşti i-de-Pădure , 
dela Potlogi ,  dela Mogoşoaia sunt de 
o con sti ucţie aproape identică cu 
acei a a magaziei dela Vatoped (fig. 
44) şi  a unei magazi i dela Zograf 
(Cl)oisy ,  op. cit. , pag. 1 26). 

In priv inţa clădi r i lor  de locuinţă, 
asemănarea e mai vagă, căc i  la  no i  
nu s'a simţit n ic i  odată trebu inţa de 
a îngrămădi aşa  catu r i  peste caturi. 

Legătu rile în privi nţa zugrăvel i lor  
par  de  asemenea neî ndoioase . .Acele  
a le trapezei mănăsti r i i  D ion isiu,  spre 
p i ldă ,  făcute în veacul al  XVI-lea,  au 
destulă asemănare cu cele dela Pro
bota, pentru a putea emite ipoteza 
că sunt de aceiaş şcoală. Tot aşa şi 
cele dela Diocl) iariu ,  fă cute la 1 568. 

Aceste p icturi sunt atribu ite şcoalei 
cretane ,  al cărui reprezentant cel mai  
de frunte a fost Teofan, cel  care a 
zugrăvit trapeza şi catol iconul  din 
Lavra ' ) .  

Acest Teofan cu fiul său Simeon au 
zugrăvit catol iconul  Stavronicl) itei în 
1 546. Gl)eorgl)e din Creta a făcut în 
1 547 p icturi le b iseric i i  din D ion isiu.  
Ar fi interesant, dacă se va afla vre-o 
odată numele zugravi lor  din Româ
nia d in această vreme, să se cerceteze 
dacă nu cumva se regăsesc urmele 
lor  şi  I a  Sf. Munte. 

P icturi le dela sfârşitul veacului  al  
XVII-lea p rezintă o asemănare şi  mai 
izb itoare cu cele din vremea lui  Brân
coveanu la  no i . 

E evident că cercetarea zugrăve
le lor atonice va fi de cel mai mare 
interes pentru studiul  p icturei noastre 
pământene - poate cl) iar  indispen
sabilă .  

G. BRLŞ. 

- A D A O S  

" 
Ca adaos la notiţa de mai sus, am încer-

cat să alcătuesc o listă a clădirilor ridicate 
cu aj utorul Românilor la Sf. Munte precum 
şi a obiectelor celor mai de samă date în dar, 
bazându- mă, pentru aceasta, pe cărţi le lui 
Brockl)aus, Smirnakis, «Inscripţiile creştine 
ale M untelui Atos» de Mi l let, Pargoire şi 
Petit, precum şi pe unele informaţiuni parti
culare. E mai mult ca sigur  că aceste notiţe 
vor fi incomplec1 e ; vor folosi la ceva însă, 
dacă ar indemna pe alţi i ,  mai competenţi, 
să le îndrepteze şi să le întregească 2) . 

Protaton. - Nartexul cu catecumenurile a 
fost făcut în 1 507 cu cl)eltuiala lui Bogdan
Vodă. fnscripţia pe placă de marmoră de 

' )  Smirnakis, To Agion Oros. 
2) Intr'o notiţă către Comisiunea Monumentelor 

Istorice, d-1 1. Kalinderu a arătat importanţa, in 
această privinţă. a cunoscutului Proscl)inetariu al 

deasupra intrării (Vezi Mil let, No .  1 ) ,  nu se 
mai găseşte. 

lvir. - La 1 61 0, zugrăveala catoliconului 
a fost făcută cu cl)eltuiala lu i  Mil)ai-Vodă (?) 
In naos cl)ipurile lu i  M il)nea şi a unui copil 
Radu (?). 

Paraclisul Sf. Nicolae a fost restaurat şi zu
grăvit cu cl)eltuiala lui  Visarion ,  din Ţara Ro
mânească, pro-egumen şi scbevofilax ( 1 737). 

Turnul orologiului cu cl)eltuiala lui Visa
rion (din Bucureşti) ( 1 525). 

Paraclisul Portaitisei zugrăvit la 1 683 cu 
cl)eltuiala lui Şerban-Vodă Cantacuzino. 

O fântână la care a contribuit Nicolae 
Postelnicul din Ţara Românească ( 1 6 1 9). 

lui Ion Comnen şi a traducerei lui Anania Melega 
(din 1856) după un proscl)inetariu rusesc. Doritorii 
mai pot consulta, in afară de alte numeroase lucrări, 
şi «O călătorie la Muntele Atos» de d. TI). Burada. 
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O evangl)elie ferecată dăruită de Matei 
Basarab şi Doamna Elena. 

Caracal. - Mănăstirea a fost restaurată 
de Petru-Rareş, care a făcut şi turnul şi im
prejm uirea fortificată a arsanalei. A.lt ctitor 
e Alexandru Lăpuşneanu. In exonartex sunt 
zugrăviţi în l)aine de călugări Petru şi Pa
corn (probabil Lăpuşneanu, care s'a călugărit 
sub acest nume), ţinând biserica. 

Se găseşte şi un epitral)ir cu apostolii , 
l ucrat în fir şi dăruit de Matei Basarab şi 
Doamna Elena la 7 1 5 1  ( 1 643) . 

Lavra. - Catoliconul a fost restaurat în 

39 

Schitul Prodrom. - Inceput cu principalul 
aj utor al lui Grigore Gl)ica-Vodă ( 1 852) . 
Ctitoria e in întreg românească. 

Sf. Pavel. - · Ştefan cel Mare a adus apa 
făcând apeductul şi fiala agl)iasmei ( 1 500). 
Neagoe şi fiul său Teodosie au făcut turnul 
(pirgul) ( 1 522) , care a fost isprăvit de Petru 
Vodă ( 1 554· - 57) Brâncoveanul a dat bani 
pentru facerea paradisului Sf. Constantin şi 
Elena, pentru locuinţe, cl)ilii şi trapeza, îm
preună cu zugrăveala ( 1 708) . 

Dionisiu. - Cu cl)eltuiala lu i  i eagoe
Vodă ( 1 520) s'a făcut turnul. Cu cl)eltuiala 

Fig. 57· Catoliconul mănăstirii Diocl)iariu. 
(Col. «des Hautes Etudes») 

1 526 cu cl)eltuiala lui Vladislav Radu (sau 
Vladislav şi Radu ?). 

Paraclisul Sf. Mil)ail a fost refăcut din 
temelie cu cl)eltuiala lu i  Matei-Vodă (a fost 
restau rat in 1 782). Cl)ipurile lui Matei şi al 
Doamnei Elena se vedeau înăuntru. 

Se mai păstrează : o icoană ferecată cu 
cl)ipuri le lui Vladislav-Vodă şi al _Doamnei 
A.na ; un  cl)ivot dăruit de Matei Basarab şi 
Doamna Elena ( 1 644) ; o evangl)elie dată tot 
de Matei Basarab ( 1 643) ; o raclă a capului  
Sf. Ioan Crisostom dată de Constantin Brân
covean ( 1 69 1 ). 

lui Petru Rareş s'a refăcut din temelie cato
liconul şi casele ; a făcut şi magl)erionul şi 
magazia de vin. 

Cu  banii lui A.lexillldru Lăpuşneanu şi ai 
Rucsandrei s'a clădit spitalul şi trapeza. Pa
raclisul Sf. Ioan Teologul a fost zugrăvit cu  
cl)eltuiala proegumenului ieromonal) A.nton, 
din Moldova ( 1 6 1 5). 

In naosul catol iconului sunt zugrăviţi cti
torii : Petru şi Rucsandra (?) şi, între ei, doi 
copii : Emanoil (?) şi Stana (?) , ţinând biserica. 

Neagoe a dăruit un cl)ivot pentru păstrarea 
moaştelor lu i  Sf. Nifon. E de argint suflat 
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în aur şi reprezintă o biserică cu 5 turle 
ornamentate în genul celor dela Curtea de 
Argeş cu amănunte gotice. Sunt două rân
duri de sfinţi gravaţi şi cu smalţ. In j urul  
cl)ivotulu i  vine inscripţia ( 15 15) .  Tot Neagoe 
a dăruit o raclă de aur cu pietre scumpe 
pentru capul Prodromului. Petru Rareş a dat 

nartex pomeneşte o restaurare după 1 761 , 
cu  ajutoru l  Domnului Moldovei şi al Ţării 
Româneşti precum şi al Mitropolitului Un
grovlal)iei, Grigorie. 

O icoană a Maicii Domnului (Hodegetria 
Pantanasa) a fost dăruită de Maria Asanina 
Paleologina, doamna a Moldovlal)iei (Maria 

Fig. 58. Pictură (Pantocratorul) in catoliconul m!inăstirii Dionisiu. 
(Col. «des Hautes Etudes•). 

u n  aer ( 1 51!5) ; asemenea şi un epitral)ir. Se 
mai vede o icoană a Prodromului  cu o in
scripţie arătând că a fost îmbrăcată de către 
Alexandru Lăpuşneanu şi Rucsandra Doamna. 

Origoriu. - Mănăstirea a fost reînnoită 
de Ştefan cel Mare la 1 500. O inscripţie în 

de Mangop a lui Ştefan cel Mare). 
Simopetra. -· Egumenul Evgl)enie, um

blând după mi le  în Ţara Românească, a res
taurat mănăstirea pe la 1 599. 

După Comnen a fost restaurată şi biserica, 
zugrăvită de Alexandru voevodul Valal)iei (?) 
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Xercpotam. - In bibliotecă se vede o carjă 
episcopală de cl)il)limbar, dăru ită de «loan 
Duca Voevod a toată Moldovlal)iei şi U
krainei» şi de Doamna Anastasia cu copiii 
lor Constantin şi Matei. 

Cutlumuş. Radu şi Neagoe au refăcut 
mănăstirea din temelie (afară de catolicon, 
reconstruit in 1 540) ca şi turnul şi arsanaua, 
încât se zicea Cutlumuşulu i : Lavra cea mare 
a Ţării Româneşti. 

Alţi ctitori sunt Mircea-Vodă (Ciobanul) şi 
Vintilă-Vodă. 

Stavronichita. � Cu cl)eltuiala lui Şerban
Vodă Cantacuzino s'a făcut apeductul. 

Pantocratorul. � ln nartexul catoliconului  
era zugrăvit un personaj în rugăciune în faţa 
icoanei lui Cl)ristos şi o inscripţie, acum 
distrusă , il arată pe marele logofăt Stan al 
U ngrovlal)iei ca ctitor al acestei mănăstiri. 
După alte izvoare această restaurare s'ar fi 
făcut cu cl)eltuiala marelui logofăt Barbu şi 
a lui Gavriil «arl)onţi valal)i». 

Clădirile de locuinţă, după o inscripţie, 
sunt făcute cu ajutorul marelu i  logofăt Gavril 
Trotuşanu ( 1 537) . 

Vatopedul -� Neagoe a dat bani pentru re
clădirea paraclisu.lui Sfântu lui  Brâu ( 1 526 ?),  
restaurat în 1 794. Cu cl)eltuiala lu i  Ştefan
cel-Mare s'a făcut portu l cel vecl)iu ; în zidul 
turnului  o placă de marmoră arată cl)ipu l lu i  
Ştefan, prezentând edificiul Maicei Domnului 
şi poartă o inscripţie cu numele lu i  Ştefan 
şi bourul Moldovei ( 1 496). 

Cu cl)eltuiala lu i  Neagoe s'ar fi făcut o 
magazie pentru untdelemn (comunicaţie ver
bală). Altă magazie de grâne lângă arsana 
s'a făcut cu ajutorul lu i  Scarlat Callimacl) 
( 1 820). O icoană a Prodromului  a fost dăruită 
de către mitropolitul Varlaam al Ungrovlal)iei 
( 1 749 ?). O cutie pentru moaşte a fost dată 
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de Maria Doamna lu i  Şerban-Vodă Canta
cuzino şi de Maria lui Constantin Bălăceanu 
( 1 709). 

Esfigmen. - �  Ctitor al catoliconulu i  nou e 
mitropolitu l Veniamin Costacl)i al Moldovei 
( 1 81 1 ) .  

Chilandar. � O icoană a Maicei Dom
nului  («Gorgopicoos şi Acatistos») a fost dă
ruită de Doamna lui Matei Basarab ( 1 643). 

Zograjul. - -- Cu cl)eltuiala lui Ştefan- Vodă 
cel Mare s'a făcut trapeza ( 1 495) , care acuma 
nu mai există. In 1 502 a refacut catoliconul ,  
azi inlocuit prin unul  nou. A dăruit o icoană 
făcătoare de minuni a lui Sf. Gl)eorgl)e, a 
dăruit un steag bisericesc (prapură) , � iar 
Doamna Maria a dat un aer cusut cu măr
găritare. 

Diochiariu. � Mănăstirea a fost refăcută in 
1 568 cu cl)eltuiala lui Alexandru Lăpuşneanu 
şi a Doamnei Rucsandra, sub supravegl)erea 
lu i  Teofan, mitropolitul Moldovei, care s'a 
şi retras acolo şi, murind la 1 598, a fost 
înmormântat în exonartexul catoliconului .  

In pronaosul bisericii sunt zugrăviţi cti
torii Alexandru şi Rucsandra cu doi copii 
Constantin şi . . . .  ? 

Xenofont. � Micul naos dela dreapta ca
toliconului a fost zugrăvit cu cl)eltuiala lu i  
Constantin Vornicul şi a fratelui  său Radu 
( 1 545). Naosul a fost zugrăvit cu spesele 
unui  arl)ont al Vlal)iei inferioare Nilcuman (?) 
şi soţia lu i  Aga (?) ( 1 564). Pronartexul  a fost 
pictat cu cl)eltuiala lu i  Matei Basarab şi a 
Doamnei Elena ( 1 637) , cari erau zugrăviţi 
la intrare. 

Sf. Pantelimon. - Scarlat Callimacl) a fă
cut catoliconul din temelie ( 1 8 1 4) .  1\lţi mem
bri ai familiei au făcut daruri însemnate, in 
cât mănăstirea luase numele de «cl)inovion 
al Calimacl)izilor». 

G. B. 

6 
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No. 1 .  

No. 2. No. 3. 

No. 5. 

1 - 2. Biserica Protaton. - 3. Catoliconul mănăstirii Vatoped (după Cl)oisy). - 4. Catoliconul 
mănăstirii Lavra. - 5. Catoliconul mănăstirii Cl)ilandar (după Golubinski). 
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No. 6. No. 7. 

No. 8. No. 9. 

No. 10. 

6. Catoliconul mănăstirii Dionisiu. - 7. Catoliconul mănăstirii Ivir. - 8. Catoliconul mănăstirii Grigoriu. -

9. Catoliconul cel vecl)iu al mănăstirii Xenofont. - 10. Catoliconul mănăstirii Cutlumuş. 
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No. 1 1 .  No. 1 2. 

No. 1 3. 

No. 1 4. No. 15. No. 1 6. 

1 1 .  Catoliconul mănăstirii Diocl)iariu. - 1 2. Catoliconul m3năstirii Stavronicl)ita. - 1 3. c �toliconul mă
n ăstirii Xeropotam. - 1 4. Catoliconul scl)itLJ!ui românesc Prodrom. - 15. Catolico:nl m'in'istirii Sf. Pavel. -

16. Catoliconul mănăstirii Esfigmen. 
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No. 1 8. 

No. 1 9. 

No. 20. 

1 7. Biserica scl)itului Sf. Ana. - 1 8. Catoliconul mănăstirii Zograf. - 1 9. Catoliconul mănăstirii Pantocrator. 
20. Paraclisul Sf. Cosma şi Damian (la Vatoped). - 2 1 .  Catoliconul mănăstirii Caracalu. 
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No. 27. 
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1 
Ne. 25. 

No. 28. 

J � v A H  

No. 26. 

No. 29. 

Trapeze : 22. Mănăstirea Lavra (după Brocki)aus). - 23. Mănăstirea Cutlumuş. - 24. Mănăstirea Panto
crator. - 25. Mănăstirea Xeropotam. - 26. Mănăstirea Ci)ilandar. - 27. Mănăstirea Vatoped. 

28. Mănăstirea Xenofont. - 29. Mănăstirea Ivir. 
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No. 30. 

No. 33. 

No. 34. No. 35. No. 3 1 .  

Trapeze : 30. Mănăstirea Esfigmen. - 31 .  Mănăstirea Diocl)iariu. - Bucătării : 32. Mănăstirea Cl)ilandar. -

33. Mănăstirea Diocl)iariu. - 34. Mănăstirea Cutlumuş. - 35. Mănăstirea Dionisiu. 
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�����-������ 
No. 36. 

No. 38. No. 39. 

S LC'!I FI. A . �. 

No. 37. 

No. 40. 

Trapeze : 36. Mănăstirea Dionisiu. Bucătării : 37 . .Mănăstirea Caracalu. -· 38. Mănăstirea Grigoriu. -

39 . .Mănăstirea Lavra. - 40. Mănăstirea Xenofont. 
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No. 4 1 .  

No.  42. 

Bucătării : 41.  Mănăstirea Pantocrator. - 42. Mănăstirea Xeropotam. 

ERRRTR : Prin scăpare din vedere, s'a tipărit greşit Diochiariu in loc de Dochiariu. R se in
drepta deci astfel. 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 7 
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R. NETZHAMMER, Constantin cel Mare şi Ro

mânia. Extras din «Revista Catolică». Bucureşti, 
1 9 1 3, 1 br. 8°, 21 pagini. 

Eminenţa Sa R. Netzi)ammer, ari)iepis
copul catolic din Bucureşti, a publ icat acum 
de curând un interesant studiu istoric despre 
Constantin cel Mare şi România, cu prilej ul  
împlinirei a 16 secole de la publicarea edic
tulu i  din Milan. 

Ca fapte şi lucrări datorite acestui mare 
şi sfânt Impărat, ni se lămuresc : că el a re
zidit cetate�;� Tropaeum dela 1\dam-Kl issi , a 
zidit cetăţuia Constantiana Dafne de lângă 
Olteniţa şi a făcut un pod peste Dunăre, între 
Oescus (Gi)igi)iu, Bulgaria) şi Sucidava (Celei , 
Romana ţi). 

Ca ilustraţiuni la acest12 lucrări, E minenţa , _. 

Sa aduce o manetă bătută în onoarea ce
lăţuei Constantiana Dafne şi alta cu podul 
lui Constantin. 

Lucrarea este o preţioasă contribuţiunc, căci 
ea ne dovedeşte că după părăsirea Daciei 
de către 1\urelian, sfântul Constantin a re
cucerit o parte din ţara noastră, cel puţin 
malul stâng al Dunării, şi astfel s'au restabilit 
l egăturile între populaţia din nordul Dunării 
şi cea din sudul acestui fluviu, graţie cărei 
împrejurări Creştinismul a putut să pătrunză 
şi să prindă rădăcini şi la noi în ţară. 

Autorul trimiţând un exemplar din publicaţia sa şi 
D-lui 1 .  Kalinderu, d-sa a mulţumit prin următoarea 
scrisoare, pe care, pentru interesantele observaţii 
ce cuprinde, o publicăm aci in intregime. 

Monseniore, 

Vă exprim omagiile mele şi mă bucur că 
Eminenta Voastră a avut rara fericire de a 
comemora aici, în ţara recucerită de sf. Con-

stantin, împlinirea a 1 6  secole de la publi
carea edictului din Milan , printr'o frumoasă 
şi preţioasă contribuţie istorică cu privire Ia 
Constantin cel Mare şi România. 

1\m citit cu multă atenţiune şi deosebit 
interes broşurele trimese, fiindcă ari)eologia 
şi viaţa romană m'au preocupat totdeauna. 
In special am admirat maneta sfântului Con
stantin, bătută în onoarea oraşului nostru Con
stantiana Dafne, pe care o posedaţi şi o des
crieţi la pagina 1 4- 15. Ea este încă o dovadă 
că,  după retragerea legiunilor din Dacia, ţ i
nuturile dela nordul D unării au fost a doua 
oară recucerite în epoca lui  Diocleţian şi  a 
lui  Constantin cel Mare de către Romani, 
cari au împlântat sfânta cruce în aceste părţi. 

Rog însă pe Eminenţa Voastră a-mi da 
voe să observ că Celeiul nu  mai corespunde, 
ca poziţiune, cu Malva, de oarece regretatul 
Tocilescu a comunicat Ia A.cademie o in
scripţie descoperită la Celei , prin care se con
stată că pe  locul acestui sat a înflorit odi
nioară o cetăţuie, Sucidava, care depindea 
de Romula. Aşa in cât podul lui Constantin 
cel Mare, pe care-I descrieţi la pagina 1 7-20, 
se afla între Oescus (Gi)igi)iu) şi Sucidava 
(Celei) , iar nu la Malva, care trebue căutată 
aiurea, dacă n u  e ci)iar la Reşca, cu veci)iul  
nume dacic al Romei . 

Felicitându-vă pentru tipărirea unor astfel 
de lucrări , cari negreşit vor lega numele Emi
nenţei Voastre de pământul acestei ţări, pe 
care-I priviţi cu atât interes istoric, vă rog 
a primi asigurarea respectului servului Emi
nenţei Voastre. 

Buwreşti, 27 Ianuarie 1913. 
ION KALINDERU. 
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ŞEDINŢELE COMISIUNII IN IJ\NUA.RIE-MA.RTIE 1 9 1 3  

l .  Şedinţa dela 1 9  Ianuarie. 

Preşedinte : C. Dissescu ,  ministrul cultelor 
şi instrucţiunii. Membri prezenţi : I. Kalinderu, 
E. A.. Pangrati, Gr. Cerkez şi V. Pârvan. 
Asistent : N. Gi)ika-Budeşti. Secretar : A.lex. 
Lapedatu. 

La ordinea zilei lucrările de la Căldăruşani 
şi de la Stavropoleos. 

Privitor la cele dintâi se prezintă : 
Un raport general asupra lor ; 
Situaţia şi actele j ustificative pentru l ucră

rii e executate în 1 9 1 2  ; 
Devizul  l ucrărilor de construcţie ce mai 

sunt de executat până la completa termi
nare a restaurării. 

Cercetându-se aceste acte, se recomandă : 
Lucrările executate şi recepţionate în tre

cut, să se aci)ite pe baza raportulu i  general 
prezentat, fireşte după verificarea legală a 
serviciulu i  de comptabilitate ; 

Lucrările executate în 1 91 2  să se recep
ţioneze de d. ari)itect-şef al  monumentelor ; 

Devizu l  viitoarelor lucrări de construcţie 
să se examineze întâiu de d. ari)itect-şef al 
monumentelor, spre a fi în u rmă supus Ca
misiunii, care roagă pe d. ministru să bine
voiască a mijloci acordarea creditelor nece
sare pentru aceste l ucrări (de construcţie şi 
de pictură). 

Privitor la lucrările de la Stavropoleos, se 
p rezintă : 

Un tablou de situaţia l ucrărilor executate, 
din care se vede ce sumă au a primi moşte
nitorii răposatului ari). I. Mincu, ca onorar 
cuvenit acestuia. 

In legătură cu aceasta, se recomandă : 
Să se continue l ucrarea cu concursul d-Iui 

ari). Zagoritz, care va l ucra de acord cu 
serviciul teci)nic al monumentelor ; 

Să se facă inventarul de tot ceeace se 
găseşte la biuroul lucrărilor şi acasă la ră
posatul Mincu, privitor la restaurare ; 

Să se menţină d. A.ri). Seewald ca condu
cător al şantierului. 

Tot in această şedinţă, întâia a anului 
curent, d. 1. Kalinderu rosteşte două necro
loage : pentru răposatul Sp. C. Haret, sub 
ministerul căruia s'au reactivat lucrările Ca
misiunii şi s'au pus la cale publicaţiile ei, 
şi pentru răposatul ari). 1. Mincu, ca pro
motor al ari)itecturii noastre naţionale şi 
restaurator al bisericii Stavropoleos (pp. 55-6) .  

D-1  ministru Dissescu uneşte sentimentele 
sale de adânc regret pentru ambii răposaţi 
cu acele ale Comisiunii ş i  oferă, pentru 
aducerea Ia îndeplinire a propunerii ce i-a 
făcut d. I. Kalinderu , mijloace pentru facerea 
unui bust al ari). 1. Mincu pentru localul Ca
misiunii. 

II. Şedinţa dela 9 Fevruarie. 

Preşedinte : I. Kalinderu. Membri prezenţi : 
E. A.. Pangrati şi Gr. Cerkez. Asistent : N. 
Gi)ika-Budeşti. Secretar : A.lex. Lapedatu. 

La ordinea zilei lucrările dela Căldăruşani 
şi altele. 

Cu privire la cele dintâi, se recomandă : 
Să se aprobe devizele pentru noile con

strucţii şi pentru pictura exterioară a pise
ricii, cu rezerva ca, pentru pictură , d. Beli
zarie să prezinte un proect de sci)iţă pentru 
l ucrare ; 

Să nu  se aprobe din celelalte lucrări ce
rute de I. P. S. Superior al mănăstirii decât 
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pictura trapezii ş i  repararea caselor, întru cât 
celelalte nu sunt reclamate de stilul  vecl)iu 
al b isericii (înălţarea clopotniţe1} şi nu intră 
în atribuţii le  (omisiunii  (cl)eltuelile pentru 
sfinţire) ; 

Să se acl)ite din l ista de cl)eltuieli · pre
zintată de l. P. S. Superior, ca fiind făcute 
în interesu l  restaurării, numai acelea ce intră 
în cadrul strict al restaurării (mobilier şi 
obiecte b isericeşti). 

Cu această ocazie Comisiunea cere ca pe 
viitor să dea avizul său şi asupra obiectelor 
de cult ce se comandă pentru biseti<:ile mo
numente istorice, iar I .  P. S. Superior al 
Căldăruşanilor să nu  se mai amestice, nici 
direct nici indirect, în lucrări. 

Ce priveşte propunerile pentru construirea 
de clădiri de raport pe terenul împrejmuitor 
al bisericii Curtea-Vecl)e din Capitală, Ca
misiunea cere a se lua informaţii asupra 
persoanelor de la cari s'au primit oferte în 
acest sens, pentruca, dacă va găsi cu cale, 
să examineze cestiunea la faţa locului. Până 
atunci, serviciul tel)nic al  (omisiunii, va pre
zinta un referat şi o scl)iţă de plan în legă
tură cu această cestiune. 

Iar în ce priveşte organizarea lucrărilor, 
Comisiunea solicită ca pe viitor toate l ucră
rile de restaurare să se facă sub controlul 
ei, să se unifice bugetele pentru restaurări 
(al (omisiunii cu al Serviciului d-lui Lecomte) 
şi să se ceară ca arl)iva acestui din urmă 
serviciu să se predea (omisiunii. 

lll. Şedinţa dela 16  Fevruarie. 

Preşedinte : I .  Kalinderu. Membri prezenţi : 
E . .A. Pangrati şi Gr. Cerkez . .Asistent : N. 
Gl)ika-Budeşti. Secretar : .Alex. Lapedatu. 

La ordinea zilei cl)estiuni diferite. Se re
comandă : 

Să se reţină terenul împrejmuitor al bisericii 
Curtea-Vecl)e din Capitală, spre a se ame
naja pe dânsul ,  in înţelegere şi cu concursul 
Primăriei, un mic squar, întrucât s'a l)otărît 
restaurarea bisericii ; 

D. pictor Belizarie să fie rugat a mai pre
zinta o scl)iţă pentru pictura în exterior a 
bisericii Căldăruşani, în care icoanele să fie 
alternate prin panouri nepictate ; 

Să se facă cercetările necesare pentru 
stabilirea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere 
cerute la bisericile : .An tim, Mil)ai-Vodă şi 

Biserica cu Sfinţi din Capitală, Stelea din 
Târgovişte, Bălineşti din jud. Dorol)oiu, Bi
sericani din jud. Neamţu, Ştefăneşti din jud. 
Botoşani, Răducanu din T.-Ocna, Cotroceni 
din Capitală, Corbii-Mari din j ud. Vlaşca şi 
Gâlmeele (pictura) din jud. Olt ; 

Să se facă cercetările cuvenite ca urmare 
a cererilor pentru declararea de monumente 
istorice a bisericilor din Coeni , jud. Ilfov şi 
Sf. Petru şi Pavel din Ploeşti ; 

Să se respingă cererea pentru declarare 
ca monument istoric a bis. Sfinţii Voevozi 
din Câmpu-Lung ; 

Să se ceară informaţii mai precise asupra 
condiţiilor în care se oferă cula dela Măldă
răşti spre a fi luată sub îngrijirea (omi
siunii ; 

Să se verifice inventarul obiectelor păs
trate în biuroul şi şantierul bisericii Stavro
poleos de d. ari). şef al monumentelor ; 

Să se înlocuească varul cu ciment la re
construirea clopotniţei dela fosta Mitropolie 
din Târgovişte ; 

Recepţia lucrărilor de reparaţie şi întreţinere 
de monumente istorice făcute sub privigl)e
rea arl)itecţilor-ajutori să se facă de d. ar
l)itect şef al monumentelor, iar recepţia lu
crărilor de  restaurare de membrii delegaţi 
ai (omisiunii ; 

Să se acorde d-lui Pavel Popescu, absol
vent al Şcoalei de .Arte frumoase, care a 
dat probe de aptitudini şi zel osebit în ce 
priveşte pictura bisericească, în lucrările sale 
dela Mamu ş i  Curtea de .Argeş, una din 
bursele (omisiunii pentru studiul picturii 
bizantine în străinătate. 

IV. Şedinţa dela 2 Martie. 

Preşedinte : l. Kalinderu. Membri prezenţi : 
E . .A. Pangrati şi Gr. Cerkez. .Asistent : N. 
Gl)ika-Budeşti. Secretar : .Aiex. Lapedatu. 

La ordinea zilei : lucrările dela Căldăruşani 
şi diferite alte cestiuni. Se recomandă : 

Să se aprobe scl)iţa pentru pictura exte
rioară a bis. dela Căldăruşani prezintată de 
d. Belizarie, cu rezerva ca pictorul să mai 
studieze cestiunea coloritului ,  potrivit indi
caţiilor ce i s'au dat ; 

Să se ia măsuri pentru terminarea lucrări
lor dela biserica Albă din Baia până în Mai 
viitor (aşezarea tâmplei şi icoanelor, insta
larea mobilierului ,  etc.),· astfel ca sfinţirea 
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bisericii să se poată face de Sf. Constantin 
şi Elena (21 Mai) ; 

Recepţia mulajelor făcute pentru colecţiile 
p lastice ale Comisiunii, instalate la Palatul 
Artelor dela Filaret, să se facă de întreaga 

· Comisiune ; 
Sa se aprobe recepţia făcută de d. arl). 

Şef al monumentelor pentru lucrările de 
construcţie executate în vara anului 1 9 1 2  la 
Căldăruşani ; 

Să se aprobe l ucrările cerute ca necesare 
la fostul scl)it Sărăcineşti după devizul ce se 
va face şi prezinta. 

Ce priveşte proectele întocmite şi prezin
tate de d. arl). V. Moga dela Eforia Spitale
lor, pentru ridicarea unor noi construcţiuni 
în curtea paraclisului dela mănăstirea Sinaia, 
Comisiunea rămâne a se pronunţa dupăce 
va examina la faţa locului vecl)ile clădiri, 
spre a putea mai bine aprecia importanţa ce 
l i  se atribue. 

Asemenea în ce priveşte restaurarea bi
sericii fostei mănăstiri dela Soveja, Comi
siunea va e xamina cestiunea la faţa locului. 

V. Şedinţa dela 1 6  Martie. 

Preşedinte : 1. Kalinderu. Membri prezenţi : 
E. A. Pangrati şi Gr. Cerkez. Asistent : Arl). 
N. Gl)ika-Budeşti. Secretar : A. Lapedatu 

La ordinea zilei l ucrările dela Stavropoleos, 
Căldăruşani şi alte cestiuni .  Se recomandă : 

Să se solicite direct dela Ministerul Fi
nanţelor un credit de lei 1 00.000 pentru 
lucrările executate, dar neacl)itate încă la  
b iserica Stavropoleos (50.000) şi pentru ter
m inarea restaurării acestei biserici (50.000); 

Să nu  se aprobe desenul policandrulu i  
comandat, fără avizul  Comisiunii, pentru 
biserica dela Căldăruşani, la sculptorul Babic, 
lucrarea neprezentând nici o valoare, iar 
sculptorul numit neavând specialitatea lucră
rilor în metal ; 

Să se cerceteze din nou, la faţa locului, 
noua ofertă pentru cedarea terenului dela 
Curtea-Vecl)e din Capitală pentru construcţii 
de raport ; 

Să se aprobe cererea pentru l ucrări de 
reparaţii la biserica Frumoasa de lângă Iaşi, 
înscriindu-se l ucrarea pe tablou ; 

Să se aprobe cererea pentru cedarea în 
mod provizoriu a încăperi lor de lângă clo
potnita bisericii domneşti din Târgovişte 
pentru instalarea unei grădini de copii, fă-

cându-se cu această ocazie reparaţiile nece
sare localulu i ; 

Să se aprobe cererea şi devizul  pentru 
reparaţii necesare la biserica Sf. Gl)eorgl)e 
din Câmpulung ; 

Să se aprobe modelele p rezintate de d-1 
pictor Belizarie pentru pictura în exterior a 
bisericii dela Căldăruşani, făcute pe motivele 
artistice luate de d-sa dela biserica din Brebu, 
scoţându-se mai in evidenţă culorile prin 
reducerea intensităţii fondului .  

VI. Şedinţa dela 30 Martie. 

Preşedinte : 1. Kalinderu. Membri prezenţi : 
D .  Onciul ,  E. A. Pangrati, Gr. Cerkez şi V. 
Pârvan. Asistent : N. Gl)ica�Budeşti . Secre
tc;r : Alex. Lapedatu. 

La ordinea zilei diferite cestiuni .  Se re
comandă : 

Să se aprobe referatul d-lor Kalinderu şi 
Gl)ika cu privire la  noua cerere pentru 
construcţii de raport pe terenul  bisericii 
Curtea-Vecl)e din Capitală ; 

Să se intervină la Primăria oraşului I aşi 
ca, în interesul degajerii bisericii Trei-Ierarl)i, 
să se descl)idă o stradă dealu.ngul laturei de 
apus a curţii b isericii prin prelungirea stra
delei ce poartă numele de «Fundătura Trei 
Erarl)i» ; 

Să se aprobe referatu l  d-lui arl)itect-aju
tor  al monumentelor Trajanescu, cu privire 
Ia l ucrările necesare la biserica dela Co
troceni, făcându-se deviz şi  înscriindu-se 
aceste lucrări pe tablou ; 

Să se intervină la  Ministerul de Lucrări 
Publice a se prevedea suma necesară pentru 
podmolirea apei Motrului, care ameninţă 
terenul pe care se găseşte mănăstirea Gura 
Motrului, din fondul destinat ca ajutor j u
deţelor pentru l ucrări de util itate publică, în 
care pot intra şi aceste l ucrări ; 

Să se aprobe suma de lei 4.000 pentru 
terminarea l ucrărilor de reparaţii dela b iserica 
Barnovscl)i din Iaşi ; 

Să se pună din nou pe tablou lucrările 
necesare la biserica fostei mănăstiri Plum
buita ; 

Să se respingă cererea de declarare ca 
monument istoric a b isericii Albe din Roman , 
pentru acelaş cuvânt pentru care această 
cerere s'a respins şi în 1 908 ; 

Să se aprobe referatu l  d-lui arl).-ajutor 
Trajanescu cu privire la conservarea şi  re-
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pararea caselor mănăstireşti rămase la To
direni lângă Burdujeni ; 

Să se ia măsuri pentru completarea zidului 
de imprejmuire la biserica Bucur din Capitală ; 

Să se aprobe propunerea d-lui Kalinderu, 
în cbestiunea curăţirii mobil ierului ş i  tâmplei 
dela bis. Stavropoleos, de a fi consultat în 
această privinţă d. Vodak, la nevoie cbiar 
un specialist strein , ca bunăoară, Prof. Vier
telberger dela Viena, care a curăţit pictu
rile dela Sf. Gbeorgbe din Suceava ; 

Să se încredinţeze d-lui Norocea curăţirea 
şi restaurarea picturii bisericii Domneşti din 
Curtea de 1\rgeş, avându-se în vedere că 
d-1 Pavel Popescu trebuie să plece în strei-

nătate şi  că nu are încă cunoştinţe şi  expe
rienţa suficientă pentru o lucrare aşa de 
importantă. D. Norocea va merge la faţa 
locului ,  va studia cbestiunea şi va înainta 
un referat. In acest scop ,  d-sa se va pune 
în legătură cu dd. Cerkez ş i  Gbika, arbitecţii 
directori ai  lucrării. Până atunci, d. Popescu 
va continua să lucreze, însă numai la partea 
de sus a turlei. 

Cu acest prilej , Comisiunea exprimă deo
sebita sa satisfacţie d-lor Cerkez şi  Gbika, 
directorii l ucrării , pentru modul cum au exe
cutat, după toate cerinţele, restaurarea acestei 
biserici, condamnată, de alţi i ,  încă de mult 
dărâmării. 
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CU VÂ.NT.ĂRILE D�LUI I. KA.LINDERU, PREŞEDINTELE COMISIUNII MONUMENTELOR 

ISTORICE, ROSTITE IN ŞEDINŢA. DELA. 1 9  IA.NU.ARIE 

I. 

t Spiru C. Haret 
Domnule ministru, 
Onoraţi colegi, 

Ţara întreagă a plâns moartea fostului mi� 
nistr-u �iru Haret, şi în n umeroase locuri 
şi societăţi s'a preamărit viaţa şi faptele lu i. 
Daţi-mi voe, vă rog, ca şi în sânu l  Comisiunii 
noastre să aducem un  prinos de recunoştinţă 
memoriei sale. Spiru Haret a avut un ade� 
vărat cult pentru toate monumentele ţării , 
graţie fr�tmoasei .�culturi clasice pe care şi-o 
insuşise cu temei, , _alături de specializarea şi 
aprofundarea în cele mai înalte studii pur  
matematic�;?. Sufletul î i  eră atras mai  ales de 
ruinele romane, pentru cari n utriâ o deose
bită admiraţie. In cuvântarea rostită cu pri
lejul inaugurării Colecţiilor noastre istorice
artistice, dânsul spunea : .,avem monumente 
şi rămăşiţe ale civilizaţiei romane de cel 
mai mare interes sufletesc pentru noi Ro
mânii şi de cea mai mare valoare pentru 
învăţaţii arbeologi. E plină ţara dela un capăt 
la altul de atari monumente şi resturi" . 

La acestea adaug că lu i  i se datoreşte u n  
fapt care până acum n'a fost p u s  încă î n  
evidenţă, adică iniţiativa elaborării legii 
pentru conservarea monumentelor istorice, 
legea în vigoare, întocmită de m ult regre
tatu l  G r. Tocilescu şi votată la 1 892 . .Aduc 
în această privinţă ca mărturie o adresă din 
25 Noemvrie 1 885, pe când Haret eră se-

cretar general la Ministerul instrucţiunii, către 
Gr. Tocilescu, directorul Muzeului naţional, 
în care cel d intâiu ,  răspunzând la un raport, 
spunea : .. A.m văzut coprinsul raportului  dv. 
No. 41 dela 24 Iul ie curent, privitor la rui
nele romane dela Recica de lângă Caracal, 
şi pentru a împiedică, pe viitor cel puţin, 
vandalismu l  cel mare contra monumentelor 
istorice, am onoare- a vă ruga să binevoiţi 
a redacta d-voastră un proiect de lege pentru 
acest sfârşit" . 

.Adresa aceasta s'a găsit printre bârtiile l u i  
Tocilescu ş i  s'a publicat în Revista pentru 
istorie, arbeologie şi filologie, volumul  1 2, 
pagina 336. Comisiunea noastră datoreşte 
multă recunoştinţă fostulu i  ministru Haret, 
în timpu l  căruia, alături de n umeroase re
staurări, s'a început şi publicaţia Buletinului 
Comisiunii, pe care Haret !�a urmărit cu deo
sebită atenţiune totdeauna, devenind cbiar 
colaborator. .Astfel ,  în vara anului  19 1 1 ,  
Haret s'a grăbit să trimeată o notă cu pri
vire la Bucureştii dela 1 856, în care dă pre� 
ţioase lămuriri despre clădirile ce figurează 
intr'o stampă a Bucureştilor din secolul  trecut, 
stampă ce-i atrăsese atenţiunea. In ultima cu
vântare rostită de Haret in mijlocul nostru,  
între altele a spus : «Cultul trecutului este 
una din virtuţile cardinale ale popoarelor» . 

Fie dar ca amintirea acestui distins şi 
scump bărbat, a cărei amiciţie m'a onorat, 
să rămâe neştearsă în sufletul poporulu i  
român. 
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Il. 
t Arh. 1. Mincu 

Domnule m{nistru, 

Onoraţi colegi, 

Nu de mult a incetat din viaţă arl)itectul 
Mincu. Nu l -am putut conduce la locul de 
veci, căci n'am fost înştiinţaţi şi, fiind în
mormântat repede, n 'am ştiut decât târziu din 
ziare. Durerea pierderii sale a fost şi este 
adânc simţită de cei ce I-au cunoscut şi 
apreciat, mai ales de membrii Comisiunii Mo
numentelor Istorice, cari I-au avut alături şi 
cari lucrează pe acelaş ogor - al păstrării 
tradiţiei vecl)ei noastre arte naţionale. 

Născut in 1 852, Mincu a absolvit liceul 
Matei Basarab şi Şcoala naţională de Po
d uri şi  Şosete. La 1877 a plecat la Paris, 
unde a urmat cu distincţiune Şcoala de 
1\rte frumoase, obţinând cele dintâi medalii, 
cum şi premiul Societăţei centrale de Arl)itec
tură din Franţa. 

După luarea diplomei, in " 1 883, a făcut o 
călătorie prin Spania, Italia şi Grecia, pentru 
a studia m inunile vecl)ei arl)itecturi. Inapoiat 
in ţară şi mâl)nit in sufletul său de artist şi 
de Român d(! banalitatea construcţiunilor ce 
se făceau pe atunci, a inteput să studieze, cu 
dragoste şi stăruinţă, frumoasele noastre mo
numente şi să culeagă, după cum zicea dânsul, 
«Câte o linie, câte un pridvor sau câte un 
ciubuc dela vreo bisericuţă, dela o casă vecl)e 
şi dela alte vecl)ituri». In ocl)ii săi aceste erau 
rădăcinele sănătoase pe cari se putea altoi 
idealul său, ce era un complex de motive, 
pe cari se putea şi trebuia să se incl)eie cu 
prisosinţă arl)itectura românească. El  a fost 
cel dintâiu care a dat semnalul pentru în
făptuirea unui stil naţional şi care _ s'a trudit 
în urmă toată viaţa pentru desvoltarea lu i. 

Impreună cu colegii noştri, dd. Pangrati şi 
Cerkez, a stăruit apoi pentru înfiinţarea 
Şcoalei noastre de Arl)itectură, unde a func
ţionat până in zilele din urmă ca p rofesor, 
dornic de înălţarea ei. 1\ fost şi preşedintele 
Societăţii arl)itecţilor. De pe urma lui Mincu, 
ţara şi  capitala se fălesc cu Bufetul dela 
şoseaua Kiseleff, Şcoala centrală de fete, 

mai multe case particulare, câteva mausolee, 
biserica dela Valea Călugărească, cum şi ad
mirabilul proect ce a făcut pentru palatul 
Primăriei din Bucureşti şi altele. 

Nu sunt numeroase, dar toate vorbesc de 
sufletul său de artist, ca şi biserica Stavro
poleos din capitală, a cărei restaurare e 
aproape gata, căci n u  mai sunt de exe<;utat 
decât puţine lucrări, mici de tot, in cadrul 
conceput de dânsul. 

Mincu a fost însărcinat in 1 897 să studieze 
cl)estiunea restaurării acestei biserici şi  a 
procedat aşa cum trebuia : punând să se co
p ieze picturile, să se ia  mulaje depe sculp
turi şi să se fotografieze monumentul in de
taliu. In urmă a făcut releveurile şi apoi pl_?
nurile de restaurare, însoţite de un amănunţit 
memoriu. 

Din diferite împrejurări lucrarea nu s'a 
putut incepe decât in 1 904, adică odată cu 
inceperea unei activităţi mai temeinice a Ca
misiunii Monumentelor Istorice şi după ce 
Comisiunea a studiat deaproape cl)estiunea. 
De atunci Mincu a lucrat neintrerupt la această 
restaurare, conştiincios, priceput şi sigur, aşa 
după cum era felul  său. - Pentru a se da bi
sericii un cadru potrivit, Mincu a întocmit şi  
proecte pentru construirea clădirilor dimpre
jur, destinate a servi ClJ. local de muzeu. 

Aceasta e, in linii generale, activitatea mult 
regretatului luptător al curentului  sănătos de 
azi pentru stilul românesc. 

In cuvântarea ce a rostit cu prilejul  săr
bătorirei din Octomvrie, cum şi la înmor
mântare, scumpul nostru coleg, d-1 Pan
grati, a arătat, cu competinţă şi  căldură,  me
ritele defunctu lui, care a fost un artist in 
toată puterea cuvântului, un creator care a 
făcut totul dela inceput, care şi-a căutat sin
gur materialu l ,  a întocmit planurile şi a is
codit amănuntele. Arl)itectura sa n'a fost 
numai o combinaţie de linii , ci o artă răsă
rită ca putere din trecutul şi amintirile unui 
neam intreg, înviorată de poezia vremurilor 
când boeri i  români cisluiau in cerdace aco
perite de ederă. Amintirea lui Mincu va 
dăinui în operile sale şi se va resfrânge în 
lucrările elevilor· săi şi ale celor viitori. 

Fie-i dar odil)na l ină ! 
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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletrnuluf 

1 .  Cu începere dela Ianuarie 1908 se va publica
sub direcţiunea Comisiunii onumen!elor Istorice şi 
în editura Administraţiei Casei Bisericii - o revistă pe
riodică numită Buletinul Comisiuni i  Monwnentelm· 

Istm·ice. 

2. Acest Buletin va apare trimestdal şi va cuprinde: 
a) O parte ştiinţifică, în care se vor publica tot felul 

de monografii, studii, lucrări, comunicări şi materia
Juri de natură istorică, arhitectonică şi artistică, pri
vitoare direct şi numai la monumentele noastre istorice ; 

b) O parte oficială, în care se vor publica rapoartele 
anuale ale Comisiunii, referatele arhitectilor însărcinaţi 
cu conducerea şi executarea lucrări lor de conservare 
şi restaurare, precum şi eventualele circulări, informa
ţiuni şi deciziuni ale Ministerului şi ale Cpmisiunii. 

3. Buletinul apare sub direcţia membrilor {:omisiu
nii, cari, împreună cu administraton.il Casei Bisericii, 
akătuesc comitetul de redacţie. El e pus sub îngrijirea 
secretarului Comisiunii, care e. îndatorat să pregătească 
şi să procure materialul necesar, să-I 'aducă la cunoş
tinţa comitetului de redarţie şi să supravegheze tipă
rirea lui. 

4. Pentru ca publicaţi unea să . se prezinte cât mai 
sistematică şi mai folositoare, se stabileşte următol}lr 
program cu priviL'e la felul lucrărilor ce va trebui să 
cuprindă Buletinul : 

a) Monografii istorice, arhitectonice şi artistice asupra 

monumentelor noastre, m onografii ce vor fi ilustrate 
şi documentate cu reproduceri necesare de fotografii, 
desemnuri, acuarele etc. 

b) Releveuri dela cele mai însemnate şi caracteristice, 
din punct de vedere arhitectonic, monumente istorice. 

c) Studii şi lucrări uni tare, asemenea ilustrate şi docu
mentate, bunăoară : asupra inscripţiunilor din epoca 
lui Ştefan-cel Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu, Con
stantin Brâncoveanu etc., asupra artei decorative, în 
sculptură şi pictură, întrebuinţată în bisericile şi mă
năstirile noastre în anumite epoci, asupra portretelor 
murale de ctitori : Domni, Doamne, Arhierei, Boeri, 
J upânese etc., asupra p icturii bisericeşti, asupra cos
tumelor etc. 

d) Materialuri : scurte fragmente, comunicări, însem
nări şi note de interes deosebit privitoare la monu-
mentele noastre istorice ; 1 

e) Note bibliografice şi o·itice asupra publicaţiunilor 
şi periodicelor de specialitate ; · 

{J In,... sfârşit, suplimente artistice, în culori, cari să 
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete 
murale, de picturi, de ornamentaţiuni etc. 

In cadrul lucrărilor înşirate mai sus se cuprind şi 
acele privitoare la monumentele istorice din afară de 
Regat, întru cât aceste vor fi de origină românească
înălţate de Voevozii noştri sau în legătură directă cu 
trecutul nostru. 

Redactia : la Administratia Casei Bisericii, Bucureşti. 
Biro•l Comisiu!Jii Monumentelor Istorice -

( 

ABOfiAf1EfiTUL /fi ŢARA ŞI STRAIN.4TATE: 

PREŢUL A PATRU FASCICOLE PLUS PORTUL. 

Buletinul se găseşte de vâ nzare la principalele 
LIBRARII DIN BUCURESTI � 

pnn cari se fac abona(llente· şi se pot procura colecţi i complete d in 
ami precedenţi (afară d e  anul 1 908). 
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Cadru de fereastră şi coronament de fereastră dela Preajba-Doljiu. - FOJUJ\ IV-a : Fereastra altarului şi coronamentul uşii 
dela biserica din BrAdeni-Coţofeni. - Balustrada tindei dela biserica Colţea. - FOJ\11\ V-a : O coloană a paradisului dela 
mănăstirea Văcăreşti. - Uşa bisericii din Gl)ergl)iţa. - Un capitel din colecţia Belu. - FOJ\11\ VI-a : Capitelul coloanei inte
rioare dela biserica din Preajba-Doljiu. - Un capitel la pilastri exteriori dela Stavropoleos. - Bază de coloană dela aceiaşi 
biserică. -· FOJ\11\ VII-a : Piatră perforată dela Biserica cu Sjinţi-Bucureşti. - Una din coloanele Undei dela Colţea. -
Bălustradă din colecţia Belu-Urlaţi. - FOJ\11\ Vill-a : Consolă Intre arcadele tindei dela biserica Colţii. - Fântănele-Pral)ova : 
cadru de fereastră. - Piatră perforată dela biserica . Bradu-Boteanu-Bucureşti. - Piatră perforată dela Brădeşti-Doljiu. -
FOJ\11\ IX-a : Cadrul uşii dela biserica Doamnei-Bucureşti. - Console dela palatul din Potlogi In col. Belu-!lrlaţi. - O fereastră 
spre miazăzi dela Boteanu-Bucureşti.-Piatră perforată dela Brădeni-Doljiu. - FOJ\11\ X-a : Friză In col. Belu-Urlaţi. - Coloană 
de lemn dela Sf. Gl)eorgl)e-Nou, Ploeşti.-Capitel şi bază dela Bucov-Pral)ova. - Fragmente ln grajdul vecl)ei proprietăţi. 
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GRAVURI SI VEDERI DE LA CETATEA ALBĂ ' 

ŞI 

CÂTEVA CONSIDERAŢIUNI ISTORICO-ARHEOLOGICE ASUPRA CETĂŢILOR 
MOLDOVENEŞTI 

--0 --

Situaţia geografică şi împrejurările istorice 
ce au condiţionat desvoltarea vieţii politice 
şi mil itare a Moldovei in sec. XV şi XVI, 
au adus cu sine nu numai ca această ţară 
să aibă un număr mai mare de cetăţi decât 
Ţara Românească, dar şi ca ea să şi le fi 
putut menţine mai multă vreme în funcţiune. 

Astfel , pe când cetăţile mai de seamă ale 
Ţ12rii Româneşti, acele de la Dunăre -Giur
giu!, Nicopolea-Mică (Turnul) şi Severinul
cădeau definitiv în mânile Turcilor, numeroa
sele cetăţi ale Moldovei, ce apărau ţara de 
toate p ărţi le, se menţineau încă în toată pu
terea lor, şi anume : de către apus Neam
ţu l ,  de către miază- noapte Ţeţina şi Suceava, 
de cătr"' răsărit Hotinul ,  Soroca , Ori)eiul şi Ti
gl)in ea, iar de către miază-zi Crăciuna, Ci)ilia 
şi Cetatea Albă. 

Ci)iar şi după ce aceste două din urmă 
- frumoasa cetate de la limanul Nistrului 
şi vestita cetate de la gura de nord a Du
nării  -- ajunseră sub stăpânirea turcească 
( 1 484) , toate celelalte îşi 'conservară încă , 
multă vreme, rolul lor strategic, prin o per
manentă funcţionare. Cea dintâiu care se 
perdu fu Tigi)inea, din care Soliman cel 
Mare făcu Benderul turcesc ( 1 538) , ce avu 
să joace un rol atât de însemnat in istoria 

1) Pe vremea lui Cantemir, din vecl)ia cetate a 
Orl)eiului nu se mai vedeau decât «nişte urme . . .  pe 
malul apusean al lacului (Orl)eiu), in m ij locul pădu
rilor celor dese». Din potrivă, Soroca se menţinea 
foarte bine - căci iată ce zice acelaş istoriograf 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

militară a Turciei până la începutul secolului 
trecut. Ei urmară : Crăciuna de la i)otarul 
Ţerii Româneşti, Cetatea Nouă de la Roman 
şi Ţeţina de lângă Cernăuţi, tustrele anii)i
late, ca să zicem aşa, prin neîntrebuinţare 
şi deci prin părăsire. Intâia - după ce lup
tele dintre ambele ţeri surori încetară (cu 
venirea în domnie a lui  Petru Rareş) , a 
doua - când nu  mai avu raţiune strate
gică de a fi menţinută (în timpul domniei 
lui Petru Rareş) , a treia - când luptele cu 
Polonii pentru Pocuţia se înci)eiară (cu per
derea domniei lu i  Petru Rareş). 

Celelalte însă rămaseră străji puternice 
ţerii şi domniei în tot cursul sec. XVI şi 
XVII. Intâiele cari căzură fură cetăţile de la 
Nistru , puse în calea Tătarilor şi a Cazacilor, 
Ori)eiul şi Soroca 1 ) , când toiul năvălirilor 
acestora conteni. Lor urmară, mai târziu, 
cetăţile moldovene propriu zise, de din
coace de Prut, Suceava şi Neamţul ,  cari 
se istoviră pe măsură ce se istovi şi pu
terea armată a ţerii ş i  cari fură definitiv pă
răsite atunci când această putere se stinse -
odată cu întronarea domniei fanariote. 

Ultima cetate moldovenească rămasă în 
funcţiune fu acea a Hotinului ,  care, după 
ce ne servi mai int�i u nouă împotriva Le-

despre ea : aSoroca e mică, dar foarte tare. 1\re un 
mur in patru ungl) iuri, foarte tare şi  apărat de tur
nuri foarte inalte, zidi t cu bicasie, de cari sunt pline 
dealurile de primprejur». Descrierea Moldaviei, ed, 
Academiei Române, Bucureşti 1875, 15- 1 6. 

8 
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şilor, Tătarilor şi Cazaci lor, în !'ee. XV şi 
XVI, apoi Turcilor împotriva Polonilor in sec. 
XVII, avu , în tot cursul sec. XVI I I ,  un in
semnat rol mi litar în războaele dintre Ruşi 
şi Turci , ocupată fi ind succesiv când' de uni i ,  
când de alţii. Ea fu perdută de drept 
căci de fapt era perdută încă de la 1 7 1 3 -
odată cu ţara de peste Prut. 

Cum vedem deci, rol u l  mi l itar a l  cetăţilor 
moldovene se menţine de-alungu l  a patru 
veacuri - de la întemeierea Principatu lui 
până la inceputul sec. XIX. I storia acestor 
cetăţi cuprinde pagini destul de imt:ortante 
şi frumoase spre a atrage luarea aminte 
asupra lor a istoricilor şi ari)eologi lor ci)e
maţi a le reconstitui trl:cutul şi n le cerceta 
urmele - operă făcută, până acum, otât din 
punct de vedere istoric cât şi ari)eol ngic ,  
numai în parte. Căci , afară de Cetatea Albă 
şi de Ci)ilia, care-şi  au publ icRtă istoria lor 1 ) , 

şi afară de Suceava, care a fost explorată 
şi studiată ari)eologiceşte 2) , toate celelalte 
zac u itate în pagini de cronici şi documente 
şi îngropate sub pământ. Ceia ce s'a lucrat 
pentru cunoaşterea originei, trecutului şi în
tocmirii lor e aşa de puţin, în cât se poate 
cuprinde în câteva pagini. 

Cel dintâiu istoric preocupat de ong1na 
cetăţilor noastre a fost Miron Costin, care , 
în Cartea pentru descălecatul dintâiu 3) şi în 
Cronica sa polonă 4) , consacră cap itole spe
ciale acestei cestiuni. După dânsul , unele -
cele mai multe - ar fi zidite de Daci şi, pe 
urma lor, de Romani (Cetatea Albii ,  Tigi)i
nea, Hotinul , Suceava şi Neamţul), altele de 
Greci, adecă de Bizantini (Tatarbunar) 5) , al
tele ,  în fine, de Domnii noştri (Soroca). Despre 

1) N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii 
1\lbe, ed. Academiei Române, Bucureşti 1899. 

') K. 1\. Romstorfer, Das alte Fiirstenscl)loss in 
Suczawa, Cernăuţi 1 902 (raportul săpăturilor făcute 
intre 1 895 - 1 901 ) ,  apoi, sub acelaş titlu, raportul să 
păturilor făcute in 1 902 (Cernăuţi 1 903) şi al celor 
făcute in 1 903 (Cernăuţi 1 904). 

3) Ed. Kogălniceanu, Cronicele României, 1, 23- 5. 

4) Ed. 1. Bogdan, Cronice inedite atingătoare de 
Istoria Românilor, Bucureşti 1 895, 200- 1 .  

') «O cetate pustie, îmi pare să fie pe Kogălnic, 
in Bugeac», pe care cronicarul o identifică cu vecl)iul 

eoptolin (Turris Neoptolemi). - Pentru ea, v. Z. Ar
bure, Dicţionarul geografic al Basarabiei, 209 . 

6) «Mai sus de Galaţi». Vecl)iul castru roman «Ca-

Ci)ilia el ştia, după «geografiile ceste de 
acum de curând ... >> «În cari se află şi isto
riile Ţarigradului'' •  că ar fi zidită de Gena
vezi ,  când aceştia luară în stăpânire, ca ză
log, «Crâm ul şi această parte de loc : un
gl) iu l  Mării Negre, cu sci)el c l e  lor,  1 1 nde este 
acum Bugiacul >> .  Despre celelalte «Că rora le  
stau năruitu rile, cât de abia sen 1nc le se cu
nosC>> (Gi)ergi)ina ( ) ,  C r<kiuna şi Roman -
Smeredova), nu putea da nici o lămuri re. Ase
menea despre cetăţile mai ver i)i ,  de  pnmânt, 
de !a Baia ') ,  Siret b) şi Bârlad 9} , a căror 
existenţă nici măcar o bănuia. -«!nsă, la toate 
cetăţile aceste (dace, romane, bizanti ne şi 
genoveze) - Rdaugă Mi ron Costin - pân 
zele (zi du rile) de al doilea rând de Domnii 
(noştri) sunt adaose. căci cele mai veci) i ,  cele 
mai mici sunt, şi  ca nişte castele, Rdccă tur
nuri au fost tocmite>> 10) . 

Păreri le ace.:; tea, curente printre cărt urarii 
timpulu i - stăpânirea genoveză în Ci) ilia se 
pomeneşte şi intr'o scrisoare politică a lu i  Pe
triceicu-Vodă din 1 673, în care se zice : am 
aflat din străbunii noştri (sic) că şi în Mol
dova sunt câteva cetăţi întemeiate şi zid ite 
de Republica genoveză 1 1) - au fost adoptate 
de Eustratie Logofătul 12) , de Nicolae Cos
tin 1 3) şi de Dimitrie Cantemir, care, pentru 
originea romană a cetăţilor moldoven e ,  a
daogă ,  ca argument, şi «modul structur i i  zi
durilor la cele mai multe cetăţi, care nu 
seamănă decât a ari)itectură romană>> 1.J ) .  

In jurul aceloraş păreri s'au învârtit, in 
urmă, mai toţi istoricii şi scriitorii noştri din 
secolul trecut. 

In opoziţie cu aceste vagi cunoştinţ e ale 
veci)ilor noştri cronicari şi istorici, pose dăm 
azi cunoştinţe mult  mai sigure cu privi r e  la 

put Bovis». Relaţiuni -preţioase în  Marele di cţionar 
geografic al României, fii, 507-8. 

') Articolul meu din acest Buletin, an Il (1 909), 

63 : 1\nticl)ităţile dela Baia. 
') K. A. Romstorfer, Sere ti) als Fundort arc l)ăo

logiscl)er Gegenstiinde (Mitteilungen der k.k. Ze ntral 
Kommission din Viena pe 1 891)  şi cap. Bildende K unst 
in  voi. Bukowina din opera Die osterreicl)iscl)-un ga
riscl)e Monarcl)ie in Wort und Bild, Viena 1899. 

') Descrierea Moldaviei, 12 .  
10) Miron Costin. Il . ce. 
1 1) N. Iorga, Studii şi Documente, IX, 1 50. 

") La Kogălniceanu, Cronicele României ,  1, 379. 

13) Idem, ibidem, 69 - 70 şi 52 . 

14) Cantemir, op. cit., 22. 
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ongmea cetăţi lor moldoveneşti, dacă bine 
înţeles vom lăsa la oparte presupusa lor 
origine daca-romană, care nu poate şi nu 
va putea fi, credem, nici odată întemeiată 
pe ceva pozitiv, de cât doar pe unicul ar
gument, fi resc de altmintrelea, că noile a
şezări ale întocmirilor din sec. XIV s'au 

Aşa Cetatea Albă şi Cbilia vin de la stră
vecbile castele bizantine (Maurokastron şi Ly
kostomion) şi de Ia prefacerea ce ele suferiră 
sub stăpânirea genoveză (Moncastro şi Li
costomo) 1) ; Hotinul şi Ţeţina de la Polonii 
lu i  Cazimir cel Mare. din vremea când a
cesta luă în stăpânire teritoriile din nord-estul 

..-;_.· 

Cî-t�-J�� 

� 
1 .  Planul Cetăţii .Albe. 

făcut pe temeiul ,  pe une locuri poate cbiar 
în directă legătură cu vecbile aşezări daca
romane, terenurile prielnice de la natură 
pentru asemenea aşezări rămâind aceleaşi. 

') N. Iorga, Cl)ilia şi Cetatea .Albă, cap. II şi III. 
2) R. Kaindl, Gesc]Jic]Jte der Bukowina, Il (Cernăuţi 

1 903) , 1 0 - 1 1 . - Iorga. Neamul românesc in Basarabia, 

Moldovei ( 1 340 -- 1 370) 2) ; Neamţul de la co
lonia săsească ce în prima jumătate a sec. XIV 
puse început târgului de la care cetatea şi-a 
primit numele 3) ; Suceava de la Iurg Ko-

Bucureşti 1 906, 30 - Cf. ş i  l .  Ni stor, Die moldauscl)en 
.Anspri.icl)e auf Pokutien, Wien 1 9 1 0. 26 - 2 7 .  

3 )  N. Iorga, Gescl)icl)te des rumăniscl)en Wolkes, 
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riatovici ( 1 373- 1 375) sau de la Petru Muşat 
( 1 375- 1 39 1 )  ori cl)iar de la amândoi îm

e_reună 1) ; Cetatea Nou ă - numită aşa în o
poziţie cu cetăţile moldovene ceva mai vecl)i : 
Suceava şi Neamţul - de la Roman Vodă 
( 1 39 1 - 1 393), descălecătorul  târgului  cu ace
laş nume 2) ; Orl)eiul  şi Soroca de la Ştefan 
cel Mare 3) ; în sfărşit, Crăciuna, luată de la 
Ţara Românească, de acelaş mare Domnitor, 
în timpul l uptelor dintre Basarab cel Tânăr 
şi  Vlad Vodă Călugărul 4) . 

Ce priveşte trecutul şi întocmirea acestor 
cetăţi, rămâne, pentru cele mai multe din ele, 
să se cerceteze de aci inainte, căci ceia ce 
s'a făcut până acum în această direcţie, pe 
lângă că e puţin, mai e şi ne coordonat. 

1\stfel, despre Crăciuna, afară de faptul 
că a fost clădită la 1 481  de Basarab cel Tâ
năr 5) (pe urmele, cred, ale unui Kreuzburg 
teuton din aceste părţi, de unde şi numele 
de Crăciuna n ) , că a fost cucerită pentru 
Moldova de Ştefan cel Mare la 1 482 7) , că 

2. Cetatea Albă, după o acuarelă de pe la 1 790. 

16 1  sq. - Nu e locul a aminti şi discuta aci părerile 
emise cu privire la originea cetăţii Neamţului. Un 
lucru totuşi e necesar a fi relevat : mirarea că se 
mai crede in originea ei teutonică, ştiut fiind că 
Cavalerii teutoni (ordin religios, nu însă şi specific 
naţional), nu au ajuns dincoace de Carpaţi în re
giuni atât de nordice. Cu atât mai puţin deci 
au putut ridica ei  cetăţi mai sus, în Bucovina 
bunăoară, ca acea de pe vârful Ţeţinei, cum 
cred unii. 

') K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, ed. Aca
demiei Române, Bucureşti 1 913, notiţa mea istorică. 

') Kogălniceanu, Cronicele României, 1, 134 n. 
') N. Iorga, Istoria armatei, 1, 135. - Orl)eiul e mult 

antezior Sorocii, care a fost zidită către sfârşitul 
domniei lui Ştefan, ce şi-a avut aci pârcălab pe 
Coste (1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, 
tabla). Documentar, existenţa cetăţii se confirmă 
numai după moartea lui Ştefan, la 1 51 2  (Doc. Hur-

muzaki. I l  - 3, 699). Dar faptul că marele Domn 
şi-a avut aci un pârcălab şi că tradiţia îi atribue 
lui zidirea cetăţii (Arbure, Basarabia în secolul XIX, 
Bucureşti 1899, 293), arată neindoios că lui se dato
reşte. Miron Costin (Il. ce.) o atribue unui «Petru
Vodă», care, întru cât cetatea exista pe vremea lui 
Ştefan cel Mare, ar trebui să fie Petru Muşat. Pro
babil însă că ştirea se referă la Petru Rareş, care 
a lucrat la Soroca. (Doc. Hurmuzaki, XV - 1 ,  432). 

') A. Lapedatu, Vlad-Vodă Călugărul, Bucureşti 
1 903, 37-8. - N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, 
Bucureşti 1906, 1 99. 

') N.  Iorga, Doc. Hurmuzaki, XV -2, tabla. 
') Pentru un burg teuton în părţile Buzăului, \ .  

R. Rosetti, Ungurii ş i  episcopiile catolice în Moldova, 
în Analele Academiei Române, XXVII, mem. secţ. ist. , 

1-263, iar pentru un sci)it Crăciuna (în Putna), Convor
-bi·l'i iterare; 1912, ne. 13e Iunie, 605. 

7) Mai sus, nota 4. 
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a fost comandată şi administrată, în rând 
cu celelalte cetăţi moldoveneşti, de pârcă
labi 1) şi că, probabil, a fost părăsită odată 
cu încetarea luptelor dintre cele două ţeri 
surori, nu mai ştim nimic. Nu cunoaştem, 
sigur, nici măcar locul unde a fost 2). Va 
trebu i  deci căutată, găsită, desgropată şi cer
tată, pentru ca prin rezultatele ce ni le va 
da o asemenea cercetare arl)eologică să com
pletăm puţinele date istorice ce avem asupră-i. 

Ceva mai bine stăm cu Cetatea Nouă (Sme-

Ungaria, despre care era de apărare ţerii, 
a fost distrusă, după 1 526, în timpul deci a 
lu i  Petru Rareş, pe care Cantemir il arată 
cl)iar dărâmător al ei 7). Dar nici locul unde 
a fost această cetate nu e bine cunoscut. 
După cronicari, ea ar fi fost în marginea 
Moldovei,  în a cărei albie s'ar fi şi năruit 8) . 
Vor trebui deci întreprinse şi aci cercetări ar
l)eologice, ca şi la Crăciuna. 

Mult mai bine stăm cu Neamţul, al cărui 
îndelung rol strategic e bine cunoscut celor 

3. Cetatea Albă : vedere izolată a castelului. 

redova) de la Roman, despre care ştim că 
a fost clădită, din pământ şi lemn, de Roman 
Vodă, descălecătorul oraşului 3) , că a fost 
arsă şi nimicită de Matei Corvin la 1 467 4) , 
că a fost refăcută din piatră la 1 483 de 
Ştefan cel Mare 5) , că a fost comandată şi 
administrată de o serie întreagă de pârcă
labi 6) , că a fost părăsită atunci când n'a mai 
avut nici un rol strategic, adecă după ce 

') 1 .  Bogdan, Cronice inedite, 58, şi Documentele 
lui Ştefan cel Mare , ll ,  314.  

2 )  A. Lapedatu, Vlad-Vodă Călugărul, 24 n. 3 şi Ma
rele dicţionar geografic al României, ll, 751 . - Cf. 
Sulzer,Gescl)icl)te des transalpiniscl)en Daciens, 1, 394. 

') Mai sus, pag, 60, nota 2.  

') N. Iorga, Gescl)icl)tedes rumăniscl)en Volkes, 1, 

ce se ocupă cu cercetările istorice. Istoria 
cetăţii aşteaptă însă să fie făcută, căci ceia 
ce a publicat sub acest titlu răposatul A.ri). 
Narcis Creţulescu e confus, eronat şi fan
tastic. Scrierea lu i  9) nu poate fi de mult 
folos viitoru lu i  istoric al Neamţului, care va 
trebui să se adreseze direct izvoarelor, cro
nicelor şi documentelor, cum,  în sci)imb, 
va putea fi ari)eologului scrierea d-lui K. 1\. 

1 60 - 1 ,  şi Istoria armatei, 1, 1 26 şi 1 73. 

') 1. Bogdan, Cronice inedite, 58. 
') Cf. lista boerilor moldoveni publicată de d. 

Gl). Gl)ibănescu in Uricar, vol . XVIII. 
') Cantemir, Descrierea Moldaviei, 1 1 .  

') Cronicele României, 1 ,  1 34 n., 1 67 ş i  379. 

') Istoria cetăţii Neamţu, scl)iţă pe scurt, Bucu-
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Romstorfer 1), pe lângă care răposatul profe
sor din Suceava J. Fleicl)er a adaos o no
tiţă istorică, utilizată, întreagă, de Narcis Cre
ţulescu. Aşa dar pentru Neamţu, atât isto
ricul cât şi arl)eologul se vor găsi în medlul 
cel mai bogat, mai prielnic şi mai ademenitor 
pentru cercetările lor 2). 

In sfârşit, cât se poate de bine stăm cu 
cunoştinţele noastre asupra cetăţii de la Su
ceava, pe care a desgropat-o ş i  a studiat-o 
in  toate amănuntele d-1 Arl). Romstorfer, 
care, in anii din urmă ai l ucrărilor sale de 
explorare, a publicat, cum am arătat, trei 
rapoarte 3) , iar acum de curând a dat, în 

cercetărilor şi studiilor sale arl)eologice 4) . 

Această publicaţie -pe lângă care cel ce scrie 
paginele de faţă a tipărit o scurtă notiţă isto
rică cu privire la trecutul specific al cetăţii -
va servi de sigur ca model viitoarelor lucrări 
similare. 

Ceeace s'a făcut pentru Suceava, va trebui  
să se facă pentru Neamţu , pentru Cetatea 
Nouă de la Roman, pentru Crăciuna şi pentru 
Cl)ilia vecl)e, bizantină , genoveză şi româ
nească, din ostrovu l  D unării . - Zic numai 
pentru aceste, pentru că celelalte cetăţi ale 
noastre se găsesc în pământ strein, unde n u  

4. Cetatea Albă : vedere a laturilor d e  nord ş i  d e  est. 

editura Academiei Române, o mare lucrare 
de total, in care expune, in mod competent 
şi conştiincios, cu p reţioase şi frumoase do
cumente (desemne şi fotografii), de cel mai 
mare interes pentru întocmirea constructivă 
şi tel)nică a cetăţi i ,  rezultatnl amănunţit al 

reşti 1 905 (extras din revista «România Militară»). 
') Sci)loss Neamţu und einige Klosteranlagen in 

seiner Umgebung, Cernăuţi 1 899. 

') Ca vederi mai vec]Ji ale cetăţii sunt de remarcat: 
1 .  O litografie a lui Asaki de'a 1 833, înci)ipuind ce
tatea in timpul lui Ştefan cel Mare: La mere d'Etienne 
le Grand refuse a son fils l 'entree de la forteresse 
de Neamtzo en 1 484. Cf. Descrierea a două cadre din 

putem întreprinde direct cercetări arl)eolo
gice, trebuind să ne  mulţumim cu ceea ce 
ne au dat şi ne vor da in această privinţă 
vecinii şi cu ceea ce vom putea obţine, in
direct, noi. 

Aşa fi ind, interesul nostru ştiinţific tre-

istoria Moldov ei, laşi 1 833 ( Reprodusă şi in scrierea 
Cetatea Sucevii. ed. Academiei Române, 1 03). -2. O 
stampă în Aibumul lui Bouquet (reprodusă şi in Semă
nătorul, V, No. 20) .  - 3. O altă stampă in Calendarul 
lui Kogălniceanu pe 1 845 (deasemenea reprodusă 
in Semănătorul, V, No. 21 ). 

' )  Mai sus, pag 58, nota 2. 

•) Titlul, mai sus, pag 60, nota 1 .  
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bue să se indrepteze şi asupra acestor 
cetăţi perdute - cele mai puternice şi fru
moase ale vecbei Moldove - atât în direcţie 
istorică cât şi 'n direcţie arl)eologică. Va trebui 
să se facă, în primul loc, ceea ce d-1 Iorga 
a făcut pentru Cl)i lia şi Cetatea Albă - mo
nografii temeinice pentru Tigl)inea, pentru 
Orl)eiu, pentru Soroca şi pentru Hotin. Va 
trebui apoi să se strângă şi să se publice 
mate rial ajutător pentru vutoarele cerce
tări arl)eologice - planuri, fotografu, de
senuri şi descrieri. 

Lucrarea dintâiu e mai uşoară, întrucât 

date de d- 1  Z. C. Arbure în scrierea sa 
«Basarabia în sec. XIX» 2) ; o vedere a Cl)i
Iiei - după Kleemann 3) · · - dată de d-1 N. 
Iorga în cunoscuta sa monografie asupra 
«CI)iliei şi Cetăţii Albe», în care se regăsesc 
vederile şi inscripţiile menţionate deja  la Ar
bure pentru Cetatea Albă 4) ; descrieri dela 
Hotin şi Soroca, cu vederi noi dela această 
din urmă cetate, cum şi dela Cetatea 1\lbă, 
date de acelaş in cartea sa «Neamul româ
nesc în Basarabia» 5) ; inscripţiile dela Cetatea 
Albă - după publicaţiile ruseşti 6) - cu un 
plan al cetăţii - după E. von Stern 7) - şi 

5. Cetatea Albă : vedere a laturei de nord. 

materialul ne e accesibil, fi ind în ţară ; cea 
de a doua e însă mai dificilă. întrucât ma
terialul ne e mai greu accesibil .  Totuşi, pe 
calea începută, putem m?rge înainte. De  aceia, 
e bine să ştim în ce constă acest început : 
câteva vederi şi inscripţii-după Batjuscow 1) 
- dela Hotin şi Cetatea Albă, cu o descriere 
după vecl)i amintiri, a acesteia din urmă, 

1 )  Basarabia (ruseşte). 
') Ed. Academiei Române, Bucureşti 1 899, 264, 270, 

272 - 3, 288- 9, 4 1 6 - 7. 
') P. 257.- Cf. Reisen von Wien ilber Belgrad bis 

Kilianova (1 768- 70), Leipzig 1 773. 
') Pp. 98, 258, 266. 
') Bucureşti 1 906, 26 -31, 75- 76, 77, 79, 148, 150, 

152. - O vedere a cetăţii Soroca, litografie făcută 
de artistul Bassoti în 1832, se află în Muzeul So
cietăţii istorice şi arl)eologice din Odesa. Cf. Obiec-

cu relaţiuni asupra vecl)i lor stampe repre
zentând cetatea, date de d-1 1. Bogdan în me
moriul său din Analele Academiei : «Inscrip
ţiile dela Cetatea Albă şi stăpânirea Moldo
vei asupra ei»8) ; o serie de splendide vederi 
din care unele publicate mai înainte în «Se
mănătorul» 9) - şi frumoase desemnuri dela 
Hotin, date de d-1 dr. C. I .  Istrati în memo-

tele Muzeului din Odesa, in Revista pentru istorie, 
arlJeOlogie şi filologie, VII, 239. 

6) Datorite lui Murzakevic, Kocubinskij şi von 
Stern, publicate în Memoriile Soc. ist. şi ari). din Odesa 
(Zapiski), vol. XV şi XXIII. Cf. I .  Bogdan, Inscrip
ţiile dela Cetatea Albă, 1 - 2 şi 25. 

' J  Zapiski, XXIII : Despre ultimele săpături dela Ak
kerman (ap. Bogdan, op. cit., 25). 

8) Analele Academiei Române, mem. cit., XXX. 
") Semănătorul, V, No. 30, 31 şi 32. 
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riul său «Despre cetatea Hotinului» 1) ; în 
fine câteva noi vederi dela Cetatea 1\lbă, cu  
o scurtă descriere a e i ,  dată de  d-1 N .  Du
năreanu în Calendarul «Minerva» 2). 

l\ceasta e tot. Căci Ruşii ,  afară de Orl)eiu 
şi Cetatea 1\lbă, n'au întreprins cercetări şi 
studii istorico-arl)eologice la nici o altă ve
cl)e cetate moldovenească din câte se a flă 
azi sub stăpânirea lor. Rezultatele cercetărilor 
de la Orl)eiu şi de la l\kkermann s'au pu
blicat în Memoriile Societăţii imperiale de 
istorie şi arl)eologie din Odesa3). Ele constau ,  
pentru Cetatea l\lbă, mai  ales din material 
epigrafic, care a fost reprodus şi comentat, 

material arl)eologic şi istoric cu privire la ce
tăţile moldoveneşti ale Basarabiei. Vor trebu i  
deci întreprinse cercetări pentru căutarea şi 
publicarea acestui material în reviste speciale, 
cum e şi aceasta de faţă. Inceputul îl face sub-_ 
scrisul ,  care, până a tipări istoricul cetăţii Hoti
oului ,  ce va apare poate cl)iar în anul cu
rent, dă un  mănuncl)iu de vecl)i gravuri şi 
noi fotografii cu vederi dela Cetatea 1\lbă ,  
- fotografii între cari câteva nepublicate 
încă la noi, puse la dispoziţie de d-1 N. 
Dunăreanu ,  publicist şi profesor în Tulcea. 

Pentru a putea înţelege mai bine aceste 
stampe şi fotografii, dăm aci {fig. 1 ) , împreună 

5. Cetatea lUbă : poarta cea mare . 

după cum a arătat d-1 1. Bogdan în scrierea 
sa menţionată mai sus, nu tocmai mulţumi
tor 4) , şi din un plan al cetăţii, reprodus aci. 
Descrierile ce se dau pe lângă acest plan, 
fiind in  ruseşte, n-au putut fi utilizate în acest 
articol. Din memoriul d-lui Bogdan nu par 
însă a av('!a o valoare deosebită. l\semenea 
cele pentru Orl)eiu. 

Cum vedem, până acum ,  avem prea puţin 

') 1\.nalele 1\.cademiei Române, mem_ şt., XXXIV. 
- Cf. observaţiile d-lui Iorga, în aceleaşi Anale, 
desbateri, XXXIV, 123-4_ 

') Pe 1 91 3, 1 7 - 22. 
') Zapiski, Il, articolele d-lui Stamati pentru Or

l)eiu (ap. 1\.rbure, Basarabia, 287) şi XXIII pen'ru Ce-

cu ele, planul cetăţii, ridicat şi p ublicat de 
inginerul von Stern, astfel după cum acest 
plan a fost reprodus, cu legende româneşti, 
în scrierea d-lui Bogdan «Inscripţiile de la 
Cetatea 1\lbă». Căci n urnai raportând la acest 
plan planşele şi fotografiile reproduse mai 
jos, vom putea înţelege bine întocmirea şi 
starea în care se găseşte Cetatea 1\lbă. 

1\stfel, privind cea mai vecl)e reprezentare 

tatea Albă. - Cf mai sus, pag. 63, nota 6. 
4) Acest material epigrafic - pe lângă vecl)ia in

scripţie romană de la 201 , găsită în apropiere (Ar
bure, Basarabia, 268-9 şi 288 -9)- constă din patru 
importante inscripti i  moldoveneşti şi anume : de la 
1440, 1454, 1 476 şi 1 479. 
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cunoscută a acestei cetăţi (fig. 2}, care e o 
acuarelă din 1 790, observăm, în stânga, tur
nul rotund din micul cap de pământ de la 
mijlocul laturei NV a cetăţii ,  în planul din 
fund,  ceva mai ridicat, castelul, cu cele patru 
turnuri, din dărătul laturei de N, în planul 
de mijloc, zidul ce desparte citadela de cur
tea cea mare a cetăţii, în direcţie EV, iar 
în planul din faţă zidul exterior ce înci)ide 
cetatea pe laturea de SV. 

1\lte stampe veci)i îmfăţişind cetatea pe 
la 1 838 sunt trei acuarele (din care una mare) 
datorite artistului Bassoti, proprietatea Mu-

cetatea Sucevii, astfel după cum arată d-1 
Romstorfer în noua sa scriere 4) şi astfel 
după cum spune· şi inscripţia de pe stampă, 
care, în reproducerea publicaţiei ruseşti, 
a fost omisă, dându-se numai jumătate din 
desemn. 

Trecând acum la fotografii ,  avem maţ în
tâiu : o vedere izolată a castelului (fig. 3) , în 
care se reprezintă la stânga turnul NV, la 
mijloc turnul SV, iar la dreapta turnul SE, 
precum şi laturele de V Şi de S ale pă
tratului ce formează castelul. 

1\vem apoi două vederi ce se întregesc 

7. Cetatea Albă : vedere a laturei de nord, despre liman. 

zeului Societăţii istorice şi ari)eologice din 
Odesa, cari însă, după cât cunosc, nu s'au 
reprodus sau publicat 1) . 1\ltele nu se mai 
cunosc. Căci desemnul reprodus de Kocu
binskij in «Zapiski» XXIII, ca reprezentând 
Cetatea 1\lbă pe la jumătatea sec. al XVII 2}, 
nu este altceva de cât stampa din Cartea de 
învăţătură a lui Varlaam din 1643, dată şi 
în «Bibliografia veci)e românească» 3) , ca re
prezentând pe Sf. Ioan cel Nou, având la 
dreapta o biserică, iar la stânga o cetate. 
1\ceasta însă nu reprezintă Cetatea 1\lbă, ci 

') Revista pentru ist., ari). şi fii. VII, 239. 
') Voi. XXIll, pl. III. 

Buletinul Comisiunii M.onument.elorlstorice . 

una pe alta : întâiu (fig. 4) dând o cuprindere 
mai mare a cetăţii, a doua (fig. 5) una ceva 
mai detaliată. 1\ceste două vederi reprezintă 
castelul cu turnurile NV (la dreapta) NE (la 
m ijloc) şi SE (la stânga) , cu laturile de N 
şi E. In legătură cu castelul se văd două 
rânduri de ziduri, unul intern, mai înalt, în
cepând din turnul NE, altul extern, mai jos, 
cu creneluri, începând din turnul NV. 1\m
bele aceste ziduri, formează, după cum se 
poate observa în planul dat, laturea de N 
a cetăţii şi o parte din laturea de E, care 

') Voi. !, 143 
4) Cetatea Sucevii, 99- 100. 

Q 
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se vede, atât pentru zidul intern cât şi cel 
extern, până la  turnul  din stânga (fig. 4) , 
sub care se află poarta cea mare a cetăţii. 

Despre poarta aceasta, pe care ne-o înfăţi
şează fig. 6, iată ce scria ari)eologul rus 
(.Murzakevic) care a făcut i ntâele cercetări la 
Cetatea A.lbă : «A.cum vre-o 25 de ani (pe la 
1 869 deci) maestoasa poartă a cetăţii, turnul 
cel mare patrungi)iular, cu  ambrasurile şi 
gurile sale de foc,  era legată cu malul prin
tr'un pod de lemn, care trecea peste şanţul 
cetăţii ce înconjura întreaga ruină. Nimic 

') Zapiski, XV, ap . .Arbure, op. cit., 270. 

din toate acestea n'a rămas acum (la 1 894, 
când scria autorul) : în locul podului e un  
strat mare de bălegar. ... Nişte coloane (?) să
pate adânc în piatra de la intrarea în turn , 
atât dintr'o parte cât şi dintr'alta, arată cum 
că porţile se scoborau din sus în jos, a lune
când pe nişte burlane» 1). 

In sfârşit, fig. 7, u ltima, ne dă înfăţişarea la
turei de N a cetăţii -din marginea l imanului ,  
cu cele două turnuri mai rău conservate, 
de NV şi NE ale castelu lui. 

.ALEX. L.APEDA.TU. 

http://patrimoniu.gov.ro



SCULPTURI IN PI.A. TRA 
DE PE Ul. 

B I S E R I C I  M U N T E N E S T I  ' 
--0--

( INSEMNARI ) 

Fără îndoială, asupra arl)itecturii româ
neşti nu sunt încă cercetări, pe cari să se 
poată întemeia judecăţi drepte şi încl)eeri si
gure. Materialul de studiu nu e adunat şi 
multe zidiri româneşti îşi aşteaptă cerce
tătorii. 

Din cunoştinţele puţine de până acum se 
lămureşte numai înfăţişarea monumentelor 
româneşti sub domniile mai de seamă ale 
ţerii şi se deosibesc înrâuririle ce au venit 
de la  alte neamuri ; dar ne stau ascunse pu
terile vii ale unui sti l ,  care, topind în formele 
zidirilor noastre unele frumuseţi din arta 
altor ţeri, dădu original itatea lui arl)itecturii 
româneşti. Cercetările făcute nu au coprins în 
lumina lor nici arta rustică, eşită din mâini 
simple şi neştiutoare de lucruri străine. De 
multe ne dăm seama azi mai mult prin simţirea 
ce ne leagă de lucrurile acestea ale trecu-
ului, de cât prin cunoaşterea lor clară. 

Pentru a pătrunde înţelesul formelor vecl)ei 
arte româneşti, e necesară o răbdătoare cu
noaştere a meşteşugurilor acelei vremi, a me
şterilor şi a normelor după cari ei lucrau. 
Cum erau toate acestea, cari, printr'o lature 
a lor, fac parte din istoria ţerii, se va şti, 
cu timpul ,  mai b ine. Cercetătorul lor va 
găsi pretutindeni urmele datinei după care 
au lucrat zidarul, cioplitorul ori meşterul 
zugrav şi va afla în ori ce formă vecl)e pul
sul aceluiaş stil. 

Cercetătorul de azi adună materialul şi îşi 
înseamnă observările lui. .Aşa sunt adunate, 
în aceste pagini de însemnări şi desenuri, 
unele sculpturi în piatră de pe la câteva din 
b isericile m unteneşti. 

* * * 

Pământul românesc nu e bogat in piatră 
Căutarea ei n'au îngăduit-o nevoile şi ne
statornicia, iar meşteşugul de a l ucra acest 
material, care se supune cu greu mâinilor 
omeneşti, n'a intrat in obiceiul ţării. 

- Cele mai vecl)i b iserici rămase pe pă
mântul muntenesc - lucrate după cl)ipul bi
zantin ,  cu cărămida goală, netencuită - nu 
au de loc piatră cioplită, ori au puţină, nu
mai în jurul ferestrelor, şi lucrată aproape fără 
ciubuce. Din acele vremuri sunt : Snagovul ,  
Mil)ai-Vodă, Moflenii şi - cea mai vecl)e 
dintre toate -- Biserica Domnească din 
Curtea de .Argeş. 

Cozia lui Mircea, asemănătoare prin forme 
şi sculpturi cu bisericile Serbiei din aceiaş 
vrem e ;  mănăstirile .Argeşului şi Dealului, 
clădite din piatră cu cioplituri ce se cred 
armeneşti ori arabe, - sunt monumente cari, 
prin sculptura lor în piatră, ies din tradiţia 
m u ntenească. 

- Vârsta de tinereţe şi învăţătură b izantină 
ţine până aproape de epoca lui Matei Basa
rab. Din vremea acestui Domn piatra e 
întrebuinţată mai mult, iar ciubucăria de 
pe ea e însoţită uneori de ornamente cu 
desen simetric şi relief slab. Pervazurile uşii 
şi ale ferestrelor au ciubuce cu adusătură 
gotică. 

Din vremea aceia a rămas în arl)itectura 
muntenească clasica formă de fereastră, care 
a fost ţinută totdeauna în cinste în Moldova. 
Mărturii rămase : Sfinţii Impăraţi din Târ
govişte, Gl)ergl)iţa şi alte ctitorii ale lu i  
Matei-Vodă însuşi. 
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- Cu vremea lu i  Brâncoveanu avem mai 
multă piatră şi mai multă sculptură. Ferea1 
stra are încă vecl)ia formă de lucrătură go
tică ; dar o sculptură, destul de bizantină ca 
dăltuire, înconjoară, cu tulpini înflorite, mar
ginea uşilor şi a inscripţiilor. Coloanele tindei 
- intrată acum in datine - au de obiceiu 
capiteluri cu forme solide, îmbrăcate strâns 
in frunze uscăţive. 1\lte-ori capitelurile sunt 
mai libere în forme şi în mişcarea orna
mentelor. 

De la  Brâncoveanul sunt Hurezii, Govora, 
tinda Coziei. Palatele din Potlogi şi Mogo
şoaia ale aceluiaş Voevod prevestesc în
treaga stră lucire de mai târziu a sculpturei 
muntene. 

In aceiaş vreme făcute, bisericile Colţei şi 
Sinaei, zidite de Spătarul Mil)ai Cantacuzin, 
aduc înoiri îndrăsneţe. Dar capitelurile lor 
medievale, cu cl)ipuri de animale pe ele, 
ca şi formele neobişnuite dimprejurul uşilor, 
rămân singuratece printre sculpturile ro
mâneşti . 

- După Brâncoveanu sculptura are forme 
italieneşti, prevestite de palatele acestui Domn 
şi de biserici le lui  Mil)ai Cantacuzin. De 
atunci sunt zidite şi cele mai frumoase bi
serici bucureştene. 

Se fac din piatră, acoperită de sculpturi, 
pe lângă cl)enarele uşilor şi ferestrelor, co
loanele in întregim2, pălimarele, brâele şi 
umerii bolţilor. Tulpinele înflorite din jurul 
uşilor şi inscripţiilor dobândesc forme din 
renaşterea italiană şi, în această înfăţişare, 
trec pe cl)enarul ferestrelor şi se încolăcesc 
pe coloane, pe brâe şi pe pălimare. Capi
teluri le  capătă forme corintiene. 

- In mijlocul acestei străluciri , arl)itectura 
muntenească se opreşte odată cu Văcăreştii 
ş i  Stavropoleos. Ea se stinge repede ; doar 
pe la ţară, câte un meşter nedibaciu mai 
ciopleşte câtăva vreme, din obiceiu, o uşe 
ori un capitel. 

- Sculptura bisericilor muntene trece dea
lungul a două veacuri - în cl)ip clasic -
de la simplitatea dorică a primelor monu
mente, la  cumpătarea ionică din vremea lui 
Matei-Vodă şi ajunge, in timpul lui  Brân
coveanu şi Nicolae Mavrocordat, la  bogăţia 
corintiană. 

Neîndoios, se văd pretutindeni înrâuriri 

străine asupra ei. Poate că mulţi meşteri pie
trari veniau din alte ţări, aducând de acolo 
meşteşugul lor. Dar elementele de sculptură 
gotice, romana-medievale ori ale renaşterei 
sunt altoite pe forme cerute de tradiţia noastră. 
Cioplitorul, ori de ce neam a fost, nu adăoga 
de la  el forme noi de arl)itectură, nici nu  
scl)imba proporţiile celor vecl)i, c i  îşi mlădia 
meşteşugul său după ele. 

De  la inceputul ei şi până ce s'a stins, 
arl)itectura românească a pus margini sculp
turei ş i  nu aştepta dela ea ceeace nu-i putea 
da decât liniile mari ale construcţiei, prin  
cumpănirea lor. 

Mănăstiri mari, de strălucită ctitorie dom
nească, cuiburi de biserici unele - ori vre 

o bisericuţă de ţară, se supuneau toate unei 

datini ,  pe care meşterii şi ctitorii o lnţelegeau 

deopotrivă , şi toate au aceiaş înfăţişare, pe 

care le-o dă o năzuinţă limpede şi simplu 

spusă. 
1\şa cred că trebuesc înţelese şi preţuite 

sculpturile bisericilor ori ale palatelor româ
neşti şi, între ele, şi cele adunate aci. 

Multe dintre acestea sunt cunoscute, dar 
sunt unele cari, luate dela locul lor, stau ri
sipite, ori s'au perdut. Pentru a se şti · de 
rostul fie căreia le însoţesc de aceste 

lnsemnări pentru fie-care piatră 

în parte 

Pe foaia 1-a 

Coloana, care e pusă «de frumuseţe» în gră
dina bogatei locuinţe din strada Cosma (No. ?) 
pare a fi - după fusul ei sprinten şi îmbră
cat in canelilri răsucite - din vremea lui  
Brâncoveanu. Ori poate e şi mai nouă. 
Partea de jos, care acum îi serveşte de bază 
- socotind după adusătura ramurilor, cari 
în sculptura noastră cresc în sus, aplecân
du-şi în jos vârful - e însuşi capitelul co
loanei, răsturnat. 

Ori unde va fi fost intâiu, la vre-o tindă 
de biserică sau la vre-un cerdac de casă 
boerească, coloana aceasta a susţinut, pe 
capitel, arcade neobişnuit de late pentru un 
fus aşa de subţire ca al ei. 

* 
Biserica sfântului Gl)eorgl)e-nou, zidită in 

1 706, arsă şi refăcută de curând, mai are 
din podoabele ei vecl)i brâul şi ferestrele, 
cari au fost lărgite şi incl)eiate cu arcuri. 
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Pe din lăuntru sunt, ca sculpturi, consolele 
ce ţin arcurile bolţilor. 

* 
Fragmentul din colecţia d-lui Bellu pare 

a fi fost piciorul ornamentulu i  dimprejurul 
unei uşi .  Seamănă mult cu acela al uşi i  de 
la  Stavropoleos. 

* 
Biserica Scl)iaului, pe m ucl)ia dealului de 

deasupra Văei Călugăreşti. .Azi e prăpădită 
de stricăciunile timpului şi ale oamenilor. 
Un lucru vecl) iu ,  singurul ,  e fereastra alta
ruiui, care, prin locul ferit unde e pusă, a 
scăpat scl)imbărilor cari au înlocuit ferestrele 
celelalte cu unele mult mai mari. 

E aproape aceiaş fereastră ca la Colţea, 
cu săpătura uscăţivă, incl)eiată sus în cerc, 
iar jos cu cl)ipul de înger rotund şi scos 
mult din faţa pietrii. 

Pe foaia 1/-a 

In Preajba din Dolj iu,  vecină cu o casă 
boerească vecl)e, e o biserică zidită în 1 778. 
O culă scundă, suprapusă, mai târziu, pe 
tinda ei, îi dă o înfăţişare ciudată. Cadrul fe
restrelor ei au sculptura aspră a unui meşter 
de a doua mână. Ciubucul de deasupra a
celeia din desen e ceva mai fin lucrat şi 
la fel cu ciubucul care coronează uşa bise
ricei celei mari din Hurezi. 

O notă a sculpturilor acestei biserici e fe
liurimea formelor dela o fereastră la alta. 

* 
O piatră «găurită», pe care am aflat-o 

acum şase ani ,  servia drept fereastră la piv
niţa vecl)ei proprietăţi a moşiei Bucovului. 
Poate că a fost adusă acolo dela biserica 
de odinioară a satu lui .  E drept că se mai 
găsesc asemenea pietre, servind de ferestre 
la pivniţă 1 ) ,  care aci e cu deosebire vastă 
şi frumos boltită, dar structura delicată a 
ramurilor ei te face să crezi că locul acestei 
sculpturi nu a fost dela început acolo. 

* 
Făclierul din altarul bisericei din Râfov e 

o piuă de piatră , pătrunsă de găuri, în cari 
sunt înfipte făclii , dela botez ori cununie, ce 
sunt aprinse la anumite zile. Un făclier fru
mos se află şi la  mănăstirea Văcăreştilor. 1\şe-

) Buletinu l (omisiunii Monumentelor Istorice, 
V, anul fasc. 18, art. d-lui 1. D. Trajanescu : Biserica 
şi cul2. din Măldăreşti, pag. 7 1 ,  fig10. 

zat acum între straturile de flori din curtea 
b isericii, are deasupra-i, în mijloc, înfipt un 
vecl)iu cap de pălimar. 

Pe foaia III-a 

Piatra dela biserica Enii, cu forma scoasă 
din împletitura de flori, printre cari trece 
lumina, e un ornament caracteristic în arl)i
tectura munteană. In cea moldovenească lip
seşte. 1\şezat deasupra brâului ,  el răspunde 
înăuntru bisericii la naşterea bolţilor şi Iasa 
lumina să pătrundă asupra lor. La unele 
biserici, cum e la  Colţea, piatra găurită e 
î nlocuită cu ferăstrui cu cl)enarele sculp
tate. Ferestrele bisericii fiind înguste, pictura 
bolţilor primeşte pe această cale o lumină 
necesară. Uneori însă rostul acesta e perdut 
şi lumina trece, prin găurile pietrei, intre bolţi 
şi învelitoare. 

Originea ornamentului e bizantină şi, într'o 
formă apropiată aceleia dela noi, îl au bise
ricile din Serbia. Rozetele bisericei din Kru
şevaţ, mai ales, seamănă cu rozetele Coziei 
şi ale Sfântului Gl)eorgl)e-nou din Crsiova, 
care au forma rotundă şi un desen de îm
pletitură. Când, mai în urmă, formele de ra
muri şi flori au intrat în sculptura româ
nească, ele s'au adaos şi pe vecl)ia alcătuire 
a rozetei. 

1\şa se desluşeşte forma rozetei dela bise
rica Enii. 

* 
Piatra cu ornament de vrej încolăcit e 

partea din dreapta a cl)enarului ferestrei djn 
Preajba, desenată pe foaia a II-a. 

* 
Una din ferestrele dela miază-noapte ale 

aceleiaş b iserici are în j urul ei un  ornament 
foarte stângaciu, însă ciubucul de deasupra 
- cu roze prinse intr'o împletitură din două 
viţe - e la fel cu ciubucul pedestalului unei 
coloane dela foişorul lui Dionisie din mă
năstirea Hurezi . 

Pe foaia IV-a 

Coloanele din lăuntrul bisericii din Preajba 
au capiteluri cu forma bizantină, într'o vreme 
când era foarte răspândit modelul corintian. 

Lucrul nu e de neînţeles. Capitelurile a
cestea bondoace, cu feţele aduse obl u  şi 
îmbrăcate într'o sculptură strânsă pe forma 
lor,  se potrivesc coloanelor interioare, cari 
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- mai înalte şi mai robuste de cât coloa
nele tindelor - ţin pe arcurile lor o parte 
din greutatea turnurilor. 

* 
Capitelurile pilaştrilor pe cari se reaz1ma 

arcaturile de pe din afară dela Stavropoleos 
erau făcute, inainte de restaurare, din ipsos ; 
nu însă turnat în tipare, ci modelat la loc, 
proaspăt. E un mod acesta de a lucra, în
trebuinţat la ornamentarea tâmplelor de zid. 

Azi acele capiteluri sunt înlocuite prin 
altele asemănătoare, în piatră. 

Pe foaia V-a 

Coloanele paradisului Văcăreştilor, zidit 
la 1 736, sunt sculptate mai puţin corect de 
cât coloanele bisericii aceleiaş mănăstiri, fă
cută cu 1 5  ani mai 'nainte . .Meşterul care le-a 
cioplit se pare că înţelegea şi se ţinu înadins 
mai aproape de înfăţişarea rustică pe care for
mele apusene o dobândiau pe pământul 
nostru. Alături de scul ptura aceasta vânjoasă, 
unele sculpturi dela biserică sunt slabe. 

* 

Biserica din Gbergl) i ţa, una din ctitoriile 
lui .Matei-Vodă, e azi cu totul prefăcută. I-a 
rămas numai uşa cea vecl)e cu pisania, care 
îrnpres0ară, în partea ei de jos, vulturul 
ţerii şi e ocolită de o sculptură măruntă, ce 
contrastează mult cu linia viguroasă a go
lului uşii. 

Pe foaia VI-a 

Sculptura dimprejurul ferestrelor bisericii 
din Brădeştii Doljului se deosibeşte prin fi
neţe şi caracterul bizantin pronunţat. Repe·
tarea frunzuliţei cu trei spini , într'o mişcare 
domoală şi sigură,  dovedeşte, cu toată forma 
neisbutită a ferestrei, un stil neîndoelnic. 

* 

Uşa aceleiaş biserici e coronată de o piatră 
cu o puternică eşitură din faţa zidulu i ,  iar pe 
rotunzitura profilului ei se încovoae aceiaş 
alternare de foi ţepoase şi cârcei, ca şi de
asupra ferestrelor - doar mai mari. 

Biserica e făcută târziu,  la  1 827. 
* 

Lespezile sculptate, din cari e făcut azi 
pălimarul tindei Colţii, nu sunt aşezate acolo 
de mult. Fărâmături asemănătoare lor se află 
in curtea .Muzeului  de anticl)ităţi. 

D- 1  arl)itect .Mandrea, stabilind că aceste 

fărămături au fost găsite împrejurul bisericii 
Colţii şi nu aduse dela Caimata, - cum se 
credea, după spusa custozilor .Muzeului -
presupune că toate aceste lespezi la un loc 
ar fi format, în juru l  bisericii Colţii , o îm
prejmuire la fel cu aceia din j urul Curţii
de Argeş. 

Adevărul cred că e altul : 
La tinda bisericii sunt puse azi douăspre

zece lespezi, iar în curtea .Muzeului sunt fă
râmăturile a încă douăsprezece. Cu totul dar 
douăzeci şi patru. Turnul Colţii - aşa cum 
ni-l arată desenul  făcut înainte de 1 802, 
când cutremurul i-a dărâmat partea de sus 1 ) ,  
avea un pălimar, ce-l încingea pe la ju
mătatea înălţimii lui ,  format tot din două
zeci şi patru de lespezi. Desenul acela nu 
e lipsit de exactitate şi între lespezile tur
nului , cum sunt arătate pe el, şi lespezile 
tindei bisericii e o vădită asemănare. 

Turnul ,  aşa cum era înainte de completa 
lui dărâmare, nu mai avea pălimarul. Că
zuse şi el pe vremea cutremurului. Frumuseţea 
lespezilor lui ,  risipite pe aproape, va fi în
demnat pe vre-un om cu grije de biserică 
să aleagă pe cele mai intregi şi să le pună 
la tinda ei Celelalte, fărâmate şi rămase 
câtăva vreme împrejurul bisericii , au fost 
duse la .Muzeul de anticl)ităţi. 

Pe foaia V/1-a 

Piatra perforată dela biserica Sfinţilor are 
acelaş rost ca şi rozeta bisericii Enii, doar 
forma ei - din ramuri încovoiate şi strânse 
în brăţări - e alta. Aceasta e şi forma cea 
mai răspândită. Sculptorul, care împodobia 
uşile şi ferestrele cu ramuri înflorite, punea 
formele acestea şi pe acest ocl)iu de fe
reastră, care luminează bolţile. 

* 
- Un capitel de la tinda Colţii. 
Forma l ui «cubică» şi ornamentarea, «Care 

variază dela un  capitel la altu l»,  au făcut 
pe d. Sp. Cegăneanu să creadă că coloa
nele Colţii sunt mult mai vecl)i de cât 
însăşi biserica 2) . O formă «cubică» de ca
p itel o găşeşte d-sa - ca dovadă - la tinda 

') J\1. Tzigara-Samurcaş, Arta in România. Bucu
reşti 1910, 1, pag. 103. 

2) Buletinul (omisiunii !t'\onumentelor Istorice, 
anul IV (191 1 ) ,  pag. 48, art. d-lui Sp. P. Cegăneanu : 
Câteva observaţiuni asupra bisericii Colţea. 
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Coziei, biserică zidită la 1 386. Tinda aceasta 
e făcută însă de Brâncoveanu la 1 706, iar 
formă de pernă o au şi coloanele de la 
Doiceşti şi Govora, biserici făcute de acelaş 
Voevod. Toate, dar, dintr'o vreme cu Colţea. 

Că ornamentarea capiteluri lor e felurită de 
la  unul la altul , având cbipuri de animale, 
după «moda» medievală, nu e nici ea o do
vadă de mare vecbime. Sinaia, făcută de 
acelaş ctitor ca şi Colţea, are tot acest fel 
de capiteluri. 

Cred că coloanele tindei Colţei sunt din 
aceiaş vreme cu biserica. 

Formele neobicinuite ale Colţei şi Sinaei 
s'ar lămuri mai bine ţinând în seamă unele 
gusturi · · de om care «Studiase» arbitec
tura - ale ctitorului lor 1 ) .  

In  privinţa numelor de pe coloane - un 
alt  argument adus pentru vecbimea lor -
socotesc că nu era nevoie ca ele să fie trân
tite jos undeva, pentru a fi sgâriate, când ,  
suit pe pălimar, oricine poate seri pe piatra 
netedă şi moale a coloanei. 

* 
Lespedea «aj urată» din colecţia d-lui Bellu 

serveşte azi, împreună cu alta la fel ,  drept 
pălimar al unei scări . După spusa d-sale ,  
piatra acensta e una din sculpturile Sfântu
lui Gbeorgbe-nou din Bucureşti, dintre care 
multe s'au a�at în proprietatea d-lui Villacros. 

.Aşa cum ne-o arată desenurile păstrate, 
vecbia biserică avea tinda incunjurată de 
un pălimar din piatră ajurată. Lespedea 
a�ată la Urlaţi e însă prea înaltă (1 m. 25) 
pentru un pălimar. .Adusătura ramurilor ei ,  
ca şi unele �ori - stilizate în acelaş fel ca 
şi �orile rozete/ar dela Văcăreşti şi dela 
paraclisul Mitropoliei - o rânduesc mai 
mult între aceste pietre-rozete. 

Pe foaia VIII-a 

O ciudăţenie a bisericii Colţii sunt şi cele 
două console, prinse fără nici un înţeles, 
între arcurile tindei , deasupra a două coloane 
dinspre apus. 

Pe desenul ,  destul de exact făcut de Trenk 2), 
se vede însemnat, deasupra fie-căreia con
sole, câte un punct patrat. .Acest punct în
cbipuia u n  lemn înfipt în zid deasupra con
solei şi susţinut de ea. .Azi acele căpătâe 

') Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga. 
2) Sp. P. Cegăneanu, loc citat. 

sunt retezate. Ele nu erau decât prelungirea 
unor lemne cari străbat deacurmezişul tinda 
şi cari - după cârpeala zugrăvelii dimpre
jurul locului unde pătrund în ziduri - se cu
noaşte că au fost puse in urmă. 

Consolele însăşi se aseamănă cu acelea 
ce ţin arcurile «dublouri» din tindă. 

Socotesc că aceste pietre, rămase astăzi 
fără nici un rost, ţineau şi ele arcurile unui 
adaos al tindei, asemănător cu acela al tindei 
bisericii cele i  mari dela Hurezi. Capetele de 
lemn, ce eşau afară deasupra consolelor, vor 
fi format legăturile acelor arcuri , pe cari 
meşterul ce le-a făcut le socoti mai bine 
prinse de tindă, prelugind până la  celalt 
perete al ei legăturile de lemn. 

* 
Mica biserică ţărănească din Fântânele, 

zidită pe la 1 786, de un boer Mazâlu,  are 
împrejurul uşii şi ferestrelor ·ornamente să
pate în piatră de o mână neştiutoare. Fe
reastra ei trebue să fi fost mai îngustă şi 
incbeiată altfel sus . .Aşezarea răsturnată a 
ornamentului pe care l -am desenat, arată că 
ea a fost desfăcută odată dela locul ei. 

Ori cât de stângace e sculptura acestei 
biserici ,  ea dovedeşte că datina de a împo
dobi cbenarele ferestrelor şi uşii cu vrejuri 
în�orite pătrunsese până şi la cele mai umi
Jite biserici de ţară. 

* 
Zidită în 1 760, biserica Bradu-Boteanu a 

fost dărâmată acum cinci sau şase ani. 
Când era încă în fiinţă, am a�at în  curte 

o lespede găurită , care fusese scoasă de 
mult din locul ei. Era din piatră moale de 
Sinaia, ruptă în două şi roasă de ploi . 

* 
Rozetele bisericii din Brădeşti sunt felu-

rite. Unele supt mai mari, altele mai m ici, 
unele rotunde şi răspund câte una de fiecare 
fereastră. Pe una e vulturul cantacuzinesc 
cu două capete, mărturisind viţa domnească 
a ctitorului . 

Pe foaia IX-a 

Biserica Doamnei, făcută de soţia lui 
Şerban Cantacuzin, ctitorul Cotrocenilor, 
are împrejurul uşii o sculptură neobicinuită 
în arbitectura muntenească. E formată din 
a lternarea - fără multă legătură între ele
a două mănucbiuri, unul mai mare, altul mai 
mic, strânse în câte o brăţară îngustă şi care 
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au o formă ce se apropie mai mult de po
doabele stofelor vremii. Nepotrivirea lor 
aci se simte când florile ultimului  mănucbiu 
de sus se strecoară, îngustându-se, între forma 
ce încbee golul uşii şi linia dreaptă de dea
supra lui .  

* 
Cele două mici console din colecţia d-lui 

Bellu sunt dela palatul Potlogilor. A.Itele 
asemănătoare au rămas acolo. Pe ele se spri
Jimau începuturile bolţilor ce acopereau 
odăile palatului. 

* 
D esenu l  pietrii găurite din Brădeşti o arată 

numai j umătate. Jumătatea cealaltă e la  fel şi 
piatra se compune după cbipul obicinuit. 

Pe foaia X-a 

Coloanele de lemn din lăuntrul bisericii 
p loeştene-vecbe de vre-o sută de ani- sunt 
originale prin grosimea lor, neobicinuită Ia 
stâlpi de lemn, şi ,  mai cu seamă, prin capi
telul lor. 

1\şezate între partea bărbaţilor şi a fe
meilor, pe aceste coloane nu  se reazimă - ca 
pe stâlpii din lăuntrul vecbilor biserici -
un  zid care mergea până la bolţi , ci arcuri 
uşoare ce ţin un tavan scund : podul bisericii. 
Podul acesta, in care stau de obiceiu bătrânele 
mabalalei, priveşte spre altar printr'un cerdac, 
ce-şi reazimă stâlpii de lemn subtiri deasupra 
coloanelor de jos. 

Impărţirea aceasta in două caturi a pro
naosulu i  e caracteristică veacului  al XIX-lea. 

* 

Pietrile dela Bucov servesc - in rând cu 
alte vre-o două-zeci la  fel sculptate - drept 
piuă stâlpilor unui grajd, in curtea vecbiei 
proprietăţi a moşiei. 

Ele se văd a fi fost un capitel şi o bază, 
ori cbiar amândouă capitel u ri. Unul e format 
din îmbinarea capitelului rotund, familiar 
mănăstirii Hurezi, cu volutele ionice. Cea
laltă piatră are o formă comună de pernă şi 
e mult mai neîndemânatec l ucrată . 

!-lrl). AL M.. ZAGORITZ. 
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BISERICA DIN CORBII MARI 
(VLl\ŞCA.) 

--0--

La vre-o zece kilometri spre sud-vest de 
măreţul palat al l u i  Brâncoveanu de la Pot
logi, se ridica, pe .Argeş, curtea puternicilor 
boeri Corbeni, a căror strălucire începe, 
mai ales, de la marele Ban Vintilă Corbeanu, 
ce ţinea o Cantacuzină, pe llinca, fata Pos
telnicului Cantacuzino 1) . 

Totuşi, tradiţiunile ce sunt legate azi de 
nişte vecl)i ziduri ruinate din satul vecin 
Corbii-Ciungi coboară istoria aşezării Cor
benilor ci) iar pe vremea lui  Negru-Vodă, care 
- când confundat cu descălicătorul ţerii ,  
când cu Radu!  ce l  Mare-şi-ar fi petrecut în 
aceste tainice ziduri o idilă de dragoste cu 
Stanca din Corbi, sfârşită prin moartea Voe
vodului, de podagră, din ciudă de a nu fi 
putut obţine de la  Mitropolit deslegare de 
prima sa căsătorie. 

Ori cum, pe clopotul rămas de la biserica 
cea vecl)ie, ce servia de paraclis caselor Cor
benilor din Corbii Mari - din care se pă
strează şi azi umile rămăşiţe cu frumoase 
bolţi a aretes - se află o inscripţie referi
toare, de sigur, tot la un Corbeanu,  care va 
fi ridicat biserica ce exista înaintea celei 
de azi : 

Gf H3KC�(u)  Kti i iH1\ H&,IH Ko:-K,,[,, ?] (sau Ko:-p

&MI sau HKII H I> o  E,1u ?) A<:- XPMIS cff.:- flp

X•If f/1,\ ilil HX<IHM d C� p<:-1\\M�C�KII ( ?  sic) poK!:.i 

EiKiH. I<IXK3 . 0KT<:o&p in.. 

( � ACEST CLOPOT L-A C U M PĂRAT ŞI TURNAT ! VAN, 

PENTRU HRAMUL SF. ARHANGHEL M I HAI • • •  CURSUL 

ANILOR 1627, OCTOMVRIE ). 

Dar marea - prea marea pentru un sat
biserică ce trăeşte şi azi, de care ne ocupăm 
în aceste rânduri, nu fu zidită de cât în 
domnia lui  Constantin Brâncoveanu ,  de fra-

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

tele mai sus pomenitului Vintilă Banul : Du
mitraşco Corbeanu,  marele Pal)arnic, cu soţia 
sa, j upâneasa Tudosca, cunoscuta intrigantă 
politică din vremea Brâncoveanului  şi rudă 
de aproape cu fiul lui  Grigorie Gl)ica, în 
folosul căruia ţesea tot felu l  de intrigi, ur
mărind detronarea Brâncoveanului. 

Turburările produse în ţară în 1 700 -
premergătoare acelora ce aduse încercarea 
de mazilie a Brâncoveanului în 1 703 - prin 
intrigile acestui «Om foarte rău ,  zavistnic şi 
turburător» şi ale acestei femei, «muiere rea 
şi neastâmpărată», ne sunt descrise pe larg 
de cronicaruloficial al Brâncoveanului ,  care 
nu ştie cum să mai arate supărarea Voevo
dului pentru necazurile ce-i veniau cl)iar din 
partea acelora pe cari îi ţinea «credincioşi 
şi pururea cu cinste şi cu milă» la curtea sa. 

Căci nu numai faţă de ei, dar şi faţă de 
nepoţii lor, faţă de fiii iui Vintilă Banul, 
Brâncoveanul se arătase, de la începutul 
domniei, destul de prevenitor, dând, de p ildă, 
lui Mibai Corbeanu, al doilea Postelnic, in 
1 690, sarcina ca să facă podul de peste .Ar
geş, pentru a înlesni transportul trupelor 
cuartiruite în preajma Potlogilor, în prepara
rea ataculu i  de la Zărneşti 2), iar in 1 698 îi în
credinţase, ca bun vecin ,  conducerea (isprăv
nicatul) lucrului palatului din Potlogi 3) ; cl)iar 
în timpul trădării uncl)iului acestuia, Brân
coveanu îi purta toată cinstea 4) , trimiţându-1 
cu o solie întreagă de boeri, la  Poartă, ca 
să arate neadevărul  intrigilor ţesute de un
cl)iul său. Şi  pe celalt nepot al lu i  Dumi
traşcu, Constantin Corbeanu ,  vei Pitar, Brân
coveanu îl avea în vază, făcând parte, în 
1 703, din suita de boeri cu cari Brâncoveanu 
se prezintă Padişal)ului  la 1\drianopole. 

1 0  
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.Ast-fel că ne miră turburarea iscată prin 
·mijlocirea acestor «ticăloşi» ce nu se puteau 
«odil)ni întru atâta bine şi indestulare ce 
«era- cum ne spune cronicarul - ci, vrând 
«Ca să-şi descopere toată zavistia şi rău
«tatea, ca nişte iubitori de a scorni răzmi
«riţe şi zarve, precum felul de inceput le-a 
«fost, pus-au în gând ca să aducă Domnu
«l ui, de va putea, pacoste şi strămutare. Şi 
«aflat-au organ pren carele acea vrăjmă
«şească voie a-şi împlini pre un Turc, ce 
«Se afla pe acea vreame aci, carele şi Efendi 

«lordacl)ie Beizadea, sin .Antonie Vodă, ea 
«ii tă lmăcia de toate la Turc, fiind şi rudă 
«amândouă şi nădăjduind ca să fie frate-său 
«Domn, sin Grigorie Vodă, - cu care i-au 
«trimis o mal)ramă cu sârmă, zicându-i că 
«acea mal)ramă să fie semn, şi când ar  putea 
«isprăvi ceia ce intre dânşii au vorbit şi au 
«socotit, acea mal)ramă să o trimită in cl)ip 
«de semn, ca să lipsească cărţi şi alte scri
«Sori, pentru ca să nu li se întâmple vre-o 
«descoperire sfatului lor celui drăcesc. Pă
«gânul de turc (însă), luând mai)rama şi ră-

1. Biserica din Corbii Mari. 

«la G rigorie Vodă fusease, cu carele ajun
«gându-se şi alcătuindu-se, multe pe taină 
«CU dânsul impotriva Domnului pusease şi 
«aşezase. Şi fiind numai ca să meargă Turcul 
«acela către Ţarigrad, socotind ei între dânşii, 
«Că a scrie pen scrisori ceale ce acolo ar 
«putea face şi isprăvi nu va fi bine, soco
«tit-au  procletul acela Dumitraşco Pal)ar
«nicul ş-au trimis jupâneasa noaptea pe la 
«toba (interpretul) care tălmăcea. 

«La aceste vicleane uneltiri, având pe 
«Domniţa, fata lui Grigorie Vodă, ce o ţinea 

«văşelul ce-i dedese spurcaciUnea de j upâ
«neasa lu i  Dumitraşcu, Tudosca, şi mergând 
«la Domn i-au descoperit toate ceale ce za-
«Vistnicul şi vrăşmaşul Dumitraşcu urzise . .  . 
«dând Domnului mai)rama şi răvăşelele . .  . 
«Dar nici cu atâta răutate . . .  inima lui Du
«mitraşcu s-au putut odii)ni, ci tocmai la  
«Ţarigrad, lucrurile ş i  meşteşugurile lui  au 
«ajuns, la unii din acei asemenea la  răutate 
«Cu dânsul, la cari au fost trimis procletul 
«acela şi boierii scrişi . . . (atunci) s-au po
«menit Domnul. . .  unde vine .Aga-să aducă 
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«toţi boiarii câţi erau înscrişi în lefter. . .  
«(totuşi) se dovedi dreptatea Domnului,  deci 
«pe unii dintr'aceştia, cari li s-au dovedit 
«faptele şi vrăjmăşia în potriva Domnului, 
«i-au pedepsit puţină vreme cu înc]Jisoare, 
«pe Dumitraşcu Corbeanu Pa]Jarnic, pe Gri
«gorie Postelnic Băleanu i pe Radu sin 
«Hrizea . . . apoi (ertându-i) i-au miluit Dom
«nitorul cu cinste la  curte>> în generozita
tea sa. 

2. Planul bisericii din Corbii .Mari. 

In timpul acestor încurcături. de sigur, 
Dumitraşcu Corbeanu, cu soţia sa Tudosca, 
ridicară biserica grandioasă din Corbii Mari, 
pe care însă nu mai avură timpul să o ter
mine, nici cu tencuelile pe dinafară , nici cu 
zugrăvelile pe dinlăuntru. 

Din lipsă de descendenţi din Dumitraşcu 
Corbeanu ,  biserica rămase apoi pe seama ne
potu lu i  acestuia : Constantin Corbeanu vei 
Pitar 5) , care, locuind mai mult la Târgovişte, 
unde şi fu înmormântat, nu se mai pulu in-

grij i de b iserică. Deabia sub un fiu al acestuia, 
Constantin Corbeanu ,  marele Sluger, prin 
moartea căruia in 1 748 se stinse neamul 
Corbenilor, se incepe reluarea lucrului ,  fără 
de noroc întrerupt, prin stingerea Corbeni
lor. Soţia acestui ultim Corbean, Maria 6), 
«fata lui Brăiloiu>> ,  căsătorită in al doilea 
rând cu un «grec de la Cuciuc-c]Jioi>> : Pan 
Zamfira vei Clucer, duse mai departe numele, 
dar nu şi faima Corbenilor; ea de abia putu 
de a termina zugrăveala bisericii. 

Peripeţiile lucrului b isericii ni le arată pe 
larg pisania bisericii : 

f A ceastă sfântă şi dumnezăiască bise
r(i)că ce s(ă) prăznueşte lzramul Sfintei Troiţe, 
din tlzemelie iaste făcută de răposatul Dum
nealui jupan Dumitraşco Corbeanu ve! Pa
harnic i de jupâneasa Dumnealui Tudosca, 
care s-au zidit În zilele prea luminatului 
Domn Ion Constantin Brâncoveanu Voevod, 
iar În zilele prea luminatului Domn 1 !o Con
stantin � Nicolae Voevod, la anii de la Hristos 
1 761 (?), s-au Îndemnat Dumneaei jupâneasa 
Mariea . . .  soţia. . . boiar. . . de au Înfrwnu
seţat cu zugrăveala, după cum se vede, ca 
să fie Dumneaei vecinică pomenire. Luna lui 
Sept. 20, leat 7270. 

Biserica , surprinzător de mare, are un plan 
in formă de cruce, cu sânuri cu patru feţe 
şi absidă pentagonală, în exterior. 

Calote puternice acoperă pronaosul şi 
naosul, iar o boltă absidială altarul. Pentru 
susţinerea turnului-clopotniţă, astăzi căzut, 
ce se ridica pe pronaos (şi la care urca 
o scară in ]Jelice) , zidul despărţitor dintre 
naos şi pronaos este plin, comunicaţia fă
cându-se printr'o uşe ce-l străbate ; de 
asemenea, ca la cele mai vec]Ji biserici 
şi tot pentru a neutraliza efectul impingerii 
greutăţii de pe pronaos, spaţiul dintre pro
naos şi naos e destul de mare pentru a fi 
puternic boltit. 

Ca exterior suprafeţele se prezintă împăr
ţite în două, prin mijlocirea torului (ciubuc) 
gros de la mijloc şi a celor două rânduri de 
ocrriţe dreptung]Jiulare, în rândul de jos ar
cuite, în cel de sus incadrate la rândul lor 
într'un al doilea rând de ocniţe ce le ţăr
muresc intocmai ca la Episcopia Curţii de 
Argeş. O cornişe în zimţuri încununează 
clădirea. 
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In ce priveşte decoraţia şi mobilierul in
terior, picturile nu au mare valoare, datând 
din epoca de decădere a idealului b izantin 

părăteşti, prin stâlpii, cu capitele decorate 
cu vulturii ţerii, pe cari se sprijină, şi prin 
arcada cu prăznicare cu care se sfârşeşte, 

3. Tâmpla bisericii din Corbii Mari. 

în pictura noastră. Tâmpla, păstrată frag
mentar, e însă o adevărată lucrare de artă, 
p rin  friza de rinceau-uri de viţă, terminaţi 
prin doi delfini stilizaţi deasupra uşilor îm-

cum şi prin frumoasa sculptură aj urată, care 
înfăţişează uşile împărăteşti în totul aseme
nea acelor din b iserica Ludeşti. Picturile au  
mai mult interesul istoric, prin tablourile cti-
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toriceşti ale boerilor Corbeni. 
In dreapta uşii e reprezintat : marele Pa

harnic Dumitraşcu Corbeanu, cu cbică, barbă 
neagră, înbrăcat în dulamă roşie cu margi
nile îmblănite cu alb , cu caftan verde şi 
brâu roşu ; jupâniţa Tudosca, înveşmântată 
în baină bogată, l ungă, roşie, colan la gât, 
cercei cu picioare l ungi_ In dreapa uşii de 
intrare se reprezintă : Maria Corbeanca, într'o 
dulamă 1�şie cu bordura de fir de aur, 
guler de blană mare, cu veşmânt dedesubt 
verde, încins cu cordon cu paftale, rucaviţe 
la mâini, colier la gât, calpac pe cap : pan 

Zamfira vei Clucer, cu dulamă albastră cu 
margini de blană albă, dedesupt roşiu .  Ei ţin 
mâinile pe copiii Dumitracbe, Matei, Maria. 
Pe peretele sudic se reprezintă : Constan
din Corbeanu ve/ Sluger, cu barbă neagră 
l ungă, părul scurt, îmbrăcat în du lamă neagră 
cu margini de blană albă, dedesupt caftan 
de brocard roşu, incins cu cordon cu paftele. 
El ţine mâna pe copiii Ion şi Consta ndin. -

In starea în care tablourile m urale se mai 
găsesc, ele întregesc destul de bine portre
tul făcut de cronicar asupra acestei puter
nice famil i i  boereşti. 

V!RG. DRĂGHICEANU. 

4. Vedere in interiorul bisericii din Corbii Mari. 

') Vezi N. Iorga, Studii şi Documente, XVI, 253, şi 
Inscriptii din Bisericile României, I ,  1 20 (10). 

') St. D. Grecianu, Viata lui Constantin Vodă 

Brâncoveanu de Radu Log. Orecianu, Bucureşti 
1 906, 29. 

') Virg. Drăgi)iceanu, Curţile Domneşti Brânco

veneşti, III : Potlogii, în Buletinul (omisiunii Monu
mentelor Istorice, a. lll, 53. 

') Grecianu, ibidem, 100- 102. 
6) El face biserica Sf. Apostoli din !Târgovişte . 

Cf. Virg. Drăgbiceanu, Călăuza monumente/ar isto

rice din judeţul Dâmboviţa, Târgovişte 1 907, p. 20, 
şi inscripţiile, la Iorga, Inscriptii, II, 360. Mormântul 
la Iorga, ibidem, I, 1 20. Asupra trecerii ce o avea la 
Brâncoveanu, vezi Greceanu, ibidem, 14. 

') Genealogia Cantacuzinilor, ed. Iorga, 79- 80. 
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UN GIUVAER DOMNESC PIERDUT 

ŞTIRI ŞI DOCUMENTE CU PRIVIRE LA. MA.REA. CRUCE DE A.UR A. LUI 
A.LEXA.NDRU LĂ.PUŞNEA.NU 

--0--

Colonii saşi ardeleni au meritul inconte� 
stabil de a fi contribuit, pe vremuri, la răs� 
pândirec: culturii şi civilizaţiei apusene în 
terile noastre. 

Activitatea lor culturală începe a se ma
festa mai intensiv cu deosebire după Re� 
formaţiune, care îi pusese în legătură mai 
strânsă cu patria lor de baştină. Roadele 
muncei lor stăruitoare le găsim , de aci încolo, 
reprezentate mai ales pe terenul industrial , 
în manufa cturi, intre cari mai de însemnătate 
sunt cele din metale preţioase. 

ivelul artistic atins de aurarii ş i  argin� 
tarii saşi culminează în a doua jumătate a 
secolului al XVI�lea în unele opere de mare 
valoare. 

Această industrie de artă, transplantată din 
ţerile germane în A.rdeal, a în�orit, sprijinită 
şi ocrotită fiind cu deosebire de Domnii, 
mănăstirile şi boierii ţerilor române, cari 
pe de o parte au ştiut să aprecieze pe acele 
vremuri valoarea artistică a produselor, având 
finul simţ pentru a o înţelege, iar pe de altă 
parte au dispus de mij loace materiale sufi� 
ciente pentru a putea satisface şi cerinţele 
luxului. 

Regretabil că vitregia timpurilor a distrus o 
parte mare din operele acestea, din care 
cauză nu vom mai putea pătrude, cu temei� 
nicie, în acest ram al artelor, răspândite prin 
ţerile noastre. Restul ce ni  s'a mai conservat 
ne dă, e drept, desluşiri preţioase, dar nu� 
mărul obiectelor ce�I constitue este impro
porţional de disparent faţă de produsele ac� 
tivităţii rodnice a peste o mie de ateliere in 

cari lucrau aurarii şi argintarii saşi pe la mij
locul secolului a l  XVI-lea. 

Pe timpul acesta, şi anume la  anul 1 561 , 
s'a făcut şi cea mai de valoare. comandă la 
maiştrii aurari din Sibiiu de către A.lexandru
Vodă Lăpuşneanul ,  Domnul Moldovei, care 
dădu materialul brut trebuincios, constând din 
aur şi din pietre nestimate, spre a i se face o 
cruce dublă, pe care să o poarte atârnată de 
gât. Crucea aceasta, după ce s'a terminat, 
s'a evaluat la  suma de optzeci mii florini. 
A.vând in vedere preţul mare al aurului in 
raport cu preţul de doi florini al unei vaci 
pe timpurile acele, vom inţelege enorma va
loare a acestui giuvaer, care a stârnit ad
miraţia !urnei, precum vom vedea din cele 
următoare. 

* 
�· ..... 

In  credinţa că istoricul acestei cruci va 
interesa lume mai multă, dau în cele ce ur
mează, fără comentar, studiul scriitorului 
sas ardelean, J . Seifert, publicat cu privire 
la  acest important obiect de artă 1), lăsând la 
buna cl)ibzuială a cetitorilor apreciarea ra
porturilor sociale, asupra cărora acest studiu 
aruncă o neaşteptată rază de lumină : 

«Matei Miles ne spune in Cronica sa nu
mită Siebenbilrgischer Wiirgengel, la  pag. 223, 
următoarele : 

') • Transilvania • , Woci)ensci)rift fiir siebenbi.irgi
sci)e Landeskunde, Literatur und Landeskultur, Her
mannstadt, 1 862 : «Das goldene Kreutz Joi)ann Sigis
mund Zapolya-s», p. 41 sq. 
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«Zu Anfangs trug der Furst selbst in ei
gener Person den Stănden dieses fur :  Erstlig 
beklagt er sicl) l)efftig der viller und uber
grosser Unkosten , so Er be!:Jde im l)inauss 
nacl) Oppeln, be!:Jde im l)erein-ziel)en l)ette 
mussen erl)auffnen, und scl) uldig wăre ; De
rowegen begel)re Er Hulff und etwa Be!:]stewr 
vom Lande zu erl)alten : Darauff wantl)e 
ein jede Nation il)r grosses Armutl) fur, und 
die villfăltige auss stewren, so sie in  disen 
vil lerle!:J Kriegs Rust und Scl)ickungen l)et
ten mussen macl)en zu den ungluckligen 
Heer fal)rten des Vatterlandes ; Darauf ent
deckte Sigismundus letzlig sein verborge
nes Gemutl) , wol)in er geziel)let und zeiget 
an : Es se!:J nel)mlig be!:J den Mogl)afften 
H. Sacl)sen solcl)e Il)nen unnotl)wendige 
Kle!:JnOd!:J verl)anden, welcl)er Preiss villeicl)t 
so viii wurde macl)en, dass er seine Scl)ul
den damit mogte entricl)ten. Dieselbe Kle!:J
nod!:J aber war ein verduppeltes Kreutz, sel)r 
kostlig von klal)rem Golde, und villem Edel
gestein aussgeziel)ret so uber �· 80.000 wurde 
gescl)etzet ; Und war von Isabella und Jo
l)anne II in Hermanstadt den Sacl)sen dal)in 
gegeben, und zu sonderligem Dankmal)l zu 
Gott, wege Il)rer viller Angst, und aussge
standenen Ung!Ucks in il)rem Elend und 
Wallfal)rt verel)ret worden : Dasselbe wurd 
daml)ls offentlig dargebracl)t, und in der 
Mediascl)er Kircl)en fur den Altar niederge
legt von H. Alberto Huetl) (so in allen 
Sacl)en Sigismundo willfăl)rtiger, als genug 
war) dal)er l)ats Sigismundus empfangen». 

Kinder de Friedenberg ne raportează în 
scrierea sa inedită «De comitibus» , tot despre 
aceeaş întâmplare, astfel : «Item inconstanti 
Sigismundo Batl)or!:J crucem auream 80,000 �· 
quam lsabella Deo et Ecclesiae Cibiniensi 
dedicaverat liberalitate p lusquam libera tra
didit (nempe Hutl)erus)». Şi adaogă : «Sic et 
ipsae l ucidae faces obscura caligine non 
carent» .  

Nu  puteam crede, d in capu l  locului, toată 
povestea aceasta, căci timp îndelungat nu 
am dat peste nici un  indiciu ce m'ar fi putut 
întări în îndoelile mele sau desluşi. Cu de
osebire nu puteam crede că lsabella să fi 
dăruit cl)iar bisericii Sibilului acea cruce, căci 
ea nu simpatiza cu Saşii, cari erau aderenţi 
intimi ai l u i  Ferdinand. Şi tot atât de curios 

mi-a părut faptul ca să se fi făcut un cadou 
atât de preţios, fără nici o ezitare, din partea 
principelu i  Sigismund Batl)or!:J. 

In fine am găsit în istoria lui Lupu 
Betl)len date mai lămurite despre crucea 
aceasta, cari însă mă făcură mai curios a cu
noaşte provenienţa ei. Betl)len zice, la a. 1 566, 
în ediţia fol io ,  la pag. 248-în care descrie 
vizita ce a făcut Sigismund Sultanu lui în 
apropierea Belgradului - următoarele : 

«Sigismundus - de collo appendit torquem 
auream eximii operis, margaritis et gemmis 
adornatum, de quo pendebat crux aurea no
vem Adamantibus et quatuor Carbunculis ad 
angulos dictae crucis dispositis (qui non 
erant q uidem ex arte politi, sed rudi tantum 
opera insiti , pulcl)ritudine tamen a natura 
data, et pretio eximio, in admirationem sui ,  
omnes rapiebant) (de qua inferius fusius), 
quae ex gaza Sigismundi olim Romanorum 
Caesaris simul et Pannoniae Regis ad i l lum 
devenerat». Apoi zice, . la anul 1 571 , pag. 
280, vorbind despre testamentul l ui Sigis
mund : «in rationem denique Transs!:]lvaniae 
assignavit, crucem illam auream quam dum 
Soi!:Jmannum salutasset de collo gestabat ; 
eam ex Sigismundi Caesaris et Regis Hun
gariae gaza, ad Regem Mattl)iam devolutam 
(prout superius meminimus) Joannes Corvinus, 
Mattl)iae filius, Dominico 1\lbensis Basilicae 
Antl)istiti (qui sacra divi Mattl)iae Regis ma
nibus peregerat) donaverat, inde in potes
tatem Regum Hungariae, qui  per seriem 
succedebant redacta, successu temporis ad 
Ludovicum Grittium Tl)esaurarium Joannis 
I .  Regis Hungariae, i l lo autem ad civitatem 
Medg!:]es trucidato, iterum ad Ioannem Re
gem, et per consequens ad filium ej us, nunc 
eam legantem, uti l)aeredem devenerat ; 
quae qu idem crux post mortem ill ius, Ci
binii ad manus Senatus urbis deposita eousque 
ibidem conservabatur, donec tandem Sigis
mundo Batl)oreo Principi Transs!:]lvaniae, or
dines regni, eam contulerint ; de quo inferius». 

Iar la anul 1 599, pag. 681 ,  ne spune : 
«crucem illam auream a Jol)anne Sigismundo 
Electo Rege, Reipublicae Transs!:]lvanicae tes
tamento legatam, et a tempore mortis i l l ius, 
Cibinii conservatam, Sigismundo Principi in 
summa quadraginta mill ilim aureorum con
ferunt». 

* * * 
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Cu toate că nu puteam lua în serios prove
nienţa crucei dela împăratul Sigismund, dela 
care ar fi trecut ca moştenire la regele 
Matei, căci aceasta ar avea de premisă 
fabula despre originea lui Ioan Corvin din 
împăratul Sigismund, totuş această presu
punere ne îndrumă la o u rmă nouă, la 
ari)ivul Sibiiu lui, căci acolo s'a predat crucea 
«ad depositum» şi acolo presupuneam că tre
bue să fie acte cu privire Ia ea. 

Din norocire am găsit în tomul Il al 
«Transilvaniei» , la pag. 1 27 ,  în disertaţia 
apărută acolo despre Huet ,  scrisă de feri
citul şi meritosul Sci)aaser, confirmarea da
telor lui Beti)len şi- ce este mai de însem
nătate - numărul documentefor din ari)iva 
Sibiiului .  

Având deci un punct de plecare sigur, 
am început cercetările şi munca mea a fost 
urmată de succes, căci am aflat 5 documente, 
cari ne dau desluşire deplină cu privire la 
provenienţa şi peripeţiile crucei în cestiune. 
Aceste documente sunt următoarele 1) : 

I. 

Sibiiu, 4 Iunie 1571. 

Nos Simon Miles, magister civium,  Augus
tinus Hedwigi), judex regius, Georgius Csyu
kas (Csukas, Heci)t) , j udex sedis, ceterique 
iurati cives ac seniores civitatis Cibiniensis, 
per praesentes fatemur et recognoscimus, 
quod crucem illam auream novem preciosos 
lapillos adamantes, item quatuor rubinos in 
se continentem , et totaliter una cum lapillis 
et auro marcas ctuas et piseta tria ponde
rantem, quam Serenissimus Princeps et Do
minus Dominus Joi)annes Secundus Elect. 
olim Hungariae Rex etc., Dominus noster 
clementissimus (felicissimae recordationis), 
in sua testamentaria dispositione regnicolis 
trium nationum regni Transilvaniae et do
minis nobilibus Hungariae, ad i)oc regnum 
Transilvaniae adi)uc pertinentibus, testamen
taliter legavit, quamque domini regnicolae 
trium nationum et Hungari in congrega-

' '  Trzi din ele sunt tipărite de d. N. Iorga in colec
ţia Hurmuzaki, voi. XV-1,  şi  anume : intâiul din 24 
Ianuarie 1 562 (No . .MLX, pag. 574). al doilea din 
28 Ianuarie 1562 (No . .MLXI, pag . 574) şi al treilea 
din 3 Ma rtie 1 562 (No. CLXDI, pag. 5-75).-Ultimele 
două, ne cuprinse in colecţia Hurmuzacl)i, le reti
părim aci. 

1\. L. 

tione Albae Juliae i)oc anno circiter 25 diem 
May p roxime preteritam celebrata, communi 
consensu et paribus suffragiis, ad fideles 
manus nostras sub sigillis egregiorum ac 
nobilium dominorum Nicolai Orban et Ste
pi)ani Kemen, comitis comitatus Kikeleo, de
posuerunt, ea cautione ut crucem istam fi
deliter, absque omni variatione et alteratione, 
apud nos asservare, neque eam ulii i)omi
num, sine consensu et concordi delibera
tione regnicolarunt trium nationum et domi
norum Hungarorum nobilium, i)uic regno 
Transilvaniae adi)aerentium, extradare de
beamus. Die datarum praesentium ad fi
deles manus nostras recepimus et sancte 
promittimus, quod nos juxta j uramentum, 
quod praestitimus, crucem istam asservare 
et salva i)ac civitate, et fortunis nostris, eam 
sine alteratione omni sub salvaque custodia 
i)abere, neque eandem crucem ulli principi 
vei uli i  nationi sine consensu et decreto do
minorum nobiHum trium nationum Transil
vaniae et adi)aerentis Hungariae : et non re
stitutis prius praesentibus litteris nostris ex
tradare volumus. In quorum omnium prae
missorum fidem et testimonium, praesentes 
litteras nostras assecuratorias sub appresso 
autentica civitatis istius sigillo communitatis, 
per praefatos egregios dominos Nicolaum 
Orban et Stepi)anum Kemen, reliquis dominis 
et fratribus nostris regnicolis Transilvaniae, 
et adi)aerentis adi)uc Hungariae, benevole 
duximus concendendum. Datum Cibinii 4 
die Junii anno Domini millesimo quingen
tesimo septuagesimo primo. 

II. 

Mediaş. 29 Martie 1599 

Nos universi domini proceres nobiles 
caeterique status et ordines trium na
tionum Transsilvanenses, memoriae com
mendamus per praesentes, quod nobis feria 
secunda p roxima post dominicam Judica no
viter elapsam, in generali congregatione no
stra in  civitate Megyes ad dominicam Lae
tare proxime praeteritam in eadem civitate 
ex edicto Serenissimi Principis et Domini Si
gismundi, Dei gratia Transsilvaniae, Molda
viae, Valaci)iae Transalpinae ac sacri Ro
mani Imperii Principis, partium Regni Hun
gariae Domini et Comitis Siculorum ac Do

mini nostri clementissimi celebrata insimu_ 
constituti, eadem sua Serenitas in proposil 
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tione sua coram nobis per certos dominos 
consiliarios suos in scriptis exl)ibita, signi
ficare curavit in l)unc modum : Quod cum 
sua Serenitas ad necesitatem l)ujus Regni 
in proxima expeditione contra Turcas et Tar
taros l)ostes fidei nostrae suscepta, florenos 
quadraginta quinque millia in auro ex pro
priis aureis exponere et erogare coactus 
fuerit, postularet itaque eam summam au
reorum per nos eidem refundi. Nos itaque 
l)abito superinde mutuo tractatu, rebusque 
sicut proponebatur existentibus, postulationi 
eiusdem suae Serenitatis satisfaciendum esse 
censuimus atque statuimus. Verum conside
rantes miseram plebem ob varias exactiones 
j umentorumque interitum sumptibus et re
bus exl)austam ad extremam paupertatem 
devenisse et sic praemissam summam suae 
Serenitati, non essemus pares solvendi. Ob 
l)oc, crucem illam auream margaritis gemmis 
et lapidibus praeciosis ornatam, quae alias 
apud manus prudentum et circumspectorum 
j udicis regii magistri civium caeterumque ju
ratorum consulum civitatis Cibiniensis tutio
ris conservationis gratia in eadem civitatem 
Cibinienesi per nos regnicolas reposita l)abe
batur, ad l)umillimae supplicationis nostrae 
instantiam a sua Serenitate pro omnimodo 
satisfactione acceptare eidem suae Serenitati 
deputavimus. Qua quidem cruce per eosdem 
judicem regiu m  et magistrum civium et se-

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

natores Cibinienses ex commissione nostra, 
l)uc ad praedictam civitatem Megyes aliata 
atque  adducta, nobisque in (frequenti) reg
nicolari conventu nostro in ecclesia parocl)iali 
in eadem civitate fundata personaliter exi
stentes manibus nostris assignata atque re
stituta. Super l)ujus modi restitutione et as
signatione dictae crucis aureae praefatos ju
dicem regium et magistrum civium, caete
rosque cives et senatores Cibinienses quietos 
expeditos et modis omnibus absolutos com
missimus atque reddidimus l)arum nostra
rum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum in  generali congregatione nostra in 
eadem civitate Megyes feria secunda pro
xima post ipsam dominicam Judica supra
notata (�29 Martie) anno Domini millesimo 
quingentesimo nonagesimo nono. 

Gaspar Kornis m. p . , Senney Pongracz m. 
p. ,  Cristoforus Kereszturi m. p., Georgius Ra
meczki m. p., Baltl)azar Bornemizza de Ka
polna m. p., Toldi Istvan m. p., Gabriel Banffi 
Losoncz m. p., Benedictus Mindszenti m. p . , 
Stepl)anus Bodoni m. p., Ladiszlaus Tl)orocz
kai m. p., Gabriel Haller m. p., Joannes Szent
pali m. p., Nicolaus Vitez m. p., Nicolaus . . 
. . . . . . .  Franciscus Teke m. p. , Kornis 
Farkas m. p., Koloszvari Farkas, Daniel Me
gyesi kiralybiro-magister civiu m  Segesvar, 
Valentinus Herscl)el judex Coronensis vice 
j udex Bistriciensis. 

1 .  Ml\RTil\N. 

1 l  
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1. 
Biserica din Bărbuletu (Dâmbovita) 

(Dintr'un raport adresat Comisiunii in 1 909) 

1\m onoarea a vă aduce la cunoştinţă că 
în vara acestui an am avut ocazia de a vi
zita biserica din satul Bărbuleţu, jud. Dâm
boviţa, unde aflasem că există o biserică 
vecl)e. 1\cest sat se găseşte la vre-o 30 
kilometri spre nord de Târgovişte, în spre 
Pietroşiţa. 

Biserica din sat este într'adevăr intere
santă şi cred că este din secolul al 1 7-lea ; 
din nenorocire nu se găseşte nici o inscrip-

1 .  Biserica din Bărbuleţu. 

ţiune, care să ne poată lămuri precis în a-

ceastă privinţă. Se păstrează aci două l)ri-

9 ;o .... 

2. Planul bisericii din Bărbuleţu. 

soave vecl)i din timpul lu i  Matei Basarab , 
cari ar trebu i  cercetate de persoane corn pe
tinte ; se mai află un clopot cu o inscrip
ţiune dela 1 598. 

După spusele oamenilor din localitate, bi
serica a fost într'un timp desvelită şf pă
răsită ; în urmă a fost reparată. Se zice că 
aci este leagănul familiei Kretzulescu. 

Biserica este fără pridvor şi compusă 
dintr'un pronaos şi un naos, amândouă pa
trate şi despărţite printr'o arcatură triplă, re
zimată pe doi stâlpi ,  după tipicul obişnuit. 
Biserica are în faţă doi contraforţi de colţ 
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ŞI m faţada dinspre dreapta are o scară 
ce duce la clopotniţă, care se a�ă peste 

1 .  Biserica din Bordeşti. 

pronaos. Scara este de lemn de stejar masiv 
şi modul cum acoperişul ei se leagă cu 
acel a l  clopotniţei contribue a da o înfăţi
şare 

·
foarte plăcută bisericii. Bisericile cu clo

potniţa peste pronaos sunt rare în .Muntenia· 
Nu  cunosc printre cele interesante decât cea 
dela Vlădeşti din .Muscel şi cea dela Vădeni 
din Gorj ; dar aceste două biserici (a doua e 
monument istoric) sunt departe de a avea 
proporţiile fericite şi aspectu l  pitoresc al bise-

2. Biserica din Bordeşti. 

ricii din Bărbuleţu, care, prin silueta ei plă
cută şi prin dispoziţia ingenioasă a inveli-

toarei, capătă o înfăţişare cu totul originală 
şi unică in felul ei. 

3. Cl)enar de fereastră de la biserica din Bordeşti 

In interior biserica are picturi interesante, 
din cari unele sunt stricate, altele retuşate ; 
acele din altar şi o parte din naos sunt 
însă vecl)i şi frumoase. In exterior bise
rica este de asemenea pictată. .Această 
pictură e mai târzie ; totuşi ea este intere
santă prin naivitatea şi prin modul cum este 
dispusă.  De jurimprejurul  bisericii un fris 
lat, substraşină şi in faţada principală, cu com
poziţiuni care acoperă aproape toată supra� 
faţa ei. 

Biserica este in stare destul de rea : are 
o crăpătură mare spre altar, unde pământul 
este mai jos ; soclul este stricat şi tencuiala 
căzută ; pavajul interior este stricat ; ase
menea şi învelitoarea de şindrilă şi crucile. 

Cred că această biserică merită a fi stu� 
diată şi cercetată mai de aproape. Se cu
vine a fi trecută intre monumentele istorice 

1\RH. N. GHlKJ\-BUDEŞTI 
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II. 

Biserica din Bordeşti (R.-Sărat) 
(Dintr'un raport adresat Comisiunii in 1910) .  

Vizitând biserica d in  satul Bordeşti , j ud. 
R.-Sărat, am constatat că această interesantă 

4. Uşa bisericii din Bordeşti. 

biserică este în aşa stare de ruină, în cât ar fi 
foarte greu şi costisitor a se repara, spre a mai 
putea servi cultului. Aceasta mai ales pentru 
că se află construită pe un pământ înclinat şi 
mişcător, astfel că partea dela altar, care este 
situat în spre vale, este aproape separată de 
restul bisericii, prin faptul marilor crăpături 
ce să află in zidărie Turla este de lemn ; cea 
primitivă, de zid, e probabil că s'a dărâmat 
mai de mult. Pridvorul, pe stâlpi, ce se află 
în faţa bisericii, a fost înfundat ulterior cu 
zidărie. In interior, naosul şi pronaosul sunt 
despărţiţi prin trei arcade rezemate pe doi 
stâlpi de piatră din o singură bucată, bogat 
sculptaţi. Picturile sunt în parte conservate 
şi destul de interesante. Rămăşiţele unei 
tâmple de lemn sculptat să văd adunate 
într'un colt al bisericii. Uşa bisericii e de lemn 
sculptat cu multă fineţă, iar compoziţia ei 
drecum şi motivele sunt unice în felu l  lor. 
Cl)enarul de peatră al uşii este decorat prin un 

rinsou foarte bogat. Cl)enarele ferestrelor sunt 
ce asemenea de piatră sculptată. 

Pe din afară biserica este informă, turla 
l ipseşte şi pereţii sunt proptiţi cu contraforţi 
masivi de zidărie de cărămidă pe jumătate 
ruinată. 

Imprejurul bisericii e o incintă de ziduri 
dărâmate in parte şi rămăşiţe de clădiri, cari 
arată că aci a fost pe vremuri o mănăstire 
cu oare care importanţă. 

Biserica este probabil din epoca l ui Con
stantin Vodă Brâncoveanu. 

Cred că singurul mijloc de a salva părţile 
interesante ale acestei biserici ar fi de a le 
ridica şi a le aduce la Bucureşti, spre a fi 
păstrate într'un Muzeu. 

Stâlpii de piatră, uşa, cl)enarele ferestrelor 
şi ale uşii , cu un cuvânt toate rămăşiţele 
interesante, vor putea astfel să fie salvate, 
căci rămânând acolo ,  ele vor fi sfăr$mate 
sub ruinile bisericii, care cred că nu va mai 
sta multă vreme în picioare. 

Biserica este încl)isă: de multă vreme şi 

5. Coloane din interiorul bisericii din Bordeşti. 

locuitorii satul ui sunt cu totul lipsiţi de bi
serică, căci alta nu există în localitate. 

.AHH. N. GHIK.A.-BUDEŞTI 
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III. 

Câteva note despre Cetatea 
Neamtului 

(Dintr'o descriere inedită a comunei Neamţul) 

Ruinele cetăţii Neamţul se găsesc situate 
pe vârful muntelui  Timuş, cam la 1 50 m. dea
supra terenului  ce o înconjoară, foarte ac
cidentat şi greu de urcat. Cetatea e o clă
dire dreptungl)iulară, cu patru turnuri, câte 
unul  de fiecare colţ, cari se înălţau peste 
restul clădirii, dându-i înfăţişarea unui castel 
medieval. La turnul N-0., unde se află astăzi 

terior (servind pentru luptători şi apărătorii 
cetăţii). Din această epocă e şi zidul aşe
zat transversal în interior şi alipit de zidul 
înconjurător despre S-E. El măsoară 6,50 m. 
lăţime, 6 m. înălţime şi 1 ,40 m. grosime, a
vând pe ambele feţe, la bază, scobituri de 
câte 0,50/0,30 cm. goluri anume lăsate, în 
cari intrau grinzile de stejar ce serviau ca 
legături ; prin cavitatea acestor goluri ,  zidul a 
mai rămas cu o bază de abia 0,40 cm., pe 
care se reazimă astăzi uriaşul bloc de zid. 

In calitate de fost arl)itect-inginer al co
munei Neamţul ( 1 901 -1906) şi în baza cer-

1 .  Vedere a cetăţii Neamţul. 
(Fotografie de la d-1 Nerva Hodoş) 

poarta principală de comunicaţie în cetate, 
era amenajat, in etaj , deasupra porti i ,  un pa
raclis (capelă). 

După examinarea arl)eologică ce am făcut 
ruinelor cetăţii ( 1 902 - 1 906) , am deosebit toate 
l ucrările de restaurare executate ulterior, 
opera lui  Ştefan cel Mare. Citez : înălţarea 
zidurilor înconjurătoare propriu zise ale ce
tăţii, consolidarea celor patru laturi (un
gl) iuri) prin contraforţi formidabili, zidirea 
platformei din faţa intrării principale, zidirea 
platformei în legătură cu capul podului, con
struirea de locuinţe (cazarme cu etaje) in in-

cetărilor ce am făcut atunci ruinelor cetăţii, 
am comunicat cele zise mai sus regretatulu i  
Grigore G. Tocilescu, fostul meu director la  
Muzeul naţional de anticl)ităţi d in Bucureşti. 
Dânsul cunoştea personal pericolul  ce poate 
surveni de la acest zid cu vremea, la prăbu
şirea sa el putând provoca, odată cu sineşi, 
mai multe stricăciuni ruinelor de azi. Se 
impune deci luarea de măsuri pentru con
solidare (sub zid ire) , evitând u-se estfel din 
timp eventualele accidente de persoane, cu
noscut fiind că cetatea este vizitată foarte 
mult de persoane anume venite, de excur-
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sionişti, de şcolari şi de orăşenii din Neamţul. 
Vorbind după indicaţiuni vădite, este de 

presupus că construcţia platformei se afla în 
strânsă legătură cu zidurile înconjurătoare şi 
cu podul ce conducea la platforma de pe care 
se dedea lupta contra armatelor năvălitoare ; 
în subterana acestei platforme se grămădia, 

dela gura văii în sus, aşa după cum ne-o 
arată cl)iar azi topografia terenului înconju
rător, pe lângă care mai sunt de presupus, 
după cum se constată în interiorul cetăţii, 
existenţa unor galerii subterane, cari erau 
întrebuinţate în timpuri grele, când armata 
duşmană înconjura cetatea. Atunci comuni-

2. 1\ltă vedere a cetăţii Neamţul. 
(Fotografie de la d-1 Nerva Hodoş) 

în cantităţi mari, nutrimentul trebu incios 
pentru armate. 

Terenu l  în ju rul cetăţii fiind prapas tos, 
nu permitea pe vremuri accesul la cetate, co
municaţia pe timp de pace la cetate făcân
du-se pe cărări tainice, ce mergeau cotite 

caţia din interiorul cetăţii cu terenul  din afară 
şi cu grajdurile ei, cari se găsiau pe locul 
unde se află azi satul cu numele Nemţi
şorul, se făcea prin aceste subterane, ce răs
pundeau într'o vale adâncă, numită «Valea 
Dracului». 

1\RH. !. Fl\KLER 

http://patrimoniu.gov.ro



O F I C I A L E  
--0--

NOUl\ LEGE PENTRU CONSERVAREA ŞI RESTRURRRER MONUMENTELOR 

ISTORICE 

Art. 1. - Se institue, pe lângă «Casa Bi
sericii» şi sub autoritatea Ministerului In
strucţiunii publice şi Cultelor, o (omisiune 
a Monumentelor Istorice. 

Art. 2. - Scopul (omisiunii este : 
1. Să îngrijească de conservarea şi restau

rarea monumentelor istorice, fără excep
ţiune ; 

Il. Să supravegl)eze toate săpăturile şi 
descoperirile de monumente şi obiecte vecl)i, 
întâmplătoare sau voite, ce se vor face ; 

III. Să inventarieze odoarele vecl)i de la 
toate mănăstirile şi bisericile d in ţară şi să 
culeagă material pentru un Corpus inscrip
tionum slavoromanicarum ; 

IV. Să îngrijească de muzeele de artă 
Jillastică şi artă religioasă , cari se pun prin 
aceasta sub directa sa conducere ; 

V. �ă înlesnească înfrumuseţarea muzee
lor istorice regionale, unde se vor putea şi 
vor fi de folos ; 

VI. Să deştepte şi să răspândească în pu
blic simţul şi priceperea pentru valoarea is
torică şi artistică CJ vecl)ilor monumente 

Art. 3. - P(_ntru acest scop Comisiunea : 
a) Va revizui inventarul actual al monu

mentelor şi săpăturilor şi va stabili pe cele 
vi'itoare. Iar, prin derogare de la «legea 
pentru descoperirea monumentelor şi obiec
telor  vecl)i» , orice cerere de săpături şi re
staurări, precum şi orice informaţiuni asupra 
acestora, se vor adresa direct (omisiunii, 
care va răspunde şi va l)otărî asupra lor, 
cum şi asupra modului săvârşirii lor. 

Va privegl)ea şi conduce restaurările în
cepute sau cari vor începe în viitor ; 

b) Va îngriji de ţinerea de registre spe
ciale pentru toate săpăturile şi descoperirile 
ce se vor face cum şi pentru odoarele veci) 
de la biserici şi mănăstiri ; 

c) Va revizui inventarul monumentelor  din 
cinci în cinci ani şi-1 va publica în Moni
torul Oficial, cum şi în broşuri separate. Din 
acestea va trimite prefecturilor de j udeţe 
numărul trebuincios de exemplare, spre a 
le transmite primăriilor în circumscripţia 
cărora s'ar afla unul sau mai multe monu
mente, ca să le aducă la cunoştinţa publică. 

Modificările introduse în restimp, încă se 
vor publica în Monitorul Oficial şi se vor 
comunica prin adresă autorităţilor judeţene 
respective ; 

d) Va îndruma şi activa cercetarea şi stu
dierea monumentelor istorice şi va forma şi 
administra un arl)iv arl)eologic, cuprinzând : 
studii şi monografii asupra monumentelor 
istorice, planuri, desenuri, fotografii etc., 
adunând acest material ; 

e) In sfârşit, va publica un Buletin al său ,  
cuprinzând o parte oficială, în care s e  vor 
tipări procesele-verbale, rapoartele anuale 
ale (omisiunii către Ministerul Instrucţiunii 
şi Cultelor, referatele arl)itecţilor etc . ,  şi o 
parte neoficială, cuprinzând tot felul de studii ,  
lucrări, com unicări şi materialuri de natură 
istorică, arl)itectonică , arl)eologică şi artistică, 
privitoare direct şi numai la monumentele 
istorice. 

Art. 4. - Pentru redactarea B uletinului ,  
Comisiunea alege din sânul său un comitet, 
care va lucra sub preşidenţia preşedintelui 
(omisiunii. In acest comitet vor fi primiţi şi 
membri corespondenţi , iar ca colaboratori 
bărbaţi şi scriitori de specialitate. 

Art. 5. - Comisiunea se va compune din 
nouă membri onorifici ,  numiţi de Minister pe 
timp de cinci ani prin decret regal, dintre 
persoanele cele mai competente în ştiinţele 
istorice, arl)eologice, arl)itectonice şi tel)nice, 
cum şi dintre persoanele în deobşte cuno-
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cute ca pricepute în artele frumoase ; unul  
cel  puţin din cei  nouă d-ni  membri onori
fici va trebu i  să fie ales de ministru din 
m�mbrii S-tului Sinod. 

Cu desvoltarea lucrărilor  şi în urma unui  
raport motivat al Comisiunii, numărul mem
brilor ei va putea fi sporit tot prin decret 
regal. 

Art. 6. - Comisiunea poate numi, la rândul 
ei, după trebuinţă, un număr de membri co
respondenţi onorifici, din Capitală şi din cele 
!alte oraşe ale ţării ,  cari să o înştiinţeze 
despre orice descoperire de monumente şi  
obiecte vecl)i, să supravegl)eze conservarea 
monumentelor şi să ţină Comisiunea în cu
rent cu starea lor, cărora să li se poată da 
de Comisiune delegaţiuni a o reprezenta, 
când va fi nevoie, la săpăturile şi restaură
rile din oraşul sau regiunea lor ; în sfârşit, 
cari să dea Comisiunii  tot concursul la ajun
gerea scopului ei. 

Membri corespondenţi, cari se vor alege 
dintre persoanele competinte în ştiinţele ară
tate în art. 3, vor primi pentru deplasările 
lor o indemnizaţie ce se va fixa prin regu
lament sau de către Comisiune. 

Art. 7. - Comisiunea va avea un preşe
dinte numit de ministru ,  dintre membrii săi, 
pe timp de cinci ani, şi se va întruni re
gulat odată pe IL:mă, sau ori de câte ori va 
fi trebuinţă, fiind convocată de ministru sau 
de preşedintele ei. 

Comisiunea e prezidată de ministru, când 
acesta ia parte la şedinţă, şi va putea lucra 
cu cinci membri, votul preşedintelu i  fiind 
preponderent în caz de paritate de voturi. 

In l ipsa preşedintelui, Comisiunea va fi 
prezidată de cel mai în vârstă dintre membri. 

In regulament se vor prevedea dispozi
ţiuni pentru membri cari nu vor lua parte 
la şedinţe sau nu vor lucra pentru ajungerea 
scopului  Comisiunii, cum şi pentru membri 
corespondenţi cari nu vor da concurs Ca
misiunii. 

Art. 8. - Comisiunea va avea următoa-
rele servicii : 

Secretariat ; 
A.rl)itectură ; 
Bibliotecă, arl)ivă şi muzee. 
A.ceste servicii se vor compune : Secreta

riatul, dintr'un secretar, un ajutor de secretar 
şi un scriitor ; Serviciul de arl)itectură, din
tr'un arl)itect-şef, doi arl)itecţi şi un dese-

nator-copist ; iar Biblioteca, arl)iva şi mu
zeele, dintr'un bibliotecar, un  arl)ivar şi  doi  
conservatori. 

Pentru ServiciuÎ arl)itecturii, în caz de ne
cesitate, se poate lua prin contract şi un 
personal temporar, român sau specialişti 
stră.ini, compus din arl)itecţi, sculptori, pic
tori etc. Deosebit, vor fi oamenii de serviciu 
necesari. 

Personalul permanent se va numi şi re
voca de Minister, prin decret regal, după 
propunerea Comisiunii ,  care-I va alege dintre 
persoanele competente, prevăzute la art. 5, 
iar cel temporar de către Comisiune. 

Personalul permanent va primi retribuţia 
fixată prin statul anexat la această lege. 

Art. 9. - Diferitele servicii sunt sub con
ducerea Comisiuni i  Monumentelor Istorice, 
iar atribuţiunile lor vor fi : 

Secretariatul : ţinerea proceselor-verbale 
ale şedinţelor, executarea dispoziţiunilor lor, 
publicarea Buletinului ,  ţinerea socotelilor Bu
letinului şi celelalte lucrări de cancelarie etc. 

Serviciul de arhitectură : 
a) Va face studii şi monografii asupra 

monumentelor ce-i vor fi indicate de Comi
siune şi va întocmi în urmă proiectele de 
restaurare, de reconstrucţiune sau de con
servarea lor ; 

b) Va executa aceste lucrări prin perso
nalul său sau prin alte persoane recoman
date de Comisiune pe baza proiectelor apro
bate de dânsa ; 

c) Va face releveurile, planurile, desem
nurile monumentelor şi amănuntele intere
sante ; va dispune, tot după arătările Comi
siunii , fotografiarea, mularea în ipsos a 
sculpturilor, reproducerea picturi lor şi orna
mentelor etc., spre a fi adăugate arl)ivulu i  
arl)eologic a l  Comisiunii. 

Serviciul bibliotecei, arfzivei şi museelor : 
va îngriji de bibliotecă, arl)ivă şi m uzee, şi 
alte lucrări aferente . 

Art. 10. - Nici o ruină sau monument 
prevăzute în inventariul general nu va putea 
fi săpat, dărâmat, reparat sau restaurat fără 
prealabila autorizare şi supravegl)ere a Ca
misiunii. 

A.genţii administrativi, inspectorii şi revi
zorii şcolari, inginerii Statului ,  j udeţelor şi 
comunelor, agenţii silvici, agenţii domeniali 
ai Statului şi  ai D omeniului Coroanei, mem
b ri i  clerului ,  cum şi profesorii , institutorii şi 
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învăţătorii sunt datori, sub pedeapsă de a 
contraveni serviciu lu i ,  de a comunica de 
urgenţă (omisiunii orice abateri la legea de 
faţă. 

Orice restaurare :au  reparare, cum şi ori 
ce căutare întreprinsă fără autorizaţia de 
mai sus, se va pedepsi cu amendă de Ia 
1 00-5.000 lei şi cu cl)eltuiala repunerii mo
n umentului sau ruinei în starea primitivă. 

De asemenea, se va pedepsi, conform art. 
322 din legea penală, oricine va dărâma sau 
strica un monument istoric, cl)iar când acesta 
s'ar afla pe proprietatea sa sau ar fi pro
prietatea sa. 

Art. 1 1 .  - In caz când monumentul de
clarat istoric e pe o proprietate particulară 
şi proprietaru l  nu va voi să se conforme 
prezentei l egi, acesta poate să ceară Mini
sterului exproprierea părţi i din teren pe care 
se află monumentul ,  conform legii de ex
propriere pentru cauză de utilitate publică. 

Art. 12. - Pentru realizarea scopului (o
misiunii, se înfiinţează o Casă a Monumen
te/ar Istorice. 

Fondul acestei Case se va forma : 
a) Din alocaţia ce se va prevedea în fie

care an in bugetul Statului pentru studiul , 
restaurarea şi conservarea monumentelor, 
cum şi pentru săpături, etc. ; 

b) Din subvenţii le votate anual de con
siliile generale judeţene a)e judeţelor, în cari 
sunt monumente istorice, după numărul şi  în
semnătatea acestora ; 

c) Din legatele şi donaţiunile ce i se vor 
face de proprietari , cu sau fără destinaţie 
specială, şi din orice alte ajutoare. 

Comisiunea va face în fiecare an proiectul 
pentru bugetul său ,  pe care îl va prezenta 
Ministerulu i  Instrucţiunii  publice şi Cultelor 
spre aprobare. 

Art. 13. - Legatele, donaţiunile şi aju
toarele lăsate Casei Monumentelor vor  fi 
considerate ca făcute Ministerului Instruc
ţiunii publice �i Cultelor, care le va afecta 
pentru serviciul acestei Case. 

Totdeodată Comisiunea Monumentelor Is
torice va fi reprezentată prin advocaţii Casei 
Bisericii şi ai Statului . 

Art. 14. - .Această lege intră în vigoare 
Ia 1 .Aprilie 1 9 1 3 ,  iar prin regulament se va 

Btiietinul Comisiunii Monumenteior Istorice. 

S9 

determina şi mai de aproape executarea dis
poziţiilor ei. 

Art. 15. - Legea pentru conservarea şi 
restaurarea monumentelor publice din 1 893 
cu regulamentul ei, cum şi alte dispoziţiuni 
contrarii acestei legi rămân abrogate. 

Statul de !efi anexat la c:c ceastă l ege 

/. Serviciul tehnic al Comisiunii Monumente/ar 
Istorice. 

1 .  A.rl)itect-şef clasa I 
2. Doi  arl)itecţi ajutori 
3. Copist-desenator . . 

. 800 lei 

. 600 " 

. 250 " 

II. Serviciul bibliotecii, arhivei şi muzeului. 

1 .  Conservator-bibliotecar 
2 .  A.rl)ivar . . . . 

3. Un conservator 

. 400 lei 
. 250 
. 300 " 

III. Serviciul secretariatului. 

1 .  Secretar . 
2 . .Ajutor de 
3. Copist 

secretar 
. 400 lei 
. 200 
. 1 20 

.Această lege, împreună cu statul la dănsa 
anexat, s'a votat de .Adunarea Deputaţilor 
in şedinţa dela 28 Martie 1 9 1 3  şi s 'a adoptat 
cu majoritate de 60 voturi, contra 1 5. 

Preşedinte, C. CANTACUZINO. 
(L. S. A. D.)  Secretar, Th. Bădărău. 

.Această lege împreună  cu statul la dânsa 
anexat s'a votat de Senat în şedinţa dela 
30 Martie anul 1 9 1 3  şi s'a adoptat cu ma
joritate de 42 voturi , contra 3. 

Preşedinte, T. ROSETTI. 
Secretar, Broşteanu- Urdăreanu. 

(L. S. S. ) 

Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea 
să fie investită cu sigiliul Statului ·şi publicată 
in Monitorul Oficial. 

Dat în Bucureşti, la 25 .Aprilie 1 9 1 3. 

(L. S. St. ) 

Ministrul Cultelor 
�j Instrucţiunii, 

C. G. DISSESCO. 

CA.ROL 

Ministrul Justiţiei, 
M. G. CANTACUZINO. 

Din Monitorul Oficial No. 21 (28 A.pri
Iie- 1 1  Mai) 1 9 1 3. 

1 2  
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NOUl\ COMISIUNE 1\ MONUMENTELOR ISTORICE 
--o--

Potrivit art. 5 din noua lege pentru con
servarea şi restaurarea monumentelo r  isto
rice, M. S. Regele, pe temeiul recomandării 
d-lui Ministru al  Cultelor  şi Instrucţiunii, a 
bine-voit a numi, cu înaltul decret regal cu 
No.  3.475 ( "Monitorul Oficial " No.  32 din 
1 4/27 Mai a. c.), ca membri în Comisiunea 
monumentelor istorice, pe un period de cinci 
ani, pe P. S. Episcop al Dunării de jos D. 
D. Nifon, ca delegat al Sfântulu i  Sinod, şi 
pe d-nii : I. Kalinderu, doctor în drept dela 
Universitatea din Paris şi consilier onorar Ia 
Inalta Curte de Casaţie ; dr. C. I. Istrati. pro-

fesor la Universitate şi membru al ]\cade
miei Române ; D. Onciul, profesor la Univer
sitate şi membru al 1\cademiei Române ; 
E. A. Pa.ngrati , profesor la Universitate şi 
director al Şcoalei naţionale de arl)itectură ; 
Gr. Cerkez, profesor Ia Şcoala de poduri şi 
şosele şi la Şcoala naţională de arl)itectură ; 
G. Murnu, profesor la Universitate şi G. Balş, 
inginer. 

1\ceastă nouă Comisiune a monumentelor 
istorice a fost instalată de către d-1 Ministru 
al Cultelor şi Instrucţiunii în ziua de 1 7  Mai, 
când s'au rostit şi următoarele cuvântări : 

CUVANT.ĂRILE ROSTITE CU OCJ\Zil\ INSTJ\L.Ă.Rll NOUII COMISIUNI 

Cuvântarea d-lui 1 .  Kal inderu 

Domnule ministru, 

Sunt fericit că vă pot saluta iar aci ! Ca 
cel mai în vârstă dintre membrii comisiunii ,  
daţi-mi voe să vă mulţumesc totdeodată, în 
numele tuturor şi cu adâncă recunoştinţă, 
pentru noua lege a conservării şi restaurării 
monumentelor istorice. 

Isvorâtă din experienţă şi  din trebuinţi 
bine simţite, şi, alcătu ită cu caldul interes, 
ce aţi purtat totdeauna trecutului nostru na
ţional, noua organizaţie va aduce desigur 
roadele ce aşteptăm cu toţii. 

D upă cum am avut prilej u l  a spune şi 
altădată, multe din dispoziţiunile legii vecl)i, 
nu mai corespundeau necesităţii. In prima 
linie numărul membrilor era prea mic faţă 
de înmulţirea lucrărilor. Mă bucur că l-aţi 
ridicat la nouă şi că aţi prevăzut posibili
tatea de a fi sporit încă, în caz de nevoie. 
1\poi, introducerea în sânul comisiunii a unui 
membru din înaltul cler, e din cele mai bine
venite, de oarece monumentele noastre sunt, 
în cea mai mare parte, sfinte lăcaşuri, iar 
în afară de clădirea propriu zisă, bisericele 
şi  mănăstirile, cuprind p icturi, icoane şi o
doare sfinte, care stau în legătură cu cultul 
divin şi asupra cărora luminile unui membru 
al Sf. Sinod ne pot fi de cel mai mare fo-

Jos. Deosebit de aceasta aţi dat comisiunii 
latitudinea de a l ua,  prin contract şi după 
trebuinţă, un personal temporar, compus din 
sculptori,' p ictori, etc. Tot în scopul activării 
lucrărilor noastre aţi scl)imbat articolul din
nainte, după cari unii  din membrii făceau 
parte deadreptul din comisiune, şi  aţi pre
văzut numirea lor - ·  pe un timp determinat, 
de 5 ani - dintre persoanele cele mai com
petinte în ştiinţele istorice, arl)eologice, arl)i
tectonice şi tel)nice, sau îndeobşte cunoscute 
ca pricepute în artele frumoase. Motivele 
sunt arătate foarte l uminos în expunerea ce 
a însoţit proectul de lege. Mai mult, aţi pre
văzut că prin regulament se vor lua dis
poziţiuni faţă de membrii cari nu vor par
ticipa la şedinţe şi nu  vor l ucra pentru 
ajungerea scopului comisiunii. 1\ceastă mă
sură v'a fost inspirată, de sigur, tot de ex
perienţă, căci în trecut, fie din cauză că unii 
din membrii făceau parte de drept, fie pen
tru alte consideraţiuni, de m ulte ori, abia 
dacă ne puteam întruni doi-trei. Ea se mai 
impune şi prin caracterul comisiunii, care 
nu e obligator şi nu conţine  alt îndemn, de
cât dragostea pentru păstrărea monumente
lor, însă o dragoste puternică, unită cu do
rinţa vie de a l ucra pe acest ogor sacru al 
patriei. 

Vine apoi lărgirea atribuţiunilor comisiunii 
şi întinderea supravegl)erii ei asupra res-
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taurărei şi conservărei tuturor monumentelor, 
fără excepţiune. Comisiunea va îngriji dar 
şi de întreţinerea bisericilor Curtea de Argeş, 
Sf. Nicolae şi Trei Erarl)i din Iaşi, etc., prin 
organele sale şi cu oc:menii de serviciu ne
cesari , încetând orce amestec străin. Pentru 
a putea face aceasta Ministerul îi va pune 
la dispoziţie fondurile ce are prevăzute sau 
le va prevedea pentru asemenea cl)eltueli. 

In  căderea Comisiunei mai e trecută, la 
art. 2, îngrijirea muzeelor de artă plastică 
şi de artă religioasă , care sunt puse sub di
recta sa conducere. Muzeul de artă reli
gioasă a fost înfiinţat cu concursul preţios 
al d-lui P. Gârboviceanu, fostul administrator 
al Casei Bisericei, şi se găseşte pe cale 
bună, mulţumită şi actualului conservator, 
care şi-a dat mu ltă osteneală la înjgl)ebarea 
lui ; acest muzeu se îmbogăţeşte din zi în 
zi, iar Ia timp se va face o clasificare de
finitivă a obiectelor. 

Muzeul de artă plastică încă e bine in
ceput, şi  suntem în căutarea unui  conser
vator priceput, care să întrunească condi
ţiunile legii. Pentru facerea mulagelor de pe 
sculpturile şi decoraţiunile importante ce se 
găsesc Ia vecl)ile biserici şi mănăstiri, Mi
nisteru l a însărcinat un sculptor care să lu
creze după indicaţiunile (omisiunii ,  sub su
pravegl)erea ei şi conform programului ce a 
întocmit acum doi ani. Mai târziu vom vedea 
dacă e bine să inzestrăm acest muzeu şi cu 
reproducţiuni de pe operele de sculptură din 
anticl)itatea greacă şi romană; aşa cum e Ia 
unele muzee înfiinţate în Statele mai mici 
ale Germaniei, ca la cel din Weimar. 

In  sfârşit Comisiunea nu va mai avea nu
mai un vot consultativ, ca până acum, ci va 
putea propune singură lucrări rămânând, 
bine înţeles, tot Ministerului l)otărârea în 
u ltima instanţă. 

Amintesc aci, fiind în legătură, reglemen
tarea serviciilo r  (omisiunii şi numirea unui 
personal cu cunoştinţele istorice şi arl)eo
logice, ce se cer prin art. 5 din lege. Această 
condiţiune fiind aplicabilă la întregul  per
sonal, dela mic la mare, va face din Ser
viciul Monumentelor Istorice un centru ales 
şi plăcut de cultură jstorică. 

Nu uit nici formarea şi  administrarea ar
l)ivulu i  arl)eologic, care coprinde până acum 
p lanurile, desenurile, fotografiile monumen
telor restaurate sau l uate în studiu de noi. 
Pentru ca acest arl)iv să fie complet, însă, 
şi să poată atinge scopul, e necesar să se 
adune şi toate actele privitoare Ia restau
rările executate înainte şi mai târziu în afară 
de comisiune. Iar, cu timpul ,  să nădăjduim 
că vom putea ajunge şi la acel «Corpus in
criptionum slavo-romanicarum», atât de folo
sitor pentru studiul amănunţit al monumen
telor noastre. 

Ca dispoziţiuni nouă sunt : trecerea săpă-

turilor sub privegl)erea comisiunii, prin de
rogare la «Legea pentru descoperirea mo
numentelor şi obiectelor vecl)i», şi înfiinţarea 
«Casei Monumentelor Istorice». 

In privinţa săpăturilor, noua lege e foarte 
bine întocmită, căci după cum aţi zis, comi
siunea fiind alcătuită din mai mu lţi bărbaţi 
competenţi, e mai in măsură să se rostească 
asupra lor, decât o singură persoană. Avem 
apoi printre noi pe d-1 Murnu, profesor de 
arl)eologie, şi era timpul ca săpăturile să se 
accelereze, după putinţă, făcându-se sub 
conducerea mai multora, nu numai a unuia 
singur, ca până acum. In statele apusene 
există asupra conservărei monumentelor şi 
obiectelor antice, o întreagă Iegislaţiune, în 
care săpăturile intră cu o bună parte şi se 
intreprind de mai multe persoane şi cl)iar 
de societăţi istorice. Fireşte, sub privigl)erea 
autorităţii respective. 

Astfel în Franţa, până la o vreme, săpă
turile se puteau face aproape de oricine era 
cunoscut ca competent. In Noemvrie 1 9 1 0, 
guvernul francez a depus însă un proect de 
lege, prin care a supus săpăturile unor anu
mite formalităţi, rezervând statului , atât drep
tul de control, cât şi acela de a modifica 
planul de cercetare, când s'ar găsi că nu  e 
bun sau că e contrar interesului ştiinţei, cum 
şi de a se substitui celor cari le fac. Con
trolul  se exercită direct sau prin societăţi şi 
specialişti. 

In Italia, administraţia publică e de o ge
nerozitate şi mai mare. Se dă drept a face 
săpături, sub supravegl)erea autorităţii, ori
cărei persoane cu o situaţie stabilită şi re
cunoscută ca pricepută în ale anticl)ităţii ; 
uneori se l)otăreşte cl)iar modul împărţirei 
lucrurilor descoperite. In această privinţă 
n'am decât să mă refer la unele articole, ce 
am citit acum câtva timp, în «Revue Ar
cheologique» care apare la Paris sub direc
ţiunea cunoscuţilor G. Perrot şi S. Reinacl). 
In acele articole se vorbia şi de săpăturile 
întreprinse de Contele Tyszkiewicz şi de d-1 
Castelani, giuvaergiu, de profesiune, dacă 
nu mă înşel. Contele Tyszkiewicz a încetat 
din viaţă acum 3-4 ani, lăsând o colecţie 
foarte bogată , iar d-1 Castelani trăeşte încă, 
după cât ştiu la Roma. 

In celelalte ţări specialiştii sunt numeroşi, 
tot astfel societăţile istorice şi arl)eologice. 
Vecl)ea «Societe Nationale des Antiquaires de 
France» numără printre membrii de onoare, 
activi şi corespondenţi din ţară şi  străinătate : 
profesori universitari, savanţi, cum şi per
soane din alte straturi socia le, iubitoare de 
anticl)ităţi. 

Avem şi noi câţiva specialişti ş i  mă bu
cur că prin noua lege nu vor mai fi ţinuţi 
departe, ci li se va da prilej de a-şi întinde 
cercetările, spre binele ştiinţei. 

Pentru înfiinţarea Casei Monumentelor 
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istorice ne felicităm din toată inima, fiind o 
inovaţiune care n'a fost încă aplicată în alte 
părţi şi care' va înlesni mult activitatea ca
misiunii. 

Inainte fondul ,  care nu se cl)eltuia într'un 
exerciţiu ,  sau d in diferite împrejurări nu se 
putea întrebuinţa în scopul pentru care fusese 
alocat, se anula, conform legii comptabili
tăţii publice. De  acum greutatea aceasta este 
înlăturată, prin Casa Monumentelor, căreia 
i-aţi dat totodată, prin mijlocirea casei Bi
sericii, dreptul de a primi legate şi donaţiuni ,  
cum şi subvenţiuni de Ia judeţe. In acest 
cl)ip ea va c;:ontribui desigur şi la înmulţirea 
numărului generoşilor iubitori de păstrarea 
marturiilor trecutului nostru , cum şi la în
demnul urmf!şilor fericiţilor ctitori de a con
tinua pioasa trâdiţie strămoşească, căreia 
datorim cea mai mare parte din monumen
tele noastre. 

Cât pentru subvenţiile j udeţelor, aţi avut 
în vedere nerăbdarea unora dintre ele pentru 
restaurarea monumentelor  din coprinsul lor, 
fie spre a nu se ruina, fie ca podoabă pentru 
oraşele şi localităţile unde se află. Când se 
vor înfiinţa muzeele istorit e  regionale, despre 
care se vorbeşte în art. 2 din lege, se va 
vedea şi mai bine datoria ce au judeţele de 
a îngriji de monumente în interesul răspân
dirii în publ ic a simţului şi priceperii valorii 
lor, şi aceasta mai ales spre a întări con
ş tiinţa naţională. 

Legea nouă mai diferă de cea vecl)e prin 
introducerea membrilor corespondenţi ono
rifici, după trebuinţă, câte unu sau doi de 
judeţ, aşa cum sunt în alte ţări. La noi mem
bri i  corespondenţi erau indicaţi, atât pentru 
supravegl)erea săpăturilor şi restaurărilor, 
cât mai cu seamă pentru atribuţiunea ce l i  
s 'a dat, de a ţ ine comisiunea în curent cu 
tot ce priveşte descoperirile şi obiectele 
vecl)i. Potrivit art. 4 membri i  corespondenţi 
vor colabora şi la Buletinul Comisiei, ală
turi de noi şi de alţi scriitori de specialitate. 
In dispoziţiunile din 1 893, privitoare Ia des
coperirea monumentelor şi obiectelor  antice, 
este trecută o îndatorire pentru sub-prefecţi 
şi primari, de a raporta Ministerului despre 
orice obiecte istorice s'ar găsi. Dar câte ase
menea rapoarte s'au făcut de atunci şi câte 
descoperiri s'au făptuit în acest mod ? l\cest 
neajuns sperăm să dispară, căci membrii co
respondenţi vor fi aleşi tot dintre persoanele 
competente şi cunoscute ca pasionate pentru 
studiul trecutului. 

Fiind că am vorbit de dispoziţiunile vecl)ei 
legi pentru descoperirea monumentelor şi 
obiectelor, îngăduiţi să adaug că va trebui 
şi ea modificată şi completată, cu deosebire 
în partea privitoare la declararea obiectelor 
aflate şi reţinerea lor în ţară. 

Căci, dacă n'am avut picturi de valoarea 
acelor din Italia, de pildă,  am avut şi avem 
însă icoane şi alte obiecte, mai mult sau mai 

puţin artistice, dar foarte însemnate pentru 
cunoaşterea istoriei noastre. 

La o biserică sau alt monument vecl)iu, 
aproape nu este piatră sau lemn, care prin 
forma, prin tăetura sau sculptura lui, să nu  
fie de folos pentru studiul ş i  stabilirea sti
lu lu i  construcţiei. 

In noua lege s'au mai introdus şi alte îm
bunătăţiri şi ne vom bucura şi mai mult dacă 
veţi binevoi a ne pune la dispoziţie un local 
propriu ,  încăpător şi potrivit întinderii lucră
rilor şi  organizaţiei actuale. Mă opresc însă, 
aici ,  iar, ca încl)eiere, mă fac interpretul tu
turor membrilor şi vă felicit, in modul cel 
mai viu, domnule ministru, pentru încura
jarea şi sprijinul ce ne daţi la aplicarea legii. 

Fără îndoială timpul va mai scoate la 
iveală unele necesităţi şi lipsuri, dar pasul 
cel mare era acesta, căci, încă o dată, na
ţiunile nu trăesc numai prin prezent, ci şi 
prin trecut. 

Din acest trecut se frământă prezentul, iar 
din cunoaşterea temeinică a istoriei isvo
răşte indemnul şi energia l uminată care pre
găteşte viitorul . 

Din partea noastră vă asigurăm că vom 
pune toată râvna. Vom fi neobosiţi şi vom 
face ca armonia să domnească printre noi, 
şi să fie totdeauna la înălţimea dragostei, ce 
purtăm scumpelor noastre monumente is
torice. 

In aceste sentimente vom şi începe în 
curând activitatea noastră şi anume cu in
tocmirea bugetului ,  care nu s'a putut face 
până acum, fiindcă n'a fost constituită comisia. 

Cu aceasta aş fi terminat, şi am putea 
trece la celelalte lucrări, dar fiindcă unul 
dintre cei mai distinşi colegi ai noştri pe care 
m ulţi dintre noi cei mai vecl)i l -am avut şi 
înainte in această comisie, d-1 Pangrati , l ip
seşte astăzi ,  din cauza dureroasei pierderi a 
soţiei sale, să ne oprim câtva timp ca să 
putem transmite şi de aici mult încercatulu i  
coleg, :Idânca noastră compătimire pentru 
pierderea ce a suferit, rugând pe Cel a tot 
puternic să-I susţină in momente atât de 
crude. 

Răspunsul d-lui ministru C. Dissescu 

Domnilor colegi, 

Sunt foarte mişcat de cuvintele pe care 
d-1 Kalinderu, atât personal, cât şi ca inter
pret al d-voastre, mi le-a exprimat. 

Eu, la gratitudinea adusă legii ,  care in 
realitate este rezultatul unei discuţiuni şi co
laborări cu d-v., şi în deosebi cu d-1 Kalin
deru, căruia i-am supus toate l ucrările, voiu 
vorbi de o altă gratitudine mai puternică şi  
de fiecare moment mai eficace. 

Cu drept cuvânt s'a zis că, atât valorează 
legea, cât omul însărcinat să o îndeplinească . 
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O lege este un mănunci)i de i dei , de ab
stracţiuni ; formularea lor se înţelege că este 
un l ucru preţios. Dar îndeplinirea faptelor 
fiind mai grea decât conceperea ideilor, de
sigur că Romanii aveau mare dreptate când 
apreciau mai mult faptele decât ideile, când 
vedeau adevărata valoare a unei legi în 
oamenii cl)emaţi să o aplice. 

Şi dacă ideile puse în această lege sunt 
numai puncte de p lecare şi norme condu
cătoare, desigur că, asupra d-v., care reali
zaţi faptele, trebue să se resfrângă elogiile 
mai mult decât asupra ideilor. 

De aceia cea dintăi datorie a mea este să 
vă exprim gratitudinea că aţi primit această 
sarcină, care, ce este drept, de astădată are 
şi ceva plăcut într'ânsa, pentru că nu este 
puţin lucru să trăeşti în trecut. Pentru mine 
totdeauna trecutul a avut pas înaintea vii
torului . Mi-aduc aminte că într'o împrej urare 
spuneam în public : viitorul mă i nteresează 
mai puţin din cauza îndoielii ce produce în 
mine ; pe câtă vreme trecutul este ceva cu
noscut, ceva sigur din cauza certitudinei pe 
care ne-a dat-o ; şi lui  îi datorăm ceva mai 
m ult decât viitorului. 

Mie unuia, adevărul acesta mi  se pare 
atât de învederat că aşi putea zice că în 
Statu l  nostru viaţa actuală n u  este altceva 
decât viaţa trecutuiui  ; că în afară de viaţa 
trecutului  nu este nici emoţie istorică, nici 
emoţie artistică. 

Numai aşa îmi explic numărul cel mare. 
al  doritorilor de a fi fost aci şi în acelaş 
timp şi  multa mea grije, de a căuta pe cei 
cari, cred eu, ar fi putut să corespundă mai 
bine ideii cultulu i  trecutului  şi desvoltării 
cercetărilor istorice, deci bunului  mers al 
acestei instituţiuni. 

In special, daţi-mi voie să exprim mulţu
mirile mele din inimă - şi cred că şi  d-v. 
îl preţuiţi tot atât de mult ca şi mine - d-lui 
Kalinderu , care cu toate numeroasele ocu
paţiuni - de şi nu ştie până acum ce este 
osteneala - a consimţit să rămâe în Comi
siunea Monumentelor Istorice. Este preţios 
l ucru că am putut să-I conving să primească 
această sarcină. Iar dacă fac această indis
creţiune, este că mi-e teamă ca i)otărârea 
care a l uat-o să nu fie vremelnică. E u  aşi 
dori ca să rămâie aci pentru totdeauna, fi
reşte, atât cât omeneşte se poate da dura
bilitate lucrurilor pe cari le rânduesc oamenii. 
Vedeţi, vă rog, ce apel fac ,  ca să-I i)otă
râţi să rămâie aci ; şi dacă nu-l putem i)o
tărâ la aceasta atunci îl vom împiedica de a 
pleca. Din parte-mi, vă mărturisesc, că cel 
puţin atât cât voiu sta eu nu-l voiu lăsa să 
plece. 

In ce priveşte menirea funcţionarilor, vă 
mărturisesc, că pentru Comisiunea Monu
mentelor Istorice am o dreaptă şi unică for
mulă ; tot ce priveşte pe funcţionarii acestei 
instituţiuni d-v. vă va reveni şi ca drept şi 

ca datorie şi  ca răspundere. Se va face aşa 
cum veţi i)otărâ d-v. .Acei funcţionari cari 
sunt de păstrat se vor păstra. Tot ce veţi 
voi să păstraţi, se va păstra ; tot ce veţi voi 
să modificaţi se va modifica. 

Eu pui mare preţ pe conservator şi ar-
. i)ivar. Sunt mulţi cari cred că ari)ivarul este 
uri ari)ii)ar ca oricare şi conservatorul un 
conservator cum s'ar întâmpla, un simplu 
funcţionar, un biuroucrat, şi nu un funcţionar 
cu totul aparte. 

Dacă vom avea norocul să dăm peste 
un ari)ivar şi un conservator bun, aceştia 
vor fi întru câtva sufletul acestei comisiuni ; 
mai cu seamă în ceeace priveşte pe ari)ivar, 
care va putea contribui la ceeace se va numi 
corpul inscripţiunilor, înlesnind astfel sarcina 
d-lu i  Onciul ,  pentru punerea in valoare a 
tot ce ar avea interes în această privinţă. 

Neapărat, că în sânul (omisiunii Monu
mentelor Istorice va trebui să fie armonie. 

Nu mi-aş permite eu, când ştiu ·cine sunt 
persoanele numite în comisiune, să fac apel 
la necesitatea armoniei, dar fiind că vorbim 
de trecut, sper şi  rog pe d-1 Kalinderu să 
creadă, că oarecari discordanţe cari s'au pro
dus în trecut nu vor mai avea loc, pentrucă 
uitându-mă la d-v., nu văd cine ar putea fi 
în diverginţă precugetată, mai ales când ca
racterul comisiunii este cu totul de dragoste 
desinteresată şi ideală. 

Ori care ar fi însă intenţiunile şi  energia 
d-v., nu trebue să ne facem i luzie. Valoarea 
l ucrărilor şi deci viitorul comisiunii sunt în
credinţate d-lor ari)itecţi. Dacă, prin urmare, 
din partea d-lor nu vom avea o excesivă 
activitate - toate aceste deliberări n u  ne 
vor servi la nimic, căci deliberările sunt în
credinţate la mai mulţi, astfel că se pierde 
oarecum din răspundere şi din posibilitatea 
de executare. Ei bine, acţiunea este încre
dinţată d-v. d-lor ari)itecţi, ş i  nu mă în
doesc că biuroul tei)nic de sub direcţiunea 
d-lui Gi)ika, va da şi mai multă activitate ş i  
desfăşurare de energie ca în trecut. Ştiu că 
cere multe sacrificii , ş i  că nu sunt remune
raţi cum ar trebu i  să fie, dar . .  . l a  Comi
siunea Monumentelor Istorice totul este un  
apostolat. 

In ceeace priveşte Buletinul ,  publicaţiunea 
aceasta a fost mijlocul cel mai bun pentru 
punerea în valoare a Monumentelor Istorice 
şi pentru desci)iderea gustulu i  şi cultului 
pentru ele. D-lor Kalinderu şi Lapedatu, ca 
secretar, precum şi celorlalţi colaboratori ai 
Buletinului ,  le mulţumesc pentru râvna ce 
au depus pentru ca această publicaţiune să 
apară în condiţiunile cele mai bune. Un l ucru 
însemnat care este în l ege, este reglemen
tarea săpăturilor şi una din cauzele pentru 
care am ţinut să introduc aci ari)eologia, 
reprezentată prin d-1 Murnu,  este pentrucă, 
după mine, ari)eologia este mâna dreaptă 
pentru studierea Monumentelor Istorice. Era 
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ceva greşit mai inainte. Vecl)iul meu amic 
Tocilescu din acest punct de vedere a făcut 
o greşeală ; in râvna sa, in dragostea, care 
câteodată este prea esclusivă, pentru con
servarea Monumentelor  Istorice, redactase 
dispoziţiunile acele ale legii după care săpă
turile erau permise numai cu voia, unicului 
director al Muzeului. Ei ,  bine, am căutat 
prin noua lege să descl)idem orizontul ,  să 
dăm acces larg tuturor acelora cari doresc 
să facă săpături istorice ; şi de aci crearea 
membrilor corespondenţi, desvoltarea care 
o vom da Buletinului ,  şi necesitatea ca să
păturile să fie indicate de oricari din mem
brii ş i  persoanele din afară, ş i  să se facă pe 
o scară cât se poate de întinsă ; pe câtă 
vreme prin legea dinnainte se împiedica orice 
săpături. Cât despre metoda care trebue  în
trebu inţată in activitatea d-v. , cred că cel 
dintâi lucru care se !mpune este ca să avem 
un local propriu. Făgăduesc că aceasta va 
fi. 1\vem aci în acest aşezământ două săli 
foarte bune la dispoziţie. Va fi trebuinţă şi 
de stabilirea unui program, de aceea cel 
dintâiu l ucru pe care vă rog să-I faceţi, este 
ca pe lângă inventariu să se stabilească şi 
programul amănunţit, căci altmintrelea vom 
înnota in ceva l)aotic. Nu ştiu dacă am drep
tate, dar îmi pare că trebue  să se între
buinţeze un mij loc mai eficace în facerea 
restau rărilor. Mijlocul de până . acum este 
asemenea grădinarului care în loc să dea 
soare şi apă câtorva flori din potrivă le dă 

la o mulţime câte ceva şi nu ese nimic. Mai 
bine să fixăm câteva lucrări cu care să în
cepem şi pe care să le ducem la un bun 
sfârşit, decât să facem ca un proprietar, care 
având un mare palat de întreţinut, face zilnic 
câte ceva la câte un colţ, dar la u rmă tot 
nimic nu se alege. De asemenea vom face 
şi excursiuni  în localităţile monumentelor 
istorice ; eu pun preţ pe programul  de ex
cursiuni căci le cred folositoare şi în afară 
de partea estetică. Tot cu ocaziunea stabi
lirii programului  de lucrări, vă atrag aten
ţiunea să daţi mai multă l uare aminte şi 
monumentelor publice, cari sunt particulare. 
S'ar părea o imposibil itate ca un monument 
să fie şi public şi particular. Cu toate astea 
aşa este. Constituţiunea opreşte, neapărat, 
să te faci stăpân pe monumentele particu
lare, totuş cred, că putem găsi mij locul ca 
să ne exercităm această atribuţie. Mă gân
desc la h iserica de la Mogoşoaia din timpul 
lui Constantin Brâncoveanu, care este de 
o mare valoare. 1\şi fi vrut să tratez şi alte 
cestiuni, dar trebuie neapărat să fiu la orele 
1 2  la Majestatea Sa în audienţă. Sunt foart:! 
bucuros că din ceeace s'a petrecut astăzi, 
am căpă�at impresia că legea va fi-cu aju
torul d-voastre - folositoare. Sper că cre
ditul anul acesta să fie însemnat, se poate 
mări la trebuinţă ; vom putea cu muncă să 
ajungem la rezultate bune, încetul cu încetul 
astfel ca să reconstituim ceeace a fost. 

ŞEDINŢELE COMISIUNTI IN 1\PRILIE- IUNIE 1 913  

VII. Şedinţa dela 8 Rprilie. 

Tinută la Sinaia, în vederea cercetării proectelor de 
planuri întocmite de d-1 Ar!z. al Ejoriei Spitalelor 

Civile pentru construcţiile ptănuite a se 
ridica în curtea mânăstirii. 

Preşedinte : 1. Kalinderu. Membri prezenţi : E. 1\. 
Pangrati şi Gr. Cerkez. Asistent : 1\ri). N. Gi)ika
Budeşti. Secretar : 1\lex. Lapedatu. 

Examinându-se cestiunea la faţa locului, se reco
mandă : să nu se facă nici o construcţie nouă, ci să 
se restaureze cele existente, aşa fel încât să nu-şi 
piardă caracterul lor veci)iu şi  cadrul armonios ce 
fac bisericuţii. 

Ce priveşte apartamentul pentru Mitropolit, lu
crare ce intră în planurile d-lui Ari). Moga, - să 
se facă în fosta locuinţă a Stareţului, care se va 
putea amenaja în interior potrivit trebuinţelor, men
ţinându-i-se însă forma exterioară, spre a rămâne 
în armonie cu clădirea dela dreapta şi dela stânga 
bisericii. 

Ce priveşte restaurarea bisericii, Comisiunea reco
mandă : să se râcâe straturile suprapuse de tencueli. 
care acopăr veci)ile zugrăveli ale faţadei ; să se dea 

jos tencuiala cu ciment dela soclu ; să se menţină 
zugrăvelile interioare, curăţindu-se numai de fum 
şi făcându-li-se mici corecturi de absolută necesi
tate ; să se scoată soba şi coşul care s'au aşezat in 
biserică. 

Toate aceste lucrări se vor face de d-1 Ari). al 
Eforiei Spitalelor Civile, de acord cu d-1 1\ri). Gr. 
Cerkez, membru al Comisiunii. 

VIII. Şedinţa dela 24 Maiu 1913. 

Preşedinte : 1. Kalinderu : Membri prezenţi : P. S. 
Episcop al Dunării de Jos, D. · D. Nifon, Dr. C. 1. 
Istrati, D. Onciul, G.  Murnu şi  G. Balş. Asistent : 
fui). N. Gi)ika-Budeşti. Secretar : 1\lex. Lapedatu. 

P. S. Administrator al Casei Bisericii roagă Comi
siunea, ca printre viitoarele lucrări de restaurare, să 
fie ş i  curăţirea pictuni bisericii mitropolitane din 
Capitală. 

Tot P�ea Sfinţia Sa spune că Comisiunea ar tre
bui să stabilească, în principiu, că prin bisericile şi 
mânăstirile declarate monumente istorice, nu se în
ţeleg numai bisericile ca atare, ci  întreg aşeză-· 
mântui ce aparţine de dânsele. 

D. Preşedinte arştă că aceasta se va stabili pen-
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.ru fiecare caz in parte, cu prilejul revizuirii inven
tariului monumentelor istorice. 

In legătură cu aceasta, D. Balş propune şi Comi
siunea aprobă, să se trimită Ministerului de Interne 
0 adresă, prin care să se specifice cari foste mână
stiri, localuri de incl)isori acum, sunt declarate mo
numente istorice, cerându-se buna lor întreţinere. 

Odată cu această adresă, d-1 Preşedinte crede că e 
bine să se ceară Ministerului de Interne să contribue 
anual cu o sumă oarecare pentru întreţinerea bise
ricilor despre care a vorbit d-1 Balş, sumă ce se va 
vărsa, potrivit legii, la Casa Monumentelor. 

Pe lângă memoriul d-lui Norocea cu privire la 
starea picturii Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş 
şi la mijloacele tel)nice pentru restaurarea ei, se 
mai cere un asemenea memoriu şi păr. pictor Da
mian, iar, după propunerea d-lui J. Kalinderu. va 
fi invitat a veni in ţară şi d-1 Prof. Viertelberger, 
dela Viena, spre a cerceta cestiunea. 

D-1 Balş este rugat ca împreună cu d-1 Ari). 
Gl)ika să studieze cestiunea procurării de obiecte 
necesare cultului la biserica 1\lbă din Baia, în sensul 
vederilor exprimate de Comisiune. 

Se aprobă proectul uşii bisericii dela Căldă
ruşani, aşa cum a fost modificat şi prezentat de 
Şcoala de Meserii, cerându-se însă desenuri mai 
detaliate pentru ornamente. 

IX. Şedinţa dela 31 Maiu. 

· Preşedinte : l. Kalinderu. Membri prezenţi : P .  S. 
Episcop al Dunării de Jos, Dr. C. I. Istrati, D. Onciul, 
E. A. Pangrati, Gr. Cerkez, G. Murnu şi G. Balş. 
Asistent : N. Gl)ika-Budeşti. Secretar : Al. Lapedatu. 

D-1 Preşedinte spune că va merge la Iaşi îm
preună cu d-1 Ari). Şef al monumentelor, spre a 
vedea lucrările dela Cetăţuia, 'Crei-Erarl)i şi Bar
nowski şi a cerceta cestiunea obiectelor necesare 
cultului la biserica 1\lbă din Baia. 

P .. S. Episcop al Dunării de Jos cere să se facă re
paraţii la bis. Antim şi Mii)ai Vodă din Capitală. 

Jn legătură cu aceasta, d. Pangrati roagă Comi
siunea să aprobe a se face studii în vederea res
taurării bisericii Antim, ca fost lăcaş mănăstiresc. 

Se aprobă repararea bisericii dela Bârnova. 
Se dă in cercetare Serv. tel)nic al monumen

telor cererile de reparaţii dela biserica din Mic
şuneştii-Mari (Ilfov) şi  Strâmba (Gorj) şi se în
scriu pe tablou lucrările de conservare dela mănă
stirea Bistriţa din Neamţu. 

Se aprobă lucrările de reparaţii cerute la scl)i
turile Vovidenia şi Procov dela m-rea Neamţu. 

Se aprobă planurile şi  devizurile pentru con
struirea clopotniţei dela biserica Sf. Gl)eorgl)e din 
Botoşani. 

X. Şedinţa dela 7 Iunie. 

Preşedinte : l. Kalinderu. Membri prezenţi : P. S. 
Episcop al Dunării de Jos, D. Onciul, E. A. Pan
grati, Gr. Cerkez, G. Murnu şi G. Balş. Asistent : 
N. Gl)ika-Budeşti. Secretar : 1\lex. Lapedatu. 

D. Pangrati propune ca studiile dela biserica An
tim să se facă cât mai de grabă, spre a impiedica 

eventuale modificări, iar cu facerea lor să fie în
sărcinat d. Arl) .-ajutor I. D. Trajanescu. 

D. Preşedinte face o relaţie asupra celor consta
tate cu prilejul vizitei de la laşi, vizită făcută îm
preună cu d-nii Pangrati şi Cerkez şi cu d. Ari). şef 
al monumentelor : 

La Cetăţuia, în general, lucrările s'au făcut în con
diţii bune şi se vor continua după planurile apro
bate, pe dată ce Comisiunea va dispune de credite ; 
la Trei Erarl)i biserica se păstrează bine, având 
un custode special, care va face parte din per
sonalul (omisiunii ; bis. Sf. Niculae Domnesc se în
treţine de asemenea bine ; la bis. Barnovski lucră
rile s'au executat de asemenea în condiţii bune ; la 
Mitropolia Vecl)e s'au cercetat obiectele de cult 
păstrate, care sunt un adevărat tesaur artistic. 

S'au numit membrii corespondenţi onorifici ai Co
m'siunii : D-1 f:'ever Mureşeanu, profesor, pentru 
jud. laşi, D-nii G. Coriolan şi C. Moisil, profesori, 
pentru jud. Constanţa, şi D-1 D. G. Ionescu, admini
strator al Pescăriilor Statului, pentru jud. Tulcea. 

XI. Şedinţa dela 14 Iunie. 

Preşedinte : 1 Kalinderu. Membri prezenţi : P. S. 
Episcop Nifon, Dr. C. 1. Istrati, D.  Onciul, E. 1\. Pan
grati, Gr. Cerkez, G. Murnu şi G. Balş. Asistent : N. 
Gl)ica-Budeşti. :::'ecretar : Alex. Lapedatu. 

S'au numit : D-1 Remus Caracaş, în , postul de ar
l)ivar, iar d-1 C. Noe, in postul de ajutor de secretar. 

Comisiunea roagă pe d-1 Balş să cerceteze mai 
deaproape cestiunea importanţei istorice şi artistice 
a bisericii Scaune din Capitală. 

Se cercetează planurile şi devizele întocmite in ve
derea restaurării bis. din Goleşti, recomandându-se 
să se facă numai lucrările de conservare strict ne
cesare, amânându-se cele de restaurare până se va 
lua cunoştinţă in mod precis de ce fonduri dispune 
biserica. 

S'a inaintat Administraţiei Casei Bisericii pla
nurile şi deviz ele întocmite pentru restaurarea vecl)ilor 
case mânăstireşti dela Todireni, întru cât acele case 
nu sunt declarate nwnumente istorice. 

S'a l)otărît să se facă o copie după portretul lui 
Miron Costin din bis. Todireni, spre a se păstra in 
colecţiile Comisiunii. 

Cu privire la colecţiile plastice, după propunerea 
d-lui Preşedinte, se roagă d-1 G. Murnu să cerceteze 
aceste lucrări, ţinând seamă de programul indicat 
de Comisiune pentru executarea lor. 

Se aleg în comitetul de redacţie al Buletinului : 
d-nii D. Onciul, G. Murnu şi G. Balş. 

Se numeşte membru corespondent pentru judeţul 
Bacău, d-nul Ari). Gl). Sterian. 

XII. Şedinţa dela 21 Iunie. 

Preşedinte : D-1 C. G .  Dissescu, Ministrul Cultelor 
şi Instrucţiunii. Membri prezenţi : P. S. Episcop al 
Dunării de Jos şi d-nii I. K111inderu, Dr. C. I. Istrati, 
D. Onciul, E. A. Pangrati, Gr. Cercez şi G. Balş. 
Asistent Ari). N. Gl)ika-Budeşti. ::ecretar : 1\lex. 
Lapedatu. 

D-nul Ministru arată că faţă cu împrejurările prin 
care trecem, fondurile prevăzute pentru lucrările Co-
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misiunii vor trebui reduse. In consecinţă d-sa întreabă 
Comisiunea ce sumă crede di ar fi absolut necesară 
pentru aceste lucrări. 

Discutându-se cestiunea, se convine a se cere 
suma de lei 150.000, pe lângă creditul

· 
special pro

pus şi admis pentru Stavropoleos. 
1\poi se l)otărăşte : 
Să se execute lucrările la bis. Mil)ai Vodă din Capi

tală şi la fostul scl)it Sărăcineşti ; 
Să se studieze cestiunea clădirii unei case paro

l)iale în incinta fostului palat domnesc dela Hârlău ; 
Să se aprobe referatul d-lui Gl)ika cu privire la 

lucrările de restaurare ale bis. Sf. Ioan din Vaslui ; 
Să se acorde suma de lei 2000 pentru mozaicc;l lu

crat de d-1 1\l. Mil)ailescu, pictor şi bursier al Co
misiunii reprezentând pe Mell)isedec ; 

Să nu se aprobe cererea d-lui Hălăceanu cu privire 
la cedarea clădirii fostului Externat din incinta bis. 
Golia dela laşi pentru Muzeul naţional etnografic. 

Să se acorde d-lui Pavel Popescu suma de lei 1500 
pentru lucrările de pictură dela bis. Domnească din 
Curtea de fugeş ; 

Să se numească membru corespondent pentru lu
crările de pictură din intreaga ţară d. 1\. G. Verona, 
iar pentru jud. Mel)edinţi d-1 1\1. Bărcăcilă, pro
fesor la t:.-Severin. 

XIII. Şedinţa dela 28 I unie. 

Preşedinte : !. Kalinderu. Membri prezenţi : P. S. 
Episcop al Dunării de Jos, Dr. C. !. Istrati, D. Onciul, 

E. 1\ Pangrati, Gr. Cerkez, Gl). Murnu şi Gl). Balş. 
Secretar : 1\Iex. Lapedatu. 

Se prelungeşte bursa d-lui Norocea, pictor, pe 
trimestrul lulie-Septemvrie ; 

Se recomandă d- 1 Ionel loanid pentru a doun 
bursă de pictură bisericească in străinătate ; 

Se însărcinează d-nul l\rl).-ajutor 1. D. "Craianescu 
cu devizul lucrărilor dela m-rea Secu ; 

Se aprobă devizele pentru lucrările de conservare 
şi restaurare la bis. Negru-Vodă şi filiala Sf. Gl)eor
gl)e din Câmpulung ; 

Se inscrie pe tablou lucrările dela bis. fostei mă
năstiri Galata de lângă Iaşi şi dela bis. Dobrovăţ ; 

Să l)otărăşte : să se execute de o cam dată la bis. 
Corbii-Mari (Vlaşca) lucrările de întreţinere absolut tre
buitoare, in marginile sumei de care dispune epitropia; 

Să se refacă trotuarul împrejurul bis. :3f. Niculae 
Domnesc din Dorol)oi ; 

Să se ancl)eteze cestiunea dărâmării, fără autoriza
ţie, a construcţiunilor aparţinătoare fostei mână
stiri Caşin ; 

Să se ţină in suspensie cererea cu privire la lu
crările propuse pentru conservarea picturilor dela 
biserica m-rii 1\gapia ; 

Să se tacă, după propunerea d·lui 1. Kalindern, o cir
culară către epitropiile bisericilor declarate monu
mente istorice, prin care să l i  se ceară a arăta 
fondurile de cari dispun pentru reparări şi întreţi
neri, - fonduri ce urmează a se vărsa, potrivit legii , 
cu destinaţia lor specială, la Casa Monumentelor. 

E R R I\ T fl  

Să se suprime, la  pag. 60, nota 6, cele două rânduri din urmă. 
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R E D A C T I A : 
SECRETARIATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

Administratia Casei Bisericii, Bucureşti, str. Lueger, 26. 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele 
LIBRARII DIN BUCUREŞTI 

prin cari se fac abonamente şi se pot procura colecţi i  complete d in 
an i i  precedenţi (afară de anul 1 908). 

ABONANEftTUL IN ŢARA ŞI STRAINATATE : , 

PREŢUL A PATRU FASCICOLE PLUS PORTUL. 
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MONUMENTE DE PIATRĂ 
DIN 

COLECŢIA DE 1\NTICHITĂŢI 1\ .MUZEULUI DELA 1\Dl\.MCLISI 
DE 

G E O R G E  M U R N U  

--o--

In  vederea unei  bune conservan a 
obiectelor antice descoperite în ceta
tea Tropaeum şi prin împrejurimi ,  şi 
păstrate în A.damclisi  pe lângă «casa 
.Muzeului Naţional  de anticryităţi>>, încă 
din anul 1 9 1 0, când sub di recţia sub
semnatului s'au făcut cele din urmă 
săpături în urma morţi i  profesorului  
Gr. G. Toci lescu, m'am gândit la  două 
măsuri : întâi de-a c lădi  pe lângă a
ceastă casă , pe terenul  b ine situat 
ce-l poseda Muzeul Naţiona l  în co
muna A.damcl is i ,  un muzeu loca l ,  şi 
al doi lea de-a întocmi un inventar şi 
un catalog amănunţit a l  tuturor acestor 
obiecte. 

Aceste măsuri se impuneau numai 
decât, căci obiectele împrăştiate pr in 
curtea· casei amintite erau ameninţate 
nu n·umai  să fie ru ina_te de intemperi i ,  
c i  ş i  să dispară pr in sustragere sau 
înstră inare. 

.Mulţumită mi j loacelor acordate de 
min isterul învăţământului de acum 

) Planul în stil clasic a fost conceput de A.ri). Sp. 
Cegăneanu, dar din lipsă de mijloace îndestulătoare 
sau acordate la timp (şi nu în răstimpuri indepăr� 

auletlnul Collţisiunii MÎmumentelor Istorice. 

patru ani  încoace,  întâ ia mea do
rinţă a şi fost adusă la  îndepl in i re ; 
un muzeu sol id clădit din piatră , cu 
vestibul  şi cu două mari încăperi b ine 
luminate a luat fi inţă nu numai  în fo
losul anticryităţi lor tropeense, ci şi 
spre împodobirea înflo rito rulu i  sat 
.A.damcl is i ,  unde el este cea mai im
punătoare clădire publ ică 1 ) ; din ne
norocire, mai sunt de făcut în interior  
şi  în  p reajma lu i  încă  une le  adaose 
şi  îmbunătăţi r i ,  cari nu s'au putut face, 
cum se aştepta , în acest an ,  când eve
nimentele externe au absorbit toate 
fonduri le disponibi le ale m inisteru lui .  

. Cu oarecari jertfe materia le  modestul 
muzeu dela .A.damcl isi va răspunde 
pe depl in scopului pentru care e me
n it, descl)izând cu bun augur era mu
zeelor p rovinciale sau regionale ,  de 
care ţara noastră are astăzi atâta tre
buinţă.  

.A. doua măsură ,  inventa riarea şi  ca
taloga rea obiectelor, trebuia luată de 

tate) e l  n 'a  putut fi executat în  intregime ş i  in  con� 
diţiunile prevăzute de ari)itect. 

13 
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asemenea cât mai  curând, dar pentru 
aceasta ven isem cam târziu ,  căci îna
intea mea aveam un trecut de aproape 
douăzeci de an i  de săpătur i ; până 
atunci mai  n imeni  n'avusese cu tot 
d inadinsul grij a de lucruri le descope
rite şi păstrate în cetate sau la  «Casa 
Muzeului » .  Acestea ca şi  mai toate 
anticb ităţi le din Adamclisi  erau la  dis
creţia celor doi gardieni ,  care nu 'f)rea 
au fost oameni de ispravă şi  n ici ţ i
nuţi de scurt în activitatea lor. Ne
gl i j enţa sau vinovăţia lor în păz irea 
avutului ce l i  se încredinţase, o do
vedesc l ipsurile ce se constată prin 
datele p rocurate de jurnalLil săpătu
ri lor. Dar câte alte obiecte descoperite 
şi neinregistrate în jurnal  au dispă rut 
fă ră urmă ? De regretat e că aceste 
obiecte nu fuseseră nic iodată inven
tariate, necum descrise, fotografiate 
o ri desenate . Aşa că adesea ori n ici  
nu se ştie provenienţa lor ; uneori se 
ştie numai cu aproximaţie, ma i  rare
ori cu siguranţă. Şi totuşi ,  c ine nu-şi 
dă seamă de ce însemnătate ar  fi cu
noaşterea lor exactă în această pri
vi nţă ? Câtă lumină n'ar deştepta în 
m intea noastră legătura lor cu ru inele 
l a  cari s 'au găsit şi de unde au  fost 
ridicate pe tăcute şi fă ră n i cio soco
teală ! Uneori înţelegerea mai bună 
sau cbiar reconstitu irea parţială a 
unor clădir i  atârnă de ele. S'ar crede 
că pr ic ina acestor neaj unsuri ar  fi 
excluziv neşti inţa sau nepriceperea. 
Unele scăpări de condeiu din scrip
tele săpături lor ne fac să aruncăm 
vina şi  asupra conducători lor tecbnic i  
a i  săpături lor, car i  în dori nta lor  de 1 
a satisface direcţiunea, a cărei p re-
di lecţie o cunoşteau ,  erau în stare să 

' ) Spre a se convinge orişicine despre adevărul 
acesta e destul să citez un pasaj din raportul datat 
din 2 Iunie 1 896 şi adresat direcţiunii de către Ari). 

distrugă ruine importante pentru a 
găsi inscripţiuni 1 ) . Aşa fi ind ,  nu ne 
miră dar  vitregia cu care au fost tra
tate oropsitele obiecte de care-i vorba. 
Starea lor de 'plâns mi-a insp i rat 
ideea înfi inţă rii muzeului local  spre 
a pune la  adăpost tot ce bruma ma i  
rămăsese d in  ele . Dar  aceasta nu era 
deajuns ; pentru a se şti ce avem şi 
a ne da seamă de importanţa celor 
celor ce avem , mi  s 'a părut că e de 
cea mai  mare nevoe să fac o l istă , 
să le numerotez şi să le studiez în
tr'un cata log i lustrat cu caracter pe 
cât se poate mai  serios şi  ştiinţific. 
De  a ici a izvorît lucrarea ce prezint 
astăzi cetitorului .  Ea cuprinde studiul ,  
în primul rând, al  obiectelor de pia
tră colecţionate în decursul vremi i  
din cetate şi  din împrejurimi le ce
tăţi i ,  uneori din depărtări de peste 
30 k m . , de pe unde mai de mult au 
fost că rate de locuito ri spre a le  fo
losi la nevoile lor (la case, la fântân i ,  
l a  morminte, ş. a.) ; pe lângă asta ea 
mai cuprinde şi  descrierea câtorva 
monumente de piatră care se a�ă în 
cetate la locul ,  unde s'au descoperit. 
Date fi ind împrej ură ri le neprielni ce, în 
care s'au păstrat aceste obiecte, e de 
prisos a aminti greutăţi le ce am întâm
pinat la întocmirea acestei lucră ri. Se 
înţelege dela s ine că stab i l i rea prove
nienţei lor a fost cea dintâi greutate 
de care m'am izb it, căci  în afară de 
însemnă rile răzleţe din scripte , n'avem 
în această privinţă nici o mărturie 
scrisă. M'am resemnat deci la  infor
maţi i le ce le-am putut culege dela 
gardieni şi  mai  a les dela unul din ei ,  
care le-a avut sub pază timp înde
lungat şi fusese în nemij loc ită atingere 

Fakler, care propune a se săpa in  întregimea ei  o 
basilică din cetate, •pentru a găsi, zice el, inscrip

jiuni, scop11l pe care-I urmărim». 
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cu conducători i  săpătur i lor ş i  di rec
ţiunea Muzeului .  Spusele lor însă nu  
le-am prim it decât cu rezervă ş i  tot
deauna contro lându-le. Cred totuş că 
în cele mai  multe cazuri datele pot 
fi socotite aproape ca  ş i  sigure, re
zultat destul de satisfăcător, dacă 
ne gândim că în curând,  precum s'a 
ş i  întâmplat, la dispariţia gardien i lor  
n'am fi avut n ic i  atâta. 

In publ icaţia de faţă am studiat 
(afară de puţine  excepţii) mai  numai 
monumente figurate, adică acele obiecte 
din colecţie, car i  p rin  forma şi re
prezintă ri l e  lor  p rezintă un interes 
ma i  mult sau mai  puţin artistic ; de 
aceea am şi exclus cele câteva pietre, 
care n'au decât o importanţă pur 
epigrafică 1 ). Gându l  meu a fost să 
scot l a  l umină o a ltă l ature din viaţa 
locuitor i lor din Tropaeum, l aturea ar
tistică, precum colegul meu Pârvan 
în cartea sa " Cetatea Tropaeum " a 
făcut-o cu deoseb i re sub raportul is
toric-epigrafic. E vorba  deci de o 
i lustrare a constatăr i lor  abstracte fă
cute pe ca le istorică, de oarece fie
care monument figurat, adică de ca
racter a rtistic, ca lucrare în genere 
de provenienţă loca lă ,  e un docu
ment concret şi  v iu  pr in care se 
manifestă treapta de cultură a po
pulaţ iuni i  respect ive . Documentele 
noastre nu sunt multe, dar sunt des
tule pentru a urmări  pe temeiul lor  
evoluţia culturală a cetăţei Tropaeum 
în cea mai mare parte din timpul cât 

1) Din colecţia mea lipsesc câteva obiecte cari au 
fost aduse din 1\damclisi la Bucureşti şi se găsesc 
acum în posesia Muzeului de 1\ntic]Jitâţi (n-ul 1 82 ,  
şi 9 ;  n-ul  62, şi 63, p. 114 ; n-ul 1 2 ,  p. 18; n-u l  39 ş i  
42, p .  19  ; n-ul  1 1 0, p. 22 ; n-ul  276, p .  26 ; n-ul 463, 
p. 33, din Catalogul Muzeului Naţional de antichi!ăfi, 

publicat de Gr. G. Tocilescu, Buc. 1 906 ; în urma 
orânduirii noi a colecţiilor muzeului aceste obiecte 
n'au putut fi cercetate, deşi unele din ele prezintă 
un interes oarecare pentru publicaţia de faţă. De 

el a fi i nţat pe pământ. Indeobşte avem 
în ele, ca  şi în ruinele cetăţi i ,  spe
cimene de produse artistice a v re-o 5 
veacuri ,  adică din veacul a l 2-lea până 
în veacul a l  6- lea ,  ş i  ca ş i  ruinele ,  
sunt mărturi i le  cele ma i  credincioase 
ale vremuri lor de răstrişte sau de 
bunăstare, p rin  cari a trecut 'Cropaeum 
în acest decurs de vreme, cât a ş i  
dăinuit viaţa sa  ca centru greco-ro
man. I lustraţia cea mai bună a primei 
epoci ,  în care oraşul şi-a luat naşte
rea ca fundaţiune tra iană ,  e marele 
monument triumfal din Adam el is i ,  acel  
Tropaion, dela care se trage numele 
cetăţei ; l a  înă lţimea valoarei  a rtistice 
a părţi i  lu i  decorative nu ajunge n ici  
unul  din monumentele noastre f igu
rate. Ele sunt în cea mai  mare parte 
lucrări  de meşteşuga ri mai  mult sau 
mai  puţin dibaci ,  dar nu  şi  înzes
traţi cu însuşiri care ar r idica opera 
lor  l a  o concepţie de artă propriu 
zisă. Se dovedeşte şi  din această 
parte, că Tropaeum n'a fost decât 
un p rea modest centru de cultură 
greco-romană (sau mai b ine zis ro
mana-b izantină) ,  ceeace era şi  de 
aşteptat dela o cetate mai mult cu 
ca racter strategic  mi l itar şi  s ituat nu 
numai într'o ţară puţin roditoare, ci  
ş i  departe de cele două căi  de scur
gere a bogăţi i l or, marea şi Dunărea. 

Se înţelege că nu am pretenţia de 
a spune u lt imul cuvânt în această 
cl)estiune, mai  ales că nu mi-au stat 
la dispoziţie decât un număr măr-

asemenea a rămas pe dinafară "un cap de copil de 
marmură" (care nu ştiu dacă e cu siguranţă din 
1\damclisi) notat în colecţia "lstmti-Capşa" : v. 
ac. Buletin, an. IV, fasc. 15 (Iulie-Septembrie 1 91 1 ) , 
p. 142 (Const. Moisil) ; de asemenea "Trofeul lui 
Constantin cel mare" aflător acum la "Palatul ar
telor" ,  între pietrele dela monumentul triumfal din 
1\damclisi ; dar despre acesta v. Monumentul dela 

Adamclisi, Tropaeum Traiani, de Gr. G. Tocilescu, 
O. Benndorf şi G.  Niemann, Viena 1895, p. 1 29 şi urm. 
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genit de monumente, şi acelea păs
trate m ai mult din întâmplare ; u lt imul 
cuvânt e rezervat de bunăseamă mo
mentului ,  când va fi scos la  iveală 
tot materialul  arbeologic din cetate , 

din care n 'a fost încă desgropată 
decât abia a patra parte. Dar  cred 
că ş i  atunci  concluzia generală nu 
se va scbimba cu mult. 

CAPITELE DELA DIFERITE CLĂDJRI 

1 .  Capitel corintian (fig. 1 ) . 

Capitelul e fragmentat : 4 bucăţele sunt 
lipite ; restul ,  peste jumătate dintr'insul ,  a 

Fig. 1 .  

dispărut Piatră calca ră dela Asarlâk (poate 
din straturile inferioare ale carierii, cum arată 
grăuntele mai compact şi pur,  dar moale, 
şubred). Se zice că provine dela basilica
cisternă. 

lnălţimea om ,52 ; diam. om ,43 (în partea in
ferioară); înălţimea abacului om,07; laturii(� 
lu i  date înapoi cu peste om ,02 , iar colţul e 
ascuţit şi reeşit cu vreo om,07; eşiturile ro
tunjite dela mijlocul laturilor la abac om,o7. 

Abacul e scobit orizontal la mijlocul feţei 
de afară şi crestat in linii piezişe, a căror 
direcţie alternează îndreptându-se parte la 
dreapta, parte la stânga, fără însă ca ele să 
continue pe toată lungimea lui ,  ceeace se 
observă şi la foile de acantă, cum arată o 
parte in dreapta, unde suprafaţa e netedă. 
O dovadă că nu întreg calicele era exe
cutat, ci numai pe jumătate şi că deci capi
telul avea o destinaţie de semicoloană. Deo-

sebita întrebuinţare a capitelului o deducem 
şi dela neregularitatea cercului tras pe faţa 
de sus a abacului . Capitelul nu are volute şi 
calicele se leagă în cl)ip nemijlocit cu abacul .  
El e ornamentat cu două rânduri de foi de 
acantă, câte două in direcţie opusă ; din ele 
sunt păstrate trei grupuri în bună parte re
tezate : sunt foi mari dinţate, cu vârfuri foarte 
regulate şi ascuţite, învoalte şi distanţiate 
unele de altele. Capătul de jos al capitelului 
e încins cu un  brâu de frunze îndreptate în 
jos pieziş, de vreo om ,05 lăţime. 

Execuţia e îngrijită. D upă material şi după 
îngrijirea lucrărei s'ar putea admite prove
nienţa lui dela basilica-cisternă ,  dar nu şi 
după tratarea motivulu i  vegetal. Acesta, deşi 
conceput şi tratat în sensul bizantin, adică 
cu o regularitate geometrică, nu e încă di
solvat în foi singuratice mărunte, cum se vede 
la capitelele următoare ; păstrează dar încă o 
aparenţă de elasticitate şi de aceea poate 
aparţinea unui stadiu de desvoltare mai tim-

purie a capitelului bizantin (cam din secolul 
al V-lea). 

2. Capitel corintian (fig. 2). 

Fragment, aproape j umătate distrus, piatră 
calcară de .Asarlâk. S'a găsit «ceva mai de
parte de basilica-cisternă, prin moloz» . 
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Inălţimea om,46; diam. in partea superioară 
om ,60 (linia diametrului e însemnată cu corn� 
pasul de către sculptor); in partea inferioară 
Qm,36 (de asemenea însemnată) . 

La mij loc laturile abacului au câte o proe� 
minenţă emisferică ; între el şi calice inter� 
vin mici valute. Ungl)iuri le dela abac sunt 
tot reeşite ; în spaţiul dintre ele şi acantă se 
vad deasemenea urmele volutelor afrontate . 
.Aba cu! e de o grosime de om ,05; faţa îi e 
simplă, neornamentată . 

Şi aici avem două rânduri de acantă, însă 
ele sunt suprapuse şi acopăr tot spaţi ul dis� 
ponibil. Foile sunt aşezate la  rând ; vârfurile 
lor, răsări te în afară dela amândouă rându� 
riie, sunt ciuntite cu ciocanul . Ele, lucrate 
câte două perecl)i, se termină în forma unui  
«trifoiu» (cu frunze ascuţite) ş i  sunt înca
drate într'un ornament liniar in cl)ip de ar
cade pornite dela un vrej, care se ridică 

Fig. 2. 

printre perecl)ile de foi şi, alcătuind partea 
superioară a calicelui ,  se încovoaie peste a� 
ceste din urmă. 

3. Capitel corintian (fig. 3). 

Fragment, lipseşte abacul şi partea cea 
mai mare din rândul al doilea al foei de 
acantă. Piatră calcară de .Asarlâk. Dela ba
silica-cisternă. 

Diametru! ,  despre coloană, om ,45; înălţimea 
om,47 . 

Ca formă şi factură l ucrarea se aseamănă 
cu No. 2,  cu deosebirea că aici «trifoiul>> 
împerecl)iat în arcade e dublu . 

Două fragmente de capitel identic se gă� 
sesc in situ la basilica-c isternă : unul (No 3a ) 
mai bine păstrat (cu foile ciuntite de soldaţii 

Fig. 3. 

noştri, când au trecut pe timpul campame1 
trecute), are despre coloană un diam. 0�,48, 
înălţimea întreagă om ,44; două rânduri de 
acantă, din care e păstrat numai rândul de 
jos (înălţime om,24). Dela celalt capitel (No. 
3b ) se mai păstrează un fragment mic : înăl
ţime om ,2 1 ;  lăţime orn,31 . 

Toate aceste capitele (2 , 3, 3a , 3b ) lucrate 
ingrijit ca şi No. 1 ,  cum arată deplina geo� 
metrizare şi disolvare a foilor de acantă, 
aparţin unei trepte mai înaintate în desvol� 
tarea stilului  bizantin . .Asemănarea în tratarea 
fo ilor şi incadrarea lor în arcadă, cu capi� 
telele coloanelor superioare dela San Vitale 
din Ravenna 1) , ne face să credem că aceste 
capitele ale noastre datează cel puţin din 
jumătatea întâi a veacului al VI-lea ; in orice 
caz nu pot fi decât post-teodosiene. 

4. Capitel corintian (fig. 4). 

Capitelul e de marmură albă din Proco� 
nes (?) şi poartă o cruce. S'a găsit în cetate 
între via principalis şi " basilica-bizantină" ,  
aproape de altarul basilicei (greşit atribuită 
basilicei- cisterne, la care nu s'a găsit nici un 
capitel mare de marmură, ci numai  frag
mente de capitele mici, care acuin se a�ă 
în muzeul din 1\damclisi) . 

1 )  H. Holtzinger, 1\ltcl)ristlicl)e und byzantiniscl)e 
Baukunst, ed. TII, p. 1 49, fig. 231 . 
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Inălţimea întreagă om ,45; dela abac om ,06; 
lăţimea lui  (măsura după jumătatea-i păs
trată în suprafaţa lui superioară): om ,52; dia-

Fig. 4. 

metrul părţii inferioare a capitelului (spre 
coloană) om ,28. 

Păstrată o parte din faţă, un colţ dela 
abac şi crucea latină în mijlocul acestuia. Din 
suprafaţa rotundă dinspre truncl)iul coloanei 
se păstrează numai un arc, a cărui coardă 
(linia rupturei) e de om ,28; distanţa cea mai 
mare dela linia rupturei la periferie om , 1 o. 
Cercetând arcul dela circonferinţa părţii de 
jos (a gâtului ,  parte netezită, deci adaptată 
la coloană) am constatat că circonferinţa nu 
era cu totul rotundă, ci eliptică. 

A.bacul  în afară e împăliit în două prin� 
t r'o brazdă orizontală la mijloc (cfr. No. 1 ) . 
Pe o ieşitură rotundă, care merge ascuţin
du-se înspre calice, pornind dela o latu re a 
abacului ,  e sculptată o cruce, sub care e 
lăsat un spaţiu l iber redus odinioară, când 
se păstra vârful foei de acantă de sub dânsa. 

Două rânduri de foi de acantă tot Îl1 forma 
unui  «trifoiu>> .  Rândul de jos e alcătuit din
tr'un şir de mici scobituri arcuite ; ele înca
drează frunze de o formă stilizată deosebită 
(terminate în partea de sus în cl)ipul unui M. 
tare descl)is şi răsturnat) şi sunt întrerupte de 
câte o frunză mai mare care intră în rândul 
al  doilea şi se revarsă în afară. La ungl)iuri, 
între calice şi abac, e vrejul unor valute cu 
l)elice abia desenat (fără ocl)iu). 

Foile sunt cu totul stilizate, liniare. Aseme
nea în concepţie şi în lucrătură cu capitelele 
descrise. 

V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, Buc. 1 9 12 ,  

p. 1 29, fig. 38 (desen de arl). Sp. Cegăneanu): 
Buletinul Comisiunii M.onum. istorice, A.n. IV, 
fasc. 16 ( 19 1 1 ) , p. 1 86 (V. Pârvan) şi p. 1 92 
(Sp. Cegăneanu). 

5. Capitel corintian (fig. 5). 

E de marmură albă şi e păstrat în două 
fragmente, din care unul, zice-se, găsit în 
"Ceair " , în zidăria "barbară " din oraşul ci
vil (pe povârnişul dinspre răsăritul cetăţii), al 
doilea în cetate lângă ruina în formă de arcadă 
dela zidul înconjurător dinspre răsărit. 

Inălţimea om ,43 ; lăţimea abacului ,  su
prafaţa superioară peste ieşituri, om ,59. La
turea părţii de jos, despre coloană, care e 
pătrată : om ,40. 

A.mândouă fragmentele completează în bună 
parte capitelul ; lipsesc colţurile abacului  şi 
un colţ dela partea de j os,  care sunt ciun
tite. A.bacul e în afară tot împărţit în două 
printr'o scobitură orizontală şi are în mijlo
cul fiecărei laturi tot ieşituri semicircu lare 
cari se subţiază mereu în jos şi au capătul 
ţuguiat. Pe ele nu e sculptată crucea, dar 
aceasta putea fi tratată în colori. 

Două rânduri de acantă. Intocmirea şi lu
crătura foilor şi a ornamentaţiei e aceeaş ca 
la No. 4. Capitelul în deobşte seamănă cu 
acesta ; el e însă lucrat pe toată suprafaţa 

Fig. 5. 

externă , ceeace înseamnă că era pus astfel 
în cât să poată fi văzut din toate părţile. 
Pe lângă asta e mai puţin bogat şi înflo-
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rit ca cel precedent, dar după concepţi a-- � 
tratarea acantei el poate: fi socotit ca fiind 
din aceeaş epocă şi poate dela aceeaş ba
silică. 

6-7. Fragmente de capitele corintiene (fig. 6-7). 

Două fragmente de capitele de marmură 
(printre pietrele colecţiei am mai găsit încă 
două fragmente mici) . Se păstrează numai 
un colţ de abac cu o parte din calice. Sunt 
descoperite în cetate la ruinele «basilicei 
bizantine». 

Fragmentul mai bine conservat : înăltimea 
0111 ,30 ; diametru ! ,  despre coloană, om ,26. 

Două rânduri de foi de acantă ; cele din 
rândul de sus cresc din aceiaşi rădăcină şi ,  
trecând prin spaţi ul intermediar, se învoaltă 
subt abac. Subt cele două rânduri o coroană 
de frunze de acantă ._lucrate : orizontal dela 
dreapta la stânga. Toată � faţa disponibilă 
e acoperită de decoraţia vegetală. Frunzele 
bogate, spinoase, dinţate, lucrate a-jour cu 

Fig 6-7 

sfredelul, imitează ceva mai de aproape na
tu ra : cel mai apropiat de capitel ul teodosian 
(sec. V). 

8. Un fragment de capitel bizantin (fig. 8). 

Găsit în cetate, prin molozuri, nu se ştie 
anume când şi unde. Piatră compactă , puţin 
scoicoasă de Asarlâk. Se păstrează numai o 
bucată dela abac. 

Inălţimea fragmentului  om ,24 ; lungimea 
abacului pătrat om' 1 9 . Abacul e împărţit pe 
margine în două printr'o scobitură orizon
tală. Subt abac îşi distinde aripele un vul
tur, al cărui cap e fărmat ; rămâne în fiinţă 
o parte din aripi şi corpul. Penele şi jumă
tate din aripi sunt lucrate din zigzaguri ori
zontale, penele dela capătul aripilor in linii 
drepte, deci convenţional. 

Lucrarea e executată cu o unealtă dinţată ; 
aceasta aminteşte coloanele dela basilica
cisternă. Faptul acesta şi identitatea pietrei 

F;g. 8. 

ne-ar p1 1 tca permite să punem acest capitel 
într'o legătură oarecare cu această ba
si lică . 

Acest «vultur» nu este unic intre obiec
tele descoperite în 'Cropaeum. Scriptel e să
păturilor amintesc în câteva rânduri despre 
«aquile romane» găsite în cetate. Intr'un ra
port din 1 892 ( 1 -1 1  Iunie) arb. Polonic ne 
spune că la săpătura făcută pe via prin
cipalis, în partea despre sud, cbiar pe 
stradă, s'a găsit «Un cap de aquilă romană» 
bine conservat (v. desenul său ce însoţeşte 
planul  de situaţie datat din 1 1  Iunie acelaş 
an) ; de asemenea pe lângă poarta de Est, 
tot pe via principalis, s'a dat de o «aquilă 
romană» (1 Septembre 1 893) şi de «o p iatră 
cu o aquilă romană» lucrată în n::lief (v. 
desenul d-lui Polonic din raportul său datat 
din 1 2  Iunie 1 893) ; mai e vorba în sfârşit 
şi de un «fragmen� de picior de aquilă» 
aflat în faţa sudică a basilicei-cisterne (arb. 
Mironescu,  1 1  Septembre 1 907) . Despre 
soarta tuturor acestor aflări nu  se ştie ni
mic. Afară de relief, vu ltu rii amintiţi sunt 
de bună seamă de origmă o ecorativă arl)i
tectonică. Dela care anume ruină provin, e 
peste putinţă de stabilit. Fapt sigur  este că 
vulturii, cum arată exemplarul nostru, au 
fost o anexă decorativă la anumite capitele de 
provenienţă pur bizantină : cf. Diebl ,  Manuel 
d'art byzantin , Paris 1 9 1 0, p. 1 31 : biserica 
Sf. Dimitrie din Salonic are capitelul cu 
ungbiuri decorate cu figuri de vulturi ; v. 
ibid. p . 1 33, fig. 6 1 ; asemenea biserica Sfân
tului Ioan din Constantir. opol : v. A. Riegl , 
Stiljraaen, Berlin 1 893, p. 276, fig. 1 42. 
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9 - 14. Capitel ionian (fig. 9). 

9. Origina"i nu se ştie ; se zice a fi dela ba
sili ca-cisternă, dar aceasta e peste putinţă ; 
nici lucrătura, nici provenienţa pietrei - e 
doar din piatra frumoasă gălbue din Enige
nu permit s'o admitem , mai ales că cunoa
ştem acum capitelele dela această basilică . 
.Afară de un colţ dela partea inferioară, rQ
stul e bine păstrat ; o volută e ruptă. 

Inălţimea cu abacul 0111 , 1 4 ; abacul nu e de
plin pătrat : 0!'!,375 X 0111 ,41 ; distanţa intre 
volute, de faţă 0111 ,555 ; in lature 0111,35 ; diam. 
coloanei 0111,358. 

E un tip obişnuit de capitel ionian, cu un 
singur ov şi cu palmetă abia executată. Vo
lutele nu sunt simetrice ; ele sunt lucrate cu 
mâna şi cu o asemănare aproximativă. Lu
crarea e ingrijit făcută, curăţică ; ingrij irea 
execuţiei aminteşte friza Tropeului din .Adam-

Fig 9. 

clisi, cu care însă nu se poate compara in 
sigu ranţa liniilor şi a desenului. 

Un al doilea exemplar (Fig. 9) în stare 
ceva mai bună s'a descoperit în ruina din 
stânga intrării dela poarta de răsărit a cetăţii 
la săpăturile făcute in 1 9 1 0 ; el se găseşte 
adăpostit în casa gardianului  de lângă cetate. 

Pe lângă aceste două mai sunt alte 5 ca
pitele de ordin ionian şi de diferite dimen
siuni toate din piatră calcară, de provenienţă 
necunoscută şi de o execuţie neegală, în ge
nere rudimentară. De aceea mă şi mărginesc 
numai a le inregistra : 

1 O. Lucrat in suprafeţe netede, lipsit de 
orice ornamentaţie. 

1 1  . .Analog cu n-ul 1 O, dar din piatră de 
o calitate foarte proastă, poroasă şi cocl)i
liferă. 

1 2. Grosolan lucrnt numai pe o faţă şi in 

cele două laturi (in dos suprafata e lăsată 
netedă) ; intre volute are ca ornament ovuri 
şi palmete (fig. 1 2 ,  jos). 

Fig. 10 (No. 12 şi 13). 

1 3  . .Analog cu n-ul 1 2 ,  de care se deose
beşte fiind mai mic şi având între volute o 
ornamentaţie mai complicată, dar nedesluşită. 

1 4 . Foarte superficial lucrat. Intre volute 
un şir de ornamente în formă de zigzaguri, 
iar sub volute o friză de ovuri primitive. 

In cetate pe via principalis s'a descoperit 
1� săpăturile din 1 9 1 0  un mare număr de ca
pitele, unele cl)iar cu imposte, cari se a�ă in 
faţa locului şi despre cari nu e vorba aici 
(un exemplar v. fig. 1 1 ) ;  o dare de seamă 

Fig. 1 1 .  

generală asupra lor e făcută d e  mine ; v .  Bu
letinul ( 1 9 1 0) : Noi săpături în cetatea Tro
paeum (extras, p. 1 2  şi urm.) 
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MONUMENTE FUNERARE 

15. Stela funerară a lui Daizus (fig. 1 2). 

Stela a fost găsită în cetate pe via prin
cipalis, unde era aşezată ca lespede deasu
pra canalulu i  cu inscripţiunea dedesubt ; e 
unul din multele monumente funerare, de 
care a fost despoiat cimitirul păgân la re
construirea cetăţii în anul 3 1 6  sub Constan
t�n cel mare pentru a servi ca material de 
construcţie şi , cu deosebire, la acoperirea 
acestui canal. Piatră calcară locală scoicoasă 
tăiată în patru ungl)iuri cu faţa de căpetenie 
împărţită în trei cadre. E ruptă în şase bu
căţi ; îi l ipseşte numai o bucată din colţul 
de jos dela laturea stângă. 

Inălţimea totală 3111 ,05 ; lăţimea 0"\92 ; 

grosimea 0111 ,25 ; câmpul inscripţiuni i  lung 
1 111 ,08 ; lat 0111,50 ; dela cadrul de mijloc : 
înălţimea om ,45 ; lăţimea 0111,54 ; de sus : 
înălţimea 0111 ,38 ; lăţimea 0111 ,55. 

Suprafaţa stelii a suferit mult ; fiind ex- · 

pusă intemperii lor vreme îndelungă, şi-a 
pierdut netezimea şi e pe alocuri bortelită 
în urma căderii scoicelor ce erau încrustate 
într'insa. Cele trei câmpuri depe faţa ei 
sunt încadrate într'un  cl)enar care înfăţi
şează in cl)ip de spirală vrej uri de viţă de 
vie, cu struguri şi frunze stilizate, răsărind 
toate dintr'un vas cu două toarte in formă 
de crater, aşezat în mijlocul laturei de jos 
a cl)enarului. Peste câmpul inscripţiei, care 
ocupă cea mai mare parte a tablei de pia
tră , împărţite printr'o bandă de decoraţie de 
aceeaş natură (numai vreju ri ,  patru spirale 
simetric aşezate) se suprapun două câmpuri, 
din care unu l ,  cel dintăi , cuprinde la mijloc 
o coroană atârnată de cordele, iar in cele 
patru colţu ri câte o rozetă. Relieful din cârn
pul de sus încl)ipueşte un  călăreţ, călăreţul 
aşa zis tracic, care, ţiind in mâna dreaptă 
o suliţă de vânătoare eşită din cadru, dă 
busna in trap spre dreapta către un copac. 
Călăreţu l  e îmbrăcat într'o tunică şi o l)la
midă care �utură în aer. El pare a avea o 
cizmă în picior. Copacul noduros şi în�orit 
ocupă tot .ungl)iu l din dreapta ; are fructe 
rotunde şi seamănă a fi un portocal .  Cl)iar 
in colt se vede un  fruct rotund,  încunjurat 
de şase foi învoalte. Şarpele ,  care proba
bil era încolăcit pe truncl)iul copacului, nu 
se mai recunoaşte. 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice 

Lucrarea întreagă, care poate fi sigur da
tată de pela sfârşitul veacului  al 2-lea d. 
Hr. şi e prin urmare un interesant docu
ment de artă provincială din această epocă, 
e una din cele mai bine executate între cele 
găsite în cetate ; desenul e mai mult sau mai 
puţin corect, silueta călăreţului şi a calului 
nu e lipsită cu totul de viaţă (numai piCto
rul drept de nainte al calu lu i  e intru câtva 

Fig. 1 2. 

greşit desenat). Decoraţia vegetală e însă geo
metrizată convenţională şi l ipsită de fineţă. 

Inscripţia : Gr. G. Tocilescu, Fouilles et 
recherches archeologiques en Roumanie, Bu
carest 1 900, p .  1 96 sq.  No.  1 8. Monumen
tul funerar e încl)inat lu i  Daizus Comozoi 
de către cei doi fii ai săi Justus şi Valens 
după a. 1 70 d. Hr. şi e un preţios docu
ment despre romanizarea Dacilor : v. V. Pâr
van , Cetatea Tropaeum, p. 28. 

1 6. Stela funErară a lui Scoris (fig. 1 3) .  

A..ceeaş provenienţă şi tot piatră locală ca 
şi n-ul  1 5  ; lespede de formă pătrungl)iu
lară, dar cu dimensiuni mai reduse : 

] J.  
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lnălţimea 2111 ; cu cepul ce se împlânta în pă
mânt 2 111 ' 1 8 ; lăţimea om ,82 ; grosimea om ,27. 

Câmpul inscripţiei : înălţimea om ,60, lăţi
mea 0"\42. Cadrul dela mijloc : îm'ilţime 0111,3 1 ,  
lăţime om ,53 ; cadrul de sus : înălţime om ,36 , 
lăţime om ,53. 

Intr'un cl)enar larg, împodobit cu vrejuri 
şerpuitoare de viţă de vie, cu frunze şi stru
guri , răsărite dintr'un vas în formă de crater 
ornamentat şi mai plastic redat decât la nu
mărul  precedent, aşezat la mijlocul Jaturei 
de jos a cl)enarul ui, avem trei panouri, dintre 
cari cel dintâi (de jos în sus) cuprinde in
scripţia , care, în l ipsă de spaţiu ,  atacă în toate 

Fig. 13. 

laturile pervazul lui ; cel dela mijloc înfăţi
şează în relief ospăţul funebru ; pe o eline 
cu răzimătoare şi cu două picioare rotunzite 
în laturi şi cu o masă cu trei picioare în faţă 
(propriu zis dedesubt) se văd busturile a trei 
personaje în aceeaş ţinută, cu faţa nainte, cu 
braţul stâng trecut pe subt piept (probabil 
ţin în mână ceva care n u  se poate desi uşi). 
Personajul din dreapta noastră e vădit mai 
mare, poartă barbă şi poate fi ţatăl. Cele două 
figuri din stânga sunt mai reduse şi sunt 
prin urmare persoane mai tinere : copiii lu i .  
Scena e întregită la  dreapta cu a patra fi
gură : o femee îmbrăcată in l)iton Jung tras 
peste cap în formă de văi (vălu l  formează 
un fel de cadru plastic in jurul capului) şade 
pe un scaun parcă dusă pe gânduri . Capul 
cu părul împărţit în două printr'o cărare e 

întors cu faţa întreagă spre privitor ; mâna 
dreaptă e dusă sub bărbie şi pare că-şi spri
jină cu ea capul ,  iar braţul stâng, lăsat în 
jos, e dus spre genuncl)i ; :n  mână ţine un 
obiect nedefinit. 

�cena din panou! de sus, despărţit de cel 
dela mijloc numai printr'o simplă vergea, în
fătişeazfl un călăreţ, călăreţu l tracic, care 
merge în trap la dreapta. El e îmbrăcat în 
tunică scurtă şi încinsă la mijloc, iar cu 
dreapta ridicată în sus ţine o coroană. Sub 
picioarele ca lu lu i  un  câne fuge în aceiaş di
recţie dând goană unui iepure, care se dă 
tumba sub copitele din faţă ale calului .  La 
margine, în dreapta , stă în picioare o femee 
privind tot de faţă ; ea e învăluită în l)ima
tion tras peste cap în formă de vă i .  Lângă 
piciorul femeii, în colţ, se vede un obiect 
rotund ; la marginea din stânga, peste coada 
calului, o reprezintaţie nelămurită (în formă 
de vergi verticale cu un nod la mijloc). 

Toată această decoraţie nu-şi mai păstrează 
amănuntele originale ; feţele figurilor sunt mai 
toate stricate. Execuţia şi desenul sunt cu 
totul naive, grosolane. Numai faţa figurii fe
meeşti din panou! de sus e mai cruţată : toate 
părţile ei se văd desluşit ; capul e ceva mai 
bine tratat şi are oarecare expresie ; arată 
trăsături matronale, care pornesc din tradiţia 
tipului  clasic al Demetrei. Picioarele dinapoi 
ale calului  păcătuesc prin lipsă de perspec
tivă (cel din laturea opusă e aşezat mai jos 
spre a fi văzut, ceeace e un procedeu pri
mitiv) . Stela aceasta arată ca lucrare o treaptă 
de scoborîre faţă de cea precedentă ; datarea 
ei cată dar să fie pusă cu ceva mai târziu -
în j umătatea întâi a secolului al 3-Jea. E deci 
şi ea un document de artă locală de naintea 
erei constantiniane. 

Despre inscripţie şi cuprinsul ei v. Gr. G. 
Toci lescu , Fouilles et recllerches, p. 1 97,  No. 1 9; 
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, p .  28. 

17. Stela funerară a Iu l iei Ol impia (fig. 1 4). 

Lespedea e din piatră albă calcară din 
localitate ; s'a descoperit şi se află în faţa 
de vest a basilicei-cisterne, lângă via p rin
cipalis. Luată dela cimitir, ea a fost între
buinţată aici la lespeduirea curţii acestei 
basilici. 

E ruptă in două bucăţi : înălţimea celei de 
sus 1 111 ' 1 3 ; de jos 0111 ,97' lăţimea om ,85, gro-
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simea 0111,32. Nu e mărimea primitivă, căci îi 
lipseşte o bucată din partea inferioară, unde 
se vede că a fost ciuntită şi apoi cioplită 
spre a fi adaptată la noua ei destinaţie ; 
cioplită e de asemenea şi marginea de sus 
dela bucata inferioară , ceeace înseamnă că 
bucăţile au fost deosebit folosite. Stela se 
completa în partea de sus printr'o deosebită 
piesă decorativă, cum arată gaura pătrată 
dela mij locul laturei înguste, în care ea era 
îmbucată. Ruptura s'a făcut cl)iar pe câmpul 
inscripţiei, care însă n'a fost atinsă, căci ea 

Fig. 14 

cuprinde numai o parte din acest câmp. 
Inscripţia, needitată până acum, e urmă
tom·ea : 

O M 

C •  V ESIVS P H  

I LETVS I V L I EO 

UMPl E · COIV 

G l  • BENE • M ER 

ENTI · P · VJXIT • A 

XXV · A VETE V I  

ATORE 

Câmpul inscripţiei e săpat într'un cadru 
arl)itectonic : laturile lui sunt doi pilaştri cu 

1 )  Cfr. asemenea capete sau măşti decorative la 
Trajaneum din Pergamon (datat din 1 10 d. fjr.) în 
Durm, Die Baukunst der Griec!Jen, a 3a ed . . p. 358, 
fig. 350 a. 

capitel de ordin corintian ,  intre volutele că
ruia e reprezintat in relief câte un căpuşor 
decorativ 1) ,  din care cel din dreapta noastră 
e păstrat în stare mai bună : faţa netedă ro
tundă, binişor modelată,  încunjurată de plete 
stufoase. Pilaştrii sprij ină o adâncătură semi
rotundă în formă de arcadă (diam. om,45), 

mărgenită de o ciubucărie profilată în trei 
semicercuri netede. Deasupra inscripţiei, în 
spaţiu l  dintre cele două capitele şi adâncă
tura arcuită e relieful unui  bust de femee 
tânără cu capul rotund (înălţime om ,28, lă
ţime om ,28) , cu aceiaş modelare ca şi la căpu
şoarele amintite, cu fruntea Iată netedă, cu 
ocl)ii mari bulbucaţi, cu conturul sprâncene
or bine l)otărit ca şi tăiat în lemn şi cu o 
prea lăţită cavitate oculară ; nasul e ciuntit ; 
regiunea gurii e mai bine conservată ; liniile 
oblce cari pornesc dela aripele nasulu i  se 
arcuesc împreajma gurii şi formează un cerc 
cu depresiunea de sub buza inferioară, ceeace, 
împreună cu linia mediană cam ascendentă 
a gurii ,  dă feţii expresia unui zimbet şi-o 
apropie de tipul de bărbat cunoscut dela 
metopele monumentulu i  triumfal din 1\dam
clisi (cfr. "portretul " de acolo a l ui Traian) . 
Masa părului încl)eiat în creştet ca într'o pe
riniţă înconjoară faţa până la n ivelul băr
biei şi seamănă a colac împărţit peste frunte 
de o cărare şi vârstat prin dungi paralele, 
trase toate înlături ; bustu l  figurii e cu totu l  
stricat. Capul are o fizionomie individuală, e 
deci un  portret : reprezintă · probabil pe ră
posata Iulia Olimpia moartă la vârsta de 25 
de ani 2) . 

Câmpul pătrat al cadrului de peste arcadă, 
câmp cu care se isprăveşte decoraţia în 
partea superioară şi care aici e liber adăogat 
în locul obişnuitului fronton al acestui tip 
de monumente funerare, e împodobit cu nouă 
rozete (trei sunt învoalte) de diferite forme 
şi mărimi, din care cea mai mare e la mijloc, 
iar restul sunt presărate în jurul acesteia, 
fără gând de simetrie. Cele două cl)enare 
lăturalnice sunt decorate cu vrej şi frunze 
stilizate de iederă, şi încoronate la colţul de 
sus cu jumătăţi de palmete ; cl)enarul de sus 
e lăsat cu faţa netedă. 

2 )  Portretul cetăţenilor devine, dela 1\drian incoace, 
o parte integrantă pe pietrele mormântale : v. 1\lt
mann, Die rămisc!zen Grabaltăre der Kaiserzeit, Ber
lin 1 905, p. 210. 
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Lucrarea e una din cele mai curăţele şi 
mai îngrijite din câte s'au găsit în cetate. 
Dacă artistului  ii lipseşte sentimentul fin tec
tonic, dar nu şi gustu l  de detaliu lucrat cu 
acurateţă. Calităţile lucrării , apropierile de 
timpul  lu i  Traian ,  tipul bustu lui şi acceso
riile acestuia, precum şi caracterul grafic al 
inscripţiei ne fac să credem că stela da
tează cel puţin dela inceputul secolului al 
3-lea, dacă nu cl)iar dela sfârşitul celui de 
al 2-lea. 

18.  Stela funerară a lui  Ulpius Rrchidamus. 
(fig. 15) .  

Piatră calcară locală ; se ană in  faţa de
spre apus a basilicei-cisterne, unde s'a găsit ; 
avea aceeaşi destinaţie ca şi stela Iul iei 
Olimpia. Se păstrează doar partea supe
rioară, dela care lipseşte numai corona
mentul ; restul ,  cam dela mijlocul inscripţiei 
in  jos, e rupt şi dispărut. 

Inălţimea cea mai mare 1 m, 1 6 , lăţimea 
om , 73, grosimea om ,28. 

Cl)enarele sunt împodobite cu motivul vre
jului  de viţă de_vie, cu ciorcl)ine şi foi ,  lu-

Fig.  1 5. 

crate cu totul după _tipicuri .  In cadrul de 
peste câmpul inscripţiei e o coroană, sub 
care sunt înnodate cordeluţe. Decoraţia se 
încl)ee cu un al treilea cadru, probabil în 
formă de fronton, dela care însă n'a rămas 

decât o parte ; câmpul lui e decorat la un
gl)iuri cu câte o palmetă , iar la mijloc cu 
un con de pin, un  motiv care joacă un  mare 
rol la decoraţia monumentelor funerare 1). 

Inscripţia înjumătăţită, întâia oară publ icată 
aici, sună : 

D M 

VLPARCI DA 

M O PATRI ET 

VIXANISX\1 

ETVLPH E L P I D 

MATRIVIXAN 

19. Stela funerară a lui  L. Remil ius Severus. 
(fig. 16). 

Piatră scoicoasă calcară din localitate, s'a 
găsit şi se află in apropiere de "turnul-ma
gazin"  lângă zidul de apus al cetăţi i ,  între 
zid şi baptisteriu l  " basilic ei de marmură " ,  

Fig. 16. 

unde a fost adusă dela cimitirul pagan şi 
întrebuinţată ca şi celelalte pietre funerare 

1) Cfr. F.  fjettner, Die rămiscllen Steindenkmăler 

des Provinzialmuseums zu Trier, Trier 1893, la 
11- 1 1 1 212. 
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la reconstruirea oraşului .  Ruptă în două pe 
câmpul inscripţiei ; ciuntită la colţul stâng în 
partea superioară şi cea inferioară cu o bu
cată în laturea stângă şi în cea de jos. Su
prafaţa e împărţită în trei câmpuri. 

Inălţimea cea mai mare 2m ,76 ; lăţimea 
om ,88 ; grosimea 0"' ,31 .  Câmpul inscripţiei : 
înălţimea 0"' ,9 1 , lăţimea 0"' ,47 ; cadrul de 
mijloc : înălţimea 0m ,41 lăţimea 0"',55 ; ca
drul de sus : înălţimea om ,34, lăţimea om ,64. 

Cele trei câmpuri încadrate într'o vargă 
de mulură ,  sunt înconjurate şi despărţite 
între ele printr'un cbenar împodobit cu vre
juri de viţă de vie, frunze, struguri şi spi
rale. Cadrul de jos cuprinde inscripţia, care 
îi umple întreagă suprafaţa. Relieful câmpului 
dela mijloc reprezintă un  ospăţ funebru . 
Pe patul mortuar,  între cele două speteze 
lăturalnice ale patu lu i ,  două figuri pe ju
mătate culcate ; bărbatul ţiind în stânga sa 
o cupă , în dreapta sa întinsă o coroană ; 
femeia, alăturată la stânga lu i ,  ţine dease
menea o cupă cu mâna stângă, pe când 
braţul  drept e lăsat in jos şi are degetele 
dela mână desfirate. In faţa patul ui - aici , 
din l ipsă de perspectivă, sub pat -între 
cele două picioare strujite ale clinei se vede 
masa-triped cu obiecte de ale mâncării pe 
dânsa ; iar la stânga, la acelaş nivel cu masa, 
o figură mică de copil , servitorul ,  aducând 
in dreapta sa un  ulcior cu vin şi ţiindu-şi 
mâna stângă la piept. Scena se completează 
cu a patra figură : o femee aşezată în scaun 
la stânga la nivelul personajelor culcate, cu 
dreapta ţiind ridicată în sus o coroană, iar 
cu stânga dusă la piept ţiind o cupă. In 
sfârşit, sub scaunul acestei din urmă figuri ,  
se  vede în profi l ,  îndreptată spre stânga, 
figura unui câne. Capetele tuturor persona
jelor din această scenă, unt întoarse către 
privitor. Faţa lor e netedă, amănuntele sunt 
pierdute şi nu se mai văd decât od)ii figurii 
de pe scaun.  

Desen grosolan ; capetele prea mari, feţele 
cu totul rotunde, toate lucrate scbematic şi 
fără nici un sentiment de viaţă : ocbii depăr
taţi , părul împărţit in şuviţe paralele sau în 
bucle rotunzite, cutele sunt l ini i  încrucişate. 

Cadrul de sus, cu care se încbee decoraţia 
lespedei, cuprinde la mijloc, între patru ro
zete, o coroană cu două cordele legate de 
ea şi cu capetele �uturate înlături. 

Caracterul grafic al inscripţiPi şi n umele 
Severus dintr'insa ne arată că monumentul 
datează din jumătatea întâi a secolului al 
3-lea d. Hr. 

Stela fu descoperită în campania din 1 896 ; 
despre ea vorbeşte ingin. Fakler în rapor
tul său din 2 Iul ie acelaş an (unde dă şi 
dimensiunile ei în mod aproximativ) ; i nscrip
ţia e publicată de Gr. G. Tocilescu în 
Neue Inschriften aus Rumănien (extras din 
Arcbăol.-epigr. Mitteilungen , Jabrg. XIX, 
Heft 1 ) , Viena 1 896. 

20. Stelă funerară fără inscripţie (fig. 1 7) . 

Stela e în formă de ediculă ; s'a găsit în 
1 896 la Regepcuiuz (lângă Dobromir de sus 1 
la pragul casei unui Tătar. Piatră calcară 
gălbue. Se păstrează aproape jumătate din 
stelă ; partea inferioară (cu inscripţia ?) a fost 
tăiată anume spre a fi întrebuinţată ca pia-

Fig. 1 7. 

tră de prag cum arata fata:din dos, care e 
tocită de călcare. 

lnălţimea cea mai mare 0111 ,64 ; lăţimea cea 
mai mare om ,74 ; grosimea 0"\26 ; lăţimea 
cadrului 0 ,57 ; înălţimea lui ,  până la partea 
ruptă, 0111 ,36; baza frontonului 1110,45; latu rea 
lui om ,26. 

Rău păstrată ; în partea de sus e ciuntită 
şi roasă, şi în genere toată suprafaţa e smă
cinată. Frontonul e ocupat de un cap de Me
duză tratat foarte rudimentar : ocbii, nasul 
şi gura desenate scbematic, sunt abia ebo
şate. Părul împărţit în două mase râură în 
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dungi paralele dela creştet la vale de o parte 
şi de alta şi ocupă o parte din laturile fronto
nului .  La acrotere se disting ungl)iuri supra
puse ca un inceput al unui ornament geometric. 
In cadrul de subt baza frontonului  sunt sculp
tate în forme grosolane,  parcă tăiate în lemn 
şi disproportionate (truncl)iul şi membrele 
prea reduse faţă de cap) , patru figuri omeneşti 
stând în picioare in ţinută dreaptă sub patru 
arcaturi cari au aparenţa unor aureole ; fi
gurile sunt de aceeaşi înălţime şi cu faţa în
dreptată spre privitor. Ele stau câte două îm
perecl)iate, un bărbat şi o femee. Personagiul 
dela stânga e un oştean inarmat ; în dreapta 
ridicată ţine un pilum,  cu stânga duce spre 
p iept un scut rotund ; e îmbrăcat în tun ică 
lungă ; picioarele, desigur încălţate, sunt rupte 
ca şi la celelalte figuri (împreună cu restul plă
cii). La stânga lui figura de femee îşi razimă 
braţul drept de umărul răsboin icu lui ,  iar 
stânga o ţine la piept. Părul ei cu cărare la 
mijloc, poate acoperit cu un văi , atârnă de 
amândouă părţile în cl)ip de perniţă până 
mai jos de urecl)e. Femeia e îmbrăcată în 
peplos, ale cărui cute sunt abia indicate sub 
mâna stângă. Figura a treia e un civil în 
tunică lungă cu stânga lăsată în jos ; cu 
dreapta, dusă la  mij loc peste brâu , ţine un  
obiect, care nu  poate fi desluşit din lipsă de  
precizie (volumen ?). Figu ra a patra �u faţa 
stricată e o femee îmbrăcată la fel şi are 
aceeaşi ţinută ca şi cea dintăi ; se deosebeşte 
numai întru cât cu braţul stâng (care în lipsă 
de spaţiu ese din cadru şi atacă cl)enarul) 
ţine la piept un copilaş îmbrăcat în tunică 
scurtă şi cu mâna dreaptă ridicată în sus. 

Relieful nostru e fără îndoială dela un  
mormânt ş i  datează probabil dela sfârşitul 
secolului al 3-lea ; decoraţii mai bine pă
strate la monumente funerare ne arată iz
vadul ce-a avut în vedere autorul lucrării : 
e vorba de un  portic cu arcade înlăuntrul 
cărora era încl)ipuită figura omenească ; el 
a suprimat stâlpii de despărţire ai panourilor 
şi-a lăsat arcadele suspendate dând astfel 
i ncadrării capului  forma unei aureole. Amă
nuntele decoraţiei arl)itectonice n 'a putut să 
le redea decât prin linii ,  confuz. Pentru în
ţelegerea şi datarea relieful ui cfr. sarcofagul 
dela Redea sau dela Celei din colecţiunea 
Muzeului  de anticl)ităţi din Bucureşti : Gr. 
G. 'Cocilescu, Monumente Sculpturali, _ I I ,  
N. 541 , n-u l  20 (fig. 20, faţa a) = de acelaş, 

Dacia Înainte de Romani, (tab. IX-XII) , 
şi Kieseritzky-Watzinger, Oriechische Orab
relie_(s aus Siidrussland, Berlin 1 909, fig. 
281 , planş. XIX şi p. 22. Cea mai apropiată 
analogie în concepţie şi tratare e piatra mor
mântală din Komorn (Ungaria) în Archaeo
logiai Ertesită XXII (1 902) , . 31 şi 29 şi 
Fr. Studniczka, Tropaeum Traiani, p. 1 3 1 ,  
fig. 68. 

21.  Fragment de stelă funerară. 

Piatră din cariera locală (piatră calcară, 
albicioasă) , găsită în cetate printre dărâmă 
turi. E păstrată numai o parte din laturea 
stângă, cam dela mijloc in jos ; celelalte trei 
laturi sunt ţândurite. Dimensiuni le fragmen
tului : inălţimea om ,65 ; lăţimea 0"',59 ; gro
simea om, 1 9.  

In colţul unui  cadru , ale cărui cl)enare 
erau împodobite cu reliefuri ce încl)ipuiau 
vrejuri de viţă de vie cu frunze şi struguri 
grosolan executate, se vede rămăşiţa repre
zintării unui  ospăţ funebru : pe o eline, dela 
care se mai păstrează speteaza laterală şi 
partea din stânga împreună cu piciorul strujit 
al patului ,  se vede restul figurii ,  pe jumătate 
culcată, a răposatului  îmbrăcat în l)iton cu 
multe cute şi având în mâna dreaptă întinsă 
un obiect rotund, desigur  o coroană. Subt 
eline o figură minusculă, servitorul ,  în l)i
ton scurt şi încins la mijloc, purtând cu 
amândouă mâinile un obiect şi indreptându-se 
cu paşi repezi la  dreapta spre masă, dela 
care n 'a rămas decât un singur  picior de 
formă strâmbă obişnuită, care imitează o labă. 

22. Stela funerară a unei femei din Bityn ia.  

Stela e din piatră calcară şi e adusă dela 
cişmeaua din Cuzgun,  unde a fost înlocuită 
cu altă piatră. E cu mult redusă din mă
rimea ei primitivă şi suprafeţele ei sunt 
anume cioplite în vederea întrebuinţării ei 
ulterioare (fig. 1 8) .  

Dimensiuni le actuale : înălţimea 0111 ,89 ; lă
ţimea 0"\66 ; grosimea 011',20. Deasupra in
scripţie!, într'o adâncătură triungl)iulară în 
formă de fronton (Ia stânga se păstrează 
ungl)iul acestuia) se desenează silueta unui  
bust, care, cum arată mm·ama sau îndoitura 
dela l)imation,  reprezintă u n  cl)ip de femee. 
Amănuntele feţei ca şi ale draperiei sunt to
cite ; numai la vălul capului se observă 
câteva cute verticale. 
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Inscripţia grecească, păstrată în bună parte, 
e o epigramă mormântală concepută în exa-

Fig 18 . 

metri ; versul întâi începe cu cuvintele : 
R E T (-)YN I L  rEN E H NI EN (editată ?).� 

23. Fragment de piatră funerară (fig. 1 9). 

Găsită în cetate, piatră din Enige. Se păs
trează o bucată din partea superioară a mo
numentului ,  o parte din câmpul rc: prezintării 
figurale şi laturea lui stângă reeşită în forma 
unei aripi dela un sarcofag. 

Fig. 19. 

Dimensiunile fragmentului : înălţimea cea 
mai mare om ,23, lăţimea om,32, grosimea 
0111 , 1 5. . 

Intr'o adâncătură semirotundă e lucrat în 
relief capul fără barbă  al unei figuri bărbă
teşti, care însă e rupt dela bărbie în jos. 
Gura întreagă şi nasul pe jumătate sunt stri-

eate ; faţa e tocită prin uzarea pietrei ; ure
cl)ile reeşite şi părul rotunzit şi ascuţit pe 
frunte sunt tratate rudimentar fără n ici un 
detaliu. 

Nu avem nici un indiciu pentru da tarea 
1 ucrării. 

24. Piatră funerară (fig. 20) . 

Bloc de calcar găsit în Carabac ; rees dea
supra două figuri culcate pe jumătate. Rău 
păstrată : amândouă laturile pietrei sunt rupte ; 
figura din stânga e ciuntită dela umăr în jos. 

Inălţimea până la capete om ,40, cu cape
tele om,56, grosimea om,52. 

Suprafaţa e foarte stricată, aşa încât nu 
se mai recunoaşte nici un amănunt dela 
figuri ; se vede numai silueta acestora. Po
zi ţ iunea lor e aceea a personajelor defuncte, 
pe jumătate culcate şi răzimate pe braţul 
stâng, unul alătu ri de celalt, ca la vecl)ile 

Fig. 20. 

sarcofage romane şi etrusce. In faţa figurii 
din dreapta e o rămăşiţă de ciubucărie ori
zontală în formă de cornişă. 

După indicaţii putem şti că personaju l  din 
dreapta e un bărbat - se arată după piep
tănătură şi mai ales după barbă, a cărei 
masă se distinge printr'o dungă de netezimea 
feţii. Femeia are faţa netedă rotundă ; părul 
capului îi cade în două mase la vale peste 
urecl)i şi se încl)ee pe după creştet prin
tr'un coc. 

Lucrare grosolană, probabil din secolul 
al 3-lea. 

25. Piatră funerară cu ospăţu l funebru (fig. 21 ) . 

Găsită în cetate printre ziduri le "barbare " ,  
dar nu  se  ştie exact î n  ce  Joc. E ruptă în 
două bucăţi, care din pricina aspectului lor 
deosebit rezultat din diferite în  râuriri din 
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afară se credeau a fi două fragmente fără 
nici o legătură intre ele ; la cercetarea mai 
de aproape făcută de mine s'a dovedit că 
ele alcătuesc un singur monument, ciuntit 

Fig. 21 .  

numai în cele două laturi din dreapta şi  
stânga. 

Inălţimea cea mai mare dela amândouă 
fragmentele om ,56 ; lăţimea om ,51! ; gros. om 1 1 3. 

Subt o .cornişă se vede sculptat în relief 
ospăţul funebru : două figuri alăturate, eul
eate pe jumătate pe o el ine ; in faţă e masa 
cu picioare strâmbe, iar deasupra mesei 
mai multe obiecte de ale mâncării (aluaturi 
sau fructe). Figura din dreapta înfăţişează 
un bărbat, pesemne cu barbă scurtă (faţa 
ii este cu totul smăcinată) , cu capul răzimat 
pe mâna stângă şi ţiind în mâna dreaptă un 
obiect rotund, de bunăseamă o coroană, 
deasupra capului figurii din stânga ce re
prezintă o femee cu ocl)ii săpaţi ca două 
găurele şi răzimată la fel. Bustu l  bărbatului  
e gol şi  relativ binişor desenat şi cioplit ; 
femeia, din potrivă, are braţul stâng cu totul 
micşorat ca proporţie şi rău executat, poate 
şi din l ipsă de spaţiu. 

In colţul din stânga dela piesa inferioară, 
sub nivelul mesei, se mai văd picioarele 
dela o altă figură, care nu poate fi decât 
servitorul. La stânga bărbatului  se observă 
a patra figură, cu care se completează 
scena ospăţului : e o femee îmbrăcată în 
l)iton lung cu mâneci ; ea şade pe un scaun 
privind de faţă, dar cu corpul întors spre 

cele două figuri culcate ; dreapta sa o duce 
la cap, iar cu stânga ţine un obiect, care nu 
se poate determina din cauza nepreciziunii. 

Execuţia slabă şi stângace ne arată că 
monumentul datează dela sfârşitul epocei 
păgâne, cu puţin anterioară lui Constantin 
cel mare ; lipsa inscripţiei nu ne îngădue o 
datare mai preciză. 

26. Fragment dela capacul unui sarcofag (fig. 22). 

Găsit în dărămăturile cetăţii ; unde anume, 
nu se ştie. E din piatră calcară din Enige, 
admirabil� piatră solidă şi albă ca marmura, 
din care e zidit monumentul triumfal din 
1\damclisi ş i  din care de obiceiu erau durate 
sarcofagele mari (cfr. sarcofagele Muzeului 
de anticl)ităţi : No. 1 87, p. 9 din Catalogul 
Muzeului, Bucureşti 1 906, de Gr. G. Tocilescu), 
căci pare c� nicăiri ca la această carieră nu 
se puteau scoate blocuri de piatră pentru 
construit sarcofage atât de mari. Păstrat 
numai frontonu l  cu cele două acrotere ; aripa 
din stânga e în mare parte ciuntită. 

Inălţimea (fronton şi geison) om ,55 ; lăţimea 
întreagă 1 m ,25 ; laturea frontonului  om ,59 ; 
baza lui om ,90 ; înălţimea acroterelor om ,45 ; 
grosimea om ,52. 

1\croterul din dreapta e mai bine lucrat, 
şlifuit, pe când cel din stânga e doar pe 
deasupra cioplit, ceeace ne face să presu
punem că alăturea de acest sarcofag era 
aşezat un al doilea. Cele două laturi ale tri
ungl)iului nu sunt lucrate la fel : stânga e 
profilată cu două ciubuce suprapuse, din care 
cel dedesubt subţire îngust, iar celalt reeşit 
ca o straşină deasupra, ceva mai larg şi 

Fig. 22. 

dungat la mijloc. Laturea dreaptă e numai 
teşită şi mărgenită în partea de sus de un 
canal îngust. 

Frontonul e împodobit cu reliefuri grasa-
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Iane ce încl)ipuesc vrejuri în spirale cu o 
rozetă la mij loc. 

Sargofagul  face parte din tipul al doilea 
de sarcofage numit G�x11, compus dintr'o 
cutie în formă dreptungl)iulară şi un capac 
cu frontoane şi rampante in formă de aco
periş, tip obişnuit al sarcofagelor găsite în 
ţară. Probabil prin urmare că ornamentaţia 
l ui se mărgenea numai la capac şi că pe 
cutie nu era decât eventual epitaful ,  care 
de obiceiu se săpa (sau era executat în co
loare) pe una din feţele mari, pe o placă 
reeşită în formă de fabula ansata. 

Sacofagu l  nostru se deosebeşte de cele 
găsite în ţară prin ornamentaţia vegetală a 
frontonului ; la ele această ornamentaţie e 
rezervată acroterelor, pe când frontoanele 
poartă mai mult ornamente figurale .  arareori 
în legătură cu ele câte o rozetă sau altă floare. 

Din lipsa inscripţiei şi a obiectelor alătu
rate mortului ca daruri nu se poate l)otărî 
data sigură a sarcofagului ; in orice caz el e 
anterior epocei de reconstruire a cetăţii de 
către Constantin, ca şi alte fragmente de sarco
fage cari s'au descoperit prin ruine. Acestea 
împreună cu diferitele monumente funerare fu
seseră aduse cu prilejul acestei reconstruiri 
dela cimitiru l  păgân spre a servi ca material 
de construcţie şi cl)iar ca şgl)iaburi (cfr. V. 
Pârvan , Cetatea Tropaeum, p. 47) . 

Despre sarcofage greco-romane vezi W. 
.A.ltmann, Architektur und Ornamentik der 

basilicei de marmură împreună cu vre-o trei
patru bucăţele (acestea însă au rămas în 
faţa locului) . E rupt şi întregit din 5 bucăţi. 
Lipseşte o lature lungă . .A. trecut prin foc,  
de-aici şi coloarea-i roşietică. Suprafaţa la
turei lungi care s'a păstrat e mai cu îngri
jire prelucra1ă ; res1u l  e abia cioplit. Pe 

această faţă , într'un câmp dreptungl)iular e 
inscripţia. Nici o al1ă decoraţie. 

Sarcofagul  e de orig ină creştină cum arată 
numele "Maria " din inscripţie (editată?). 

28. Fragment dela un monument funearr (fig. 23). 

Piatră de Enige ; s'a găsit în cetate, unde 
a fost întrebuinţată ca material de construc-

Fig 23. 

ţie (o altă bucată cu reprezintări figurale 
identice se află acum lângă turnul nordic dela 
poarta de răsărit a cetăţii (Fig. 28-a) . E ruptă în 
două bucăţi şi ştirbită din toate părţile afară 
de partea inferioară. Inălţimea totală om ,30 ; 
l ungimea 1 m . lăţimea om,42. 

Deasupra unei cornişe, care pare a fi ser
vit mai târziu ca prag de sus al unei porţi , 

Fig. 23-a. 

antiken Sarkophage, Berlin 1 902 ; despre sar
cofagele antice găsite în ţară : C. Moisil, 
Buletinul monum. istorice, an. III, n-ul 2 
( 1 9 1 0) ,  p. 8 1 -87. 

27. Sarcofag creştin. 

Sarcofag fără capac din piatră calcară lo
cală. S'a găsit în cetate, aproape de atriul 

Buletinul (omisiunii Monumentelor lstorice. 

se văd resturile unui  relief, care se poate în
ţelege mai bine prin alăturarea l ui cu aminti
tul fragment păstrat la poarta de Est. Intre doi 

lei simetric aşezaţi în cele două laturi şi l ucraţi 
numai în parte în ronde-bosse, dela care se 
mai văd urme de labe şi cozi, se recunosc 
părţile inferioare dela două figuri : la stânga 
două picioare omeneşti neîncălţate dela ge-

1 5  
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nunc!)iu in jos ; unul, cel din dreapta, făcut 
în perspectivă ; celalt în profil şi ridicat în 
sus ca şi când pluteşte in aer. Date fiind di
mensiunile mai mari ale celor doi lei, figura 
nu  poate inc!)ipui decât un  copil, care pare 
a lupta cu o pasăre, dela care se mai păs
trează alăturea de el  numai o aripă atârnată 
până la solul, pe care calcă copilul. 

Relieful reprezintă de bunăseamă pe Ga
n!:Jmed (sau un Erot) cu vulturul, motiv care 
ne întâmpină adeseori la sarcofage sau in 
genere la monumentele funerare ; cfr. Mau, 
A rchăol. Zeitung 1 817, p. 85, N-ul 36 ; D i.it
sc!)ke, Antike Bildwerke I 24, N-ul 30 ; Ma
ionica, jahreshejte I (Beiblatt), 130 sq . .Ase
menea .Altmann, op. cit., p. 96 (Eraţi şi 
vulturi). 

31. Basorelieful unei dănţuitoare (fig. 24). 

Piatră albă calcară din Enige ; s'a găsit 
în cetate la poarta de vest, printre dărămă
turi în 1 89 1 . Forma oblongă semirotundă, 

Fig. 24. 

bine conservată : înălţimea cea mai mare 
om,65, lăţimea om,32, grosimea om,33. 

Câmpul e săpat tot oblong emisferic într'un 
cadru profilat, al cărui c!)enar e impodobit 
cu un astragal. Pe o masă , dela care se văd 
numai cele două picioare din faţă, se înalţă 

drept in sus o figură de femee, care ocupă 
mijlocul câmpului. Figura, care pare a avea 
părul innodat peste frunte, e îmbrăcată in 
!)iton cu mâneci şi cu îndoitură încinsă la 
talie. Cutele adânci dela poale arată că !)aina 
e agitată în vânt ; de asemenea şi intreaga 
figură e mişcată, ceeace-i dă aparenţa unei 
dănţuitoare, cum arată şi braţele-i întinse şi, 
cu deosebire .  castagneta ce poartă in dreapta. 
Picioarele şi partea dela mijlocul figurii sunt 
fărămate. 

Execuţia e superficială ; nici un amănunt 
in redarea formelor ; faţa figurii e necioplită. 
Decoraţia astragalelor e o predilecţie ce o 
regăsim la sculptorii monumentului triumfal 
din .Adamclisi. .Acest detaliu  şi identitatea 
pietrei ne-ar face să socotim ca contimpurane
aceste lucrări, dacă nu ne-ar impiedica ma
rea deosebire dintre ele in lucrătură şi desen. 
Basorelieful trebui" să dateze prin urmare 
de mai târziu, in orice caz nu de nainte de 
Constantin cel mare, judecând şi după obâr
şia vădit păgână a reprezintării ( C!:Jmbalele 
sau castagnetele aveau un înţeles religios şi 
stau in legătură cu cultul lui Dion!:Jsos şi al  
C!:Jbelei ; uneori aveau un sens funerar, aşa 
încât s'ar putea ca basorelieful să fi fost 
adus dela vreun mormânt ca şi celelalte mo
numente funerare despre care am vorbit). 

Despre el  se vorbeşte int�ia dată in ra
portul adresat direcţiunii Muzeului în 1 6  Iu
l ie  1 89 1 ,  când s'a găsit ; acolo e dat ş i  un 
desen sumar împreună cu «un suport» , pe 
care ar fi fost aşezat ; autorul raportului  
crede că reprezintă o «bacc!)antă» (Tocilescu , 
tot acolo, o '< divinitate • ) şi totuş socoteşte
că • suportul » îi aparţine, deşi acesta poartă 
o cruce săpată pe el ,  ceeace stă in contra
zice-re cu concepţia figurii ca e bacc!)antă " ; 
desigur însă că suportul ,  care probabil că • 

s'a pierdut, nu-i aparţine şi că el ca şi acest 
monument figurat a servit pur şi simplu ca 
material pentru reconstru irea porţii, unde-
s'a descoperit în molozuri. 

MONUMENTE DECORATIVE 

32. Piesă decorativă de m armură (fig. 25). 

S'a găsit la cimitirul dela C!)ioseler, unde 
era întrebuinţată ca piatră de mormânt ; pe 
faţa laturei principale are o inscripţie slavă 
datată din 1 869. Partea superioară e ciuntită ; 

lespedea întreagă avea probabil forma pă
trung!)iulară. 

Inălţimea actuală 1 m, 12 ,  lăţimea om ,60, 
grosimea om ,40. 

Numai o faţă şi laturea stângă sunt bine: 

http://patrimoniu.gov.ro



i\lO:\U:\IE:\TE DE P IATRĂ DELA A DA71ICL T S I  1 1 5 

şlifuite şi ornamentate ; restul e cioplit su� 
perficial, ceeace înseamnă că la aşezarea-i 

Fig 25 

primitivă numai aceste părţi erau menite să 
fie văzute. In cadrul feţei principale şi în 
atingere cu el , vedem de jos în:sus aşezate 
paralel, în sens orizontal, şi l ipite între ele, 
întâi două cruci cu braţe egale încadrate in 
semicercu ri duble cari imitează forma crucii 
şi formează cadrul l0r exterior ; în rândul 
al doilea şi in legătură cu crucile, în aceeaş 
direcţie şi poziţiune, sunt doi rombi care cu� 
prind câte o rozetă. Peste acest rând venea 
un al treilea dela care nu au rămas decât 
numai urme ; după forma acestora se poate 
deduce că el nu era decât repetiţia ornamen
taţiei rândului întâi. 

Laturea stângă a marmurei e mai bogat or
namentată. Partea păstrată dela această la� 
ture e împărţită în şase registre mici, din 
care trei (cel dela capătul de jos, al treilea 
şi al şaselea) cuprind câte o cruce asemă� 
nătoare cu cele din faţă, dar scobită înăuntru 
şi împresurată numai cu un singur semicerc ; 
celelalte două, al doilea şi al treilea registru, 
poartă câte un romb identic, tot cu o ro� 
zetă la mijloc ; iar al cincilea e împodobi t  
cu patru ornamente de frunză cu trei vâr� 
furi (" trifoiu "), scobite înăuntru,  cu cotorul 

pornit din colţuri şi cu ascuţişul indreptat 
spre centru . 

Decoraţia întreagă, făcută în relief slab, 
cu toată deteriorarea suprafeţii, care a su
ferit de lovituri-cum arată însă părţile mai 
ferite -- e curăţe! executată şi nu e lipsită de 
oarecare eleganţă. Tel)nica şi motivele ei or� 
namentale sunt curat bizantine. Piesa foarte, 
probabi l ,  a fost adusă Ia Cl)ioseler dela una 
din basilicele din Tropaeum, unde era aşe
zată ca piesă decorativă (la împrejmuirea de 
lângă altar ?) in aşa cl)ip încât nu se vedeau 
decât cele două feţe decorate ; baza ei era 
îmbucată in altă piesă, iar laturile neprelu
crate stau în legătură cu restul construcţiei. 

Poate data din sec. al 4-lea sau al 5�lea ; 
cfr. fragmentele decorative de marmoră , a
semănătoare in tratarea şi natura lor orna
mentală dela o basilică din Bulgaria : Bulletin 
de la societe archr!ol. bulgare II ( 1 9 1 1 ), Sofia 
1 9 1 2  (Filow), p. 1 33 - 137. 

33. Piesă decorativă arhitectonică (fig. 26). 

Piatră calcară locală ; e găsită printre dă
rămături la poarta de răsărit a cetăţii. Inăl� 
ţimea cea mai mare 1 m ,20 ; lărgimea om ,44 ; 
grosimea om ,45. Face parte dintr'o decoraţie 
arl)itectonică (dela numita poartă sau dela 
turnurile ce o apără ?) , unde va fi servit ca 

Fig 26. 

o bucată finală a unei serii de arcade în
tretăiate de mici semicoloane. La dreapta 
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fiinţează încă o parte din arcadă, iar laturea 
din stânga e cioplită neted şi  deci adaptată 
la zid ca parte finală a arcaturei. 

In jumătatea de jos a pietrei e păstrată 
întreaga semicolonetă de ordin toscan (înăl
ţimea om,53 cu baza şi capitelu l ; diametru 
om, 1 5) pe câmpul din care ea reese. Dea
supra stâlpişorului şi arcadei se recunoaşte 
un basorelief care reprezintă o figură fe
meiască (înălţimea om,60), la care piciorul 
stâng e în parte stricat şi mai ales bustul : 
ea poartă un  l)iton încins sub piept ; de sub 
l)iton răsar sânurile destu l  de pronunţate, 
sub gât se văd două cute tăiate în jos în 
ungl)iu ascut it, iar sub brâul grosolan sunt 
unele indicaţiuni de cute drepte. Părul fi
gurii e innodat deasupra frunţii în formă de 
fundă, o modă grecească introdusă în secolul 
al  4-lea inainte de Hristos. Peste umerii fi
gurii se desi uşesc două eşit uri rotunzite, si
metrice, dar inegale, cari nu sunt decât 
partea superioară a unor aripi : bazorelieful 
înfăţişează aşa dar o Nike sau Victorie. Bra
ţul drept, cum arată o ciuntitură rămasă dela 
el, era întins peste arcadă şi purta un obiect 
(putea fi un palmier sau o coroană, uneori 
şi o tenie) ; braţul stâng ,  din l ipsă de spaţiu, 
e executat în parte şi pare a reeşi dintr'o 
l inie ascuţită care, în cl)ipul unei nişe, în
conjoară cea mai mare parte a figurii despre 
stânga până deasupra capului. 

Relieful e o lucrare rudimentară şi amin
teşte ca tratare şi concepţie Trofeul  lu i  
Constantin cel mare 1) , găsit tot la aceeaş 
poartă a cetăţii (cfr. îndeosebi cingătoarea şi 

. m ij locul exagerat de larg al tors u lu i  la amân
două aceste lucrări) . 1\ceasta îi şi fixează ori
·gina şi data. 

34-35. Două capete omeneşti (fig. 27 -28). 

Ele sunt lucrate în piatră calcară de ca
litate inferioară, scoicoasă. Sunt singurele 
exemp Iare păstrate dintre·cele 25- 30 de frag
mente dela asemenea capete descoperite în 
laturea de vest a " basilicei (sau porticus) 
forensis" în 1 898. 

Capul !. Dimensiuni : înălţimea om,24, lă
ţimea (peste ocl)i, fără urecl)i) om ,20 ; lăţimea 
(cu urecl)i) om ,22, mărimea urecl)ii om ,08 ; 
g rosimea 0111,20. 

1) Reprodus : Gr. G. Tocilescu, Fouilles et recherc/zes, 

p. 58 ; şi în Monumentul din Adamclisi, p. 130, 
fig. 1 26. 

E mai deplin păstrat, dar mai rău tratat. 
li l ipseşte nasu l şi gura ca şi urecl)ea dreaptă 
(cea stângă e în bună parte nevătămată) şi 
e singura dovadă de felul cum meşteşugarul 
trata urecl)ea, mai mult ca o masă de carne 
pironită mai jos decât permite natura (lobul 
atârnă prea jos, par'că ar fi un cărcel). 1\r
cadele ocl)ilor sunt unite printr'o singură li
nie, subt al  cărei arc, într'o cavitate ce cu
prinde toată regiunea din preajma ocl)ilor şi 
nasulu i, se văd răsărind rudimentele ocl)ilor 
mici lungueţi şi piezişi, cu ploapele inferioare 
ascuţit tăiate parcă în lemn, ceeace dă fizio
nomiei un aspect plângător. Ocl)iu l  drept e 
mai bine cruţat ; pupila pare a fi plastic re
dată, procedeu cunoscut la tratarea ocl)iu lu i  
încă din epoca lui 1\drian. 

Capul e masiv cu faţa peste măsură de 
largă, e aproape rotund ; îi lipsesc orice a-

Fig. 27-28. 

măn u nte ; părul nu e indicat deloc, numai o 
l inie de demarcaţie ne arată unde se ispră
veşte fruntea şi unde începe părul. Tratarea 
în relief slab a părţilor reeşite ne aminteşte 
" placa" arl)aismului elin primitiv. 

Capul II. Dimensiuni : înălţimea om ,25, 
lăţimea peste ocl)i om ,21 ' grosimea om ,22. 

li lipsesc urecl)ile ; restul mai bine conser
vat. Deosebiri : faţa e mai ovală şi deci ceva 
mai apropiată de natură. Linia de delimitare 
a părului peste frunte (pe tâmpla stângă a 
capului) e mai accentuată . .Arcadele ocl)ilor 
nu sunt unite ; nasul, cum se vede Ia rădă
cină, e mai rel iefat ; ocl)ii, aşezaţi orizontal, 
sunt de un desen mai corect, şi regiunea 
dintre sprâncene, obraji şi buza de sus e tra
tată ca o singură cavitate (rezultată în parte 
şi din cioplitură), din care răsar numai ocl)ii 
ş i  nasul ca la capul precedent ; ea este aici 
ceva mai bine tratată şi arată, aşa zicând, o 
veleitate de modelare în direcţia obrajilor. 
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Nasul şi gura, deşi puţin pronunţate, sunt şi 
aici cu totul stricate, şi numaj limita gurei 
se poate determina pe baza celor două l inli 
piezişe ce pornesc dela aripele nasului  şi 
cari aici continuă ca două şănţurele cele 
două dungi ce purced dela rădăcina nasului  
şi indică grosimea acestuia. 

A.rb. Fakler vorbeşte despre fragmentele 
de capete găsite de dânsul la săparea ,, ba
silicei forensis • (sau « basilica lui 'Craian» 
cum zicea el) in raportul său din 26 Oc
tombrie, 1 8  Noembre şi din 3 1  Ianuarie 1 898. 

In cel dintâi zice : <<la 1 m ,50 subt nivelu l  
terenului s 'a  găsit un cap de statue,  care e 
cioplit în faţă şi are nasul şi ocbii stricaţi ; 
el este lucrat în mărime naturală din piatră 
de var şi e unicul cap, care nu este de tot 
nimicit, dintre cele 20 de fragmente de ca
pete de statui găsite în zilele aceste împre
j urul ,, basilicei � ; ele sunt transformate in bu
căţi de piatră, apoi întrebuinţate ca mate
rial în zidăriile posterioare». Pe pag. 3 a ra
portului e desenat capul, care în dimensiuni 
şi in tratare seamănă cu intâiul din cele două 
capete descrise rr.ai sus In raportul al doilea 
ne mai vorbeşte de ' cele  trei fragmente de 
capete de statui • precum şi de << un p iedestal 
de statue • ; un fragment de cap, în totul di
ferit de cele cunoscute de noi, ş i  câteva 

postamente de statui • sunt date in desen 
tot acolo, in p lanşă. Fakler spune că ele au 
fost duse la < casa .Muzeului » ( geamia ) din 
A.damclisi. In  al treilea raport pomeneşte cele 
25- 30 de fragmente de capete de • statui ,, 
sau de � busturi • , a căror mărime variază dela 
1 2- 1 8, 1 9 -23, 24-29 cm. � ; despre piatra, 
din care sunt făcute , zice că e moale dar 
deasă, puţin galbenă şi măruntă ca nisipul • . 

Din toate aceste fragmente nu se mai păs
trează acum decât capetele descrise. 

A.ceste capete datează desigur dintr o epocă 
de mai târziu (după Constantin cel mare ?) 
şi învederează starea in care decăzuse arta 
locală în acea vreme : documente de com
pletă barbarizare sau intoarcere în epocă 
preistorică (fr. capetele din epoca Solutre in 
pl. 1 60, p. 582, in Reallexikon de R. Forrer). 
Ele, cum arată ruptura gâtului ,  sunt foarte 
probabil ,  restul dela nişte busturi sau statui 
(onorifice ?), dela care s'au rupt la căderea 
lor cu prilejul  vreunei catastofe. Capetele 
erau destinate să fie văzute numai din faţă ; 
laturile sunt prea groase, iar partea de după 

creştet e lăsată prea aspră şi neprelucrată, 
ca să putem admite că erau văzute din toate 
părţile. 

36-40. Capete de berbece (fig. 29-32). 

Cinci fragmente din piatră calcară (A.sar
lâk ?), calitate mai bună, mai pură şi consis
tentă (fără scoici) , din care sunt şi coloa
nele dela basilica-cisternă ; au fost găsite în 
ruinele acestei basilici. 

1. Capul e rupt dela gât împreună cu falca 
dreaptă şi cu cornul până aproape de od)iu ; 
cornul  stâng e deasemenea rupt ; dar, fiind 
l ipit de cap, se păstrează partea inferioară, 
dela care deducem aşezarea lui piezişă, peste 
urecbe. în direcţia batului . Linia dela frunte 
spre bot e tare incovoiată (model Karamanli, 
berbece din A.sia mică). Ocbiul e făcut din 
două elipse scob i te concentric cu pupila re
dată plastic. Gura berbecelui  e întredescbisă 
şi lasă a se vedea dinţii. Capul e cu îngri
jire lucrat şi nu e lipsit de viaţă şi expresie. 

Dimensiunile capului : lungimea cea mai 

Fig. 29 32 

mare 0111 ,22 ; dela bot până la ocbiu om, 1 3 ; 
dela bot până la corn pe frunte om 1 1 7  ; lă
ţimea peste bot om, 12 ; lăţimea batului (ma
ximum) om,o4. 

Il. Fragment de cap de berbece împreună 
cu o bucată de abac . Sub colţul abacului 
răsare de faţă capul de berbece, dela care 
se păstrează fruntea aşezată la acelaş nivel 
cu colţul abaculu i ,  ocbii şi o parte din coarne 
şi urecbi care se întind paralel de o parte 
şi de alta ca nişte aripi spre laturile aba
eului .  

Dimensiunile : înălţimea abacului om ,06 ; 
laturea lu i  dreaptă lungă de om ' 1 1  ; laturea 
stângă om ,09 ; lăţimea cornului la rădăcină 
om ,05 ; l ungimea u recbii 0" \05. Capul aşa dar 
are proporţli mai reduse decât celelalte ca
pete, dar concepţia şi tratarea tebnică e 
aceeaş. 
. III. Fragment dela un cap de berbece. Păs-
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trate : faţa cu botul până la falcă, cu frun
tea şi rădăcina coarnelor. .Asemănător cu 
n-ul 1 ,  dar cu proporţii mai reduse : Dela 
bot la ocl)iu om' 1 1  ; dela bot la capătul frunţii 
om, 1 5 ; lungimea actuală a capului om , 1 65 ; 
lăţimea peste ocl)i până la gât om ' 12. 

IV. Fragment dela un cap de berbece ase
mănător şi aproape de aceeaş mărime cu 
n-o I l  ş i  III. Sunt rupte botul şi partea dela 
ocl)iu în sus ; e păstrată numai j umătate din 
ocl)iu l  drept, care ne arată că ocl)ii acestui 
cap erau mai mari decât la celelalte. Dela 
gât până la frunte peste ocl)i om,1 4  (n-ul I 
idem ; n-ul  Il vreo om, 1 3) .  

V. Frangment dela un cap de berbece. Se 
conservă numai o parte din obrazul drept 
cu ocl)iul şi o ciuntitură din corn. Ocl)iul e 
mai mare şi in formă de migdală : l ungimea 
om,05 : lăţimea om,03 (ocl)iul dela n-ul  II : 
l ungimea om,035 ; lăţimea om,025 ; la n-ul 1 
l ungimea om,o4 ; lăţimea om,38) . .Afară de 
asta ocl)iul e mai pronunţat şi cu cercurile 
mai largi şi adânci. Cornul, in fermă de 
spirală, e dus în jurul urecl)ii şi are capătul 
întors apoi în spre frunte. 

Cel dintăi care aminteşte găsirea capetelor 
de berbece e E. Frollo în raportul său din 
1 6  .An gust 1 904 ( , s'au găsit [la basilica-cis
ternă] mai multe capete de berbece sculptate 
în piatră, unele de mărime naturală, altele 
mai mici»). Mai târziu s'au mai descoperit 
alte fragmente (Mironescu, caetul său din 1 907, 
p. 5, 1 5  şi 53 ; deasemenea în raportul său 
datat din 31 Octombrie 1 907). Din informaţiile 
arl)itecţilor rezultă că aceste capete de berbece 
s'au găsit mai toate la ruina basilicei-cisterne ; 
aceasta reese şi din identitatea pietrei şi a 
tel)nicei (sunt lucrate cu o unealtă dinţată şi 
ascuţită) ; ele sunt elemente decorative dela 
unele capitele dela această basilică, cum do� 
vedeşte cu prisosinţă n-1 II, la care s'a pă� 
strat abacul .  Ca atare capul de berbece îl 
găsim la ungl)iul capitelului bizantin (Diel)l, 
Manuel d'art byzantin, p. 13 1 ) .  

Ca motiv de  decoraţie arl)itectonică capul 
de berbece ne întâmpină deja adeseori la 
sarcofagele şi altarele funerare romane , (.Alt� 
mann). Interesant e de comparat aceste ca� 
pete dela basilica�cisternă cu capete de ber� 
beci sculptate pe metopa n-1 8, fig. 56, 
p. 67, din Monumentul dela Adamclisi, To� 
cilescu-Benndorf-Niemann ; specia animalu� 

lui care a servit de model pare a fi aceeaş 
la amândouă aceste produse ale sculpturii 
tropeense. 

41 -44. Lei de piatră. 

(fig. 33) . Calcar local alb (maitare decât cel 
Enige) . S'a găsit la poarta de vest a cetăţii. 
Binişor păstrat ; numai capul a suferit mai 
mult : e stricat nasul, buza de jos, bărbia ; 
pe lângă asta, din stânga pieptulu i  şi dela 
piciorul drept din faţă e ţăndurită câte o 
bucată de piatră. 

Inălţimea din faţă dela creştet până la labe, 
o n ,50 ; cu plin ta om ,60 ; faţa cu coama om ,30 ; 
lăţimea capului  om,27 ; a pieptului om,25 ; 
înălţimea picioarelor om,22 ; coama la spate 
om ,24 ; truncl)iul leului om ,50 ; lăţimea jos 

Fig. 33. 

om ,40 ; sus om ,40 ; plinta în lungime om,4o ; 
în lăţime om ,33. 

Leul răsare de pe o plintă şezând in ca� 
pul  oaselor şi pe picioarele posterioare dela 
încl)eietură în jos. Capul il ţine sus şi prive
şte drept inainte, cu ocl)ii mari şi cu gura 
larg descl)isă. Capul şi truncl)iul se unesc 
fără tran siţie, ceeace· i dă impresia unui corp 
făcut otova, dintr'o bucată . Coama bogată e 
împărţită in bucle mari şi dese dungate, as
cuţite la capăt ; buclele cad în neregulă până 
pe spate, se continuă pe sub piept ca nişte 
jurubiţe paralele, îi înconjoară capul şi dau 
feţei leului  un fel de cadru firesc. Coada e 
întoarsă peste piciorul stâng dinapoi. 
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.Autorul figuri i  e lipsit de sentimentul n.a
turii ,  lucrarea este executată scl)ematic şi cu 
cea mai mare stângăcie. Capul e prea mare 
faţă de corp ; labele sunt ţapene şi grele 
ca nişte pisăloage. Botul e prea puţin reeşit 
şi contrastează prin mărime - faţă de mi
cimea picioarelor. Rigiditatea întregului  e 
mărită prin linia dreaptă, care uneşte planul 
picioarelor din faţă cu capătul coamei de 
peste fruntea animalului. Impresia ce ne face, 
p rivit fiind din faţă, e şi mai displăcută : 
capul cu coama pare o masă rotundă spri
j inită direct de nişte stâlpişori - picioarele. 

Figura era destinată să fie văzută din trei 
laturi : din faţă, din laturea stângă şi dela 
spate. Laturea dreaptă e neprelucrată. ceeace 
înseamă că era ascunsă privirii .  

Că s'� găsit la poarta de vest a cetăţii o 
garantează mărturia ari). .Mironescu ,  dela 
care se păstrează printre scripte şi  fotografia 
bine executată a leului .  Probabil că figura 
a servit ca piesă decorativă a porţii amin
tite ; aceeaş destinaţie trebue să fi avut şi 
« leul >> dela n-rul următor. Figurile de lei (cum 
trebue să fie o parte din cei descrişi aici) 
ar putea proveni şi dela morminte, la cari 
serveau ca anexe decorative, căci, cum se 
ştie, leii erau caracteristica monumentelor 
funerare din Dacia : v. Gr. G. 'Cocilescu ,  
Monumente epigrajice ş i  sculpturale, I ,  p .  
258. Lei sculptaţi ca  elemente decorative 
aşezate pe morminte cfr. B . Kalinka-.A. Swo
boda, Archăol. Mitteil. Xill 240 şi urm. ; şi R. 
.Mi.insterberg-I. Oel)ler , jahreshefte V, Bei
b latt, No. 109 şi urm. 

Fig.  34 

II (fig .  34). Leu de piatră calcară albă locală, 
găsit în islaz, la "vatra satului " ,  pe povârnişul 

vestic al părţii sudice a satului  .Adamclisi , în 
faţa cetăţii. Păstrat numai capul cu o parte din 

Fig 35. 

truncl)iu şi cu inceputul picioarelor de'nainte ; 
nasul ,  gura, obrazul intreg din dreapta cu 
ocl)iul şi parte bună din stânga sunt sparte. 
Inălţimea cea mai mare om.40 ; lăţimea om ,25. 

.Aceeaş atitudine şi poziţie ca şi n-ul pre
cedent. Capul cu mult mai mare, enorm faţă 
de rest. Fruntea e reeşită ca o poliţă ; ocl)ii 
mari foarte depărtaţi unul de altul ; obraj i i  
tare reeşiţi ; coama tratată scl)ematic la fel  în 
şuviţe mari dungate, din cari două ţâşnesc 
undulate, în sens opus pestre frunte. 

In faţă lucrarea e mai îngrijită ; tratare si
gură, preciză ca la sculptura în lemn ; obraj i i  
modelaţi curăţe! ; coama de pe cap şi până 
la spete mai  neglijată. 

Leul era destinat să fie văzut din faţă, 
dela spate şi dela laturea stângă, unde sculp
torul a redat şi indicat printr'o linie capătul 
de sus al piciorulu i  şi coastele animalului  
pr in dungi  paralele. Tratarea superficială a 
laturei din dreapta se explică prin faptul că 
ea era destinată să fie ascunsă de ocl)iul 
privitorului .  

Probabil aceeaş destinaţie ca şi n-ul  pre
cedent. 

/// (fig. 35). Leu de piatră calcară locală (ca
racterizată prin găurele sau mici crăpături). 
Găsit în cetate, în apropiere de "porticus 
forensis" , între acesta şi basilica-cisternă. 

Lungimea leului, om ,57 ; lăţimea jos om ,20 ; 
sus (la cap) om,25 ; înălţimea feţei cu  coama 
om,25 . 

.Amândouă picioarele de 'napoi cu şezutul 
şi piciorul drept de 'nainte sunt rupte ; nu-
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mai dela piciorul stâng se păstrează o parte 
in l ungime de om , 14. o gaură pricinuită din 
lovire se vede sub coamă, la spatele stâng 
al leului .  

Ţinuta şi poziţia identică cu n-rul 41 şi 42 

Fig . 36 

Priveşte drept in faţă ; gura e o scobitură 
abia intredescl)isă, din care răsar colţii şi ' i  
atârna limba. Coada e răsucită in partea 
dreaptă pe lângă piciorul de 'napoi. 

Capul păstrat bine. şi mai proporţionaL 
Văzut din faţă, are aspect mai mult ome
nesc, cu deosebire ocl)ii şi partea de sus a 
feţii ; sprâncenile sunt tratate cl)iar ca la fi
gura omenească . Pupila redată printr'un cerc 
scobit. Coama e bogată, dar lucrate mai su
mar în bucle groase neregulate cu dungi rare. 
Peste frunte răsar două şuviţe simetrice ; sunt 
executate amândouă urecl)ile, cea dreaptă 
reeşită şi  văzută, cea stângă e dată înlături, 
executată probabil mai târziu, când sculptorul 
nu mai dispunea de material. Spinarea ca 
şi la celelalte figuri de lei se ascuţeşte în 
sus şi dă naştere în spate Ia două teşituri 
in formă de scurgeri (versants). La spate e 
deplin modelat, dovadă că figura era astfel 
aşezată în cât se vedea din toate părţile. 

IV. {fig. 36) Leu de piatră din Enige. găsit in 
cetate. Toate picioarele şi o parte bună din 
şoldul drept cu pântecele rupte ; restul în 
stare bună. Pe pântece în dreapta se văd 
lovituri de ciocl'ln ascuţit ; nu s'a putut pre
l ucra, căci sculptorul a fost probabil împie
dicat de o altă figură care sta în dreapta 
leului. 

lnălţimea om,44 ; lungimea (de jos, dela 
coadă până Ia bot) 0"' ,60 ; dela bot până la 
creştet om,2o ; grosimea gâtului om,25 ; lun
gimea gâtului sub barbă om , 1 2. 

Poziţia aceeaş; capul însă e intors la dreapta 
sa ameninţător, rânjind (se văd d nţii şi colţii) ; 
coada e pusă între picioare, cum arată ră
măşiţa ei. Silueta capulu i  privit în profil e 
mai apropiată de aceea a unui leu. 

Lucrare rudimentară executată sumar. 
Coama e tot împărţită în şuviţe neregulate 
şi, de faţă, în dungi paralele fără nici o fi
neţă. Pe spate, in stânga, câteva trăsături 
de daltă, indicaţia coastelor. 

45. Picior de leu (fig. 37) . 

Picior de leu procurat dela un  locuitor din 
satul  A.damclisi. Piatră locală. 

Inălţimea în totul om ,40 ; numai piciorul 
om ,30 ; lăţimea labei , peste cele 6 degete , 
om . 1 8) ; lăţimea piciorului, sus, om, 1 8 ; jos 
plinta piciorului ,  în faţă , om,22 ; laturea om, 1 5 ; 

adâncimea om,45. 
....-

Lurntă e laturea din dreapta şi partea de 

desupt ; partea interioară e mai puţin. In  faţă. 

pe o bază pătrată, reeşit din piatră şi în mij

locită legătură cu aceasta, este sculptat pi
ciorul de leu, foarte gros în sus, suhţiat la 

mijloc, cu o labă mare, din care răsare o 

singură gl)iară ascuţită. Laturea din dreapta 

noastră e netezită numai în parte, începând de 

nainte ; restul e pe deasupra lucrat, deci de

stinat să nu fie văzut 
Piciorul nu poate aparţinea unei figuri în

tregi de leu ; el e făcut greoiu şi scl)ematic, 

Fig . 37. 

anume ca suport, probabil dela un j ilţ sau 
dela o masă. 

Laba, cu îngrijire executată, arată o deo
sebită îndemânare tel)nică ; lucrarea deci nu 
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poate fi a unui simplu meşteşugar. 1\dusă 
din altă parte şi rătăcită în ruinele din 
1\damclisi ? 

46. Cap de leu (fig. 38) . 

Capul e din piatră locală ; acum se află 
aşezat deasupra uşei dela casa m uzeului 
(fiind incastrat acolo şi tencuit cu var, nu 
a fost numerotat) . S'a găsit în zidurile «bar� 
bare» de lângă < porticus forensis ' , în cetate, 
pe unde au ieşit la iveală mai multe b ucăţi 
din inscripţia monumentului triumfal. Inălţi� 
mea cea mai mare om ,34 ; fără coamă şi barbă 
0"\ 1 9  ; lăţimea feţi om ' 1 9 ;  cu coama om ,30. 

Leul priveşte d1 ept înainte şi are coama 
de jur-împrejur rotunzită ca o coroană ; ea e 
împărţită în dungi dreptliniare indreptate în 
sus peste frunte şi restul piezişe şi grupate 
în şuviţe întrerupte numai de urecl)ile mici 
în formă de mici linguriţe. Ocl)ii cu sprân
cenele aproape omeneşt i ,  pupila e redată 
p lastic; gura e descbisă , limba scoasă e ciun� 
tită. Capu l e expresiv (expresia e mai mu lt 
umană , cfr. leul n-ul Ill ) ,  dar convenţional 

Fig. 38. 

lucrat. Lucrare îngrijită, curăţică ; tratarea 
coamei seamana cu aceea dela leii monu
mentului triumfal din A.damclisi . 

47. O l abă de leu (Fig. 39). 

O labă uriaşă de leu din piatră de Enige 
găsită în cetate între basilica de marmură 
şi magazinul de provizii». 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

Inălţimea o,m 1 5 ; cu plinta om ,21 ; lăţimea 
uos) om' 1 9 ; degetul jos : înălţimea om ,08 ; 
lăţimea 0"1,065 ; plinta pătrată : om,22 xom,22 ; 
gros. om ,06. 

Laba e ruptii în partea superioară şi în 
dos unde continua blocul ; cele trei laturi din 
faţă, dela bază şi labă ca şi suprafaţa de 
desupt a bazei sunt bine păstrate. Piciorul 
era aşezat drept cu toată talpa. S'aseamănă 

Fig 39. 

cu piciorul de leu n-rul 45, dar are dimensiuni 
mai mari, iar laba e ceva mai reeşită. Desti
naţia trebue să fi fost aceeaş. 

48. Teasc sau lin (Fig. 40). 

E făcut dintr'un mare bloc de marmură 
vineţie. S'a găsit între "porticus forensis" şi  
basilica cu dublu transept, pe unde s 'au des� 
coperit mai multe piuliţe şi cl)iupuri ,  vase de 
provizie (ceeace arată, pe lângă alte desco
periri mărunte, că în această parte se con
centra viaţa comercială a cetăţii) . 

E rupt în două bucăţi ; lipseşte baza, o 
bucată bună dela o lature şi partea cea mai 
mare din cavitatea de sus care are formă de 
căldare adâncă. 

Inălţimea om,74 ; diam. dela marginea de 
de sus a cavităţii om ,76 ; cu peretele om ,78 ; 
diam. fundului acestei cavităţii om ,46. Pere
tele înăuntru e teşit şi săpat in şănţurele pa
ralele, parte verticale, parte oblice, care por� 
nesc dela marginea de sus şi aj ung până la 
fund ; acesta e neted şi rotund şi are la mij� 
loc o scobitură pătrată (Om , 1 O X om , 1 O) , unde 
era fixată o axă de metal, cum arată urmele 
de oxidaţie. Pe marginea de sus a teascului 

1 6  
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e un scoc de scurgere . .Mucl)ile ce despart 
canalurile interne sunt tocite în urma între-

Fig 40. 

buinţării indelungate. In jurul marginei ex
terne de sus e un profil, o săpătură prin 
care era trecut un cerc de lemn sau de me
tal, care stetea in legătură cu axa teascului. 

Vasul servea pentru stors struguri sau ule
i uri. La mijloc prin axa rotitoare se fixa o 

Fig 41 . 

storcătoare de lemn prin care fructele ze
moase sau uleioase erau strivite pe delături 

între şanturile pereţilor, iar licl)idul stors se 
scurgea prin gura de sus într'un vas mare 
aşezat în faţă. 

Pe o lature din afară a cilindrului se văd 
urmele unei inscripţii greceşti , care a fost 
cioplită cu ciocanul şi ştearsă cu dinadinsul ; 
printre cioplituri se văd o mulţime de litere 
răsleţe în genere ciocănite ; numai un singur 
cuvânt se desprinde întreg : EYEPrETHL. 
Spre câmpul inscripţiei, la dreapta , se ob
servă o ruptură : o încercare de-a despica 
b locul pentru a-i da o altă destinaţie. 

49. Piuliţă (fig. IJJ ) .  

Piuliţă de formă obişnuită, d in piatră scai
coasă de calitate mediocră, găsită în cetate 

Fig. 42. Ci)iup din Cetate 

între ,, porticus forensis» şi basilica cu dublu 
transept : 

lnălţimea om,68, diam. gurii om,5o ; fără 
margini om ,35 ; adâncimea om ,50. 

E cel mai bine conservat exemplar dintre 
cele descoperite în ruine. Cele cunoscute de 
mine sunt : una rămasă in cetate, unde s'a 
găsit ; a treia, stricată, e in curtea casei mu
zeului ; tot aci se mai află o piuliţă de di
mensiuni mai mari, de piatră din Enige ; 
încă una se păstrează la casa gardianului 
dela cetate. 

P. S. llustratiile din această lucrare sunt făcute după fotografii şi desene de pictorul 1\. Murnu. 
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CÂTEVA OBSERVAŢIUNI 

IN LEGATURĂ. C U  

VECHEA MITROPOLIE DIN TÂRGOVISTE ' 

--0--

La noi se face o mare greşeală că se 
dă, în studiul monumentelor veci)i, o im
portanţă capitală elementelor decorative . .A
cestea, pe lângă că au un rol cu totul se
cundar, apoi mai pot să se găsească întâm
plător în localităţi diferite, a căror legătură, 
istoriceşte, nu se poate dovedi. Urmând a
ceastă cale şi judecând după meandru , orna
ment elementar, foarte frumos şi foarte veci) iu,  
ar u rma ca elementele primordiale ale ari)i
tecturei Eladei să vie de la vecl)ile triburi 
ale .Americei, în ornamentica cărora se gă
seşte această formă. 

Insă şi in ari)itectură, ca in orice alt do
m eniu ,  judecăţile sigure sunt acelea ce ţin 
seamă de ideile generale, cari aici sunt re
prezentate prin liniile mari născute din ne
voile logice ale construcţiei. 

Ornamentaţia într'un monument este a
proape indiferentă, căci nu ea formează stilul, 
ci numai îl Îmbogăţeşte, fără să poată adăoga 
ceva frumuseţii monumentului, dacă cons
trucţia nu i-a dat proporţiuni fericite. 

Sunt cazuri când ornamentaţia monu
mentelor poate forma capitol aparte artistic 
şi istoric, cum este cazul cu ari)itectura reli
g ioasă armeană, ale cărei forme generale copi
ază pe cele ale ari)itecturii lombarde din seco
lele XI-XIII - forme transmise probabil prin 
Cruciaţi 1)-pe când în decoraţiune, din ames
tecul ornamentaţiei abstracte bizantine şi 
siriene cu flora ornamentală persană - popor 
lipsit de avânt care s'ar fi resimţit în formele 

') I. Mourier, L'art au Caucase, pag. 25. 

mari, dar minuţios şi muncitor - a izbutit să 
formeze o nuanţă decorativă particulară, ca
racterizată prin l ipsa or-cărui sentiment aJ 
naturei. 

.Aici se mărgineşte contribuţia artistică ar
meană, singura contribuţie ce se poate cere 
unui  popor laborios şi modest. 

Insă linia ari)itecturală mare este în strânsă 
legătură cu idealu l  unui popor. Dorinţa de stă
pânire întinsă şi aspiraţiunea continuă către 
cultură şi progres vor creia un ideal vag de mo
numentalitate, ce tinde să se realizeze în ari)i
tectură printr'o activă prefacere a formelor. 

După gradul de prefacere intens sau lent, 
al acestor forme, se cunoaşte gradul de acti
vitate, politică şi culturală, al unui neam. Se 
poate şti ci)iar, dacă împrejurările au per
mis o desvoltare normală, cu epocă de pre
gătire, apogeu şi  declin. 

.Aşa, cercetând ari)itectura bisericească a 
Sârbilor, vedem că steaua lor politică a apus 
înainte de realizarea tipului  ce începuse să 
se sci)iţeze din contopirea curentului !om
bard cu bizantin. }mobilitatea ari)itectonică 
şi  răbdarea migăloasă a .Armenilor, ni-i arată 
însă l ipsiţi de calităţile necesare formărei 
unui  stil în artă. Judecând astfel lucrurile, 
aşa zisa influenţă armeană în basinul  dună
rean pierde enorm din importanţa ce i s'a 
dat acum vre-o patru-zeci de ani, când în 
această privinţă nu aveam de cât cartea l ui 
Grim 1) şi «Istoria Ari)itectu rii» a lu i  Ci)oisy. 

') Grim, Monuments d'arcl)itecture byzantine en 
Georgie et en 1\rmenie. 
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De altfel ar fi foarte curios, ca un popor 
l ipsit de energie politică să influenţeze în 
mod esclusiv popoare mult mai înaintate 
decât el 1). 

Dacă cercetăm fisionomia generală a mo
numentelor dunărene, în comparaţie cu cele 
armene, observăm deosebiri fundamentale. 
De unde la acestea din urmă nu se poate 
vorbi de cât de decoraţiune, la celelalte ob
servăm o mobilitate în liniile mari, b ine mar
cată dela o epocă la alta. Dar cl)iar dacă 
ne-am conduce de elementele decorative, 
tot nu am putea pleda pentru o influenţă 
esclusiv armeană. 

Elemente similare găsim în arta bizantină 
şi lombardă. 

S'a pus întrebarea însă : cum se poate ca 
arta lombardă, care şi-a avut apogeul in sec. 
X-XII, să influenţeze arl)itectura Sârbilor din 
sec. XIV 2) ? A.stăzi când avem o bibliografie 
mai bogată ne dăm mai bine sama de modul 
cum se întind infl uenţele, radiind, ca şi in 
domeniul fisie, în unde ce se u rmează una pe 
alta până se sting. De altfel cl)iar autorul în
trebării de mai sus observă că : ((Cioplitura or
namentelor este potrivită spiritului bizantin» , 
iar unele rozete «amintesc pe cele romane 
sau gotice» 3). A.rta lombardă a încetat atunci , 
poate, în Italia de Nord. I n  provinciile ce că
deau sub influenţa lombardă, însă, a continuat 
să trăiască, cl)iar după ce stilu l  gotic trium
fase pe deplin în Italia asupra celui lombard. 

A.şa în vecinătatea !urnei slave, în Dal
maţia, pe atunci deja semi-slavisată, în 
sec. XIII se lucra încă la catedrala din Trau, 
de un sculptor «Radovan» 4) . A.bsidele cate
dralei erau carne un qualsiasi abside di chiesa 
lombarda dei secoli XI---XII 5) . 

Tot în Dalmaţia se construia St. Giovani 
din Trau la 1 270, Domul din Zara la 1 324, 
campanilul domului din Spalata la 1 4 1 6  etc., 
Campanilul din Trau clădit la 1 422 este ro
man cu detalii gotice. A.şa se şi esplică că 
avem în Serbia b iserici lombarde m sec. 
XII I  şi XIV. 

Graţie influenţei dalmatine avem acel aer 

' )  Unii autori au crezut, fără temeiu suficient, că 
arta bizantină constantinopolitană de după sec. X 
porneşte din cea armean3. Vezi CI). Diel)l, L·art 
byzantin, pag. 444-447. 

') G. Balş, O vizită la câteva biserici din Serbia, 
pag. 2 1 .  

3 )  1\celaş, pag. 21 - 22. 

particu lar al bisericelor sârbeşti, care le deo
sibeşte nu numai de arhitectura armeană, 
dar cl)iar de cea bizantină macedoneană din 
care a porn it arl)itectura sârbă (Ex. G ra
c;:anitza). Spre comparaţie dăm aci fotografia 
catedralei din Mtzkl)et, care ne arată arl)i
tectura tipică armeană. 

La noi in special b iserica mănăstirei Curtea
de-A.rgeş, din cauza câtor-va împletituri geo
metrice, a fost rezervată influenţei exclusive 
armene. Insă linii le mari născute din sis
temul de construcţie nu ne pot aminti o bi
serică armeană. Ea represintă, atât ca plan 
(din cauza nartexului desvoltat lateral) cât şi  
ca faţadă,  un t ip născut din evoluţia pă
mânteană a artei bizantine. 

Ca rămăşiţă a construcţiei vecl)i bizantine 
la  această biserică, avem învelitoarea semi
cilindrică, în al cărei arc de capăt se înscrie 
învelitoarea absidei ; felu l  de îmbinare al 
acesteia, într'o curbă  dulce, cu învelitoarea 
părţilor de zid ce rămân în afară de rează
mul boltei cilindrice 6) . 

Ca o reminiscenţă a vecl)ilor bolţi cil in
drice în al căror arc se înscria învelitoarea 
sânurilor, avem astăzi arcurile decorative din 
baza turnului mare. 

Curtea de A.rgeş ni se pare astăzi exotică , 
din cauză că monumentele anterioare sunt 
sau distruse sau nestudiate. A.cest neajuns 
odată înlăturat, prin analisa stilistică a mo
numentelor existente şi fixarea, prin raţiona
ment şi analogie, a formelor intermediare 
dispărute, vom vedea că biserica dela A.rgeş 
nu este decât ultimul  stadiu al unei evo
luţiuni artistice. 

In acest scop, orice document este b ine
venit şi  nu putem să privim de cât cu de
plină recunoştinţă că pictorii şi desemnatorii 
de a ltă dată au fixat pe pânză sau pe l)ârtie 
forma unor monumente ce nu mai sunt 
astăzi. Ne încl)ipuim, dar, câtă valoare are 
pentru noi astăzi acuarela lui Satl)mary, care 
represintă Mitropolia din Târgovişte. 

D upă acuarelă avem aface cu o biserică cu 
opt  turle 7) . A.ceastă b iserică, în  forma an-

' )  Ugo Monneret de  Villard, L'arcl)ittetura roma
nica in  Dalmazia, pag. 88. 

')  1\celaş, pag. 89. 
') 1\nalele 1\rcl)itecturei, 1\n. 1 , No. 1 0 ; Floronii 

adăogaţi cu oca �ia restaurării licoperă astăzi ve
derea construcţiei. 

') 1\stăzi are o singură turlă. 
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terioară restaurării , n i  se spune că era clă
dită în două rânduri. Corpul bisericei întâiu 
şi apoi pronaosul. 

.Aceasta a şi fost raţiunea sacrificărei pro
naosului. Că a fost clădită în două rânduri 
se putea însă vedea foarte uşor, după legă
tura cărămizilor. Că pronaosul a fost cel din 
urmă clădit, ne-o arată raţionamentul .simplist 
al dependenţei diferitelor părţi ale bisericilor. 

.Aceste raţionamente însă nu pot motiva 
sacrificarea lui ,  fără dovedirea lipsei de im
portanţă arl)eologică. Pronaosul însă, pe 
lângă valoarea sa proprie, era nepreţuit prin 
lămuririle ce le aduce în comparaţie cu restul 
clădirii . 

Deşi ambele aparţin tradiţiei de artă bizanti
nă, între ele sunt deosebiri foarte interesante 
de sistem constructiv, semn al unor epoci 

unui turn central cu alte patru turnuri mici 
pe colţuri, stingl)erit doar prin faptul că la 
pronaos nu s'au mai putut pune încă două 
turnulete din cauza imediatei vecinătăţi a 
celor dela vecl)ea parte a bisericii . 

.Autorul nici n 'a avut in vedere formarea 
unui tot unitar şi armonie, căci atunci ar fi 
clădit la înălţimea cornişei vecl)i, iar turla 
centrală a pronaosului ar fi sprijinit-o spre 
răsărit pe cercul de capăt al bolţei cilindrice 
a bisericii, aşa că turla centrală ar fi căzut 
la jumătatea distanţei dintre turnuleţul nou şi 
cel vecl)iu. Că cele patru turnuleţe dela 
vecl)ea parte n'au fost făcute odată cu pro
naosu l ,  ci odată cu vecl)ea biserică ne-o pro
bează pe lângă faptul că meşterul pronao
sului n'ar fi avut nici un motiv să nu pue 
şi pe celalt colţ câte un turnuleţ - dacă nu  

Catedrala armeană din .Mtzkbet 
(După Mourier : L'art au Caucase, pag. 22). 

şi influenţe diferite. La partea vecl)e a bisericii, 
sub cele patru turnuri de colţ nu apare, în 
faţadă, arcul de susţinere, pe care, la . pronaos, 
îl găsim cbiar şi în partea unde nu se afla 
deasupra turn , o probă de altfel că el nu  
era în legătură decorativă cu turnul. Sistemul 
de construcţie al părţei vecl)i îl regăsim Ia 
Biserica Domnească dela .Argeş şi ne arată 
un tip b izantin din sec. Xlll-XIV, iar cel 
al pronaosului, o formă specifică sârbească 
din sec. XIV-XV (Ex. Liubostonia, Kruşe
vatz, etc.). 

In fond biserica nu era, prin adăogirea 
pronaosului ,  de cât l ipirea a două clădiri una 
de alta, având fie-care un program identic, al 

' )  Dacă din această îmbinare n'a eşit tipul cu 
două turle mari şi şase mici, este din cauză că tipul 

I-ar fi stânjenit presenţa celor vecl)i ,  şi sensul 
evolutiv al  sti lului ,  de oarece la Curtea de 
.Argeş se menţin cele două din faţă şi dis
par cele patru din fund . .Aici , în această îm
binare de forme noi şi vecl)i, cred că trebue 
căutat programul artistic al b isericii epis
copale din .Argeş 1) . Pronaosul adăogat este 
dezvoltat lateral. .Acesta, împreună cu Tismana 
şi Bălteni, formează al treilea caz. Dacă Ia 
Bălteni şi Tismana, din cauza formelor ne
precise, se poate obiecta că pronaosul poate 
fi posterior Curţii de .Argeş, apoi, aici, la Mitro
polie, formele ne arată clar o epocă mai vecl)e. 

Ceva mai mult, la Bălteni şi Tismana adao
girile laterale formau un soiu de galerie în 

cu trei năvi şi  fără sânuri eşise din circulaţie, De 
aceea ne-au şi dat tipul dela Episcopia de 1\rgeş 
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j urul vecbiului pronaos, pe când aici, la Mi� 
tropolie, vecbiul pronaos dispare. Aşa dar 
evoluţia în această privinţă era completată 
înainte de clădirea Curţii de Argeş. In ce 
priveşte restul bisericii, la Argeş s'a urmat 
altă tradiţie - acea a planului dela Tismana 
şi Cozia , a planului tre�ă, căci planu l  cu trei 
năvi nu mai avea o întrebuinţare curentă. 

Cred că în linia cornişei dela bazele tur� 
nurilor mici, care, fiind sase la număr, for� 
mează aproape o linie curentă, trebue cău� 
tată atica pe care se reazimă învelitorile la 
Curtea de Argeş. 

Tot aici, la Mitropolie, găsim modenatura 
puternică a cornişei, care, de şi bizantină, face 
totuşi impresia celei dela Argeş. Ceva mai 
mult : ceea ce aici este logic, la Argeş este 
l ipsit de sens, căci dacă profilul cornişei, mărit 
printr'o scurgere mare, este motivat de 

' )  Dacă astăzi ar fi posibilă o verificare a acestei 
<�firmaţiuni, am putea fixa data pronaosului intre acea 

retragerea zidăriei de deasupra cornişei, la 
Argeş nu mai are această motivare şi din 
cauza aceasta ne face impreşia unei vădite 
inconştienţe. 

Pronaosul în fotografie pare zidit. D�l 
Gârbea, care înain te de restaurare a fost 
profesor secondar la Târgovişte, ne spune 
că arcurile, cari în fotografie par decorative , 
se sprijiniau pe coloane, cari se mai zăreau 
îngropate în zidărie. 

In cazul acesta aveam un  pronaos descbis 
ca la Snagov 1 ) .  Cu ocazia clădirii pronao� 
sului, biserica trebue să fi îndurat o făţuială 
generală, căci decoraţiunea pare uniformi� 
zată. Inţelegem foarte bine că dacă o foto� 
grafie ne poate lămuri atâtea lucrur i ,  mo� 
numentul însuşi ne�ar fi fost de un nepreţuit 
folos, aşa că trebuia respectată forma care 
ne�o transmisese vremea. 

SP. CEGANEANU. 

a Snagovului şi Curţii de Argeş, dată care este 
indicată şi de formele arl)itecturale. : 
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COMORI DE ARTĂ IN BUCOVINA 
DE 

IOSEF STRZYGOWSKI 1) 

--0--

Cine cunoaşte în Austria numele 
D ragomirna ,  Putna,  Suceviţa ? Nu
mele mănăstiri lor  ortodoxe de pe 
p laiuri le cu păduri de fagi a le Car
paţi lor ? De  bună seamă, puţini. Şi  ce  
ne  interesează pe noi  aceste nume ? 
Cu toate acestea ,  dacă în statul nostru, 
care mi j loceşte între Răsărit ş i  Apus, 
ar fi fost o serioasă preocupare de-a 
preţui valori le culturale  existente şi 
de-a acorda diferite lor neamuri cu
venita consideraţie şi recunoaştere, 
înainte ca ele să le dobândească p rin  
l uptă , atunci  negreşit a r  fi trebuit să  
fie mu lţi cari să ştie ceva despre 
aceste mănăstiri întemeiate de voe
vozii mo ldoveni pe  pământul acum 
austriac, ş i  aceasta pentru cuvântul că  

1 )  Sub formă de foiţă în marele ziar vienez • Die 
Zeit . din luna August, d. losef Strzygowski şi-a 
publicat impresiile şi reflecţiile ce i-au sugerat călă
toria sa şi vizitarea mânăstirilor şi bisericilor ro
mâneşti din Bucovina. O mai entuziastă şi mai com
petintă apreciere a comorilor artistice ale acestor 
biserici şi mânăstiri nu cunoaştem până acum. Din 
fericire cel ce a scris-o nu e nU simplu filoromân, 
nici diletant, ci vestitul  profesor de istoria artelor 
dela Universitatea d in Viena, - o netăgăduită autori
tate europeană câştigată prin lucrări fundamentale 
în mater ie de artă vecl)e cre� tină şi bizantină şi în 
genere printr'o vastă şi rafinată cultură estetică. 
Intru cât acest arti col înseamnă un început de cel 
mai bun augur, de recunoaştere a marei valori şi a 

numesc a le lor  p roprii nişte comori 
de artă de o nepreţuită valoare. 

Dar  Ia no i  se acordă drepturi ca  
o graţie ce lor  mai  pretenţioşi. De 
aceea oameni i  de caracter îş i  întorc 
p rivirea către focare, unde sunt pre
ţuiţi fără a o p retinde. Un asemenea 
focar este pentru partea despre mea
zăzi a Bucovinei  România, acea ţară 
pentru care comori le de artă din 
D ragomirna ,  din Putna, Suceviţa ş. a. 
sunt sfinte în înţelesul naţional .  Işi 
poate dar cineva încl) ipui ce  dispo
ziţie produce faptul că aceste comori 
a l e  Bucovinei sunt, ce e drept, i nven
tariate conşti incios ş i  preţuite sub 
raportul material din partea Austria
c i lor, dar  nu ş i  luate în seamă ş i  stu-

părţii de originalitate a vecl)ei noastre arte naţio
nale bisericeşti, făcându-i-se cuvenita dreptate in 
faţa străinătăţii, credem că e de datoria noastră de 
a-1 împărtăşi cetitorilor în traducere românească. nu 
numai ca un document preţios pentru noi. ci  şi ca 
un omagiu faţă de ilustrul autor, care, după făgă
duinţa ce avem, nu va întârzia să se ocupe special 
cu trecutul nostru artistic, colaborând cl)iar Ia acest 
Buletin ; suntem convinşi că prin aceasta, dată fiind 
competenţa sa şi autoritatea de care se bucură in 
cercurile savante, nu va aduce numai ţării noastre 
un mare serviciu, ci şi culturii istorice generale, 
căreia îi va asigura, de bună seamă, valori noui in 
domeniul artei. 

G. MURNU 
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diate pe cale ştiinţifică. In  vremea 
asta lucrările ce se p ubl ică asupra 
lor în Bucureşti îşi păstrează va
loarea lor ,  şi nouă,  J\ustriaci lor, n i  se 
impută, cu drept cuvânt, că  ştim,  ca 
oameni strâmţi la  in imă ş i  biurocraţi, 
numai l ucrurile din Occident să le  
preţuim, ba cl) iar  să  le  prea preţuim 
în paguba ţăr i lor noastre ortodoxe. 

Bucovina e o ţară de graniţă. Pe  
deoparte Slavi ,  iar  pe  de  alta cobo
rîtori din Daci l atinizaţi ş i  din legio
nari romani se războesc acolo pentru 
l)egemonie. G reci i  şi J\rmeni i ,  vecl) i i  
purtători de cultură a i  ţării ,  au  p ierit 
ori au dat înapo i. In locul  lor  pre
tutindeni se stabi leşte Evreul : l a  şes 
numărul  lu i  s'a r idicat până la  1 5  
procente, în  oraş mai  mult d e  80. 

E drept că şi acum apare poporu l  
de la  ţară în portu-i a lb ş i  înflorit cu 
b lană de oae,  ceea ce-i  o desfătare 
pentru oc l) i i  celui ce vine în Orient, 
fără o transiţie, din m arile oraşe ; dar 
această pătură pământeană de locui
tori e ameninţată de-a f i  înnăbuşită 
de paraziţi i care mişună. 

De  pe crestele Carpaţi lor  se co
b oară l a  vale c inci  şivoae de apă în 
ţara aceasta ajunsă în  decădere prin 
felurite cl) ipuri în urma despăduri ri i. 
Totuş suprafeţe întinse sunt încă aco
perite de ur iaşe păduri de stejar i  şi 
fagi şi a lcătuesc fondul impresionător 
a l  a ce lor  curţi l iniştite, înverzite şi  
împrejmuite cu  ziduri ,  în mij locul  că
rora stau - aşa încât înă lţimile pădq
roase încl)ee în partea superioară 
un icu l  lor  tab lou - b isericele vecl)i
lor mănăstiri , mândria ţării .  Odinioară 
e le erau vreo optzeci la  numă r ;  astăzi 
însă , afară de mtinăstirea sf-lui  Ioan 
din Suceava,  loc de pelerinaj pentru 
popor, nu se m ai păstrează decât 
numai cele trei lăcaşuri sfinte, locuite 

Buletinul Comisiunii !Y\onumentelor Istorice. 

fiecare cu câte vreo duzină de călu
gări. Egumenii  lor primesc pe călător 
totdeauna cu o distinsă amabi l itate 
şi-1 îmbie cu obişnuita ospătare. 

Când o dată mersul pe  jos sau că lare 
dela o mănăstire la  a lta se va face 
mai  des, impresia ce va produce cul
tul ,  n atura şi arta din Bucovina, in
dependent de centrele  orăşeneşti , se 
va socoti ca  una din p lăceri le cele 
mai  înviorătoare a le Europei .  

Dar ce  este ceeace ar trebu i  să 
atragă în a ceste îndepărtate văi cl) iar  
pe  cel mai  umbl at cunoscător a l  a rtei 
vecl) i ? Sunt tezaure ce e l  nu  le poate 
vedea nicăiri în a ltă parte. Pe dea
supra tuturor sunt a cele curioase b i
seric i ,  cari ,  în pol i l)romia înfăţişări i  
lor din afară, se pot compara m ai 
curând cu  faţadele dela San Marco 
din Veneţia or i  cu D omul d in Orvieto. 
Numai că ,  fireşte, p lastica în Buco
vina nu  are parte ca acolo ; ea se 
poate socoti ca  oprită sub raportul 
ritual .  Singură p ictura a runcă asupra 
feţelor  din afară a le bisericelor din 
Suceviţa, Voroneţ, mănăstirea Hu
mor,  Vatra-Moltloviţa ş. a. acea u imi
toare reţea de bogat înşiruite c l) ipuri 
de obârşie teologică ortodoxă, care, 
în varietatea coloritu lu i  său, face im
presia covorului  oriental. Ceva ase
mănător nu ne oferă o a doua ţară 
din lume. Şi  această bogăţie de colori 
în lănţue ma i  vârtos privirea u imită 
îndată ce ma i  intervine înlăuntrul bi
serice lor  strălucirea aurului ,  a l  cărui  
efect a rtistic atinge desăvârşirea cu 
ajutorul răsfiratelor raze de soare ce 
se strecoară în  interior. 

Cine apoi  se osteneşte să pătrundă 
în aceste c icluri  de icoane care se 
pot compara iarăş numai cu m ozai
curi le din San Marco sau - consi
derând  numai interiorul - cu b ise-

17 
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r icele muntelui Atl)os, acela recu
noaşte numai  decât marea greşa lă  ce 
a săvârşit până acum investigaţia 
ştiinţifică,  nevăzând în aceste frescuri 
decât numai ş i  numai  u n  răsad a l  
a rtei atl)onice. 

A ltfel însă j udecă acela care ţine 
seamă de înrâurirea cea grozav de 
mare ce au avut asupra artei din Atl)os 
voevozii mo ldo-valab i  cu  a le  lor  aşe
zăminte, ctitorii ş i  danii, ş i  nu u ită 
a socoti, pe  de altă p arte, belşugul de 
i de i  proprii teologice, precum ele se 
rostesc cu deosebire în m anuscrisele 
ş i  p icturile murale ale mânăstiri lor  
Dragomirna ş i  Suceviţa ; dacă e obiş
nuit din experienţă lungă să prindă 
cu  p rivirea raporturile generale,  el  
va fi s i l it să admită că  nu atât Atl)o
sul  asupra .Moldovei, pe cât m area 
cultură ce  deţinem no i  Austriacii în 
mânăstiril e  Bucovinei, a trebuit să se 
repercuteze asupra sfântulu i  .Munte. 
Unde rămâne faţă de o asemenea do
vadă de mărire naţională valoarea 
materia lă  a tezaurelor mânăstireşti d in 
Putna, din Suceviţa ş i  Dragomirna ? 
Ce pot să însemne faţă de u n  ase
menea fapt, broderii le, a căror in
crustaţie de mărgăritare numai  la o 
singură piesă e preţuită până l a  1 20.000 
de coroan e ?  .Mânăstiri le, luate l a  un  
loc ,  oferă comori cari se pot măsura 
cu odoarele tezauri lor împărăteşti ; nu 
mai vorbesc de tezaurul rel igios dela 
capela curţi i  imperiale. Dacă aceste 
comori a rtistice  s'ar împreuna  în re
şedinţa arl) iepiscopală din Cernăuţi 
- căci a fost vorba despre asta, -
atunc i  s'ar înfir ipa un  m uzeu de artă 
orientală din veacul a l  1 6-lea ş i  a l  
1 7  -lea, cum n u  s e  poate încl) ipui  mai 
valoros . .Mânăsti ri l e înseşi atunci  'şi- ar  
păstra mai  departe pentru sine stră
luc itele lor  biserici. Dar  n'ar trebu i  

să f ie  despoiate n ici de comori le lor  
m işcătoare, ce l  puţin nu  mânăstiri le 
propriu zise. Trebue să l i  se recu
noască marele lor merit, că au ştiut 
să-şi păstreze avutul până în ziua d e  
azi. Totuşi este un  drum pentru a 
putea preface în centru de co lecţio
nare a l  ţări i  reşedinţa a rl) iepiscopală  
care seamănă cu Kremlinul : e destul 
să adunăm la un loc  resturi le împrăş
tiate din desfiinţatele mânăstiri şi să 
obţinem prin rugăminte, sub formă de 
împrumut, dublete din Dragomirna, 
P utna ş i  Suceviţa. In  aceste trei m â
năstiri însă a r  trebu i  să se înfiinţeze 
loca luri potrivite pentru muzee ; pen
tru acest scop în D ragomirna stă la  
dispoziţie vecl)ea trapezărie, c are 
este iarăşi de restaurat, adică refec
toriul ,  în care sub ten cuia lă se află încă 
p icturi vecl)i .  Ne mai pomenit de bo 
gatele ş i  în  toată privinţa preţioasele 
broderii  ş i  tezaure de aur ş i  argint, 
cruci de lemn şi emaiuri d in Putna 
s'ar putea adăposti cu demnitate nu
mai într'o clădire suprapusă sau altă 
c lădire nouă ridicată peste încăperea 
umedă ş i  întunecoasă, care fu de cu
rând  zidită în  a cest scop. In  Suceviţa 
însă ar trebui negreşit să se pue în 
apl icare o vecl)e întrebu inţare de va
loare istorică a mânăstiri lor, iar  mi
nunatele comori religioase să fie de
puse în tezauru l  b isericei în fi inţă încă, 
o sală de vreo 32 m.  p. de peste ca
pel a  ctitoricească cea cu bo lţi albiate 
şi cu o scară în spirală ; lumina se va 
putea îmbunătăţi uşor cu pri leju l  re
înoirei necesare cu şindri le a acope
rişului ,  care de a ltfel e sănătos. 

D in  stăpân irea unor  atât de m ari 
bunuri culturale şi materia le  în B u
covina izvorăsc pentru Austria înda
toriri , la îndepl in i rea  cărora ab ia se 
mai gândea cineva până acum. Nu 
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avem numai de înscris o îna ltă cul
tură catol ică ,  ci suntem totodată pă
strători i  unor  sanctuare a le bisericii 
o rtodoxe, care se cade să se bucure 
de cea mai îna ltă consideraţie artis
tică şi ştiinţifică , în Rusia ca ş i  în  
Balcani ,  în România şi p retutindeni 
unde. există pricepere pentru floarea 
unei culturi de o individualitate par-

ticulară. Oare când se va cunoaşte 
şi se va recunoaşte la noi această 
stare de lucruri şi, pe deasupra tu
tutor vrafuri lor de acte şi a prezum
ţiei europene occidentale,  se vor face 
acele demersuri cari sunt în stare a 
duce l a  dep lină străluci re una  din 
pietrele scumpe din coroana impe
rială a .A.ustrie i  ? 
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--0--

Nu de mult, Biblioteca A.cademiei Române 
a aci)iziţionat un manuscript care, sub titlul 
de Tiirkey und zwar die Wallachey ; Laender 
Kăntniss, 1) cuprinde două lucrări făcute, în 

coveanu, - ne întregesc şi ne oglindesc fidel 
modul cum se prezinta măreaţa curte ridic
ată de Matei Basarab şi restaurată de Con
stantin Brâncoveanu , şi ne confirmă în ace-
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1. Planul curţii din Brâncoveni. 

timpul ocupaţii, de statul major austriac asu
pra Olteniei. 

Lucrarea ce ne interesează aci e făcută 
de Weiss, lngenieur Obrist, în 1 73 1 ,  cu titlu l  
de Kurze Beschreibung derer vornehmsten 
Klăster und haltbaren Orther in der kaiser
lich-oesterreichischen Walachey, zu denen 
Plans und Prospects gehărig 2). 

Planurile ce le reproducem aci privitoare 
la Curtea din Brâncoveni, azi dărămată până 
la cel din u rmă strat de var al temeliei -
făcute la 1 7  ani după moartea lu i  Brân-

Iaşi timp, toate reconstituirile ce le-am făcut 
mai mult intuitiv asupra planului şi distri 
buţii corpurilor clădirilor, în studiul  ce am 
publicat în acest Buletin, asupra dispărutei 
Curţi 3) . 

Din planul şi perspectiva aci reproduse, 
(Fig. 1 şi 2) se vede că, intocmai cu planul  stu
diului nostru ce l-am făcut împreună cu D. 1\r
i)itect Trajanescu, 4) biserica-paraclis era in 
afara incintei ; locuinţa domnească , pe latura 
sudică, în A.; locuinţele sluj itorilor şi grajdurile 
in C şi D ; iar cuinia în E. Intrarea se făcea 
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printr'acelaşi porte-cochere ca la Potlogi şi 
Mogoşoaia ; iar în capătul opus intrării, in 
B, (bastionul zidit de Matei Basarab) , Brân
coveanu zidise cum am afirmat şi noi, un 
pavilion de privelişte (Lustl)aus). 

Perspectiva (fig. 2) dă silueta curţii ,  privită 
dinspre poarta de intrare, boltită cu calotă ca 
la Potlogi şi Mogoşoaia; în dreapta sa, In afară 
de ziduri, e biserica-paraclis ; in stânga porţii, 
e cuinia cu turnul-lanternă caracteristic, (Ia 
Mogoşoaia şi Potlogi era în dreapta intării) ; 
lângă cuinie se află şi o poartă de serviciu 
mai mică ; clădirile din dreapta,  din curte, fără 
de acoperişuri . reprezintă palatul ,  el fusese 
ars de Tătari ; in mijlocul lu i  pare a fi fost 
o logie cu colonadă care încă de atunci dis-

cum şi considerentele strategice ce le invoacă , 
asupra căror am inzistat şi noi in studiul 
menţionat : 

«Sollet das Scl)loss Brancovan 2 Stund von 
«dem 1\Itb Fluss Jiegend vor welcl)es der 
«walacbiscl)er Furst Brancovan, so zu Con
«Stantinopel l)ingericbtet worden, zu einer 
«Lust-Scl)loss, vor sicb erbauet, und nacl) 
«seinen Nal)men genennet l)att (recte con
«trariu) ; welcl)es aber in Jetzt verwicl)enen 
«Turcken Krieg, von denen Tartarn ziemlicl) 
«ruinirt und alle Dacl)stube abgebrannt wor
«den ; also das er sel)r scl)ad darumb ist. 
«In dem, aucl) dieses Scl)loss, tempore bell i ,  
«mit Retrencl)ement mit Palissa den versel)en 
«umgeben, und zu Postirung einiger Miliz 

-

2. Vedere-perspectivă asupra Curţii din Brâncoveni. 

păruse ; se văd totuşi zugrăvelile obişnuite cu 
mari rinceau-uri pe cornişe ; clădirile din do
sul cuinei sunt camerile slujitorilor (C. pe 
planul fig. 1 )  ; turnul înnalt din dosul porţii 
de intrare, care se vede in perspectivă este 
foişorul de privelişte din capul opus al curţii 
(B pe planul 1) care fusese ridicat de Brân
coveanu pe bastionul lui Matei Basarab. 

Iată şi  descrierea pe care o face inginerul, 

' )  Turcia adică : Valaci)ia, cunoaşterea ţinuturilor. 
') Descrierea pe scurt a celor mai importante mo

nastiri şi locuri strategice din Valaci)ia ci)2saro
austriacă ; prevăzută cu planuri şi perspective. 

') Virg. Drăgi)iceanu, Curţile domneşti brâncove

neşti, IV Curţi şi Conacejărămate, Bucureşti 1 913. in 
Buletinul Corn. Mon. Istorice an. IV, 1!9-79. 

ldem şi Palatele noastre domneşti. Conferinţă de 
ari)eologie naţională ţinută la Şcoalele de infanterie. 
Bucureşti 1 913. 

4) Idem, ibid., p. 56. 
' )  1\supra căreia vezi acelaş studiu dela Nota 3. 

<< employret werden kondte ; aucl) befinde 
«sicl) e in  walacl)iscl)es Kloster 5) , unten im 
«Tl)al (ÎV\.onastirea Brâncoveni) sambt einem 
«Dorff daselbst, und ist der Situation ziemlicl) 
«angenel)m 6). 

1\vem, astfel, înfăţişările câtor şi trele mari 
palate ale lu i  Brâncoveanu, fiind perfect 
edificaţi asupra lor. 

VlRG. DRĂGHICEANU 

' )  Să tot fie la 2 ceasuri de Olt, in faţa căruia e 
aşezat, Castelul Brâncoveni, pe care şi 1-a zidit cf! 
o casă de plăcere principele muntean Brâncoveanu, 
cel ce fu decapitat la Constantinopol-care il denumise 
după numele său. 1\cesta însă, a fost destul de ruinat 
de Tătari in trecutul răsboi al Turcilor, când i-au ars 
şi toate acoperişurile, in cât din această cauză e 
foarte dărăpăna!. Totuşi şi acest castel. in timp de 
răsboi, poate fi prevăzut cu retranşamente de pali
sade şi să serve&scă pentru postarea a ceva ar
mate. Se mai găseşte şi o monastire valaci) ă ,  jos, in 
vale, cu un sat şi situaţia este destul de plăcută. 
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IV. 

Inscriptii dela biserica Cotnari (Iaşi) 
şi m ănăstirea Sadova (Dolj). 

1 .  Cotnari. Biserica lui Ştefan cel Mare 

Pe un  mormânt : 
. . .  PÂRC�LABU DE C(O)TNARIU,  FECORUL LU . . .  

. . .  CYNDU AU FOST VIU,  ŞI-AU FĂ[C )TU CÂND VA 

M RI SĂ O P E PREA G ROP 1IŢA SA (CA) NUMELE SĂ 
SĂ ŞTI E .  C RS L ANI LO R  AU FOST 7153 DE ANI .  

Pe alt mormânt : 

G:·" Kt\1\\HI il iqMcH . . .  c • I b.I c&Ofii\S M H X<I-

. MKi f HiKf n poKCTtiKHC& Kb. K-k(•I)H b.l W&HToKIHi\1 

Kll;ro tSil&i .  

(= ACEASTĂ PIATRĂ A ÎNFRUMUSEŢAT-0 . . .  F I U L U I  
SĂU M I HALACH IE, CARE S-A PRESTĂVIT S P R E  VEŞNI

CELE LĂCAŞURI ,  Î 1  ANUL 160'1). 

2. Mănăstirea Sadova (Dolj) 

a) Biserica mare. 

Inscripţie : 

Cu ajutorul tatălui şi al fiului şi al sfântu
lui duh, troiţa cea de uo (sic) fiinţă şi ne
despărţită ; Îndemnatu-s-a dela duhul sfânt 
Matei Basarab Voevod, Demn a toată Ţeara 
Rom(â)nească şi despre Ţara Armaşului (sic) 
şi Făgăraşului, de au zidit şi această sfântă 
dumnezească monastire ce se numescea Sa
dova şi unde se prăznuieşte hramul sfântul 
Erarh Sf. Nicolae de la Miralichia, făcă
torul de minuni, după ce am biruit pe Turci 
la Schela Ceobanului ( = Bechet), unde având 
mare strântorare de către dânşii, În doua 
rânduri, şi scăpând cu toată oastea întracest 
sfânt locaş, ce era făcutil, uă biserică de 
lemn, unde locuia vre-o câţi-va părinţi călu
gări. După săvârşirea războiului au zidit 
această sfântă şi dumnezeiască monastire, 
după cum se vede, la anu de la zidirea lumii 
7141, şi-au înfrumuseţat-o şi-au întărit-o cu 
moşii şi venituri, pentru veşnica pomenire, şi 
părinţilor călugări pentru hrană şi îmbrăcă
minte. - 1633 Aug. 26. 

b) Pe o piatră : 

H3KOIH H if,\1 lVLJ,tl H Cb.r iOCIHW H H i fl\\ C H Hd H 

Ch&p i> L l l f H H fl\1 G:T. TpoHLJ,b.. 0 Din voia Ta
tălui şi ajutorul Fiului şi săvârşitul Sf. Troiţe). 

ŞI A VĂZUT PĂ BUN CREŞTIN ŞI LUMINAT DOMN ŢĂR l l  
R MĂ EŞTI IO.  MATH EI U VOEVOD, GSZDA (-DOAMNA) 

EGO ELINA, EPOTUL RĂPOSATU L U I  ŞI BU ' L "I BA
SARAB VOEVOD ; ACASTĂ POM. 'Ă [A) MOŞILOR ŞI STRĂ
MOŞILOR D MNEALUJ ,  BISEARICA VEACHJE,  ŞI S-A Ml
LOSTIVIT ŞI Î 'CEPUT A ZIDI  H RAMUL G:Tb.JH NICO-

LAE, 1\\C I.l,tl IUL. 19. AH H  • • • I J PAN PREDA Kf1\ 
C rl b.Ttlp, H iKiln.UI H LJ,d fro ll·hSHt\1 H 4 fAH Ch

Kp b. W H  • • • 

c) Pe altar : 

A cestz'i sfânn'i altar fiind tare de tot stri
caHi si dărăpănat zidirea cât şi zugrăveala, 
cu îndemnarea sfinţii sale, părintelui Chir 
Iosif, Ipescop Sevastitul, cuviosul eromonah 
Paisie, egumen Sf. Monastiri, s-au renoit şi 
s-a înfrumuseţat, precum se vede Într' a doua 
domnie a prea înălţatului Domnu Mihail 
Suţu. păstorind turma lui Hs. Chir Filaret, 
Episcop Râmnicului, noului Severin, şi s-au 
zugrăvit�{, de Dumnealor Gheorghe al II-lea 
portar şi stegar sin Olea, anul de la Hs. 
1 792. Sept. 12. 

d) pe clopot : 

(S-AU FĂCUT P R I N  ZELUL ARHJMAJ DRITULUI DJ0-

1ISIE ROMA O,  EGUMEN SF. M. SADOVA) . 1853. 
e) Bolnifa. Inscripţie. 

A ceastă sf. biserică ce se cinsteşte şi prăz
nueşte hramul intrării în biserică a prea sfintei 
de dumnezeu născătoarei, fost-a din temelie 
de răposatul Dionisie eromonah, egumenul 
Sf. Mănăstiri, in zilele răposatului Constan
din Voevod Brâncoveanu, leat 7201, călu
gărilor i lăcuitorilor . . .  şi s'a proslăvit Dom
nul Întrânsa până în urmu răzmiriţii neam
ţului. . . .  ce de mult alte judeţe . . . când s-au 
luat ţara sub biruinţa Otomanilor. . . au ră
mas beserica de tot dărăpănată, pustie, până 
în zele . . . Mării Sale Alexandru Moruzi 
Voivod . . .  

VIRG. DRAGHICEJ\NU. 
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REU\ŢIUNE DESPRE SAPA1 URILE DELA ECRENE ŞI DlŞIPUDAC DIN DOBROGEA NOUA 

ŞI DESPRE STAREA MONUMENTELOR GRECO-ROMANE DESGROPATE LA 

CONSTANŢA. ŞI MANGALIA 

Domnilor colegi, 

Am onoare a vă întreţine- cu o scurtă re
laţiune despre săpăturile întreprinse de către 
ofiţerii noştri la Ecrene şi Dişipudac şi despre 
starea de plâns a monumentelor greco-ro
mane, ce se desgroapă, se deteriorează şi 

!. 6 
.l_j_ �::::_<":::

'.!..!::::-;.}!:: -o, , 
,, � L::::-

N 

regimentului 7 1  de rezervă, au dat peste 
ruinele a două cetăţi, din care una la Ecrene, 
sat care astăzi este al nostru, după infor
maţiile ce mi s'au dat de d-1 General Ian
nescu ,  iar alta la o mică depărtare de cea 

. . 
/ 

1 
1 

/ 

- //1 
- - - ::::. -- - /  - - -

1 .  Scl)iţă de planul castrulu i  dela Dişipudac. 

se împrăştie zilnic la Constanţa şi Man
galia. 

Voiu începe cu săpăturile dela Ecrene şi 
Dişipudac, cari s'au făcut astfel : In timpul 
memorabilei înaintări a armatei noastre peste 
Dunăre, în regiunea Cadrilaterului ,  ofiţerii 

dintâiu, şi anume în localitatea numită Di
şipudac sau Dijbudac, sat  care, în urma păcii 
dela Bucureşti, a rămas însă, ca şi mai 

· nainte, al B ulgariei. 
Indată ce s'au descoperit aceste ruine, ze

loşii noştri ofiţeri au şi început săpături le 
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făcând mai întâiu câteva şanţuri de recu
noaştere la Ecrene şi apoi, cu ajutorul sol
daţilor, săpături mai întinse la Dişipudac. 
.Aceste l ucrări au ţinut până Ia semnarea 
tratatului din Bucureşti, când trupele noastre 
s'au retras din acea localitate. 

Fiind informat despre aceste săpături , cu 
toate că eram destul de impovărat cu con
ducerea Societăţii Crucea Roşie, care m'a şi 
reţinut de a merge atunci Ia  faţa locului ,  am 
căutat totuşi să intru imediat în legătură cu 
d-1 colonel Băjescu, comandantul detaşa
mentului Balcic, de care depindea regimentul 
care întreprinsese săpăturile. In acest scop, 
prin adresa No. 1 02 din 25 Iul ie 19 13 ,  a 
cărei copie se vede la dosar, felicitând mai 

din aceleaşi motive nu  mi-a fost uşor să găsesc 
o persoană căreia să-i încredinţez această mi
siune, fiindcă personalu l  biuroului şi mai toţi 
membrii noştri corespondenţi erau mobilizaţi 
sau ocupaţi cu nevoile campaniei. Mă voiu 
mărgini dar a vă relata rezultatul  săpăturilor, 
după rapoartele şi  planurile d-lor maior Şte
fănescu şi locot. .Al. Constantinescu din reg. 
71 rezervă, înaintate prin adresa comandan
tului detaşamentului Balcic No. 1 58 din 1 
.August 1 9 1 3  şi anexate Ia dosar. Citin d  
aceste rapoarte, c u  multă satisfacţiune, con
statăm că ofiţerii noştri, fiind nutriţi de cele 
mai distinse sentimente patriotice şi de iu
birea trecutulu i  strămoşesc, nu  s'au mărginit 
numai la cercetarea câtorva localităţi, ci pe. 

2. Scl)iţă de planul reduitului castrului dela Dişipudac. 

întâiu pe d.:.l colonel Băjescu pentru patrio
ticele sentimente ce-i dictaseră măsura lău
dabilă, de a se cerceta regiunea din punct 
de vedere istoric, a se lua planuri şi a se 
face rapoarte amănunţite despre descoperiri, 
l-am rugat în acelaş timp a ne comunica in 
original sau în copii rapoartele şi  planurile 
in cl)estiune şi a dispune totdeodată să în
ceteze orice săpături, până la sosirea în lo
calitate a unui delegat din partea Comisiunii 
noastre , conform art. 2 şi 1 0  din l egea pen
t ru  conservarea şi  restau rarea monumente
l o r  istorice. 

Imprejurările mari dela ordinea zilei, ocu
paţ iunea la Crucea Roşie, m'au reţinut însă, 
precum am spus, de a merge în localitate, şi 

cât le-a fost cu putinţă , au căutat X să stu
dieze întreaga regiune, dându-ne interesante 
reiaţiuni  despre recunoaşterile r şi cercetările 
arl)eologice făcute în regiunea Ecrene, .A
ladja, Monastâr, Bel)leme, Dişipudac şi Ceauş
d)ioi. 

Multe din aceste localităţi însă, prin tra
tatul din Bucureşti , au rămas ca mai nainte 
Bulgariei , alipindu-se la ţara noastră numai 
satul Ecrene cu ruinele sale. De  aceea sunt 
nevoit a trece cu \ ederea peste să păturile 
dela D işipudac, relevând numai că acolo a 
fost un castru roman însemnat, datând pro
babi l  din secolul  al III- lea după Cl)ristos. 

Despre cetatea noastră dela Ecrene, ra
portul ofiţerilor ne arată următoarele : «In 
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ziua de 13 Iulie, locotenentul Măinescu l. 
a raportat că instalând serviciu l  de pază la 
sudul satului Ecrene, pe dealu l  cu cota No. 
252, a observat nişte ziduri mari de piatră 
în stare de ruină, «Ce par a fi u rmele  unei 
vecl)i fortificaţii». Şi, în planuri le anexate la 
raport, ni  se prezintă : situaţiunea cetăţii de 
la Ecrene, profilul şanţului  despărţitor, un 
colţ dintr'o clădire desgropată, având zidul 
format din piatră necioplită ; apoi câteva 

După raport, din aceste obiecte s'au luat 
de către d-nii profesori Murgoci şi Pârvan. 
Dat fiind însă faptul că localitatea dela Di
şipudac nu se află anexată la România, 
drepturile (omisiunii noastre asupra obiec
telor descoperite într'o ţară străină nu se 
pot extinde şi în consecinţă n'avem dreptul 
a cere să ni  se predea nouă. 

Despre două vase descoperite acolo ,  d-1 
maior Ştefănescu,  conducătorul săpăturilor, 

Base de coloane. 

Lămpi. 

1 

1 
Vas de pământ. amforă şi piatră sculptată. 

3. Obiecte desgropate la Dişipudac. 

obiecte : o cruce de calcar coci)ilifer, des
gropată în frontul anterior şi  o cruce de 
gresie silicioasă _"{fig. p. 1 39). 

Din aceste date se constată că propriu zis 
la Ecrene nu s'au făcut decât câteva şanţuri 
pentru recunoaştere, pe când la Dişipudac 
s'au executat săpături mai întinse şi  s'au 
descoperit obiecte mai m ulte, unele păstrate 
la garnizoană, altele cu destinaţia de a fi dă
ruite Statului ,  iar o parte luate de persoane 
streine. 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

prin  o adresă pornită din iniţiativă perso
nală, îmi face cunoscut că le dărueşte Mu
zeului de anticl)ităţi şi că sunt depuse acum 
la Comandamentul corpu lu i  V de armată , la 
Constanţa, de unde se pot ridica. 

Importanţa descoperirilor ofiţerilor noştri 
este cu atât mai însemnată, cu cât săpătu
rile s'au făcut de armată într'o epocă me
morabilă, adică în zile mari, d upă aproape 
2000 de ani dela stăpânirea primului  rege 
dac cunoscut, Boerebista, care avea l)egl)e-

1 8  
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monia peste toţi regii Traciei din timpul său 
şi domnia peste aceste părţi , p recum dove� 
deşte o inscripţie grecească, aflată in anii 
din urmă la Balcic şi publicată intre alţii şi 
de Kalinka, după cum mi s'a afirmat de 
mai multe persoane. Iar dintr'o notiţă asupra 
acestei regiuni, am văzut că Ecrene cores� 
puncte cu veci)ea cetate traco�bizantină, 
Cranea, ce se constată că exista şi pe vremea 
lui Dobrotici şi a lui Mircea�cei�Bătrân, 
ultimul ei stăpânitor. Turcii se vede că au 
prefăcut numele Cranea în Ecrene. 

Faţă de această însemnătate, socotesc că 
ruinele dela Ecrene merită a fi trecute şi 
conservate printre cele dintâi monumente 

d�l profesor Coriolan, membru corespondent 
Rl nostru , spre a avea relaţiuni oficiale. D�l 
Coriolan s'a şi grăbit a ne  răspunde prin 
scrisoarea aflată la dosar, arătându�mi sta� 
rea îngrijitoare ce ameninţă cu distrugerea 
acelor monumente şi îndicându�mi locul unde 
se găsesc o parte din ele. Din partea pre
fecturii , neprimind indată răspunsul cuvenit, 
am fost nevoit să repet adresa, la 20 .Au� 
gust, la care îmi comunică că într'adevăr sunt 
mai multe lucruri împrăştiate, cari merită 
toată atenţiunea noastră şi  totdeodată sunt 
invitat a veni insu�mi Ia faţa locului , pentru 
a constata toate acestea. 

Spre a se conserva monumentele semna-

� 

A� 
"" 

. 
.... )\ -·'ili #--·"'�;:<>� 

4. Sci)iţă de situaţia cetăţii dela Ecrene. Profi lul şanţului despărţ itor 1\. 
Vedere a unei porţiuni din zidul desgropat. 

istorice din Cadrilater, mai ales că ele vin 
tocmai la  graniţa nouă a României, ca o 
falnică mărturie seculară de veci)ea noastră 
stăpânire in acele părţi. 

Trec acum, domnilor colegi, la a doua ci)es� 
tiune şi anume la soarta monumentelor şi 
a obiectelor greco�romane, ce se descoperă, 
se împrăştie şi  se deteriorează zilnic la Con
stanta şi Mangalia, fapt despre care am fost 
pus in cunoştinţă prin informaţiuni particu
lare. Vă voiu expune ce măsuri am luat 
până azi. 

In  ari)iva noastră se păstrează copiile a� 
dreselor ce am făcut la 25 Iulie 1 9 1 3, atât 
către prefectura jud. Constanţa, cât şi către 

late, am atras in sfârşit cuvenita atenţiune pri
măriei Mangalia, şi direcţiei liceulu i  din Con� 
stanţa, unde se găsesc obiecte depuse. Copii 
de pe aceste adrese se află la dosar. 

.Acestea sunt in rezumat demersurile luate 
până acum, în timpul vacanţelor şi p ropria 
motu, pentru salvarea monumentelor din ve� 
ci)ile cetăţi Tomis şi Callatis. Este însă ab� 
solută nevoie ca o comisiune din sânul nos� 
tru să meargă cât mai neîntârziat la faţa 
locului ,  spre a ne  afirma pe temeiul nouii 
legi a conservării monumentelor istorice, 
l uând măsuri radicale, cari in trecut nu s'au 
luat, ş i  a salva astfel monumentele sacre din 
veci)ea Sqjti)ie romană. 

In urma celor de mai sus imi permit a vă 
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propune, domnilor colegi, să mergem la 
Constanta şi ,  dacă va fi  timp, şi la Manga
l ia, pentru a face act de autoritate pe baza 
legii celei nouă, astfel ca însăşi autorităţile 

locale să se simtă mai mult decât în trecut 
obligate a ne referi şi a conservaj aceste 
p reţioase resturi ale epocei clasice greco
romane. 

ION KJI.LINDERU. 

5. Cruci găsite la Ecrene. 

RAPORT DESPRE STAREA MONUMENTELOR DIN TURNUL-SEVERIN 

Domnule Preşedinte, 

Pe temeiul cinstei ce mi s'a făcut în De
cembrie 1 9 1 0  de a fi numit membru co
respondent al Comisiuni i  Monumentelor Isto
rice, mă socotesc dator a vă pune în curent 
cu starea şi nevoile monumentelor din Turnu
Severin şi a vă ruga să l)otărîţi asupra 
propunerilor ce îndrăsnesc să fac, încredinţat 
de necesitatea lor. 

Insemnătatea rămăşiţelor istorice din cu
prinsul acestui oraş nu se sfârşeşte cu re
zultatul săpăturilor din 1 896, cu turnul şi cu 
piciorul podului rămase in picioare prin tăria 
lor, ci se vădeşte zilnic prin noi dovezi, 
întâmplător eşite la iveală in l ucrările particu
larilor şi ale comunei, dovezi cari in cea 
mai mare parte se sfărâmă ori se acoperă 
din nou, lipsind celor mai mulţi înţelegerea 
insemnătăţii lor, iar celor ce sunt interesaţi 
la păstrarea lor nişte măsuri eficace de pre
vedere şi de apărare. Cu ocaziunea aşezării 
tuburilor pentru alimentarea oraşului cu apă, 
am putut observa continuitatea, tăria şi marea 
intindere a construcţiunilor oraşului antic, 
acoperit de o bună parte a oraşului actual, 
mai ales intre l inia văii fântânelor dela liceu 
şi marginea răsăriteană a oraşului .  Acum 
s'au inceput lucrările de canalizare, cu să
pături aşa de largi şi adânci, că cu oare-care 
măsuri de prevedere, s'ar putea determina 
n u  numai întinderea vecl)iului oraş, dar şi 
amănunte asupra construcţiunilor din interior 
şi  s'ar putea salva material, obiecte şi mo
numente, cari altfel sunt expuse instrăinării 
sau distrugerii. 

Aproape nu e l ucrare intreprinsă in cu
pri!Jsul vecl)iului oraş, care să nu  dea Ia 
iveală monumente şi  obiecte antice ; dar 
respectul pentru ele nu se vădeşte decât dacă 
li se recunoaşte o valoare actuală sau dacă 
prezintă o curiozitate excepţională. Aşa, in 
curtea şantierulu i  naval, săpându-se nişte 
fundamente, s'a dat de o serie de morminte 
romane de cărămidă, boltite, cari după cre
dinţa inginerului  şef «nu  prezentau nici o 
însemnătate» . Caracteristic este că oasele 
scoase din ele s'au înaintat parcl)etului. S'a 
remarcat numai ca curiozitate existenţa într'un 
mormânt a unui  scl)elet de şarpe incolăcit, 
care s'a pulverizat la atingere. Când am fost 
înştiinţat, am căutat să salvez măcar un 
mormânt ce fusese spart numai la un  capăt, 
dar, cu toată făgăduiala, mi s'a spus că n u  
s'a putut scoate şi nici fotografia, cum ce
rusem. 

Nu vă pot enumera toate cazurile cunos
cute mie şi mai puţin cele ce-şi aminteşte 
fie-care cetăţean severinean de ce a văzut 
la zidirea casei sale sau la alte lucrări. A
mintesc n umai că în timpul lucrării noului 
parc al oraşului ,  întâmplător am găsit 2 cio
cane de piatră preistorice neperforate, vâr
fuite la un cap, iar la celalt netezite. Tot 
acolo am găsit un fragment de monument 
funerar, pe care arl)itectul conducător îl credea 
«o încercare de joacă a unui pietrar fără 
lucru». Pe fragment se păstrează la un colţ 
un păun, simbolul nemuririi, pasăre a Junonii 
apărătoare a căsătoriţilor ;  in spaţiul unui 
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fronton ,  săpat în mijlocul laturii superioare, 
e caduceul lui Mercur psil)opompul , iar mai 
jos, intr'o boltitură a fragmentului, la stânga 
l iniei caduceului, urma unui cap. Se vede că 
a fost monumentul funerar a doi soţi. Frag
mentul a servit ca material de construcţie. 
Il păstrez împreună cu tot ce s'a mai găsit, 
la muzeul ce am întocmit în clădirea i iceu
lui  local la 3 Maiu 1 9 1 2. 

La turnul din grădina publică primăria a 
făcut noi şoseluţe, ziduri de piatră , din fe
ricire necimentate şi plantaţiuni ,  cari dacă 
n'au adus vre-o deteriorare simţitoare ce
tăţuei, îngreuiază în tot cazul lucrările de 
cercetare, cari sunt încredinţat că vor da 
bogate rezultate. Numai cu prilejul utilizării 
pământulu i  gras pentru flori depe platou l  
turnu lui, s'au găsit gl)iulele de piatră de  
diferite mărimi, resturi de tunuri de aramă, 
săgeţi, capete de lănci şi alte obiecte ; iar 
cu ocazia scobiturilor făcute pentru planta
ţiuni,  observând că se indică ziduri de con
strucţiuni,  pe cari domnul grădinar le lua 
drept «colibe de ciobani fără preţ», spre a 
împiedica distrugerea lor, am pus să se cu
reţe materialul doborît din interior, apărând 
tot ce era zidit şi astfel s'a descoperit ba
silica descrisă în anexa acestui raport, îm
preună cu o inscripţiune dintre 1 99-200 
d. H .  în cinstea împăratulu i  Caracalla. Dom 
nul  p rimar al comunei, Dr. C. Gruescu, care 
a arătat interes şi m'a sprijinit în apărarea 
monumentelor din oraş, mi .. a făgăduit că 
pe de o parte va lua  măsuri să înceteze 
aci orice lucrare care ar fi dăunătoare cer
cetărilor ce vor trebu i  să se facă, iar pe 
de alta va da lucrătorii trebuincioşi pentru 
degajarea basilicei descoperite de materia
lu l  din prejur. La această degajare voiu ve
gl)ia să nu se atingă vre-o parte a construc

ţiunii şi să se păstreze tot materialu l  ce ar 
putea ajuta la o reconstituire exactă . cum 
am păstrat şi pe cel  din interior. 

Şi cu prilejul acestei descoperiri am con
statat cu durere lipsa de pregătire a publi
cului nostru. Un domn avocat, fost deputat, 
cu un domn major şi 2 soldaţi au scos cu 
pârgl)ii inscripţiunea de mai  sus ,  a le  cărei 
ultime 2 rânduri erau zidite sub masa de 
piatră A..' arătată în p lan. In cl:)ipul acesta 
bucăţi de piatră din această masă au căzut. 
Motivu l  era « curiozitatea de epigrafist» , care 
la un cunoscător ceva mai încercat se îndestula 

şi  cu primele 7 rânduri ce se puteau citi şi 
cari cuprindeau filiaţiunea lui  Caracalla înce
pând cu tatăl său, L.  Sept. Severus, şi co
borînd până Ia Nerva. Rândurile ascunse 
nu puteau cuprinde decât numele cunoscut 
al lui Caracalla şi acela al  comunităţii care-i 
ridică monumentul şi care sub Septimiu Se
ver fiind ridicată le rangul de colonie, Jm
prumută şi numele acestui împărat. 

După degajarea complectă a basilicei, dom
nul inginer al  comunei, Vulcănescu, se oferă 
să-i ridice planul pe care vi-I voiu comu
nica împreună cu desenurile şi fotografiile 
de trebuinţă. 

:;: 
-... -K 

A.m făcut această lungă expunere şi spre 
a justifica stăruirea asupra necesităţii u rmă
toarelor măsuri, cari în esenţa lor au fost 
şi altă-dată obiectul p reocupărilor onoratei 
(omisiuni : 

1 . Obţinerea din bugetul anului acesta 
al Ministerului cultelor şi instrucţiunii ,  a su
mei necesare pentru îngrădirea castelului de 
la piciorul podului, continuu  expus ruinării 
şi nesocotirii lu i  de către vecini şi trecători 
curioşi. Şi zilele acestea custodele ruinelor 
mi-a adus un fragment de inscripţiune fu
nerară scos de scormonitorii din zidul unei 
locuinţe din castel. O îngrădire bună I-ar 
apăra de orice atingere şi ar face posibilă 
întreţinerea stării de curăţenie. In star�a ac
tuală ne  vine greu să vedem cum îl găsesc 
cetele de excursionişti, in bună parte străini, 
cari îl cutreeră cu aparate fotografice spre 
a-i prinde părăginirea. 

2. Intreprinderea unei campanii de cerce
tări, cari pe lângă întregirea celor făcute la 
castel în 1896, să se întindă şi asupra ce
tăţuei din grădina publică, unde stă ascuns 
un important material istoric. 

3. Obţinerea fondului necesar construiri i  
unu i  local propriu pentru muzeul de aci. 
Ceeace am putut colecţiona până acum păs
trez in două camere ce am la dispoziţie in 
localul liceului. 

4. Luarea unor măsuri eficace pentru cru
ţarea şi păstrarea, pe cât e cu putinţă, a 
monumentelor şi obiectelor ce vor eşi la 
iveală cu ocazia săpăturilor începute pentru 
canalizare. Lucrarea se face acum pe o 
stradă cu teren virgin,  dar în curând se va 
ajunge la regiunea in care stă îngropat mu-
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nicipiul şi colonia Drobetae. Este necesară 
o înţelegere cu comuna, care să se oblige 
a da supravegl)etorilor de lucrări şi l ucră
torilor instrucţiunile şi ordinele necesare şi 
anume : Să nu se distrugă orice construc
ţiuni s'ar întâmpina, mulţumindu-se cu scoa
terea materialu lu i  căzut ; zidurile cari tra
versează strada să se perforeze atât numai 
cât cere nevoia canalizări i ; să se cruţe şi să 
se păstreze orice material de valoare ar
cl)itectu rală, sculpturală, epigrafică, etc., în
credinţându-se muzeului local ; să se înles
nească scoaterea de fotografii. Pentru aceasta 
va fi nevoe de o intervenire a domniei
voastre pe lângă primăria locală. 

Eu imi iau angajamentul, cum mi-am ex
primat dorinţa şi faţă de d-nul inginer al 
comunei, să dau prealabile instrucţiuni con
ducătorilor de lucrări .  Voiu urmări lucrările 
persoi1al, pe cât timpul imi permite, şi cu 
elevii cursulu i  superior de liceu, pe cari-i 
interesez la aceste descoperiri . Cu învoirea 
Ministeru lui, fără vre-o daună pentru învăţă
mânt, voiu putea l ua dela curs zilnic câte 
2 -3 elevi buni ,  cari să-mi comunice obser
vaţiunile lor . .Acestea sunt mijloacele de cari 
dispun eu, în afară de custodele ruinelor în
credinţat mie. Cred că ar da bune rezultate 
făgăduirea unor premii şi gratificări supra
vegl)etorilor de lucrări, pe măsura zelului ce 
voiu constata personal după rezultate şi des
pre care vă voiu raporta. 

Pentru< luarea de fotografii voiu avea n e
voe de un aparat foarte bun şi uşor de mâ
nuit, care vă rog să binevoiţi a face să mi 
se procure de către onorata Comisiune, îm
preună cu materialu l  necesar şi care va ră
mâne averea muzeulu i  de aci. Folosirea fo
tografilor de carieră este şi mai costisitoare 
şi de multe ori cu zăbavă păgubitoare. 

.Acestea sunt măsurile pe cari eu le cred 
necesare şi asupra cărora vă rog să b ine
voiţi a cl)ibzui. .Asupra punctulu i  4 voiu fi 
mulţumit, dacă , pe lângă măsurile propuse de 
mine, se vor găsi şi altele, cari să conducă 
la rezultate sigure. Măsurile l uate în această 
privinţă ar fi bine de s'ar putea generaliza 
ca obligatorii pentru toate lucrări le publice 
şi particulare ce se vor face în T.-Severin . 

Primiţi, ·Jă rog, domnule Preşedinte, în
-credinţarea osebitei mele consideraţiuni. 

AL. B.ĂRC.ĂTIL.Ă 
Profesor 

Basilica găsită pe platoul cetăţuei din gră
dina publică din Turnu-Severin. 

N. 

E 

.''>. 

( 1 m .  27 lung. 
A. Masă de zid cu dimens. . . . . l 1 m. 1 6  �ăţ: 

1 m. - malţ. 

j O m. 30 lung. 
a. Firidă !a suprafaţa cu dimens . l O m. 30 lăţ. 

O m. 30 înălţ. 
a ·· în interiorul zidului cu intrare îngustă. 

A ' Masă de zid cu dimens. 

a' Firidă deasupra mesei A-, cu 
dimens 

{ 1 m. 27 lung. 
O m. 84 lăţ. 
1 m - înăJţ. 

f O m  48 lung. 
O m. 26 lăţ. 

l O m 54 înălţ. 

D Jnscripţiunea lui Caracalla, cu 2 rânduri zidite 
sub A'.  

C. 4 pilastri de ornamentare ciopliţi în piatră. 
B. 3 picioare de zid, separând spaţiul 1 de spaţiul li. 
E,E', Ziduri ridicate ulterior, spre a separa cu totul 

cele 2 spaţii, zidul E scund, putând fi depăşit ; E' 
înalt, păstrat la înălţimea stâlpilor, lucrare barbară 
la partea superioară, bolovani legaţi cu lut. 

Dimensiunile, luate de mine, sumar, sunt : 

Lungim'?a întregii clădiri, scăzând absida, 8 m. 75 
Lăţimea . . . . . . 5 m. 50 
Grosimea zidurilor . . O m. 88 
Inălţimea actuală . . 1 m. 90 

Materialu l  : straturi de piatră cioplită, des
părţite între ele cu straturi de cărămidă. Că
rămida desparte şi vertical bucăţile de piatră. 

Observaţiuni : In spaţiul I se văd urmele 
unui incendiu, care a ars zidurile lăsând şi  
mult cărbune. 

Comunic acest plan provizoriu , în aştep
tarea altuia, pe care-I va l ucra d-nul inginer 
Vulcănescu ,  după degajarea basilicei de ma
terialu l  dinpreju r. Voiu  comunica atunci şi 
desenul  obiectelor ce s'au găsit. 

lnscripţiunea găsită pe platoul cetăţuei din 
grădina publică din Turnu-Severin. 
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I l  
I M P  · CAES · L · SEPT · SE\ERI PI  

PERT · AVO · A RAB · ADI · PART-, 
I l 

MAXIM! · f · D IV · M · ANTN\I 

P I I  G ERM · SARM · NEP · DIVI 
I l  

ANTON\! P I I  PRONEP · D IVI 
1 

HADR · ABNEP · D IVI T RA I-/li 

PART ET D IVI NER\!'E ADNEP 

M · AVREL · ANTONINO · AVO · 

R · P · COL · SEPT · D R ·  

Imp(eratori) Caes(ari) L(ucii) Sept(imii) Severi Pii 
Pert(inaci) 1\ug(usti) 1\rab(ici) 1\di(abenici) Partl)(ici) 
Maximi F(ilio). Div(i) M(arci) 1\ntonini 

Pii Germ(anici) Sarm(atici) Nep(oti), Div(i) 
1\ntonini Pii Pronep(oti), Divi 
Hadr(iani) 1\bnep(oti), Divi Traiani 
Partl)(ici) et Divi Nervae 1\dnep(oti), 
.M(arco) 1\urel(io) 1\ntonino 1\ug(usto). 
R(es) P(ublica) Col(oniae) Sept(imiae) Drobetensium ' ) 

Inscripţiunea e săpată pe piatră calcaroasă 
de dimensiunile t m . t 6/0m.87/0m.27. Inălţimea 
literelor scade, fără regularitate absolută, de 
la om . 045 până la om .04. 

O copie fotografică cu toate amănuntele 
s'a trimes Muzeului naţional de A.nticl)ităţi. 

' >  Da tarea inscripţiunei am făcut-o după titulatura lui L. Sept. 
Sever, căruia ii lipseşte aci titlul de «Britanicus» primit in 210. 

păstrănd însă pe acela de «Parti) ieus Maximus» primit in 192. 

MEMORIU ASUPRA. LUCRARILOR EXECUTATE LA. CETAŢUIA. (IA.Şl) IN 1 9 1 2  

Continuarea construcţiei chiliilor nouă. 

Materiale. - Piatra necesară ambelor clă� 
diri s'a comandat din timpul iernei. Coloa� 
nele pridvoarelor şi ciubucăria s'au făcut din 
piatră de Cernăuţi. - Din aceiaşi localitate 
e şi piatra roşcată a treptelor. 

Părţile neciubucite sunt din piatră din ju� 
deţul Neamţu. Pentru zidurile brute s'au scos 
piatra din temelii le unor cl)ilii vecl)i. 

Cărămida şi olanele sunt din fabrica «So� 
cola». 

Chiliile nouă. - Anul acesta s'au făcut 
zidurile etajului ; cele din afară, din piatră 
căptuşită pe dinăuntru cu cărămidă ; iar cele 
despărţitoare numai din cărămidă. Arcuri l e  
pridvorului - acoperit in  voiite de cloitre 
precum şi cornişa zimţuită de sub straşină 
sunt în cărămidă aparentă. 

Planşeu! etajului s'a făcut din boltişoare 
de cărămidă găurită pe grinzi de fier. 

Pardoselile in cl)ilii ş i  în pridvor de că� 
rămizi striate, iar în comodităţi de ciment. 

Olanele invelitoarei pentru mai multă si� 
guranţă s'au aşezat pe astereală plină şi pe 
un strat de carton gudronat. 

Tâmplăria s'a făcut, parte în stejar parte 
în brad. De stejar sunt ferestrele şi  uşile 
exterioare, stâlpii galeriei, cosoroaba de dea� 
supra lor, precum şi scândura dinţată din 
capul căpriorilor. De brad e straşina şi toată 

tâmplăria interioară. 
Cisterna Iatrinelor s'a construit afară din 

incinta mănăstirii, alăturea de zidul imprej� 
muitor. 

In toamnă, odată cu terminarea tencuie
Ielor dinăuntru şi văruirea lor, călugării s'au 
mutat in cl)ilii. 

Terenul  din jurul construcţiei s'a nivelat 
cu pante pentru scurgerea apelor, pietruin� 
du-se curtea îngustă dintre construcţie şi  
zidul imprejmuitor. 

Cu acestea lucrările s'au oprit, rămânând 
pentru primăvară, tăierea taluzului de pă� 
mânt ce ascunde vederea principală a cl)i
liilor dinspre apus, când se vor face şi 
micile lucrări de complectare ce au mai rămas. 

Restaurarea palatului lui Duca- Vodă (Sala 
Gotică). - Pe zidurile vecl)i de piatră b rută 
ale palatului, s'a adaos din cărămidă apa
rentă un rând de ocniţe şi o cornişă de 
zimţi, pe care se reazimă învelitoarea. 

Construcţia învelitoarei s'a făcut desfăcând 
parte cu parte învelitoarea cea vecl)e şi in
locuind�o treptat cu cea nouă, acoperindu�se 
intreaga clădire cu carton gudronat pe aste
reală plină, iar pe mai bine de jumătate din 
suprafaţă s'au pus şi olane. 

Din nou s'a mai făcut câte un foişor pentru 
scările de acces la ambele intrări ale pala
tu lui. Unul mai mare pe şapte coloane Ia 
intrarea principală şi unul mai mic numai 
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pe două la intrarea secundară. Coloanele 
acestor foişoare sunt de piatră ; iar arcadele 
ce le  l eagă sunt de cărămidă aparentă. 

Timpul fiind înaintat către sfârşitul toamnei 
şantierul s'a încl)is, rămănând să se continue 
l ucrările la primăvară. 

* * * 

In campania de l ucru a acestui an, pe 
lângă dificultăţile întâmpinate anul trecut, 
provenite din lipsă de apă la faţa locului şi 
a transporturilor, lucrările au mai suferit în
târzieri serioase datorite timpului p loios şi 
a l ipsei de vagoane pentru aprovizionări de 
materiale la timp. 

1\r]Jitect. GH. GH. LUPU. 

ŞEDINŢELE CO.MISIUNII IN TRIMESTRUL IULIE-SEPTE.MVRIE 1 9 1 3  

XIV. Şedinţa dela 5 Iulie 

Preşedinte : 1. Kalinderu . .Membri prezenţi : 
P. S. Episcop al I: unărei-de-Jos, d-nii Dr. 
C. I. Istrati, E. 1\. Pangrati, Gr. Cerkez, G. 
.Murnu, G. Balş. Secretar : 1{1 .  Lapedatu. 

S'a declarat obiect istoric crucea depe 
moşia .Milceşti a Eforiei Spitalelor Civile, 
corn. Telega , pusă la 1 866 în amintirea tre
cerei .M. S. Regelui, şi s'a intervenit pentru 
buna ei conservare. 

S'a l)otărît a se cere ca suma de 2.000 
de lei adunată pentru l ucrările proectate la 
Biserica cu Sfinţi să se depuie la Casa .Mo
numentelor. 

S'a recomandat d-lui 1\rcl)itect Şef al  .Mo
numentelor raportul custodelui respectiv pen
tru reparaţiile necesare la bisericele Trei
Erarl)i şi Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi. 

S'a aprobat cererea părintelu i  director al 
Internatului teologic de a repara pe cl)eltuiala 
sa proprie acoperemântul bisericei Radu
Vodă din Capitală. 

S'a botărît ca obiectele istorice dela bise
rica Barnovski să fie păstrate tot în altar 
ca până acum, urmând a acorda mijloace 
pentru dulapuri când Comisiunea va avea 
fonduri .  

s·a înaintat Serviciului tel)nic al monu
mentelor, spre referire, cererea de restaurare 
şi  declarare ca monument istoric a bisericii 
din comuna Brădeşti (Dolj). 

S'a aprobat cererea pentru cedarea bise
ricii fostei mănăstiri a De<!lului ,  Liceulu i  mi
litar de acolo, fără însă a f i  declasată. 

S'a înaintat d-lui arl)itect-şef al monu
mentelor, spre cercetare şi referire, cererile 
pentru exproprierea unor case de lângă Bi
serica Domnească şi  a unui teren de lângă 
biserica Stelea din Târgovişte ; deasemenea 

.. 
şi cererea pentru cedarea tocurilor de fe-
reastră din curtea .Mitropoliei din Târgovişte, 
unei biserici filiale a acesteia. 

S'a aprobat, sub rezerva obţinerei de fon
duri, cererea parol)iei bisericei Stele!l pentru 
învelirea caselor de lângă acea biserică. 

S'au respins cererile de autorizare pentru 
săpături în scop de a găsi comori. 

S'a luat cunoştinţă de cererea unui ajutor 
din partea Direcţiunei .Muzeului naţional de 
1\nticl)ităţi, pentru terminarea clădirei desti
nate a servi ca muzeu al obiectelor desco
perite în săpăturile dela Ulmetum, care, cu 
regret, rămâne nesatisfăcută din lipsă de 
fonduri. 

S'a aprobat părerea d-lui D irector al  .Mu
zeului naţional de 1\nticl)ităţi, ca peatra mor
mântală ce se găseşte aruncată în curtea 
bisericei armeneşti din Botoşani, să fie ridi
cată şi păstrată mai bine la numita biserică .  

S 'a  delegat d .  profesor C . .Moisil, a cerceta 
anticl)ităţile descoperite în comuna Cuza
Vodă din faţa Silistrei, semnalate de Mi
nisterul de Interne. 

S'a aprobat trimeterea «Buletinului», în 
scl)imbul publicaţiilor lor, Societăţii Bollan
diştilor din Bruxelles, Institutului arl)eologic 
german din Roma, cum şi d-lui arl). Karl 
Romstorfer din Viena. 
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MEMBRI CORESPONDENŢI 1\1 COMISIUNII 

Potrivit art. 6 din legea pentru conservarea 
şi restaurarea monumentelor istorice, Ca
misiunea a numit până acum (Octomvrie) ca 
membri corespondenţi onorifici ai săi pe ur
mătorii d-ni : 

Gi), Sterian, ari)itect, pentru jud. Bacău, 
(procesul-verbal dela 1 4  Iunie 19 13) ; 

Gi). Coriolan, profesor la G imnaziul din 
Constanţa, şi C. Moisil, p rofesor la Liceul 
Matei Basarab din Bucureşti şi numismat 
ajutor al  Academiei Române, pentru judeţul 
Constanţa (procesul-verbal dela 7 Iunie 1 9 13); 

Sever Mureşianu şi D. Atanasiu, profesori 
la Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi pentru 
jud. Iaşi (procesul-verbal dela 7 Iunie 1 9 1 3) ; 

1\1. Bărcăcilă, profesor la  Liceul din Tur
nu-Severin, pentru j udeţul Mei)edinţi (pro
cesul-verbal dela 21 Iunie 19 13) ; 

D .  G .  Ionescu, administrator al Pescăriilor 
Statului ,  pentru judeţul Tulcea (procesul
verbal dela 7 Iunie 1 9 1 3) ; 

A. G. Verona, pictor, pentru pictură în 
întreaga ţară (procesul-verbal dela 2 1  Iunie 
19 13) . 

RECTIFICARE. - Printr'un lapsus am citit pe c latin din inscripţia română-latină a meşterului italia n 
Levin ca s cirilic. Pentru ori şi cine, din fotografiile publicate. (ooBuletin», an. lV, 
Curţile domneşti brâncoveneşti), rezultă deci că adevăratul nume e Pecena Levin, iar 
nu Pesena Levin. 

V. D. 
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R E D A C Ţ I A : 
SECRETARIATUL COMISIUNII i\'IONUMENTELOR ISTORICE 

Administraţia Casei Bisericii, Bucureşti, str. Lueger, 26. 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele 
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Mănăstirea Stavronicl)ita . 
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Mănăstirea Zograf 
Catoliconul Lavrei. Vedere despre miazăzi 
Clopotniţa şi agl)iasmatarul Vatopedului. 
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Catoliconul mănăstirii Esfigmen. 
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Boltirea bucătăriei la Xenofont 

Pagina 

1 
2 
3 
4 
4 . 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
1 1  
1 2  
12 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
22 

22 

23 
23 

24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 

O magazie la Vatoped. 
b magazie la Vatoped 
Paraclisul Maicii Domnului dela Lavra 
Intrarea trapezii mănăstirii Esfigmen 
Clopotniţa mănăstirii Xeropotam 

· Masă de marmură 
O vatră în ar)Jondaricul Xeropotamului.  
1\coperiş de  puţ la  C)Jilandar 
Catoliconul mănăstirii Doc)Jiariu 
1\gl)iasmatarul Lavrei . .  
Picturi în trapeza mănăstirii Dionisiu 
Trapeza Lavrei 
Sc)Jitul românesc Prodromul 
Catoliconul mănăstirii Docl)iariu 
Pictură 1PantocratorulJ în catoliconul mănăstirii Dio

nisiu 
Desenuri : 

Biserica Protaton. 
Catoliconul mănăstirii Vatoped. 
Catoliconul mănăstirii Lavra 
Catoliconul mănăstirii C)Jilandar. 
Catoliconul mănăstirii Dionisiu . 
Catoliconul mănăstirii lvir . 
Catoliconul mănăstirii Grigoriu. 
Catoliconul cel vec)Jiu al mănăstirii Xenofont 
Catoliconul mănăstirii Cutlumuş 
Catoliconul mănăstirii Doc)Jiariu 
Catoliconul mănăstirii Stavronicl)ita. 
Catoliconul mănăstirii Xeropotam . 
Catoliconul sc)Jitului românesc Prodrom. 
Catoliconul mănăstirii Sf. Pavel. 
Catoliconul mănăstirii Esfigmen 
Biserica scl)itului Sf. 1\na. 
Catoliconul mănăstirii Zograf. 
Catoliconul mănăstirii Pantocrator . 
Paraclisul Sf. Cosma şi Damian 1la Vatopedl. 
Catoliconul mănăstirii Caracal . 

Trapeze : 
Mănăstirea Lavra. 
Mănăstirea Cullumuş . 
Mănăstirea Pantocrator 
Mănăstirea Xeropotam 
Mănăstirea Cl)ilandar . 

55 

Pagina 

28 
29 
30 
31 
32 
32 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
37 
39 

40 

42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
45 

46 
46 
46 
46 
46 

http://patrimoniu.gov.ro



Mănăstirea Vatoped . 
Mănăstirea Xenofont 
Mănăstirea Jvir 
Mănăstirea Esjigmen 
Mănăstirea Doc)Jiariu 

Buciitării : 
Mănăstirea C)Jilandar 
Mănăstirea Doc)Jiariu. 
Mănăstirea Cutlumuş 
Mănăstirea Dionisiu 

1rapeze : 
Mănăstirea Dionisiu 

Bucătării : 
Mănăstirea Caracal . 
Mănăstirea Grigoriu 
Mănăstirea Lavra 
Mănăstirea Xenofont. 

Bucătării : 
Mănăstirea Pantocrator 
Mănăsătirea Xeropotam 

Planul Cetăţii l\lbe 
Cetatea l\lbă, după o acuarelă de pe la  1790 
Cetatea l\lbă : vedere izolată a castelului 
Cetatea l\lbă : vedere a laturilor de nord şi de est 
Cetatea 1\lbă : vedere a laturei de nord 
Cetatea 1\lbă : poarta cea mare 
Cetatea 1\lbă : vedere a laturei de nord, despre liman 

Biserica din Corbii Mari 
Planul biseridi din Corbii Mari 
TâmJia bisericii din Corbii Mari 
Vedere în interiorul bisericii din Corbii Mari 
Biserica din Bărbuleţu 
Planul bisericii din Bărbuleţu 

Biserica din Bordeşti 
Biserica din Bordeşti 
C)Jenar de fereastră de la biserica din Bordeşti 
Uşa bisericii din Bordeşti 
Coloane din interiorul bisericii din Bordeşli 

Vedere a cetăţii Neamţul 
l\ltă vedere a cetăţii Neamţul 

Monumente de piatră dela l\damclisi : 
Capitel corintian 
Capitel corintian 
Capitel corintian 
Capitel corintian 
Capitel corintian 
Capitel corintian 
Fragmente de capitele corintiene 
Fragment de capitel corintian 

Capitele ioniane 
Stela funerară a lui Daizus . 
Stela funerară a lui Scoris . 
Stela funerară a Iuliei Olimpia 
Stela funerară a lui Ulpius 1\rc)Jidamus. 
Stela funerară a lui L. l\emilius Severus. 
Stelă funerară fără inscripţie 
Fragment de stelă funerară 
Fragment de  piatră funerară 
Piatră funerară. 
Piatră funerară 
Fragment dela capacul unui sarcofag. 
Fragment dela un monument funerar 
Fragment dela un monument funerar 
Basorelieful unei dănţuitoare 
Piesă decorativă de marmoră. 
Piesă decorativă ar)Jitectonică 
Două capete omeneşti 
Capete de berbece 
Lei de piatră 
Picior de leu 

TABLA DE '\!ATER J I  Y I I  

Pagina 

46 
46 
46 
47 
47 

47 
47 
47 
47 

48 

48 
48 
48 
48 

49 
49 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

74 
75 
76 
77 
82 
82 

83 
83 
83 
84 
84 

85 
86 

1 00  
100 
101 
101 
102 
102 
103 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
108 
109 
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1  
1 12  
1 12  
1 13 
1 13 
1 14 
1 15 
1 15 
1 16 
1 17 

1 18-120 
120 

Pagina 

Cap de leu . 121 
O labă de leu 121 
Teasc sau l ia 122 
C )Jiup din cetate . . 123 

Catedrala anneană din Mtzk)Jet 125 
Vec)Jia catedrală m itropolitană din Târgovişte .  126 

Planul curţii din Brâncoveni. 182 
Vedere perspectivă asupra Curţii din Brâncoveni 123 

Scl)iţă de planul castrului dela Dişipudac . 136 
Sc)Jiţă de planul reduitului castrului de la  Dişipudac . 136 
Obiecte desgropate la  Dişipudac. 137 
Sc)Jiţă de situaţia cetăţii dela Ecrene . 138 

Cruci găsite la Ecrene . 139 

Planul basilicii din grădina publică dela Turnu-Severin 141 

Cetăţuia din laşi : 
Pajura Moldovei. D"asupra porţH de intrare . 145 

Vedere generală dinspre sud a caselor egumeneşti, : 
a bisericii, clopotniţii şi curtinelor 146 

1\urar lucrat de Doamna Ntstasia ln ltioU 147 
Sigiliul mănăstirii din lti7l. . 147 
Pisa ni a bisericii zugrăvită de Duca-Vodă . 148 
P iatrâ de mormânt a domniţei Maria, 1072. 149 
Bise rica mănăstilei in starea actuală după restau-

rarea ari) Băicoianu 153 
Crucea lui Ferentz, ridicală de Mi)Jai Racoviţă . 154 
Crucea lui Ferencz, latura de vest 155 
Crucea lni Ferencz, latura de sud 155 
Crucea lui Ferencz, latura de est 165 
Crucea lui Ferencz, latura de nord 155 
Biserica manăstirei, vedere din faţă, in starea ac-

tuală 157 
Casele egumeneşti, interior din sala soborului zisă 

golică . 
Detaliu din bolţile aşa zisei săli gotice 
Cetăţuia, biserica mănăstirii, vedere dinspre nord· 

est, inainte de restaurarea ar)Jitectului Băicoianu 
B iserica mănăstirei, vedere dinspre nord a bisericii, 

înainte de restaurarea ar)Jitectului Băicoianu . 
Sala zisă gotică, interior. Detaliu din bolţi. 
Biserica mănăstirii, vedere de detaliu înainte de  res

taurare. 
Turnul-clopotniţă de  intrare cu curtina şi turnul de 

flancare (exterior) 
Curtina de nord, cu turnul (exterior) . 
Turnul-clopotniţă cu curtinele (interior) 
Turnul curtinei de nord (exterior) 
Clădirea băii 
Ra)Jova. Vederea băii turceşti cu apartamentul ma

şinelor 
Vederea caselor domneşti. 
C)Jilii făcute din nou de Comisiunea monumentelor 

istorice 
Ctitorii bisericii 
Casele egumeneşti cu sala golică, înainte de restau

rarea (omisiunii monumentelor istorice 
Casele equmeneşti, după restaurare . . . 
Casele egumeneşti, detaliu din faţadă cu sculpturile 

exterioare ale uşilor şi ferestrelor. 
Din decoraţiunile orientale ce sfârşesc şi împodo-

besc sculpturile gotice . 
Stranele bisericii : jeţul ar)Jieresc şi domnesc . 
Biserica mănăstirii : bolţile lindei cu nervurele. . 
Ferecătura în argint a evang)Jeliei lui Constantin 

Racoviţă 
Din decoraţiunile orientale ce sfârşesc şi împodo

besc sculpturile gotice 
Mănăstirea Cetăţuia. Planul de situaţie 
Clădirea cu sala golică, planul pivniţelor de jos cu 

proecţia bolţilor 
Secţiunea transversală l\B 
Secţiunea transversală CD 

158 
160 

161 

162 
163 

164 

165 
165 
166 

166 
167 

167 
168 

168 
171 

172 
172 

173 

174 
175 
176 

177 

179 
180 

183 
184 
184 

http://patrimoniu.gov.ro



V I I T  BULET I:\'UL C O M I STUN I I  MONUMENTELOR JSTOR TCE 

Clădirea cu sala gotică, planul pivniţelor de sus,  cu 
proecţia bolţilor 

Secţiunea transversală GH . 
Secţiunea transversală EF 
Clădirea cu sala gotică, planul calului principal cu 

proecţia bolţilor 
Stâlp de piatră (sala golică) 
Clădirea cu sala gotică, secţiunea longitudinală JK. 
Capitelul stâlpului (sala gotică) 
Baza aceluiaş stâlp lsala golicăl . 

Pag. 

185 
1 86 
186 

187 
1 
180 
190 
1011 

Clădirea cu sala golică, faţadă principală, proectul 
de restaurare 

Consolă de piatră alipilă pe perete, susţinând ner-
nervurile bolţilor (sala goticăl . 

Vedere de interior (sala goticăl . 
Vederea unei bolţi de mijloc (sala goticăl 
Consolă in piatră de colţ (sala goljcăl . 
Clădirea cu sala gotică. Detaliu de fereastră 
Clădirea cu sala golică. Detaliu de uşă exterioară . 

IN SUPLEMENT : SCULPTURI IN PIATRĂ DELA BISERICILE MUNTENEŞTI 

Pag. 

191 

192 
192 
103 
19'! 
190l 
19� 

FOJ\.111. 1-a : Brăul exterior dela Sfântul Gl)eorgl)e nou-Bucureşti.- Coloană în proprietatea D-lui T., strada Cosma No.  7, 

Bucureşti.-Fragment de origină necunoscută în colecţia Belu-Urlaţi. - Fereastră de altar dela bi�erica SclJiaului. - FOJI.lJI. Il-a : 
Cadru de fereastră din Preajba-Doljiu. - Piatră perforată la o pivniţă în curtea proprietăţii Bucov-Pral)ova. - Făclier în altarul 
bisericii din Râfov-Pral)ova. FOJI.IJI. Il l-a : Piatră perforală din Brădeni. - Rozetă la altarul bisericii Enei-Bucureşti. -
Cadru de fereastră şi coronament de fereastră dela Preajba-Doljiu. - FOJI.lJl IV-a : Fereastra altarului şi coronamentul uşii 
dela biserica din Brădeni-Coţofeni - Balustrada tindei dela biserica Colţea. - FOJ\11\ V-a : O coloană a paradisului dela 
mănăstirea Văcăreşti. - Uşa bisericii din Gl)ergl)iţa. - Un capitel din colecţia Belu - FOJI.JJI. VI-a : Capitelul coloanei inte
rioare dela biserica din Preajba-Doljiu. - Un capitel la pilastri exteriori dela Stavropoleos. - Bază de coloană dela aceiaşi 
biserică. -· FOJI.IJI. VII-a : Piatră perforală dela Biserica cu Sfinţi-Bucureşti. - Una din coloanele tindei dela Colţea. -
Balustradă din colecţia Belu-Urlaţi . - FOJI.HI. VTII-a : Consolă în-re arcadele tindei dela biserica Colţii. - Fântânele-Pral)ova : 
cadru de fereastră. Piatră per[ orală dela biserica Bradu-Boteanu-Bucureşli. - Piatră perforatâ dela Brădeşti-Doljiu . 
FOJ\111. IX-a : Cadrul uşii dela biserica Doamnei-Bucureşti. - Console dela palatul din Potlogi in col. Belu-Urlaţ i .  - O fereastră 
spre miazăzi dela Boteanu-Bucureşti. - P i alră per[orată dela Brădeni-Doljiu. - FOJI.IJI. X-a : Friză în col. Belu-Urlaţi. - Coloană 
de lemn dela Sf. Gl)eorgl)e-Nou Ploeşti .-Capilel ş i  bază dela Bucov-Pral)ova - Fragmente in grajdul vecl)ei proprietăţi .  

http://patrimoniu.gov.ro



Fig . 1. Cetăţuia. - Pajura Moldovei. 
D'asupra porţii de intrare. 

C E T Ă T U I A  D I N  I A S I ' ' 

1 .  STUDIU ARHEOLOGIC 

1 .  Situaţia şi  Istoria Mănăstirii între 1 669 - 1914. - II. Descriere. 

III. Meşteri şi stil. IV. Note şi bibliografie. 

1. - SITQAŢIA ŞI ISTORIA MANASTIRII 
a) Sub domnia a doua a lui Duca-Vodă şi egumeniile 
lui Leontie şi Arsenie: 1 669 - 1 673. - Preparativele 
zidirii ; lucrări săvârşite ; sfinţirea. lncl)inarea către 
Patriarl)ia lerusali mului. Vizita Sultanului Mol)amed 
al IV-lea. lnmormântarea fiicei şi rudelor lui Duca, 
şi a doctorului Cl)erameus. 

Ar fi o greşeală a crede că · faptul 
z id ir i i  unei cetăţi de către Duca-Vodă,  
în ju rul  mănâstir i i  de care ne  ocu
păm,  ar fi determinat denumirea mă
năsti ri i ,  de Cetăţuia.  Ca ş i  în cele 84 
local ităţi din ţară 1) ce  poartă acest 
nume,  tot asemenea şi pe Dealul Ce
tăţ:Lii Iaşi lor ,  în t impuri le patriarbale 
a le  întemeeri i  statulu i  nostru, trebue 
să R fost o cetate de pământ, rudi
m 2ntară ,ce  străju ia  dealuri le  mai s labe 
ale Copoului  şi  Şorogari lor ,  la poale le 
sudice a le  cărora se desfăşoară în
tr'o panoramă m inunată oraşul Iaşi i .  
Ea  nu poate să fi depăşit înfăţişarea 
unei  a lte cetăţi ce-am studiat-o : fa i
moasa şi  totuşi patriarba la  cetate a 
Dâmboviţii 2) . - De sigur că  urmă d in 
această dispărută cetate e mare le  val 
de pământ ce se p rofi lează dela est 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

l a  vest pe râpa dealului ,  d in Capul 
Coastei, străbătând  valea Ni col inei ,  pe 
care o barează printr'un puterni c  
val-stăvi lar  spre a creia un  beleşteu, 
azi dispă rut, - şi p ierzându-se sub 
înnălţimi le  pe  care se r idică mănă
stirea vecină,  Ga lata. 

E cel ma i  înalt loc  din împrejuri
mile Iaş i lor ş i ,  în acelaş timp, cel ma i  
strategic ,  dominând, pr in  înă lţ imea 
sa şi  p rin  greutatea accesului său, pe 
de o parte, drumul ce ducea spre est, 
spre şesurile Prutului ,  la Lăpuşna ; 
pe  de altă parte, drumu! ce  ducea 
spre sud, sub poalele dealuri lor, spre 
Ţarigrad 3). 

Prin zidirea ei, în 1 669, ca şi  p rin  
înnă lţarea , în 1 668, a ace le i  cetăţi 
ce dăinueşte până azi, în mi j locul  
Iaşulu i ,  Gol ia  4) , a i  cărei  meşteri vor 
lucra ş i  l a  Cetăţuia ,  se manifesta , 
acum, spre fine le veacului a l  XVII-lea, 
ultimele l i căr ir i  a le arbitecturi i  feu
dale-mi l itare, cari am văzut cum dăi
nuiau şi  în Muntenia cam în aceiaşi 
epocă 5) . 

1 9  
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Grec  sau albanez de origină ,  bă iat 
de prăvăl ie  l a  un  negustor din Iaşi ,  
camerier a l  lu i  Vasi le Lupu, - Duca 
ştiu,  p rin inteligenţa sa naturală,  să  
obţină boeria ş i  mâna  fetei D oamnei  
lu i  Dabij a-Vodă,  prin sprij inu l  fiulu i  
lu i  Vasi le  Lupu ,  şi ,  ma i  apoi ,  cbiar 
tronul  moldovenesc, stră lucind printre 
cei mai de seamă oameni  ai veacului  
său, de şi nu era câtuşi de puţin 
cultivat 6) . 

Şti indu-se de o extracţie aşa de 
joasă,  trebuia să eate să se menţină  
pe scaunul ,  ş i  altfel ,  destul de  urât 
de boerimea care fusese micşorată, 
în 1 643, prin desfi inţarea obiceiu
ri lo r  pământulu i  ş i  publicarea legilor 
împărăteşti bizantine ,  p regătitoare a 

de cultură ş i  de avânt rel igios 8) . 
Fu îndemnat I a  aceasta şi de ambi

ţioasa sa  soţie ,  Nastasia, prin a l e  
cărei mij lociri obţinuse tronul. 

Poate că cbiar  din toamna anulu i  
1 668, când urcă  pentru a douaoară 
în scaunul  Moldovei, Duca-Vodă făcu 
pregătiri pentru zidirea noei mănăs
tiri ,  având de sfătu itor  pe egumenul 
dela Gol ia, Macarie,  cu a cărui cbel
tuială ridică cetatea din jurul Gol ie i  9) , 
- şi pe care ma i  târziu,  probabi l ,  îl 
va aduce în capul  noi i  sale ctitorii. 

In orice caz, în primăv ară, teme
l i i le  mănăstirii erau aşezate, iar  Nacu 
Stolnicul ,  Vornicul de Câmpulung, nu 
ştia cum să mai  zorească , în scriso
ri le sale, pe Gbeorgbe Urascber, bi-

Fig .  2. Cetăţuia. Vedere generală dinspre sud. 
1\ caselor'" egumeneşti, bisericii, clopotniţii şi curtinelor 

timp uri lor moderne ; de o boerime 
gelo asă de drepturile e i  şi adânc sim
ţitoare faţă de orice vexaţiuni fiscale,  
c ari neapă rat trebuiau să existe sub 
domnia  lu i  Duca,  care înţelegea să 
stră luc iască ca şi Vasi le Lupul- " tatăl 
său "  7) sufletesc - ca protector al cul
turii şi a l  dreptei credinţe şi a i  a ce
lora ce o reorezintau : G reci i  atât de 
urîţi de boerimea pământeană .  

Ridicarea Cetătui i ,  ca l oc  de re
fugiu ş i  apărare 

'
a domniei ,  fu unul  

din mi j loacele la  care recurse Domnul  
pentru a-şi întă ri domniea  ş i  a do
mina  turburări le ,  - şi  Ia care va re
curge toţi domni i  u lteriori ,  făcând,  
astfel ,  cunoscută mănăstirea Cetăţuia  
ma i  mult ca  atare, decât ca focar 

răul oraşului săsesc Bistriţa , ca sa-1 
trimită " mai de sârg " , cele 100.000 
de cuie " de dran iţă şi de şindri lă " ,  
tocmite mia  de cuie de dran iţă câte 
80 de bani ,  iar  cele de ş indri lă câte 
2 florinţi -" leul  bătut socotit câte 1 80 
de bani " , - " fi indcă au trimes Măria
" Sa Doamna să le  trimit ma i  de sârg ... 
.. (şi) avem foarte strânsoare mare de 
" Mări ea-Sa, de l a  Doamna,  pentru 
" cuie " ,  scrie bietul vornic,  amărât că  
Bistriţeni i  nu  vroiau să primiască de 
cât bani  ungureşti " po lturaci " ,  pe când 
Armeni lor, meşterii ,  cari l ucrau la  Ce
tăţuia ,  le primiau ş i  bani i  româneşti 10) . 

I n  acelaş timp, îna inte cbiar ca  
c lopotniţa să fi fost terminată, se tur
nară în acelaş an ,  1 669, două clo-
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pote, unu l  în fabrica lu i  .Andreas von 
.Andrasovscl) i  din Braşov ; a ltul ,  ma i  
mic ,  l a  Gerl)ardo Benning d in Dan-

Fig. 3. Cetăţuia. Aurar. 
Lucrat de Doamna Nastasia in 1669. 

ţig, a cărui turnătorie era cunoscută 
şi în Ţara Românească , pe vremea lu i  
Brâncoveanu, când se admira ,  pe  
lângă clopote ş i  " tipsi i le  de  Danţca " ,  
reputate c a  mult mai  bune c a  cele 
de Braşov 1 1) . 

Şi Doamna Nastasia lucra,  în acelaş 
t imp, un frumos aurar de p luş roşu, 
foarte bine conservat, în care ţesă
turi le de aur, argint şi  mătase repre
zintă o succesie de scene afrontate : 
o floare ,  două rânduri de serafimi  cu 
inscripţia sventll ,  un rând  de serafimi ,  
unu l  de îngeri ş i ,  tocmai la capătul  
ce la lt , Maica Domnului  cu arl)an
gl)elul  Gabriel 12) (fig. 3). 

In Iunie 1 O, 1 670, cetatea cu b as
tioanele şi  turnul ,  d in juru l  mănă
stir i i  era terminată ; se putea pune 
în acea zi ,  d'asupra turnului  de in
trare,  apărător a l  porţi i ,  o frumoasă 
p iatră amintitoare,  decorată cu paj ura 
.1\.'loldovei 13) (fig. 1 ,  2). 

In toamna aceluiaş an, de sigur,  
sunt terminate toate casele mănăstiri i  
ş i  un început de gospodărie  începuse 
să se creeze pentru " soborul · dela 
sfânta mănăstire " ,  care acum îşi a re 
stareţul e i ,  pe  " Leontie egumenul ,  
(constatat lu l ie  1 67 1  - 72) 14) , ş i  s igi l iu l  
cu imaginea l) ramului ei  : Sf . .Apos
tol i "  (fig. 4) : 

t Go<I>PA rHGo T H G  8E IAG K A I  
AY8ENT H KHG lYION H Go TQN A 
ri Q N  AII OLTOAQN TZ ETA TZ�A15). 

In acest an ,  1 61;9, Duca dete pe toţi 
oameni i  din sa u l incea ,  afară de 
cei 1 2  ce erau posluşnici  la mănă
stirea Hl incea, î i  dete mănăstirei Ce
tăţu ia ,  ca să fie sub ascultarea e i ,  
scutindu-i de or i  ş i  ce dăj di i  ce dă 
«ţa ra», afară de b i ru l  ce trebu ia  să-I 
dea odată pe an 16). 

Zid irea Cetăţui i  începuse într'o 
epocă de prosperitate, " era ţeara 
p l ină de oameni şi  cu agoniseală 
bună " 1 7) ,  ne spune cron icarul ,  - to
tuşi nu fără vexaţiuni asupra boeri
lo r. De aceia, în toamna anului 1 67 1 ,  
l a  29 Novembre, întreagă " ţară de 
jos" se răscoală l a  i nstigaţi i le  boeri lor 
din Lăpuşna şi Orcl)e i ,  ţ inuţi oare
cum îndepărtaţi de curte şi  prea a
supriţi de dările _visteriei. 

In capul lor  sunt M.il)a lcea Hâncul ,  
fost marele sto ln ic şi  Durac ,  fostul 
sărdar ; ei  năvălesc la  laşi , ţ inând 

Fig. 4 .  Cetăţuia. Sigiliul mănăstirii d i n  167 1 . 

pe domn încl) is trei zi le în Curtea 
domnească,  de unde ,  mai apoi ,  î l  a
lungă în Ţara Românească ; în urmă 
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adunându-se în curte cu un b i rar 
turc ,  ven it de curând pentru bir, 
strânseră boeri i ,  mazi l i i ,  curteni i ,  târ
govetii ş i  câte doi că lugări de mă
năstire, pentru a fi trimiş i  în dele
gaţie la  Ţarigrad. O ceată de 300 de 
Cazaci ,  trimisă de Domn,  în cap cu Tâl
mac i  pal)arnicul ,  nu poate r is ip i  pe  
revoltaţi ,  doamna însăşi fuge cu Tâl
maci la  Sibiu,  sau la  Munteni. Deabia 
pe la  începutul anului  1 672, bătrânul 
Duca ,  reuşi ,  cu sprij inul  a 2.000 de 
ian iceri ,  4.000 de Tătari ş i ,. cu o parte 
din .A.rmeni " ,  să bată pe resculaţi la 
Cl) iş ineu şi  după ce î i  fugări la Ca
zaci, putu să recuceriască o raşul dom-

. . . . . (avllYEQ)8 H  . (o{iToc;) 8 E I O �  xal (CcQOc; vaoc; br ' 6v6�tCL1:t) TOOV ay(oov sv 86ţwv navc'Ucp{j �toov . . . (xal) II PQ
TO(K)OPY.PA I QN (arrocn6/,oov) , . . . . 
( II ETPOY) KAI IIABAOY, (rraQa Tou-
8coc;) E B�TATOY KA I E KAAM IIO
KAT� AY8E N TOY, KYP I OY KYP I �  
I QAN O Y  �OYKA BOE BOM II A
� H �  MO \. O B�"X IA�, E N EK8H 
(sic) 'PYXI K H �  AYTOY �QTHPIA� 
I I AT P I A PXEYONTO� TOY MA
K \ P I QTAT� TH � AriA� IIOAE Q� 
(icQoao)AIM. KYP I Y  KYP I Y  O� I -
8 EOY KA I A PX I E PATEYONTO� 
T� II AN I E P QTAT� HTPOII O  U
T� M OMO BAAX I A �  KYP IOY KY-

Fig. 5. Cetăţuia. Pisania Bisericii. 
Zugrăvită de Duca-Vodă. 

nesc, cumplit devastat de revoltaţi ş i  
c l) iar de Duca,  pentru a putea plăti 
pe Tătar i  18) . 

Totuşi l ucrări l e  la  Cetăţuia  conti
nuară, cel puţin zugrăvel i le  se ispră
viau în 1 672, când,  în ziua sfinţi lor 
.A.postol i  Petre şi  Pavel ,  desigur, că 
se făcu sfinţirea noi i  ctitor i i ,  " zid ită 
cu mare osârdie şi  c l)e ltuia lă ,  cu 
multe odoare şi  veşminte scumpe ş i  
cu moşi i  bune înzestrată '· 19) . Cu acest 
pri lej ,  se zugrăvia  următoarea in
scripţie, în care, cu toată complecta 
deteriorare, proven ită şi din cauza 
reparaţiei din 1 837 , am  c itit urmă
toarele (fig. 5) : 

P I OY O� I 8 EY. EN E T E I  A II O  
KTH [� EQ2:] KO � M OY [tZ P] II, AIIO 
�[E] TH� EN�A P K� O I KONO
M IA� tAXOB. . . . 20) . 

I n  anul sfinţiri i  era egumen .A.rsenie 
( 1 672 - 1 673) , care luase locu l  lu i  
Leontie, ce  fugise, probabi l ,  în t impul 
turburări lor ,  l a  Bârnova, unde se sta
bi l ise 21) . 

In  această nouă şi măreaţă înfăţi
şare, mănăstirea avea să primească, 
cu câteva zile îna inte de Sânp ietru, 
la  12 Iunie, v izita sultanulu i  Mol)a
med a l  IV - lea ,  află tor în drum spre 
Cameniţa, pe  care avea în curând  să 
o ia  dela Polon i ,  cărora l e  declarase 
răsboi ,  d in cauza Cazaci lor, ce se 
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iuptau cu Poloni i ,  pentru dobândirea 
egal ităţi i dreptur i lor lor. Insoţit " de 
mari şi splendide suite " ,  lăsă la  Ţu
ţora marea armată şi tun urile " trase 
de 80 de b ivo l i " ş i  veni " în prim
blare la  Iaşi " ,  Mercuri 1 O Iunie,  când 
se cutremură ş i  pământul .  " Intinzân
" zându-i-se bucăţi de atlazuri şi  de 
"tăfţi pe ambele părţi de u l iţă pe 
" unde mergea Impăratul. . .  s 'au suit 
"în deal. . .  la mănăsti re la  Cetăţu ia  

această mănăstire ? " , i se răspunse, 
. .  30 de pungi de aur . . .  ceeace n-a 
" crezut, zicând că n ici  cu 1 00 ( 50 
" mi i  Lowengulden) nu se face o 
,. aşa mănăstire, numai  dacă a făcut-o 
"cu  nedreptăţi ş i  n-a p lătit-o poate 
" să o facă cu 30>> 23). 

b) Sub egumeniatul lui Macarie : 1673-1 700 - Vi
zita lui Duca-Vodă şi Antonie Ruset. lnfiinţarea 
tipografiei greceşti la Cetăţuia, în a Ill-a domnie a 
lui Duca. Cărţile tipărite. Surparea caselor tipo-

Fig. 6. Piatră de mormânt a domn iţei Maria, 1 672 

" de au  văzut-o . . . pr ivind locul  în 
" toate părţi le " 22). 

Aflăm cu acest pri lej al vizitei sul
tanului ,  cam cât costase şi  mănăstirea, 
dela vestitul învăţat Daponte care. 
peste 85 de an i ,  avea să lo cuiască , ca 
călugăr,  cl)iar ac i ,  culegând tradiţi i le  
păstrate în mănăstire de l a  această 
v iz ită. 

Sultanul ,  b ine i nformat de cele ce 
se petrecuse cu răscoala din iarnă,  
într�bă : " cât a cl)eltuit g l) iauru l  cu 

grafiei ş i  mutarea e i  l a  Sf. Sava. Invazia ş i  jaful 
Polonilor şi Nemţilor în mănăstiri. Cetătuia !o: de 
refugiu a lui C. Cantimir-Vodă. Aşezământul lui 
din 1 693, pentru restabilirea mănăstirilor. lnmormân
tarea lui Duca-Vodă. 

Dar  în August 1 672, a cum, după 
ce  Cameniţa era luată, Duca fu ma
zi l it de Impăratul ,  desigur, pentru ne
mulţumir i le provocate în 1 67 1 .  

.M.ănăsti rea ,  însă, nu  avea să su
fere, că�i  încă din 1 669 fusese pusă 
sub scutul Patria rl) ie i  Sfântulu i  Mor-
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mânt căreia fusese încl) inată, cu pri
lejul  veniri i  lu i  Dosoftei ,  - care nu 
fusese ales încă Patriarl). 

2\tunc i  i se dete ca  metol) - din 
cauza moşi i lor aceştia ,  ne  spune cro
n icarul - mănăstirea Hl incea, cea ri
dicată de fiul lui Vasile Lupu, pe 
acelaş deal şi mai  înapoia Cetăţui i  24). 
Mănăstirea fusese pusă ş i  sub o bună 
egumenie,  a lu i  Macarie - poate cel  
adus de la  Gol ia  - care egumeni până 
p rin 1 700 25) , şi i se făcuse o bună 
dotaţie, pentru a se putea întreţine 26) . 

La o lună dela detronare ,  Duca îşi 
înmormântă aci una  din fetele sale 
m ai mic i ,  Maria ,  sub o p iatră (fig. 6) , 
decorată depe gustul mi j locu lui vea
cului  a l  XVII-lea (o floare sti lizată 
oriental ,  eşind  dintr'un gl) iveciu) ,  pe  
care punea să  se  sape următoarea 
inscripţie : 

t E H8AL1E IGTE ilO M NA i[A)
PIA H 8Yr ATEP I QN �0KA BOH
(BO)�I ETOL XP(l)LT(O)Y 1 6 7 2. 
GEIITEM (B) P. 1 7  27) . 

Cu acel  p ri le j ,  de sigur, se aduce 
şi oasele fratelui  lu i  Duca, Saul ,  şi 
a l e  fiu lui  acestuia ,  Ioniţă , înmormân
taţi l a  a ltă biserică : 

(E)N 8AL1E [KE I TAI) O ilYAO L 
T0 8Y GAYAH G AilEA<l?OL I Q  
il0KA BOili META TY Y 0. A YT 0 
I QAN I ZA K0 MAPI(A ?) 2s). 

Şi· tot in ace laş an ,  în domneasca 
b iserică , îşi află  locul de c inste, fi lo
sofu l ,  doctorul Kerameus,  conducă
torul  şcoalei  dela Sf. Sava,  mort la 
1 aşi ,  în 1 672 29). 

Duca care, între acestea, luase 
domnia Ţări i  Româneşti , revăzu în 
1 677, ctitoria sa, cu p ri leju l  răsboiu
lu i  ce- l  fac Turci i cu Cazaci i-zapo
rojen i ,  cari acum se supusesă Rusiei. 
In ziua de Sâmpietru, l)ramul mănă
stiri i ,  e l  ospătă pe Domnul  Moldovei, 
Antonie-Vodă la  Cetăţu ia 30) , cu toate 
că  pe din dos, i ntriga spre a-l scoate 
din domnie ,  pentru a se reintoarce 

e l ,  într'o a II I-a domnie, în care şi 
v ine în 1 678. 

Acum Duca îşi începe o nouă  ş i  
stră luc ită domnie ,  de  ş i  foarte apă
sătoate asupra ţări i ,  mai ales după 
ce pr imise,  în Iunie 1' 679, şi investi
tura de la  Poartă pentru Ucraina ,  ţara 
Cazaci lor, ce  fusese dată de Turci 
stăpâni ri i  sale, astfel că el se putea in
titul a  mândru : Dorrin al Moldovei şi 
Ucrainiei .  

,. Pare că  voia ,  zice cronicarul ,  să 
" cuprindă această lume cu toate des
" fătări le ş i  averi le cu stăpâniri le ei " 31 ) . 

Dar ma i  a les ca sprij initor a l  cul
turi i ,  căută e l  să ascundă rele le ce 
decurgea din domnia lu i  prea l)ră
pă reaţă. 

Concepţi a : supra lumei în acea 
epocă ,  e încă cea rel igioasă. Apusul 
era frământat de doctrina  Janseniş
tilo r  asupra Graţiei, o faţă nouă dată 
de }ansenius, în al său A.ugustinus,  ti
părit la Louvain în 1 640, t,tne i  vecl)i  
probleme pusă de ·Calvinişti. 

In Orient, în scopuri de propagandă 
calvină, începuse, în Transilvania ,  t i
părirea " cărţi lor valacl)e"  32) de către 
principi i  Rak6czy. 

Sinodul dela l aşi şi cel d in Betl)
leem, din 1 672, îndreptate contra 
uneltir i lor ca lv inişti lor  eretici 33) , ne 
arată destul de lămurit care era spi
ritul epocei. 

Era dar fi resc, ca  ş i  la noi, să se 
desvolte o l iteratură rel igioasă. Incă  
din 1 67 1 ,  Duca trata cu Lembergul 
pentru tipări rea a 400 psaltiri ş i  200 
cazan ii, cu . l itere slavone, dar  în 
l imba română ,  fără ca tratativele să 
aibă vre-o urmare 34). Tocmai la Uniev 
se t ipăria în 1 672, Psaltiria ş i  Aca
tistul lu i  Dosoftei 35) . Totuşi, pr in stă
ruinţa Domnului  ş i  a Mitropol itulu i  
Dosiftei, se putu înfinţa o tipografie 
românească, în 1 681 , în Mitropol ia 
Iaşi lor 36). 

Dar  atâta nu ajungea,  trebuiau 
scrieri într'o l imbă de cu ltură. Aşa 
se înfi inţă tipografia grecească din 
mănăstirea Cetăţuia ; sfătuitor l a  a
ceasta fi ind savantul patriarl) a l  Je-
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rusal imului ,  cărui  mănăstirea era în
cl) inată, Dosoftei ,  care urcase de cu
rând ,  după moartea lui Nectarie, în 
scaunul  patriarl)a l ,  ş i  care cunoştea 
b ine împrejurări le dela noi 37) .  

" Venind la Iaşi ,  în  1 680 "' , ne  spune 
Patriarl)u l ,  " şi văzând  că Moldoveni i  
au tipografie iar  Greci i  nu ,  m i  se 
frigea in ima " ,  de aceea sfătui pe  
Duca să facă  această tipografie,  cea 
dintâi d in tot Orientul 38). 

Şi atunci  " în (tipografia) veneratei 
" patriarl) iceşti ş i  domneşti mănăstiri a 
" sfinţi lor  vestiţi ş i  înainte mergători 
" apostol i ,  numită Cetăţuia ,  din Iaşii  
" Moldovei " ,  înfi inţată în 1 682, prin 
grij a unui  român Mitrofan ,  care va 
aj unge, mai  apoi ,  Episcop de Huşi ,  se 
începu tipărirea cărţi lor. In 1 682 se 
tipări manuscriptul lăsat de prede
cesorul patriarl) ,  Nectarie ,  asupra pri
matului Papei ,  care carte fu folosită 
şi de apuseni ,  în certuri le l o r  rel i
gioase, având c instea unei traduceri 
în l atineşte ş i  cl) iar  a unei refutaţii 39) , 
iar  în 1 683 se tipări  lucrarea lu i  Si
meon Episcopul Tl)esalon icului a
supra eresi i lor  40) , cum şi  scrieri le 
lu i  Gl)enadie a l  Constantinopole i ,  ş i  
o disputaţie : scutul credinţei orto
doxe 41) , a patriarl)u lu i  Dosoftei. 

După prinderea lu i  Duca-Vodă de 
Poloni ,  în momentul când se întor
cea dela asediu! Vienei  cu Kara
Mustapl)a-Vizirul  în 1 683, Moldova 
nu-şi mai avu l inişte, de mu lţimea 
podgl) iazuri lor, cari de conivenţă cu 
Nemţii pradă ţara. I nsuşi Sobiescl) i  
în 1 69 1 , vine până l a  Târgui Frumos, 
astfel că Domnul  Constantin Cante
mir, un mil itar educat în Polonia, re
curgân d  de mu lte ori la " vecl) i le  sale 
meşteşuguri mi l itare ·' , trebui să-şi 
m ute deseori domnia în Cetăţuia. 
D omnul  de abia stăpâneşte I aşi i ,  restul 
fi ind luat de Tătari şi Po lo  ni  42). 

In  această stare " a  scl) imbărei  vre
muri lor " ,  " ţa ra şi monasti ri le . . .  b i
serici le . . .  se aflau în starea cea m ai 
s labit " ,  rămânând b iserici le ş i  mănă
stiri le  pustii. Prin îndemnul lu i  Do
softei Patriarl)ul ,  care veni  în ţară în 

1 693, Cantemir  făcu un  " testament 
de aşezare " ,  ma i  întâi preoţi lor, apo i  
oameni lor  mănăstiri lor, ce  fu întărit 
şi de Constantin Duca ,  făcându-le 
ruptoare ca să dea pe an numai  2 
ugl) i  l a  b ir, ş i  l a  înnoirea domniei  43) . 

Şi mănăstirea Cetăţuia trebue să fi 
suferit de aceiaş proastă stare, mai 
ales acum, când zăngăn it de arme 
avea să tulbure pacea ziduri lo r  ei .  
Ultima carte ce se m ai tipăria aci  
e ,  de sigur ,  Enl) ir idionul lu i  Dosof
tei 44) d in 1 694. Căci ,  pe lângă toate 
nenorociri le ,  se întâmplă şi o prăvă
l i re a ma lului  vestic ,  cel mai  râpos, 
ceeace aduse după sine p răbuşirea  
întregului  ş ir  de case, aflat pe  această 
l atură , în care,  desigur se afla şi ti
pografia. Daponte ne raportează că 
sultanul ,  cu ocazia vizitei făcute,  mi
rat de nesol iditatea terenului  pe  care 
e zidită Cetăţuia ,  a r  fi p rezis dărâ 
marea e i : " peste 30 de ani ,  . . .  ceeace 
s-a ş i  întâmplat " ,  ne  asigură el 4�. 
- Şi Russo, care vizită mănăsti
rea în 1 842, raportează despre a
ceastă dărâmare, a o parte din dea
lul Cetăţui i, când " ar fi dispărut ş i  
un palat c u  două rânduri " 46) . Până 
azi acest zid l ipseşte, fapt favorizat 
ş i  de imposibi l itatea accesului  coastei 
foarte abrupte în această parte, 
ast-fel că s-a găsit inutilă rezidi
rea lu i. 

Tipografia  se mută, de aceia ,  la  
mănăstirea Sf. Sava ,  unde i se făcu 
l ocuinţe nouă ,  sub Niculae Mavro
cordat 47). 

Un singur a la i  mai  trecu pe por
ţile mănăstirei ,  p rin 1 693, şi acela de 
j ale ,  al îngropărei oaselor ctitoru lu i, 
G l)eorgl)e Duca-Vodă,  a duse din 
Lemberg, unde captivul domn fusese 
îngropat în Biserica lui .A.Iexie Ba
laban,  neguţătorul , în Mai 1 685 48). 
I n  mij locu l  a rl) ierei lor ,  preoţi lor  ş i  
sfatulu i  Ţări i ,  fu e l  înmormântat de 
fiu l  său Constantin Duca ,  în  nişa din 
d reapta, din pronaosul Cetăţui i ,  sub 
o p iatră pe care nu  s-a putut indica 
n i ci anul  înmormântă rii ,  necum vre 
o a ltă inscripţie amintitoare. 
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c) Sub egumeniatul lui Neofit: 1 700-1 71 0.-Proasta 
stare a mănăstirilor. .Aşezământul fundamental al lui  
Mii)ai Racoviţă-Vodă, pentru mănăstirile patriari)i
ceşti. şi al lui .Antioi) Cantimir şi Mii)ai Racoviţă 
pentru Cetăţuia. 

Sub egumeniatul lu i  Neofit, ( 1 700? 
- 1 7 1 0  ?) 49) mănăstirea Cetăţuia, ca  
ş i  toate celelalte mănăstir i  d in  ţară, 
se afla în cea ma i  proastă stare. 
De aceea .Antiol) Cantim i r  se vede 
nevoit a delega pe Savin,  arl) iman
dritul .Moldovei, să umble pela toate 
mănăstiri le căci  " multă scădere ş i  
" l ipsă s'au făcut sf. mănăstir i  de  o
" doare, de vestminte şi  de  bucate . . .  
" ven ituri le fiind  sub posesia stre in i
" lor "  50) . Dosoftei patriarl)ul ,  se vede 
d in nou nevoit să stăruie pe lângă 
Domnu l .Mil)ai  Racoviţă , în 1 704, Oc
tomvrie 1 6, să facă nou aşezământ, 
fundamental, după acela ce obţinuse 
dela Constantin Cantemir  ş i  Con
stantin D uca voevozi, pentru mă
năstir i le patriarl) i ceşti : Sf. Gl)eorgl)e  
d in  G alaţi ,  Galata, Barnowscl)i ,  Sava, 
Cetăţu ia ,  Bârnova,  . . . " aflate în mare 
" lipsă . . .  de oarece şi-au vândut bu
" catele şi-au dat l a  nevo i le ţă r i i  ş i  
" a  vremuri lor car i  sunt adeverite întru 
toţi " .  Sfinţ ia sa " aducându- le  la oare 
care aşezare sănătoasă " ,  se l)otă
răşte a nu se mai cere mănăstiri lor  
n ic i  un  ban ,  pentru orice nevoie ce  
a r  mai ven i  pe  pământul ţări i ,  decât : 
dela Galata 89 ugl) i ,  de la  Bârnova 
40, Sf. Sava 6,  Cetăţu ia 1 6 , Barnow
scl)i 8,  Sf. Gl)eorgl)e 12 ugl) i ,  pe  an. 
Vecin i i  acestor mănăsti ri vor plăti : 56 
ugl) i  Ga l  ata ; 41 Cetăţuia ;  50 Bâr
nova . . .  ; bucatele vor fi scutite de 
or ice dare, de cai  de o lac ,  de pod
vezi, de j udecată boerească sau dom
nească ; oamenii mănăstiri lor  vor p lăti 
câte 2 ugl) i anua l 5 ). 

Sub .Antiol) Cantemir, în a doua 
domnie,  în 1 706, .Martie,  d ivanul  ţă r i i  
compus din .Misai l  .Mitropolitul cu 
episcopi i  de Roman,  Rădăuţi ş i  Huşi  
(Laurentie, G l)edeon şi Varlam) şi  cu 
toţi boeri i  fac un  nou aşezământ care 
priveşte toate mănăstiri le moldove
neşti " aflate la  mare pustietate, una  
" de nevoi le ţării ş i  a vremuri lor, a 

doua de oşti, de prăzi,  de tâl l)ari. . .  
ce  s-au tâmplat p e  a ceastă săracă 
ţară ,  ( că )  no i  bo iar i i  cu toată ţara 
am sărăcit . . . iar mănăstir i le  au 
s osit la o cumpănă . . .  să le  pără
s iască părinţi i  că lugări . . .  . . .  să l e  
l a s e  pusti i  . . . s ă  s e  stingă pomana 
pă rinţi lor  ş i  a moş i lor  . . .  " 

Se aşeză atunci ,  toate m ănăstir i le 
cu rupta, trebu ind să dea 1 320 ugl) i  
într'un an ; d in  această datorie îşi 
luă mănăstiri le moldoveneşti asupra 
lor 720 galţ>eni pe an, ceeace fac 1 80 
ugl)i l a  un  Cjert ; iar  mănăstiri le gre
ceşţi 600 de galbeni  pe an, cari fac 
la  Cferl 1 50 ugl) i. D in  aceşti ban i  
aveau să  meargă l a  v isterie 1 200 
ugl) i ,  iar  1 20 ugl)i aveau să meargă 
la şcoală, pentru folosul pământen il o r  
ţări i  Moldovei " a  fec iori lor  de  boeri 
ş i  ma i  vârtos a acelor săraci ,  c ine 
vrea să meargă l a  învăţătură " 52) • 

.Aceleaşi legăminte erau întărite , în 
special ,  Cetăţui i ,  de .Mi l)ai  Racoviţă
Vodă în 1 708, Nov. 1 7  53). 

d) Sub egumeniatul lui Ioanici)ie: 1 710- 1 723. - Mu
tarea domniei in Cetăţuia sub D. Cantemir, in răs
boiul ruso-turc. Răscoala Seimenilor. Oaste rusă 
in Cetăţuia. Mutarea domniei in Cetăţuia sub Mil)ai 
Racoviţă-Vodă, în timpul luptelor dintre Nemţi şi 
Turci . .Atacul Cetăţuii de Ferencz Ern6 . Lupta dela 
Valea-.Adâncă. Cerdacul lui Ferencz . .Aşezământul lui 
Mil)ai Racoviţă pentru Cetăţuia. 

Sub egumen ia  lu i  Ioanicl) ie ( 1 7 1 0 -
1 723 ?) 54) , Turci i ,  aţâţaţi de Carol a l  
XII- lea ,  după retragerea dela Bender, 
declară răsbo i  Rusiei în Nov. 1 7 1  O. 

Dimitrie Cantemir ,  n·umit de curând  
Domn a l  Moldovei ,  până  a nu  în
cl)e ia tratatu l de a l ianţă cu Ţaru l  
Petre a l  Rusie i ,  în .Apri l ie 1 7 1 1 ,  j oacă 
un  rol  dub ios,  atât pentru Turci cât 
şi  pentru Ruşi , boeri i  neşti ind n imic  
de care parte atârnă s impati i le dom
nului. - Zorit de Turci de a purcede 
l a  Bender, la  oaste, e l  zăboveşte în 
poalele mănăstiri i  Cetăţuia ,  pe  râul 
Bal) lu iului ,  unde îşi întinsese corturi le ,  
iar când cuprins de pan ică ,  la  veni
rea unei sol i i  turceşti , trim isă de 
Paşa din Bender, crezu că  i-a sosit 
mazi ! ia ,  ş i  umblă să măcelăriască 
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deputaţia ce trăsese la mănăstirea lu i  
Aran-Vodă, - care însă  venise cu totul 
cu alte gânduri ; -el se mută cu curtea 
ş i  cu Doamna la Cetăţuia ,  de unde 
nu  se va  mai  coborî în Iaşi  decât 
mai târziu. De aci face pregătirea 
trecerei doamnei peste munţi, pr in 
pasul  O ituzului ,  întocmind o escortă 
de 1 00 de seimeni ,  cu doi bulucbaşi ,  

revoltaţi lor  şi a trimite după " le
feg i i "  să-i vie într'ajutor. La această 
ştire, seimenii  se potolesc, trimiţând 
pe căpitanul lor  să  par lamenteze cu 
domnul ; dar domnul în mânia sa  î l  
zdrobi cu buzduganul în ziduri le 
curţii Cetăţuii 55). 

Numai după ce  veni brigadierul rus 
Kropotow, cu 3000 de oameni ,  cl)e-

Fig. 7. Cetăţuia Biserica mănăstirei. 
In starea actuală după restaurarea ari). Băicoianu. 

ca să fie de pază doamnei  în Cetă
ţuia ,  şi apoi  pe drum. 

Dar  situaţia privi legiată de care se 
bucură acest corp de trupă ,  ce pri
meşte lefi bune,  îndârj eşte pe seimeni 
din tabăra din vale ,  care nu-şi pri
miseră încă lefi le .  E i  pornesc cu răs
coa lă ,  " cu zorba " ,  în contra Domnu
lu i .  Voevodul deabia are t impul  de 
a încl) ide porţile  mănăstirei ,  î n  faţa 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 

m at de Cantemir, " care şi stete cu 2 
steaguri de draguni  l a  Cetăţu ia ,  unde 
era Doamn a " ,  numai  atunci  Domnvl ,  
simţindu-se în siguranţă , coborî d in 
Cetăţuia  l a  Iaş i ,  unde,  l a  5 Iunie ,  sosi 
ş i  Generalul  Scl)eremetew cu  1 50.000 
de oameni ,  iar  mai  pe  urmă, însuşi 
Ţarul ,  care,  cu pri lejul întâ ln i rei cu 
micu l  Cantemir, după ce-l  sărută , î l  
r id ică într'o mână .  

20 
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Dar în curând,  a lte greutăţi aveau 
să treacă peste ţară. Cl) iar în p rimul  
an de domnie ,  a l  a treie i  domni i  a 
lu i  Mil)a i  Racoviţă , războiul  dintre 
Turc i  şi .A.ustriac i ,  iscat d in cauza 
ataculu i  posesiuni lor  Veneţiei decătre 
Turci ,  se termină în defavoarea Tur
c i lor. Prin victoria dela Peterwara
dein a principelui  Eugeniu,  Turci i  
p ierd ultima cetate ce o mai  avea 
în Ungaria : Temeşvarul. 

Pentru a nel inişti arip i le  a rmatei 
turceşti şi ap rovizionări le  ce trec 
spre Belgrad,  oştiri 
n e re g u l a t e  nem
ţeşti, catane, inva
dează Ţara Româ
nească şi  Moldova. 
.A. venturierul Det
ti ne von Pivoda 
izbuteşte cl)iar  a 
duce prins l a  Bra
şov, l a  14 Nov.1 7 1 6  
(s. n.) , p e  voevodul 
muntean ,  Nicolae 
.Mavrocordat ; fi ind 
ajutat la  a ceasta şi  
de t partida naţio
na lă  a boeri lor car i  
vo iau să scape ţara 
de jugul Turcilor56) . 

cu partizani i ,  cu 200 de catane, se 
aşează mai  întâi ,  în mănăsti rea Ca
şinului ,  prin trădarea egumenului ; 
apoi ,  se încuibă ş i  în Cetatea Neam
ţulu i - unde reface ziduri le ,  desfundă 
puţul cetăţ i i ,  ş i  se aşează cl) iar  în  
Câmpulung,  robind,  şi  jefu ind ţara ş i  
pe  Turci ,  ş i  pând ind  momentul oportun 
de a p rinde pe domn din scaunul 
său d in laş i ,- care rămăsese domn 
numai  peste Iaşi  şi  ţinutul Orcl)eiu-
1 ui  60) . 

Din Caşin şi  d in  Neamţ se desfac,  

La auzul v icto
r ie i  c reştini l or, şi 
în Moldova,  par
tida naţ ională ,  " o  
seamă de boeri şi  
mazi l i  de ţară , . . .  
s-au umplut degân-

F ig .  8 .  Crucea lu i  Ferencz. 

pentru aceasta, trei 
" podgl)eazuri " .  - 

Unul  sub coman
da căpitanului  Fe
rencz Ern6, sau 
Franţ de Lorena,  
Franţog, sau Fran
ţa Vetio ,  cum î i  
ziceau a i  noştri 6]) , 
pornesc tiptil spre 
Iaşi ; un  a lt pod
gl)iaz, sub vestitul 
căpitan Mil)ul  Sâr
bu l ,  care fusese ş i  
în Muntenia ,  l a  P i
teşti , se îndreaptă 
spre m ă n ă s t i r e a  
Mira din Focşani ; 
i a r  un altpodgl)eaz, 
sub comanda lu i  
Ceaur .A.slan ,  se  
îndreptează spre 
Covurlu i ,  de unde 

Ridicată de:Mil)ai Racoviţă. :11 p r i n d e  p e  s o r a  �� Domnulu i ,  Maria ,  
văduva lu i  Constandacl)e vel Stol
n ic ,  pe  care o duce roabă la Bra
şov, " despuind-o de straie ,  ş i  scul uri 
" multe şi b lăn i  scumpe, lăsând-o 
" goa lă  şi  dăsculţă la  vreme de iarn ă " ,  
dar care scapă fugind împrumutând 
un cojoc  ş i  încă lţăminte 62) . 

du�i rel e " .  Vasi le Ciaurul ,  b iv-vel 
Stoln i c ;  Miron ,  fost Sărdar ; Vel ic ico 
Slugeru l ;  Conţescu Căpitan ;  .A.slan ş i  
alţi i ,  sunt în fruntea nemulţumiţi lor, 
asupriţi de Mil)ai-Vodă pr in dăjd i i le 
grele ce  l e  scosese asupra ţări i  ş i  a 
mazi l ilor  57). 

Căpeten ia  principală e Vasi le Ceau
rul, care, afirmându-şi originea dom
nească 58) din Ştefan-cel-Mare, avea 
cl)iar veleităţi de domnie. El  merge 
cu partida la Braşov, încl)inând ge
neralului  Steinvi l le " pământul ţăr i i  
până în apa Siretului " 59) . Intors în 
ţară cu titlu l  de grof, Vasi le Ciauru l ,  

La a uzul  ştirei, Mi l)a i-Vodă îş i  mută 
locu inţa la  Cetăţuia ,  scl) imbându-şi 
în fiecare noapte camera,  mânând de 
multe ori pr in împrej urimi şi dormind 
c l) iar  pr in  păduri ,  revenind în Iaşi 
numai ziua,  pentru " cl) ivernisirea tre
buri lor domnie i " ;  iar pe de a ltă parte, 
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trimise în cea mai  mare ta ină ,  pe  tari ,  car i  ş i  v in  pe neaşteptate ş i  

Fig. 9 .  Crucea lui Ferencz. 
Latura din faţă, vest. 

Fig. 1 1 .  Crucea lui Ferencz. 
Latura de est. 

Fig. 10. Crucea lui Ferencz. 
Latura de sud. 

Vistierul Constantin Costacl)e la Tă- Fig. 12 . Crucea lui Ferencz. 
Latura de nord. 
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fără s.ă şti e  n imeni ,  cl)ia r  în z iua 
când se aştepta ven i rea nemţi lor, 
descă l icând la  mănăstirea  lu i  1\.ron
Vodă. La 1 0  Ianuarie, Jo i ,  podgl)iazul 
nemţesc se apropiase de Iaşi . Domnul  
aşteptă în zadar cu oastea sa l a  Pă
curar i  ş i  Copou,  pe un  fr ig amorţi
tor, ca  să se ivească catanele ; obosit, 
in urmă, după ce lăsă strej i la Târ
gui-Frumos 63) ş i  Podul-Iloa i i ,  se în
toarce în curte , l a  Iaşi ,  ca  să prân
ziască cu Darie Donic i  vel Vorn ic  
de ţara de jos,  G avri i l  M iclescu ve l  
Vornic  de ţara de sus, Constantin 
Costacl)e vel Vistier, Macri Banul ,  
Constantin Ruset vel Pal)arnic ,  Con
stant in vel  1\.rmaş, Alexandru vel  
Uşer, 1\.ga Conacl) i ,  pe  când Dumi
traşcu Hatmanul ,  fratele domnului ,  se 
afla bolnav în Cetăţu ie ; ş i  un 1\.gă,  
Bosna 1\.l i ,  păz itorul l)ambarului  îm
părătesc, se afla cu Vodă. 

După masă,  boeri i  ş i  oşti le  se risi
pesc pela casele lor, pentru a se m a i  
desgl)eţa, Voevodul s e  Tulcă puţin ,  
după obice i  având grijă de a lăsa 
ca lu l  înl)ămat la  scară. Dar tocmai  
acest pr i lej i l  căutau catanele pentru 
a pune mâna pe domn ; e le ,  după ce 
omorîseră strej i l e  Voevodulu i ,  intrară 
năvaln ic  în Iaşi .  

Domnul  de abia are timpul să fugă 
din curte, urmat de Bosna 1\.l i ,  Darie 
Donic i  Vornicul ş i  copi i  de casă , tri
m iţând pe dealtăparte, pe Constantin 
Costacl)e şi pe  Macri ,  la Tăta ri să-i 
vie în ajutor, căci toate oşti le d in 
Iaşi  se risip iseră. -- Trece pe jos  Bab
lu iul îngl)eţat, din sus de podul  stre
ju it de catane, cari  trăgănd cu puşti le  
î i  omoară 4 copi i  de casă ş i  de abia  
are t impul să încl) idă porţi le Cetăţui i ,  
când se ş i  vede înconjurat de catane 
car i  dau din sânqe, "făcând năvală 
să i ntre în monasti re " .  Boeri i  în cl) iş i  
în Cetăţu ie  .. se apăr d in p istoale de 
pe ziduri " ,  2 ceasuri , aşteptând so
sirea Tătari lor. 

Intre a cestea, grosul catanelor, lă
sându-şi ca i i  în  curtea mănăstire i  
Frumoasa, trim it depe scăr i  pentru a 
escalada ziduri le. Cei  d in Cetăţuia  fac 
gură mare, trag din clopote, s lobod 

sâneţele ş i  d in  când în când " puşca 
cea mare " ,  pentru a zori venirea Tă
tari lor, cari  ezită deocamdată , cre
zând că Domnu l  este unit cu cata
nele. Pe la 1 0  ceasuri ( 4) sosesc 
Tătari i  salutaţi de strigătele oşten i  lo r  
voevodulu i ,  d in c lopotniţa mănăs
tiri i : " Tătar i i ,  Tătari i " .  

In strigătul sălbati c a l  acestora de 
hala, hala, catanele speriate se îm
bulzesc de pe z idu l  mănăstirei ş i  după 
iezetura l)e leşteulu i ,  cătând o ieşire 
spre drum. Orânduiţ i  în rânduia lă 
războini că, e i  s lobod,  rând  pe rând ,  
"pânză de foc "  asupra vrăjmaşului .  
Se începe o luptă ce ţ ine dela 10 (4) 
până în noaptea friguroasă,  luminată 
ca  ziua ,  de o lună sc l ip ind pe cerul 
de gl) iaţă. Mil)a i  Racoviţă cu oşten i i  
l u i  ţ ine eşitura despre iezătură, îm
pingând catanele  spre codr i i  secu
lari a i  H l ince i ,  ş i  îngl)esu indu-i pe 
râpele ce se povârnesc în locul nu
mit Valea Adâncă. Mulţi cad cu ca i i  
în prăpastie ,  mulţi sunt prinşi cu ar
canele de tătari ,  pr intre cari ş i  căpi
tanul Franţ, mulţ i  rămâind îngl)eţaţi 
pe câmpie. 

1\. douazi ,  rescumpărând pe Franţ 
dela Tătari ,  după ce-l îngl)enucl) ie  
în faţa sa,  ş i- i  dete " câţi-va pumni " ,  
Vodă porunc i  lu i  1\. l i  să-i ta ie capul .  
In  m ij locul  vaetelor  celor pedep
siţi în acea z i ,  a celor a rş i  de v i i ,  
voevodul  aduna corpuri le tutul0 1· 
celor căzuţi în această luptă , sub o 
movi lă ,  pe care punea să se facă o 
cruce, acoperită, într'un cerdac de 
p iatră care azi  nu  ma i  există (fig. 
8 - 1 2) .  

Iată textul amintitor a l  acestor eve
nimente săpat pe crucea lui Ferencz ,  
unul  d in ce le  ma i  grele de descifrat 
din câte am avut până acum : 

IS. HS. N I .  CA. 

ACASTA ESTE ANENTUJTĂ (sic ?) SPRE APARARE DE 
VRĂJMAŞI DĂRUITĂ.  

t IO M I HAI �ACOVJŢi\ VOEVOD, CU M I LA LUI  DU(M 

N(E)DZĂU DOMN ŞI OBLĂD !TOR Ţ(Ă) RĂI NIOLDOVEI, 

RĂDICAT-AM ACA.STĂ SF(ÂN]TĂ CRUCE Ît  TRU POMENI

R E  LUCRU RLLOR CE S'AU ÎNTĂMPLAT ·LA A TRIE DOM

)IIA DOJ.1 N l [l )  MEL(E) LA V LEAT 7224 ( = 11-6). ÎNCEPAND 

PUTERNIC(A) ÎMPÂRĂŢIE TURCASCĂ RĂZBOIU CU N EM

ŢIIA LA LEAT 1 725 (=1717) TRIMI S-A ŞI NEMTII DE LA 
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ARDEAL, PE UN CĂPITAN ANU M E  {PIVO)DA, CU O SA
M{Ă) DE CATA E Ş'A LUA PE DOMNUL M UNTE(N)ESCU 

ANUME N!COLA(E) MAVROCORDATO, D I N  SCAUNUL 
DOM N I E I ,  D I N  TÂRG DIN BUC REŞTI, NOE(M). 11, CU 
TOATĂ CASA L U I  (ŞI DUCE?) Î N  CETATE Î N  SI B I I U, DUPĂ 
CARE DOMN L M ( 1)TENESC, (sic) PUS-A ÎN GÂND ŞI 
PE<N>TRU NOI, CA SĂ NE ţ:, ŞI A TRIMIS  PE UN FRA<N>ŢO 
C{A)PJTAN VETIO, ŞEA CO SAM<Ă> DE NEMŢI Ş(I) CATA
N(E), [MULTĂ) ADUt ĂTURĂ, Ci A [STRÂNS) El  DÂN S S 
MOLD(O)VEI ŞI M UNTE, Ş'AŞE FĂ(R) DE VES(TE) LOVIN
DU-NE Î. 1 CU RT(E), ÎN Zl <UA> GIO< I >  G H E< 'AR> :o, LA 8 

( = 2> CASUR I  DEN DZI, CU RĂZBOIU EŞIND D I N  CURTE, 
APĂRÂNDU·NE, PĂN<A> LA M(Ă)N(ĂS>TI RE LA CETĂŢUE, 
· IN>TĂ(M) PLANDU-SE CU NOI NUMAI BOSNA A!.l CU 

A L ( ! >  FRANZ, CAPITANUL, UNDE M U R I  LA CEST SAT. 
PESTE T R U PU R I L(E) LOR, AM FĂC T ŞI AM R I DICAT ŞI 
ACAST<Ă> SF<Ă>NTĂ CR CE C RE, ÎI\'SĂ, ŞI DE PIATRĂ ŞI 
BOLTITĂ O AJ'vl ACOPERIT, PRECUM SE VEDE, LÂNGĂ 
MOVILĂ, CA SĂ F I E  ÎNTR POMEN I R E  ŞI LA ACEŞTI BO
I E RI CARI S-A(U )  (ÎN)TĂMPLAT : LUI I L I E  CATARGI VEL 
LOG<OFĂT> ; DARl E  DONICI VEL VORNJC DIN ŢARA D E  
G I OS ;  GAVRI I L  MICLESC U L  VEL VtOR>NIC T<A>R<A> DE 
SUS ; DUMITRAŞCU RACO\'JŢĂ HATJ\•IAN ; COSTANTI N  
\/(EL) POST; ION PĂLADIE VEL SPĂTAR; DUMITRU MA
CRI  VEL. . .  COSTANTIN RUSET VEL P(A>H<ARNIC>; COS
TANTIN COSTACH E  VEL BAN; ION K .  K .  VEL COMIS. 

Urmări rea catanelor se făcu până 

Fig. 1 3 .  Cetăţuia. Biserica mănăstirei. 
Vedere din faţă, in starea actuală. 

fOŢI COP I I  DIN CAS(Ă) ,  ŞI BOERI ( ! )  CEI MARI S-A TĂM
P I .AT N UMAI : D(Al R I E  DONJCI VEL VOR<NIC) DIN ŢARA 
D E  OIOS ŞI DUMITRAŞCU R_ACOVIŢĂ:HATMAN, F RATELE 
DOMNI I Jlo\ELE, 'ŞI ÎNCONGI URANDU-NE ÎN ,'M(ĂJN(A>S

T<I ) RE, NE-AM ( BĂ>TUT CA LA '2 CASUR l .  

ÎNTÂMPLĂNDU-SE UN CAN-T!NIIMAR CU O SAM<A> 

DE TĂTARI ŞI  CUrPORUNCA Î M PĂRĂŢ I I ,  SA F I E  DE PAZĂ 
SCAUNULUI ,  SOSit D LA CA VREME DESPRE MĂ�:ĂSTI
REA L I <A>RON VODtAl, ÎNDATĂ 1 E-AU VENIT AGI TOR, 

ŞI  EŞIND ŞI 1 OI LA RAZBOI , CU AGI TOR L L 1 
DUMN(EZEU), l-AM ÎNFRĂNT. ŞI GO qNDU-1 PĂ DESPRE 
IAZU (LUI DUCA VODA MULŢI  ÎN ROBIE TĂTAR I LOR 

ŞI LA OI A CĂZUT, ŞI M U LŢ I  A PERIT ; IAR TRU

P U R I L E  CELOR PERIŢ( I ) ,  LE-AM STRÂNS, ÎNPREUNĂ CU 

sub poalele cetăţii Bistriţa săsească, 
căruia i se dete foc, după ce Voevo
vodul trecu mai  întâi  pr in cetatea 
Neamţului ,  la 1 3  Ianuarie. Evenimen
tele acestei a doua părţi a luptei cu 
catanele ,  sunt săpate pe un  a lt stâ lp 
de p iatră, " la vamă " ,  în regiunea Câm
pulungului  64). 

Ş i  acum după ce  cu ajutorul lu i  
Dumnezeu " ş i-aj utorul sfinţi lor  apos
to l i  scăpase" de Nemţi, Miba i-Vodă 
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- care pusese biruri  mari pe ţară , 
sărăcită şi de o foamete mare,  în
mulţi nd mai  ales di jma de stupi ,  sin
gura bogăţie ce mai  rămăsese ţilri i  
ş i  mănăst iri lor, recunoscător făcu 
un testament, un aşezământ, mănăs
tiri i  Cetăţuia, " să fie iertată în veci 
" de deseatina  de stupi ,  de goştină,  
" mascuri ,  de orice împrumut . . .  ori 

e) Sub egumeniatul lui Justin şi Neofit: 1 723- 1 753. - Tocmeala lui Gr. Gl)ica al III-lea. Aşezământul 
lui C. Mavrocordat-Vodă. Privilegii şi reparaţii 
făcute Cetăţuii de Grigore Gl)ica. 

Sub Justin şi Neofit ( 1 723 - 1 753 ?) 66) 
egumeni ,  se întă reşte gospodăria mă
năstiri i  după zdruncinări le  ani lor tre
cuţi. 

Oameni i  mănăstiri i încălcau moşi i le 

Fig. 14. Cetăţuia. Casele egumeneşti. 
Interior din sala soborului zisă gotică. 

" câte s'ar întâmpla să iasă pela a lte 
" mănăstiri ale Ierusal imului. . . .  ş i  
" pentru 40 posluşn ici  să  dea numai 
"4  Cferturi pe an " .  Deseatina  o vor 
lua " numai că lugării " ;  va fi în pace 
mănăsti rea de sulgiu ,  cbi le ,  ia loviţe, 
berbeci ,  conace, podvezi ,  care de 
bran işte, cai împărăteşti , care de 
oaste, cai de o lac 65) şi a lte angarale 
ce apăsau greu asupra ţării .  

mănăstiri i  fă ră să mai  vrea să dea 
vre-un ajutor;de aceea Grigore a l ll-lea 
Gbica ,  în 1 728, obl iga la  o grea muncă 
pe oameni i  mănăstiri i : să cosească 
5 căpiţe de fân,  să secere de om 3 
ki le  pâine ,  " în ziua când va po
runci egumenul ,  plugari i  vor avea să 
meargă cu toţi pe moşia mănă
sti r i i ·· 67) , din toate ei vor da dijmă.  

Tot pentru întă rirea gospodăriei  
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risipite, Constantin Mavrocordat, în
tărindu-i toate vecbi le moşi i  68) , pu
nând în legătură " aşezământele de 
obşte " ce le-a făcut, cu acela a l  mă
năstir i lor ,  scutia toate mănăstir i le 
d in  ţară de dajdie ,  văcărit, cun it, de
seatina de stup i ,  goştina, vădrărit, 
botărînd ca " toţi oameni i  l ăturaşi 
" ce vor avea prin satele lor . . . să 
" aibă a s luj i tot omul  1 2  zile în
" tr'un an . . . iar vecin i i  după obicei " .  
Satele  vor fi în pace de orice dări 
şi angarale,  starosti i ş i  pârcă lab i i ,  
g lobnic i i ,  nu  vor putea g lob i  sau ju
deca oameni i  mănăstiri i ,  fă ră numai  
egumenu l ,  afară de cazurile de fur
tişaguri şi moarte de om,  ce se vor 
judeca de d ivanul  domnesc 69). 

Mai apoi ,  în 1 748, Grigorie Gbica 
Vodă îi dă ca  privi legiu vădrăritu l 
de pe toate v i i le  din Dealul  Cetăţui i  
(câte 4 ban i  de vadră) ,  scutia de vă
că rit 1 00 ca i ,  1 50 bo i ,  ş i  500 stupi ; 
scutia de camăna,  bezmăn şi pivni
cerit, pivn iţa mănăsti r i i  din I aşi . Tot 
acest domn, proiectează a face prima 
reparaţie dela surparea de care am 
vorbit l a  mănăstirea Cetăţu ia ,  ş i  ma i  
a les  să tocmiască "zidul ,  casele şi  
" o rice va  fi de trebuinţă mănăstirei . .  
" ce căzuse de câtăva vreme prin po
" gorîrea dealulu i " .  De  s igur ,  că de la  
acest domn au rămas casele cu 2 
rânduri d in stânga porţi i  de intrare, 
între turn şi  sala gotică 70) , azi dă
râmate ; cât despre zidul despre vest, 
el nu  fu nic io dată restau rat 

f) Sub egumeniatul lui Calinic şi 'CI)eodosie: 1 753-
1 789. - Decăderea mănăstirii. Prada 'Cătarilor .  Spi
tal al Ruşilor in timpul luptelor din 1 788 

Sub Cal in ic  şi Tbeodosie ( 1 755 -
1 78 1 ) 71) şi sub lunga egumenie a lu i  
Gbedeon ( 1 78 1 - 1 800 ?) 72) mănăstirea 
luceşte u ltimele l icăriri ale une i  epoce 
premergătoare decăderei în care se 
va  prăbuşi în  veacul a l  XIX-lea. 

In 1 758, Tătari i  pradă înconjuri
mi le  Iaşi lor , populaţia îşi  găseşte re
fugiu în Ga lata ,  Gol ia  şi Cetăţuia ,  
scăpând de primejdie ,  ne spune Da
pante, mulţumită lemnului  sfânt, pe  
care Daponte î l  adusese în ţară ,  pen-

tru a-i  înlesn i strângerea elemosinei  
de care avea nevoie 73) . 

In  1 776 Gregorie Alexandru Gbica 
dă ca  privi legiu " mostasia şi  pârcă
lăb i a  iarmarocului " ce se face l a  Târ
guşor, în ziua prazniculu i  Sf. Apo
sto l i  74). 

O singură înviorare a dealului  pe  
care  e aşezat mănăstirea se întâmplă 
în 1 78 1 , când,  în dosul Cetăţui i ,  în 
m ij locul vi i lor ,  grădin i lor, pădur i lor  
ş i  c ireşi lor ,  " cu mari  cbeltuel i " ,  Con
stantin Moruzi ,  în 1 78 1 ,  zidi  a o casă 
de p lăcere ş i ,  conformân du-se obi
ceiuri lor societăţii i ubitoare de v iaţă 
idi l ică şi  pastorală ,  dela fi nele vea
cului al  XVIII-lea,  înfi inţă , nu departe, 
ş i  un beleşteu 75) . 

In l uptele din campania anului  1 788, 
provocată de Ruşi şi Austria ci  pentru 
a grăbi real izarea proectului rus, de 
cucerire a Constantinopole i ,  Vizirul  
ce  trebuia să se ducă la Hotin, 
îşi p regăti ac i  l a  Cetăţuia cum şi la 
Iaşi ,  două etape (magazine) 76) . Iar 
mai apoi, în timpul ocupaţiei ruse 
( 1 788- 1 792) , în timpul  luptelor  ce 
Suvarov l e  dă la  Focşan i ,  Mărtineşti 
ş i  Râmnic ,  Cetăţuia  servia, împreună 
cu metol)u l  c i  Hl incea, drept spital 
oşti lor  77) . 

g) Sub egumeniatul lui Matei, Arsenie, Grigorie, 
Gl)erasim, Porfirie, Avramie, 'CI)eofilact, Metodie, 
Gberasim : 1 800- 1862. - Spitalul oştilor ruseşti .  
Arderea mănăstirii, repictarea ş i  reparaţiile din 1844. 
Decăderea egumenilor, înfiinţarea epitropilor. A
rendarra moşiilor ; creşterea veniturilor şi totuşi 
ruinarea clădirilor Cetăţuii. Restaurări moderne .  Vi
zita Regelui Carol şi a famil iei regale. 

Sub egumeniatul lu i  Matei  Arbi
mandritul ,  Arsenie ,  G rigorie proestos, 
Gberasim,  Porfi rie ,  Avramie  Arbiman
dritul ,  cum şi a lu i  Tbeofi lact ( 1 800?-
1 844) 78) , Metodie (cel recomandat de 
Veniamin) şi Gberasim ( 1 844 1 862 79) 
mănăstirea e în p l ină decădere. 

In t impul ocupaţiun i i  ruseşti d in  
1 806 -- 1 8 1 2, avem iarăşi un spita l în  
Cetăţu ia  şi f) l incea " pentru oşti l e  bol
nave " ; pentru meremetul spitalu lu i  
din f)l i ncea se cbeltuia de căimăcă
mie 25 1 4  le i  80) . 

In  1 822 Iunie ,  cu pri leju l  groazni-
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eului foc din Iaşi ,  când ard mai  b ine 
de 1 00 de case cu Frumoasa,  Ga lata,  
se aprinse şi  Cetăţu ia 81) . 

Din  această cauză, de sigur, se l)o
tărăşte rep ictarea b iserici i  între 1 827 
şi 1 837, pe vremea patriarl)u lu i  .Ata
nasie al  I I I- lea,  când se retuşează în 
apă ,-în tonuri le anoste ale picturi i tra
diţiona le finelui  veaculu i  al  XVI I I- lea,  
cu a lbastruri de scrobeală ,  ş i  pembeuri  
spălăcite - toată p ictura cea vecl) ie ,  
care poate reeş i admirabi l  printr'o 
spă lare ştiinţifică a acestor retuşuri . 

stranele vecl) i  dela Cetăţu ia  se tri
mitiau la  l)l incea 82) . 

Reparaţi i l e  de abia se încuviin
ţează în 1 844, şi  anume : se fac la  
casele cele mari " meremetul " ş indri
lăr i i  acoperişu lu i ,  a l  pietrări i  pe din 
afară ş i  pe  d in lăuntru, 5 sobe nem
ţeşti cu 4 stâ lp i ; meremetul zapla
zului  dela vale de zal l)ana ; cl) ioşcul  
(turnu l  de nord) dela portiţa ogrăzii 
mănăsti r i i  se acopere de iznoavă ; 
se face pietrăria j urîmprejur ; o şură 
pentru grajduri ; acoperişul c lopot-

Fig. 1 5. Cetăţuia. Detaliu din bolţile aşa zisei săli gotice. 

Iată inscripţia pusă cu acel pr i lej în 
t impanul  uşi i  în interior : 

AYTO:L. GEIO:L KAI I EPO.L NAO:L TQN 

(AITO).LTOJ\ON ANAEKINI.L0H �AITA
NH lVIEN T� K OI N OY (T�) Ari� TA<P� 
ITATPIAPXOr TO.L TOY MAKAPITOY . . .  

K IP IOY, K J PI O Y  ATANA.LIOY, EIII L 
TALIA �E . .  , 

Reparaţia mai  radicală a mănăstiri i  
se proectează pentru 1 839, când se 
făcea socoteala că e nevoe de 8000 
de şin dri lă pentru acoperământ, 1 00 
de cărămizi şi 700 oale pentru aco
perământul c lopotniţei ; în acelaş an, 

niţei ; meremetul p ietră riei peste tot. 
Toată lucrarea avea să coste 4000 
de lei  . . .  ! 83) . 

Şi n ici  această reparaţie nu s 'ar fi 
făcut, dacă nu ar fi i ntervenit M.e
todie egumenul ,  încă din Februarie. 

In  locul vecl) i lor  egumeni ,  cari îşi 
admin istraseră singuri sau prin repre
zentanţii lor  averi le mănăstiri i84), apar, 
pe  la  începutul veacului  al XIX-lea ,  
epitropii sau exarl) i i  Sf. Mormânt, 
cari înseamnă totul ,  iar egumeni i  
nimic 85}. 

După 1 82 1 ,  moşi i le  încep să fie a-
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Fig. 16. Cetăţuia : biserica mănăstirii. 
Vedere dinspre nord-est, inainte de restaurarea arl)itectului Băicoianu 

Buletinul (omisiunii l't\onumentelor Istorice. 21 
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rendate ; se fac contracte tipă rite, 

t ip ; toată viaţa mănăst i rească a mă
năstri lor greceşti din .Moldova e re-

dusă acum la o afacere de bani  ş i  

de  comtabi l itate a ban i lor  ce se tri
mit la Sf . .Mormânt. .A.renzile cresc 
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pe fiecare period,  astfel că, în periodul 
1 834- 37 ,  ele sunt peste tot îndoite 
celor din periodul 1 825 - 28. Moşia 
Tab ară creşte dela 4230 Ia  7500 Iei ; 
Frăsuleni i  dela 260 la  1 500 ; Belceşti i 
dela 205 ·l a  400 ; Andrieşen i i  dela 

p ivniţe, etc. Cl) iar vatra mănăstiri i 
se a rendează ; o ia egumenul Me
todie, între 1 843 - 46, cu 400 de gal
beni 86) . 

Intr'această sta re aduseseră călu
gări i  greci mănăsti rea lui  Duca-Vodă. 

Fig. 1 8. Cetăţuia. Sala zisă gotică, interior. 
Detaliu din bolti 

8300 la 1 2000 ; Moren i i  dela 4900 Ia 
7000 ; Valea Cozmoai i  dela 5 1 0  la  
800 ; Ruseanii  la 8250. In aceiaşi 
proporţie cresc venituri le  sutelor de 
embaticuri ce mănăstirea are, fie în 
proprietăţi funciare : v i i ,  l ivezi , gră
dini ; fie în proprietăţi mobi l iare : case 

Pentru 5, 1 O pungi gratu ite, pentru 
servic i i le  lor, exarl)i i ,  trimit patriar
l) ie i  sume enorme, scurgând bani i  din 
ţară spre cel  mai  mare rău a l  c i rcu
luţiei banulu i  87) .  

In  1 857 se calculase că venituri le 
tutulor mănăstiri lor  greceşti din Moi-
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dova se ridicau la 1 52.676 ducaţi pe  
an ,  sau 6.759.000 p iastr i i ,  asupra 
că ror venituri statul nu percepuse 
dela 1 848 până în 1 857 decât 800 
de galbeni .  · 

Ei  fac ce vreau cu venituri le mă
nă stiri i ,  cu excepţia numai  a păduri
lo rcari încă sunt supuse legi lor ţării 88) . 

d escrierea obiectulu i  vizitei sale ,  se 
face cu un pătrunzător sp irit de ob
servaţie. 

Vizita se făcu înainte de reparaţia 
de care am vorb it, când din toată 
frumoasa ctitorie a lu i  Duca-Vodă 
rămăsese o ruină. 

" Amice,  - scrie el  lu i  A lexandri -

Fig. 1 9. Cetăţuia. Biserica mănăstiri i .  
Vedere de  detaliu inainte d e  restaurare. 

I n  m ij locul  aceste i  r isipi de ban i ,  
nu numai  că viaţa mănăstirească de 
la Cetăţuia este distrusă , dar cl) iar  
şi  starea c lădir i lor mănăstir i lor se 
află cât se poate . de proastă.  Dela 
romanticul  .A.lecu Russo ,  care vizită 
m ă năstirea, în 1 842, pentru a afla 
m a i  a les ta inele pa latu lu i  domnesc 
de a c i ,  ne-a rămas o scrisoare în care 

, . îţi scriu dintr'o ruină,  care odini
" oară a fost pa lat domnesc, de pe 
"o  înălţ ime unde odinioară vegl) iau 
" cet e de ostaşi v itej i ,  ţ intind  ocl) i i  
,. în ca lea Tăt ari lor, ş i  unde astăzi 
" se îngraşă, dormind,  câţiva că lugări 
" în compania bul)nelor '· 89) . 

Dar  n ici  reparaţi i le  din 1 844, care 
de abia costaseră 4000 le i  . . .  ! , nu  
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scăpaseră monumentul. In 1 870, când  
.A.lexandri publ ica în Columna lui 

fundamentală a cbi l i i lor celor noi 
d inspre nord (fig . 27) .  Incă un alai 

domnesc, trecea acum, 
peste mai b ine de o 
sută de ani ,  pe  porţi le 
mănăstirei ,  care căzuse 
până atunci  în cea mai  
desăvâ rşită uitare. 

Il DESCRIERE 

a) Incinta cu reduitul, curti
nele şi turnurile. 

Fig. 20. Cetăţuia Turnul-clopotniţă de intrare cu curtina 
şi turnul de flancare. 

Mănăstirea Cetăţuia 
cuprinde o inc intă de 
vre-o 1 20m X 60m·, încbi
să de putern ice curtine ,  
cu un mare turn-clo
potniţă , de intrare, ş i  
cu turnuri mic i  l a  ni
velul curtinelor, pentru 
flancare ,  diferit dispuse 
şi  alcătuite, după natura 

Exterior. 

Traian,  scrisoarea amicului său, o 
făcu în prevederea că ,. în curând acele 
" ru ine vor dispărea poate cu totul ,  
"e  b ine dar  a se conserva măcar su-
venirul lor" .  

In aceiaşi stare se afla 
Cetăţuia în 1 885, când fu 
v izitată de Melcbisedec, e
piscopul Romanului ,  când 
ea înfăţişa .. cea mai  tristă 
" privel işte , curtea (fi ind) 
" presărată cu pietre şi p l ină  
" de bălări i  ·' 90). 

O restaurare întreprinsă 
acum câţiva an i, după tipul  
restaurări lor Romstorffer
Leconte-du-Nouy ,  dete bi
serici i  forma curioasă de 
azi ,  care contrastează cu 
m l ă c :ioasele forme vecbi ce 
le  a vea înainte (fig .  1 6, 1 7, 
28). 

In fine,  mulţumită stă ruin
ţelor  Mitropoliei  Moldovei, 
grij i i  (omisiuni i  monumen-
telor  isto rice, se încercă, în 
anul 1 9 1 1 ,  o redeşteptare a vieţei ei  
de odinioară ,  când se puse şi piatra 

fronturi lor ce trebuiau 
apărate ,  - formând cu 

toatele o figură geometrică, neregu
lată ,  pentagonală (fig. 2,  20 -23). 

Laturi le cele mai  expuse, şi cele mai  
b ine apărate, sunt ce le  de sud şi  
de est, de unde, de pe întinsul p la-

Fig .  21 .  Cetăţuia. Curtina de nord, cu turnul. 
Exterior 

toului ,  pe care e aşezată mănăstirea, 
atacul  ar  fi fost şi  mai  de temut. 
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Anume latura cea de sud, e apă
rată printr o curtină dreaptă , prevă-

dem, apă rată de zidul calcan a l  ca
selor şi de meterezele făcute în podul  

lor, de a ltfel această latură 
era cea ma i  puţin expusă 
din cauza imposib i l ităţ i i  ac
cesu lu i  coastei. 

Apărarea din lăuntrul zi
duri lor se face pe un che
min-de-ronde de lemn,  pe  
care  umblă soldaţi i ,  a le  cărei 
urme în grosimea ziduri lor 
se văd şi  astăzi.- Dispoziţia 
meterezelor geminate, este 
făcută astfel ,  ca să distrugă 
unghiul mort, din faţa cur
t inelor, ce ar fi rezultat dacă 
l i  s-ar fi dat o di recţie per-

Fig. 22. Cetăţuia. Turnul-clopotniţă cu curlinele. pendiculară pe zidul curi i
ne lor, de aceia metereza din 
stânga,  e încl inată 45° spre 

Interior. 

zută cu metereze (meurtriere) gemi
nate, pentru sâneţe şi  arcuri ,  având 
între e le  metereze mai  larg i  pentru 
tunuri ; �ancarea curtine i ,  în tot lungul 
e i ,  se face de câte două turnuri de 
�ancare,  aşezate l a  colţuri ,  d in cari 
turnul de vest s-a prăbuşit, odată cu 
surparea malului  de care am vorb it. 
.Apararea porţei u formează înaltul 
turn-c lopotn iţă sub care se a�ă 
poarta şi care constitue în a
celaşi  timp ş i  reduit-ul cetăţei 
(fig. 20). - .Apărarea laturei es
tice se face de o curtină o r
gan izată în acelaş fel cu cea 
de nord, şi �ancată rte acelaş 
turn de �ancare, ce apără cur
tina  sudică,  fi ind zidit în afara 
ungbiulu i  cel formează îmbi
narea curtine lor. 

Latura nordică, apărând 
frontu l d in  spre râpa ce se  
descbide spre Iaşi ,  a l  cărei 
acces este foarte greu, e în
tărită printr-o curtină ce se 
frânge în ungbiu optus ; ea e 
organ izată numai cu metereze 
pentru puşti , ş i  prevăzută cu 
un  singur turn, mai înalt ca 
nivelul  curtine lor, care do
m inăîntreagă râpa (fig. 2 1 ). 

Latura vestică ,  azi căzută , . era, cre-

dreapta, i a r  cea din dreapta 45° spre 
stânga, în lesnind,  astfe l ,  focuri lor ,  a
coperirea întregului  front. .Meterezele, 
foarte strâmte în afa ră, se evasează 
mult în i nteri orul ziduri lor pentru a 
putea regu la  tragerea focuri lor. Nu
mai l a  c lopotn iţă şi la turnurile de � an
care sunt înlocuite t ipul meterezelor  
curtinelor, cu t ipul aşa numit arquebuse, 

Fig. 23. Cetăţuia. l:urnul curtinei de nord. 
Exterior.  

l ucrate în piatră , rotund, cu o descbi
dere deasupra pentru ocbire. 
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b) 'Cumul clopotniţă 

Turnul-clopotniţă are două etaje,  
la care urca o scară mo
bi lă ,  l a  n ivelul  curt ine
lor. Ea ducea într'o să
l iţă foarte îngustă, pen
tru a face imposibi lă 
orice năvăl ire ,  din care 
sa lă ,  apoi ,  o scară de 
zid urca direct la  eta
ju l  a] doi lea (nu la l-ui) 
unde se aflau clopotele, 
ş i  care servia şi  de ca
meră străj er i lor c�tăţi i ,  
fi ind prevăzută cu sobă 
şi  ferestre (fig. 22). Ca 
să treci în p rimul  etaj , 
trebuia din această ca
meră se rescobori o a ltă 
scară ,  aflată în peretele 
opus aceleia pe unde 
s- afăcut intrarea, ş i care 
duc ea în camera desti-
nată apără rii turnu lu i ,camera tunurilor. 

metereze le săpate în grosimea zi
dului  de aproape 2 metri i ,  l a rg eva-

Fig. 24. Cetăţuia. Clădirea băii .  

zate in interior ,  avea să păziască,  
măturând cu focuri le sale ,  t ot 
drumu l  ce ducea spre poartă. 

După cum vedem, organ izaţia 
acestui turn ,  în care pentru a 
trece din curte la  un etaj ,  tre
buia a urca în cel ma i  înalt etaj 
şi  apoi  a coborî la cel de j os,  e 
feoda lă .  

D ispoziţia meterezelor  lui  este 
aceiaşi pe care am văzut-o în 
castelul  cetăţi i  Făgăraşului ,  d in 
începutul veacului  a l  XVII-lea, 
cum şi cea din turnul-bastion 
a l  cetăţi i  Braşovului  (sud). 

Turnuri le de flancare c: u  un 
parterre, în care se află tunuri le  
(3 : unu înainte, 2 lăturaşe) cu 
metereze t ipul arquebuse, şi o 
cameră boltită d'asupra ; pentru 
puscaşi , - aceasta pentru a nu  
se  nimici  c lădirea,  p rin  efectele  
reculului tunuri lor. 

Numai turnul dinspre Iaş i ,  are 
deasupra o cameră cu ferestre, 
azi .  

Fig. 25. Ral)ova_ Vederea băii turceşti cu apartamentul 
maşinelor. c) Interiorul curţii. - Baia. 

.Aci se aflau două tunuri ,  car i ,  prin 
Dacă intrăm în curte, vom ob

serva aceiaşi dispoziţie a c lăd i r i lor  
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De desuptul pa latului sunt p ivni
ţi le boltite în berceau : una în dreapta 
balconului ,  a lta în stânga,  despărţite 
una de a lta printr'o a ltă pivn iţă ce 
se formează din ba lconul caselor. 

Intre planşeu! camerelor etaju lu i  şi 
între bolţi le  pivn iţe lor, în fine ,  sunt 
tainiţe le  cele ma i  secrete ale Pala
tului ,  de a căror existenţă, astăz i ,  nu  
se mai  ştie nimic ,  dar  cari vor putea 
fi descoperite, mu lţumită îndrumări
lor lui Ruso, care le-a vizitat cu cel 
mai m are interes : 

" Intrarea în tainiţe se găseşte în 
. .  p eretele  oraşului care priveşte spre 
.. o raş (credem că în dreptul l atrine i  
" ce s 'a  adaos ulterior, în dreptul an
" treului ) ,  o uşe mică rotundă şi ri
" dicată dela pământ ca de vre-o doi 
" coţi (care azi nu ma i  există ) ,  duce 
" într'un fel de tindă îngustă , (ce de
" sigur se întinde, în lungul său, sub 
" antreul de la  etaju l  I I )  -- în care 
" în fund ,  se descl) ide o vizunie,  ce 
" are multă asemănare cu un cuptor 
" de pitărie (ca la Palatul din Potlogi) 
" nivelul  e i  e mai ridicat decât acel al  
" tind ei . I n  stânga,  (acestu i coridor în
" gust) se vede o cameră bo ltită , tu p i lă ,  
" şi întunecoasă,  în a l  " cărui co lţ 
" din stânga,  (se vede) o gaură , prin 
" care de abia încape omul (e o mică 
" săl iţă) pentru ca să intre în o altă 
" cameră ,  asemenea întocmai  cu cea 
" d intâi . . .  amândouă sunt zidite pe 
, . aceiaşi l in ie  cu iatacul Doamnei . . .  
" (şi) au bolţile lucrate cu mu ltă măe
" strie>> 93) . 

Descoperirea acestor tainiţe e sar
cina v i itoare i  restaură ri. 

Sunt deci aceleaşi ascunzători pe  
care le-am văzut, în o măsură mică 
l a  pa latul cu mult ma i  modern a l  lu i  
Brâncoveanu dela P otlogi. 

e) Casele egumeneşti. - Casele adaose de Grigore 
Gbica-Vodă. 

Pe l atura sudică a curţi i ,  se ri
dică Casele egumeneşti, cu aşa zisa 
zisa sală gotică.  E le  se compun din
tr'un rez-de-chaussee care, în stânga 
b ah:onului ,  serveşte de pivniţe bol
tite (fig. 29 - 3 1 ). 

In dreapta balconului  sunt came
rele " robi lor" ,  bo lti te c i l indric ,  ş i  
luminate, cele din dreapta, slab, pr in 
două ferestre lungueţe, înguste, foarte 
mult evazate, în interior. 

La eta j ,  este o mare sală ,  a că rei 
bo ltă sprij in ită pe 2 stâ lp i ,  a re osa
tura gotică (fig. 1 41 1 5, 1 8) .  Este aşa 
zisa sala gotică ; e sa la cea mare a 
soborului ,  sala capitulară l a  mănăsti
ir i le occidentu lu i ,  care la no i ,  însă , 
desigur, că servia şi de trapeză. 

E singura sală gotică ce ne-a ma i  
rămas în ţară , după ce ace ia  de la  
Trei Ierarl) i ,  a fost dărâmată, căci  în  
celelalte mănăstiri mari: ca la  Horez 94) , 
(unde se află pe  aceiaşi l atură , şi în 
aceiaşi  poziţie faţă de b iserică, ca cea 
dela Cetăţuia) ,  această sa lă e a lcă
tu ită după arl) itectura b izantină ,  cu 
calote pe pendentivi şi arcuri spri
j in ite pe stâ lpi. (La Căldăruşani  a
ceastă sală era cu mult ma i  simplă). 

Din antreu! din dreapta acestei 
săl i ,  se ducea la celela lte 5 camere 
şi săl i ,  l ipsite de interesul să le i  gotice, 
dar toate având în exterior  foarte fru
moase ancadramente de p iatră la uşi 
şi ferestre (fig. 31 ). 

In  fine, dedesubtul rez-de-chaussee
ului ,  se scoboară în pivniţe, bo ltite 
longitudinal  de două bo lţi în berceau , 
sprij in ite pe doi  stâ lp i ,  de l a  care o 
galerie secretă, în  zid, urcă tocmai în 
etaj u l  de sus printr'o clapă. 

Nici această casă nu  credem că a 
avut o deosebită înfăţişare: socot că 
vecl) ia înfăţişare a acestor case egu
meneşti , cari  erau zidite cl) iar  pe pre
lungirea curtinei nord ice, aveau un 
ca lcan îna lt în spate, prevăzut cu 
metereze, ca la mănăstirea Horezului. 
Ferestre le privind în afara curţii au  
fost scobite ulterior. 

Dar  afară de aceste case, cari ,  de 
s igur ,  că nu  ar fi p utut a junge n i ci 
unei  modeste mănăstir i ,  ma i  erau 
ş i  a ltele  pe  curtina  vestică ,  cari  am 
văzut că  au  căzut odată cu prăbu
ş irea dea lu lu i ,  p ri n  1 700. 

In locul  l o r  G l) ica-Vo dă zidise,  
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casele din stânga c lopotniţii ,  de o 
înfăţişare foarte urâtă ş i  stricătoare 
a . aspectului curţii .  Ele azi nu mai  
există 95) . 

g) Biserica : mobilier, zugrăveli, ctitorii. 

Biserica, înfine ,  r idicată în formă 
de  cruce, cu cele două turnuri spri
j in ite pe baze stelate, cu cele două 
calote din pronaos, cu stâlp i i  d intre 
naos şi  pronaos, e copiată întocmai 
depe acelaş p lan ca Sf. Tre i  Ierarl)i 

·d in Iaşi (fig. 7, 1 3, 1 6, 1 7, 1 9, 34) 96). 
Ea e un frumos exemplar a l  arl) i

tecturi i moldoveneşti , prin or iginal i
tatea cu care topeşte la un loc  ele-

mente aşa de disparate : brâul de 
p iatră oriental-muntean exterior,  în
trebuinţat ş i  ca nervură gotică în 
interior şi  friza orientală  de deasu
pra şi  dedesuptul lu i ; contrafortul 
goti c ; cupola b izantină ; arcadele ş i  
cadrele gotice ; ocn iţele armeneşti; 
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sistemul  de trecere dela patratul zi
dăriei  l a  rotogolul  tamburului  turnu-

Fig. 29. Cetăţuia. Casele egumeneşti cu sala gotică. 
Inainte de restaurarea (omisiunii monumentelor istorice. 

ri lor  prin cele două serii de arcuri 
cu pendentive ce încal ică unele peste 
a ltele,  - o manieră de lucru parti
culară b isericelor din Obrida ,  căriea 
a fost supusă ierarbiceşte mai întâ iu 
biserica moldoveană. 

Din vecbiul mobil ier n'au rămas 
decât una din strane, cea domnească, 
(fig. 33) care ar putea data cbiar depe 
t impul lui Duca ; tâmpla fi ind o lu
crare de pe l a  începutul veaculu i  a l  
XIX-lea ; iar stranele cu scu lpturi ,  
admirab i l  inspirate din vecbi le  cre
stături moldoveneşti ,  nefi ind mai vecbi 
de reparaţia de care am vorbit. 

Bogata, vecb ie zugrăveală zace 
dedesubtul retuşulu i  făcut l a  1 837 ; 

p ictură moldovenească în veacul  a l  
XVIII-lea. 

Ctitori i  mai  a les,  locuitori i ,  de 
multe ori ,  ai case lor  de cari  ne 
am ocupat, ne  interesează mai  
mult;  ei  sunt zugrăviţi în  dreapta 
uşii de intrare, la locu l  de o
noare. 

Ion Duca Voevod " un om nu  
prea înalt şi gros, burdubos şi 
bătrân (ce) îş i cernia barba" , -
aşa ni- l  descrie Neculcea croni-
carul ,  în negrul gânduri lor sale 
asupra Voevodului, - un por
tret ce nu prea seamănă cu ace la  

a l  p ictorulu i, ce- l  zugrăveşte cu un  
calpac ţuguiat pe  rap ,  de b lană  de 
samur ,  cu penaj alb ; cu anteriu fără 
mâneci ,  de brocart de purpură , cu flor i  
de aur,  cu brandenburguri ,  peste un 
caftan verzui. E l  ţ ine b iserica ce are 
aceiaşi fnjăţişare ca şi  cea de azi ca 
zi dărie exterioară ; acoperişur le  ei 
sunt mlădiate, însă , pe cupole ,  astfe l 
după cum este înfăţişată b iserica ş i  
în  ce le mai  yecbi  fotografi i  (fig. 28). 

Exactitatea înfăţişări i  bisericei  se 
deduce şi  din faptul că o paj ure a 
Moldovei ,  ce se vede desemnată 
acolo ,  a ex istat cu adevărat d'asupra 
uşi i  sudice a pridvorulu i ,  fi ind arun
cată, probabi l l a  1837, în curte, uude 
zăcea cu totul deteriorată până acum 
câtva timp. 

Fig .  30 .  Cetăţuia. Casele egumeneşti, după restaurare. 

dându-ne,  prin mulţimea ş i  felurimea 
scenelor,  impresiunea de ce era o 

Alături ,  e zugrăvită romanţioasa 
To�lva.c; (Doamna) .A.nastasia ,  cu co-
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lan l a  gât ; ea a re o coajă cu bor
dură neagră ş i  fund roşu, cu penaj 
a lb ; o îmbrăcăminte lungă,  a lbastră , 
cu flori de aur ; de  desupt baină cu 
brandenburguri, 

.Apoi  sunt zugrăviţi copi i i  : E l iana ,  
Caterina ,  Constantin Duca ,  .Alexandru 
şi  încă un mic  copi l  nenumit. 

III MEŞTERI ŞI STIL 

In că o problemă ne mai  interesează 
înainte de a termina : meşterii . 

Ei  nu sunt cunoscuţi, pe  nume,  to-

tura uşi lor şi  ferestrelor,  ş i  osatura 
bo lţi lor  gotice ; pentru aceasta, cerea 
Vasi le Lupu, 2 m eşteri ·învăţători ,  
saşi ,  restu l zidări i  se făcea de lucră
torii noştrii .  Şi în 1 638, ş i  în 1 643 
Vasi le  Lupu se interesa pentru ast
fel de meşteri de piatră cbiar ita l ien i ,  
care însă nu se găsiau pela B istriţa. 

Lucrători i  eşiţi din aceasti1 şcoală 
ce se făcea pe şantiere le Voevodu
lui Vasi le Lupu, socot că sunt lucră
torii ce au  lucrat şi  la Cetăţuia depe 
p lanuri le b izantine tradiţional iste în 

Fig .  31 . Cetăţuia Casele egumeneşti, detaliu d in  faţadă cu sculpturile 
exterioare a le uşilor şi ferestrelor. 

tuşi îi p utem deduce, cercetând  spi
ritul ce domneşte, în materie de cons
trucţii , în epoca lu i  Duca-Vodă. 

Pe vremea marelu i  constructor  care 
a fost Vasi le Lupu, în casa căruia 
îşi petrecu t inereţea şi  Duca-Vodă,  
în 1 643, deci cu 26 de ani  îna inte de 
zidi rea Cetăţui ,  Voevodul ,  în vederea 
construcţii unei  case în Suceava, 
cerea dela Bistriţeni i  saş i ,  doi  meş
teri : " nu pentru alt l ucru . . .  ce anume 
" să a rate cestor meşteri ce sânt a ici 
,. ( la no i) . . .  ca  să poată lucra la  uşi 
.. ş i  la ferestre şi  la bolte " 97) . Deci 
greutatea cea mare era tocmai sculp-

Moldova. 
După cum am văzut, din istoricul 

mănăsti rei , ei  erau pe lângă Români, 
.Armenii ,  cari cbiar luară partea Voe
vodulu i  în luptele contra lu i  Hâncul .  

Fie că au avut sau nu şi  un con
ducător sas, ei sunt aceia cari ispră
vesc, pentru sculpturi şi  bo lţi le go
tice, croquiu-ri le luate dela saşi. Pe 
nervurele gotice,  din sa la gotică ,  
c lasicele scutuleţe, atârnate, sunt în
locu ite, aci, (ca şi  la turnul Gol i i) cu 
n işte patrate mici pe  cari le deco
rează diferite motive, cari , fie întregi ,  
fi e fragmentare se  reproduc ş i  pe  
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p iatra mormântală  a Doamnei  Maria 
din 1 672, o lucrare cu totul orientală. 
Toate decoraţiuni le  cu cari  se ter
mină jos  incadramentele ferestrelor 
de p iatră sunt orientale ş i  de o va
rietate aşa de mare în cât nu sea
mănă una cu a lta (fig. 32, 35). Ş i  
naivitatea lucrării încadramentulu i  
gotir al  uşi lor p ridvorulu i  ş i  nao
sului  e orientală, ca şi  toată fru-

moasa friză , de un profi l  aşa de fin ,  
ce se desfăşoa ră deasupra ş i  dede
suptul brâului biseric i i ,  ca ş i  or igi
nal i i  stâ lpuleţi a i  o cn iţe lor  dedea
supra. 

Şi n ic i  nu se putea, să fie a l ţi 
meşteri ,  după ce, prin m ij locirea l o r, 
Vasi le Lupu ridicase acea bij uterie 
orientală care este Tre i  Sfetitele. 

VIRG. DRĂGHICEJ\NU. 

PS Fotografiile 1 7, 18,  19 le datoresc amabilităţii D-lui llrl) . N. Gl)ica Budeşti, 
Fotografiile 32 şi 36 sunt făcute de pe mulaje scoase de D-1 l\rl) Lupu 

Fig.  32. Cetăţuia. Din decoraţiunile orientale ce sfârşesc şi împodobesc 
sculpturile gotice. 
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IV. NOTE ŞI BIBLIOGRAFIE 

-- o-

') Vezi O i c ţ i  o n a r u 1 g c o g r a fi c a ·1 R o
m â n i e  i. 

'l Virg. Dregl)iceanu, 1\ n t i c 1) i t  ă ţ i  1 e d i n 

') lnscripţii!e turnurilor, (la N. Iorga : 1 n s c r i p ţ i  i 
d i n B � s e r i c e 1 e R o m â n i e i ,  Bucureşti 1908, Il. 
1-71 ), numesc turnurile : a 1 e 1 u i D u c a V o d ă. 

Fig. 33. Cetăţuia .  Stranele bisericii : arl)ieresc şi domnesc. 

C e t ă ţ e n i i-d i n-V a l e, M u s c e l ;  în Buletinul 
Comisiunii Monumentelor istorice, an. V, 89-94. 

3) .A:supra drumurilor Lăpuşnei şi Constantinopolei, 
vezi: Sulzer, G e s c 1) i c 1) t e  d e s t r a n  s a  1 p i
n i s c 1) e n D a  c i  e n s, Wien 1 781,  1, 386 : «den 
W e g a n d i e D o n a u u n d n a c 1) F o c s 1) a
ni gel)t, ganz bel)erscl)et ist». - Vezi şi l)arta a
nexată acolo. - Neculcea, In .M. Kogălniceanu, 
L e t o p i s e ţ  e 1 e .M o 1 d a  v i e i  ş i V a 1 a b i  e i , 
Bucureşti 1 872, II, 353 : «drumul ce merge la Ţari
grad». - 1\csinte Uricariu, i b i d, 62 : «drumul cel 
mare».- Cl)iparissa, in C. Erbiceanu, C r o  n i c a r i i  
G r e  c i , Bucureşti 1 888, 70 : «Drumul Constanti
nopolei». 

Cl)eltuiala ridicării lor o suportase egumenul Ma
carie . 

') V. Drăgl)iceanu, P a  1 a t e  1 e n o a s t r e  d o m
n e ş t i , Bucureşti, 1913 ; i d e m, C u r ţ i  1 e d o m
n e ş t i  b r â n c o v e n e ş t i ,  în Buletinul Comi
siunii monumentelor istorice, an. IV, 49 şi urmă
toarele ; i b i d e m, L ă m u r. i r i a s u p r a  C u r ţ i i  
d i n B r â n c o v e n i d u p ă p 1 a n u r i c o n t i m
p o r a n e ,  i b i d., a n. VI. 

') D. Kantemir, G e s c 1) i c 1) t e  d e s o s  m a
n i s c 1) e R e i  c 1) s, Hamburg 1 745, 405. - Neculce, 
o. c. 1 95 .  

') Aşa I l  măguliau cei ajutaţi d e  dânsul, v .  pre
faţa Patriarl)ului Dosoftei la cartea lui Nectarie : 
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I n t â m p i n a r e  c o n t r a  P r i m a t u l u i  P a p e i  
Iaşi 1 682, la Bianu şi Hodoş, B i b 1 i o g r a f i a r o
m â n e a  s c ă V e  c 1) i e, 251 .  

8 )  « Z  u f 1 u c t s O r t 1) e", Sulzer, o .  c., 1 ,  386. 
") Iorga, o. c .  
'") Hurmuzaki, D o c u m e n t e, XV,  1339. După 

cum notează N. Iorga, Gl)eorgi)e, «Gulgu». Uras
ci)er apare numai până la 1 669. - Vezi N. Iorga. 
D o c u m e n t e  r o m â n e ş t i  d i n  A r i) i v e l e  
B i s t r  i ţ e i . 1900. Bucureşti, II, 15,  XXIll, XXIV. 

1 1) H TIAP��A KAMITANA A<PIEPQTAI Eli 
TI-IN "kEBA�MION KA I AriAN MONHN TH� 

TZETA'l:UIAC TQN AriON EN L'>O:=:ON TIAl\JEY

<PHMQN KAI ITPOTOKOPI<PA JQN AITOCTOAQN 

[IIETP:i:) KAI TI [A)YA:t: !IAPA T� 8EO"kEBE�

TAT� KAl EKAA MITPOTAT� HrEMON(OY) IIA

"ki� MOMOBAAXIAC KAI KTITOPOG KYPI� 
KYPI0 IQ !.\.N� L'l �KA BOEBOL'>A EE MNHMO�Y

.:\0:\f AJQNION, EN ETI 1669. Acest clopot An
dreas von Andraşovsci)i din Braşov. . 

t e  1 e m ă n ă s t i r e  i C e t ă ţ u i  a d i n  1 a ş  i, pa
ci)etul VIII, documentul din 1671 . Iulie 7. - In 1672 
e 1\rsenie. 

") (= Sigiliul dumnezeeştei şi domneştei mănăstiri 
a sfinţilor Apostoli : Cetăţuia). Vezi Nota 14. - Cel 
mai nou sigiliu e din 1847, cu inscripţia : «Mana
stire Cetăţue, Eşi. S. Apostoli Petru şi Pavel, 1847 • . 

Cf. Ari)ivele Statului din Bucureşti, M. â n ă s t i r i 1 e 
i n  c 1) i n  a t e, dosar No. 465, an. 1 847. 

") A. S. p. 1., tocmeala lui Duca din 1670, Aug. 24. 
") Neculcea, o c , 1 97. 
' 8) Vezi înştiinţarea Vornicului Nacu către Bis

triţeni, din 1671, 29 Deci). Hurmuzaki, o. c. ,  XV, 
1343 - N. Costin, in Cogâlniceanu, o c., 7. cu data 
greşită de 1 672 -Rapoartele consulare franceze din 
1 672 Febr., şi Martie în Hurmuzaki, o. c., 1, I, şi XVI 
1 1  (?) - A. Wolf, B e i t r ă g e z u e i  n e r s t a
t i s t i s c i) - i) i s t o r i s c i) e n  B e s c i) r e i b u n g  
d e s  F il r s t e n  t 1) u m s M o 1 d a u, Hermanstadt, 
1805, vorbeşte de sprijinul Armenilor 

Fig. 34. Cetăţuia. Biserica mănăstirii : bolţile tindei cu nervurele. 

(=Prezentul clopot s-a dăruit la venerata şi sfânta 
mănăstire a Cetăţu q a sfinţilor vestiţilor, pretutin
deni -lăudaţilor şi în frunte mergătorilor 1\postoli 
Petre şi  Pavel de prea cucernicul şi prea stră
lucitul Domn a toată Moldova, şi ctitor Domnul 
Domn, Ioan Duca-Vodă, spre veşnică pomenire). 

12) Gn(H) !'l�P!JP'fl G'flTt:OPH 10 ..\,�K\1 t:06J>O..\, 

H I"[DKA!1 6 1'0 H!1GT!1Gl!1, H AflA6 61'0 f::'h HOilO 

C'hiK..\,6H06 1\� HGTPb ll 6T'hl .l,�li\, Gl\'liT ISPOS_ 

( = Acest aurar l-a făcut lo Duca Voevod şi Doamna 
sa Nastasia şi 1 - a  dat ta noua ctitorie, miinăstirea 
Cetăţuia, anul 1 669) . - Cf şi Melci)isedec. N o t i ţ e 
i s t o r i c e ş i a r 1) e o 1 o g i c e, Bucureşti 1885. 

13) X61lfi'b f JP 1iC.GI\ bJT\l l'O I 'OGHOAHP·Ji A�l<\1. 

E 0 6 E 0.\!1 liiKIO 1\�1\GTIO S61\lll\ l IH OI\ţ\\lt:GKOLL 

lli\CT 1SPOH 1\i\LI,fl IO H.  J, (= fjerbul prea lumina
tutui Domn Duca-Vodă, cu mita lui Dumnezeu al 
Ţării Moldovei, anul 1 670, tuna Mai 10). - Vezi şi 
Iorga, 1 n s c r i p ţ i i , Il, 337. 

") 1\.rl)iva Statului din Bucureşti, D o  c u m  e n-

") Nicolae Ccstin, o c ,  7.  
'") (= S-a ridicat acest dumnezeesc templu, in 

i)ramul sfinţilor vestiţi, pretutindeni lăudaţi şi înainte 
mergători Apostolii Petre şi Pavel, de iubitorul de 
Dumnezeu şi str ălucitut Domn Ci)ir Ci)ir. Io Duca 
Voevod al întregei Moldovei, spre mântuirea lui 
sufletească, fiind Patriari) al sfintei cetăţi a Ieru
salimului : Domnul Domn Dosoftei, şi pistorind prea 
sfinţitul Mitropolit al Motdo-VIai)iei, DD, Dosoftei, 
în anul de la zidirea lumii 7 ! 80, iar de la al in
cărnărei Domnului 1 672). 

") Despre amândoi, vezi A. S p. 1, doc. din 1 672 , 
Avg. 1 7. 

") Vezi pentru plecarea Sultanului : Hu rmuzaki, 
o. c. S. 1, I 260, şi Neculce, o. c ,  198, 1 99. 

") C. Daponte in C Erbiceanu, o c. ,  15. 
") Hurmuzaki, o c ,  XIII. 525. - N. Costin, o. c. 7. 

In locul Hlincei, se dete mănăstirii Andriano dela 
Argi)irocastro, căreia era înci)inată Hlincea, noua 
ctitorie, Ion Zatoust din laşi, i b i d. , 24. 
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"') Vezi A. S. p.  XV, docurr.entul din 167 1 ,  Deci). 
2 : «Macarie ce au fost egumen la Golia». Primul 
act ce-l menţionează la Cetăţuia : A. S. p. Vll, 7, 
documentul lui Duca-Vodă, din !un. 20., 1 673. Ul
timul, 1\ S. p. XVI, l)risovul lui Duca din 1 682 Febr. 
- Macarie dărui Cetăţuii : Joganii şi Româneştii, zişi 
şi  Tabăra, unde îşi aveau reşedinţa călăraşii-moş
neni. Cf. Ar)Jiva Statului din Iaşi , Condica No. 1 15, 
59, 1 682.- In 1 702 Sept. e pomenit ca fost egumen 
la mănăstirea Cetăţuia. El  dâruise şi «CI)ervăsăria lui 
Macarie din Iaşi». Cf. A. S. p. XV. d. 4 şi p. XVI, d· 
din 1 743 !un. 2 .  

2 6 )  1 se dete Tuluceşti, �endreni, Tătarca, Băbice
nii, etc. Cf. Gl)ibănescu, S u r e  t e  ş i i z v o a d e, IV, 
52 -3 - A. S. p. VII, d. 7. Şi Doamna Nastasia 
dedese satul Bal)rineşti, Suceava. A S. p. dela S f. 
S a v a  104, an. 1 7 10.-I a z u l  c e l  m a r e, care nu 
era decât vecl)iul val utilizat de Duca şi pentru 
scopuri militare şi pentru a folosi călugărilor pentru 
morile lor, le fusese dat in 1671  1\. S. p .  1, doc. 
din 1 713,  lui. 4. 

I s t o r i a  L i t e r a t u r i i  r e l i g i o a s e a R o 
m â n i  1 o r p â n ă  1 a 1 688, Bucureşti 1 904, CXCV. 

'") Bianu şi  Hodoş, o. c . ,  2 15. 
") 1 b i d, S-au tipărit : Molitvenicul din 1681 (p. 

237) - Vieţile sfinţilor 1 682 (p. 240). -Dumnezeiasca 
liturgl)ie, in 1679 (p. 222), toate in T i p  a r  u 1 S v i n
t e i M i t r o p o 1 i i d e E ş i. 

") Iorga. 1 s t o r  i a  L i  t e ra t u  r i i r e  1 i g i o a 
s e, 200. · 

38) Legrand, B i b 1 i o g r a p 1) i e 1) e I l  e n i q u e, 
Paris 1894, II. Prefaţa la Nectarie : 1 n t â m p i n  a r e  
c o n t r a p r i m a t  u 1 u i P a p e i .  - Bianu şi  Ho
doş. 251 . - Iorga, 1 s t o r i a 1 i t e r a t u  r i i r o
m â n e î n v e  a c u 1 1 a XVIII-! e a, 31 . 

") lmprejurările fondării tipografii, in Legrand, o.  
c. - Bianu şi Hodoş, o. c. ,  25 1 .  - Erbiceanu. Cro
nicarii Greci, C a t a  1 o g u 1 i s t o r i c a 1 1 u i 
C 1) e s a  r e  D a p o n t e. - Hurmuzaki, XVIII, 1 75. 
Pentru traducerea latină a lui Nectarie, vezi : Le
grand, o. c., II, 407. 

'") Bianu şi Hodoş, o. c. , 273 

Fig. 35 Cetăţuia. Ferecătura in argint a evangl)eliei 
lui Constantin_ Racoviţă. 

") ( � Aci zace Doamna Mariia, fata lui Duca Vodă, 
anul lui Hristos, 1 672. Septembrie 13) .-Şi la Iorga , 
1 n s c r i p ţ i i, I, 1 3  cu data «Sept. 16». 

") (= Aci zace robul lui Dumnezeu Saul. fratele lui 
Duca-Vodă, cu fiul său loniţă, cu Mariea). - Pomel
n icul Bis. Sf. Ion din Iaşi pomeneşte pe Saul şi 
Niţu. Cf. Iorga, 1 n s c r i p ţ i  i ,  II, 131 -2.  

") Vezi prefaţa la Tomul Bucurii, in Bianu şi  Ho
doş, B i b 1 i o g r a f i a Ve c 1) ie R o m â n e a s c ă 
466, şi Iorga, 1 s t o r i a L i t e r a t u r i i. 

'") Constantin Căpitanul, 1 s t o r i i 1 e D o m n i
I o r Ţ ă r e i R o m â n e ş t i ,  ed. Iorga. Bucureşti, 
1 902, 1 89. 90. - N. Costin, o. c. 14  

") N. Costin, o.  c. 33. 
") N. Iorga, G e s c 1) i c 1) t e d e s r u m ă n i s

e 1) e n V o 1 k e s, Il, 1 16. 
33) Le Quien, O r i e n s C 1) r i s t i a n u s, Parisiis. 

1 740, III, 522. - E. Legrand, B i b 1 i o g r a p 1) i e 
1) e 1 1 e n i q u e Il, 336 

") Hurmuzaki, o. c., Vlll. S Il, 85. - Iorga, 1 s
t o r  i a B i s e r i c i  i R o m  â n e, 1, 390, şi acelaşi. 

Buletinul Comisiunii M.onumentelor Istorice. 

'' ) Le Quien, o. c. 
42) Neculcea, o. c. 231 .  - D, Cantemir, V i  t a C. 

C a n t e m i r  i, 1 4. - Costin, o. c.,'!_38. 
") Costin, o. c., 37.-Şi întărirea specială pentru 

Galata, Barnowscl)i, Cetăţuia, l)risovul lui C. Duca 
din 1 693. lui. 9. Arl)ivele Statului, din Iaşi, 138. 

'') Legrand, o .  c . ill, 30. 
") Daponte, o. c., 15  
46) Vezi nota 89. 
") Mustea, o. c., 1 62. 
") Costin, o. c , 32, 40. 
") Primul act dela el e din 1 700, Febr. A. S .  p. V, 

şi XI, doc din 1 700, 1\ug. 7. In 1 710 se constată ca 
egumen loanicl)ie. 1\ S .  p .  1 04 dela Mănăstirea Sf. 
Sa va 

50) C. Erbiceanu, I s t o r i a M it r o p o 1 i e i M. o 1-
d a v i e i  ş i  a S u c  e v e i, Bucureşti, 1 888. 

") 1\rl)ivele Statului din Iaşi, Condica No. 231 (140) 
şi Costin, o. c. 51 . 

" )  Arl)ivele Statului din Iaşi No 40, - Vezi 
şi pentru mănăstirele greceşti, în special, aşeză-
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mântui lui Dimitrie Cantemir din 17 10, 25 Deci) : «de 
la o samă de vreme din zavistia diavolului a slăbit 
acest pământ de tâmplările oştilor». J\rl)ivele Statului 
din laşi No. 7 şi 1\. S.  p.  VII d .  7 ?  

53) 1\ S. p . II d .  3. 
") E menţionat in 1 710. Cf. 1\. S. p . 104, dela mă

năstirea Sf. Sava ; apoi in 1\ S ,  p 1. doc. din 1 7 13, 
lui 4 ;  la 1 723 Iulie 15 e menţionat Justin - Cf. 1\. S . 
p xm 

55) Cos tin, o c. 100. - Neculcea, o c ,  309 - Iorga, 
G e s c 1) i c 1) t e d e r u m ă n i s c 1) e r V o 1 k e s, 
Il, 135 

.. ) Imprejurările şi literatura, Ia Virg Drăgl)iceanu, 
C u r ţ i  1 e d o m n e ş t i  b r â n c o v e n e  ş t i, in Bu
letinul Comis mon istorice, an. 1 91 1 ,  54, şi in acelaş, 
C u r ţ i  1 e b o e r e  ş t i, G o 1 e ş t i i , in Convorbiri 
literare, 1 913, 731 -732. 

") Neculcea o.c. ,  352 şi mai ales 1\miras, o c ,  1 24. 
58) 1\miras, i b i d .  
" )  Codrescu, U r i  c a r  u 1 ,  IX, 155-60. 
'") Neculcea, o c . ,  352. 
") 1\miras, 1 24 Vezi şi textul crucii lui Ferencz. 
") Hrisovul lui Racoviţă din Codrescu, a r i c a-

r i  u 1 XI, 221 .  - Cum şi cronicile citate 
") Neculcea şi celelalte cronici. 
") Neculcea, Mustea şi mai ales 1\miras .- Codrescu. 

U r i  c a r, XI, 221 ; III, 49. Convorbiri Literare XIX, 
762.-J\rl)iva societăţii ştiinţifice şi literare din laşi, 
V. 514 (dă l)risoavele lui Racoviţă ce pomenesc 
luptele) . - Iorga S t u d i i  ş i  d o c u m e n t e  2, p .  
152 (penfru cerdacul lu i  Ferencz) . - Codrescu. U r i
c a r, XIV, 332 (pentru cerdacul lui Ferencz). - C .  
Erbiceanu, 1 o c .  c i t a t .  : C r o  n i c u 1 1 u i N i  c u-
1 a e C 1) i p a  r i s  s a  i b i d , 70. - J\supra crucii dela 
vamă, vezi Kozak, 1 n s c 1) r i f t e n a u s d e r B u
c o w i n a, cu emendările lui Iorga, in S t u d i i ş i 
d o c u m e n t e . VI, 643. - Iorga, G e s c 1) i c 1) t e  
d e s o s m a n i s c 1) e n R e i c 1) e s. 345, 346 

65) Codrescu, U r i c a r i u, III, 49. 
66) De la Justin sunt actele din 1 723 lui. 15 ,  şi 

1 724 Deci). Cf. 1\ S . p. XIJI . -Primul act de la Neofit 
e din 1 740, 1\pr. 27; ultimul e din 1 749, Martie 20. 
V .  A .  S. p. III. şi Biblioteca J\cademiei Române, 
Condica No. 237, 448 v. 

") 1\ S. P.· I. act din 1 728. 
6') Academia Română Condica No. 237, p. 365 : 

Cetăţuia, Drăgoeşti, din ţinutul Cârligătura Moreni, 
Tabara, Sturzeni, Frăsinei, Eşi .  Tuluceşti. 

"') Arl)ivele statului din Iaşi, 1 s p i s o a c  e 28. A
şezământul lui Mavrocordat din Aprile 29, 1 743. 

' ") Academia Română, C o n d i c a  No 237. - Mă
năstirea primise şi dela Niculae Mavrocordat in 
1 746 Oct. , 208 lei din vama .domnească. pentru 500 
oca sare ; 108 s t e  t i i  sare dela ocnă; 4 jumătăţi de 
vin de la Cotnari ; 200 lei pentru şcoalele greceşti Cf. 
Jlrl)ivele Statului din laşi, doc No. 1 42 - Vezi asupra 
caselor : A lb u m u 1 lui 1\ntoniu. 

") Pe Calinic il menţionează doc din 1 755. V 1\. 
S p. V ;  pe Tl)eodosie il menţionează un act neda
tat, ce se poate pune intre J\prilie şi Mai 1 78 1 ,  
după concordanţa faptelor ce  privesc moşia Bel
ceşti 1\. S p IX. 

") Il menţionează mai întâi actul din Nov. 2, 1 781 
(Vezi şi Nota 71). V. A S. p. 1 .  Un alt act din 1782 

Gl)en. 1 2  il arată că e de curând numit) . 1\. S. p 
XIJl. - Ultimul act e din 1 795. Iulie, 1\. S. p. XIIJ. 

") E. Legrand, E p 1) e m e r i d e s d a c e s p a r 
C. D a  p o n t  e s , Paris, 1 888, Lettres, 16 .  

")  A. s.  
") 1\. W olf B e i t r ă g e z u e i n e r s t a t i s -

t i s c 1)- 1) i s t o r i s c 1) e n B e s c 1) r e i b u n g d e s 
F ti r s t e n  t 1) u m s M o 1 d a u, Hermanstadt. 1805. 
1, 245, 1 7, 1 8  Poate că e aceiaşi cu «Cerdacul lu i  
Vodă · , văzut de Reimers, in 1 793. 

") Hurmuzaki, XX, 37. 
") Rei mers, R e i  s e  d e  r r u s  s i s c 1)-k a i  s e r

l i c l) e n  a u s s e r o r d e n t l i c l) e n  G e s a n d s 
c 1) a f t a n  d i e O t h o m  a n i  s c 1) e P f o r t e, i m 
J a 1) r 1 793, Petersburg, 1 903, l, 98. 

'") Matei a lăsat un clopot la C�tăţuia cu această 
inscripţie : 

t IIETPOG, IIA BAOC EK IIEPI�TA�Em: � E  

MAPPArEI�A H IIAP��A KAMIIANA, ICATE�

KEYA�8H EK NIE� � A ITANH T:i: IIANO� JQTA, 

T:;; A YXIMAN� PIT:i: KAI KA8Hr:i:MEN:;; TH� 

IE PAC IONIG TZETAZ:;;IA� K Y P J )l;  MAT8E)l;, 

EN ETEI 181 6, A li PIAl:i: Kr. 

( Petru şi P avel. Din întâmplare. sfărâmându-se 
prezentul clopot, s'a făcut din nou cu cl)eltuiala 
Panului Iota, fiind J\rl)imandrit şi Catigumen al Mă
năstirii Cetăţuia Cl)ir Matei. In anul 18 16, Aprilie 23). 

Primul document cunoscut dela 1\rsenie, e din 
1806. Iulie 20, cf. 1\ S p VI, d. 8 - Primul document 
cunoscut de la Grigorie, e din 181 1 .  Deci) , A. S ,  IIJ, 
d 21 . - Primul document cunoscut dela Gl)erasim 
e din 1817, Ap 16 .  A. S Ill, d . 30 ? Ultimul e din 
1 820 Aprilie 6 .  A S III, d . 33 - Primul document 
cunoscut de la Porfirie e din 1 820, 1\p . 29 . 1\ S ,  III, 
d. 35 -Primul document cunoscut dela Tl)eofilact e 
din 1 839. 1\. S. NI o n a s  t i r i  1 e i n  c 1) i n a t e , do
sar No. 1 2 1  Ultimul act e din 1 844. 1\ S M ă n  ă
s t i  r i 1 e i n c 1) i n a t e, dosar 465. 

") Primul act e din 1844. Febr v 1\ S M ă n ă
s t i r i  1 e i n c 1) i !1 a t e, dos 12 1 1 ,  an. 1 839 Ulti
mul e din 1862. 1\ S. M ă  n ă s t i  r i 1 e i n  c 1) i n a t e 
dosar 465 - Vezi şi Codrescu, U r i c a  r. 1 0. 

'") Vezi doc 1807, lan. 1 3  H S. p. 1. - In ceea 
ce priveşte spitalul de la Hlincea e pomenit şi in
tr'o stare a acareturilor Cf. A S. Dosar 56, an. 
1 835 M ă n  ă s t i  r i 1 e i n  c 1) i n a t e . Iată starea 
Hlincei : «Una monastire de piatră zidită _u zid de 
piatră impre·ur şi portiţă bună şi d'asupra porţii 
un cerdac mare, bun şi zidit deasupra porţii. Clo
potniţă ae piatră 

"O casă pentru preoţi, de cărăm idă, cu o odaie, o 
cămară şi tindă, cu 5 uşi .. cu o sobă şi cu un cup
tor, cu l)orn şi 7 paturi. 

«Apoi o odaie de piatră sindril ită, pentru �pita
Juri cu 12 uşi cu balamale J\poi o crăţmă de nuele 
şindrilită, pe temelie de piatră, cu sobă şi un cup
tor, şi 1 l)ornu, cu 2 paturi de serviciu, o m9să de 
scânduri şi o şandrama dinainte 

• O pivniţă ş i  o crăţmă acoperită cu stul) • .  

"') Hurmuzaki, i b i d X. 1 62 . 
") 1\ S M ă n ă s t i  r i 1 e i nc. IJ i n  a t e, dosar 

12 1 ,  an 1 839 
••j A. S. p. 104 de la Sf Sava No. 135 
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"') Iată de pildă cum sub Duca-Vodă, se administra 
moşiile: .Macarie egumenul îşi avea un «Vornicel» 
pe 1\nastase . . «de care satele trebue să asculte . . .  
el strânge pâinea mănăstirei . . .  vinul . . . el poartă 
de gr(a sătenilor . • , El va purta de grija voastră» 
scrie sătenilor Duca-Vodă, «Şi cel ce nu-l va as
culta se va pune in butuci » . 1\ S . VII. d . 7. 

85) 1\ S. p. VI, d. 1 0. In 181 1 e Pavel Log.- In 1814 

un .Matei exarb şi epitrop 1\.  S. III, 24 -In 1 830 e 
-un .Mitrofan. 1\. S. p .  XVIII. 

" ) 1\. S .M ă n ă s t i r i l e i n c b i n a t e, dosar 
460, 458 1\cademia Română, doc. No. Ili/CXXXIIl . 

"') Wolf. o c .  1 57 . 

"') .M e m o i r e s u r 1 e s e g 1 i s e s e t b i e n s 
{: o n v e n t u  e 1 s d e 1 a P ri n c i p a u t e d e .M o 1-
d a v i e e t 1 e r e g 1 e m e n t q u i 1 e s r e g i t. 

Iassy 1857, 1 1 ,  1 2  

"') C o 1 u m n a 1 u i T r a i  a n 1 870, No.  1 .  
'0) .Melcbisedec, N o t i ţ e i s t o r i c e ş i a r b e o

I o g i c e ,  a d u n a t e d e p e 1 a 48 m o n a s t i r i 
ş i  b i s e r i  c i a n t i c  e d i n .M o 1 d o  v a, Bucu
reşti. 1 885, 275 

") Lamottraye, V o y a g e en Europe, 1\sie et 1\
frique, Haye, 1 727 

") Virg Drăgbiceanu, C u r ţ i 1 e b o e r e ş t i  
G o 1 e ş t i i ,  i b i d 

· 93) C o 1 u m n a 1 u i T r a i a n, i b i d .  

")  Vezi, 1 Vulcan, Planul Mănăstirei Horezului 
B u l e t i n, a I, 144 .  

" )  1\ntoniu 1\ 1 b u m .  
'6) Romstm ffer, D i e .M o 1 d a  v i s c b b i z  a n  t i

n i s c b e  B a u k u n s t, Wien 1 896, 7, 59. 

") Iorga, D o c u m e n t e  1 e B i s t r i ţ e i, 1, 75, 

67. Hurmuzaki, D o c u m e n t e, 1 1 70. 

PS. Evangbelia (fig 34) este ofranda lui Constan
tin Racovlţă-Vodă, imediat ce dobândi domnia : 

A<PIEPQMA TOY � �A� T� 0EOY, l<QN�TAN
TIN � MIXAHA TZIXAN PAKOB I1'ZA BOEBO�A. 

AY0ENT� KAI H rEMONO� ITA�I1: MOA�O

BAAXIA� , TH EN TQ OPEI MONH TZATA
TZ�IA, ONOMAZOM E�H. KAI TOYTO EK TAY
TH� A<I>AI PH�QN EXETO IIAPA TH� AriA� 

TPIMO� AIQNIQN ANA0EMA. 1 749. 9 .  AY

rOY�TOY K. 

(- Incbinarea robului lui Dumnez2U Constantin 
.Mibai 'Cziban Racoviţă Voevod, stăpânitorul şi dom
nitorul întregei .Moldovlabii. monastirei numită Ce
tăţuia, şi cine o va înstrăina de acolo să aibă ble
stemul veacurilor, din partea Sfintei 'Croiţe 1 749 

1\ugust 20) . 

- O bună descriere literară dă Gr. Pisculescu (Ga
laction) în Viaţa românească, an 1 91 3  asupra .M ă
n ă s t i r i i C e t ă ţ u i a. 

Fig. 36. Cetă (uia. Din decoraţiunile orientale ce sfârşesc şi împodobesc sculpturile gotice. 
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I I .  NOTE ARHITECTONICE 

--0--

1 .  Planul de situaţie. 

Mănăstirea Cetăţuia ,  ctitorie a lu i  
Vodă-Duca,  se află aşezată pe p la
toul dealului  cu  acelaş i  nume,  situat 
în partea sudică a Iaşului .  

Z iduri de cetate, groase aproape 
de un  metru patruzeci şi  înalte până 
l a  şapte metri , prevăzute cu mete
reze, del imitează un loc  pentagonal ,  
în părţi le  de nord, sud şi  est. Latura 
de vest a pentagonului  ar  părea să fi 
fost lăsată descl) isă, de oarece panta 
dealului  în acea parte e atât de ab
ruptă ; în cât accesul e foarte anevoios,  
apoi şi  ziduri le împrejmuitoare dela 
nord ş i  sud sunt terminate în acea 
râpă de vest prin curbe de ispră
vire, adesea întrebu inţate de cei vecl) i  
în scop de terminare sau de racor
dare cu ziduri  de înălţim i  ma i  mici .  

După cum însă se vede din studiu l  
istoric ,  ş i  această l atură a fost în
cl) isă printr'un corp de clădir i · ce  
s-au dărâmat în urma prăbuşir i i  dea
lu lu i. 

Cam în centrul pentagonulu i  se află 
biserica,  a cărei  trăsături generale 
par a fi fost inspirate de b iserica 
Trei-Erarl)i din Iaşi ,  fi i nd  tratată totuşi 
ma i  s implu în exterior. 

La  sud e clădirea ce cuprinde ,  ca  
parte pr incipală ,  aşa numită az i  " sa la  
gotică " ,  apo i  c lopotniţa , pe sub care 
e intrarea principală, iar în co lţul 
sud-estic  al zidului împrejmuitor, a l i
p it în exterior ,  u n  p irg (bastion) ce 
predomină valea răsăriteană a dea
lului .  

In  partea de est, în interiorul mă
năstirei ,  se află o mică c lădire, ce se 
crede a fi serv it de baie domnească. 

Pe l atura de nord sunt înşi rate : 
locuinţa domnească ş i  cl) i l i i le  nouă ,  
r id icate de curând sub îngrij irea (omi
s iuni i  monumentelor  istor ice. Tot  pe 
această latură de nord,  a l ip it z idului  
în exterior, se află un a l  doi lea p irg 
(bastion) ce  predomină valea d inspre 
Iaşi , iar l ângă e l  e tăi ată, în grosimea 
zidului ,  o mică i ntrare, ce constitue 
a l  doi lea a cces î n  curtea mănăstirei .  

Ne propunem deocamdată a des
crie în cele ce urmează, clădirea ce 
cuprinde sa la  gotică ,  urmân d  ca  în 
a lte articole  ulterioare,  odată cu stu
diarea şi  restaurarea celorlalte clă
dir i ,  să descriem şi pe  cele la lte, pe 
fiecare în parte. 

* 
* * 
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2. Clădirea cu Sala gotică. 

(Casele egumeneşti) 

Descriere. 

Această clădire se compune din
tr'un cat şi  două rânduri de p ivn iţi 
suprapuse, d in  care unu l  e complet 
subteran, i a r  a ltul la  nivelul  tere
nu lui .  

Pivniţele de jos. Coborînd scara în 
formă de gârl ic i  a (vezi p lanu l  p iv
n iţelor  de j o s  ş i  secţiunea CD) ,  dăm 
într'un spaţiu patrat b, boltit c i l indric ,  
în care răspund trei descl) ideri. Prin 
ce le două laterale ,  care sunt bo ltite 
şi ma i  mari ,  dăm în două pivniţi spa
ţioase şi  înalte. Ambele sunt acoperite 
cu câte două bo lţi c i l indrice,  ce se 
razimă la mij loc pe câte un zid lon
gitudinal .  Acest zid e tă iat sub na
şterea bo lţilor  de o serie de descl) i
deri p l inc intre, lăsând între e le n işte 
stâ lp i  patraţi de sprij in ire. 

Ambele pivniţi sunt luminate prin 
n işte ferestru i m de pe  faţada prin
cipală la nivelul  solului ,  care aduc 
lumina prin grosimea zidului la  partea 
superioară a bolţi lor ,  după cum se 
poate vedea mai b ine în secţiunea GH. 

Revenind  la  spaţiu l  patrat b, de 
unde am p l ecat în aceste p ivniţi ,  şi 
intrând prin descl) iderea m ică din faţa 
treptelor gârl ic iu lui ,  găsim o scară 
secretă, ascunsă în grosimea zidului ,  
în lesnindu-se astfel comunicaţ ia  cu 
catul principal .  

Pivniţele de sus. La nivelul  solului 
găsim trei grupuri de p ivniţi , în care 
se poate p ătrunde respectiv pr in trei 
intrări  c d e, ce se găsesc pe faţada 
pr inci pală.  

P rin descl) iderea c pătrundem în-

tr'un grup spaţios ca  suprafaţă , dar 
jos  ca înălţime ,  bo ltit în "voilte d'a
rete ". Aceste bolţi frumos construite, 
n asc din pătrunderea reciprocă a doi 
c i l indri  longitudinal i ,  în a lţi trei  trans
versal i ,  formând astfel două puter
n ice p ic ioare de susţinere, cu sec
ţiunea patrată , în m ij locul  pivniţei. 

Acest grup nu e luminat decât pr in 
două ferăstru i  f şi  g şi nu comunică 
decât cu un singur spaţiu mic  şi  în
tunecos, bo ltit c i l indric prin descl) i
derea h. 

P rin  descl) iderea d pătrundem în 
a l  doi lea grup, boltit tot cu c i l indri ,  
ce se pătrund  reciproc, dar în m9d 
mai  neregulat, după cum se vede în 
plan .  El e lumi nat de o singură fere
struie  i şi comunică prin o descl) i
dere mică ş i  foarte joasă j cu o a de
vărată tain iţă întunecoasă, aşezată 
deasupra gârl i c iului .  

In  fi ne,  prin descl)iderea e pătrun
dem în a l  tre i lea grup , . compus din 
două p ivniţi de dimensiuni neegale,  
boltite ambele c i l indric ş i  legate între 
ele prin descl)iderea k. 

Cea ma i  mare e luminată destul 
de b ine pr in trei ferestre înguste ş i  
îna lte, tăiate în z idu l  dinspre apus, 
ceiace ne îndreptăţeşte a crede că i 
s'ar fi putut da întrebu inţare de ca
meră de serv iciu. P ivniţa a doua nu 
e luminată decât de o singură fere
struie  l. 

Catul principal. In  catul pr incipal  
se poate pătrunde prin două intrări 
y ş i  u, împodob ite de frumoase cl)e
nare de_ p iatră ciop l ită , din care una  
în partea d in dreapta a faţadei ş i  
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a lta cam la mi j lor ,  deasupra gârli
ciului p ivniţelor  de j os. 

I ntrarea din dreapta y, ne  conduce 

· -

într'o sală transversală ,  lungă Şl m
gustă, bo ltită c i l i ndric ,  care comunică 
prin două uşi n ş i  p în două camere 

spaţioase şi boltite la fel. In  camera 
din dreapta ce are n ivelul pardoselei 
ridicat cu un metru mai  sus decât 

� 
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acel  a l  săle i ,  ajungem urcând  câteva 
trepte în grosimea zidului  (vezi sec
ţiunea /K).  .A.ceastă cameră capătă 
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Fig. 39. Secţiunea transversală A.B. 

lumina pr in cinci  
ferestre mic i. 

I n  camera din 
stâng a ,  c i 1 i n d r u 1 
bo ltei e pătruns 
cam la jumătatea 
lungimei  sale de 
un  c i l indru mai mic ,  
formând astfel o 
" lunetă c i l indrică " ,  
puţin pronunţată. 
Lumina pătrunde 
în a ceastă cameră 
prin două ferestre 
mai  mari. 

� - - ... � . ;" 

.,· , '  
,- - - - - -- - - - - - � - - - - - -·· 

- - - - - - - - - - -

,' 

versală ,  bo ltită c i l indric ş i  
slab luminată în mod indi
rect printr' o fereastră s, ce 
răspunde în săl iţă. 

D in  camera această por
neşte scara secretă de care 
am vorb it la p ivniţele de 
jos şi  pentru tă inuirea  căreia,  
probabi l ,  s'a lăsat această 
cameră în parţia lă întune
c ime. 

Din săl iţă, pr in o uşă ar
cuită la partea superioară 
t, dăm într'o sală transver
sală ,  îngustă şi lungă,  care, 
pe lângă uşa prin care am 
intrat, mai are încă a lte două 
şi anume : una u ce răspunde 
în exterior ,  deasupra gârl i
ciului  p ivniţelor  de jos,  ş i  
a lta v ,  cu cl)enar  de p iatră 
c iopl ită, ca şi cea exterioa
ră şi  care prevesteşte o sală 

. ,-

Din  această ca
meră dăm într'o să
l iţă longitudina lă ,  
luminată de o fe
reastră şi  care co
munică pri ntr'o uşă 
r cu o cameră trans- Fig.  40. Secţiunea transversală CD. 
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importantă : Sala gotică propriu-zisă , 

/ / 

l j 
Fig. 42. Secţiunea transversală GH. 

care pr in măestria sa arbitec
tonică dovedeşte că  servia ca 
sală de onoare. 

Sala gotică. Această sală ,  lu
minată pr in opt ferestre ce  dau 
în curtea mănăstirei , e foarte 
spaţioasă, având o lungime de 
apro::�pe şasesprezece metri şi 
o lărgime de aproape nouă. I n  
axu l  e i  pr incipal  se  găsesc do i  
stâ lp i  de piatră octogonal i ,  cu  
baza şi  capitelul patrat. Pe a
ceşti stâ lp i  cum ş i  pe  console 
de piatră c iop l ită , apl icate pe 
păreţii sălei ,  se  razimă un  sistem 
de şase bolţi ogive, gotice,  în 
cărămidă ,  a căror întretăiere e ,  
ca  să z icem aşa,  materia l izată 
pri n  nervuri de p iatră c iopl ită. 
Bo lţ i le cele două din mi j loc ,  
pr in înălţimea lor  ceva mai  pro
nunţată , p redomină puţin pe 

cele-lalte patru din colţuri. 
Cu ocazia restaură rei ,  r idicân du-se 

stratul de moloz, ce acoperea par
doseala aceste i să l i ,  s'a găsit această 
pardoseală făcută din cărămizi de 
formă bexagonaJă. 

3. Priviri generale asupra modului de 
cor.�trucţie şi arhitecturei . 

Clădirea  în general e sol id con
struită , având ziduri le în piatră , groase 

_� aproape de un metru patruzeci .  
Dacă observăm ziduri le în secţiune ,  

un lucru ce ne atrage atenţiunea,  este 
modul  neraţiona l  cu care pare - cel  
puţin la  prima vedere - că sunt r e
partizate grasimi le lor : în adevăr,  
vedem că zi duri dela catul pr incipal  
şi  dela p ivniţele de sus au grosim1  
mai  mari decât la  p ivniţi le de j os,  ş i  
care debordează astfel cu parte d in 
grosimea lor  peste bo lţi le rândulu i  
inferior. Insă examinând mai  dea-

Fig .  43. Secjiunea transversală EF. 
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proape lucrul ,  se poate constata , că 
expl icaţia nu poate fi decât în efor
turi le de împingere l aterală ale bo l
ţi lor,  c are, în unele puncte fi i nd  supra
încarcate cu ziduri 

p iatră brută, l ate şi adânci  de vr'o 
patruzec i  centimetri , ce  se găsesc 
între toţi stâlp i i  d in ambele p ivniţi 
de j os. 

intermediare, con
struite direct pe 
e le ,  dau naştere 
la împingeri foarte 
mari. La p ivniţele 
de jos însă, acele 
împingeri  laterale 
ale bo lţ i lor, fi ind  
n imicite de tere
nu l  înconjurător , 
ziduri lor, a ic i ,  nu  
l i  s 'au dat grosimi 
aşa de m ari. La a
ceastă expl icaţie 
de ordin tecnic  mai  
poate concura ş i  
o alta de ordin de
fensiv, căc i  nu  tre
buie perdut din ve
dere faptu l că mă
năstirele pe  acele 
vremuri aveau ş i  
rolu l  de cetăţi. 

·r ·-- - - -���· --- - · -r 
il 

.A.rl)itectura a
cestei c lădir i ,  apar
ţine artei b izantine ,  
în ceeace p riveşte 
compoziţia gene
rală a p lanului ,  cum 
şi  a modului  de  
construi re. In ceea 
ce priveşte partea 
decorativă ,  se re
simte influenţa ar
tei gotice,  aşa după 
cum se vede mai 
l a  toate b iseric i le  
moldoveneşti d in  
această epocă ş i  
din a ltele anterioa
re, în care meşteri 
c iopl i tor i  în p iatră 
se aduceau cele 
ma i  adesea ori de 
prin ţările apusene,  
unde arta gotică 
era în floare. 

Nivelul pardo
sel i l o r  tuturor în
căperi lor d e s p r e  
apus e m a i  ridicat 
decât acel  al încă
peri lor despre ră
sărit, ceeace, co
respunde de a ltfel 
cu panta curţii. 

1 

<- - - - - -

' 
• 

o.�S - - -

o (1\ 
6 

1 
1 

- - - - - -+ 

- - . - - - -·-� 

.. .... 
o 

() o 
' '\"  

Ca o particula
ritate se observă 
în pivniţele de jos  
modul cum sunt le

.............. _•._· __.__•·__.·_· ___.____.__•,_· __.__" __.••--'4�· � .... . 

Elementele cari ,  
din punctul de ve
dere d e <;: o ra t i v, 
prezintă un  interes 
demn de remarcat 
la această c lădire 
sunt următoarele : 
c l)enarele de p ia
tră a le uşi lor ex
terioare ş i  a celei 
de intrare în sala 
gotică,  cl)enarele 
de piatră a le fere

Fig.  45. Stâlp de piatră. 
<Sala Gotică) . 

gaţi stâlpi i  de susţi nere între ei ,  ş i  
anume : la  n ivelu l  pardoselei de pă
mânt al acestor pivniţi se observă 
ca  un soi de grinzi în zidărie de 

strelor  ş i  i nterioru l  să lei gotice. 
Cl)enarele,  atât la  intrări cât ş i  l a  

ferestre , sunt decorate cu profile de 
jurîmprejur, c iopl ite cu î�grij i re î n  

http://patrimoniu.gov.ro
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piatră. La uşi , prin întretă ierea acestor sălei ,  împodobind-o în  acel aş timp în
tr'un c l) ip deosebit. 

Fig. 46. Capitelul stâlpului. 
(Sala goticăJ. 

Cei doi  stâ lpi  octagonal i  de sus
ţinere în axul principal a l  sălei sunt 
de p iatră. La mi j loc sunt încinşi de 
un puternic  b râu  împletit, iar  tran
ziţi i le fusulu i ,  cu baza şi capitelul de 
formă pătrată , sunt in felul lor o ri
ginale. 

I n  special  capitelu l  susţinând cele 
opt nervuri de piatră, profi late ş i  fru-· 
mos ornate cu rozete de d iferite de
senuri, p rivit în perspectivă, e de o 
proporţie demnă de remarcat. 

p rofi le l a  partea superioară,  se obţine 
un  efect decorativ ce dă 
importanţa cuvenită intră-

Se mai observă o particularitate in 
compoziţia bolţi lor  sălei gotice ş.i 
anume : privind cele şase bo lţi  în 
parte, fiecare din ele se compune din 
câte patru triungl) iuri de suprafaţă 
curbă ,  în c[Jrămidă. Parte din a ceste
triungl) iuri a. ce se sprij in direct pe  
păreţii să le i  sunt suprafeţe curbe  
desfăşurabi le ,  având, ca directrice 
nervurile curbe  respective, iar ca ge
neratrice o l in ie  dreaptă ce porneşte 
dela naşterea bo lţi lor  şi lunecă pe  
cele două nervuri până la  cl)eie ,  deo-

ri i  o r. 
C omparând însă p rofi le le 

ferestrelor cu a le uşi lor m ai 
deaproape, vedem că n'au 
acei  aşi factură ca  profi laţie 
şi n i ci un itate în scară,  cele 
dela ferestre fi ind lucrate pe 
o scară aproape dub l ă  faţă 
de cele ale uşi lor. .A ceasta 
dovedeşte că meşterii p ie
tra ri întrebuinţaţi la ciopl i
rea lor au fost diferiţi. 

In interiorul sălei  gotice 
propriu zise, cele şase bo lţi 
ogive, ce o acopere,  dau 

------
= {_ __..-> 1 - -- �- � 1 .:..----------- - l _../ -=-------- 1 -

- � -

Fig. 47. Baza aceluiaş stâlp. 
\Sala goticăJ . 

un aspect de bogăţie şi măreţie seb indu-se astfel de celelal te triun-
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gl) iuri  � ce sunt mărgin ite numai de 

Fig. 49. Consolă de piatră alipită pe perete, 
susţinând nervurile bolţilor. 

cSala goticăJ . 

nervuri curbe ş i  care sunt suprafeţe 
curbe nedesfăşurabi le . 

.Această deoseb ire de gen a l  supra
feţelor  triungl) i ur i lor provine din fap
tul că nu s'au repetat nervuri semi
ci rculare a l ip ite pe păreţi i  să le i ,  ce 
a r  fi complectat astfel scl)eletul bol
ţ i lor ·jormat de nervuri. 

D in  cele arătate rezultă că o boltă 
din colţ se compune d in două triun
gl) iuri de suprafaţă curbă desfăşura
bi lă  a. şi din două triungl) iuri  de su
prafaţă curbă nedesfăşurab i lă � .  pe  
cât timp una din bolţi le de mi j loc se  
compune dintr'un a. şi d in  trei � .  aşa 
că avem pentru fiecare bo ltă câte 
o asociaţie de triungl) iuri diferite, 
ceeace produce în compoziţia unei  
bolţi un soi  de nesimetrie. Total itatea 
bo lţ i lor însă îşi păstrează un caracter 
de simetrie, prin faptul că sus citatele 
nesimetri i  v in repetate în mod sime
tric faţă de axele principale a le  sălei .  

4. Restaurări. 

acoperişului şi  învă l i rea lui cu o lane ,  
împreună cu complectarea părţilor 
superioare ale zidăriei de sub stra
ş ină ,  în construirea a două foişoare 
cu treptele  respective de acces în 
dreptul celor două intrări ale catului  
principal ,  precum şi în reparaţiuni 
interioare la dependinţele sălei  gotice. 

Când s'au început aceste lucrări de 
restaurare ,  clădirea era adiipostită de 
un acoperiş provizoriu,  învălit cu ţi
gle, ex ecutat sub direcţia (omisiun i i  
monumentelor istorice acum câţiva 
ani în urmă . 

.Asupra modului  cum era constru it 
vecl) iu l  acoperiş nu s'a putut găsi n ic i  
un indic iu ,  aşa că construcţia celui  nou 
s 'a  executat după cerinţele fi reşti a le  

Lucrări le de restaurare ce s 'au fă- Fig .  50. Vedere de interior. 
cut acestei c lădiri în campania ani lor  csala gotică) . 

1 9 1 1 şi 1 9 1 2  constau : în refacerea secţiuni lor. A.stfel l a  sala gotică şi  la 
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sala situată în cealaltă extremitate a 

Fig. 52. Vederea unei bolţi de mijloc 
ISaia goticăl . 

c lădirei ,  fi i nd  bo lţ i le ma i  r id icate, a 
fost nevoe l a  complectarea sub stra
ş ină ,  să se înalţe ma i  mult zidăria 
decât în cele la lte părţi , pentru a se 
putea construi o şarpantă raţională ,  
care să nu raze!Jle pe bolţi greutatea 
acoperişulu i  şi  să Iese astfe l  tiranţii 
fermelor să treacă l iberi deasupra 
bolţ i lor. A ceastă complectare de zi
dărie s' a făcut prin a ranj area unu i  
ş ir  de firide în cărămidă aparentă 
sub straşină care de a ltfel se găsesc, 
ş i  la biserică. 

La foişorul m are de pe faţada prin
c ipală s'a găs it partea de j os în zi
dărie vecbe de p iatră, formând in
trarea sp re gârl ic iu l  p ivniţelor  de jos 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

i a r  pri dvorul de deasupra făcut din
tr 'un acoperiş pro
vizoriu pe nişte 
stâlp i  de b rad. Nu 
s 'a  găsit mc1  o 
urmă asupra cbe
stiunei  dacă ve
cbiul pridvor a fost 
de zidărie sau de 
l emn de aceia la 
restaurare s'a con
struit p r i d v o r u l , 
pentru o mai  bună 
legătură arb itecto-

• V t 1 f Fig. 53. mea CU res U a- Consolă in piatră de colţ 
ţadei , în zidărie pe  ISaia gotică l .  

şapte coloane de pi atră, iar accesul 

Fig. 51! .  Clădirea cu sala gotică. Detaliu de  fereastră. 

în el s'a făcut prin construi rea unei  
25 
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serii de trepte al ipite la  stânga lui  
pe  locul celor vecl)i după indicaţii le 
fundaţii lor găsite în pământ. 

La intrarea a doua din dreapta a 

mare, iar  a ccesul s'a făcut prin o 
serie de trepte rezemate pe păreţi i 
foişorului. 

O descriere ma i  amănunţită a lu-

il� 
L.� -

Fig. 55. Clădirea cu sala gotică. Uşe exterioară. Detaliu. 

catului  principal, nu  s'a găsit nic i  o 
urmă în fundaţi i ,  sau asupra mo
dului de acces în clădire, aşa că pentru 
un itatea faţadei ,  s 'a construit ş i  aici  
uu  mic foişor pe două coloane de 
p iatră , la fel cu  cele a le foişorului 

crărilor de restaurare ce  s 'au exe
cutat acestei c lădir i  în cei  doi an i  
c itaţi mai  sus s'a făcut p rin  rapoarte 
speciale la încl)eierea ambelor cam
pani i  de lucru , ş i  care rapoarte s 'au 
publ icat dej a în acest buletin. 

1\rbitect GH. GH. LUPU. 
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V. 
InscPiptiile dela HâPlău, 

Nucşoara (Prahova) şi GuPa MotPul ui 
(Mehedinti) 

Hârlău. Biserica Sf. Niculae Munteni. 

Pe un  mormânt : 
SUB ACEASTĂ PIATRĂ SE ODIHNESCU OSĂLE R Ă POS. 

M I HAIL VON HERESCU, CTITORUL ŞI E P I T ROPUL BI
SĂRICI I SF. NECULAI , CI ERA ÎN VÂRSTĂ DE 60 DE ANI 
PE CÂND ŞĂ V I EŢUIA Î M P R EUNĂ CU URN\AŞĂI I  ÎN CU

NUNĂ (? sic). ROG PREA CEI CE VOR VROI, CA UITÂN
DU-SĂ PE PIATRĂ, MĂCAR SCURT SĂ ŞI AMINTEASCĂ 

CĂ ACEASTĂ DATO R I E  CĂTRE CER-DUMNEZEI RE, PRE 

TOŢI C E I  VII  N E  AŞTEAPTĂ. ŞĂ (sic) CĂ TOŢI SÂNTEM 
DATORI CĂTRĂ CERI  SĂ VĂRSĂM RUGĂ, PENTRU ACE I  

CE-S RĂPOSAŢI ŞI ZAC ÎN MORMÂNT U ITAŢI, P RECUM 
ŞI ACEST RĂPOSAT, DE LA A1 UL MÂNTUI R I I  1848, LUNA 

J UN I E  ÎN 25, DE CÂND AU CONTENIT D I N  VIAŢĂ. -
SCUMPE T RECĂTOR STĂ-I, UN M ENUT PERZI, ZĂ : (sic) 

DOMNUL SĂ MĂ ERTI, CĂCI ŞĂ !sic) TU EŞTI MURITORI.  

- AJCEA ÎN ACEST PALAT, CU OASĂ DICORAT, VI RTUŢI 
ŞĂ (sic) FROMOSĂŢI BINE LĂCUESC. AJCE TOŢI SĂ INPAC, 

NU SĂ MAI CÂRTESC. 

2. Două inscripţii referitoare la Eufrosin 
Poteca. 

a )  Nucşoara, Prahova. 

Biserică sânt eu sfinţită 
Pentru slava lui Dumnezeu zidită, 
Alexandru Ghica domnind, 
Chesarie episcopind. 
La anul 1840. 
Prin osârdia Nucşorenilor 
Şi a egumenului Motrenilor, 

Arhimandritului Efrosin Potecă.-Născut in 
satul acesta, in veci să fie pomeniţi. 

b) Gura-Motrului, Mehedinţi. 

Pe o piatră de marmoră decorată cu rin
ceau- uri şi jlacările morţii : 

A ci, cu trupulzt, zace Efrosin cuviosuliî, 
Cu sufletul il în ceruri, cu mintea în cele scrise, 
Cu numele în şcoale, în inima junimei. 
Te bucură Efrosin, potecele virtuţii 
Inguste şi spinoase, ştiuşi a le străbate. 
Ai onorat viaţa de preot, de profesor, 
D'apostol al lui Hrist. 
Arhimandritul Efrosinu Poteca, născut la 
1 786, încetat din viaţă la 1858, fiind egumen 
al acestei Mănăstiri de la Gura Motrului. 
t 1858 Dech. 10. 

Vl. 
Statua lui NegPu-Vodă din Ărgeş 

In Buletinul pe anul 1 91 2, descifrând in
scripţiunile bisericii Sf. Nicolae Domnesc din 
Curtea de 1\rgeş, am vorbit, in treacăt, ş i  
de piatra funerară cunoscută sub numele de 
statuia lu i  Radu-Negru. 

De  sigur, că ori câte deformaţii şi degra
dări va fi suferit piatra, totuşi grosolănia 
sculpturii nu se putea nega. 1\ceastă operă 
a sculptorului «Gl)ergl)e», nu era, însă, decât 
un suport pentru o marcl)eterie bizară, de 
piele şi de fier, ce îmbrăca sculptura în piatră, 
reprezentând, astfel ,  pe legendarul fondator 
al statului . Intr'această ciudată înfăţişare fu 
văzută, aşa zisa statue, de S. Bellanger pe 
Ia 1 846 : 

"Apres avoir examine avec interet, sous 
le portique de !'eglise paroissiale, la statue 
en pierre du premier Prince de la Valachie 
Raddo Negro, dont nous pumes encore, mal
gre les degradations du temps, admirer l'e
trange costume, bizarre accoutrement, mi
partie de cuir el de fer, nous entrâmes dans la 
metropole (Curtea de Argeş). ( V. Le K eroutza, 
Voyage en Moldo- Valachie, II. Paris, 1846), 

VIRG. DRAGHICEJ\NU. 
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S C H ( M  B A R I Ş I N U M I R I N O I L A C O M I S I U N E 

In urma incetărll din viaţă a mult regre
tatului 1. Kalinderu , s'au făcut următoarele 
scl)imbări şi n umiri noi in sânul  (omisiunii 
monumentelor : D-1 Prof. dr. C. 1. Istrati a fost 
numit preşedinte in locul răposatulu i  1. Kalin
deru, iar d-1 Prof. V. Pârvan, Director al 
Muzeului naţional de anticl)ităţi, membru in 
locul devenit vacant. Numiri le s'au făcut cu 
următoarele inalte decrete regale. 

1. 
Sire, 

In  urma trecerii din viaţă a d-lui Ion Ka
l inderu, preşedinte al (omisiunii monumen
telor istorice de pe lângă acest minister, am 
onoare a supune Majestăţii Voastre numirea 
in acest post, a d-lui dr. C. 1. Istrati, pro
fesor universitar, membru al Academiei Ro
mâne, - pe ziua de 1 6  ale curentei , - res
pectuos rugându-Vă să b inevoiţi a semna 
alăturatul Decret. 

1\dministrator, 

Sunt, cu cel mai profund respect, 
Si re, 

al Majestăţei Voastre, 
prea plecat şi prea supus servitor, 

Ministrul 
Cultelor şi lnstrucţiunei, 

(ss.) C.  G. DISSESCU. 

(ss.) t VJ\RT. BĂ.CĂ.Ol\NUL. 
No. 4190J. 16 Dec. 1913. 

CAROL I 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională 

Rege al României 

La toţi de faţă şi viitori, sănătate. 

Asupra Raportului Ministrului  Nostru Se
cretar de Stat la Departamentul Cultelor şi 
Instrucţiunei cu No. 41 .904 din 1 6  Dec. 1 91 3, 

Am decretat şi decretăm : 

Art. 1. - Domnul dr. C. 1. Istrati, profe-

sor universitar, memoru al Academiei Ro
mâne, se numeşte pe ziua de 1 6  Decembrie 
1 913 ,  preşedinte al  Comisiunei monumente
lor istorice, în locul d-lui 1. Kalinderu, trecut 
din viaţă. 

Art. II. - Ministrul Nostru Secretar de 
Stat la Departamentul Cultelor şi Instruc
ţiunei este însărcinat cu aducerea la inde
plinire a dispoziţiunilor prezentului Decret. 

Dat în Bucureşti la 16 Decembrie 1913. 
(ss.) CJ\ROL. 

Ministrul Cultelor şi Jnstrucţiunei, 
(ss ) C.  G. DISSESCU. 

No. 7058. 
Monitorul Oficial No. 237 din 2� Ianuarie (5 Februarie) 1914. 

Il. 

Sire, 

Prin incetarea din viaţă a m·ult regreta
tului şi eminentulu i  bărbat de Stat, Ion Ka
linderu, fost preşedinte al Comisiunei pentru 
conservarea şi restaurarea monumentelor 
istorice, devenind vacant un  loc de membru 
in această (omisiune, subscrisul cu adânc 
respect p ropun  numirea d-lui Vasile Pârvan, 
profesor universitar, ca membru in locul 
vacant, intru cât îndeplineşte condiţiunile 
art. 5 din legea pentru conservarea şi res
taurarea monumentelor istorice şi  rog pe Ma
jestatea Voastră, dacă va crede de cuviinţă, 
să binevoiască a semna alăturatul Decret. 

1\dministrator, 

Sunt, cu cel mai profund respect, 
Sire, 

al Majestăţii Voastre 
prea plecat şi prea supus servitor, 

Ministrul 
Cultelor ş i  lnstrucţiunei, 

(ss.) C. G. DISSESCU. 

(ss ) t VJ\RT. B1\CĂ.01\NUL. 
No. 43.196 din 21 Dec. 1913. 
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CJ\ROL I 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională 

Rege al României 
La toţi de faţă şi viitori, sănătate. 

1\supra raportului  Ministrului  Nostru Se
cretar de Stat la Departamentul Instruc
ţiunii şi Cultelor, No. 43. 1 96, din 21 De
cembrie 1 9 1 3. 

Văzând şi art. 5 din legea pentru con
servarea şi restaurarea monumentelor isto
rice ; 

Am decretat şi decretăm : 

Art. !. - D- 1  Vasile Pârvan ,  profesor uni-

versitar, se numeşte în Comisiunea pentru 
conservarea şi restaurarea monumentelor 
istorice. 

Ari. II. - Ministrul Nostru Secretar de 
Stat la Departamentul Instrucţiunei şi Cul
telor este însărcinat cu aducerea la îndepli
n ire a dispoziţiunilor prezentulu i  Decret. 

Dat in Bucureşti la 21 Decembrie 1913. 
(ss) Cl\ROL. 

M inistrul lnstructiunei şi Cultelor, 

(ss.) C. G DISSESCU. 
No. 7053. 

Monitorul Oficial No. 2a7 din 2� Ianuarie (5 Februarie) 19H. 

N O I  M O N U M E N T E  I S T O R I C E  

In timpul din urmă Comisiunea a înscris 
în inventarul general al monumentelor isto
rice biserica lu i  Ştefan cel Mare din Răs
boeni (Neamţu) şi resturile de zidării ale 
Băniei din Craiova. Decretele regale pentru 
aceste noi clasări sunt următoarele : 

1. 
Sire, 

1\vând în vedere avizul (omisiunii monu
mentelor istorice, consemnat în procesul
verbal al şedinţei dela 25 Octombre a. c., 
prin care opinează în sensul declarării ca 
monument istoric a resturilor de clădire a 
fostei Bănii din Craiova, situate pe proprie
tatea d-lui Constantin Ciocâlteu din strada 
Hurezi i ,  în oraşul Craiova, pentru importanţa 
lor istorică, - am onoare a ruga respectuos 
pe Majestatea Voastră să b inevoiască a 
semna alăturatul decret, prin care, resturile 
clădirii Băniei din Craiova, situate pe pro
prietatea d-lui Constantin Ciocâlteu, din str. 
Hurezii, în oraşul Craiova, să se declare ca mo
nument istoric, înscriindu-se în inventarul ge
neral al monumentelor  istorice din România. 

Sunt, cu cel mai profund respect, 
Si re, 

al Majestătei Voastre, 
prea plecat şi prea supus servitor, 

Ministrul 
Cultelor şi lnstructiunei, 

(ss.) C. G.  DISSESCU. 

Preşedintele C�misi!'nii monumentelor 
1stonce, 

(ss.) ION Kl\LINDERU. 
38.602!251Xli J9 :3. 

CJ\ROL I 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională 
Rege al României 

La toţi de faţă şi viitori, sănătate. 

1\supra Raportului Ministrului  Nostru Se
cretar de Stat la Departamentul Cultelor şi 
Instrucţiunei cu No. 38602/9 1 3. 

Văzând avizul Comisiunii monumentelor 
istorice dela 25 Octombre a. c. 

Potrivit art. 2 şi 3 din legea pentru con
servarea şi restaurarea monumentelor  istorice: 

Am decretat şi decretăm : 

Art. !. - Se declară monument istoric res
turile de clădire ale fostei Bănii din Craiova, 
situate pe propietatea d-lui Constantin Cio
câlteu din strada Hurezii, în oraşul Craiova, 
şi se va înscrie în inventarul general al mo
numentelor  istorice din România. 

Art. II. - Ministrul Nostru Secretar de 
Stat la Departamentul Cultelor şi Istrucţiu
nei este însărcinat cu aducerea la îndepli
nire a dispoziţiunilor prezentului Decret. 

Dat in Bucureşti la 27 Noembrie 1913 .  

Ministrul Cultelor şi lnstructiunei, 
(ss ) C G. DISSESCU. 

No. 651 1 .  

(ss.) Cl\ROL. 

Monitorul Oficial No. 202 din 10,23 Decembrie 1913 

Il. 
Sire, 

1\vând în vedere avizul Comisiunii monu
mentelor istorice consemnat în procesul-ver-
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bal al şedinţii din 18 Octombre 1 9 1 3, prin 
care opinează în sensul declarării ca mo
n ument istoric a bisericii din Răsboieni, ju
deţul Neamţu, pentru importanţa sa istorică, 
am onoare a ruga respectuos pe Majestatea 
Voastră să binevoiască a semna alăturatul 
Decret, prin care biserica din Războieni, 
judeţu l  Neamţu, se declară monument isto
ric, înscriindu-se în inventarul general al 
monumentelor istorice din România. 

Sunt cu cel  mai  profund respect, 
Sire, 

al M.ajestăţei Voastre 
prea plecat şi prea supus servitor, 

Ministrul 
Cultelor şi Instrucţiunei, 

(ss.) C. G. DISSESCU. 

Preşedintele Comisiunii monumentelor 
istorice, 

(ss ) ION Kl\LINDERU. 
No. 38601 {1 9/XI/1913 

CA.ROL I 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională 
Rege al României 

La toţi de faţă şi viitori, sănătate. 

Asupra Raportului Ministrului  Nostru Se-

cretar de Stat la Departamentul Cultelor şi  
lnstrucţiunei cu No. 38601 /9 13 ; 

Având avizul (omisiunii monumentelor 
istorice dela 1 8  Octombre a. c. 

Potrivit art. 2 şi 3 din legea pentru con
servarea şi restaurarea monumentelor  is
torice : 

Am decretat şi decretăm : 

Art. !. - Se declară monument istoric 
biserica din Războeni, judeţul Neamţu , ş i  
se v<: inscrie în inventarul general al  mo
numentelor istorice din România. 

Art. II. - Ministrul Nostru Secretar de 
Stat la Departamentul Cu ltelor şi Instruc
ţiunei este însărcinat cu aducerea la în
deplinire a dispoziţiunilor prezentulu i  De
cret. 

Dat in Bucureşti la 27 Noembrie 1913.  

Ministrul Cultelor ş i  lnstrucţiunei, 
(ss.) C. G. DISSESCU. 

No 6509. 

(ss ) CJ\ROL 

Monitorul Oficial No 202 din 101�;; Decembre lUi�-

ŞEDINŢELE COMISIUNII IN TRIMESTRUL OCTOMVRIE-DECEMVRIE 1 9 1 3  

XV. Şedinţa dela 4 Octombre 

Preşedinte : d-1 C. G. Dissescu, min istru 
al  cultelor şi Instrucţiunei. 

Membrii prezenţi : P. S. Episcop al D u
nării de Jos,  d-nii l. Kalinderu, dr. C. 1. Is
trati, D . Onciul, E. A.. Pangrati, Gl). Balş şi 
G l). Murnu. 

Secretar : R. Caracaş. 
D. ministru D issescu ,  declară că toate si

l inţele sale de a obţine creditul obişnuit 
pentru Comisiune, au rămas infructuoase 
până acum. Va face însă noi demersuri spre 
a-1 obţine ; 

S'a l uat cunoştinţă de proectul de instrucţii 
elaborat de către d. l. Kalinderu, pentru d-ni i  
membri corespondenţi, ş i  s 'a l)otărât a se 
trimete fiecăruia câte un  exemplar ; 

S'a decis ca numele membrilor corespon
denţi să fie publicate în Monitorul Oficial 
şi să se facă cunoscut aceste numiri şi auto
rităţi lor din localitate, prefecturei şi primăriei. 

S'a l uat cunoştinţă de răspunsurile d-lor 

membri corespondenţi Coriolan (Constanta) 
şi Bărcăcilă (T.-Severin). 

S'a propus şi  admis a se numi ca membru 
corespondent d. O. Tafrali, prof. universitar, 
pentru Iaşi. 

S'a adus la cunoştinţa Comisiuni i  că s'a 
înaintat de către d-1 colonel A.l. Băjescu de 
la Balcic un raport şi un plan asupra săpă
turilor făcute de armată în Dobrogea nouă 
şi două vase mari găsite la Dişi-Budac. 

S'a luat cunoştinţă de corespondenţa u r
mată între I. P. S. S. Mitropolitul Moldovei 
şi Comisiune, privitor la reparaţiunile dela 
Cetăţuia . 

S'a decis a se mulţumi Soc. Bollandiştilor 
pentru cele 7 volume, din colecţia publica
ţiei lor, trimise (omisiuni i .  

S'a aprobat trimiterea Buletinului d-lu i  
Maria Roques, prof. la Sorbona ; Seminaru
lui de l imba română din Viena ; Societăţilor 
România Jună (Viena) şi P. Maior (Buda
Pesta). 
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S'a decis ca d. V erona să fie invitat a 
face modificările indicate la tâmpla bisericii 
din Baia. 

S'a decis a se însărcina d. inginer Collin 
cu reparaţii le ce trebuesc făcute la calorife
rele dela bisericile Trei Erari)i şi Sf. Nicolae 
Domnesc din Iaşi. 

In sfârşit s'a decis a se cere celor doi 
bursieri ai Comisiunii  să plece la Veneţia şi 
a li se trimete instrucţiuni  asupra studiilor 
şi itinerarului ce au de urmat. 

XVI. Şedinţa dela 1 1  Octombre 

Preşedinte : I. Kalinderu. 
Membri prezenţi : d-nii E. 1\. Pangrati, D. 

Onciul ,  G Murnu, G. Balş şi dr. C. I. Istrati. 
Secretar : R. Caracaş. 
S'a citit raportul general ·al d-lui ari)itect 

al monumentelor, asupra lucrărilor efectuate 
în u ltimul  timp ; odate cu acQasta d. Ka
linderu a adus la cunoştinţă că ministerul 
de finanţe a acordat un credit de 60 000 lei, 
pe care Comisiunea l'a repartizat ast-fel : 

Lei 5.000 pentru reparaţiunile ce mai sunt 
necesare la mănăstirea Cetăţuia ; 

Lei 4.500 d-nei Mincu, ca avans din ono
rarul datori t pentru lucrările făcute de ră
posatul ei soţ la Stavropoleos. 

Lei 2.500 pentru însărcinarea încuviinţată 
de Comisiune pe seama profesorului Vier
telberger dela Viena (proces-verbal No. 1 3  
din 2 8  Iunie 1 9 1 3) în scop d e  a cerceta şi 
a-şi da părerea asupra picturilor dela mai 
m uite biserici. 

Lei 1 5.000 pentru p lata parţială a credi
telor dela Stavropoleos. 

Lei 3.000 pentru reparaţiunile dela Bise
rica 1\lbă din Baia. 

Lei 3.000 pentru diverse reparaţiuni mai 
mici. 

Lei 3 000 pentru ci)eltuelile de deplasare 
ale personalului. 

Lei 4.560,80 antreprenorului Weigel, pentru 
lucrări executate, dar neaci)itate încă , la Sta
vropoleos. 

Lei 5.000 pentru reparaţii la b isericile Sf. 
Nicolae şi Trei Erari)i (Iaşi). 

S'a decis ca asupra restului până la 60.000 
lei să se discute în şedinţa următoare. 

S'a luat cunoştinţă de al doilea raport al 
d-lui N. Gi)ika asupra lucrărilor fostei mi
tropolii din Târgovişte, aprobându-se suma 

de 20.000 lei ,  pentru lucrările executate, din 
fondul respectiv şi 5.000 pentru grilaj. 

S'a relevat articolul d-lui profesor Ursu, 
publicat într'un ziar, prin care se afirmă că 
nu s'a procedat destul de bine la repara
ţiunile dela Cetăţuia şi că s'ar fi distrus 
multe picturi de valoare excepţională şi s'a 
i)otărît, în urma explicaţiunilor d-lui ari)itect 
şef, a se publica în ziare un comunicat, care 
să arate adevărata stare a lucrurilor. 

S'a citit, în sfârşit, raportul d-lui I. Tra
janescu, ari)itect-ajutor, asupra lucrărilor exe
cutate sub supravegi)erea d-sale, rămânând 
a se discuta în şedinţa următoare. 

XVII. Şedinţa de la  18 Octomvrie 

In şedinţa dela 18 Octomvrie, ţinută sub 
preşedinţia d-lui 1 .  Kalinderu , la care au 
participat Prea Sfinţitul Episcop al Dunărei 
de Jos şi d-nii Dr. C. I . Istrati, D. Onciul, 
E. A.. Pangrati şi G.  Balş, membri ; N. Gi)ika
Budeşti, ari)itectul-şef al rnonumentelor, şi 
1\. Lapedatu, secretarul Comisiuni i. 

S'a luat cunoştinţă de rapoartele d-lor ar
i)itecţi asupra l ucrărilor de conservare şi 
restaurare executate sub conducerea d-lor în 
anul cu rent ; 

S'a decis anumite plăţi (la Căldăruşani,  
Stavropoleos, Baia) pentru lucrări executate, 
dar, rămase, din cauza lipsei de fonduri, ne
aci)itate ; 

S'au Pxaminat şi aprobat lucrări de con
servare, propuse de serviciul teci)nic al mo
numentelor, la b iserica Sf. Dumitru din Hârlău 
(acoperemântu l) , la bisericile Trei Erari)i şi 
Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi (refacerea ca
loriferului ) ,  la fosta mănăstire Dobrovăţ (lu
crări de întreţinere generală), şi la  b iserica 
Sf. N icolae Domnesc din Doroi)oi (refacerea 
trotoarulu i  înconjurător) ; 

S'a cerut prefecturei j udeţulu i  Iaşi să in
tervină pe lângă primăria comunei Cotnari 
pentru buna şi cuviincioasa conservare a 
resturilor de zidării (pivniţe) dela presupu
sele curţi domneşti de acolo ; 

S'a l uat măsuri pentru acoperirea mor
mântu lu i  Mitropolitu lui  Varlaam dela Mă
năstirea Secu ; 

S'a luat act de terminarea l ucrărilor su
plimentare efectuate şi anul acesta la bise
rica din Vădeni (Gorj) , cu m ij loacele oferite 
de d-na Maria D. Pleniceanu ; 
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S'a declarat biserica din Răsboeni, j udeţul . 
Neamţu, monument istoric, inscriindu-se în 
inventarul general al monumentelor ; 

S'a cerut un deviz părintelu i  Damian pen
tru restau rarea picturii bisericii Bucur ; 

S'a citit, în sfârşit, un  raport al d-Jui l. 
Kalinderu, întocmit de d-sa pe baza rela
ţiunilor ce i s'au dat la cerere, de autorită
ţile m il itare, asupra săpăturilor arl)eologice 
întreprinse în Noua Dobroge şi asupre mo
dului  detestabil cum se păstrează unele res
turi monumentale găsite în Dobrogea-Vecl)e, 
Ia Constanţa şi Mangalia, raport care se va 
publ ica în Buletinul (omisiunii. 

Monitorul Oficial, No. 179 din 10123 Noembrie 1915.  

XVIII. Şedinţa dela 25 Octomvrie 

In şedinţa dela 25 Octomvrie, ţinută sub 
preşedinţia d-lui l .  Kalinderu, Ia care au 
participat Prea Sfinţitul Episcop al Dunării 
de Jos, şi  d-nii dr. C. I . Istrati, D. Onciul, 
E. 1\. Pangrati şi G.  Balş, membri, N. Gl)ika
Budeşti, arl)itectul-şef al monumentelor şi 
1\. Lapedatu,  secretarul (omisiuni i : 

S'a discutat cestiunea continuării lucrării 
pentru augmentarea şi complectarea cu mu
Jaje a colecţiilor plastice ale (omisiunii  (ex
puse la Palatu l l\rtelor) şi s'a decis că aceste 
colecţii să se dea în seama d-lui conser
vator bibliotecar al  (omisiunii ,  care deocam
dată va fi însărcinat şi cu continuarea lu
crării de m ulaje, după un plan dat şi  apro
bat de Comisiune, rămânând ca în urmă, 
dacă vor fi mijloace, să se> angajeze, po 
trivit legii , şi un sculptor, care să lucreze 
de acord cu conservatorul ; 

S'a decis că, potrivit art. 1 2  dil) legea 
pentru conservarea şi restaurarea monumen
telor istorice, să se ceară j udeţelor, în care 
se găsesc monumente mai numeroase, să 
contribue pentru conservarea şi restau rarea 
lor, cu o subvenţie anuală la nou înfiinţata 
Casă a Monumentelor ; 

S'au stabilit noi plăţi pentru lucrări efec
tuate (Stavropoleos), dar rămase neacl)itate ; 

S'a declarat monument istoric resturile de 
clădiri ale Băniei din Craiova, situate pe 
proprietatea d-lui Constantin Ciocâlteu ,  în 
strada Hurezii, cerându-se primăriei ca ele 
să fie îngrădite şi conservate ; 

s·a fixat orele de cancelarie ale funcţio
narilor (omisiunii şi s'a l)otărât înfiinţarea 

unei arl)ive separate cu începere dela 1 
Noemvrie. 

Monitorul Oficial No 179 din 10/23 Nov. 1913. 

XIX. Şedinţa dela 4 Noemvrie 

In şedinţa dela 4 Noemvrie, ţinută sub pre
şedinţia d-Jui l. Kalinderu, Ia care au par
ticipat : P. S. Episcop al Dunărei de Jos, 
d-nii dr. C. 1. Istrati , E. 1\. Pangrati , Gr. 
Cerkez, G. Murnu  şi G. Balş, membri, N. 
Gl)ika-Budeşti, arl)itect-şef al monumentelor 
şi 1\1. Lapedatu , secretarul (omisiunii. 

S'a discutat cestiunea întocmirii publicaţiei 
«Corpus lnscriptionum Slavo-romanicarum» , 
prevăzută de art. 2 din legea monumentelor 
şi s'a decis ca d-nul arl)ivar al (omisiunii, 
profesor R. Caracaş, să fie însărcinat cu adu
narea materialului ,  in care scop d-sa să in
nainteze un plan al l ucrării ; 

S'a cerut serviciului tel)nic al (omisiunii 
un referat asupra lucrărilor viitoare cu 
indicarea sumelor ce aceste lucrări vor ne
cesita ; 

S'a l uat cunoştinţă de scrisoarea părin
telui ,  fost mitropolit, Gl)enadie asupra lu
crărilor dela Căldăruşani, aprobându -se,  pe 
baza constatării d-lui arl)itect-şef, eliberarea 
unui  acompt d- lui  pictor Belizarie, pentru 
pictura în exterior a bisericii ; 

S'a pus în discuţie cestiunea olanelor ne
cesare restaurărilor şi s'a decis a se pro
cura acest materia l  din vreme, pentru toate 
restaurările ce sunt a se face, rămânând ca 
d-nul arl)itect-şef al  monumentelor să intre 
în înţelegere în acest scop cu fabrica Sa
cola şi cu cea dela Ciurea a Căilor Ferate. 

S'a dispus ca fondurile neîntrebuinţate încă 
ale (omisiunii să fie înscrise, potrivit art. 1 2  
din lege, p e  seama Casei Monumentelor : 
lei 20 000 pentru pictura mitropoliei din Târ
govişte, lei 40.000 pentru imprejmuirea bi
sericii Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi şi lei 
2.000 pentru biserica 1\ntim ; 

S'au aprobat aconturi de plăţi pentru lu
crări Ia Cetăţuia şi Stavropoleos şi referatu l  
d- Ju i  arl)itect-şef al monumentelor cu pri
vire la măsurile de luat pentru buna ingri
jire a panourilor cu p icturi din sala gotică 
dela Cetăţuia ; 

S'a decis, privitor la planurile întocmite 
de Eforia Spitalelor pentru restau rarea cl)i
liilor dela mănăstirea Sinaia, a se menţine 
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]Jotărârile din procesul-verbal, înc]Jeiat de 
Comisiune la 2 Martie a. c. 

S'au dat lămuriri de către d-nul preşe
dinte asupra vizitei făcute la Constanta în 
zilele de 28 şi  29 Octombrie şi a l)otărâri
lor luate acolo ; 

In sfârşit, in legătură cu ştirea relevată de 
d-nul Kalinderu, după Buletinul Societăţei 
Numismatice, că in zidurile dărâmate ale 
mănăstirei Căldăruşani s'a găsit o u lcică cu 
monede ungureşti de aur din secolul al  XV, 
descoperire care nu  s'a adus la cunoştinţa 
Comisiunii ,  s'a decis a se interveni pe lângă 
minister ca să atragă l uarea aminte a celor 
în drept spre a se conforma legii în ce pri
veşte descoperirile de obiecte istorice. 

Monitorul Oflcial No. 201 din 8/21 Decembrie 1913. 

XX. Şedinţa dela 1 1  Noembrie 

In şedinţa dela 11 Noembrie, ţinută sub 
preşedinţia d-lu i  !. Kalinderu , la care au 
participat d-nii Dr. C. I. Istrati, D. Onciul, 
E . 1\. Pangrati , G r. Cerkez, G. Murnu şi 
G . Balş, membrii, N. Gl)ika-Budeşti , arl)i
tect-şef al monumentelor, şi 1\1. Lapedatu , 
secretarul Comisiunii. 

S'au examinat copiile picturilor sarcofa
giului  găsit la Constanta şi s'a l uat cunoş
tiinţă de măsurite luate de acord cu primarul 
oraşu lu i ,  pentru întocmirea unui ·muzeu, în 
care să intre colecţia de anticl)ităţi dela 
şcoala normală şi toate obiectele antice ce 
se găsesc şi se vor mai găsi în oraş ; 

S'a numit membru onorific d-1 Ilie Gl)i
bănescu ,  profesor şi director al şcoalei nor
male din Constanta ; 

S'a aprobat devizul presentat de d-nul 
Collin, pentru repararea caloriferelor dela 
bisericile Sf. Nicolae Domnesc şi  Trei Ie
rarl)i din Iaşi. 

S'a decis a se cere parol)iei din Corbii
Mari să verse la Casa Monumentelor, pentru 
l ucrările de restaurare aprobate la această 
biserică, suma de lei 1 0.000 oferite de epi
tropie ; 

S'a trimis spre referire serviciului  de ar
l)itectură cererea I. P. S. Mitropolit al Mol
dovei, pentru plata unor lucrări efectuate 

· la mănăstirea Cetăţuia ; 
S'a decis a se cere ministerului  un  nou 

fond de 40.000 lei pentru lucrările executate 
rămase neacl)itate şi pentru cele absolut 

Bule!i�ul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

necesare a se efectua, între care sunt so
cotite şi cele indicate, de nivelare şi conso
l idare a terenului , de Mitropolitul Moldovei, 
la mănăstirea Cetăţuia ; 

S'a l uat act de adresa primăriei, prin care 
lasă în seama Comisiunii, Biserica cu Sfinţi, 
cerându-se d-lui arl)itect-şef, un raport asu
pra stărei în care se găseşte această bi
serică ; 

S'a aprobat cererea îngrijitorulu i  mănă
stire! 1\rnota, pentru refacerea unui  şopron 
deasupra vecl)ilor pivniţe ale mănăstirei -
pentru conservarea lor. 

S'a decis a se interveni către ministerul 
de interne pentru cuviincioasa păstrare a 
«cetăţii de pământ» de lângă Bârlad ; 

S'a însărcinat d-nul Virg. Drăgl)iceanu, 
conservator al  colecţiilor Comisiunii ,  cu cer
cetarea ruinii bisericii dela Baldovineşti, (Te
leorman) ; 

S'a decis ca recepţionarea lucrărilor dela 
Brâncoveni să se facă de d-nu l  arl)itect-şef 
al monumentelor : 

S'a dat in cercetarea serviciului  t el)nic re
laţiunea d-lui defensor eclesiastic Gr. Pişcu
lescu asupra bisericii dela Bălineşti ; 

S'a decis a se interveni pe lângă epitropia 
bisericii Golia (Iaşi), spre a îngădui supra
vegl)etorului lucrărilor de restau rare de acolo 
a locui şi mai departe în curtea bisericii ; 

S'a dat în cercetarea serviciului tel)nic al  
Comisiunii cererea de ajutor a parol)iei Tu
tana, pentru repararea acoperemântulu i  bi
sericii ; 

S'a aprobat trimiterea Buletinului Comi
siunii pentru bibliotecele Societăţii Miron 
Costin din Roman, a şcoalel normale 1\sacl)i 
din P.-Neamţu, a şcoalei din Câmpina şi din 
Gl)ergl)iţa, Pral)ova ; 

S'a aprobat a se trimite pentru muzeul 
înfiinţat de învăţătorul diriginte din comuna 
Devesel (Romanaţi) publicaţiile Comisiunii ce 
pot servi în acest scop ; 

S'a decis a se interveni pe lângă Casa 
Bisericii a trece pe seama Casei Monumen
telor suma de lei 32.553, pusă la dispoziţie 
pentru restaurarea scl)itu lu i  Sărăcineşti ; 

S'a admis cererea d-lui G. Ioaniţescu, de
senator în serviciu l  tel)nic al  Comisiunii, de 
a i se completa salar iu l  până la  suma de 
lei 300. 

Monitorul Oflcial, No. 20J , din 3/21 Decembrie 1913. 
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XXI. Şedinţa dela 18 Noembrie 

In şedinţa (omisiunii dela 18 Noembrie, 
ţ inută sub preşedinţia d-lui I. Kalinderu, la 
care au participat : P. S.  Episcop al Dunărei 
de Jos, d-nii E. A. Pangrati, D.  Onciul ,  Gr. 
Cerkez, G. Murnu, G. Balş, membri, N . Gi)ika
Budeşti, ari)itect-şef al monumentelor şi Al. 
Lapedatu, secretarul (omisiunii : 

S'a decis să se examineze de către d-1 
G .  Balş şi  la nevoe de d-1  pictor Verona, 
devizul inaintat de d-nii Belizarie şi  Nora
cea, pentru pictura catedralei din Târgovişte. 

S'a decis să se intervie pe lângă m inisterul 
de războiu, care ceruse avizul (omisiunii 
asupra reparaţiilor ce are intenţiunea a face 
la mănăstirea Dealului, să puie la dispoziţia 
(omisiunii fondurile pentru executarea a
cestor reparaţi i ,  lucrările acestea fiind de 
căderea ei şi s'a dispus ca serviciul de ar
i)itectură al monumentelor să facă cuveni
tele planuri şi devize,- care, după aprobare 
de către (omisiune, vor fi inaintate ministe
rului respectiv ; 

S'a luat la cunoştinţă referatul d-lui  ar
l)itect-şef al  monumentelor, privitor la sar
cofagiul  ce se aşează in biserica dela Dealul, 
pentru osemintele lui Mii)ai-Vodă, i)otărân
du-se a se comunica ministeru lui de răsboiu 
să se ia măsuri , potrivit recomandărei ari)i
tectulu i  delegat al (omisiunii, pentru prote
jarea veci)ilor pietre mormâ11 tale din bise
rică, expuse, acum când acest locaş a fost 
cedat bisericii l iceului militar, din cauza fre
cuenţei mai mari, la mai m uită deteriorare ; 

S'au aprobat planurile d-lui ari)itect Gbika, 
pentru restaurarea bisericii Sf. Ioan din 
Vaslui cu următoarele recomandări : 

Să se cerceteze rezistenţa terenulu i  pe 
care stă altaru l adăogându-se in caz de tre
buinţă, la deviz, sumele necesare pentru 
consolidarea lu i ; să se întrebuinţeze la res
taUJ·are, comandându-se din vreme, cărămizi 
mai inguste (de 4 cm.) care vor da bisericii 
un aspect mai ari)aic, intru cât se apropie 
mai m ult de cele veci)i ; să se construiască 
in ogive ferestrele dela pronaos spre a co
respunde şi  din punct de vedere ari)eologic 
cerinţelor de restaurare ; să se studieze din 
nou cestiunea acoperişu1 ui ,  conform părerii 
(omisiunii ,  care este ca să se facă cu olane 
rotunde in loc de ţiglă ; 

S'a decis ca plata lucrărilor dela Stavro-

poleos să se facă in limita sumelor dispo
nibile, de d-1 ari)itect diriginte al lucrării ,  
după tabloul inaintat de secretarul biuroului 
lucrărilor. 

s·a decis să se comunice P. S. Episcop 
de Argeş şi epitropiei respective, că lucră
rile de restaurare la biserica Curtea Dom
nească din Curtea de Argeş s'au întrerupt 
din cauza lipsei de fonduri şi că cestiunea 
restaurării picturii se găseşte in studiu ; 

S'au aprobat referatele d-lui ari)itect-aju
tor al (omisiunii, Trajanescu, referitoare la 
lucrările dela biserica din Goleşti, dela .bi
serica 1\ntim şi dela Sci)itul Sărăcineşti. 

S'a numit d-nul Ioan Odor, absolvent al 
facultăţii de litere, conform art. 8 din legea 
monumentelor, ca scriitor pe lângă secreta
riatul (omisiunii. 

Monitorul Oficial No :201 din 8 21 Decembrie 1913. 

XXII. Şedinţa dela 2 Decembre 

In şedinţa dela 2 Decembrie, ţinută sub 
preşedinţia D-lui  I. Kalinderu, la care au parti
cipat P. S. Episcop al Dunării de jos, d-nii 
dr. C. I .  Istrati, D. Onciul, E. A. Pangrati, Gr. 
Cerkez, G. Murnu, G. Balş, membri, N. Gi)ika
Budeşti, ari)itect şi Alex. Lapedatu, secretar. 

S'au cercetat şi discutat devizele pentru 
pictura bisericii Bucur, stabilindu-se suma 
de lei 1 5.000 pentru această lucrare ; 

S'a decis o vizită a (omisiuni i  la bise
rica Stavropoleos, pentru a se examina lu
crările de restaurare a picturii de acolo, spre 
a se putea aviza asupra propuneri lor făcute 
de d-1 ari)itect-şef al monumentelor cu pri
vire la aceste lucrări ; 

S'au cercetat devizele pentru pictu ra fostei 
catedrale mitropolitane din Târgovişte, de
cizându-se a se cere altele mai detali.ate, în
soţite de sci)iţe de lucrări ; 

S'au aprobat lucrări de reparaţii mai mici 
1<!- biserica dela Văcăreşti, s 'a aprobat plata 
pentru asemenea lucrări la biserica Precista 
din Bacău şi. ·1a mănăstirea Cetăţuia din Iaşi, 
i)otărîndu-se executarea de urgenţă a lucră
rilor de nivelare şi consolidare a terenului, 
necesare la acest din urmă monument ; 

S'a aprobat referatul d-lu i  ari)itect-şef al 
monumentelor cu privire la lucrările pentru 
restaurarea bisericii «Adormirea» (zisă a lu i  
Petru Rareş) din Baia ş i  s'a cerut d- lui  pictor 
Verona a .face ultimele lucrări pentru aşe-
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zarea icoanelor la tâmpla b isericii Albe din 
Baia ; 

S'a decis a se cere autorităţilor în drept 
să se înainteze şi  (omisiunii, potrivit legii 
pentru conservarea monumentelor, planurile 
noilor lucrări proiectate în legătură cu pa
latul Adunării Deputaţilor, spre fi examinate 
din punctul de vedere al  legăturii şi armo
nizării lor cu clădirile dependente de Mi
tropolie ; 

S'a aprobat, în sfârşit, proiectul pentru 
instrucţiunile ce sunt a se trimite membrilor 
cor.espondenţi ai (omisiuni i ,  proiect intocmit 
de d-1 Kalinderu , şi s'a decis o vizită a Ca
misiunii la T.-Severin spre a examina la 
faţa locului cl)estiunea conservării castrului  
roman de acolo. 

M.onitorul Oficial No: 213 din 22 Decembrie (11 Januar) 1913. 

XXIII. Şedinţa dela 16 Decembre 

Preşedinte : d. Dr. C. I. Istrati. 
Membri prezenţi : P. S. Episcop al Du

nării-de-Jos, D. D.  Nifon, D .  Onciul , E. A. 
Pangrati , Gr. Cerkez şi Gl) . Murnu. 

Secretar : Al.  Lapedatu. 
D. Dr. C. I. Istrati, descl)izând şedinţa , 

aduce elogii activităţii mult regretatului Ion 
Kalinderu ca preşedinte al (omisiunii. D-sa 
spune că ar urma c<:� în semn de doliu să 
se ridice şedinţa. E încredinţat însă că dacă 
marele dispărut ar fi fost de faţă, dat fiind 
spiritul său veşnic în activitate, însuşi ar fi 
îndemnat Comisiunea întru continuarea lu
crărilor ei .  Roagă deci pe d-ni i  membri să 
bine-voiască a desbate cele câteva cl)estiuni 
puse la ordinea zilei. 

D. Pangrati propune şi Comisiunea apro
bă a se ţine după sărbători o şedinţă co
memorativă pentru I. Kalinderu, şedinţă Ia 
care sa fie invitat şi d. ministru. D-sa spune 
că aceasta se cade cu atât mai mult cu cât 
dintre toate lucrările culturale pe cari în 
anii din urmă le îndeplinea răposatul ,  acea 
dela (omisiune îi era cea mai apropiată. Se 
oferă a face însuşi elogiul în această pri
vinţă al lui Kalinderu , elogiu care să se pu
bl ice împreună cu portretul răposatului în 
Buletin. 

P. S. Nifon, ur.eşte sentimentele sale de 
pietate şi recunoştinţă pentru activitatea lu i  
I .  Kalinderu la (omisiune cu acele exprimate 
de d . dr. C. I. Istrati şi E. A. Pangrati. 

In urmă se citeşte şi se aprobă procesul
verbal al şedinţei precedente. 

Se ia apoi în desbatere cl)estiunile puse 
la ordinea zilei şi se decide : 

Să se aprobe propunerea d-lui arl)itect
şef al monumentelor, ca pentru lucrarea de 
nivelare şi consolidare a terenului  dela mă
năstirea Cetăţuia, să se destineze suma de 
lei 7 .000, l uată din fondul de 60.000 şi a
nume : 1 .000 din suma destinată pentru Trei 
Erarl)i şi Sf. Nicolae Domnesc din laşi, 
3.000 din suma destinată pentru Dobrovăţ 
şi  3.000 din suma destinată pentru Sf. Ni
colae din Dorol)oi, urmând ca aceste lu
crări să se îndestuleze din fondurile ce (o
misiunea va avea în viitor la dispoziţie ; 

Să se aprobe şi să se comunice direcţiei 
lucrărilor dela Stavropoleos încl)eierea (o
misiunii cu privire la incetarea provizorie 
a lucrărilor de restaurare a picturii dela bi
serica Stavropoleos, încl)eiere ce se alătură 
prezentului proces-verbal. 

Terminându -se cl)estiunile la ordinea zilei, 
P. S. Nifon ia din nou cuvântul ,  arătând 
că, deşi legea prevede ca preşedintele (omi
siunii să fie numit de ministru, totuşi e bine 
ca membrii să se înţeleagă asupra persoa
nei  ce cred dânşii că este mai potrivită a i 
se oferi această demnitate, recomandând-o 
d-lui ministru pentru numire. In acest scop 
P. S. S. nu se îndoeşte că are asentimentul 
întregei (omisiuni, propunând a se reco
manda d-lui ministru ca viitor preşedinte pe 
d. dr. C. 1. Istrati, ceeace Comisiunea aprobă 
şi decide a se aduce la cunoştinţa d-lui mi
nistru prin procesul-verbal al şedinţei. 

D. dr. C. Istrati mulţumeşte pentru dis
tincţiune şi spune că propunerea P. S. Nifon 
ca Comisiunea să designeze pe preşedinte 
cl)iar dacă legea nu prevede aceasta, e b ine 
să se aducă la îndeplinire spre a se stabili 
un uz în această privinţă. Şi dacă aceasta e 
necesar pentru numirea preşedintelui , cu atât 
mai mult e necesar pentru numirea mem
brilor (omisiunii, aceasta fiind  în măsură a 
face recomandările în aşa fel încât să se 
·satisfacă necesitatea armoniei în lucrări şi 
în specialităţile diferite ce membrii repre
zintă în Comisiune. 

Având aceasta în vedere d. Onciul reco
mandă pentru locul devenit vacant de mem
bru pe d. profesor V. Pârvan, motivând re-
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comandarea, atât pe faptul că d-sa a mai 
fost membru al .Comisiunii cât şi pe faptul 
că acum când Comisiunea are sub condu
cerea ei şi săpăturile arbeologice, e necesar 
ca d. Pârvan care s'a afirmat ca un specia
list pe acest teren, să fie cbemat în sânul  
Comisiunii  spre a reprezenta anticbitatea 
clasică. 

D -nii Pangrati, Murnu ,  dr. Istrati şi P. S. 
Nifon, se declară de acord cu această re
comandare, susţinând-o. Se decide deci ca 
ea să fie adusă la cunoştinţa d-lui ministru ,  
tot prin procesul-verbal al şedinţei. 

In sfârşit Comisiunea decide, după pro 
punerea P. S: Nifon să se aşeze portretul 
mult regretatului J. Kalinderu în sala de şe
dinţe a Comisiunii şi, după propunerea d-1 u i  
Pangrati, să s e  facă un bust al  răposatul u i 
pentru acea salei 

Dr. C. /. Istrati, Episcopul Nifon, D. On
ciul, E. A. Pangrati, Gr. Cerkez, G. Murn u. 

Monitorul Oficial N o .  216 din 2 9  Decembre 1913. 

XXIV. Şedinţa dela 20 Decembre 

Preşedinte : C. G .  Dissescu, ministrul cul
telor şi instrucţiunii ; 

Membri prezenţi : P. Sf. S. Episcop Nifon 
a l  Dunărei-de-Jos, Dr. C .  I. Istrati, D. On
ciul ,  E. 1\. Pangrati, G r. Cerkez şi  G .  Mum u. 

Secretar : J\1. Lapedatu . 
D. ministru spune că, urmând a pleca în 

străinătate pentru căutarea sănătăţii, a con
vocat Comisiunea spre a-i aduce la  cunoş
tinţă că, potrivit recomandării d-lor membri, 
d. Dr. C. !.  Istrati, a fost numit preşedinte 
al Comisiunii. !\rată apoi că corpurile legiui
toare au  votat nuoi fonduri pentru lucrări 
şi întreabă dacă Comisiunea are lucrări mai 
urgente de aprobat, înainte de plecarea 
d-sale. 

D. Dr. C.  J. Istrati, spune că deocamdată 
nu e nimic urgent, că l ucrările curente s'au 
îndeplinit şi că ceeace mai este de aprobat 
se va face după vacanţă. 

In urmă se scbimbă unele păreri cu pri
vire Ia viitorii membri ai Comisiunii . In  le
gătură cu aceasta d. Cerkez roagă pe d. mi
nistru să binevoiască, ca unul  ce a arătat 
deosebit interes Comisiunii, alcătuind cu mult 
r<.>gretatul I .  Kal inderu, noua lege pentru con
servarea şi  restaurarea monumentelor isto
rice, după părăsirea ministerului ,  a veni în 
mijlocul Comisiunii ,  acceptând locul de mem
bru rămas vacant. 

D. ministru acceptă şi mulţumeşte, iar Ca
misiunea decide a se recomanda această 
numire prin procesul ·  verbal de şedinţă, după 
cum s'a făcut aceasta pentru d. C. I .  Istrati, 
ca preşedinte în locul regretatului I. Kalin
deru şi pentru d.  V. Pârvan, ca membru, în 
locul d-lui Dr. C. I .  Istrati. 
h\onitorul Oficial, No. 235 din 22 Ianuarie (4 Februarie) 1914 
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R E D A C Ţ I A : 
'SECRETARIATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

Administratia Casei Bisericii, Bucureşti, str. Lueger, 26. 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele 
LIBRARII DIN BUCUREŞTI 

prin cari se fac abonamente şi se pot procura colecţi i complete din 
an i i  precedenţi (afară de anul 1 908). 

ABONANEIYTUL IN ŢARA ŞI STRĂINĂTATE : 

PReŢUL A�PATRU FASCICOLE PLUS PORTUL. 
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