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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 D ESPRE 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 Comisiunii Monumentelor Isto
rice, mă socotesc dator a vă pune în curent
cu starea şi n evoile 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 linia 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 n umai întinderea vecl)iului oraş, dar şi
amănunte asupra construcţiunilor din interior
şi s'ar p utea salva material, obiecte şi mo
numente, cari altfel sunt expuse instrăinării
sau distrugerii.

Aproape nu e l ucrare intreprinsă in cu
p ri!Jsul vecl)iului oraş, care să n u 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 şantierului naval, săpându-se nişte
fundamente, s'a dat de o serie de morminte
romane de cărămidă, boltite, cari după cre
dinţa inginerului şef « n u prezentau nici o
însemnătate». Caracteristic este că oasele
scoase din ele s'au înaintat parcl)etului. S'a
remarcat n umai 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 n umai la u n capăt,
dar, cu toată făgăduiala, mi s'a spus că n u
s'a p utut 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
m intesc 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
liniei 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 m uzeul ce am întocmit în clădirea iiceu
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
pământului gras pentru flori depe platou l
turn u l ui, s'au găsit gl)iulele de piatră d e
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 împăratului Caracalla. Dom
nul p rimar al comunei, D r. C. G ruescu, care
a arătat interes şi m'a sprijinit în apărarea
monumentelor din oraş, mi .. a făgăduit că
pe de o parte va l u a 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
l u 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 materialul ce ar
p utea ajuta la o reconstituire exactă. cum
am păstrat şi pe cel din interior.
Şi cu prilejul acestei descoperiri am con
statat cu d urere lipsa de pregătire a publi
cului nostru. U n domn avocat, fost deputat,
cu un domn major şi 2 soldaţi au scos cu
pârgl)ii inscripţiunea de mai sus, ale cărei
ultime 2 rânduri erau zidite sub masa de
piatră A..' arătată în plan. 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 n umele cunoscut
al lui Caracalla şi acela al comunităţii care-i
ridică monumentul şi care sub Septimiu Se
ver fiind ridicată le rangul de colonie, J m
prumută şi numele acestui împărat.
D upă 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.
-...

;

::
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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, continu u expus ruinării
şi nesocotirii lui 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 n e 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 1 896, să se întindă şi asupra ce
tăţuei din g rădina p ublică, unde stă ascuns
un important material istoric.
3. Obţinerea fondului necesar construirii
u n u i local propriu pentru m uzeul 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
monumentel or 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-

http://patrimoniu.gov.ro

J.!l

O F I C I A L E

nicipiul şi colonia D robetae. 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, m ulţumindu-se cu scoa
terea materialului căzut ; zidurile cari tra
versează strada să se perforeze atât numa i
cât cere nevoia canalizări i ; să se cruţe şi să
se păstreze orice material de valoare ar
cl)itectu rală, sculpturală, epigrafică, etc., în
credi nţându-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 cursului superior de liceu, pe cari-i
interesez la aceste descoperiri . Cu învoirea
Ministerului, 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 m ăsura 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 materialul necesar şi care va ră
mâne averea m uzeului 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 punctului 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 lucrările 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
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A.

Masă de zid cu dimens.

a.

Firidă !a suprafaţa cu dimens

a·

·

A'

a'

.

1 m . 27 lung.

�

1 m. 1 6 ăţ
:
1 m. - malţ.

j
l

O m. 30 lung.
O m . 30 lăţ.
O m. 30 înălţ.
în interiorul zidului cu intrare îngustă.

Masă de zid cu dimens.

Firidă deasupra mesei A-, cu
dimens

.

{

f
l

1 m. 27 lung.
O m. 84 lăţ.
1 m - înăJţ.

O m 48 lung.
O m. 26 lăţ.
O m 54 înălţ.

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.
D

Dimensiunile, luate de mine, sumar, sunt :
Lungim'?a întregii clădiri, scăzând absida, 8 m. 75
. 5 m . 50
Lăţimea . . . . .
. O m. 88
Grosimea zidurilor .
Inălţimea actuală .
. 1 m. 90

Materialul : 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
terialul dinpreju r. Voi u comunica atunci şi
desenul obiectelor ce s'au găsit.
lnscripţiunea găsită pe platoul cetăţuei din
grădina publică din Turnu-Severin.

http://patrimoniu.gov.ro

142

BULETIKUL C OM I S IUN I I MONUME�TELOR I ST O R ICE

I M P · CAES · L

·

SEPT

·

I l
SE\ERI P I

AVO · A RAB · A D I · PART-,
I l
MAXIM! · f
D IV · M · ANTN\I
PERT

·

·

P I I G ERM · SARM

I l

ANTON\!
HADR

·

PII
ABNEP

PART ET D IVI
M

·

·

NEP

PRONEP
·

D IV I

·

·

DIVI
D IV I

1
T RA I-/li

N E R\!'E ADNEP

AVREL · ANTONINO · AVO

R · P · CO L ·

·

S E PT · 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.
' > Datarea inscripţiunei am făcut-o după titulatura lui L. Sept.
Sever, căruia ii lipseşte aci titlul de «Britanicus» prim it in 210.
păstrănd însă pe acela de «Parti)ieus Maxim us» prim it in 192.

MEMORIU ASUPRA. LUCRARILOR EXECUTATE LA. CETAŢUIA. (IA.Şl) IN 1 9 1 2
Continuarea construcţiei chiliilor nouă.
Materiale.
Piatra n ecesară 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 temeliile 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 i n voiite de cloitr e 
p recum 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 şi 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 scând u ra 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
m utat 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 j umătate 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
tului. Unul mai mare pe şapte coloane Ia
intrarea principală şi unul mai mic numai
-
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