ANSAMBLUL MEDIEVAL TÂRZIU
DE LA ŞERBEŞTI, JUDEŢUL N EAMŢ
de Dan Mihăilescu
Cercetarea istorică a comunitlitilor locale, prioritate a istoriografiei contemporane,
a reprezentat din totdeauna o provocare, izvorâtli din interdisciplinaritatea cercetării
şi multiplele valente economice, demografice, sociale, politice, spirituale etc. care pot
caracteriza produsul obţinut. În acest context, socotim util demersul nostru de apro
fundare a unor realitliţj istorice care, chiar dac! punctuale, ofer!, credem, o imagine
intregitoare asupra devenirii complexului zonal care este tinutul Neamţ.
Complementarietatea izvoarelor arheologice şi istorice, ca şi amprenta ilustrei
familii Cantacuzino au fost dintre argumentele multiple, cele mai convinglitoare in
opţiunea pentru cercetarea satului Şerbeşti şi a ansamblului medieval din incinta
aşezării. Remarcat de Nicolae Iorga in cursul unei clilătorii spre Rlizboieni, ansamblul
compus dintr-o "biserică răzleaţă" şi "lângă biserică, intre arbori, o curte boierească" 1
conferă satului Şerbeşti o notă particulară şi atractivitate, valabilă cel puţin in cazul
nostru, pentru cercetarea istoric!.
Localizat geografic pe drumul care uneşte Piatra-Neamt de Roman, satul Şerbeşti
este străbătut de un afluent al Cracăului, Pârâul Alb. Prima atestare documentară
coboară in secolul al XV-lea, la 1 4922, ceea ce nu exclude o vechime mai mare a
aşezării. Această epocă anterioară este acoperită de prezenta vestigiilor arheologice
3
care atestă o locuire in zonli încă din neolitic , continuând cu epoca bronzului şi cea
4
a fierului . Nu lipsesc mărturiile arheologice aparţinând perioadei etnogenezei 5, con
tinuând cu cele din epoca inedievală6 , intre care şi monede7 •
(1)
(2)
(3)
(4)

N. Iorga. Descrieri de călătorie spre Războieni, i n Floarea Darurilor, voi. II, din 9
septembrie 1907, p. 375.
D.R.H., 1 980, A. Moldova. voi. III, doc. nr. 1 1 1 , p. 220.
N. Zaharia. M. Petrescu Dâmboviţa şi Em. Zaharia. Aşezări, Buc., 1970, p. 368-379,
Silvia Marinescu-Bâlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Buc., 1 974,
p. 168- 1 69.
M. Petrescu Dimboviţa, Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzului şi inceputul
epociifierului în Moldova, in SC1V, IV, 1 953, nr. 3-4, p. 667 şi urm.; ldem, Date noi
relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfârşitul epocii bronzului şi inceputul
Hallstatt-ului din Moldova, in ArhMold., II-III, Buc., 1964, p. 225; Şt. Cucoş, Cultura
amforelor sferice in depresiunea subcarpatică a Moldovei, in MemAntiq., nr. IX-XI,
1958, p. 1 43; M. Zaharia. M. Petrescu Dimbovita, Em. Zaharia. op. cit., p. 369; Şt.
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Fig. 1 . Şerbeşti. Biserica "Sf. Gheorghe". a) foto latura sudică; b) planul general.
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Referitor la prima atestare documentară, aceasta atribuia satul lui Crăciun Belcescu,
între nepoţii căruia se împărţeau "sate şi ocini pe Pârâul Alb şi anume: Belceştii şi
8
Negoieştii precum şi două părţi din Şerbeşti de pe celălalt Pârâu Alb" . Actul, datat
30 martie 1492, era emis de cancelaria domnească a lui ,Stefan cel Mare.
Pentru secolul al XVI-lea absenţa izvoarelor documentare privind Şerbeştii a
impiedicat identificarea proprietarilor şi reconstituirea circulaţiei proprietăţilor, părţi
de sate, de la un dcţinător la altul. Această lacună în planul consistenţei izvoarelor nu
este valabilă şi pentru secolul al XVII-lea, care beneficiază de informaţii numeroase
referitoare la Şcrbcşti, cuprinse în documentele epocii.
În secolul al XVII-lea, satul Şerbeşti, cu locuitori clăcaşi şi răzeşi, aparţinea lui
9
Coste Băcioc . Una din fetele acestuia, Tudosea, s-a căsătorit cu viitorul domn Vasile
Lupu, oferind jumătate de moşie şi de sat ca zestre. Şerbeştii devin astfel proprietatea
lui Vasile Lupu, încă din vremea când era numai un boier ambiţios.
Acesta construieşte biserica. Pisania, aşezată iniţial deasupra uşii de la intrare, apoi
pc turnul clopotniţei, are următorul text. "Cu voie tatălui şi cu conlucrarea fiului şi cu
săvârşirca Sfântului Duh, Eu seriosul şi iubitorul de Hristos, Ioan Vasile Voievod,
Domnul Ţării Moldovei am început şi săvârşit templul acesta în numele Sfântului şi
Slăvitului şi marelui mucenic Gheorghe spre rugă sie-şi doamnei sale Tudosea şi
iubitului lor fiu Ioan Voievod. Şi s-a început în luna martie 28 şi s-a săvârşit în luna
0
noiembrie 1 5 anul 7 1 45 ( 1 657)" (fig. 2) 1 . Deasupra pisaniei este stema Moldovei.
După înlăturarea lui Vasile Lupu, în 1 653, averea lui s-a împărţit, Şerbeştii ajun
gând in proprietatea lui Iordache Cantacuzino 1 1 • Devenind stăpânul moşiei Şerbeşti,
acesta va -:onstrui casa boierească de alături, aşa cum reiese dintr-o copie scoasă de
pe un catastif de la Iordache Cantacuzino Paşcanu, biv vei vistiernic 1 2 • Documentul

(5)
(6)
(7)

Cucoş, Contribuţii la repertoriul arheologic a/judeţului Neamţ, in MemAntiq., XVIll,
p. 5 1 .
M. Zaharia, M. Petrescu Dâmboviţa, Em. Zaharia, op. cit. , p. 369; Şt. Cucoş, op. cit.,
p. 5 1 :
Inedit e.

Elena lsăccscu, Te=aurul de monede medievale de la Şerbeşti, in MemAntiq., III. 197 1 ,

p.

499-5..,'+.

.

D.R.H., Ed. Academiei, Buc., 1980, A. Moldova, vol. lll, doc. 1 1 1, p. 220.
M. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Româneoscă şi Moldova Jin sec.
al XIV-XVJI-lea, Ed. Enciclopedică română, Bucureşti, 197 1 , p. 347-348.
( 10) Melchisedec. Biserica din satul Şerbeşti, jud. Neamţ, in Notiţe istorice şi arheologice
adunate de la 48 de mănăstiri şi biserici antice, Buc., 1 885, p. 132- 133; Gh. Balş,
Bisericile moldoveneşti În veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, Buc., l 933 , p. 128.
( I l ) Iordache Cantacuzino s-a căsătorit cu Catrina una din fetele lui Coste Băcioc, care a
primit şi ea jumătate de sat. Pentru viaţa in detaliu a lui Iordache Cantacuzino vezi N.
Stoiescu, op. cit., p. 365; 1. Tanoviceanu, inceputurile Cantacuzinilor În Ţările Române
şi Înrudirea lor cu Vasile Lupu, in Arhiva, III, 1 892, nr. 1, p. 1 4-43, 1. lbănescu,
Bicerica Tupila(i, laşi, 1 934.
( 12) f=vod de avere, copie scoasă de pe un catastifÎnvelit În şahtian roşu găsit la dumnealui
Iordache Cantacuzino Paşcanu biv ve/ vistiernic, in T. Cochescu, Uricariul, voi. V-VI,
p. 201 -206.

(8)
(9)

'

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

372

Dan Mihăilescu

a

b

5m
O
w w w

Fig. 2. Faţada şi planul general al fostei case boiereşti.
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relatează că prin căsătoria lui Toderaşcu Iordache, căsătorie care a avut loc in anul
1 65 8 la I l februarie, acesta a primit "o jumătate de sat ce este de la muma sa fata lui
Coste Băcioc şi jumătate i-am dat eu din cumpărăturile mele cu 20 de ughi şi i�am
făcut curte din piatră şi pivnite şi beciuri pe cheltuiala mea" 1 3 . Actul consemnează in
continuare: "am tocmit şi aşezat toate acestea şi cu voia fiului nostru Toderaşcu să se
ştie şi acest zapis s-au aşezat acum 7 mai 1 66 1 şi s-au aşezat dinaintea dumisale fratelui
vornicului" 14 •
Moşia Şerbeşti rămlne in proprietatea lui Toderaşcu Iordache Cantacuzino in
continuare, deoarece la 1 671 îşi inmormântează aici un fiu, aşa cum reiese din tra
ducerea inscriptiei de pe piatra de mormânt 1 5 .
Toderaşcu Iordache Cantacuzino, iubitor al cărţii şi interesat in cunoaşterea istoriei,
este ctitorul bisericii din Deleni, judeţul Iaşi. A murit in 1 68 5 şi este înmormântat la
Bisericani, alături de mama sa aşa cum arată inscriptia de pe mormânt pe care se află
săpată o acvilă cu două capete şi o coroană deasupra "Sub această piatră, aceste două
trupuri odihnesc a Catrinei jupâneasa lui Iordache Cantacuzino, vei vistemic, care s-a
pristăvit la 7 1 87 ( 1 679) şi a fiului lor Toader, care s-a pristăvit la 7 1 97 ( 1 685) şi s-a
adus de fiul său Vasile vei spătar, scos la Ţarigrad cu cheltuiala fericitului domn,
Şerban Cantacuzino şi Saftajupâneasa lui Toader vistier, cu fiul Ioan, care s-a pristăvit
în anul 7 1 82 ( 1 674), lăsând lumea aceasta s-a mutat in veşnica viată" 1 6 •
Şerbeştii revine prin moştenire, fiului său Ilie Cantacuzino Deleanu 1 7 , căsătorit cu
Maria, fiica lui Miron Costin. Acesta va creşte copiii fratelui său, Ionită Iordache
8
Şerban şi Toderaşcu 1 . Moşia Şerbeşti este moştenită de fratii Iordache şi Toderaşcu
Cantacuzino, aceştia fiind în relatii bune cu domnitorul Grigore al III-lea Ghica. La
�.:ăsătoria fiicei sale Safta cu Constantin Dimitrie Cantacuzino Măgureanu, Iordache
Cantacuzino Deleanu dă acesteia ca zestre partea de·sat ce îi revine de la unchiul Ilie.
Documentul menţionează că: " ... rămânând un anume sat Şerbeştii la Neamt şi cu
vecini şi cu casă de piatră, cu biserică de piatră cu şase silişte împrej ur a unchiului
meu Ilie Cantacuzino vistiernicul ce împărţeam cu fratele meu Todiraşcu în două, i-am
dăruit partea mea pentru satul Horodniceni cu alte silişti ca să nu-i pară rău de acea
9
danie domnească şi ne-am dat şi scrisori" 1 .

( 1 3)
(14)
(15)
(1 6)
( 1 7)

Ibidem.
Ibidem.
Gh. Balş, op. cit., p. 545.
G.l. Lahovary, Marele dictionar geografic al României, Buc. 1898, voi. 1, p. 409.
Aşa cum afirma Iorga, Ilie Cantacuzino s-a amestecat cu folos şi pagubă in uneltirile şi
dezbaterile timpului. in anul 1 705, acesta devine mare vistiernic al Moldovei şi mentor
al domnitorului Antioh Cantemir. Î ntrucât relaţiile sale cu domnitorul Mihai Racoviţă nu
au fost prea bune, Ilie Cantacuzino Deleanu, pleacă in Ţara Românească de unde se
intoarce in timpul lui Nicolae Mavrocordat., (apud. Ştefan S. Gorovei, Cantacu:zinii
moldoveni /, in Magazin istoric anul XVII, nr. 4 ( 1 93) aprilie 1 983, p. 1 7).
(18) Dintre aceştia Iordache Cantacuzino Deleanu căsătorindu-se cu Ecaterina, sora
domnului Mihai Racoviţă, va face carieră devenind mare vistiemic, mare spătar, mare
vomic al Ţării de Sus şi al Ţării de Jos, apoi mare logofăt (apud. Şt.S. Gorovei,
Cantacu:zinii moldoveni Il, in Magazin Istoric an XVII, nr. 5 ( 194) mai 1 985, p. 1 5-1 6).
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Fig. 3 . Ruinele (a) şi planul (b) hanului de la Şerbeşti.
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Satul Şerbeşti, ajunge astfel la Ioniţă Spătarul, fiul lui Toderaşcu "şi acesta plin de
evlavie, se simte dator să facă din nou clădirea aşa cum este astăzi"20 . Tot Ioniţă
Cantacuzino repară şi biserica, aşa cum reiese din însemnarea de pe un octoih de
Râmnic, din anul 7258 ( 1 750) dat bisericii din Şerbeşti "unde se cinsteşte şi se
prăznuieşte hramul Marelui Mucenic Gheorghe, care a doua oară de mine s-au tocmitu
21
şi s-au acoperitu cu toată cheltuiala mea pentru pomenirea mea şi a părinţilor mei" .
De asemenea cu această ocazie Ioniţă Cantacuzino a dăruit bisericii un potir, un
apostil, o evanghelie şi o psaltire. Tot el a dăruit şi un clopot pe care stă scris "acest
clopot s-a flicut de dumnealui Ioan Cantacuzino Vomic leat 1 780 şi s-a dăruit bisericii
noastre din Şerbeşti"22.
La inceputul secolului al XIX-lea, această moşie aparţinea agăi Ilie Cantacuzino
aşa cum reiese din condica visteriei Moldovei din anul 1 81 6. Moşia avea nouă sate;
23
82 de bimici şi 235 de lei suma banilor . După moartea lui Ilie Cantacuzino, moşia
Şerbeşti este stăpânită de cei doi copii ai acestuia Constantin Ilie Cantacuzino şi
2
Alexandru Ilie Cantacuzino 4 . Aceştia au înfiinţat la Şerbeşti una din primele şcoli
particulare in 1 842. Şcoala avea 30 de elevi iar ca învăţător se distinge Mihalache
25
Melchisedec Şteflinescu .
Deşi prin testamentul flicut in iunie 1 87 1 principesa Elena Cantacuzino ruga pe
nepotul de frate al soţului său, prinţul Alexandru Costache Cantacuzino "de a face tot
posibilul de a nu înstrăina moşia Şerbeşti de la familia Cantacuzino, căci aş ţ;lor �ă se
26
transmită această moşie in familie din neam in neam şi dcscendenţilor" , Şecbeştii va
fi scos la licit'lţie şi cumpărat de doctor E. Riegler in 1 880.

După l 8 SO, biserica, ctitoria lui Vasile Lupu şi îngrijită de boierii Cantacuzini, ·a
deveni biserică de sat, fiind întreţinută de preoţi şi de enoriaşi, dar şi de noii proprietari .
Astfel, biserica va fi reparată in 1 892 când se va inlocui acoperişul, dar şi in 1 923 când
s-a acoperit din nou, a fost curăţată afară şi înăuntru, acum fiind şi parţ1al pictată. Noii
proprietari, prin Elena dr. E. Riegler, au dat bani pentru reparaţii ş· ·�;J dăruit diferite
( 19) l.B. Cantacuzino, Extras din condica defamilie a Cantaczdnilor din Moidova, în
Arhiva, anul 1902, XIII, martie-aprilie, nr. 3-4, p. 1 84.
(20) N. Iorga, op. cit. , p. 376.
(2 1 ) Pr. D. Săvescu, Monografia bisericii Sf Gheorghe din Serbeşti, jud. Neamţ, cap. Cărţi
şi însemnări de pe ele, în Apostolul, anul V, nr. 7-9, iulie-sept. 1939, p. 9.
(22) Ibidem, an V, nr. 10- 1 2, oct.-dec., 1939, p. 1 8.
(23) N. Iorga, op. cit., p. 376; C. Istrati, Condica visteriei Moldovei pe anu/ 1816, Supliment
a/ Institutului de Istorie şi Arheologie, laşi, Ed. Academiei, 1979, p. 9.
(24) Constantin Ilie Cantacuzino a încetat din viaţă în vârstă de 58 de ani în anul 1 854
octombrie 8, iar Alexandru Ilie a murit în anul 1859 la Karlzbad şi adus în ţară la
Şerbeşti de soţia sa Elena Cantacuzino (născută Mavros) în anul 1 869. (Pr. D. Săvescu,
op. cit., în Apostolul, anul V, nr. 1 0- 1 2, oct.-dec., 1 939, p. 1 3).
(25) V. Bârlădeanu, Episcopul Melchisedec, în Revista D.O.R., mai 1 932, p. 345; C.
Prangati, Din istoricul invăţământului injudeţul Neam(. Institutele particulare, în
MemAntiq., XII-XIV, p. 200.
(26) F.A.S. Neamţ, fond Prefectură, dosar 9/1973, fila 5.
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27
obiecte . Prin căsătorie moşia revine familiei Bălăceanu Stolnici, iar din 1945 statu
lui.
Conacul Cantacuzino din Şerbeşti, alcătuieşte împreună cu biserica "Sfântul Ghe
orghe" şi mteşul din aceeaşi localitate, un grup de monumente importante pentru
arhitectura din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea.

Conacul este o construcţie fără etaj cu pereţii masivi de piatrA şi cllrămidll, boltitA
. . . .
.
28
cu arce moldoveneştl ŞI m1c1 cupo1 e s fience .

Locuinţa boierească cuprinsă intr-un parter inalt ridicat deasupra unor pivniţe se
compune dintr-o sală ax care străbate clădirea de la un capăt la altul, acoperită cu un
leagăn pe arc dublu, care dădea acces camerelor, aşezate de o parte şi de alta, destul
de mici ca dimensiuni, acoperite cu bolţi mănăstireşti sau simpli semicilindri. Una din
cheile acestei bolte - singura vizibilă astăzi - este decorată cu un motiv flora! care
aminteşte de cele ce împodobesc bolţile şi scuturile decorative ale unor tumuri-clopo
2
tniţe din aceeaşi vreme (Dragomima, Golia) (fig. 3) .
Casa boierească de la Şerbeşti se aseamănă prin plan cu acea de la Pribeşti-Vaslui,
cu casa Cantacuzino-Paşcanu din Paşcani, dar se diferentiazA prin dimensiuni şi numAr
de camere. Aspectul iniţial al acestei case se poate imagina făcând abstracţie de etajul
adAugat, clădirea cu un singur cat fiind acoperită cu cuşma unui acoperiş in pantă
rapidă (fig. 3/ 1 )30.
Lângă casa boierească era zidită şi biserica din piatră. Casa era legată de biserică,
printr-o alee care, străbătând parcul, te conducea printr-o portiţă deschisă in zidul de
imprejurare al curţii boiereşti la biserică, unde marele proprietar se ducea la fiecare
sărbătoare citind in strană Cazania şi dând apoi oamenilor sfaturi de cum trebuie să se
poarte ca gospodari şi ca buni creştini3 1 •
32
Ambele sunt construite pe o statiune cucuteniană . B iserica ridicată de Vasile
33
Lupu şi Doamna Tudosea intre 28 martie şi 1 5 noiembrie 1 637 poate fi considerată
ca monument ce întruneşte trăsăturile caracteristice ale edificiilor rel ioase ale epocii
lui Vasile Lupu şi implicit a primei jumătăţi a secolului al XVII-lea .

�

(27) N. Iorga, op. cit., p. 376; Pr. D. Săvescu, op. cit. , în Apostolul, anul V, nr. 1 0- 12,
oct.-dec., p. 1 8 .
(28) M. Drăgotescu, D. Bârlădeanu, Gh. Bunghez, Monumente istorice dinjudeţul Neamţ,
Ed. Merediane, Buc., 1971, p. 62-63.
(29) Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii in România, Ed. Academiei, Buc., 1 %3, voi. Il, p.
70-7 1 ; Istoria artelor plastice din România, Ed. Merediane, Buc., 1 970, voi. Il, p. 124;
V. Drăguţ, Arta românească, Ed. Merediane, Buc., 1982, voi. 1, p. 341-342.

(30) Gr. Ionescu, op. cit., p. 7 1 .
(3 1 ) C . Matasă, Călăuzajudeţului Neamţ, Ed. Cartea Românească, Buc., 1 929, p. 1 82-1 83.
(32) Ipoteză susţinută şi de colega noastră Elena Ciubotaru care a făcut in perioada
mai-decembrie 1 994 o serie de observaţii arheologice in comuna Ştefan cel Mare la
... .
biserica "Sf. Gheorghe" (cf. Elena Ciubotaru, Date arheologice privind biserica "Sf
Gheorghe " de la Şerbeşti, jud. Neamr, mss.).
(33) Gh. Balş, op. cit. , p. 128; M. Dragotescu, D. Bârlădeanu, Gh. Bunghez, op. cit.,
p. 61-62, Melchisedec, op. cit. , p. 1 32- 1 33; Pr. D. Săvescu, op. cit. , p. 15-16.
(34) A. Donjanski, V. Simion, Arta in epoca lui Vasile l.upu, Bucureşti, 1 979, p. 3 1 .
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Planul este asemănlltor cu al bisericii Sf. Sava din Iaşi, Buciuleşti, Bozieni, Budeşti
35
în judeţul Neamţ şi Sîantul Gheorghe din Galati • Este de plan triconc, cu false abside
marcate la exterior de doull .decroşuri, cu un sridvor pe fatada de sud a pronaosului,
peste care se înalţll turnul clopotniţll (fig. 4/1 ) 6 .
Biserica nu are soclu şi nici semipilaştri. La o înlllţime de un metru doullzeci de la
pllmânt, este un brâu de cllrllmizi dinţate ce înconjoară biserica - în afarll de pridvor
- ceea ce denotll cll pridvorul este un adaos ulterior. Cllrllmizile nu sunt scoase în relief,
ci este o sculptură în zid, ca dinţii upui fierăstrău, v1site rudimentar în roşu. De la
acest brâu dinţat, câmpul este vllruit în alb (fig. 4/2)3 .
Mai sus de ferestre, sunt două rânduri de ocniţe de o perfectă simetrie, cele de sus
mai mici decât cele de jos, ce înconjoară biserica· în intregime, cu pridvor cu tot.
Ocniţele sunt vopsite alternativ una roşu, alta albastru inchis, flră ca aceste ocniţe sll
38
fie pictate cu icoane • La un metru mai sus de aceste ocniţe, sub streaşină, este un
rând de cllrămizi dinţate scoase în relief, spre deosebire de brâul de jos unde cllrllmizile
dinţate sunt mai mari decât cele de sus.
Deasupra cornişei, streaşina se sprijină pe console cu oarecare înflorituri, pe care
sunt bătute scânduri ce sunt de provenienţă mai noi, din 1 923, când s-a reparat
biserica3 . Ocniţe sunt şi la pridvor. Î ntr-o ocniţă a pridvorului din faţă, deasupra uşii
principale este o piatrll sculptat! datată 1 848, ceea ce ne facem să credem că atunci
s-a construit pridvorul cu turnul clopotniţă. Reparaţia s-a flcut de către boierii ctitori
Alexandru Ilie şi Elena Cantacuzino. Tot atul\ci s-a luat şi pisania care era din piatră
0
sculptată şi care era în altă parte şi s-a aşezat deasupra uşii vestice a pridvorului4 .
Turnul clopotniţă este aşezat deasupra pridvorului, iar la intrarea în pronaos se mai
păstrează portalul original cu muluri în retragere succesivă îmbinate cu arc frânt şi
baze prismatice bogat ornamentate.
Cupola pronaosului este susţinută de arce dubluri, iar cea a naosului prezintă şi arce
piezişe. Între aceste două încăperi, un arc masiv este tot ce a mai rllmas dintr-un perete
cu două coloane şi trei deschideri existente iniţial. Catapeteasma actuală este executată
în anii 1 942- 1 943 după modelul celei vechi4 1 •
De-a lungul veacurilor, biserica din Şerbeşti a suportat numeroase prefaceri şi
2
peticiri, însă cu toţi anii de părăsire prin care a trecut, păstrează stilul original4 . Cel
mai nefericit dintre adaosuri constă în ridicarea turlelor cu acoperllmânt piriform care
nu au nimic comun cu epoca lui Vasile Lupu.
(35) Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii in România, p. 46; Idem, Arhitectura de-a lungul
veacurilor, Ed. Academiei, Buc., 1 982, p. 342.
(36) A. Donjanski, V. Simion. op. cit., p. 32.
(37) Pr. D. Săvescu, op. cit., în Apostolul, anul IV, nr. 6-7, iunie-iulie, 1 938, p. 6.
(38) Ibidem, p. 5-6.
(39) Ibidem.
(40) Ibidem.
(4 1 ) M. Dragotescu, D. Bârlădeanu, Gh. Bunghez, op. cit., p. 62.
(42) N. Iorga, op. cit., p. 375.
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Această biserică, care la prima vedere pare fără eleganţă şi fAră mult meşteşug, este
totuşi interesantă, căci prezintă princ iile caracteristice ale bisericilor mai simple
moldoveneşti din acest mijloc de veac .

.W

Cel de al treilea monument din ansamblul feudal de la Şerbeşti este hanul sau
44
rateşul . Acesta se deosebeşte de tipul de han muntenesc, alcătuit dintr-o incintă,
delimitând o curte interioară înconjurată cu construcţii pe două sau trei nivele. Curtea
descoperită este înlocuită cu o vastă clădire adăpostită sub cuşma unui acoperiş şi
prevăzută cu două porţi mari. Î n interior, patrulaterul nu este secţionat decât în câteva
mici despărţituri, rezervate cârciumii, bucătăriei şi locuinţei călătorilor de vază. Aceste
camere sunt dispuse fie de-a lungul unei singure laturi lăsând un coridor central până
la poarta din faţa posterioară, fie tot pe ambele laturi, dar numai la faţada de la intrare.
Cea mai mare parte a clădirii, rămasă liberă de o parte şi de alta, era cuprinsă sub
masiva şarpantă, aparent din interior a acoperişului, sprijinită uneori pe stâlpi de lemn
sau cărămidă - aşa numita şandrama.
Sub şandrama găseau adăpost şi apărare laolaltă, călători, atelaje şi mărfuri, c-- e
intrau seara pe una din porţi şi plecau a doua zi pe cealaltă, iar hanul era ferit de atacuri
nocturne prin micşorarea ferestrelor până la dimnesiunile unei simple metereze şi prin
ferecarea din interior cu diUgi sau bârne a porţilor45 .

Hanul sau rateşul de h Şerbeşti, era aşezat la jumătatea distanţei dintre Tupilaţi şi
Piatra-Neamţ (fig. 5/1 ) . Regăsim aici gangul central mai larg decât toate compartimen
tele laterale cu cele două intrări terminate în arc subînălţat, una fiind zidită ulterior,
gang mărginit de trei încăperi spre răsărit şi două spre apus -- cârciuma şi camera
hangiului -- ultimele încadrând scara către beci, care porneşte din gangul central.

(43) Gh. Balş, op. cit., p. 128.
(44) Cuvântul rateş (ratoş) provine din germanul rathaus, insenmând primărie (N. Iorga, Din
te:aurul de artă botoşănean, în B.C.M.l., XXXI, 1 938, f. 95, ian.-febr., p. 12). Este

desigur un proces de translaţie lexicală întâlnit frecvent, inlesnit poate de complexitatea
functională a rathausurilor din oraşele germane ce cuprindeau intre altele magazine de
negustori (cf. V. Drăghiceanu, Zidurile Băniei Craiovei, in B.C.M.l., III, 1 910, p. 194),
crame sau berării (Ratekeller Der Grosse Brochaus Handbuch des wiessens in Zwanzig
Bll.nder, Leipzig, 1930, vol. III, p. 18). Filiera este, aşa cum s-a prezentat de cercetările
actuale (Istoria artelor plastice in România, voi. Il, p. 1 33) poloneză (ratuşa - primărie,
mai ales urbană). Termenul apare in documente din 1 787, 1 798, (cf. N. Stoicescu,
Repertoriul, p. 149) şi 1 830 (Documente privind istoria economică a României, seria A,
voi. Il, Moldova, p. 1 38-1 39), sub formă de ratoş, in harta rusească de la 1 835, (cf. C.C.
Giurescu, Principatele române de la inceputul secolului al XIX-lea. Constatări istorice,
geografice, ecumenice şi statistice pe temeiul hăr(ii ruse din 1835, Buc., Ed. Ştiinţifică, ·
1 957, p. 1 57- 1 60), sub acela de ratus, şi el se generalizează, indicând in Moldova hanul
de la drumul mare, din mediul rural sau semirural al târgurilor (apud. M. lspir, Ratoşele
din Moldova, in Revista muzeelor şi monumentelor istorice şi de artă, nr. 1, 1976, p.

2 1 -26).
(45) Istoria artelor plastice, voi. 11, p. 133; M. Ispir, op. cit., p. 23 (in articolul menţionat

autorul face o analiză in detaliu a rostului construirii acestor hanuri, în contextul
dezvoltării economice a secolului al XVlll-lea şi o de>criere a lor din punct de vedere
arhitectural).
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Şandramaua este redusă ca dimensiuni şi lipsită de stâlp ii interiori. Ferestrele cu spaleţi
evazati către interior, sunt terminate cu arc de săgeată mică, cu ancadramentele de
tencuială care subliniază efortul meşterului de a prelua un motiv tipic ·pentru barocul
46
transilvănean (fig. 5/2) .
Rusticizarea şi neînţelegerea motivului sunt dovedite Ia Şerbeşti de faptul că
formele plate din tencuială care subliniază naşterea arcului, sunt coborâte mult mai jos
de acest punct. Stângăciile meşterului însă, departe de a prejudicia ansamblul cons. .
.
7
trucţ1e1, 11 sporesc expresiVItatea4 .
Faţadele sunt ritmate prin obişnuitul sistem al panourilor delimitate de pilaştri
drepţi, panouri care sunt aici dreptunghiulare ca Ia Tupilaţi, reflectând un proces de
clasicizare al formei, o simplificare tipic provincială. Această clasicizare se petrece Ia
comişa alcătuită din profile drepte. Gurile de aerisire ale podului, rombice, sunt
asemănătoare celor de Ia Tupilaţi. Remarcăm şi adaosul unei uşi de Ia şandrama
exprimat prin întreruperea pilastrului corespunzător Ia faţadă4 8 .
Făcând parte dintr-o moşie care a traversat, într-o formă sau alta, cinci secole de
istorie, satul Şerbeşti îşi leagă numele, după cum am văzut, de o serie de familii
importante din Moldova. Integrat specificului moldovenesc de moşie boierească cu
biserică şi conac, complexul în întregul său ilustrează pe lângă alte realităţi economice
ş· sociale caracteristice medievalităţii româneşti, tipul de viaţă boieresc, profund ataşat
de comunitatea locală, una ţărănească, din care boierul s-a ridicat şi pe care nu a
părăsit-o cu adevărat niciodată.
-·

.

L'ENSEMBLE MEDIEVAL TARDIF DE ŞERBEŞTI,
DEP. DE NEAMŢ
Resume
Bicn que Şerbeşti soit atteste en 1 492, cet habitat est beaucoup plus ancien.
Au XVIIe siecle ce village appartenait a Coste Băcioc et puis a Vasile Lupu qui a
construit l 'cglise . Â partir de Ia seconde moitie du XVIIe s. Ia village de Şerbcşti
appartiendra aux Cantacouzenes moldaves, branche Deleanu. Celui-ci va rester la
propriete des boyards Cantacouzenes jusqu'en 1 880.
Du point de vue architectonique, les monuments de Şerbeşti (le manoir, 1 'eglise et
l'auberge) prcsentent des clements specifiques de l 'epoque de leur contruction.

LECiENDE DES FICiVRES
Fig. 1 . Şcrbcşti. L"cglise "Sf. Gheorghe". a) photo cote nord; b) plan geneml.
Fig. 2. Fa�ade (a) et plan geneml (b) de l'ancienne maison de boyard de Şerbeşti.

�

Fig. 3 . Ruines (a) et plan (b) de l auberge de Şer şti .
'

(46) Mihai Ispir, op. cit. , p. 29.

(47) Ibidem.
(48) Ibidem.
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