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C:.m oaşterea din ce în ce mai amănunţită şi mai completă a tuturor
epocilor de creaţie culturală pe pămîntul românesc, a conexiunilor, a influen
ţelor, a evoluţiei din cadrul lor devine tot mai mult o necesitate imperioasă a
istoriografiei de la noi. Din acest punct de vedere valorificarea istorică şi
artistică a perioadei de timp ce precede întemeierii primelor formaţiuni
statale din evul mediu românesc, deci a momentului în care se încheie de fapt,
în liniile sale esenţiale, procesul etnogenezei, stă în centrul atenţie i istorici
lor, arheologilor şi - mai ales în ultimul timp - a istoricilor de artă, ca o
sarcină de prim ordin.
Îmbogăţindu-se cu noi date şi cu interpretări noi în ceea ce priveşte
cultura materială şi spirituală de pe teritoriul României în prefeudalism
(secolele IV-X) şi în feudalismul timpuriu (secolele XI - XIV) şi folosind
cu precădere metoda de investigaţie arheologică modernă, concepută ca o
sinteză obligatorie a instrumentelor de cercetare în istoria culturii, studiile
de istoria artei ce au drept obiect epoca la care ne referim se află cu totul
la începuturile lor în ţara noastră.
Desluşirea manifestărilor artistice din această perioadă devine şi
mai complexă dacă se ţine seama de obiectul ce se are de cercetat - un
mileniu de istorie şi cultură materială privit prin unghiul creării frumosu
lui, în care alături de manifestări, puţin spectaculoase, e drept, ale fondului
autohton se surprind ecouri ale esteticii unor alte regiuni cu care teritoriul
de azi al ţării noa stre a fost în contact permanent : lumea bizantino-balca
nică, aceea orientală, de stepă şi iraniană, şi aceea central-euro peană, legată
de apusul continentului.
Dintre toate aspectele civilizaţiei acestei perioade cu mult cel mai
semnificativ, mai bogat ilustrat, mai însemnat pentru vehicularea de influenţe
şi de motive stilistice este, fără îndoială, acela al artei prelucrării metalelor.
Podoaba şi vasul de aur, argint sau bronz sînt în fapt cele ce reprezintă
- uneori ele singure în peisajul artistic al epocii - din veacul al IV-lea
pînă tîrziu, dincolo de pragul celui de-al doilea mileniu, principala formă
de manifestare a gustului şi a concepţiei despre frumos ale unor grupuri
etnice, cel mai semnificativ capitol de artă a populaţiilor migratoare germa
nice, slave, asiatice, aflate toate, cu intensităţi şi în epoci diferite, sub sem
nul unificator al artei romane tîrzii şi al celei bizantine, cu elemente şi
trăsături perpetuate pînă în şi chiar dincolo de pragul începuturilor propriu
zise ale artei medievale românesti.
Este un fapt îndeobşte ştiut că pentru o lungă perioadă de timp ce
începe cu sfîrşitul antichităţii clasice, cuprinzînd vremea migraţiei popoare
lor şi continuînd - pentru unele zone eurasiatice - pînă în plin ev mediu
'
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t impuriu, arta podoabelor şi argintăria sînt inve� tite cu funcţii � stetice şi,
uneori, extraestetice cu un rol preeminent. Dacă dm tcate vremunle metah.�l
prelucrat artistic fusese un simbol al bogăţiei şi al prestigiului posesorulm,
dacă aproape întotdeauna el se înscrisese, în arii şi perioade bine definite,
într-un curent sau într-un stil unitar - cuprinzînd deopotrivă şi alte t ipuri
de monumente de artă stilistic înrudite cu podoaba şi cu vasul de metal - ,
vremea la care n e referim constituie un moment de apogeu al acestui capitol
de artă.
Este cunoscută predilecţia pentru metalul preţios pe care o dovediseră
vechile popoare nomade ale ai:i� ichit �ţ i i eu� a�� atice, �ncepîfl:? cu sci Vi ş �
.
cu sarmaţii, cont inuînd cu goţn, hun11, gep1zn, avarn, slavn, bulgaru ş1
ungurii. De fiecare dintre aceste populaţii se leagă şi un capitol al artei
metalelor, iar trecerea t uturor acestor neamuri, sau stabilirea lor temporară
pe o parte sau alta a teritoriului de azi al României în secolele IV -XI n e
determină s ă dăm o atenţie - niciodată acordată pînă acum în chip siste
matic - celor mai însemnate piese de artă a metalelor din această perio<..1. d ă,
apte a reflecta gustul, tehnica, stilurile predilecte uneia sau alteia dintre
aceste populaţii ce au j ucat un rol de o anumită însemnătate în procesul
etnogenezei rom3.n2şti şi, uneori , în acela al primelor structurări artistice
din cultura noastră veche .
Î n ceea ce priveşte veacurile evului mediu timpuriu , în condiţii isto
rico-culturale mult schimbate faţă de etapa precedentă, legăturile artistice
cu aceasta clin urmă persistă. Arta metalelor la începuturile feudalismului
pe teritoriul carpato-clunărean înseamnă, ca şi , ele pildă, în domeniul cerami
cii de lux şi obişnuite, ducerea mai departe a u nora dintre tradiţ iile tehnice
şi, parţial, stilistice clin perioada anterioară. Aceasta se petrece, e drept ,
în prezenţa unor alţi factori de stimul, în acelaşi t imp factori ai unei unităţi
artistice, mai marcate pentru anume părţi ale teritoriului de azi al ţării
noastre (regiunea Dunării de Jos, în speţă) .
Arta vech e românească debutează , alături ele arhitectura ecleziastică
şi de ceramica smălţuită, cu vase şi podoabe ele metal preţios şi obişnuit
ce reflectă la noi , ca pretutindeni in Europa acelor veacuri , însemnătatea
pe care artele uneori impropriu denumite încă „minore" au avut-o în vehicu
� area. gustului contemporan medieval şi pe care o au, în continuare , pentru
istoncul ele artă, în circumscrierea unor zone stilistice şi ele cultură în perioade
încă J)Uţin cunoscute ale istoriei româneşti .
� arcina ce. n�-am asumat-o, aceea de a prezenta, în lini ile-i generale,
penod1zarea prmc1palelor monumente ele artă a metalelor din secolele
I V - XIV descoperite pe teritoriul actual al României , se completează cu
aceea a urmăriri i , pe cît posibil, a legăturilor pe care piesele de artă c e
�lfmeaz� a fLm;;ţ � jos aminţiţe le-au i!:�ut fU dife_r ite zone maiîns.�nmate de
ip.fluenţă, cu Onentul eurasiatic, cu sud}..lLbizantino-halcanic, cărorî11s-a
adăugat, mai tîrziu şi prin mai mulfe filiere, înrîurirea art ei occidentale
a; a cum au �':lnoscut-o zonele c_ e nti_al_ - şi est-ccntraLe.u.r.o.p.enesauceîe adria
ţ_g:_e., cu care unele regmm ale teritoriului românesc au fost în strîns contact
în evul mediu timpuriu .
.

·
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PR OBLE ME GENER A LE A LE A RTEI PR E LUCRĂRII
META LELOR ÎN S ECOLELE I V -X I V
Sfîrşitul antichităţii greco-romane cunoaşte o E adicală transformare
în cîmp ul art� sub dublul asp ect stilisti� şi tehni_s_P vol uţi a arhitecturii,
sculpturii , pi cturii şi mozaicului în cea mai mar e parte a imperiului roman
tîrziu es te concurată tot mai mult de dezvoltarea şi foarte marea răspîndire a
podoabei ornamentate cu pietre preţioase şi semipreţioase - j11 vestite g e
�ntemporan_i cu un anume simbolism şi cu p uteri magice - sau împo
dobite numai cu pasta de sticlă, pred ilectă în lumea Orientului Apropiat
şi în ac eea a stepelor asiatice din timpuri foarte vechi. Din Siria şi din
Asia Mică, din părţile Iranului şi din cele ale nordului pontic, „moda" po
doabelor de metal preţios şi obişnuit, cu efecte cromatice produse de pie
trele roşii, verzi, albastre încastrate în brăţări, cercei, fibule, s-a răspîndit
în veacurile I I , I I I şi IV în lumea romană europeană, provocînd ceea ce
Alois Riegl numea la începutul secolului nostru, în limitele unei teorii fai
moase, „mutaţ ia g ustulu i" roma!!.! .
Pr ezenţa la graniţele lumii greco-romane, şi mai apoi chiar pe teritoriul
acesteia, a unor populaţii cu un mod de viaţă precumpănitor nomad a deter
minat şi pe planul estetic o accentuată �edilecţ ie pentru____i!.�g l�_ fon:ne de
artă dintotdeauna specii� nomadism1:!.lµ i. odoaba, s1mili ul, arta rusticizat ă
de caracter mai mult popular este opusă în aceste veacuri , tot mai mult,
artei monumentale, urbane si sedentare a antichitătii clasice, acum în declin 2•
Arta di°feritelor părţi ale lu� ii antice invadate în' chip masiv şi compact ele
populaţii migratoare, de la aceea a Iranului sasanid şi a �p tul� i copt la
aceea din reg iunile islamic e, din Europa o_ ccidentală g e Q!lfil!ică, din .gm:_c_>p a
centrală şi ori<:m t.ală...sar.ma to-g ermanic_ă şi mai apoi slavo -av aric ă, se află, prin
ornamentica dominată de g eometrism si zoomorfism, la antip odul spiritului
ai ntotdeauna specific artei mediteraniene antice în care antropomorfismul
ocupase timp de secole locul preeminent.
Încă dintr-a doua j umătate a veacului trecut studiile tot mai numeroase
dedicate artei podoabelor din vremea migraţiei popoarelor s-au străduit
să scoată în evidenţă deosebiri regionale, zone de influenţă şi mai ales chestiune rămasă pînă- asta z1 m atenţia imediată a arheologilor şi istorici
lor de artă - orig inile diferit el or rn, oţjy e ci�cg_� ati� e_ şi a _ dikr itelor: _ t_�h_ n_ ici.
D upă ce, simpîi ficîndu-se şi schematizîndu-se excesiv o vastă problematică,
s-a contrapus arta Orientului celei occidentale, ambele privite în chip global,
cercetarea ştiinţifică a trecut treptat la nuanţările obligatorii într-un cîmp
atît de spinos cum este cel al studiului vehiculării formelor de artă în epoca
p refeudală şi în evul mediu timp uriu. S-a constatat, de pildă, că atunci cînd
_

1 _}licg.!_analiza încă în 190 1 acest fenomen estetic propriu sfîrşitului antichităţii (n:zi
clasica-i Spiitrămische Kunsli ndustrie, \Vien, 1927, şi mai recent '•ersiunea italiană I ndustria
artis tica tardoramana, Firer.ze, 195:)).
2 !!. · __Ew:illo.n. I.' a rt des scidpteurs rcmans. Recherches sur l 'histoire des farmes, P<.ris,
1931. p. 49.
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\'orbim despre ig_rîuririle Orientului în arta europeană a acestei vaste perioade
este necesar să fie urmărite în paralel filiere felurite, uneori cu o influenţ ă
conjugată asupra aceluiaşi teritoriu european : aceea ii: _stepelor central
asiat ice de unde au purces, rînd pe rînd, neamurile sarmatice, hunice,avarice ;
aceea a zonelor nord-pontice unde au sălăşlui t cîtva timp u nele ramuri ale
goţilor germanici, mai apoi ale bulgarilor şi ungurilor veniţi din răsăritul
mai îndepărtat ; aceea a_ platoului iranian unde a înflorit - în graniţele
unei arte cvasi sedentare şi „clasicizat e", a parţilor şi a sasanizilor - gustul
pentru fast , pentru bijuterii policrome amintitoare de vremea imperiului
ahemeni d ; în sfîrşit , aceea i!: Islamului, cu decorul geometric, raţional şi
abstract, prezent pe podoabele şi pe ceramica lumii arabe, ca şi în sculptura
monumentală din diferite părţi ale Europei mediteraniene, în Spania, î n
sudul Italiei , în Grecia şi p e ţărmurile Adriaticei.
Cercetarea din punct de vedere artistic a descoperirilor arheologice,
tot mai numeroase în ultimul timp în toate colţurile fostei lumi romane, a
evidenţiat faptul că podoabele de metal preţios şi obişnuit ocupă u n loc tot
mai mare în gustul diferitelor pături din imperiu în secolele I I I-IV. Numărul
crescînd, atestat prin iz,·oare contemporane; de auri jabri, la Alexandria şi
Antiohia, la Roma şi Constantinopol ; Yehemenţa unor moralişti romani
şi a unor personaj e marcante ale bisericii - ne gîndim la Ioan Chrysostomul,
ele pildă - împotri,·a portului de bijuteri i ; unele legi prohibit ive cum ar fi
aceea de la sfîrşitul secolului al IY-lea, din \Temea lui Theodosie c e l Mare,
prin care se interzice membrilor unor anume categorii sociale împodobirea cu
bijuterii „gemate" 3 ; descrierea pe larg în Liber pontzficalis a pieselor de cult
clin metal preţios aflate în tezaurul papal în perioada romano-bizantină, alături
de probe materiale - podoabe ele cele mai felurite t ipuri , descoperite sau
reprezentate pe busturi , pe reliefuri , pe mozaicuri , împodobin d împăraţi,
senatori , episcopi , femei din înalta societate romană şi bizantină - mărturi
sesc toate marea răspîndire a acestor piese în ultimele secole ale antichităţi i
ş i î n cele dintîi ale epocii prefeudale.
Marea aplecare a populaţiilor clin Barbaricum (celţi , germanici , irani
eni) pentru �etalul preţios transformat din monede - venite prin subsidii
imperiale - în bij uterii, de cele mai multe ori în atelierele unor mesteri
locali de la nordul Mării Negre, de la D unăre, din părţile Siriei şi Asiei M ici,
s-a ': ădit cur.înd şi în gust1:11 societăţii romane, tot mai deschise în acel timp
cred! nţ e �or ş1 modelor vemte mai ales din Răsăritul de prestigioasă tradiţie
elemstica.
Tendinţa spre folosirea, uneori peste măsură, a podoabelor s-a accen
tuat în cursul epocii migraţiilor. Î n occidentul ca şi în orientul şi sud-estul
eu ropean , î_ n afara zonei imperiale bizantine propriu-zise, arta secolelor
T
I\ - VI �� este p� ecumpă� itor reprezentată de bij uterii . Vizigoţii în Spania,
ost � oş.oţn .m Itah�! t: anci.i în fosta Galie, anglo-saxonii în insulele britanice,
gepizn , l.� n gobarz.n şi mai apoi avarii în părţile est-centrale ale continentu
lm, sla.v�_i �. n Pe� msula B 3:1canică şi, parţ ial, la nord de Dunăre, cunosc o
deosebita mflonre a artei metalelor. Dm atelierele ce deserveau aceste
3

H.

Hubert,

Les Germai11s. Paris, 1 952,

p. 1 36.
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populaţii ies acum fibule, broşe, garnituri d e centură ş i d e săbii, piese d e har
naşament, aplice, diademe, cercei, brăţări, vase, coroane votive, cu sau fără
pietre încastrate, cu sau fără granulaţie , filigran, niello, în funcţie de zonele
stilistice diferite, ilustrate în aceste veacuri printr-un număr de faimoase
tezaure, de felul celor de la Pietroasa, Martinovka, Tournai , Monza, Guarra
zar, pentru a nu aminti decît pe cele mai însemnate dintre ele.
Aceasta este şi vremea pentru care cunoaştem unele nume de meşteri
făurari europeni, un St. Eloi şi Thillo în Franţa merovingiană , un St. Dunstan
în Anglia, iar cu cîteva veacuri mai tîrziu - probabil în prima j umătate a
secolului al Xii-lea şi probabil în Germania - un Teofilus, cunoscutul autor
al tratatului De diversis artibus ce cuprinde cele mai numeroase referiri
medievale la tehnica prelucrării metalelor 4•
Metalurgia bronzului, a argintului şi a aurului - metalele dintot
deauna preferate pentru confecţionarea podoabelor şi a vaselor - , ca şi
diferitele tehnici de prelucrare şi ornamentare a bij uteriilor şi pieselor de
argintărie s-au remarcat printr-o particulară eflorescenţă, aşa cum ne lasă
să o aflăm izvoarele scrise şi, mai ales, descoperirile arheologice făcute pe
tot cuprinsul Europei. Ştim astfel, de pildă, că în Peninsula Balcanică a
secolelor VI -VII, în momentele incursiunilor şi mai apoi în cele a le marii
invazii slave la sud de Dunăre, meşteri metalurgi şi făurari, cu vechi tradiţii
de lucru greco-romane, ştia u să facă epurarea argintului din stare nativă,
să topească metalul în cuptoare deschise - de felul celor existente încă în
Albania - , să toarne separat diferitele părţi ale unor cercei, inele, brăţări,
aplicîndu-le filigran prin sudură cu aliaj de argint, aur şi acid arsenic la o
temperatură pînă la 400°. Î n apusul şi centrul continentului, pentru care
avem ştiri despre reluarea mineritului spre mijlocul secolului al VII I-lea 5
de asemenea în continuarea unor tradiţii preisto rice şi clasice - , avem
date despre obţinerea aurului, din mine şi nisipuri, în Spania secolului al
V II I-lea, în Boemia si Moravia în secolul al IX-lea, în Silezia în secolul al
X I II-lea, a argintul�i în re giunile germane încă din secolul al X-lea, a
plumbului şi a cositorului în Anglia, a aramei în regiunea iberică încă de la
sfîrşitul prefeudalismului. De altfel, în cazul unor categorii întregi de piese
de podoabă şi de vase de metal din aceste veacuri de intense schimburi
artistice între diferite zone ale Europei de vest, centrale şi de sud-est, anali
zele de laborator vor fi, nădăj duim, din ce în ce mai mult în măsură să indice ,
î ntre altele, provenienţa metalului folosit ş i s ă aducă astfel ştiri preţioase
pentru istoricul acestei ramuri de artă medievală.
Înainte de a intra în descrierea şi analiza propriu-zisă a celor mai
î nsemnate piese de metal din lungul şir de descoperiri de pe teritoriul româ
nesc, datate în secolele IV- XIV, se cuvine să amintim şi E!!�� ip alele teh
nici de prelucrare a metalului cunoscute în aceste regiuni şi veacuri. Aproape
fi ecare periQ(l.� ă şi zon ă s-au caracterizat prin p referinţa arătată uneia sau·
_
-

4 Date de�pre Teofilus şi cpera sa, citată uneori şi cu titlul Diversarum artium schedula,
vezi în introducerea recEntei ediţii a lui C.R. Dodwell, în Nelson's Medieval Texts, J.ondon Edinbu rgh, 196 1.
6 L. Aitchison, A History of Metals, I. London, 1960, p. 236 şi urm.
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alteia din tre modalităţile de ornamentare a bij uteriei şi a vasului de metal;
aproape fiecare grup etnic , în trecere numai sau aşezat pe un anumit terito
riu , aclucîncl noi cunoştinţe t ehnice şi un nou gust în acest domeniu, preluînd
altele clin zestrea predecesorilor săi în acele locuri şi răspîndindu-le pe noi
arii, a determinat difuzarea pe un larg spaţiu euroasi atic a aproape tuturor
tehnicilor şi modalităţilor de prelucrare şi împodobire a metalului. Tocma i
ele aceea asistăm în răsti mpul acestui mileniu la o continuă perfecţ ionar e
tehnică şi art istică , ajunsă în unele cazuri , în regiunile germanice, în cel e
ele influenţ ă bizantină şi islamică, la o ade,·ărată virtuozitate meşteşugăreasc ă
niciodată şi nicăieri atinsă pînă atunci în istoria acestui capii ol de artă.
l\Ioclalităţile fundamen tale de obţinere a pieselor de podoabă aveau să
fie în toată această perioadă cele două , clasice : turnarea în forme ele diferite
tipuri şi c iocănirea lingourilor, transformate ast fel în foi ele metal apte a
denni vase sau bij uteri i .\ Pentru cel dintîi dintre procedee formele erau
deschise sau închise , din două părţi (bivalve) în cazul foarte frecvent al
turnării bij uteriilor perechi , sau de tipul „ceară pierdut ă " (a cire perdue,
lost wax) . Acesta din urmă, bine cunoscut în metalurgia veche, consta în
crearea unor modele ele ceară ale pieselor ce trebuiau obţinute ; îmbrăcate
într-o formă de argilă amestecată cu nisip şi ceramică pisată, modelele se
topeau la foc lăsînd intactă forma în care se aşeza metalul - la rîndu-i de
asemenea topit - ce ocupa tot spaţiul modelelor de ceară dispărute.
Dintre numeroasele procedee de ornament are a obiectelor de metal
vom aminti aici numai pe cele ce vor fi mai frecvent întîlnite în descrierile
noastre referitoare la piesele descoperite în România. tTnul dintre cele mai
cunoscute este cel a u repousse constînd în c iocănirea foii de metal dinapoi
spre faţă, ornamentele fiind astjel reliefate pe suprafeţele pieselor. Un
procedeu menit a da efect e plastice înrudite cu repousse-ul, dar obţinute
într-un alt mod, este cel denumit champlcve, prin care foaia de metal este
bătută numai pe faţă, în j urul mocfelului ornamental ce poate rămîne astfel
în evidenţă.
Podoabele şi vasele erau de multe ori decorate prin gravarea unor
moti,·e. de obicei geometrice, amintind crestăturile în lemn , prin ştampare
sau prin încrustarea unui alt metal, fie ciocănit pe foaia de metal-suport
(falsă încrustare), fie pur şi simplu prin încastrarea în corpul de metal al
piesei a unui alt metal prin străvechiul procedeu niello (nigellum) întîlnit
încă în preistorie, în antichitatea orientală si mediferaniană, ca si în nordul
scand � nav, _ în ve.stul angl�-saxon şi în c i- i ezatele ruseş t i la î�ceputurile
evulm medm (pnn acest sistem foarte apropiat de damaschinură, în inci
zi ile p racticate în met.alul, de obicei mai puţin preţios, al piesei , se aşază
cu a1utorul boraxulm sau se c iocănesc metale mai preţioase ce aj ung ast
fel să facă corp comun cu metalul piesei propriu-zise, obtinîndu-se
remarca'
bile efecte decorative ) .
J? ouă sisteme e ornamentare a bij uteriilor ş i vaselor de met al, c u
deosebm:; f � e� ve�t : i n ac �ast ă P .erioadă şi moştenite tot prin antichitatea
greceasca ş1 it �h�a .m �izanţ ş1 în Europa prefeudală, sînt jiligranul şi
.
granularea , mhlmte
mai ales pe suprafaţa obiectelor de aur şi argint. Cel

?
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dintîi, aşa cum îl arată şi numele (derivat din „filum" şi „granum" ) , se
bazează pe o anumită tratare a firului de metal care, prelucrat foarte minu
ţios prin ciocănire, se transformă în mici perle pe suprafaţa obiectului,
mărginind principalele motive ornamentale S<}U închipuind ele însele orna
mente geometrice (triunghiuri, romburi etc.)?;Cel de-al doilea, strîns înrudit
ca aspect şi , parţial, ca tehnică cu filigranul, este obţinut tot cu aj utorul
firului de metal aplicat pe piesă o dată .cu praf de cărbune care, în timpul
procesului de ardere ce urmează, aj ută la scăderea punctului de topire a
metalului aplicat, ducînd prin granularea firului iniţial la forme sferice 6•
Ultimele două tipuri mai însemnate de împodobire utilizate pe larg
+.
în argintăria şi în arta medievală a podoabelor sînt Jncastrarea de pietre şi
}ncastrarea de smalţuri pe suprafaţa pieselor. Cel mai cunoscut procedeu
în acest sens este cel al �loisonne-ului, constînd în prinderea pietrelor - şi
uneori a pastei de sticlă =--=-m.- foalaâe argint sau de aur prin intermediul
unor mici celule, de cele mai multe ori dispuse în formă de fagure, în care s-a
introdus mai întîi un strat de răşină menit a asigura flexibilitatea operaţiei.
Mult răspîndită în lumea clasică greco-romană, unde se foloseau încastrările
în metal ale gemelor şi cameelor - iar spre sfîrşitul imperiului, ca o influenţă
a lumii orientale, persane, sarmate şi siriene , ale pietrelor colorate tăiate
în forme diferite - , această modalitate ornamentală a fost preluată şi de
populaţiile germanice migratoare, începînd cu goţii de la nordul Pontului
Euxin. În această fază s-au adus procedeului şi unele. schimbări tehnice de
detaliu : în plăcile de metal foarte subţiri încastrarea se făcea cu aj utorul
unui amestec cimentos de argilă şi ghips sau cu cel al cerei de albim� şi al
pietrei de var fin sfărîmate, folosindu-se pentru decorare cele mai felurite
pietre preţioase şi semipreţioase (între care granatele, obţinute mai ales
_ ecolele
din regiunile nordice ale Europei, au jucat un rol foarte mare) . lns
JV-IX peJntregul continent, atît în apusul cît şi în centrul şi răsăritul său,
la anglo-saxoni, langobarzi, vizigoţi, ostrogoţi, huni şi gepizi, aj ungînd
pînă în lumea bizantină, tehnica încastrării „a cloisonne" a pietrelor multi
colore a rămas precumpănitoare, aşa cum o arată, între altele, şi multe desco
periri de pe - teritoriul românesc din secolele IV -VII, constituind una din
trăsăturile stilistice de bază al-€ perioadei şi asigurînd în această .ramură
de artă o adevărată unitate europeană. Abia o dată cu secoluJ_aLIX-lea1
în Occidentul carolingian şi în Bizanţul împăraţilor macedoneni a început
- de multe ori în aceleaşi ateliere ce practi..cau cloisonne-ul ·cu pietre colo
_ tehnica smaltitrilor ,pentru împodobirea
rate - _să_�e_dezvolte____t_oi mai_m_ult_
bijuteriilor şi a vaselor de metal preţios, tehnică a cărei :Q_e_ rioadă de aur în
.arta bizantină est_� aceea a se�Qkl9_r_x-xn . d�ăder�a ei în aceste părţi
ale Europei consu!Ilîndu-se _în vea�urile XI II -XV 7• Obţinute dintr-uri
amestec de siliciu şi oxizi metalici, aceste smalţuri - p olicrome au fost utilizate
mai cu seamă în cele două tehnici despre care am- vorbit dej a mai sus. În
prima perioadă a folosirii lor, ca· urmare a înrîuririi procedeului de încastrare
" Toate ac;ste tehnici din prefeudalism sînt pe larg tratate în �- A_g_
e a n tj_ Viking
A-rt in Sweden, Stockholm, 1965.
7 Ch. Diehl, Manuel d' art byzantin , P<:.riş, 1910, p. I V , cap. VI, p. 809 - 8 13 ; cf. K.
Wessel, Die byzantin ;sche Emailkunst vom 5. bis 13. Jahrhundert, Recklinghausen, 1967.
https://biblioteca-digitala.ro

16

RĂZVAN THEODORESCU

8

a pieselor colorate pe care sm�lţurile au aCl� m ter:i dinţ� de ".l l� înlocui, aces
tea din urmă sînt dispuse în sistemul p:opnu clo1son�e:ulm (m_ c are pasta -�
_
pusă în golurile metalului) ş1 sînţ ar_s� m ; uptoare pn� a la _obţmerea _c ulon�
dorite. Procedeul a fost îndeosebi uhhzat m smalţul b1zantm, cel mai vechi
în ordine cronologică, caracterizat prin crearea celulelor c u aj u torul unor
benzi subtiri de metal fixate printr-o sudură pentru care s-au folosit aliaj e
analoge � etalului piesei, în scopul obţinerii, la ardere, a unui punct de
fuziune cit mai j os.
într-o perioadă mai nouă a utilizării �mal ţurilor, o dată cu decăderea
celor bizantine, începînd mai ales din primele decenii ale secolului al XIII
lea , se dezvoltă smalţul occidental - cel de Limoges fiind mai cunoscut caracterizat printr-o altă tehnică despre care am mai vorbit, aceea a „�ham
pleve" -ului, în care pasta este pusă în adîncituri şi celule menaj ate în grosi
mea metalului, în j urul ornamentelor reliefate ale pieselor, ornamente
obţinute de obicei „au repcusse" .
Precizările de mai ms îsi au ratiunea de a fi consemnate î n acest text
întrucît fiecare dintre tehnic ile de fă urire si modalitătile de decorare a
podoabelor şi argintăriei , dej a descrise, sîn t caracteristice descoperirilor de
acest gen de pe teritoriul românesc , foarte numeroase în lungul răstimp
scurs între începuturile prefeudalismului şi veacul întemeierii primelor
sta te feudale de la r.oi .
()

Este locul a marca tot aici rolul pe care l-au j uc at , în domeniul artei
prelucrării metalelor din aprcape toată această perioadă, două aşa-numite
„stiluri" - cel policrom şi cel animalier - , unul ţinînd de modul şi tehnica
de îm podobi re, cel de-al doilea de repertoriul decorativ utilizat în ornamen
tarea bij uteriilor şi vaselor de metal .
Asupra apariţiei podoabelor şi vaselor împodobite c u pietre colorate,
preţioase şi semipreţ ioase - elementele policrome c e au determinat denumi
rea stilului - discuţiile lungi şi contradictorii duse î n istoriografia de artă
au căutat precizarea unui centru genic al acestei modalităţi ornamentale
în Orient (teza de Linnas - Odobescu) , de unde, pe mai multe căi, ar f i
pătruns î n lumea romană, determinînd o adevărată „mutaţie a gustului"
susţinută cu mai mult de o j umătate de veac în urmă de către Riegl, în sensul
apariţiei unei mode a ornamentării metalului cu pietre colorate, în secolele I I I ,
IV şi V. � rezenţa unor descoperiri c uprinzînd piese de acest gen în părţile
nord-pontice a determinat pe unii cercetători (von Stern, Ebert , Reinecke,
Kossina) să . c �ute într-un centru de aici, la Panticapaeum în primul rînd,
locul de achntate al unor meşteşugari cu puternice tradiţii de lucru greco
romane dar aflati, încă din vremea scita-sarmatică sub influenta artei
metalelor ? in Ori� nt ale cărei ecouri au aj uns apoi , pri � intermediul �raselor
nord- pontice, în lumea triburilor gotice în primele secole ale erei noa�tre .
Me� ţ10narea sar ma_ţ ilor ţine_ de faptul că istoria de artă consemnează pentru
.
ultimele secole mamtea
erei noastre o reînviere a vechii policromii persane
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în mediul sarmaţilor iranieni d e l a nordul Mării Negre 8, răspîndifă apoi
pînă în vestul Siberiei , în părţile carpato-dunărene - cele ce ne vor interesa
exclusiv în paginile ce urmează - şi pe alte căi pornite direct din Iran şi
Asia Mică în perioada elenistică, pînă în Siria, Grecia şi I talia.
Fără a aduce vreo noutate tehnică în cadrul stilului policrom, germanicii
nord-pontici au răspîndit în întreaga Europă, în secolele IV -VII, modali
tatea de împodobire a metalului cu pietre colorate şi pastă de sticlă (evident,
nu poate fi exclusă nici posibilitatea pătrunderii acestei maniere tehnico
ornamentale, în regiunile meridionale ale Europei prefeudale, -direct prin
bazimiLm editeranian) .
Dintre toate ��jantele stilul�i policrom apărute prin contact direct
sau mijlocit cu OrientuC pe noi rie foteresează cea_nord::p_Qntic:.ă şi s;_ea_persană
sas�Ilid� 9, care_ din sec_olul aLIV-lea pînă. î n secolele IX- X au înrîurit
�-în moduri ş_i pe căi diferitc_=-_ artametalelor în spaţiul carpato-dunărean,
C!_rt� ilustrată în primul _rînd prin descoperiri de pe teritoriul românesc.
Folosirea �u precumpănire a �otivului zoo!fl_orf în decoraţie nu consti
tuie o noutate În spaţiul eurasiaticîn secolele pr-e feudalismului,_ originile
sale fiind, cum bine se ştie, străv_ e chi. Prin Orientul asiro-persan, prin
Grecia ioniană, prin lumea scitică a stepelor, animalul subordonat în măsuri
diferite scopurilor ornamentale, împrumutînd forma sa obiectelor de metal
mai ales, a cunoscut o lungă şi sinuoasă evoluţie. Lei, grifoni, dragoni,
cervidee, păsări fantastice, în luptă sau în poziţii dintre cele mai bizare, în
redactări stilistice felurite, deosebite de la regiune la regiune din Extremul
Orient pînă în zonele nord-pontice' , au pătrun:; treptat în Europa încă din
antichitate. Ceea ce Rostovtzeff a considerat a fi „ramura vestică" a stilului
animalier de la nordul Mării Negre, mai precis elementul zoomorf din perioada
scitică, rigid şi schematizat, caracteristic pieselor găsite între Nipru şi
Bug - întrucîtva înrîurit poate şi de arta tracică - , a pătruns în regiunile
carpato-dunărene şi în arta sarmată. Aceasta din urmă, cu influenţe evidente
în arta metalelor din China dinastiei Han (secolul al III-lea î.e.n. - secolul
al III-iea e.n.) , din lumea gotică şi din aceea scandinavă a secolelor III - IV,
constituie termenul post quem al discutării evoluţiei ramurii de artă ce ne
interesează pe teritoriul ţării noastre în perioada postromană.
Combinaţii dintre cele mai curioase ale diferitelor animale sau părţi
de animale, contorsionate uneori pînă la 180°, cu picioarele repliate sub
trup, pline de o tensiune interioară ce conferă calităţi aproape „expresioniste"
unora dintre aceste reprezentări cu caracter iniţial totemic, simbolic şi
heraldic, aveau să pătrundă prin neamurile sarmate î n cultura gotică
nord-pontică, alături de policromia căreia i se arată o mare preferinţă în
părţile Moldovei, Munteniei şi Banatului , după mijlocul secolului al III
lea, în mediul daco-sarmat de aici.
Pietrele şi pasta de sticlă, decorînd podoabele sarmatice în tehnicile
champleve-ului şi cloisonne-ului, au fost împrumutate de populaţia autohtonă
8 M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks în South Russia, Oxford, 1922.
9 <:etelalte variante, în general admise, sînt cea langobardă, cea Yandală, cea francă şi cea
anglo-saxonă (M. Rostovtzeff, op. cit„ p. 189 şi urm. ) .
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dacică si dac o-romană în secolele I II - IV cînd se resimte o evidentă înrîu
rire sar� atică în cultura materială autohtonă, asa cum o indică numeroasele
descoperiri de morminte caracterizate, între altele, prin podoabe - perle
de sticlă si din pietre semipreţioase , brăţări , cercei , fibule, oglinzi de metal
cu rol magic - , unele dintre ele folosite şi de băştinaşi în M untenia şi în
l\foldova mai ales 1o .
Existenţa în c ursul primului mileniu al erei noastre a unor puternice
centre de artă a metalului şi de artă animalieră totodată în regiunile răsări
tene ale Eurasiei, în Altai , în regiunile l\iinusinsk şi Tuva, în stepele central
asiatice (nordul l\Iongoliei , Turkestanul şi Kazahstanul de azi)11, în Trans
baicalia si la nord de zidul chinezesc - adică exact în părţile de unde aveau
să vină , i ncepînd din secolui al IV-lea pînă în secolul al XIII-iea, principalele
neamuri migratoare oprite �i pe pămîntul ţ ării noastre - face din problema
decoraţiei zoomorfe una dintre componentele de seamă ale repertoriului
decorativ întîlni t la tot pasul în arta prelucrării metalelor în cursul celor o
mie de ani cc ne reţin atenţia.

PRI MA PERIOADĂ (SECOLEL E I V-V)
Î mpărţirea în mai multe perioade a răstimpului la care ne referim
este dictată mai curînd dl' raţiuni metodologi ce. :i,_e gătura directă între
diferitele faze, transmiterea de motive si de forme sînt elementele ce ne
'
interesează cel mai mult , întrucît ele nu au fost , după cunoştinţa noastră,
niciodată subliniate încă în literatura noastră de specialitate referitoare la
monumentele de acest gen de pe teri toriul României .
Secolele IV V reprezintă cea dintîi fază în arta metalelor din pre
feudalism în sensul că acum se produce în estetica regiunilor est şi est
cen tral europene cea dintîi mare şi esenţială transformare faţă de arta
antichităţ ii clasice . Această transformare a fost înainte de toate vizibilă
tocmai în arta prelucrării metalelor, prin schimbări stilistice evidente, prin
profuziunea - necunoscută anterior - a podoabelor (fibule, brăţări , colane) ,
a vaselor de metal preţios mult apreciate de conducătorii triburilor gotice,
hunice, gepi dice ce au trecut şi uneori s-au stabi lit efemer la vest , est şi sud
de Carpaţ i .
Formele romane tradiţionale î n arta metalelor s e păstrează încă î n
această neme cînd regiunile nord-dunărene stăteau sub înrîurirea directă
şi încă profundă a civilizaţiei romane tîrzii şi romano-bizantine .
.Eilmld�- de bronz de tipul „Zwiebelkopf", mai evoluate, datate î n
secolul a l IV-lea, descoperite la Apulum (Alba-Iulia) ; cele de argint c u
semidisc d e provenienţă pontică, din aceeaşi vreme, - folosite d e unele ele-

10

11_

I storia României, I, p. 671 -682.
Jettmar, !.'art des steppes. Le style a n imalier eurasiatique. Gen ese el arriere-plan

K.

social, Paris, 19n5.
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mente germanice acum pătrunse în fosta Dacie romană - , fibule scoase la
iveală la Napoca (Cluj) ; inelele cu capete înfăşurate, de tradiţie clasică si
fibulele cu cap semicircular terminat cu butoni, derivate din tipuri pont � 
gotice - piese de argint descoperite în aceeaşi localitate şi datate în seco
lele V -VI ; fibula de argint cu inscripţie latină, datată în secolul al IV-lea,
de la Micia (Veţel) ; paftalele şi butonii de bronz descoperiţi în alte centre
meşteşugăreşti din vechia Dacie, la Dierna, Drobeta, Sucidava, ornamentate
în tehnica de tradiţie romană a crestăturilor în dungi ; piesele de harnaşa
ment şi fibula de argint de la Coşoveni, dintr-al treilea sfert al secolului al IV
lea 12; în sfîrşit, faimoasele fragmente de candelabru format dintr-un disc
de bronz cu cruce şi tabula ansata cu inscripţia din litere aj urate ce amin
teşte de un Zenobius, ajuns în părţile Mediaşului , la Biertan , în secolul al
IV-lea 13, sau fibulele de bronz şi de argint de tipul „mit umgeschlagenem
Fuss" caracteristice lumii romane în acelasi secol al IV-lea, iesite la iveală
în cîmpia munteană la Olteni, Căscioarele ' şi Spanţov 14 mărtu' risesc faptul
că obiecte de metal preţios şi obişnuit, unele importate de la sud de Dunăre,
altele imitate chiar pe teritoriul fostei Dacii, continuă să circule aici, în timp
ce în Scitia Minor (Dobrogea de azi) continuitatea de stăpînire romano
bizantină a determinat înflorirea artei bijuteriilor împodobite cu pietre
colorate preţioase şi semipreţioase (granate, almandine) , în stilul epocii,
după cum o dovedesc unele descoperiri de la Tomis 15. Cit despre capitolul
legăturilor directe cu Bizanţul, putem bănui că platoul de argint aurit cu
numele episcopului tomitan Paternus, datat în secolul al IV-lea (cu unele
reparaţii, se pare, în secolul al VI-lea) , descoperit în sudul părţii europene a
Uniunii Sovietice la Malaia Perescepina, ornamentat cu ghirlande de vrej uri ,
medalioane şi animale (fig. I), în genul vaselor bizantine găsite în Siria, ca şi
unele obiecte de podoabă de aur de la Histria, din aceeaşi vreme, provin, cel mai
probabil, din ateliere imperiale ce au menţinut, indirect, în aceste părţi mărgi
naşe ale stăpînirii romano-bizantine, gustul şi tradiţia clasică, sobră şi echili
brată, de lucru şi ornamentare a metalului 1 6.
Dacă prelucrarea metalelor continua în secolele IV - VI tradiţiile
clasice, pe pămîntul Transilvaniei, Banatului, Olteniei şi Dobrogei - acele
regiuni de pe actualul teritoriu românesc cu antecedente antice artistico
rneşteşugăreşti mai însemnate - , �� numentele principale ale acestui
12 H. Zeiss und C. S . Nicolăescu-Plopşor, Ein Schatzfund der Gruppe Untersiebenbrunn
von Coşoveni (Kleine Walachei), în Germania, 1 7 / 1 933, p. 272 - 277.
13 Istoria României, I , p. 6 1 8 - 62 1 ; pentru descoperirile
creştine din Dacia vezi M .
Macrea, A propos d e quelques decouvertes chretiennes e n Dacie, î n Dacia, XI - XII ( 1 945 - 1947) ,
p. 281 şi urm.
14 B. Mitrea şi C. Preda, Necropole din vearnl al I V-lea e.r:. în Muntenia, Bucureşti .
1 966, p. 1 37 , fig. 6 1 /6 şi 1 58/7.
15 M . Gramatopol şi R . Theodorescu , Vechi podoabe de aur în colecţia Cabinetului numis
matic al A cademiei Republicii Socialiste Rcmânia, în S.C.J.A ., 1 / 1 966, piesele nr. 1 02 şi 1 1 0.
16 Istoria României, I, p. 6 1 0 ; cf. L. Matzulewitsch, Byzantinische A ntike. Studien auf
Grund Silbergefiisse der Ermitage, Berlin-Leipzig, 1 929, p. 1 03,'pl. 26 şi 27. Vasul de Perescepina
a fost lucrat, pare-se, în două etape : una în secolul al IV-iea, a doua - de fapt o reparaţie - în cel
de-al VI-lea, cînd s-a adăugat inscripţia latină: „ex antiquis renovatum est per Paternum,
reverentiss. episc. nostrum amen".
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Fig. 1. - D talii ale platoul ui episcopului Paternus din tezaurul de la l\Ialaia Perescepina.

domeniu de artă se integrează însă într-un alt curent stilistic, înnoitor şi
ge anvergură Europeană acela al lumii goţilor germanici pătrunşi în spaţiul
carpato-dunărean încă în \/Eacul al I I I-lea. Arta ge1manică prefeudală, cu
un pronunţat caracter animalier ce a determinat şi împărţirea-i în trei
st ilunbine cunoscute în literatura de specialitate, eşalonate în timp din veacul
al V-lea pînă în cel de-al IX-lea 17, s-a constituit în urma unor serioase
împrumuturi făcute în secolele I I I - IV, în spaţiul nord-pontic, din reperto
riul decorativ al artei rn1rnaţilcr iranirnişi al artei greco-romane, cu tradiţii
înc ă fcarte vii în centrele mai însemnate ale acestei zone ca si în sud-estul
'

li

\\'.

Holmquis t , Germanic A rl during Ilie firsl Nlillenium A . D . , Stcckholrn, 1955.
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e uropean c u care triburile gotice a u intrat într-un contact mai durabil în
v eacul al IV-iea.
Evoluţia celor trei stiluri animaliere germanice propriu-zise s-a petrecut
în afara teritoriului românesc, în alte zone culturale, în Scandinavia, în cen
trul şi în extrem-occidentul european. În schimb, faza de constituire a artei
germanice primitive - cu primele rezultate evidente ale unei contaminări
cu stilul policrom roman tîrziu şi iranian, contaminări ce au dat naştere unui
veritabil „stil policrom germa�ic" în secolele IV - V, - este foarte bine
ilustrată prin cîteva cunoscute descoperiri din regiunile noastre, cele de la
.P ietr_ o as� şi de la filI!.!.l�ul Silvc:i.niei, în primul rînd. Caracterizată prin folosi
rea din belşug a cloisonne-ului cunoscut de ostrogoţi şi vizigoţi în perioada
cînd sălăşluiau în sudul teritoriului european al Uniunii Sovietice, această
fază s-a prelungit stilistic pe tot continentul o dată cu migraţia, după 375, a
acestor populaţii germanice, cunoscînd diferite variante regionale în centrul,
sudul şi occidentul Europei (Untersiebenbrunn, Hammersdorf, Cesena,
Tournai, Suton Hoo) . Unele elemente decorative bizantine şi pur creştine
- palmete, vrejuri, delfini, figuri umane, cruci, scene biblice - au ajuns
treptat, în secolele V -VIII, pe bijuteriile ostrogote, vizigote, langobarde,
france, burgunde, denotînd o contaminare a artei germanice cu motive ale
celei mediteraneene de tradiţie clasică şi, uneori, cu motive autohtone,
toate acestea nelipsind, la începuturile geografice şi cronologice ale artei
germanice, nici în spaţiul carpato-dunărean, aşa cum vom vedea în cele ce
urmează.
În anul 1837, la poalele muntelui Istriţa din părţile Buzăului, în locali
tatea Pietroasa, au fost scoase la iveală 22 de piese de aur dintre care s-au
păstrat numai 12 cîntărind circa 18 kg. Ele constituie un tezaur ce a. intrat
în literatura de specialitate internaţională, într-a doua j umăţate a veacului
trecut, prin monumentala monografie a lui Al. .I . Odobescu 18. „Cloşca cu puii
de aur", cum este cunoscută - cu o denumire improprie de altfel - desco
perirea de la Pietroasa în rîndurile marelui public, a stîrnit un viu interes
în cercurile de specialişti, mai întîi şi mai ales datorită inscripţiei cu rune
germanice de pe unul dintre obiecte (Arneth, Bock, Neumeister se numără
printre cei ce au încercat a aduce lumini în această chestiune particulară ce
nu ne interesează aici ) . Mai puţin studiat în veacul trecut şi mai ad\ncit
în vremea noastră a fost aspectul artistic propriu-zis, deşi Odobescu la vre
mea sa făcuse, alături de eruditele-i incursiuni istorice, numeroase observatii
de natură arheologico-artistică pentru stabilirea tipologiei fiecărei pie� e.
iar Charles de Linnas se referise amplu la acest tezaur în lucrarea sa clasică
închinată „cloisonne" -ului 19•
Este aproape sigur, în stadiul actual al cercetării, faptul că piesele
descoperite la Pietroasa - fibule, vase, colane, reprezentînd un ansamblu
unitar din punct de vedere estetic chiar dacă constituit din grupuri de obiecte
ie Al. I. Odobescu, Le tresar de _l!e
_ trcssa. Etude sur l 'crjevrerie antique, Pari�-Leipzig,
-1 889 - 1 900.
19 Ch . de Linnas, Les origines de /'orfevrerie cloisonnie, I , Paris, 1 877, p. 232 şi urm.,
I I I , 1 887, p. 292 şi urm.
--

---
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di stincte - au avut o funcţie cultuală bine definită, ţinînd de tezaurul
unui centru religios atribuit, pe bază de argumente istorice, arheologice,
lingvistice şi artisticP, goţilor conduşi de Atanarich ce se aflau în cea de-a
doua parte a secolului al I V-lea în regiunile noastre, în ţ inutul numit de
i stor icul antic Ammianus l\1arcellinus Caucalanda, de unde i-ar fi alungat
pe sarmaţ i , ţinut identificat de maj oritatea specialiştilor cu zona estului
Carpaţilor.
Rămîne perfect j ustificată şi ast ăz i , după părerea noastră, împărţirea
pe care a operat-o Odobescu în cuprinsul tezaurului , studiind separat grupul
pieselor de aur masiv şi apoi pe acela al pieselor de aur ornate cu pietre
preţioase şi semipreţioase. Subliniem acest lucru întrucît în cele mai recente
abordări ale problematicii tezaurului 20 a fost adoptată o altă clasificare,
pe genuri de obiecte, mai puţ i n convenabilă însă, întrucît nu ţ ine seama de
unele elemente stilistice, esenţiale în înţelegerea artei secolului al I V-lea.
\"echea îm părţire a materialului făcută de Odobescu este singura prin care se
pot desluşi pe de o parte un prim grup păstrător al unor evidente tradiţ i i
clasice greco-romane şi u n a l doilea, caracterist ic pentru a rta pontică, din
nici unul di ntre ele nelipsind elemente de artă orientală a c ăror pondere în
arta metalelor clin ace:-te secole am amintit-o.
Î ntre cele cinci piese de aur masiv din cea dintîi categorie menţionăm
în pri mul rînd talerul , tăiat în patru bucăţi în perioada imediat ulterioară
descoperirii tezaurului , lucrat destul ele stîngaci prin ciocănire şi apoi cizelat ,
cu marginea decorată cu rîncl u ri de motin� perlate mari şi mici mărginind un re
gistru circular cu un ornament în zigzag, avînd centrul împodobit cu o rozetă
înconj urată ele un alt registru circular cu detalii ornamentale în tor ondulat
(fig. 2). Piesa se încadrează în categoria acelor disci - diskoi frecvent men
ţionate în textele antice - de\·eni te missoria în evul mediu - împodobite
cu scene mitologice ce îşi găsesc analogii în sculptura sarcofagiilor romane
din perioada tîrz i e (secolele I I I - Y I ) . ..'\ spectul talerului de la Pietroasa, mai
modest, trimite e\·idcnt la un gust mai puţin rafinat , la o arie artistică în c are
se copiau exemplare de toreutică clasică. Elementele decorative - perle,
zigzaguri ce creează spaţii şi motive „în dinţi de lup" - apar 'in acPastă
perioadă şi pe alte piese atribuite ariei romane şi germanice, pe medalioanele
ele la Şimleul Silnniei, despre care vom aminti la locul cuvenit, ca şi pe vase
de metal de acelaşi tip din nordul Europei , din I talia veacului al V I-lea sau
din Orient . Aspectul său masiv şi primitiv a dus la considerarea, prea puţin
nuanţată după părerea noastră, a talerului drept produs al unui atelier
20 E. Dunăreanu -Vu lpe, Te::aurul de
la Pietroasa, Bucureşti, 1 967, deşi acelaşi autor
cu aproape �n de ceniu în urmă abordase tezaurul din punct de vedere stilistic şi tehnic şi nu
dm cel al t1pu lu1 de obiect (idem , Tezaurde antiţ;e, în Studii asupra tezaurului restituit de
U:R.5.5., Bucure şti, 1 958, P.· 40 - 99) . Cît despre ultima contribuţie privind tezaurul de la
P1 ctroasa, ea este- după şt11r,ţJ. noastră- cca a lui K. Horedt (Datarea tezaurului de la
.
Pietroasa, în Acta Musei Napocensis, \'I, 1 969, p. 549 - 552) , care îi bănueşte acestuia o
apartenenţă ostrogotică şi o datare în \·cacul al V-lea.
https://biblioteca-digitala.ro
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Talerul clin tezaurul ele la Pietroasa.

local 21 . Mai curîn d credem că piesa, provenită ca şi restul obiectelor de la
Pietroasa fie din aurul stipendiilor imperiale primite de goţi, fie din alte
surse obişnuite î n epocă (daruri, prăzi), a fost fabricată, ca tot ansamblul
tezaurului, într-un atelier nord-pontic ce păstra vii tradiţiile artei romane
- lucru dovedit de forma vasului, de compoziţia decorului - , dar care
cunoştea şi unele elemente specifice repertoriului populaţi ilor migratoare şi
Orientului, aşa cum o poate sugera redactarea unor motive de felul rozetei
şi torului ondulat .
Colanul masiv cilindric, de tipul torques - foarte puţin interesant
sub aspect artistic - , este o podoabă ce-şi are originea în străvechi proto
tipuri din epoca bronzului şi îşi găseşte foarte numeroase analogii în lumea
21

I dem, Tezaurul de la Pietroasa,

p. 28.
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celtică, romană şi germanică (fiindu-ne cunoscute piese similare din secolele
III - IV în regiunile pontică şi dunăreană) , ca şi celălalt colan de la Pietroasa,
foarte mutilat dar celebru prin inscripţia pe care o poartă în rune germanice
cu caracter sacru 22•
Ultimi:;le două piese din această primă grupă sînt cu mult mai intere
sante din punct de vedere artistic.
C<>..n a-oenochoe zveltă, cu un corp ovoidal (fig. 3) , împodobită la baza
piciorului cu un rînd de perle sudate ce se repetă şi la gura vasului alături
de un feston cu motive vegetale decupate într-o placă de aur, are suprafaţa
decorată cu caneluri paralele ondulate
strigiles - lucrate în tehnica
repousse-ului şi destul de frecvente pc vasele romane tîrzii şi pe cele din
Persia sasanidă în secolele I I I -VI. Restul decorului este gravat, predomi
nînd motivul acantului , stilizat într-o manieră ce duce cu gîndul la atelierele
din Barbaricum care moşteniseră tradiţiile argintăriei din epoca fierului în
regiunile nord-pontice şi dunărene. Un motiv interesant şi foarte puţin
familiar artei clasice, fie ea şi din epoca tîrzie, este capul de pasăre cu ciocul
energic profilat cu care se termină toarta la partea-i superioară, amintind de
reprezentări similare din arta eurasiatică, pătrunse treptat din China şi
din Siberia de vest în spaţiul de la nordul Mării Negre prin intermediul
neamurilor migratoare. Tot în această zonă nord-pontică, în exemplare
descoperite după publicarea monografiei lui Odobescu 23, îşi găseşte cele
mai apropiate analogii formale cana de la Pietroasa, cu proporţiile ei greu
încadrabile în canoanele argintăriei clasice, cu decoru-i destul de apropiat,
mai ales prin canelurile ondulate, de lumea iraniană a antichităţii tîrzii .
Cît despre pateră (fig. 4) - piesa cea mai realizată d e l a Pietroasa,
cea mai apropiată de tradiţiile artei greco-romane şi totodată cea mai puţin
avariată - , aceasta este lucrată din două plăci groase de metal unite prin
sudură. Piesa are reprezentate, pe suprafaţa interioară, personaj e, animale
şi plante lucrate „au repousse" şi prin cizelare, iar în centru poartă o statuetă,
altădată fixă dar astăzi ruptă de pe locul ei iniţial. Această figurină centrală
în ronde-bosse, reprezentînd un personaj fe.minin aşezat, cu un vas în mină
şi înconjurat de o friză cuprinzînd animale domestice, de pradă şi o
figură umană culcată - poate un păstor - , este lucrată separat, ca şi
reprezentările din friză, în timp ce restul decorului este obţinut prin cio
cănire.
Cea mai mare parte a suprafeţei interioare a vasului este compusă
dintr-o mare friză ci1 culară cuprinsă între două brîuri răsucite, cu 16 figuri
·

-

22 Discuţiile în j urul lecturii inscripţiei au fost foarte numeroase şi nu interesează direct
subiectul nostru. Vom aminti numai fazele principale ale disputei : în 1 855 J . Zacher şi D .
Rafn a u interpretat, cei dintîi, caracterele (socotite pînă atunci greceşti, pelasgice, hunice)
drept rune, citind ultimul cuvînt al inscripţiei - „hailag"
sfînt ; ulterior au emis diferite
ip�teze R. Neumeister şi Al. I . Odobescu, dar lectura aproape unanim primită de lumea ştiin
ţ1f1că a fost aceea a lui R. Loewe - „ Gutan lowi hailag" („lui J upiter al goţilor consacrat" ) .
A u mai urmat diferite alte discuţii de detaliu asupra unor semne mai puţin clare din inscripţie.
Amintim, astfel, lectura din 1 957 a lui M. Isbăşescu care, confirmînd una dintre variantele
lui Neumeister („ Gutani o wi hailag"), a interpretat-o „al goţilor stăpîn ereditar sacrosanct".
2a E . Dunăreanu-Vulpe, op. cit., p. 30.
=

https://biblioteca-digitala.ro

RAZVAN THEODORESCU

26

F i g . 4.

18

-

- Patera cl i n teza u ru l ele

la Pietroasa.

c e au stîrn i t , într-o măsură aproape la fel de mare c a şi inscripţi a runică de
pe colan, numeroase discuţii .
Personaj e ale vValhalei germanice, după de Linnas şi Odobescu, dar
corespunzînd în lini i mari şi unor diYinităţi greco-romane pătrunse în panteo
nul gotic , personaje ale unui cortegiu isiac, zei greco-romani sau daco-romani,
după alţ i i 24, figurile î n relief de pe pateră sînt dispuse într-o elegantă compo
ziţie, înrudindu-se stilistic cu sculpturile sarcofagelor romane tîrzii , cu
fildeşurile dipticelor consulare creşt ine şi cu toreuti c a romano-bizantină din
secolele IV - \ I I . Î nveşmîntate după moda romană, ţ inînd î n mîini c oşuri,
patere , făcli i , întruchi pînd, cel mai probabil, di\'inităţ i sincretice proprii
neamuri lor germanice dar î nrîurite de lumea clasică - am putea recunoaşte
24 M. C. Soutzo, Le culte de Cyb ele el la patei'e d'or du tresar de Petroasa, î n Dacia,

I I I - IV ( 1 927 - 1 932) , p. 628 - 63 1 .

https://biblioteca-digitala.ro

19

ARTA METALELOR P E TERITORIUL ROMANIEI

27

aici Parcele s i pe Isis, aceasta din urmă adorată în felurite ipostaze carac
mascul ine, unele tinere, purtînd
t eristice ant i chitătii
' tîrzii - , divînit ăţi
caduceul prin car e recunoaş tem pe Mercur ca şi pe vVot 8:n-ul germanic , cu
atribute le Dioscuri lor sau cu lira şi
grifonul, însemnele obişnuite ale lui
Apollo , altele în toată puterea vîr
stei , purtînd buzduganul şi cornul
abundenţe i , se află parcă într-o ade
vărată procesiune în j urul figurinei
centrale care - indiferent de apar
t enenţa personaj elor din friză la
panteonul clasic sau germanic reprezintă fără doar şi poate stră
vechea si universala divinitate a
Pămînt ului-Mamă (Magna Mater,
Terra Mater, Gea Mater) , a belşugu
lui . Modul în care este realizată a
ceasta din urmă (fig. 5) , - cu capul
foarte mare, ochii larg deschişi , tru
pul lipsit de armonie în proporţii duce şi el cu gîndul la realizările
sculpturii romane tîrzii, din perioada
lui Constantin cel l\fare şi din aceea
postconstantiniană, după cum chi
pul în care sînt realizate animalele
din j urul statuetei se înrudeşte cu
procedeele artei nord-pontice fami 
liarizate cu repertoriul zoomorf încă
din perioada scita-sarmată.
Dacă grupul de care ne-am
ocupat măsturiseşte continuitatea
unor elemente artistice greco-ro
mane - fie ele chiar alterate ca spirit
de înrîurirea artei barbare - , cea
de a doua parte a tezaurului, cu
prinzînd şapte piese lucrate din aur
şi ornate cu pietre preţioase şi semi
preţioas e, reflectă cel mai bine este
tica veaculu i al I V-lea, aplecarea tot Fig. 5 . Figurina centrală a paterei din temai accentua tă spre somptuo zitazaurul de la Pietroasa.
tea şi spre policrom ia împrum utat e
din Oiient de către toate populaţiil e migratoar e ale prefeudalismului eu
ropean.
Di� punct de tehnic, încastrare a pietrelor în aurul pieselor din c e l
de-al doilea grup s-a făcut prin utiliza rea a trei metode : a) în astrarea în
_
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celule menaj ate în placa de aur, b) într-o
reţea decupată în metal şi c) în goluri să
pate într-o placă suprapusă la rîndu-i unei
lame ce determină forma bij uteriei , metode
folosiţe împreună la cele patru fibule, la
colanul lat şi la cele două vase poligonale
din această categorie de obi ecte aparţinînd
tezaurului de la Pietroasa.
Colanul lat , numit aşa pentru a-l deo
sebi de cele două colane cilindrice ale pri 
mului grup, are forma semilunară fiind lu
crat din două plăci , dintre care una - de
cupată în lăcaşe în formă de i n imă, trefle,
cercur i - suprapusă prin sudură celeilalte.
l n lăcaşe se aflau iniţ ial granat e , lapis- la
zuli , . pastă verde de sticlă, fixate în orifici i
cu aj utorul unui mastic răşinos, însă acum
din toate acestea a rămas prea puţi n în
urma vicisitudinilor cunoscute de tezaur si
pe care piesa de care vorbim le-a suferi t
din plin. Motivul cordiform de pe colan ,
aidoma întîlni t şi pe alte piese din această
categori e , pledează o dată mai mult pentru
unitatea st ilistică a celei de-a doua părţi
a t ezaurului . Cît despre forma obiectului ,
ea era frecventă în lumea germanică, avînd
prototipuri în epoca bronzului nordic ca şi
in mediul greco-scitic de la nordul Mării Ne
gre de unde pare a fi pătruns în imperiul
roman tîrziu.
Seria fibulelor aviforme de la Pietroasa
este
deschisă
de marea fibulă . probabil pec
Fig. 6.
Fibula m a re din tez a u r u l
torală,
reprezentînd
un şoim cu aripile
de la Pietroasa.
trînse (fig. 6) . Piesa este alcătuită dintr-o
placă groasă, îndoită pentru a reda arcuirea
pieptului păsării , avînd capul şi gîtul tubular sudate la aceasta. Pe placă
erau dispuse felurite pietre, dintre care s-au păstrat numai granate, restul
(probabi l safire , topaze, smaralde şi perle) fiind definitiv pierdute în vea
cul trecut .
La partea inferioară a fibulei atîrnă astăzi patru lanţuri împletite
din fir de aur, dintre care trei terminate cu cristale de stîncă în formă de
gh inde. Moti\' Ul inimii apărut pe colanul lat este reîntîlnit la gîtul păsării,
alături de alte lăcaşe pentru pietre. Aşa cum se ştie , motivele aviforme şi
mai ales cele ce reprezentau răpitoare erau foarte cunoscute - aproape
caracteristice - lumii germanice, în diferite grade de stilizare, atît în civili
zaţia ostrogotică şi în cea vizigotică de la nordul Mării N egre , cît şi mai t îrziu
-
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în I talia si în Spania, ca si
'
în civiliz �ţia merovingian ă
din Franţa25 ; transmis pop1:1 latiilor germanice, atît prm
filieră bizantină cît si, mai
ales, prin aceea a ar t ei ste
pelor, motivul păsării de
pradă este des î ntîlnit încă
î n antichitate, în China di
nastiei Han 26 şi în regiunile
Siberiei de vest . Cît despre
ipoteza, făcută cîndva, că
am avea de-a face cu o ima
gine a şoimului sacru vechi
germanic, ea ni se pare ve
rosimilă î n ceea ce priveşte
c aracterul său simcolic,
dată fiind apartenenţa pre
zumată a tezaurului la ci
vilizaţia goţilor din Dacia
secolului al I V-lea.
Cele două fibule mij 
locii (fig. 7) - ce făceau
pereche, ca şi alte obiecte
din cuprinsul tezaurului reprezintă de asemenea pă�
sări foarte stilizate (poate,
după sugestia lui Odobescu,
ibişi) . D e formă ovoidală,
fibulele sînt alcătuite tot din
două plăci suprapuse, din
tre care aceea care consti
Fig. 7 . - Fibulele mijlocii din tezaurul
tuie partea aparentă a piesei
de la Pietroasa.
purta, ajurate, lăcaşuri cor
diforme, circulare si în
1ormă de frunză pe �tru încastrat granate, ce înconj urau o piatră ovală
c entrală păstrată la una dintre fibule ; întreaga placă este mărginită sus şi
j os de lăcaşuri pentru granate mai mari, păstrate sau pierdute. De trei orificii
sînt prinse lănţişoare împletite bifurcate, sfîrşite cu perle de aur · ovoidale
aflate în capsule, perle ce poartă încrustate mici granate de asemenea ovoidale.
Tot printr-un lanţ de aur împletit sînt prinse între ele cele două fibule.
Acest element decorativ al fibulelor de la Pietroasa - ne referim la micile
lanţuri împletite - este destul de răspîndit în arta germanică a secolelor
25 E.
26 A .

p . 137.

Coche de la Ferte, A n tiker Schmuck vom 2, bis 8. Jah r . , Bern, pi. XVI şi XVI I I .
Alfoldi, A rchăologische Spuren der Hunnen, în Germania, 1 6/ 1932, pi. 7 ş i fig. 2,
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I V - V I I , pe o ane europeană largă
marcată la extreme de descoperirea
de podoabe şi vase de metal preţios de
la Apahida (Transilvania) şi de aceea a
faimoaselor coroane votive vizigote
din Spania, de la Guarrazar, întîlnin
du-1 şi în arta bizantină a bij uteriilor
în vremea j ustinianee , aşa cum o do
vedesc imagini din mozaicurile raven
nate de la San Vitale.
A patra fibulă , cea mai mică, de
formă circulară cu tendinte ovoidale,
cu corpul împodobit de granate ro
tunde şi ovoidale dispuse circular în
j urul unei granate centrale mai mari ,
ar putea reprezenta şi ea o pasăre,
ex trem de stilizată însă (fig. 8) .
La partea inferioară fibula are
ataşate două plăcuţe de aur terminate
spiraliform şi împodobite cu cîte o gra
nată rotundă , plăcuţe ce străj uiesc o
placă dreptunghiulară cu cîte patru
cristale de stîncă, ornament ce se re
petă la partea superioară a fibulei. Dea
supra plăci i dreptunghiulare se află dis
puse alveole poligonale - pătrate, tra
pezoidale şi hexagonale - în care sînt
prinse smaralde şi granate. Lănţ işoa
rele împletite, în număr de două l a
partea inferioară a piesei , sînt întru
totul similare celor de la restul fibuleFig. 8 .
Fibula mică d i n teza urul ele la
lor din tezaur. Prin forma sa, prin dePietroasa.
taliile resortului de închidere, fibula cea
mai mică de la Pietroasa îşi găseşte
foarte bune analogi i într-o altă descoperire de pe teritoriul românesc , da
tată în acelasi veac si anume în cel de-al doilea tezaur de la Simleul Silvaniei
despre care �om a�inti puţin mai j os . Cu cîteva decenii În urmă s-a în
cercat chiar de către învăţatul maghiar N andor Fettich o interesantă eşa
lonare cronologică a pie ·elor de la Pietroasa şi Şimleul Silvaniei, conform
căreia fibula cu onyx din ultima localitate ar fi precedat această f ibulă de
la Pietroasa, care la rîndu-i ar fi anterioară fibulei mari din acelasi tezaur .27 .
Î n ceea ce priveşte analogiile generale ale unei păr ţ i a acestui grup de
fibule de la Pietroasa, de o deosebită somptuozitate şi execuţie tehnică,
reprezentative pentru arta nord-pontică şi carpato-dunăreană din secolul
-

27 N . Fett ich, Zu den Filben von Petrossa und Be/uisszentandrds, î n Germa n ia , 1 6/ 1 932,
p. 30- L
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al IV-lea, putem spune că forma fibulelor mijlocii pereche şi cea a fibulei
mici, dincolo de reprezentarea, mai mult sau mai puţin stilizată, a unei
păsări, se leagă de fibulele provincial-romane din secolele I I I - IV, cele cu
disc (Scheibenfibeln) şi cele „cu capete de ceapă" (Zwiebelkopffibeln) 28 ,
ce circulau şi în lumea goţilor ca şi în alte părţi „extra fines Imperii".
Ultimele două piese din tezaurul de la Pietroasa sînt vasele-cupe
poligonale de tip kantharos, exemplare caracteristice pentru arta barbară
de la începuturile prefeudalismului, remarcabile prin efectele obţinute din
împletirea strălucirii aurului cu aceea a pietrelor roşii şi translucide, în cea
mai mare maj oritate a lor pierdute azi.
Vasul octogonal (fig. 9) , cu picior j os, are pereţii ajuraţi, cu cîte două
rînduri de panouri compuse din rozete cu mai multe petale în care erau
prinse granate, alternînd cu cristale de stîncă. O particularitate cu totul
interesantă şi grăitoare pentru climatul artistic al atelierelor nord-pontice
unde au fost produse şi aceste piese o constituie aici torţile în formă de pan
tere - dintre care una singură păstrată întreagă din vechime - decorate
cu mici caboşoane cu granate şi perle.
Vasul dodecagonal (fig. 10) , cu pereţii de asemenea ajuraţi, cu două
rînduri de panouri şi cu rozetele mai mici, a pierdut cele două feline care
şi aici constituiau torţile (cele de astăzi sînt operă de restaurator) şi care,
alături de celelalte detalii tehnice si stilistice, dovedesc incontestabila
apart enenţă a piesei la acelaşi atelier din care a ieşit vasul octogonal.
În ceea ce priveşte analogiile stilistice pentru cele două cupe poligonale,
atît toreutica elenistică cît şi aceea romană a secolelor I - III pot da însem
nate sugestii.
Sistemul încrustării pietrelor colorate şi motivul felinelor de la torţi
au origini ce trebuie căutate, în cazul de la Pietroasa, în Orient. Cit despre
lucrul „a j our" propriu acestor două vase, el este întîlnit în Iranul sasanid
al veacului al VI-lea aşa cum o demonstrează cunoscuta „cupă a lui Chosroes"
(azi la Cabinetul de medalii al Bibliotecii Naţionale din Paris) , mai evoluată
decît cupele de la Pietroasa dar făcînd parte din aceeaşi familie tipologică
şi stilistică. În ceea ce priveşte motivul animalier de la torţi, este adevărat
că el apare la vasele de metal din lumea romană --:- la Pompei, de exemplu - ,
însăşi pantera de la Pietroasa constituind un motiv bine cunoscut în arte
clasică - între altele ca atribut al lui Dionisos - fiind însă, evident , de
obîrşie orientală şi avînd o largă circulaţie în arta greco-romană
pînă la începuturile celei bizantine. În acest sens putem adăuga unele exemple
din arta metalelor din Orientul bizantin al secolului al Vii-lea, mai ales
din Egipt şi mai ales de la brăţări unde întîlnim acelaşi motiv al panterei,
foarte apropiat de redactarea plastică de la Pietroasa 29•
Tezaurul descoperit în părţile Buzăului, reprezentativ pentru arta
barbară a veacului al IV-lea în regiunile carpato-dunărene şi nord-pontice
atestă gustul artistic al goţilor a căror convieţuire cu băştinaşii este astăzi
2e

E. Dunăreanu-Vulpe, op. cit„ p. 36 - 37 .
M . C . Ross, Catalogue o f the Byzantine a n d Early Medieval A ntiquities in the
barton Oaks Colleetio.n..�TL Washington, 1 965, p. 47, pi. 38.
29
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F i g . 9 . - \"asul octogonal d i n tezaurul d e l a Pietroasa.

un lucru dovedit pe cale i torică , i arheologică 30. C uprinzînd vase cu carac
ter sacru şi însemne de paradă sau sacerdotale - probabil ale unui loc
de cult şi ale unui şef religios şi politic gat - , mărturie a unei perioade
tulburi , aceea a luptelor pentru suprem aţie în Europa de răsărit şi est
centrală între neamurile germ anice şi huni , acest tezaur îngropat în j urul
anilor 3 78 - 380 în regiunea de nord a Munteniei se înscrie ca un strălucit
exemplar în şirul monumentelor de artă a prelucrării metalelor descoperite
pe teri tor iul României .
Deşi în tadiul actual al cercetării nu avem date precise despre o
directă înrîurire a unor piese de felul celor de la Pietroasa asupra artei
autohtone, unele analogii formale cu piese romane tîrzii sau cu t ipuri de vase
ce circulau în ace t spaţ iu în secolele I I I - IV înscriu tezaurul într-un curent
general de artă în care şi teritoriul nostru era cuprins, după cum este sigur
că pie e mai modeste, dar de acelaşi stil policrom de felul celor dintr-al doilea
grup de la Pietroasa - fibule, inele şi catarame mai ales - au fost cunoscute
şi apreciate şi de unele vîrfuri ale societăţ ii locale daco-romane, aşa cum o
dovedesc descoperiri izolate din Transilvania, Moldova şi Muntenia din veacul
al I V-lea şi dintr-un context pe care avem motive a-l bănui autohton.
Fibulele de argint şi aur cu pietre roşii încastrate (granate şi almandine)
înconj urate de fir de metal de la C hioj d 3 1 , nu departe de regiunea buzoiană
în care descoperiri de acest fel, înrudite şi contemporane cu tezaurul de la
Pietroasa, nu lipsesc ; fibulele şi cerceii de bronz de lîngă Roman 3 2 ; sabia
şi vîrful de teacă de argint cu granate şi catarama din acelaşi material pre
ţios, de asemenea cu granate , de la Valea lui Mihai 33 ; fibula de argint cu

- 3-t 7 .

30 Gh. Diaccn u , T irgşoi•. Necropola din secolele III - I V e . n . , B u cureşti , 1 965.
31 C . C. Giurcsc u , Nlormîntul genna n ic de la C h iojdu , în R . I . R . , V - VI , 1 93 5 , p. 333 -

3 2 V I . D u m itresc u , Une toinbe de l 'epoque des ni igrations des peuples pres de Rom a n
(Moldavie) , î n R . I . R . , I \' , 1 93 -l , p. 76 - 8 1 .
3 3 M . Roska, Morm fnt german de la Valea l u i Mih a i , î n A . I . S . C . , C l u j , I , 1 928 - 1 932,
p. 69 - 7 2 .
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Fig. I O. - Vasul dodecagonal clin tezaurul ele la Pictroa

a.

granate la placa superioară, de la Bruiu ; cercelul poliedric de aur cu granată
de la Mediaş, cu analogii la Velţ şi Periamoş 34 şi replica sa, sigur locală, din
bronz cu pastă de sticlă, de la Sighişoara 35 se numără printre descoperirile
izolate de podoabe de stil policrom , eşalonate în timp de la sfîrşitul secolu lui
al !V-lea pînă în secolul al V I I-lea, aparţinînd cercului ele cultură gotic şi
celui gepidic, acesta din urmă strîns înrudit cu cel dintîi şi continuator al
său din i::unct de vedere stilistic .
Este firesc a ne închipui că imitînd piesele de metal preţios meşterii
locali cu o tradiţie a meşteşugului roman ce n-a putut să dispară şi care a
fost alimentată tot mereu de influxuri pontice în secolele I V - V şi , mai ales,
de cele sud-dunărene în aceeaşi perioadă, au prelucrat în metal obişnuit,
în bronz mai cu seamă, piese de podoabă ale migratorilor, după cum o
dovedesc unele descoperiri între care aceea abia citată de la Sighişoara - şi
poate si aceea de la Roman - , tot asa cum în domeniul ceramicii neamurile
germa� ice şi mai apoi cele slave au f ăcut împrumuturi din repertoriul formal
şi decorativ al olarilor daco-romani .
Ocupîndu-ne în continuare de tezaurele datate în veacul al !V-lea şi
î n cel următor - tezaure ţinînd de lumea atît de eterogenă a spaţiului
carpato-dunărean în această vreme, pentru care aflăm, înainte de 376,
coexistenţa băştinaşilor, goţilor şi sarmaţilor, i ar după această dată prezenţa
hunilor şi gepizilor - , vom aminti cîteva descoperiri mai însemnate şi mai
semnificative.
Localitatea Simleul Silvaniei din nord-vestul Transilvaniei a devenit
cunoscută în liter a'.tura de specialitate, arheologică ·şi de artă, prin cele două
tezaure aici descoperite, sau mai corect zis, · prin t ezaurul de obiecte de
podoabă dat la iyeală în dol,lă etape, la aproape un secol distanţă.
Cea dintîi parte, găsită în 1 797, şi cea de a doua, descoperită în 1889,
au constituit obiectul unor cercetări minutioase, mai ales ale savantilor
'

'

34 Pentru descoperirile ele la Periamoş şi Velţ vezi L. Bîrzu, . C nlribuţ ia arheologiei la
<?_
cunoaşterea perioadei hunice la Dunăi'ea de fes. în A nalele Universităfii Bucureşti. Istorie,
20/ 1 9 6 1 , p. 1 3 - 24 .
3 5 Pentru descoperirile ele l a Bruiu, M ediaş, Sighişoara vezi K . Horedt;,Vălkerwanderungszeitliche Funde aus Siebenbiirgeii, în Germania, 25/ 194 1 , p. 1 2 1 - 1 26.

\.
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străini 3 6 . Din punct de vedere arheologico-artistic întregul tezaur, alcătuit
din cele două părţ i pe care metodologic numai le vom avea Şi noi în vedere
separat , a fost datat la sfîrşitul secolului al IV-lea, în j urul anului 400 chiar,
fiind atribuit celeilalte ramuri germanice, înrudite cu posesorii tezaurului
de la Pietroasa , ostrogoţii.

2

J

Fig. 1 1 . - Garnitură de centură, inel şi fragment de brăţară d i n primul tezaur de la Şimleu!
Sih·aniei ( 1 - 2) ; d iademă ele l a Buhăeni (3) .

Prima descoperire de la Şimleul Silvaniei - a cărei îngropare, proba
bil legată de venirea hunilor, a fost datată în ultima treime a secolului al
I V-lea - cuprinde medalioane de aur din vremea unor împăraţi romani ai
acestui secol (Maximianus , C onstantinus, Valens, Valentinianus, Gratianus)
decorate cu pietre încrustate, granule, linii în z igzag, ornamente spiraliforme,
capete de oameni . Alături de acestea se mai află în tezaur o garnitură de
centură de aur, obţ inută prin presare, purtînd un motiv antropomorf (fig. 1 1 /
1 ) , inele şi brăţări cu extremităţi zoomorfe - închipuind probabil şerpi cu
pietre roşii în locul ochi lor (fig. 1 1 !2) - , fibule de argint, un dublu lanţ de
aur de care sînt prinse - după un obicei cu tradiţii în arta şi în credinţele
J!: iilien

3G Pentru prima descoperire ele l a Şimleu] Silvaniei vezi J. Hampei , A lterthilmer des

M ittelalters in Ungarn , Braunschweig, 1 905, I I , p. 1 5 - 26 şi I I I , pi. 1 4 - 1 9 , iar pentru
cea ele a doua
. Fetti c h , Der zweite Schatz von Szildgysomly6, în A rchaelogia Hungarica,
V I I I , 1 932 ; cf. M. Rostovtzcff, op . c i t . , p . 1 87 - T 88.
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greco-romane - reprezentări miniaturale (antropo- şi zoomorfe, vegetale
si de felurite obiec te) etc.
'
A doua parte a tezaurului , descoperită în veacul trecut, este mai
bogată şi mai reprezentativă. Ea cuprinde mai multe piese de aur printre
care trei cupe, o fibulă cu onyx, zece perechi de fibule întregi şi opt fragmen-

Fig.

12.

-

Fibule din cel de-al doilea tezaur de la Şimleu! Silvaniei .

te, pentru a nu aminti decît pe cele principale. Ca o trăsătură comună a
pieselor menţion ăm c ă toate poartă ornamente granulate şi în filigran, î n
formă d e duble spirale, triunghiuri; opturi. Dintre toate, fibulele sînt cele
mai caracteristice şi ajută cel mai mult, nu numai la datarea pieselor şi a
ansamblului tezaurului, dar şi la tragerea unor concluzii de istorie de artă.
Cele două „fibule-lei" - numite aşa după forma animalului pe care o
împrumută corpul propriu-zis al pieselor - au placa superioară semicircu
lară, placa i nferioară pentagonală şi placa mij locie zoomorfă bogat ornamen
tate cu pietre roşii , cărora li se adaugă granule de aur (fig. 1 2) . Alte două
fibule au placa superioară rotundă, decorată cu cristale de stîncă, placa
mijlocie în formă de trunchi de con, de asemenea cu o ornamentaţie zo
omorfă foarte bogată, cu cristale şi pietre încastrate ce se repetă, alături de
motivele animaliere, şi pe placa inferioară a fibulelor (fi g. 1 3) .
https://biblioteca-digitala.ro
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F i b u l e cl i n cc:l ele-al d o i l ea tezaur de la $ i m lc u l S i ! Y a n i e i .

U n loc aparte î n cadrul , atît de diYers , al t ezaurului de l a Ş imleul
S i h·aniei îl ocupă f i b ula c u onyx şi cele c u smalţ ( f i g . 1 4) .
Partea uperioară a celei d i n t î i se î nc adrează t ipologic î n c a t egori a
fi bulelor ro mane „ Z w i ebelkop f " , î n t i mp c e corpul propr i u - z i s este oval,
purtînd î n ca;;tra t e p i e t re şi - î n bună tradiţ ie clasică î n c ă - u n onyx,
i a r p laca in feri oară este decorată c u cristale de stîncă cărora li se adaugă,
c a ., i l a celelalte piese , l i n i i le , punctele şi zigz agurile incizate în m e t a l .
C el e două fibule cu smalţ au corpul de arg i n t acoperi t cu foaie de aur
- atît pentru î n t ărirea scheletului propri u-zis a l piesei , cît ş i pentru a-i
c onferi mai m u l t ă s t rălucire - , corn binaţ i i de m e t a l preţios c e erau foarte
gust a t e î n perioada romană t î r z i e .
Placa superioară a. acestor f i bu l e e decorat ă c u gran a t e , smal ţ , motive
geometrice ş i granul e . C orpul p ropriu-zis poartă c î t e o gran a t ă î nconj urat ă
de filigran şi gran ule , iar placa i n ferioară , romboidală, e ornată cu o altă
piatră semipreţ i oasă, u n c arneol .
P a t ru perechi de fibule - d i n t r e c are t r e i cu placă semic i rculară l a.
partea superi oară şi uşor r9m boi dală l a aceea i nferioară - s î n t decorat e
c u figuri d e animal e f a n t a s t i c e î n reli e f , c u p a lm e t e ş i p i e t re semi p r e ţ ioase
dispuse î n ah·eole ro mboidale, t riunghiulare, elipsoidal e ( f i g . 1 5/ 1 - 3 ) .
Trei vase de aur, foart e asemănătoare î n t re ele , cu decor gran.u lat ş i
p i e t re roşi i încastrate ( f i g . 1 6) - elemen t e c e asigură şi acestei c a t egorii
de obiec t e u n i t a t e a cu rest ul t e z aurului - completează i n v e n t arul princi
p alelor piese descoperi t e la Şimleu! S i lvaniei .

O � nmă de considera ţ i i s t i l i s t ic e şi t i pologi c e p r i v i n d aceste piese se
.
impun, f i e asupra relaţ i i lor lor î n c adrul t ezaurulu i , f i e asupra legăturilor
c u alte descoperiri contemporane . Astfel, î n ceea c e priveşte u n i t a t e a s t ihttps://biblioteca-digitala.ro
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listică a pieselor descoperite ş i , implicit , dovada apartenenţei lor l a aceleaşi
ateliere - probabil şi în acest caz, nord-pontice - aminti m numai prezenţa
motivelor antropo- şi zoomorfe pe medalioanele din pri m a descoperire şi
pe fibulele din cea de-a doua ; pent ru legătura cu alte descoperiri contempo
rane, de pildă cu unele piese de la Pietroasa , pledează tehnica înca trării

Fig. 1 4 .

-

Fibule din cel de-al doilea tezaur cîe fa Şimleu! Silvaniei .
https://biblioteca-digitala.ro
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pietrelor şi aceea a c restături
lor, motivele geometrice şi cele
zoomorfe prezente 1 Î n ambele
cazuri .
Î n ceea ce priveşte tipolo
gia evoluţiei fibulelor, am mai
avut prilej ul a aminti înrudirile
stilist ice si tehnice ale celor de
la $imleui Silvaniei c u cea de a
patra fibulă, cea mai mică, de la
Piet roasa , aceasta d i n u rmă an
terioară , foarte probabil, fibule
lor mari , avifo1 me, din acelaşi
tezaur.
Fibula cu onyx este piesa
care , alăt uri de medalioane, tri
mite cel mai mult cu gîndul la
arta provincial-romană din su
dul Dunări i . l\1edalioanele -- care
la Şimleu sînt de fapt nişte pre
lucrări ale unor piese imperiale
autentice - au circ ulat intens pe
un larg spa ţ i u eruopean, aj un
gînd pînă în Scandinavia unde
au fost imitate î n cunoscutele
„bracteate " , si nu este exclus ca
unul dintre d � umurile lor de pă
trundere în nordul E u ropei să fi
fost prin nord-vestul Transilva
niei - drum , de altfel , cu vechi
tra d i ţ i i ce coboară în timp pînă
în epoca metalelor - , descope
ri rea de la $imleul Si lvaniei j a
lonînd astfel o cale de înrîurire
artistică cu interesante efecte si
durabile ecouri ale artei clasi �e
în nord, pînă spre secolele V -· V I .
Cît despre fibula c u onyx,
ea se leagă tipologic de cele
romane „ Zwiebelkopf" care au
fost imitate adeseori , cum este
si cazul de la Simleu, într-un me
d i u cultural �rtistic neroman ce
i-a adăugat unele elemente spe
cifice lui, cum ar f i pietrele co
lorate şi filigranul din j urul al
veolelor, acesta din urmă avînd
https://biblioteca-digitala.ro
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F i g t 1 5 . / 1 - 3 - Fibule din cel de-al d o i '
1ea tezaur d e l a Ş i m leu! S i !Yanie i .
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de altfel vechi prece denţe elenistice şi fiind răspîndit în Orient şi mai apoi
în lumea sarmato-germanică a secolelelor I I I - VI .
Tot spre mediul clasic greco-roman trimit şi cele trei vase , vădind
însă aceleaşi corective „barbare " , nord-pontice , dacă ţinem seama de ana
logiile lor cu unele vase de metal preţios descoperite în sudul Uni unii
Sovietice.
Leii ce apar pe fibulele de la Şimleu, deşi· reprezintă un motiv extrem
de răspîndit, permit unele apropieri cu descoperiri din părţile Donului ,
C ubanulu i ş i Crimeii, deci din acelaşi cerc artistic goto-sarmat c e a preluat
compoziţ i i animaliere - între care scene cu lei atacînd alte animale, cer
videe de obicei - din arta orientală de stepă.
Î n atelierele din acest cerc artistic , mai cu seamă la Panticapaeum ,
făurarii prelucrau metalele preţioase, în primul rînd aurul, în spiritul unei
arte fastuoase dar eclectice, pe care am încercat s-o definim şi în legătură
cu tezaurul de la Pietroasa, artă aj unsă la cea mai mare înflorire într-al
treilea sfert al secolului al I V-lea, dar care a contin uat să fie gustată atît de populaţiile migratoare, germanice şi de· alte etnii, cît şi de autoh
tonii nord-pontici şi carpato-dunăreni - şi după venirea hunilor, pînă într- a
doua j umătate a secolului al V-lea, aşa cum o dovedesc descoperirile din
această perioadă .
Tot pe teritoriul românesc, de data aceasta în părţile sale de nord-est ,
la Conceşti, lîngă Prut, a fost descoperit în anii 1 8 1 1 - 18 1 2 un tezau r,
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însemnat mai ales pri n cele t rei vase de arg i n t aflate alături de obiecte
de podoab ă , tot de argi n t , - un colier, o b răţ ară torsionată c u e xt rem ităţ i
zoomorfe , fragm e n t e ale unui c o i f de paradă, fragmentele unei cununi ş i
b i j uterii î n formă de păsări ş i peşti ornate c u pi etre încastrate - într-un
foarte bogat mormînt a cărui apart enenţă exac t ă a fost mul t dezbătută d e
la O dobe cu încoace.
P i esele cele mai î nsemnate de l a C onceşt i , acelea c e ne i n t eresează
aici cel mai mult - o amfor ă , o s i t ulă şi un platou - , valorificate din
punctul de vedere al i s t oriei artei abia î n veacul n ostru37, se pot data î n j ur u l
a n u l u i 400 ş i se p o t a t r i b u i c u m u l t temei aceloraşi ateliere nord-ponti c e c e
au m e n ţ i n u t pe un spaţ i u larg , din Crimeea p î n ă l a Dunărea de j os , î n Tran
silvania şi în cent rul Europei , amintirea artei clasice în secolele IV - V .
Amfora d e argint d e l a Conceşti (fig. 1 7 ) , lucrată c a ş i celelalte piese
î n buna tradiţ i e a t oreuti c i i romane d i n secolele I I I - I V , este decorată c u
figuri „ au repousse " , putî ndu-se disti nge mai multe scene î ntr-o compozi ţ i e
3 7 L . Matz u lewitsc h , op . c i t . , p . 1 2 1 - 1 37 . p i . 36 - 48 ; c f . A . Alfoldi , Fu.nde au.s der Hu.n 
n e nzeit u nd i h re ethn ische Sonderung, în A rchaeologia H u ngarica , I X , 1 932 , p. 77, pi . X X - X X I .
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foarte barocă străjuită de centaurii în relief de pe torţi.le vasului : o vînă
toare de fiare sălbatice, o amazonomahie, Nereide şi monştrii marini, deci
un repertoriu din care nu lipsesc motivele predilecte ale argintăriei romano
bizantine, gustate pînă tîrziu, spre secolul al VII-lea, în Imperiul de Răsărit
şi în Barbaricum, după cum o atestă minuţioasele analize la care Leonid
Matzulewitsch a supus numeroase vase descoperite în sudul Uniunii
Sovietice.
Cea de a doua piesă, situla (fig. 1 8) , e ornată cu scene în care recu
noaştem personaj e mitologice (Daphne, Apollo, Leda) şi motive vegetale,
tratate încă în spiritul tradiţiei elenistice, deşi nu lipsesc nici aici semnele
unei evidente „barbarizări" a ornamentului .
În sfîrşit , platoul rotund de argint (fig. 19) , cu rozetă în centru şi cu
scene de vînătoare separate de medalioane cu capete de tineri, constituie o
piesă reuşită din punct de vedere artizanal, cu un număr mare de figuri
reprezentate, dispuse într-o compoziţie destul de echilibrată, opusă „baro
cizării" compoziţionale întîlnite la amforă şi pe care ,în general, arta meta
lelor preţioase de la începuturile prefeudalismului o vădeşte atît în argin
tărie cit şi în podoabe.
Motivele antropomorfe - călăreţi în scenele cinegetice, capetele de
tineri - , motivele zoomorfe, între care leii şi leoparzii, sînt comune artei
romane tîrzii si celei sasanide ale căror ecouri le reîntîlnim în cazul aces
tor piese de ' artă pătrunse pe teritoriul ţării noastre dinspre răsărit.
Alături de primul grup de la Pietroasa şi de cea dintîi descoperire de
la Simleul Silvaniei, vasele de la Concesti ne lasă o dată mai mult să
într�vedem în ce grad arta metalelor din a'c eastă perioadă menţinea - cel
puţin la un anumit nivel social, superior, al populaţiilor de la nordul Dună
rii - spiritul esteticii clasice, încă viu în Bizanţ, prin exemplare alături
de care nu lipsesc manifestările noului curent al stilului policrom, foarte
bine reprezentat în descoperirea de la Pietroasa, mai puţin la Şimleu şi de
mult mai mică însemnătate, calitativ şi cantitativ vorbind, la Co nceşti.
Cit despre apartenenţa acestei din urmă descoperiri la mediul goto
sarmatic sau la cel hunic, cercetările nu pot permite, credem, un răspuns
hotărîtor, dată fiind investigarea nesistematică a complexului arheologic
în care piesele au fost descoperite, cit şi prezenţa unor elemente stilistice
mult prea comune întregii arte a metalelor de pe vastul teritoriu dintre
stepele nord-pontice şi centrul Europei în anii de sfîrsit ai secolului al
'
IV-lea şi în prima j umătate a celui de-al V-lea.
Perioada controlului hunic asupra teritoriilor est şi est-central euro
pene, între care şi părţile de sud şi de sud-vest ale actualului teritoriu
românesc (376 -454) , este ilustrată în continuare mai ales de podoabele de
metal preţios cu inserţii de pietre colorate pe care hunii le întîlniseră şi
le preluaseră, ca şi populaţiile germanice anterioare, în stepele nord-pontice.
Din acest punct de vedere prima parte a veacului al V-lea constituie
pentru capitolul de artă ce ne interesează o firească continuare a celei de-a
doua j umătăţi a secolului al IV-lea. Predilecţia hunilor pentru piese de
podoabă - fie specifice portului turanic, fie adoptate în urma contactului
https://biblioteca-digitala.ro
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A mfora din tezaurul de la C onceşt i .

cu lumea romană tîrzie, c u autohtonii nord-pontici şi carpato-dunăreni poate fi urmărită pe teritoriul românesc printr-o serie de descoperiri, din
Moldova şi mai ales din Muntenia, datate în veacul al V-lea.
Nu ne vom opri aici decît asupra descoperirilor de acest fel, fără a
ne preocupa alte piese de metal tipice neamurilor hunice - anume cazanele
https://biblioteca-digitala.ro
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Situla din tezaurul de la Conceşti.

de bronz de felul celor găsite, întregi sau fragmE ntare, în sudul Munteniei
şi Olteniei, la Moşneagu, Desa-Ciuperceni, Hotărani , Celei38, datate în prima
parte a secolului al V-lea şi foarte asemănătoare unor descoperiri din Ungaas

Pentru aceste vase de metal hunice vezi I. Nestor und C. S . Nicolăe�cu-Plopşor fI]in

nische Kessel aus der I<leinen H:'.. a lachei, în Germania, 2 l / 1937, p. 1 78 - 1 82 ; cf. B. Mitrea şi
' �A nghelescu, Fragmente de cazan hunic descope·rite în sud-estul Munteniei, în 5 . C . J. V„ 1 / 1960,
p. 1 5 5 - 1 58. Pentru probleme generale al e perioadei vezi J . ·werner, Beitrăge ::ur A rcltăologie
des A ttila Reiches, M i.inchen, 1 956.
•

https://biblioteca-digitala.ro

-

·

4. 4

36

R A ZVAN T H EODORESCU

Fig.

19.

- Platoul din tezaurul d e l a Conceşt i .

ri a, Serbia de e t , i Silezia. Aceste cazane - a căror decoraţie, foarte să
racă de altfel , , i a căror formă sînt de evidentă inspiraţie asiatică, fiind aduse
de huni împreună cu alte piese de metal (oglinzi , aplici zoomorfe) din Asi a
Centrală şi de la Volga inferioară - pot fi atribuite cu siguranţă culturii
materiale , i artei hunilor - aceasta din urmă dominată de un principiu
abstract şi geometric opus c elui animalier - , după cum direct legate de
huni sînt şi diademele din foaie de metal preţios, cu pietre încastrate , podoabe
de obicei cusute pe o bucată de piele, apărute în Europa abia după 400 ş i
specifice arealului huni c , din Kazahstan pînă l a Oder.
La Buhăeni - Iaşi a fost scoasă la iveală o asemenea diademă39 (fig.
1 1 /3) din placă de aur fixată pe un suport de bronz, cu granate încastrate ;
la părţile superi oară şi inferioară ale plăc i i două rînduri de puncte lucrate
„au repousse " , ca şi mici bumbi obţinuţi în acelaşi mod, străi uiesc restul
fi

39 A . Florescu , J.J;:aae.1ta

Eyxaen u ,

W!_ .!!_ o.tto �J1 a cm u n11,u ::m o x u n epece.ttenuR napoiJoe, H a ii.aen1wR

în Daciri, N . S . , l V , 1 960, p. 5 6 1 - ;,6r

--
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decorului lucrat în tehnica epocii, „cloisonne" -ul, găsind piesei apropiate
analogii stilistice în descoperirile din România din secolul al IV-lea, atri
buite goţilor (Pietroasa, Şimleul Silvaniei, Chioj d) şi mai ales în cele, nesi
gure ca apartenenţă etnică, de felul podoabelor de la Conceşti, ceea ce da
tează pitsa de lingă Iaşi în prima j umătate a secolului al V-lea, poate chiar
în primele decenii ale acestui veac în care tipul respectiv apare la vest de
Nipru.
Aşa cum am mai spus, l\Iuntenia este regiunea românească unde au
fost descoperite mai multe asemenea piese de podoabă. La Dulceanca, ele
pildă, s-a găsit un fragment de diademă lucrat tot din foaie de aur, a\'Încl
încastrate 16 almandine tăiate în formă de romburi şi triunghiuri, ca şi
puncte obţinute „au repousse" pe o latură a podoabei40 ; la Bălteni s-a des
coperit o piesă din aceeaşi categorie de obiecte hunice de împodobire a
capului - numită de altfel „podoabă de tîmplă" - lucrată ca şi diade
mele, din foaie de aur, purtînd caboşoane cu almandine, triunghiuri alcă
tui te din granule şi cercuri lucrate în relief, în timp ce reversul are şi el
alveole ovale în care se mai disting urme de pietre semipreţioase roşii-por
tocalii41 ; un pectoral semicircular din foaie de aur decorat cu nervuri, înso
ţit de o brăţară ovală şi masivă tot de aur, descoperite la Balaci42 com
pletează şirul pieselor pînă acum cunoscute din Muntenia, legate probabil
fie de hunii aflaţi la nordul Dunării, în unele puncte controlate c e călă
reţii nomazi, fie de hunii ce se găseau în prima j umătate a secolului al V-lea
în armata romană, şi unii şi alţii menţionaţi în izvoarele contemporane.
Mult mai spinoasă - dacă nu chiar insolubilă dată fiind raritatea şti
rilor şi a materialului arheologic - este problema apartenenţei etnico-ma
tenale a pieselor de podoabă ce au putut fi folosite pînă către mijlocul
seculului al V-lea de băştinaşii cuprinşi în conglomeratul numit „imperiul
hunic" .
Înrudită stilistic, tipologic şi cronologic cu piese găsite în Transil
vania şi datate fie la sfîrşitul secolului al I V-lea, fie la începutul celui următor
(Velţ, Valea lui Mihai, Alba Iulia, Moigrad) , este şi interesanta desco
perire de la Cepari-Năsăud conţinînd ca piese de podoabă un inel, o cata
ramă, o brăţară, toate de aur, destul de modeste din punct de vedere artis
tic dar tocmai prin aceasta interesante pentru ceea ce bănuim că va fi fost
meşteşugul prelucrării metalului în perioada stăpînirii hunice pe teritoriul
românesc43 • Aurul pieselor, cu un titlu (24 carate) ce nu poate arunca decît
lumini vagi asupra provenienţei sale (din Balcani, Orient sau Transilvania ? )
este prelucrat rudimentar, indicînd poate mina unor făurari locali lucrînd după
modele străine pentru unii băştinaşi ce imitau fastul conducătorilor nomazi.
40 V. Dumitrescu , O nouă mărturie a prezenţei hunilor î n Muntenia : fragmentul de diG
demă de aur de la Dulceanca, în S.C.I. V., 1 / 1961, p. 55 - 63.
41 I . T. Dragomir, Descoperiri hunice la Bălteni în nord-estul Cîmpiei Române, în
S.C.l. V., 1 / 1966, p. 1 8 1 --188.
4 2 S. Dolinescu-Ferche, Podoabe de aur descoperite la Ba/aci {rn. Roşiorii de Vede), în
.
S.C.I. V., 1/ 1963, p. 183 - 188.
43 D. Protase,
Un mormînt
din secolul V la Gefrari ( Transilvania), în S.C.I. V., 2/ 1959,
p. 475 - 485.
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-
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de
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'14 Pe n tru descoperirea de la A pahida v e z i
. H a m p ei , op . cit . . p . 39 - 43 şi I I I , pi .
32 - 36 ; cf. N. Fettich , în A rchaeologia H u ngarica , 32/ 1 95 3 , p :- 1 45 - 1 47 , pl. 22 - 25 şi K. Horedt,
U n tersuchu 11gen wr Fr il71gescli ichte Siebenb iii·ge n s , Bukarest, 1 958, p. 72 - 73 .
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de un veac, după mijlocul secolului al V-lea, · la controlul unor teritorii
din : Europa est-centrală printre care şi Transilvania, cursul Tisei şi regiu
nile, apusene ale Dunării de ] os (regiunea Sirmium) .
: Datînd dintr-a doua j umătate a secolului al V-lea - perioada de
apogeu a puterii gepidice - tezaurul descoperit în 1889, aparţinînd unui
mormînt de căpetenie germanică, este compus din două căni de argint de
corate cu scene bacchice şi motive vegetale (fig. 20/ 1 - 2) , vase somptuoase
care provin, ca şi cele de la Conceşti, dintr-un atelier aflat sub puternica
înrîurire a artei romano-bizantine - atelier pe care înclinăm însă a-l vedea
mai degrabă în Balcani, poate chiar la Constantinopol, decît la nordul Mării
Negre ; patru plăci de aur dintre care una în formă de pasăre, motivul
oriental şi bizantin bine cunoscut, tot mai mult gustat şi de populaţiile
germanice, aşa cum o atestă, pentru un veac înainte, piesele de la Pietroasa
şi cum aveau s-o demonstreze mai tîrziu, în secolele V I - VII, alte descope
riri gepidice din Transilvania ; o fibulă de tipul roman „Zwiebelkopf" deco
rată cu perle de aur şi meandre ajurate ; două inele de aur împodobite cu
cruci, unul dintre ele purtînd inscripţia „Omharus" - probabil numele
posesorului gepid al tezaurului, îngropat o dată cu acesta ; o brăţară de aur
cu capete îngroşate, podoabă atipică dar frecvent întîlnită la sfîrşitul impe
riului în lumea romană şi în mediul migratorilor ce posedau cantităţi
considerabile de metal preţios venit prin subsidii şi j af şi transformat de meş
terii locali în podoabe masive, conforme unui gust mai puţin rafinat ; ca
tarame de aur cu granate şi almandine şi, în sfîrşit, cercei de aur ornaţi cu
granate şi prevăzuţi cu lănţişoarele întîlnite în secolele IV - VI la bij uteriile
'
bizantine şi germanice (fig. 2 1 ) .
Dacă vasele de argint , tipul fibulei şi chiar inelele decora-te cu cruci ,
ca si unele detalii tehnice si stilistice ale cerceilor, trimit la ateliere bizan
tin� -balcanice - de unde , probabil, au şi venit în tezaurul unui cîrmuitor
gepid din Transilvania - , este de remarcat şi în acest caz . împletirea ele
mentelor clasice amintite cu decorul policrom încetăţenit în lumea germa
nică, pe care o şi caracterizează stilistic de altfel pentru mult timp de acum
înainte, decor comparat pe drept cuvînt cu cel al pieselor cunoscutului
tezaur merovingian de la Tournai, ceea ce aj ută la datarea tezaurului de
la Apahida în cea de-a doua jumătate a secolului al V-lea.
Această realitate estetică, grăitoare nu numai pentru arta metalelor,
ci şi pentru întregul climat artistic-cultural al antichităţii tîrzii şi al înce
puturilor prefeudalismul :___ ne referim la coexistenţa formelor, motivelor
şi tehnicilor clasice, greceşti, romane şi bizantine şi a elementelor barbare - ,
se încheia la sfîrsitul secolului al V-lea. Modalitatea ornamentală si tehnică
a „cloisonne" -ul� i avea să se prelungească, pentru teritoriul carp�to-dună
rean, pînă în secolul al VI-lea şi chiar la începutul secolului al VII-lea, prin
unele piese de factură gepidică, ca o amintire a acestei prime etape a cărei
istorie am încercat a o schiţa. Ea era menită însă dispariţiei în spaţiul cul
tural şi geografic în care noi populaţii şi noi viziuni estetice aveau să ia
locul celor anterioare, prin venirea slavilor şi avarilor într-a doua parte a
secolului al VI-lea.
https://biblioteca-digitala.ro
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Piese ele pocloa b:i cl i n t e z a u r u l ele la A pa h i cl a .

A D O U A PERI OA DĂ (SE COLELE VI-I X )
Stili tic vorbind , o dată c u profundele şi mult iplele transformări isto
rice petrec ut în Yeacul al \' I-lea, const atăm şi în art;i metalelor din spa
ţ iul carpat o-dunărean o nouă orientare.
C h i ar dacă procedeele t ehnice de bază ale perioadei anterioare rămîn
neschimbat e - , i vor rămîne a , a în tot prefeudalismul şi evul mediu tim
puriu - , elementul care a fost în bună parte caracteristic decorării podoa
belor şi vaselor din ecolele IV - V
anume policromia „cloisonne" -ului este pe cale de dispari ţ i e în aceste regiuni , fiind dest inat unei înfloriri deo
sebit e în alte părţi ale Europei cent rale şi occidentale (chiar dacă îl intîl
nim în secolele V I - \ " I I pe unele fibule mai luxoase sau pe unele podoabe
germanice tîrzii , el nu mai înseamnă decît reminiscenţ a unei viziuni este
tice altă dată predominante) .
Tot mai mult met alul lucrat artistic , pe care motivele geometrice
şi zoomorfe se înmulţ esc în dauna celor antropomorfe - ce constituiau
amintiri ale artei clasice, acum foarte sporadice şi extre m de schematice - ,
ocupă locul maj or în arta acestor ţ inuturi , în care orice activitate construc
t ivă cu valoare estetică dispare pentru cîteva secole cu desăvîrsire si unde,
tot mai mul t , ateliere locale de pe malul Dunării şi ceva mai' nordice (în
-
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Transilvania mai ales) se îndeletnicesc cu prelucrarea sa pentru băştinaşi,
ca şi pentru populaţiile alogene.
Totodată noua perioadă, cu unele notabile excepţii, cunoaşte tot mai
puţin metalele preţioase, bronzul fiind pe departe predominant în descope
ririle de pe teritoriul românesc, fapt ce ţine deopotrivă de factorii economici
si politici care au înrîurit relaţiile nordului dunărean cu Imperiul, ca ş.i de
�ituaţia generală, mai precară, a Bizanţului, în aceste secole.
De altfel, treptata diminuare a rolului policromiei în favoarea strălu
cirii, mai sobre, a metalului se observă în prima j umătate a secolului al
VI-lea în chiar regiunile nord-pontice, unde stilul sugestiv denumit „neo
scitic" cunoaste o efemeră dezvoltare în cadrul asa-numitei „arte hunice
tîrzii" a met�lului45. Este vorba de fapt de arta p odoabelor unor grupuri
hunice - reîntoarse la nordul Mării Negre după înfrîngerea din 454 a con
federatiei conduse de ele - , amestecate în mozaicul etnic de aici cu
rămăşite germanice, cu unele grupuri bulgare şi avare aflate în migraţie
spre Europa. Podoabele de factură hunică tîrzie din prima parte a secolului
al VI-lea cunosc, din punct de vedere decorativ, o interesantă şi complexă
simbioză cu motivele abstract-geometrice şi naturalist-zoomorfe de tradiţie
scitică, fiind menite a avea, prin gepizi se pare, o înrîurire destul de mare
asupra celui de-al doilea stil germanic din Europa est-centrală.
Principalele descoperiri ce ilustrează stilul hunic tîrziu înconjură,
geografic vorbind, teritoriul românesc ; în Galiţia, în diferite puncte din
sudul Uniunii Sovietice, în Ungaria şi în Croaţia s-au descoperit biju-
terii şi alte piese făcute din metal preţios, torques-uri cu protome anima
liere (legate de unii cercetători de ecouri tardive ale artei argintului dacic) ,
pseudofibule şi pseudocatarame de vădită înrîurire bizantină, ce ilustrea
ză cercul artistic legat, probabil, nu atît de hunii tîrzii cit, de fapt, de
întreg conglomeratul de populaţii ce au circulat din Panonia în Crimeea
şi de aici înapoi în Panonia, la Dunăre şi în Balcani între anii 500 şi 550,
deci în perioada unei mai mari instabilităţi politice din aceste zone.
Această artă a metalului din prima jumătate a secolului al VI-lea nu
este încă ilustrată de vreo descoperire notabilă pe pămîntul românesc, dar este
prezentă, aşa cum am văzut, în unele teritorii circumvicine. Ea este şi ul
tima legată mai mult de atelierele nord-pontice - de cele din regiunea
Kerci, mai ales - şi de tradiţiile estetice ale veacurilor IV -V, rolul poli
cromiei fiind însă mult mai palid acum decît în etapa anterioară.
Luînd în 568 locul gepizilor în cîmpia Tisei , neamul răsăritean al
avarilor, în fruntea unei confederaţii de triburi asiatice, germanice şi slave,
îşi va extinde încă de la început, adică din ultimele decenii ale veacului al
VI-lea, o autoritate exercitată în forme pe care nu le cunoaştem precis,
asupra părţilor de vest ale actualului teritoriu românesc. De la Sirmium si
mai apoi din Panonia, avarii au putut controla direct Banatul si Transii
vania în perioada maximei lor puteri, la sfîrşitul secolului al VI-lea şi la
4 6 N. Fettich, A rchăologische Studien zur Geschichte der spăthunnischen Mettalkunst, î n
A rchaeologia Hungar-icâ-, 3 1 / 1 95 1 .
·
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începutul celui de al YII-lea, şi după toate probabilităţile, chiar mai tîr
ziu în restul secolului al VII-lea si în secolul al V I II-lea, în forme oarecum
schimbate . Iar dintre mobiluril� ce au determinat extinderea stăpînirii
avarilor asupra unei părţi a Transilvaniei, prezenţa metalelor aici nu a
j ucat desigur un rol minim şi deşi nu ştim nimic pozitiv despre obţinerea
metalului din minereuri în Transilvania acestei perioade, metalul arde
lean nu a putut , credem, să nu contribuie la imensa producţie de podoabe
clin sfera avarică cu centrul în Panonia.
C a şi celelalte populaţii nomade venite de la răsărit înaintea lor şi
clupă ei, avarii au adus aportul cel mai specific, din punctul de vedere al
culturi i materiale, mai ales în arta prelucrării metalelor. Arta avarică a
înscris aici succesele sale cele mai numeroase prin garniturile de centură cu semnificaţie socială şi magică totodată - care au atras cel mai mult
atenţia cercetării arheologice, determinînd chiar unele încercări de perio
dizare a răstimpului în care avarii au locuit teritoriile din răsăritul şi cen
trul Europei .
Yenind cu elemente proprii de cultură materială din Asia, ca şi hunii
înaintea lor, ca şi bulgarii şi ungurii mai tîrziu , avarii au preluat şi pre
l ucrat tradiţiile populaţiilor din stepele nord-pontice, tradiţii vechi şi pres
tigioase în acest domeniu al artei.
Grupurile avarice trecînd la jumătatea secolului al VI-lea prin spaţiul
dintre Caucaz şi Nipru, este sigur că n-au lipsit amestecuri ale acestor
migratori cu populaţii hunice tîrzii stabilite în regiunea de la nordul Mării
Negre (cuturgurii, utrigurii etc. ) ce au transmis avarilor elemente ale artei
lor, ceva mai sus evocate, prezente şi în unele descoperiri din Europa est
centrală.
Î n acest fel, motive animaliere ale vechiului stil scitic, care a conta
minat treptat toate populaţiile în trecere prin teritoriul din sudul Uniunii
Sovietice, au fost prelucrate în piese de metal, din bronz mai ales, ca şi
clin aur, în zonele centrale ale dominaţiei avarice, de către meşteşugari
nea vari - din regiunea pontică mai întîi , din aceea dunăreană mai apoi buni cunoscători ai tradiţiilor goto-hunice şi greco-romane, familiarizaţi
acum cu ornamentica specifică avarilor.
Ajunşi pe teritoriul Panoniei şi în cîmpia Tisei la sfîrşitul secolului
al VI-lea, avarii sînt caracterizaţi arheologic în primul rînd prin mai sus
amintitele garnituri de centură, din foi presate sau lucrate prin turnare,
i ar discuţiile ce au vizat înseşi bazele cronologiei civilizaţiei avarice s-au
dus tocmai în legătură cu ele.
Astfel, în purtătorii celor două grupuri de obiecte de metal s-au văzut
două etnii deosebite : avarii cărora le aparţineau garniturile turnate şi aj u
rate decorate cu grifoni şi vrejuri , inspirate, se pare, din tehnica sculpturii
în lemn, şi cuturgurii, posesori ai garniturilor obţinute prin presare, teh
nică cunoscută acestui neam hunic tîrziu prin influenţe bizantine exerci
tate încă puternic în teritoriile nord-pontice4 6 • Această înrîurire a artei
46 I dem, Das I<unstgewerbe der A warenzeit in Ungarn , în A rchaeologia Hungarica , 1 / 1 926.
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împeriului avea s ă continue ş i după venirea cuturgurilor o dată c u avarii ,
in Europa est-centrală, unde garniturile de centură presate apar mereu
în tovărăşia unor piese bizantine.
Dar prezenţa pe aceleaşi teritorii atît a garniturilor de centură turnate,
cît şi a celor presate, ca şi observaţia că niciodată complexele arheologice
cu garnituri turnate în tipare de lut sau metal moale, împodobite cu gri
foni şi vrejuri, nu preced pe cele cu garnituri presate au dus în ultimul
timp la concluzia că cele două categorii de podoabe nu ar înfăţişa o
deosebire de caracter etnic, ci una strict cronologică. Această observaţie o
făcea acum aproape două decenii D. Csallany47 şi a fost confirmată şi de
alţi specialişti maghiari - Gy. Laszlo, între alţii48 - , împărţindu-se ,
într-o cronologie absolută cu funcţie metodologică mai ales, principalele
etape ale artei metalului (şi ale întregii culturi avarice, de fapt) în felul
următor : cea dintîi perioadă, între 568 şi 680, în care întîlnim garnituri
de centură presate, între momentul venirii avarilor la vest de ţara noastră
si acela al instalării bulgarilor la sud ; cea de a doua perioadă, de tranzi
tie, între 680 şi 720, în care-şi fac apariţia garniturile de centură turnate
menite a cunoaşte o mare răspîndire în cea de-a treia perioadă, între 720
şi 800, sub forma garniturilor de centură ornate cu vrejuri şi grifoni.
Este adevărat că acestei periodizări a principalelor monumente de
artă avarică i s-au opus cîteva argumente, dintre care cel mai important
pare cel de natură istorică : izvoarele scrise bizantine nu vorbesc despre
un nou val avarie venit în Panonia la sfîrşitul secolului al VII-lea, deci
contemporan cu venirea bulgarilor la Dunăre, întrucît doar printr-un ase
menea val am putea explica schimbarea tipului de podoabă principală
avarică.
Este însă foarte posibil, pe de altă parte, ca în condiţiile dificile în
care se afla imperiul la sfîrşitul secolului al VII-lea, dislocarea unor grupuri
avarice aflate pînă atunci în teritorii situate la nord-estul ţării noastre să
fi scăpat puţinelor şi săracelor izvoare bizantine ale vremii. Schimbă
rile esenţiale, de tehnică şi de viziune, petrecute în arta avarică, apariţia
unor elemente stilistice orientale sînt prea evidente pentru a nu crede că
ipoteza Csallany - Laszlo este şi cea mai plauzibilă.
Analiza unor descoperiri de la vest şi est de ţara noastră, din Ungaria
şi din Uniunea Sovietică, permite să se ducă şi mai departe discutarea trans
formărilor cultural-istorice din lumea avarică.
Analogiile dintre piesele de factură avarică din regiunea Kama şi
cele din Ungaria datate la sfîrşitul secolului al VII-lea par a indica o înru
dire culturală între cele două regiuni, explicabilă probabil printr-un nou
exod de triburi venite din părţile răsăritene.
Acest val dinspre Kama va fi fost caracterizat la sfîrşitul veacului al
VII-lea prin piese turnate ornamentate numai cu vrejuri. Înainte de sosi47 D. Csallany, La circulation monetaire byzantine dans l 'empire avare, în A cta A rchaeo
logica, 2 / 1 952, p. 245 - 250.
48 G. Laszlo,_ Etudes archeologiques sur l' histoire de la societe des avares, în A rchaeologia
Hungarica, 34/ 1 955. Mai recent, cu aceleaşi concluzii, I. Erdelyi, The Art of the Avars, Buda,
pest, 1 966.
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rea sa pe teritoriul de azi al l'ngariei s-a produs pare-se însă şi un alt feno
men , cu consecinţe artistice, acela de unire a triburilor cu grifoni , ca orna
ment al garniturilor de centură , cu triburile caracterizate prin motivul
vegetal - vrej ul - , cele dintîi venite din centrul asiatic la sfîrşitul proce
sului mi graţiei avaricc19.
)J oul tip de garni turi de centură caracteristic ultimei perioade avarice
propriu-zise a luat locul garniturilor presate de înrîurire bizantină, aj un
gînd spre apus pînă în Austria şi Germania. Î n 1936 încă, N . Fettich încerca
să urmărească problema influenţ elcr ge1 m anice asupra artei metalului la
avari , aşa cum se \'ădesc ele în evoluţia pie!"elor de centură. Se aminteau,
în această ordine de idei , plăcuţele de centură ornamentate cu puncte mar
telate - moti ,· aproape atipic, în egală măsură întîlnit la bizantini şi ger
manici - apărute în cimitirul „gepidic " transilvănean de la Bandul de
Cîmpie , ca şi din l'ngaria, considerate - exagerat după părerea noastră de pură influc:nţă germanică, aclmiţîndu-se chiar posibilitatea transformării
garniturilor gepic' ice în garnituri avari ce, într-un mod neclarificat de către
savantul maghiar 50.
Este ade,·ărat însă că încă la Bandul de Cîmpi e - unde a\·em de
altfel donzi clare ale unei activităţi lccale de prelucrare a metalelor, desco
perindu-se u neltele unui meşteşugar , poate un argintar, îngropat aici apar unele motive animaliere pe plăci de centură, evoluînd în cursul seco
lului al \'Ii-lea, o dată cu dezvoltarea ornamenticii zoomorfe pe garnitu
rile de centură a\·arice , deZ\·oltare ce atinge punctul culminant la sfîrşitul
secolului al \'I i -lea şi în secolul al \'II I-lea cînd avari i se restrîng în zonele
panonice şi cînd - putem adăuga în lumina precizărilor din ultimul timp se tace simţit un nou aflux de influenţ e orientale pe linia ornamenticii zoomor
fe şi ,·egetale .
.-\ mintim aici şi o categorie aparte de piese presate din zona avarică,
împo � obite cu motive elenistice şi romane - palmete, cornuri ale abun
denţei , măşti - , e drept, întîlnite încă sporadic pe teritoriul românesc (la
Felnac , de pildă) , dar interesante pentru dimatul artistic din regiunile dună
rene în secolele \'I -\'II 5 1 .
Este posibil ca aceste motive, străine spiritului esteticii Răsări
tului , să fie proveni te direct din regiunile nord-pontice, fiind lucrate acolo
de către meşteri cunoscători ai artei greco-romane, adoptate apoi de toate
populaţiile din aceste părţ i , iar după unii - lucru pe care îl credem mai
anevoie posibil - chiar de către bizantini, o dată cu i ntrarea în armata
imperială a unor contingente de războinici nomazi52• Pe de altă parte însă,
descoperirea amintită de la Felnac , despre care va fi vorba mai j os, ne
sug � rează c � iar posibilitatea existenţei unor asemenea meşteşugari , nea
van , în regrnnea Dunării de :M ij loc si de Jos, la Sirmium si în Transil
vania, meşteşugari ce lucrau la sfîrşitu i secolului al VI-lea şi i n secolul al
� 9 l bidon, p. 88 şi urm . , p. 285 şi urm .
su A . l\larosi - N. Fettich, Trouvai/les amres de Dunapentele,
1 8/ 1 936, p. 77.
6 1 G . Laszlo, op . cit . , p . 266 si urm.
·
62 1 bide m , p . 269.
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VII-lea pentru avari, în perioada garniturilor de centură presate şi a legătu
rilor cu Bizanţul, care în această epocă era familiarizat, în continuare, cu
motive de tradiţie greco-romană.
Aşa cum arătam mai sus, părţile de vest ale teritoriului românesc ,
mai precis spus regiunea Banatului şi cea a Transilvaniei central-răsăritene ,
sînt acelea care au dat la iveală piese de podoabă de factură avarică sau
alte obiecte legate de avari , primele în ordinea cronologică fiind datate
la sfîrşitul secolului al VI-lea şi la începutul celui următor.
Tiparele pentru presarea garniturilor de centură găsite la Dumbră
veni ( Sighişoara) şi Corund (Odorhei) (fig. 22/4) constituie pentru noi o pre
ţioasă mărturie a prelucrării - eventual chiar în aceste părţi ale Transil
vaniei - a podoabelor specifice avarilor în faza timpurie, datarea pieselor
făcîndu-se, în ultimul timp, chiar la sfîrşitul secolului al VI-lea53.
Tipare asemănătoare, confecţionate din plumb, au apărut la Felnac
în B anat (fig. 22/ 1 -3) într-un număr apreciabil, constituind, probabil,
piese ale unui argintar sedentar sau itinerant în sluj ba avarilor, după i
căror modă lucra piese de centură întîlnite, de altfel, şi la începutul secoa
lului al VIl-lea în Banat şi Crişana, aşa cum o atestă unele descoperiri răz
leţe din aceste părţi54.
Acestei pfime perioade de penetraţie avarică pe teritoriul românesc,
în Banat, în centrul Transilvaniei şi, poate, în sudul provinciei, î n apropie
rea cotului Oltului , îi corespunde în parte, în prima j umătate a secolulu
al VII-lea, sfîrşitul orizontului cultural preavaric reprezentat de descope
ririle funerare de la Band si Veresmort55 unde au fost scoase la iveală, între
altele, într-un context „g�pidic"'. limbi de centură de tip avarie din pe
rioada 630 -650.
Însă cea mai mare însemnătate din punctul de vedere al descoperiri
lor de podoabe de metal aparţinînd avarilor de pe teritoriul ţării noastre o
au cele de pe valea Mureşului, care reprezintă un centru avarie compact
caracterizat stilistic prin garniturile de centură turnate în bronz - deci
indicînd un nivel cultural-artistic mai comun - de la Aiud, Gîmbas, Teiu'> ,
'
'
Cîmpia Turzii (fig. 22/5 ; 8) .
În cimitirul de la Teiuş, de pildă, garniturile de centur ă presate s-au
găsit împreună cu cele turnate, ceea ce a determinat atribuirea sa perioadei
de tranziţie (680-720) , în timp ce celelalte necropole cun osc garniturile
de centură turnate datate mai ales în secolul al VIII-lea.
53 Vezi la D. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania, în J1Iateriale şi cercetări
arheologice, I I , 1 956, p. 88.
54 E. Dorner, Mormînt din epoca avară la Sînpetru German, în S.C.I. V., 2 / 1 960, p.
423 - 433 ; o piesă singulară este aceea descoperită la Socodor, care deşi din punct de vedere

tehnic se încadrează în perioada de după 700, fiind turnată şi aj urată, este decorată nu cu
motivele animaliere sau vegetale ale acestui nou tip, ci încă cu ornamente geometrice întîl
nite în arta bizantină (D. Pope�cu, op. cit., p. 80 - 8 1 ) .
55 Pentru descoperirea de la Band, vezi I .
Kovacs, Les
fouillages d e Me::ăbdnd,
în Dolgozatok, IV/ 1 9 1 3 , p. 265 - 429.
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C aracteristici pentru Transilvania în această perioadă sînt cerceii
de t i p bizantin cu butoni stelaţi56 ornaţi cu granulaţii imitate prin turnare
(fig. 23) , ca şi cerceii simpli de care e prinsă o mărgea de metal cu nervuri
verticale57 ; cel puţin în cazul primului tip de podoabă, neîntîlnit în sfera
panonică a cercului c ultural avarie, p u t em poate întrevede ecoul unor legă
turi neîntrerupte cu sudul dunărean , o influenţă bizantină mai accentuată
exercitată asupra grupului avarie din Transilvania, ca o continuare a unei
rnai vec h i înrîuriri .

2

I

.]

1/-

7

I ' i g . 2 2 . - T i p a r e de podoabe de la J7elnac ( 1 - 3 ) ; t ipar de podoabă de la Corund
( -l ) :

ga rn i t u r i d

centură

de la ( i m p i a T u r z i i şi Te i u ş (5 şi 8) ; aplici de

la

Nuş

fa l ă u ş i Someşeni ( 6 - 7 ) .

� n � din � re cI: estiunile îndelung şi aprig controversate d i n istoria
cult � ru ş1 art � 1 avance este ace � a a prelungirii existenţei elementelor etnice
avance, purtatoare ale aceloraşi garnituri , cu motive doar întrucîtva trans
formate, dincolo de sfîrşitul secolului al VI I I -lea, în cursul celui de-al IX-lea '
pînă la venirea tri bur ilor m a ghi are înrudite.
5 3 1( . H orcd t , A varii ·ln Tra n silva n i a , î n Contribuţii la istoria Tra n s ilva n iei în secolele
1 r · - X I I I , B u c u reşt i , -1 958 , p. 89.
57 I b i de m , p. 83.
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Pe lingă alte numeroase date ce nu interesează aici şi dincolo de o
dispută istorico-arheologică în ale cărei detalii nu intrăm , vom remarca
totuşi prezenţa incontestabilă a unor motive pe care le întîlnim în reper
toriul avarie din secolele VII - VIII, în arta secolelor I X - XI din regiunea
est-central europeană.
Pe numeroase piese de podoabă din metal preţios şi obişnuit desco
perite în Moravia, la Stare Mesto de exemplu , datate în secolul al IX-lea,
în perioada primului stat morav, pe vasele de aur din tezaurul bănăţean
de la Sînicolaul Mare asupra căruia vom reveni pe larg, sau pe aplicile de
argint şi de bronz din necropolele transilvănene de la N uşfalău şi Someşeni ,
atribuite slavilor ş i datate î n j urul anilor 800 (fig. 22/6-7) , apar animale
fantastice - grifoni asemănători celor de pe garniturile avarice tîrzii din
Ungaria - , ca şi motive vegetale, în speţă vrej ul şi, din ce în ce mai mult
în secolul al I X-lea, palmeta cu trei frunze, cel mai adesea pe un fond
punctat sau cu cercuri gravate - de asemenea obişnuite în tehnica făura
rilor localnici din faza avarică tîrzie - , procedee decorative menite a per
sista în arta Europei est-centrale şi balcano-dunărene pînă tîrziu în plin
ev mediu.
Aceste realităţi arheologico-artistice au făcut pe unii cercetători5B să
vorbească despre existenţa, în perioada 850 -950, în regiunile carpatice
ca şi în cele moravo-panonice, a unei culturi a „grifonului şi vrej ului", deci
de o prelungire a celei avarice tîrzii, legate, prin intermediul regiunilor sud
rnseşti, de arta itano-caucaziană cu care unele piese descoperite în păr
ţile noastre - şi mai ales cele din tezaurul de la Sînicolaul Mare - par ai
avea o serie de similitudini.
În sprijinul acestei seducătoare ipoteze au fost . găsite şi argumente
istorice şi arheologice a căror precaritate nu putem decît să o menţionăm ,
aj ungîndu-se, în lumina lor, să se conchidă asupra prezenţei unor meşteri
caucazieni, arhitecţi şi orfevri, în centrul Europei, într-a doua j umătate a
secolului al IX-iea, meşteri ce-şi vor fi lăsat amprenta şi asupra stilului
vestitului tezaur din Banat.
În ceea ce ne priveşte, vom încerca mai departe să abordăm proble
matica tezaurului de la Sînicolaul Mare şi a implicaţiilor sale artistice. Aici,
nu ne rămîne decît a aminti încă o dată existenţa indubitabilă a unor ele
mente din arta avarică tîrzie în arta metalului din secolul al IX-iea, în
Europa carpatică şi centrală, specificînd însă că aceste elemente nu carac
terizau în aceeaşi vnme numai pe avari, ci făceau parte dintr-un reper
toriu mai larg la care vor apela şi alte neamuri migratoare, bulgarii şi ma
ghiarii în primul rînd.
68 B . Szi:ike, Uber die Beziehungen Moraviens zu dem Donaugebiet in der Spătawarenzeit,
în Studia Slavica, Vî;I=2 , 1960, p. 75 - 1 1 2 ; pentru descoperirile de la Nuşfalău şi Someşeni
unde apar podoabe decorate cu grifon stilizat şi cu volute, vezi M. Comşa, SAP_ăturile de la
Nuşfalău, în Materiale şi cercetări arheologice, V I I , 1 96 1 , p. 5 1 9 - 529 (cf. Istoria R01n âniei I ,
fig. 1 85) şi M . Macrea, Necropola slavă de la Someşeni, î n Materiale ş i cercetări arheologice, Y ,
1 959, p . 5 1 9 - 527.
'
https://biblioteca-digitala.ro

5o

R Ă ZVAN THEODORESCU

48

Pe de altă parte , profuziunea motivelor decorative vegetale - vrej u l
i palmeta - în arta met alului primilor maghi ari ş i în epoca avarică tîrzie,
� a si marea frec\·entă a unor motive animaliere cunoscute în arta bulga
·
rilo � în secolele I X - X , în cercul arti tic al tezaurul ui de la Sînicolaul M are
şi în Moravia cont emporană , nu credem a fi stră ine de înrîuririle bizantine

Fig. 23.

-

C ercei de l a Tei u ş .

, i arabo-per ane a upra art ei populaţ iilor de stepă , din C aucaz pînă în Pa
nonia , ca ,i a upra Balcanilor, înr î uriri care conj ugate au putut determina,
cel puţ in pe două direcţii - dinspre � J arca l\l edit erană spre Dunărea de Jos
şi de l\l i j loc şi din� pre nordul :\I ării N egre pre C arpaţ i , -o deosebită înflo
rire a moti \·elor Yeget al- animaliere , în atelierele a,flate pc teritoriile de azi
ale C eho loYaciei , Ungariei şi Români ei .
*

l n alt capitol , particular de însemnat , al artei metalelor în această
etapă - capi t ol cu implicaţ ii mai largi pe planul istoriei generale - îl con
stituie podoabele de origine l avă au atribuite slavilor, mai precis spus
aşa-numitele „fibule digitate" de coperite pe întreg cuprinsul ţ ări i noastre.
Este prea bine cu noscut faptul că moştenind din perioada metalelor
podoaba cu pronunţ at caracter u t ilitar care este fibula, grecii şi ro manii
au perpetuat-o în forme diferite, tipologic succesive sau paralel e , pînă l a
sfîrşitul ant ichit ăţ i i , pentru a f i apoi preluată ş i dezvoltată î n forme remar
cabile de către unele populaţ ii migratoare germanice şi slave.
Dintr-una, din fibulele romane cele mai cunoscute si
' mai comune în
secolele I I - I I I , aceea cu placă superioară semicirculară, au derivat în se
colele I V - V di ferite forme gotice (am văzut cazurile de la Şimleul Silva
niei ) , langobarde şi gepidice, transmise parţial , în secolul al V I-lea, sla
vilor, un rol important, pe care cercetări recente au reuşit să-l desluşească
mai bine, j ucîndu-1 , în acest proces, regiunile balcano-dunărene .
Se observă că fi bula germanică, c are în cursul secolului al V - lea avea
placa inferioară alungită sau trapezoidală, iar placa superioară semicirhttps://biblioteca-digitala.ro
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culară decorată cu butoni al căror număr (cinci pînă la şapte) şi a c ăror
dispoziţie ofereau piesei aspectul unei palme deschise - de unde şi numele de
„fibulă digitată" - , aj unge în secolele VI -VII în lumea slavă, în zona Ni
prului ca şi în regiunea de difuziune a slavilor, pe teritoriul ţării noastre şi
în teritoriile învecinate.
O cercetare atentă a acestor p iese a ară.tat că u nele fibule grupate
de învăţatul german Joachim ·werner într-o categorie aparte, sînt decorate
la partea lor inferioară cu o mască umană, iar pe extremităţi cu capete de
pasăre, probabil de vultur, mai mult sau mai puţin stilizate, fiind prezente într
un număr semnificativ în ţara noastră după cum o arată şi denumirile seriilor
tipologice de fibule şi fibule-miniaturi cu mască, stabilite de \Verner (tipu
rile Nea Anchialos - Orlea ; Sparta - Linkuhen - Coşoveni ; Gîm baş Pergamon ; Pleniţa - Daumen ; Sarmisegetuza - Kiskoros ; Pergamon -Tei) .
Noi descoperiri sau reconsiderări ale unor descoperiri mai vechi , ca
şi o reluare a problemei într-un context istorico-arheologic mai larg din
care reţinem doar aspectele ce interesează problema noastră, au adus inte
resante date în ceea ce priveşte conturarea m3.i precisă a rolului teritoriu
lui românesc în procesul elaborării unor piese de podoabă slave într-a doua
j umătate a secolului al VI-lea şi mai ales în secolul al Vii-lea.
Observînd că maj oritatea descoperirilor de fibule atribuite slavilor nu
s-a făcut în regiunea Niprului - acolo unde se bănuiau atelierele cele mai
însemnate ale unor făurari slavi ce ar fi lucrat sub influenţa goţilor din Cri
meea - , ci se găsesc la vest de această regiune, pe Dunărea :Mijlocie şi de
Jos, savantul român Ion Nestor conchidea, cu cîţiva ani în urmă : . . calea
rămîne deschisă ipotezei că în transmiterea formelor germanice de fibule
slavilor un rol cel puţin de importanţă egală celui j ucat de centrul gotic
tetraxit din Crimeea a putut fi j ucat de centrul gepidic din estul Ungariei
şi din Transilvania, de cel langobard din Ungaria de vest şi poate chiar de
elemente neslave din teritoriul bizantin "59.
Cu alte cuv inte, s-a întrevăzut astfel posibilitatea ca elemente de decor
existente în arta germanică cu o frecvenţă pe care o semnalam la începutul
capitolului anter ior - cum ar fi capetele de pasăre, de pildă, ca şi formele de
fibule din mediile gotic, gepidic şi langobard -să fi putut fi preluate şi prelu
crate în sensul unei stilizări şi simplificări, de către slavi, nu numai în păr
ţile Niprului prin intermediul artei gotice tîrzii din Crimeea, de unde să
se fi răspîndit spre sud o dată cu migraţia slavă, aşa cum s-a crezut mult
timp, ci, ţinînd seama de numărul mare de fibule din părţile dunărene, să se
fi exercitat o influenţă în sens invers, dinspre sud spre nord, de către ele
mentele germanice rămase încă în regiunile carpato-dunărene, balcanice
şi panonice în secolele VI -VII, ca şi de către atelierele bizantine.
„

.

59 I . Nestor, L'etablissement des Slaves en Roumanie a la lumiere de quelques decouvertes
archeologiques recentes, în Dacia, N . S . , V, 1 96 1 , p. 443 ; în acest studiu se reiau în discuţie, în

ceea ce priveşte fibulele, toate încercările tipologice anterioare între care şi aceea, la care am
făcut aluzie, a lui J. Werner (Slawische B iigelfibeln des 7. ] ahrhunderts, în Reinecke Festschrift,
Mainz, . 1 950, p. 1 50 - 1 72) .
·

·

· · ·
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M otiYe aviforme, unele ce reprezintă chiar vulturi , sînt prezente pe
teritoriul transilvănean in j urul anului 600, in legătură probabil cu unele
elemente gepidice rămase aici aşa cum o dovedesc , de pildă, paftalele de
argint cu cap de Yultur şi cu pietre încastrate după moda germanică, c u
analogii î n Crimeea , de l a Fundăt ura (valea Someşului M i c ) ş i C ipău (valea
M ureşului)60 (fig. 241 1 - 2) , pen tru a nu m ai \'Orbi despre alte descoperiri
mai ve tice de acelaşi gen , de pe teritoriul Ungariei .

1

2

F i g . �-! .

-

Paftalele de la F u ndăt ura ( I ) şi Cipău (2) .

De asemenea, m oti,·ul măstii umane nu e necunoscut în orfevreria
bizantină a acestor secole, nepu dndu-se exclude înrîurirea atelierelor de bij u
t i eri de la sudul Dunări i asupra slavilor pătrunşi m asiv în Peninsula Balca
_
nică
după 602, dar lega ţ i permanent de cosîngeni i lor mai nordic i , cărora
le-au putut transm ite forme superioare de podoabe, specific slave din punct
de vedere tipologic , dar cu împrumuturi decoratiYe din arta germanico-bi
zantină .
GO

Istoria Ro1n â n i e i , l , fig. 1 78/2, 3 ; cf. I<. Horecl t ,
https://biblioteca-digitala.ro
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În ceea ce priveşte aceste din urmă elemente decorative bizantine, tot
Joachim Werner a atras atenţia, cu mai mulţi ani în urmă61 , asupra po
doabelor de bronz turnate şi decorate în relief plat, datate în secolul al \'II
lea, descoperite în nordul Greciei şi atribuite slavilor.
Aceste podoabe-talismane, cu funcţie magică, reprezintă, alături de
animale, şi figuri umane, găsindu-şi analogii tehnice în unele detalii ale fi
bulelor atribuite slavilor, descoperite în Banat, în Balcani şi în Asia Mică,
ca şi analogii stilistice mai generale în mediul caucazian, în cel avarie tim
puriu şi - fapt cu deosebire semnificativ - în arta podoabelor bizantine,
aşa cum o indică descoperiri de la Salona şi Castel Trosino. Adăugăm că
posibilitatea unei directe înrîuriri romano-bizantine în ceea ce priveşte apa
riţia măştii umane pe fibulele slave este şi mai plauzibilă dacă ţinem seama
de faptul că în vastul repertoriu al bij uteriilor bizantine timpurii (secolele
IV - VI) nu lipsesc cercei purtînd - cel puţin într-un caz cunoscut nouă
mai bine - masca umană gravată , uneori cu diademă62.
Astfel privite lucrurile apare perfect posibilă dezvoltarea, sugerată
de Ion Nestor, a tipurilor slave de fibule cu butoni în spaţiul carpato-dună
rean unde s-au consumat cele mai vechi şi principalele etape care au dus
de la tipul germanic de fibule cu butoni la replicile simplificate şi reduse ale
slavilor de felul celor descoperite în Muntenia, în Banat, în sudul Moldovei
şi în alte părţi de pe teritoriul nostru şi de pe cele învecinate, sud-dună
rene6 3, fără a fi exclusă nici activitatea unor centre slave de la Niprul supe
rior influentate de arta metalelor din Crimeea.
Între fibulele digitate împodobite cu un număr variabil de butoni
(patru pînă la nouă) , cele mai însemnate de pe teritoriul românesc, -unele,
neştiute de Joachim Werner, fiind descoperite în ultimii 15 ani şi datorate
cercetărilor mai recente - se numără cîteva exemplare datate într-a doua
j umătate a secolului al VI-lea şi la începutul secolului al VII-lea, lucrate de
obicei din bronz, fapt ce aruncă lumini, ca şi în cazul meşteşugului podoa
belor de metal din lumea avarică, asupra condiţiilor economice şi culturale
ale perioadei : fibula miniatură de la Suceava -Şipot cu vădite analogii în
exemplarele de la Nipru şi din Asia Mică ; fibula de la Bucureşti-Tei cu
capete de păsări, degenerate stilistic, descinse, aşa cum am mai spus, din
tipuri ostrogoto-langobarde anterioare ; cele două fibule de la Piatra Fre
căţei, formînd o pereche, fapt neobişnuit în lumea slavă dar caracteristic
modei germanice ; fibula de la Iaşi-Crucea lui Ferenţ, din bronz aurit, de
asemenea cu capete de păsări simplificate (fig. 25) ; fibula mare de la His
tria64, din bronz aurit ca şi exemplarul de la Iaşi, dar purtînd în plus alman
dine sferice încastrate care-i dau un aer germanic ce poate duce cu gîndul
la apartenenţa piesei la unele elemente de acest neam (ostrogoţi, gepizi ? )
61 J . Werner._ Slawische Bronzefiguren aus Nordgriechenland, Berlin, 1 953.

6 2 l\'L
83

Gramatopol şi R . Theodoi:escu , op. cit., piesa nr. 1 05.

I. Nestor, op . cit. , p. 446.

84 Se numeşte aşa (sau fibula Histria I ) pentru a fi deosebită de o replică a ci, apro
piată în timp (secolul al V i i -lea) , si mplificată ca decor ( Histria II) cu analogii la Sarmisegetuza,
Orlea şi în descoperirile din Muntenia (vezi A . Petre, Fibulele „digitate" de la Histria, în
S . C.I. V., 1 / 1 965, p. 67 - 96 ; 2 / 1 965, p. 275 - 289) .
--- -- -
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rămase î n Dobrogea l a sfîrşitul secolului al VI-lea, c a simpli locuitori sau
mercenari în armata imperială.
Restul pieselor, mai de mult cunoscute, de la Dinogetia-Garvăn, Gîm
baş (fig. 26) , Sarmisegetuza, Sărata Monteoru, Pleniţa, Dămăroaia, şi mai
ales aceea de argint - singura de acest metal preţios descoperită pînă acum
la noi - din tezaurul de la Coşovenii de Jos65 (fig. 27) cu urme de pastă
de cobalt la capetele păsărilor, stilizate - element ce a făcut să se găsească
pentru acest frumos exemplar oltean, ca şi pentru fibula mare de la His
tria, legături cu lumea germanică - , se înscriu, cu unele simplificări sau,
dimpotrivă, cu unele încărcări ale decorului , în acelaşi mare grup artistic
de la sfîrsitul secolului al VI-lea si din secolul al Vii-lea.
Excizia practicată în metalul podoabelor, cu motive geometrice, în
f ormă de „dinţi de lup", puncte, cercuri, crt:ci, spirale, într-un relief mai
accentuat decît la exemplarele de la Nipru şi din Crimeea, uneori cu margini
perlate, ca şi unele detalii tehnice (de pildă modalitatea de fixare a pie
trelor de pe fibula mare de la Histria, cu o soluţie cimentoasă) amintesc
deopotrivă influenţa practicilor făurarilor din imperiu, cît şi pe aceea a
atelierelor din cercul artistic germanico-avarie, din părţile de apus ale Dună
rii de ] os şi de la Dtmărea de Mijloc .
. În ceea ce priveşte cea dintîi, se poate afirma drept certă participarea
atelierelor romano-bizantine66 de la sud de Dunăre, poate din Dobrogea,
înainte de 602, dacă nu la crearea unor tipuri cu totul noi de fibule, cel pu
ţin la îmbogăţirea substanţială a repertoriului lor la Dunărea de Jos. Am
amintit mai sus cazul măştii umane legate de unele reprezentări apropiate
sau similare de pe podoabe bizantine şi se poate de asemenea menţiona
însoţirea fibulelor, în unele cazuri (la Coşoveni, la Gîmbaş) de podoabe
venite din imperiu sau lucrate aici direct după prototipuri sudice, cum ar
fi cerceii cu filigran şi triunghiuri granulate, inelele, cataramele sau alte
piese răspîndite în secolele VI -VII în Balcani, pe teritoriul de azi al Ro
mâniei, în Ungaria şi mai departe, spre apus şi răsărit.
Avînd un caracter etnic precizat din punctul de vedere al aparte
nenţei - caracter ce nu trebuie totuşi absolutizat în toate cazurile, podoabe
de acest gen putînd fi purtate, după o oarecare familiarizare, în secolele
VII şi VIII şi de către băştinaşi, aşa cum fuseseră purtate, puţin modifica
te, de elementele germanice - , fibulele digitate cu mască umană şi cu capete
de păsări, stilizate, circumscriu o arie şi o perioadă din istoria ar,tei pre
lucrării metalului în regiunile noastre şi marchează un moment de însem
nată contribuţie a acestora în dezvoltarea artei prefeudalismului.
'

'

6 6 I . Nestor und C . S . Nicolăescu-Plopşor, Der Volkerwanderungszeitliche Schatz Ne·
grescu, în Germania, 22/ 1 938, p. 33 - 4 1 .
66 A. Petre, Contribuţia atelierelor romano-bizantine la geneza unor tipuri de fibule „digi
tate" din veacurile Î'l - VII e.n., în S.C.J. V., 2 / 1 966, p. 255 - 276.
'
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Î n ceea ce priveşte restul podoabelor - cercei în formă de „ S"67,
ciorchine, de floare stilizată, ele semilună, coliere cu proeminenţe sferice
�i ovoidale68 - folosite precumpănitor după secolele VI I I - IX în lumea slavă
clin Peninsula Balcanică, din :\Ioravia sau din regiunile ce vor intra în com
ponenţ a statului kievean, ele sînt în aproape totalitatea lor comune celor
purtate ele elementele străromâneşti ce-şi fac treptat apariţia acum, în urma
unui lung proces de etnogeneză, în regiunea carpato-dunăreană unde ele
mentul slav fusese absorbit , aşa cum bine se ştie69. Şi acolo şi aici sursa
bizantină ele inspiraţie a fost , pînă în secolele X - XI I I , determinantă şi
aproape egală ca intensitate, acest lucru explicînd de ce în teritoriile slave
ca şi în cele neslave ( România şi Cngaria) din aceste părţi ale continen
tului podoabele de metal obişnuit şi preţios erau aceleaşi la sfîrşitul mile
niului I şi la începutul celui de-al I I -lea e . n .
ele

A TREIA PE RIOADĂ (SECOLELE I X/X-XIV) ·
Cltima etapă pe care o abordăm reprezintă de fapt aceea a începutu
rilor artei metalelor la români , integrîndu-se istoriei artei medievale româ
neşti propriu-zise - ţinînd de un popor acum definitiv constituit - , art ă
ale cărei premise ş i începuturi datorează aproape totul secolelor prefeuda
lismului70.
Î ntrucît materialul arheologic ce ar putea fi valorificat în această ul
timă parte a cercetării noastre este, cantitativ, destul de mare - mai ales
în ceea ce prinşte piesele de podoabă (reductibile, e drept, la cîteva forme şi
tipuri întîlnite în secolele anterioare) - , preferăm a discuta în cursul acestui
capitol numai cîteva aspecte, cele mai semnificative după părerea noastră,
ale artei prelucrării metalelor pe teritoriul românesc, mărginindu-ne, pentru
argintărie ca şi pentru podoabe, a descrie numai unele exemplare, a urmări
evoluţia cîtorva forme care pot demonstra cel mai bine continuitatea cultu
ral-artistică dintre prefeudalism şi evul mediu timpuriu şi dezvoltat, felul
în care acestea se înglobează într-un peisaj de istorie culturală mai largă a
sud-estului european şi a Europei est-centrale.
67 Pe ntru acest t i p \"l'Zi _.\ . K ra Jo ,· ă ns k y , B e it rage :: u r Frage dfs A usgestaltung, Chronologie
1111d dcr elnischen Besti11111111 11g des sog. Sch/iifenringes mit S-Ende, în Studia Slavica, V, 3 - 4/
1 959, p . 327 - 361 .
6 8 ::\ I . CoroYi (·-Lj ubinkoYic', Les i nflr1e11ces de / 'orfevrerie byzantine sur la parure de luxe
sla1·e d11 IX' au XII' sie cle s , î n A cles du XIJ• Congres Jnternational d'etudes byzantines (Och
r ide, 7 fl6 7 ) , l l l , Beograd , 1 964 , p. 35 - 39.
69 Asemenea piese s-au descoperit la Păcuiul lui Soare (S.C./. V., 1 / 1 963, p. 207 - 2 1 2 ) ,
Dinogetia-GarYăn ( Studii ş i cercetări de n u m ismatică, III, 1 96 1 , p . 223 - 244) , Satul Nou
( ,1/ ate ri a le ş i ce rce t ă r i arh eo log ice , \" l i , 1 96 1 , p. 55 1 - 560) în Dobrogea ; la Moldoveneşti, Cluj .
Ciumbrud ( K . Horedt, op. cit. , p. 1 38 - 1 47 ) în Transilvania ; la Oţeleni (A rheologia Moldovei,
l I - 1 l I. 1 964, p. 343 -- 36 1 ) în ::\IoldoYa, ca şi în alte părţi, fiind datate în secolele IX - XIII.
70 R. Th eod orescu , _ Quelques considerations sur Ies premices el Ies debuts de l' ari medieval
sur le te rr ito ire de la Roumanie , în R . R.H.A . , 4 / 1 967, p. 67 - 72 .
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În secolele I X - XIV, în linii generale, podoabele (cercei, inele, coliere,
brăţări ,cruci)7 1 sînt cele ce domină arta prelucrării metalelor, într-o vreme
în care primatul acestei ramuri de artă va dispărea treptat şi pe teritoriul
românesc, după cum pe teritoriile din j ur cedează pasul arhitecturii încă
din secolele I X - XI .
Fără a ajunge la forme tipice acestei regiuni , motiv pentru care nici
nu vom adînci analiza lor, constatăm numai că asemenea piese înglobează
zona carpato-dunăreană într-o sferă artistică mai largă ce poartă amprenta
artei bizantine a metalelor, din Peninsula Balcanică pînă la Novgorod, din
Polonia pînă în Caucaz.
Imitarea în metal ordinar, în speţă în bronz, a unor tipuri bizantino
balcanice si slavo-bizantine, de către cei mai vechi români este atestată
prin chiar 'descoperirea unor tipare de lut în plin teritoriu locuit de băşti
naşi (în cîmpia munteană, lingă Alexandria72) , ca şi prin unele detalii teh
nice şi ornamentale, în timp ce prototipurile acestor imitaţii locale, de obicei
piese bizantine, se găsesc în număr destul de mare mai ales în zona dobro
geană, cea mai legată de imperiu mai ales o dată cu ultimele decenii ale
secolului al X-lea .
Deşi raportul cantitativ al pieselor de podoabă faţă de cele de argin
tărie (înţelegînd prin acest termen şi confecţionarea vaselor de aur, în lipsa
unui termen adecvat în limba noastră !) este net în favoarea celor dintîi,
vom începe examinarea acestui capitol final cu argintăria, urmînd a lua
în discuţie mai apoi podoabele, mărginindu-ne de fapt a analiza atunci
numai unele tipuri mai răspîndite şi, în orice caz, mai semnificative pentru
continuitatea artistică prefeudală şi feudal-timpurie pe care o vom sub
linia încă în rîndurile ce urmează.
Alegerea argintăriei pentru inaugurarea analizei artei metalelor în
secolele I X-XIV ţine de fapt de caracterul deosebit al pieselor din această
categorie descoperite pe terito_r iul ţării noastre, de marea valoare estetică
şi chiar cultural-istorică a unora dintre ele, a sensului lor mai larg pentru
arta acestor părţi de lume. De fapt descoperirea cea mai însemnată la care
ne vom referi mai amplu aici - care încheie şirul tezaurelor de mondială
notorietate descoperite pe teritoriul actual al României, datate în cursul
celui dintîi mileniu al erei noastre - este aceea făcută în 1799 la Sînicolaul
Mare în Banat.
În jurul acestui tezaur ale cărui origini şi semnificaţie constituie încă
obiecte de controversă, s-a scris o întreagă literatură în care istoricii, isto
ricii de artă şi arheologii bulgari şi maghiari, cehi şi germani au adus inte
resante precizări şi în care se poate nădăj dui că şi specialiştii români se vor
remarca prin contribuţii de reţinut .
Cănile, cupele, caliciile, paterele, vasele zoomorfe de aur de la Sînicolaul
Mare, prin formă, prin tehnică, prin decor sînt o strălucită dovadă a marilor
virtuţi estetice atinse de arta metalelor în secolele I X - XI cînd sînt d atate
71 Vezi nota 69.

72 P. Diaconu, Parures du XI'
I X , 1 965, p. 322, nota 128.

si ecle decouvertes a Păcuiul lui Soare, în Dacia, N . S . ,
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îndeobşte aceste exemplare, în chip larg şi în felurite \'ariante, după cum vom
Yedea mai j os .
Printre piesele cele mai Yaloroase ale tezaurului, cele p e temeiul cărora
se pot trage unele concluzii de natură istorică şi istoric-artistică, se rînduiesc73 :
cana nr. 2 cu un bogat decor format din medalioane ce cuprind mici scene călăreţul ce conduce un prizonier sau trage cu arcul într-o panteră, grifonul
atacînd un animal , Yulturul cu un personaj feminin pe care pare a-l răpi (fig.
28) ; cănile nr. 3 şi 4 cu medalioane piriforme şi decor geometric (cruci,
triunghiuri) ; cana nr. 5 decorată la partea superioară cu frunze de acant
palmetizat ; cana nr. 7, foarte asemănătoare , ca formă şi modalitate de dis
punere a decorului , cu cana nr. 2, înfăţişînd acelaşi Yultur purtînd un om,
ca şi lupte de călăreţi, plante, berze şi cocori (vezi figura de pe pagina de
titlu) ; cupele nr. 9 şi 10, singurele cu inscripţii greceşti ce înconj ură cite o
cruce aşezată pe fundul recipientelor, inscripţi i ce sînt la rîndu-le încon
j urate de frize florale (fig. 29) ; cupele nr. 13 şi 14 în formă de cap de
animal ; paterele nr. 15 şi 16 decorate cu reprezentări animaliere fantastice
(hipocampi combinaţi cu lei) ; ,·asul nr. 19 cu medalioane ce adăpostesc de
asemenea variante de hipocampi (hipocamp-leu, hipocamp-panteră, hipo
camp-Yultur, hi pocamp-taur) , restul piesei fiind acoperit cu o reţea de pal
mete ; Yasul nr. 2 1 purtînd o importantă şi mult discutată inscripţie în
grai turc însă cu caractere greceşti , ca şi imagini zoomorfe (leu, cerb) ; în
sfîrsit, caliciile nr . 22 si 23;.,1 _
' Din punct de ndere formal şi decorativ \'asele abia citate - c a şi
restul celorlalte opt înrudite stilistic fiecare, mai mult sau mai puţin, cu
piesele amintite - îşi găsesc analogii atît în arta Răsăritului - în Iran, în
lumea stepelor, în Extremul Orient - , cit şi în arta greco-romană şi în aceea
bizantină.
Ast fel , pen tru a da citeva exemple numai , căni de felul celor de la
Sîn icolaul l\Iare se apropie, ca formă, de cănile-ibrice persane şi chineze
din primul mileniu ; medalioane apar pictate, uneori exact în dispoziţia din
cazul nostru (\·asul nr. 2) , pe ploşti de lut romane şi avarice ; sistemul de
perlare a torţi lor (vasul nr. 3) se regăseşte în argintăria romano-bizantină,
ca şi forma paterelor de altfel ; \'asele tronconice nr. 1 1 şi 12 sînt o amin
tire directă a arţ:6ntăriei romane (tezaurul de la Boscoreale) ale c ărei puter
nice ecouri au pătruns de la început în epoca migraţi ilor (aşa cum am vă
zut, de pildă , în cazul celor doui'i cupe de la Pietroasa) ; vasele î n formă de
cap de animal se întîlnesc des în arta Persiei sasanide, c a si forma v asu
'
lui nr. 19, acesta din urmă decorat însă după principiile de bază ale e ste
ticii de inspiraţie clasică greco-romană, î n timp ce forma de caliciu este uni73 !\ u mărul fi e c ăr u i \·as este c e l al clasificării făcute de J. Hampei (N. Mavrodinov,

Le tresor protobulgarc de Xagys::entm i/ilos, în A rcha e o log ia Hungarica, 19/ 1943, p. 1 1) .

7 1 N u c onsiderăm
necesa r în cuprinsul unei lucrări cu u n asemenea caracter, des
crierea fiecărei piese d i n cele 23 ale tezaurului. Ea se poate găsi în monografia abia citată
a. lui N. Mavrcdi n o Y , ca şi în alte studii privind această chestiune (menţionate de J . Banner.
J . Jakabffy, Bibliographie archeol o g i qu e du bassin danubien, Budapest, 1954, p. 445 - 447) , dintre
care ne mulţumim a aminti a i c i pe cele ale lui A. Alfoldi ( Et udes sur Ie tresor de N agyszentm iklos
î .1 C!taiers archeologiques, \', 195 1 , p. 123 - 1 49 ; VI , 1952, p. 43-53 ; VI I , 1954, p. 6 1 - 67
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Vasul nr. 2 d in tezaurul de b Sînicolaul Mare.

versală, putînd fi găsită atît în Orientul antic şi prefeudal, cît şi în Occidentul
'
europe an în evul mediu.
.
Această simplă şi sumară enumerare de · înrudiri .stilistice este, si.,ifi
cientă pentru a sublinia eclectismul im portantului tezaur din Banat în
care principalele componente - cl9-sică, iraniană şi central-asiatică _...;... ·s.e
împletesc, uneori î n cadrul uneia şi aceleiaşi piese . .
·

·
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d i n tezaurul d e la Sînicoiaul Mare.

Eviden t , aşa cum pertinent observa cu decen i i în urmă savantul bul
gar N . Mavrodinov, o unitate oarecare transpare totuşi, asigurîndu-ne de
faptul că acelaşi atel ier sau, în orice caz, ateliere foarte înruflite stilistic
ale unei aceleiaşi ari i de artă au dat naştere acestor piese. Aşa, de pildă,
dominaţia profilelor curbe - de altfel familiare î ntregii argintării „barbare"
în această fază - , proporţiile în m a re măsură asemănătoare, ca şi sistemul
de distribuire a decorului antropo-, zoo- şi fitomorf sînt, în grade diferite,
trăsături comune ale marii maj orităţi a p ieselor din tezaur.
Decorul antropomorf al vaselor nr. 2 şi nr. 7 este reprezentat de sce
nele în care întîlnim vulturul răpind femeia cu ramuri în mînă şi bărbatul
ce poartă vasul din care dă de băut răpitoarei, ca şi de cele î n c are apare,
în mai multe ipostaze, călăreţul .
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În ceea ce priveşte primele reprezentări, conjecturile făcute75 par a
indica ilustrarea plastică a unui mit sincretic cu variante orientale şi greceşti.
Scene similare, legate de Anahita indienilor şi de Ganimede cel răpit de
Zeus, apar în sculpturile din Asia Centrală, în Iran, în Siberia, pe Volga,
ca şi în toată arta greco-romană, iar mai recent D. Csallany76 a atras aten
ţia asupra analogiilor înfăţişării vulturului de la Sînicolaul Mare şi a
celei de pe piesele de apartenenţă maghiară timpurie de la Rakamaz unde
pasărea, cu sens totemic poate, are o aceeaşi origine orientală, mai curînd
uralo-altaică, după redactarea plastică pe care a primit-o.
Găsindu-se, ca şi cercetătorul abia citat, pe linia încercării de demon
strare a apartenenţei maghiare a acestui tezaur - fapt pe care nu-l consi
derăm probabil - , G. Gyorffy77 a văzut în scena cu personajul încoronat ce
călăreşte un animal cu trăsături antropoide şi trage cu arcul în panteră
conducînd un prizonier şi purtînd la şa un cap omenesc, imaginea
strămoşului mitic, a conducătorului unui grup maghiar din secolele IX-X.
De fapt este vorba aici, probabil, aşa cum N. Mavrodinov are meritul
a o fi sugerat acum cîteva decenii78 , de reprezentarea cunoscută şi - adău
găm noi - imposibil de circumscris geografic şi cultural Răsăritului ira
nian, stepei sau regiunii uralo-altaice şi imposibil de atribuit cu certitudine
unei populaţii, a suveranului oriental la vînătoare şi în triumf, aşa cum apare
în sculptura sau în miniaturile din Persia.
În acelaşi timp, în schimb, centaurii de pe vasul nr. 7 sînt foarte apro
piaţi de redactările greco-romane, vădindu-se, o dată mai mult, eclectis
mul sau, mai bine zis, caracterul bivalent din punct de vedere estetic al
acestui însemnat tezaur .
În ceea ce priveşte motivele animaliere, analogiile lor merg de asemenea
aproape în egală măsură spre Orient şi spre lumea clasică şi Bizanţ. De
pildă, grifonul de pe vasele nr. 2, 20 (fig. 30) , 2 1 constituie un binecunoscut
motiv al artei orientale, încorporat de timpuriu celei europene. Mai aproape
de epoca de care ne ocupăm, vom aminti doar apariţia sa predominantă pe
garniturile de centură avarice din secolele VII şt VIII sau frecvenţa sa în
sculptura şi pe stofele bizantine ale epocii Macedonenilor şi Comnenilor
prin care a pătruns - ca şi, într-o oarecare măsură, motivul felinelor afron
tate de pe vasul nr. 8
în arta occidentală carolingiană şi romanică.
Cît despre berzele de pe vasul nr. 7, ele sînt un motiv greco-bizantin
intrat în arta islamică, ca şi hipocampii de pe vasele nr. 1 5, 16 şi 19, ini
ţial întîlniţi în arta greco-romană şi mai apoi în aceea italo-bizantină şi
arabă a veacurilor VIII-IX.
Toată gama de reprezentări animaliere aşază tezaurul într-un cerc
artistic mai larg al Europei balcanice, mediteraneene şi est-centrale dintr-a
-

76 N . Mavrodinov, op. cit., p. 94- 1 05 .
76 D. Csallany, pngarische Zierscheibm aus dem X. jahrhundert, i n A cta A rchaeologica,

1 - 2 / 1 957, p. 322 şi urm.
77 G. Gyorffy, Du clan hongrois au comital, de la tribu au p ays (II) , în Szdzadok,
...--- 92/ 1958, p. 950 - 952 (rezumat francez).
78 N. Mavrodinov, op. cit., p. 1 06- 1 32.
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S î n icolaul i\Iare.

doua j umătate a primului mileniu. Analogi i l e cu motive ale sculpturii î n
lemn ş i piatră d i n M ac e do n i a ( O h ri d a , C astoria) , Grec i a (Beot i a , Attica) şi
sudul I t al i e i , i n d i c ă o parte - poat e cea mai repreze ntativă
a acestui
c erc î n c are î nrîuririle orient ale v e n i t e prin arabi şi c h i ar prin art a biz an
t i n ă se contopeau cu a m i n t i r i l e clas i c e întreţi nute permanent d e aceeaşi
artă a Bizanţului , m e n ţ i nî ndu-se astfel î n aceste părţ i ale Europei un cli
mat de sincret i s m artistic cl asico-ori e n t al propri11 mai ales artei metalelor
-

din secolele I V - X .
S e observă , d e asem e n e a , c ă spre deosebire d e elementele antropo
morfe din tezaur, tratate într-un spiri t real ist , aproape natu ralist (ne gîndim ,
de pildă, la part iculari tăţ i le f i z i onomice admirabil redate ale „ su veranului "
d e p e vasul n r . 2 ) celc z oomorfo sînt �oncepute schemat i c , rigid, fără detalii
b ine acuzate ca altădată î ri arta Orientul u i ant i c , ale cărei ecouri persistă
in peri oada prefeudală ş i feudală timpu r i e .
Î n sfîrşit , a t r e i a c at egor i e d e m o t i v e , c el e vegetal-florale d e p e m aj o
ritatea vaselor d i n tezaur, const i t uie, ca şi prim ele două, o adevărată sin• .
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teză. Rozetele, palmeta simplă şi în frize, acantul palmetizat, frunza de viţă
palmetizată, semipalmeta, florile de crin de la Sînicolaul Mare ţin de un
repertoriu străvechi. Persia sasanidă şi prin ea lumea avarică, bulgară şi
maghiară au cunoscut acest întreg repertoriu cu origini elenistico-orientale ;
şi tot în cuprinsul acestei arii artistice pare a se fi petrecut şi geometri
zarea motivului viţei de vie şi al acantului, devenite palmete, tot aici s-a
dezvoltat la exces, în ceea ce priveşte motivele fitomorfe, principiul sime
triei şi al repetiţiei, de asemenea cu origini clasice. Ca şi în cazul celor
animaliere avem de-a face cu o pierdere de substanţă a respectivelor
motive pe care viziunea orientală le-a transformat treptat. Elementele ve
getale de la Sînicolaul Mare, mai ales vrejurile şi palmetele pe fond punctat într-o tehnică proprie artei sasanide şi mai apoi răspîndită de migraţii79 - ,
apropie tezaurul de unele podoabe şi vase de metal din arta avarică tîrzie,
din aceea precarolingiană sau protobulgară, într-un spaţiu ce cuprinde o
parte din Austria, Moravia, Ungaria, nordul Iugoslaviei, Banatul, Bulgaria
dunăreană.
Ţinînd seama de datele stilistice, de unele detalii tehnice asupra căro
ra nu vom zăbovi aici, ca şi de prezenţa inscripţiilor runice, greceşti {va
sele nr. 9 şi 10) şi mixte (cu caractere greceşti într-o limbă turcă, pe vasul
nr. 21)80, istoricii, arheologii şi istoricii de artă au ajuns la concluzii diferite
privind apartenenţa etnică a tezaurului .
Rînd pe rînd el a fost atribuit artei Asiei Centrale (Kondakov şi Strzy
gowski, cel de-al doilea legîndu-1 chiar la un moment dat, ca şi Iorga mai
tîrziu, de huni ! ) , celei protobulgare (Thomsen, Alfoldi, Reinecke, Miatev
Mavrodinov) , celei avarice (Fettich si Horvath) , celei bizantine ( Sotiriu) ''
populaţiilor pecenege (Nemeth) şi maghiare (Laszlo, Csallany) .
În ceea ce priveşte datarea, strîns legată, fireşte, de atribuirea etnică
părerile cele mai numeroase ca şi cele mai justificate prin argumente se opresc
asupra perioadei ce începe cu ultima treime a secolului al IX-lea 81 şi se în
cheie cu primii ani ai secolului al XI-lea 82.
În ceea ce ne priveşte, faptul cel mai însemnat din punct de vedere
artistic nu este acela al apartenenţei etnice a tezaurului. Într-o perioadă în
care cel puţin trei grupuri etnice - resturile avarilor rămaşi după evenimen
tele de la sfîrşitul secolului al VIII-lea, protobulgarii şi ungurii - erau direct
legate de destinele zonei unde a fost descoperit tezaurul, atunci cînd
· entums in dem ruhmittelalJnii_cher! _GrăJ1!'J'fehlern Ungarns,
79 B. Szoke,
în Studia Slavica, VI / 1 965, 1 - 4, p. 1 39 şi urm.
80 Asupra inscripţiei de pe vasul nr. 2 1 , lectura ce a fost primită, cu diferite amenda
mente, a fost aceea a lui Thomsen, făcută în 1 9 1 7 : „ Zoopanul Buila a terminat cupa ; această
cupă pentru băut a fost adaptată pentru a fi suspendată de zoopanul Buataul" (vezi L. J elic,
Die Inschrift auf der Buila - Schale von Nagy Szent Miklos, în Studien zur Kunst des Ostens,
Wien, 1 923, p. 147 - 1 58) , în timp ce N. Mavrodinov (op. cit., p. 201 - 206) crede că boila este
un titlu protobulgar, iar Zoapan (zoopan) constituie numele a două personaj e înrudite, din
două generaţii succesive.
81 N . Mavrodinov, op. cit., p. 207 - 208.
82 G . Laszlo, Contri_Qution a l'fl_!f;heewgie�de l'epoque des migrations, în A cta A rchaeo- -logica, VIII, 1 - 4, 1 957, p. 186-=198.
--
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toate aceste grupuri , ca şi alte neamuri migratoare contemporane (pecenegii,
de pildă) , veneau tot din regiunile orientale, cu vechi tradiţii de prelucrare a
metalelor, nu apartenenţa etnică, în sensul restrîns al cuvîntului, contează
în primul rînd, ci sensul estetic al ansamblului artistic respectiv. Şi din acest
punct de vedere tezaurul de la Sînicolaul Mare constituie, poate, cea mai evi
dentă sinteză a elementelor de artă, a formelor si motivelor vehiculate în
primul mileniu pe terit oriul Europei de răsărit , c�ntrale şi de sud-est, fiind
' legat de tradiţii greco-romane şi iraniene şi înrîurit totodată de arta mai veche
şi de cea contemporană a Bizanţului şi a stepelor.
Există însă o posibilitate de circumscriere geografică mai exactă, pe
care a subliniat-o dej a N . l\Iavrodinov, a cărui opinie în legătură cu apar
tenenţa bulgară a tezaurului nu o împărtăşim, dar ale cărui sugestii privind
atelierele în care au fost confecţionate piesele ni se par, parţial, interesante şi
pasibile de nuanţ are şi îmbogăţire.
Î ncercîncl, într-un mod puţin forţ at, să găsească pentru diferite vase
din tezaur diverse centre ele fabricaţie - încercare pe care de altfel au făcut-o
ingenios, clar speculativ , şi unii specialişti maghiari 83
cercetătorul bulgar
conchidea că în cea mai mare maj oritate piesele au fost făurite în atelierele
din Bulgaria ( Pliska , Si listra , Vi din) , iar unele chiar în regiunea Sînico
laul l\Iare , date fiind tradiţiile artistice ale acestor regiuni, dintotdeauna de
contact între diferite neamuri şi culturi , mai ales după sfîrşitul antichităţii 84•
Este foarte grE u a afo rn a că piE sele acestui tezaur ţin de arta unei etnii
bine precizate şi orice cercetare vii te are dusă pe acest făgaş o bănuim ste
rilă. Ca şi oraşele sud-c'unărene - maj oritatea de vechi origini clasice, al
tele apărute pe vatra unor aşezări slavo-culgare din secolele V I I
IX - ,
atelierele pe care aceste oraşe le adăposteau vor fi cunoscut fără îndoială
f<i.urari de diferite neamuri - orientali, bizantini, autohtoni - cu experienţe
arti stice şi tehnice felurite, ca şi atelierele din alte părţi ale Europei . Toate
acestea s-au topit însă într-o formulă artistică comună, mai mult sau mai
puţin unitară, folosită în egală măsură de bulgarii mai de mult stabiliţi aici,
de maghiarii veniţi mai recent, ca şi de locuitorii de pe un mal şi cel ălalt al
Dunării de Jos, români, sîrbi, greci . Că lucrurile au putut sta aşa şi că făurirea
pieselor din tezaurul de la Sînicolaul M are se poate lega de o arie bine pre
cizată o dovedeşte, de pildă, dezvoltarea torEuticii balcano-dunărene în seco
lele XI - XIV, în lumina puţinelor descoperiri pe care le vom aminti în
cele ce urmează.
-

-

8 3 Trebuie menţionate, în această ordine a clasificărilor în funcţie de diferite ateliere,
aceea mai recentă a lui G. Laszlo care, încercînd să atribuie tezaurul ungurilor din vremea Sf.
Ştefan, desluşeşte un grup irano-bizantino-caucazian cu elemente artistice orientale predomi
nante şi datorate unui atelier din Caucaz (vasele nr . 1, 2, 7, 1 3 , 1 4 , 18, 19, 20, 2 1 ) şi un altul
avaro-bulgaro-maghiar în legătură cu atelierele d in regiunile cucerite de unguri în Europa în
secolele I X - X (vasele nr. 3 - 6, 8 - 10, 1 1 , 12, 1 5 , 16, 22, 23) .
84 N. Mavro<linov, op . cit„ p. 222 - 224. Autorul consideră că piesele nr. 3, 4, 1 8 ar
putea proveni dintr-un atelier local, chiar din regiunea Sînicolaul Mare ; un alt grup ar fi fost
confecţionat în capitala Pliska, iar un al treilea într-un oraş dunărean devenit bulgar.
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O cercetare recentă 8 5 ne-a prilejuit în acest sens constatarea că într-un
spaţiu cronologic mai întins - între secolele XI şi XIV - şi într-unul geo
grafic mai larg - regiunile nordice şi vestice ale peninsulei balcanice - s-au
perpetuat forme, motive decorative şi tehnici ale meşterilor făurari care în
ace5te părţi dunărene, cu osebire în Banat, în Oltenia şi mai la sud, pînă în
Serbia şi în Macedonia, au păstrat tradiţiile toreuticii prefeudale.
Pentru teritoriul românesc nici o descoperire nu ne-a revelat pînă în
prezent existenţa unor piese de argintărie din secolele XI, XII şi XIII, fapt
pe care îl punem înainte de toate pe seama hazardului descoperirilor arheo
logice, fiind foarte posibilă oricînd ivirea unor asemenea piese care la sud de
Dunăre apar frecvent în această vreme.
Abia secolul al XIV-lea - si el încă sărac ilustrat în acest domeniu ne pune la îndemînă cîteva Indicii cn ajutorul cărora putem măsura distanţa
parcursă în această ramură de artă îri ttirşul ev.ului mediu timpuriu balcano
dunlirean. Iar piesa pe care o considerăm din acesţ punct de vedere drept
cea mai grăifoare - cel puţin în stadiul actual al datelor pe care le avem
despre argintăriei. româneas�ă laică a secoluluj al XIV-lea (aceea religioasă,
şi ea foarte sumar reprezentată, înscriindu-se într-o anume tipologie fără
tradiţii locale) - este vasul de la Gogoşu-Mehedinţi.
Făcînd parte dintr-o descoperire ce cuprindea piese de podoabă şi
numeroase monede 8 6 , acest vas în formă de tăvită ovală este lucrat din
piacă de argint, cu marginea ondulată în doisprezec'e lobi, aurit în interiorul
care este decora t „au repousse" avînd reprezentaţi pe fund, în relief, doi
grifoni afrontaţi ; restul suprafeţei interioare, pe care sînt gravate mici cer.,.
culeţe este ornamentat cu motive vegetale stilizate în meandrele cărora se
pot recunoaşte un chip de animal - poate cîine - , o femeie şi două capete
dintre care unul sigur, iar altul probabil de pasăre (fig. 3 1 ) . Unele semne de
uzură (ştergerea stratului de aur în mai multe locuri, zgîrieturile interioare
şi exterioare ulterioare confecţionării, închipuind poate monograme sau nume
de persoane) indică cu certitudine că la începutul celei de-a doua părţi a
veacului al XIV-iea cînd vasul era îngropat, el suferise deja o întrebuinţare
de mai lungă durată.
La prima-i publicare s-au întrevăzut unele apropieri între decorul
său şi motivele „orientale" ale unor vase mai timpurii din centrul Peninsulei
balcanice 87, fără a i se încerca însă o încadrare între piesele de argintărie
similare sau apropiate în timp şi spaţiu. Or, o asemenea abordare se poate
face, credem, întrucît într-o zonă relativ restrînsă şi într-un interval de timp
86

1n jurul unei continuităţi artistice balcano-dunărene, în

R. Theodorescu, Cîteva observaţii asupra unor piese de argintărie din veacul al XI V-lea.
S.C.I.A , 2/ 1967, p. 1 45 - 153 (pentru
redarea cit mai riguroasă şi mai concisă a propriilor noastre concluzii în ceea ce priveşte im
portanta chestiune a continuităţii de forme, motive şi tehnici în argintăria ba.lcano-dunăreană
a secolelor X - XIV, am inserat în rîndurile ce urmează părţi din chiar textul articolului
nostru citat, de la p. 1 49 - 150 ; 1 5 1 - 1 53 ) .
8 8 A l . Bărcăcilă, Tezaurul medieval de l a Gogoşi-Mehedinţi, în Cronica numismatică ş i
arheologică, n r . 1 1 3 - 1 14/ 1939, p. 1 25 - 134.
8 7 Ibidem, p. 1 32.
.

·
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Fig. 3 1 . - \'asul d e la Gogoşu ; vedere exterioară.

de asemenea restrîns a existat un număr de piese între care se pot lesne sta
bili legături meni te a explica o continuitate stilistică în cuprinsul evului
mediu timpuriu din aceste părţi . Astfel, vasul de argint de la Temska din
Serbia 8 8 , cu corpul canelat şi cu decor zoomorf, ca şi acela de la Gorno Ori
zari din Macedonia 89, de asemenea împodobit cu motive animaliere, datate
ambele în secolul al X IV-lea, prezintă evidente analogii cu piesa contempo
ran ă de la Gogoşu, c onstituind împreună cu ea un mic grup stilistic grăitor
pentru ceea ce va fi fost argintări a balcano -dunăreană a acelui veac.
Pornind de la formele şi decorul acestor vase de metal preţios - ca şi
de la cele ale altora, similare, din regiunile central-balcanice, datate în seco
lele X I I I - XIV - constatăm că tipologic ele sînt strîns legate încă de tra
diţia ant ică greco-romană, în timp ce ornamentica lor suferă înrîuriri diverse,
înmănunchind elemente de artă orientală (persană , islamică) şi bizantmă90, î n
grade diferite d e l a regiune l a regiune ş i în funcţie d e tradiţiile atelierelor d e aici.
Reminiscenţele antice î n forma vaselor (cupe, calicii; patere, patene)
din această vreme nu c onstituie, desigur, surprize, dacă ţ inem seama de faptul
că în întreaga artă bizantino-balcanică contemporană avea loc în aceste
veacuri o reevaluare creatoare a moştenirii clasice greco-romane cu atît de
vechi rădăcini în sud-estul european .
Pe de altă part e , legăturile contemporane t ot mai intense ale Constan
tinopolului şi ale statelor din Balcani cu Occidentul secolelor XIII şi XIV
88 V . Han, U!!:!L-'ou.pe �ge:i de la Serbie medievale, î n A ctes du XIIe Congres I nter
n ational d 'etudes byzanti nes (O�hride - 1 96 1 ) , I I I , Beograd, 1 964, p. 1 1 1 - 1 1 9.
89 R . Polenakov i c - Stej i c , U n e rare decouverte du Jvfoyen-Age faite dans le village de Gorno
Orizari, pi·es de J{o (;a n i , en . Macedoine., în A ctes du XI Ie Congres . . . , I I I , Beograd, 1 964,

p. 3 2 1 - 325 ; din fotografia ce e reprodusă reiese c ă interiorul cupei, î n j urul medalionului
şi între foile concave, este lucrat în tehnica punctării .
91
V . H a n , op. cit . , p. 1 1 2 .
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şi-au lăsat amprenta complexă şi asupra capitolului toreuticii , frecvenţa
unor elemente romanico-gotice, asupra cărora nu este locul a zăbovi aici,
vădindu-se în decorul (motive vegetale realist concepute, medalioane heral
dice) şi formele (calicii cu nod la picior) unor vase din Macedonia şi din Serbia,
unele înrudite cu piese nord-dunărene.
Că vasele de metal preţios din Balcanii secolului al XIV-iea se încadrea
ză într-o mai largă evoluţie stilistică cu legături multiple atît în Orient cît
şi în Occident şi în antichitatea greco-romană o poate dovedi simpla remarcare
a unor trăsături specifice întîlnite la piesele de această categorie din ariile cul
turale citate. A stfel, forma şi canelurile vaselor de la Gogoşu sau Temska
amintesc de cele ale recipientelor de metal ale antichităţii a căror tradiţie
s-a continuat în arta Persiei sasanide şi în aceea bizantină timpurie, în seco
lele IV - I X, aşa cum o ilustrează o serie de tezaure cunoscute în literatura
de specialitate a vremii migraţiei popoarelor, cum ar fi cel de la Malaia Peres
cepina sau cel, la care ne-am mai referit, de la Sînicolaul Mare. De altfel,
canelurile anticizante ale unor vase cu marginea lobată au fost imitate, în
forme deja degenerate, şi în secolele următoare, în Bizanţ ca şi în Occident,
mărturie stînd pentru aceasta unele exemplare datate în veacul al Xii-lea
din tezaurele de la San Marco şi de la Saint Denis sau frescele de epocă
paleologă din Macedonia 91 •
Şi mai expresive pentru climatul de artă al secolului al XIV-lea sînt
motivele decorative zoomorfe şi vegetale ale vaselor de argint pe care le avem
î n vedere. Grifoni, pasăre, cîine la Gogoşu, panteră la Temska, leu la Gomo
Orizari sînt reprezentări ce se încadrează într-un amplu repertoriu decorativ
pe care Orientul îl transmisese artei bizantino-balcanice şi europene în gene
ral prin mai multe filiere a căror cercetare întrece cu mult limitele prezentei
analize. Direct, prin provinciile orientale ale Imperiului bizantin, indirect,
prin intermediul Iranului sasanid şi prin acela al populaţiilor migratoare ale
Răsăritului, animalele reale sau fantastice, înconjurate de vrejuri sau inte
grate în complicaţia meandrelor unei abundente vegetaţii , uneori foarte
realist concepute, alteori stilizate pînă la arabesc şi nu o dată ele însele ter
minate în cele mai diverse interpretări ale palmetei, invadează arta medie
vală timpurie în secolele IX - XII, în Bizanţ, în Balcani, în Occidentul
carolingian şi romanic, în gama de motive a orfevrilor, a ceramiştilor, a pic
torilor de manuscrise, a sculptorilor în piatră.
Ajunşi aici se pune în mod firesc întrebarea dacă, sintetizînd în acest
estrîns
domeniu al argintăriei o atît de complexă moştenire, vasele citate ale
r
veacului al XIV-lea nu se află ele însele pe scara unei evoluţii locale - înţele
gem, balcano-dunărene - , dacă nu sînt precedate şi, eventual, urmate de
alte exemplare ce ar putea constitui împreună cu ele o serie stilistică cît de
cît continuă, implicînd o continuitate de tehnică, de gust şi de viziune, în
general greu de urmărit încă între evul mediu timpuriu şi cel dezvoltat.
91 De pildă în frescele de la Sf. Nikita (regiunea Skoplje) din 1 309 - 1 320 (vezi V. R.
Petkovic, La peinture serbe du Moyen-Age, Beograd, 1930, 35 a) .
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Coborînd în timp faţă de veacul al XIV-lea, constatăm ca m evul
mediu timpuriu balcanic şi într-o zonă nu prea depărtată de Serbia, l\1ace
donia ş i Banat , mai precis în părţile de sud-vest ale Bulgariei, argintăria a
cunoscut o dezvoltare bazată pe unele premise locale serios înrîurite de arta
bizantină mai ales o dată cu veacul al X-lea cînd se datează vasele de argint .
descoperite aici , la Izgherli 92. Menţionarea lor se leagă de faptul că în decor
(frize şi medalioane cu animale - ogari, sfinx, grifoni, peşti, feline înaripate - ,
motive antropomorfe - imaginea unei femei - şi vegetale, vrej uri şi pal
mete) , ca şi în unele detalii tehnice, aceste piese îşi găsesc analogii în vasele
tezaurului contemporan de la Sînicolaul Mare. Reţinem în acest sens tratarea
în relief plat - amintind de un procedeu al artei post-avarice a secolului al
I X-lea - a nej ului de la Izgherli, foarte asemănător motivului ce înconjură
medalioanele centrale de pe vasele nr. 9 şi 10 din tezaurul bănăţean, ca şi
fondul punctat frecvent în arta balcanică a secolelor IX - X, mai apoi
reîntîlnit, cu unele transformări, în argintăria veacului al XIV-lea. Nu putem
de asemenea să nu remarcăm între aceasta din urmă - ne gîndim, de pildă,
la piesa de la Gogoşu - şi vasele de la Izgherli din secolul al X-lea unele
corespondenţe de imagini (grifoni , cîini, frmeie), corespondenţe citate, însă
în nici un mod explicate la prima publicare a descoperirii din Mehedinţi 93 •
Într-adevăr, decorul vaselor de la Izgherli, ca şi acela mai complex, al te
zaurului contemporan de la Sînicolaul Mare, se leagă strîns nu numai de re
pertoriul decorativ propriu peninsulei balcanice în secolele IX - XI - fie
că ne referim la podoabele de metal, fie că avem în vedere sculptura în piatră
şi în lemn a l\Iacedoniei şi a Greciei contemporane - , ci şi de acela al unei
epoci ulterioare, cea mai bună ilustrare a acestei teze constituind-o, credem,
tocmai grupul stilistic pe care l-am avut aici în vedere, al vaselor de argint
clin secolul al XIY-lea. Astfel , pentru a ne referi doar la tezaurul de la Sîni
colaul l\Iare, ne gîndim , de pildă, la perpetuarea formelor cupelor nr. 22 şi
23, originare în forme ale antichităţii greco-romane, devenite calicii în evul
mediu timpuriu şi de care se apropie întrucîtva cupele cu picior de la Temska
-şi Gomo Orizari ; la procedeul imitării de caneluri după vase antice şi bizantine
la recipientele nr. 8 (fig. 32) , 15 şi 16- ajungîndu-se pînă la o totală aplati
zare a acestor caneluri la piesele nr. 9 şi 1 0 - , procedeu reîntîlnit la Gogoşu,
la Temska, la Gomo Orizari şi la alte vase de metal din veacul al XIV-lea ;
la sistemul punctării fondului vaselor, ajungîndu-se în secolul al XIV-lea,
la Gogoşu de pildă, la o gravare de mici cercuri lucrate pe faţa metalului ;
în sfîrşit, la repertoriul zoomorf - panteră şi grifon pe vasul nr. 8, grifon
înconj urat de motive vegetale pe vasul nr. 20, grifon cu coada terminată în
semipalmetă la vasul nr. 21 - imagini ce se repetă, evident în redactări
plastice schimbate, pe vasele din Serbia şi pe cel descoperit pe malul oltean
al Dunării. Obiceiul transpunerii în ceramică a unor medalioane centrale de
tipul celor de la Sînicolaul Mare (la vasele nr. 9 şi 10) înconj urate de frize
92 G. l\Iigeon, Orfevrerie d'argent de style oriental trouvee en Bulgarie (extrait) , în Syria,
1 9 22, p. 1 4 1 - 1 4 - L
9 J A l . Bărc[tcilă, op. cil„ p. 1 32
.
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florale, în vasele de lut bizantino-balcanice din secolele XI - XIV 94, tra
t area motivelor vegetale la unele ferec�turi de icoane din aceeaşi vreme şi din
acelaşi spaţiu, foarte asemănătoare celei de la Sînicolaul Mare şi Izgherli 95,
se adaugă dovedirii unei transmiteri de tehnică şi de motive din arta atît de
complexă a secolelor IX - X, în Balcani şi în Europa est-centrală, în arta
acelorasi regiuni în secolele XI - XIV.
D in punctul de vedere al continuităţii formelor şi decorului unor vase
de tipul celor din tezaurul de la Sînicolaul Mare în părţile Dunării de Jos
în secolele XI - XIV, credem că lucrurile spuse mai sus în legătură cu ceea
ce am considerat a fi grupul stilistic al vaselor de argint de la Gogoşu, Temska
si Gorno Orizari vin să umple un spaţiu tipologic şi cronologic încă necercetat
Într-un anumit sector al artei din zona balcano-dunăreană în evul mediu
timpuriu. Între vasele de metal preţios ale antichităţii şi ale perioadei paleo
bizantine si cele ale veacului al XIV-lea din această zonă nu a existat un hia
tus, iar fo�mele şi motivele remarcate de către unii cercetători pentru vasele
de argin t din Oltenia, din Macedonia şi din Serbia nu se datoresc, credem,
unei insp iraţii directe, de altfel greu de explicat în ceea ce priveşte modali
tatea sa, din prototipuri greco-romane. În această transmitere a moştenirii
antice în domeniul făuririi vaselor de metal preţios în zona balcano-dunărea
nă rolul cel mai important trebuie să-l fi j ucat exemplarele,unele dintre ele
descoperite şi celebre, din veacurile IX - XI, ce sintetizau întreaga experi
enţă din acest domeniu - pe atunci de o însemnătate estetică majoră - a
Orientului , a lumii migratorilor şi a Bizanţului, toate înrîurite în intensităţi
diferite de arta clasică. Existenţa neîntreruptă în această perioadă, ce coincide
cu constituirea principalelor arii artistice din Peninsula balcanică, şi în etapa
ulterioară, aceea a secolelor XI - XIV, a unor centre de făurari cu reper
torii decorative şi cu principii estetice tributare în chip firesc vremii de înflo
rire a artei metalelor care a fost perioada secolelor IX - XI în tot spaţiul
bizantino-balcanic poate fi, pe aceste baze, afirmată.
Mai mult decît atît, plasarea geografică a majorităţii descoperirilor
la care ne-am referit într-o zonă aproximativ aceeaşi - central-apuseană
şi de miazănoapte a peninsulei - pare a indica faptul că aici, din pragul
mileniului al doilea al erei noastre pînă la începuturile evului mediu dezvoltat,
evoluţia în această ramură de artă a fost continuă, urmînd de fapt pe aceea,
încă lacunar cunoscută, a ansamblului culturii materiale medievale tim
purn.
Ajunşi astfel în secolul al XIV-lea, momentul apogeului Serbiei, al
ultimei perioade din istoria celui de-al doilea ţarat bulgar şi totodată al
apariţiei pe scena politică şi culturală sud-est europeană a statului feudal
al Ţării Româneşti, constatăm că legăturile dintre cele trei state, pe de o
parte, şi între acestea şi Imperiul bizantin, pe de alta, rodesc în artă în chipul
cel mai fericit. În larga luare de contact a feudalităţii dintre Carpaţi şi
94 N. Mavrodinov, op. cit., p. 73 ; de altfel medalioane cu cruci, înconjurate de vrejuri
de viţă, apar în secolele VI - VII şi la vasele de argint din Cipru (E. Cruikshank Dodd, By
zantine Silver Stamps, Dumbarton Oaks, 1 96 1 , 28 a, 38 a, 54 a) , în regiunea nord-pontică
(ibidem, 73 a) , în zona Viatka (ibidem, 76 a) , iar medalionul cu cruce în Occident (ibidem, 92 a).
9 5 M. Mavrodinov, op. cit„ p. 70 şi urm.
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\"asul n r . 8 cl i n t e z a u r u l ele l a Sînicolaul Mare.

fluviu cu realităţ ile artistice sud-dunărene , a căror prelucrare pe un fond
propriu de simţire şi de gust avea să marcheze cea dintîi etapă a artei mun
tene, locul relaţ iilor cu partea cen trală şi de apus a regiunii balcanice - cu
ţaratul sîrb şi cu coasta dalmatină în speţă - este dintre cele mai pline de
consecinţe. Pe drumul meşterilor ziditori de biserici, plecaţi dintr-a doua
jumătate a secolului al XI V-lea din aceste ţ inuturi spre a ajunge la Vodiţa,
la Cozia şi mai departe, al unor zugravi care vor poposi puţin mai tîrziu peste
munte, în mediul ortodox din Haţegul Transilvaniei, au circulat în veacul
întemeierii Ţării Româneşti şi unele opere de artă a metalelor ca vasul de
la Gogoşu, făurite în atelierele balcanice a căror localizare exactă nu o putem
face, dar care poate fi bănuită, din motivele expuse, în zonele central-apusene
sau de nord ale peninsulei, acolo unde poate nu întîmplător în plin ev mediu
dezvoltat toreutica va cunoaşte o particulară înflorire (în Serbia, în Banat,
în Bulgaria de vest) .
Etapa imediat următoare secolului al XIV-lea avea să dovedească
faptul că în argintăria laică şi în aceea liturgică deopotrivă, în Ţara Românea
scă mai cu seamă, legăturile tradiţionale cu regiunile sud-dunărene şi-au
pus o durabilă pecete asupra gustului autohton în acest domeniu. Atunci
cînd la sfîrşitul secolului al X IV-lea sau la începutul celui de-al XV-lea pentru
asezămîntul monastic de la Tismana era făurită - într-un atelier familia
ri'z at cu motive ale goticului occidental , în Transilvania poate sau, mai cu
rînd, în regiunea dalmatină - cunoscuta cădelniţă de argint pînă azi păshttps://biblioteca-digitala.ro
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trată, forma sa închipuind un monument ortodox de plan central dovedea
că cei ce-o comandaseră cunoşteau bine în orice caz tipurile sud-dunărene
de argintărie liturgică, prezente poate şi pe pămîntul muntean în perioada
dinainte de 1 400, dar nedescoperite încă (să nu uităm, de pildă, că spre 13721 374 voievodul Vladislav I dăruia mănăstirii Vodita, între altele, o cădelnită
de argint şi vase sfinţite din acelaşi material pre ţ ios, aşa cum ne lasă să ' o
ştim un document de cancelarie) .
La fel, văditele elemente sud-dunărene şi chiar orientale ale celor cî
teva piese de argintărie de cult din secolul al XV-lea - ferecătura lui Nicodim ,
panaghiarul de la Snagov - , ca şi motivele şi compoziţia decorului unor vase
de la începutul secolului al XVI-lea - cele de la Covei-Dolj ; de exemplu indică cu claritate persistenţa destul de îndelungată a tradiţiei bizantino
balcanice în argintăria românească medievală în ciuda gustului, tot mai predo
minant în secolele XV - XVII , al feudalitătii muntene si mai ales al celei
moldovene - mai puţin familiarizate de altfel �u toreutica de la sudul Dunării
- pentru argintăria ardf'leană săsească de factură occidentală.
Cît despre începuturile acesteia din urmă, plasate la sfîrşitul perioadei
ce ne preocupă (secolele XIII - XIV) , ele interesează mai puţin arta metale
lor din evul mediu timpuriu balcano-dunărean, dată fiind orientarea netă şi fi
rească, încă de la origini, a argintăriei transilvănene spre Apus, orientare vizi
bilă în amprenta hotărîtoare ce şi-au pus-o asupră-i arta romanică şi aceea goti
că ale căror influenţe au pătruns aici prin Ungaria, din regiunile sud-germane
şi nord-italice. Vase cultuale de bronz antropo- şi zoomorfe din epoca ro
manică, cu analogii în regiunile austriece şi germane, potirele gotice cu gură
largă şi nod masiv cu lobi, mai apropiate de cele italiene decît de cele germane
atît prin zvelteţe cît şi prin smalţul de înrîurire bizantină, ca şi alte piese de
argintărie liturgică catolică indică o dată mai mult relaţiile artistice ale aces
tui teritoriu românesc, devenit provincie a regatului maghiar, cu Europa
centrală şi occidentală, precum şi începuturile activităţii unor argintari lo
cali de felul acelui Kunz Goltsmit amintit în 1 346 la Sibiu, argintari ale căror
legături foarte active cu Moldova şi cu Muntenia în secolele XV - XVII
constituie un întreg capitol de artă veche românească 96•
o

Dacă produsele argintăriei balcano-dunărene din secolele IX/X - XIV
constituie o categorie distinctă prin calitatea artistică şi, aşa cum s-a văzut,
prin implicaţiile mai largi de istoria artei şi a culturii medievale din această
arie, meşteşugul făuririi podoabelor - mai apropiat de sfera artizanatului
şi ilustrat de foarte multe piese, reductibile în cele din urmă la cîteva tipuri
fundamentale - completează imaginea artei metalelor din această vreme
pe pămîntul ţării noastre şi în teritoriile învecinate. Podoabele importate,
de la sudul Dunării mai ales, ca şi cele copiate aici de făurari locali după
prototipuri străine sau mai vechi în această zonă, continuă toate tradiţia
95 I. Bielz,
A rta aurarilor saşi din Transilvania, E . S.P.L.A.,
Istoria artei feudals în- /ăf'ile -f'om-âmr; -I, H t59; p. 169 iB 1 .
-
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artei podoabelor clin prcfeuclalism, putîncl u -se urmări nu o dată forme, mo
tive şi tehnici clin secolele IV - IX în cazul numeroaselor aplici, pandantive,
inele, brăţări , cercei, diademe, cruci clin evul mediu timpuriu românesc . Or,
aceste podoabe, lucrate uneori în metal preţios clar cel mai adesea clin bronz.
dincolo de semnificatia lor socială si culturală ce reflecta un anume nivel
ele viaţă atins ele loc {1itorii de la no � dul Dunării în secolele X - XIV, inte
resează pc istoricul ele artă l! U atît prin numărul lor relativ ridicat, cît tocmai
prin această continuitate. In rînclurilc ce urmează ne propunem a aminti
acele descoperiri care ilustrează mai pregnant acest aspect de mare însemnă
tate pentru o vreme despre care clin punct ele vedere artistic nu ştim aproape
nimic , cu excepţia tocmai a acestor podoabe, a cîtorva urme, foarte puţine,
ele monumente arhitectonice, a unei argintării şi a unei ceramici încă insufi
ficient cunoscute .
Cu toate că, şi în acest caz, o dată cu secolele XII - XIII problema
artei transikănene va înceta a ne preocupa direct dată fiind pătrunderea
în această provincie a unor forme şi motive occidentale fără nici un fel de
tradiţie în arta făurarilor de aici şi din regiunile învecinate, de la miazăzi
şi răsărit, capitolul de faţă se deschide cu menţionarea unor piese din
veacurile X - X I descoperite tocmai în Banat şi în Transilvania.
Problema pătrunderii maghiarilor dinspre cîmpia panonică o dată cu
prima j umăta te a secolului al X-lea, ca şi aceea a întîlnirii lor cu populaţia
străromânească clin Transilvania, chestiunile legate de cultura materială a unora
şi a altora, ele implicaţiile arheologice şi de istorie generală ale acestor procese
ne interesează aici cu totul tangenţial, doar în măsura în care constatăm pe
teritoriul ţării noastre ecouri ale artei metalelor înfloritoare în Ungaria
primilor arpadieni, ca şi, mai ales, dovezi ale unei arte locale a metalului
dezvoltate ele către autohtoni.
Urmele arheologice ale celor dintîi călăreţi maghiari pătrunşi în Transil
vania secolului al X-lea sînt încă sporadice, iar piesele de podoabă de valoare
artistică găsite pînă în prezent în inventarul mormintelor acestora se află
într-un număr redus. Este cunoscut faptul că arta metalului la maghiari în
secolele IX - X a cunoscut o deosebită înflorire, în bună parte sub înrîuri
rea artei iraniene şi a celei a popoarelor de stepă. Motivele vegetale stilizate,
mai ales palmeta, ce împodobesc unele elemente caracteris tice ale portului
maghiar din această vreme (plăcile metalice ale aşa-numitelor „genţi de sabie",
aplicile pentru centură şi harnaşament) , unele amănunte tehnice ale prelucră
rii metalelor sînt mostenite dintr-un fond comun mai multor neamuri nomade
(avari, bulgari, caz �ri) , cu înrîruriri bizantine şi persane evidente 9 7 • Între
piesele amintite mai sus drept caracteristice călăreţilor maghiari acelea ce
apar mai mult pe teritoriul ţării noastre sînt aplicile, tip de podoabă frec
vent întîlnit la mai toate populaţiile nomade. Aplici de bronz şi de argint
rotunde, romboidale şi mai ales cordiforme, cu motive geometrice (rozet a)
sau vegetale foarte stilizate, datate în secolul al X-lea şi legate nemijlocit
97 Probleme generale legate de aceste aspecte la N. Fettich, .D ie Metallkunst der land·
nehmenden Ungarn, în A rchaeologia Hungarica, XXI, 1 937.
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de maghiarii pătrunşi acum în Transilvania s-au descoperit la Şiclău 98 , Lo
padea, Cluj (fig. 33) , Gîmbaş 99• Însoţirea unor asemenea piese de po
doabă de factură maghiară - a celor de la Cluj , de pildă, - de altele cu o
arie de răspîndire foarte largă şi cu un caracter etnic mult m ai puţin preci
zat - cum ar fi cerceii granulaţi cu analcgii pînă în Rusia kieveană, folosi ţi
în egală măsură de populaţiile slave şi neslave din aceste părţi ale Europei ne dovedeşte că noii veniţi asimilau în domeniul artei metalelor şi al reper
toriului lor de podoabe, forme şi tipuri deja cunoscute şi preţuite de autoh
toni. În ceea ce priveşte podoabele veacului al X-lea din descoperiri transil
vănene cu caracter nemaghiar, nu trebuie scăpat din vedere faptul că în
primul rînd populaţia străromânească şi alături de ea alte grupuri etnice
(pecenegii, de pildă) au avut un asemenea repertoriu, caracteristic unor zone
largi din Europa de răsărit. În afară de podoabele devenite treptat aproape
atipice (brăţări, pandative, cercei, inele) al căror număr este mai mare şi a
căror datare este mai certă în veacul următor, dar ale căror origini coboară
în veacurile IX - X (de pildă, piesele destul de numeroase de la Ciumbrud
cu serioase amintiri din lumea moravă) , dacă nu chiar mai timpuriu, avem în
minte aici piesele foarte speciale care sînt pandantivii de bronz rotunzi şi
ajuraţi de la Sînicolaul Mare - Bucova 100 şi Galoşpetreu 101 dataţi cu sigu
ranţă în vţacul al X-lea, înfăţişînd calul şi călăreţul, foarte schematizaţi, şi
animale stilizate, poate grifoni. Putînd fi considerate simboluri ale tmei
apartenenţe gentilice şi podoabe feminine în acelaşi timp, găsindu-şi analogii
aproape perfecte atît în Ungaria cît şi în sudul Dunării, pe teritoriul bulgar 102 ,
înclinăm a bănui că respectivele piese, reprezentînd scene legate de viaţa
nomadă sau elemente zoomorfe cu traditii în arta metalelor din aceste zone
(ne gîndim la grifonul prezent în arta ava;ică şi postavarică a secolelor VIII IX) , vor fi aparţinut unor călăreţi nemaghiari, în speţă mai sus-menţiona
ţilor pecenegi a căror prezenţă în secolele X şi XI în provincia de dincolo
de Carpaţi este atestată şi prin izvoare de altă natură.
Veacul al XI-lea poate fi considerat îndeosebi momentul în care se
petrece generalizarea unor am1me tipuri de podoabe pe întreg teritoriul ro
mânesc, în legătură nemijlocită cu crearea unei unităţi etnice şi de civili
zaţie vădite în toate domeniile culturii materiale şi ale vieţii spirituale.
Aproape în aceeaşi măsură cu ceramica contemporană, foarte numeroasele
podoabe descoperite în Transilvania, Banat şi Dobrogea - deci în acele ţi
nuturi româneşti în care evoluţia feudalităţii locale, începînd cu secolul al
XI-lea mai ales, se făcuse într-un ritm susţinut şi unde legăturile cu marile
arii de cultură europeană, Apusul şi Bizanţul, deveniseră foarte strînse aruncă lumini nu numai asupra unei unităţi de gust, din ce în ce mai marcate,
din spaţiul carpato-dunărean, ci şi asupra modului în care societatea feudală
98 M . Rusu şi E. Dorner, ,Săpătura de salvare de la Şiclău, în Materiale şi cercetări
arheologice, V I I I , 1 962, p. 705 - 7 12.
99 Istoria României,
I , p. 772.
1co D. Csallany, op. cit., pl. 8/18, şi p. 285 - 286.
1c1 M . Rusu şi E. Dorner, op. cit., p. 7 10, nota 3.
102 D. Csallany, op. cit., passim.
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românească abia cristalizată se integra treptat în formele de viaţă, de cultură
. ş i de artă ale Europei de sud-est şi est-centrale. Cercei � de bronz, arg� n ţ şi
foarte rar de aur, în formă de „ S " , cu protuberanţe pe mel, cu pandatlv1 Am
formă de ci orchi ne, de semilună sau, mai rar, de cruce, cu fusul în formă
<le floare - comuni unei largi arii slavo-bizantine - , inelele ornate cu felu:
rite motive geometrice, vegetale şi zoomorfe gravate sau cu chatoane mai
complicate, uneori evocînd imagini arhitecturale, brăţările, diademele, cru
�--

Fig.

33.

-

A pl"ic i şi podoabe d i n m or m intele maghiare

de

la Cluj .

cile simple şi relicvarii duble, amuletele cu reprezentări de personaj e sacre
ate tă toate o bogăţie remarcabilă de forme în arta podoabelor din acest
' eac şi din cele imediat următoare , principalele tipuri dăinuind - cu unele
modificări fire , ti
pînă în plin ev mediu românesc. Numărul destul de mare
al acestor piese ca şi al categoriilor tipologice în care ele se încadrează
·O dată cu secolul al XI-lea, ne va determina, evident, a nu discuta decît glo
bal în cele ce urmează podoabele din evul mediu timpuriu descoperite în
România, podoabe ce îşi găsesc - e locul a o sublinia aici - anal ogii surprin
zătoare, în ceea ce priveşte evoluţia tipologică locală şi înrîuririle artistice
suferite, cu alte mărturii ale începuturilor artei noastre medievale (arhitec
tura, llrgintări a , ceramica) .
In Banat şi în Transilvani a descoperirile atribuite populaţiei străro
mâneşti din secolul al XI-lea de la Vărşand, Moldoveneşti , Hunedoara, Bi
harea 1 0 3 , Dăbîca 104, au dat la iveală brăţări de bronz torsionate şi din plat
bandă, deschise şi închise, unele cu extremităţi zoomorfe (fig. 34/ 1 ) , coliere
-

ll,

i n D . Popescu , Cerce/c/ri arh eologice în Tra nsilvan ia,
1 956, p. 1 25 şi urn1 .
114 Mu::e u l de istorie din Cluj , B u c u re , t i , 1 967; p.
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ş i inele d e bronz împletite, inele d e tîmplă d e bronz ş i d e argint, cercei cu
granule şi filigran - aşa-numiţii „ cercei ciorchine" - , pandantive,aproape
toate tipuri ce descind din bij uterii ale epocii clasice cu vechi origini greco
orientale. Reapariţia lor după cîteva secole în arta acestor părţi ale conti
nentului stă în legătură nemij locită cu stabilizarea situaţiei politice şi cultu
rale de aici, cu scăderea intensităţii migraţiilor euro-asiatice - ce aduseseră
de fiecare dată, în secolele V - VIII mai ales, tipuri de podoabe specifice

2

!

:J

Fig. 34. - Brăţară de la Vărşand ( 1 ) ; inel şi brăţară de la Dinogetia-Garvăn
(2 - 3) .

nomadismului - , c a ş i cu revalorificarea moştenirii artistice clasice î n Bi
zanţul împăraţilor macedoneni. Faptul este şi mai evident încă în Dobrogea,
devenită provincie bizantină, mai apropiată de capitala şi de principalele
centre ale imperiului, de unde nu o dată veneau piese de podoabă, unele de o
mare somptuozitate şi de o deosebită acurateţe a execuţiei.
În principalele cetăţi dobrogene de pe limes-ul dunărean, la Păcuiul
lui Soare, la Capidava, dar mai ales la Dinogetia- Garvăn, cercetările arheolo
gice din ultimii 20 de ani au adus însemnate contribuţii la cunoaşterea mai
amănunţită atît a artei prelucrării locale a metalelor, cît şi a diferitelor in
fluenţe artistice exercitate în această direcţie de alte zone, în primul rînd de
· cele de la sudul Dunării.
Podoabele cele mai numeroase şi mai caracteristice pentru teritoriul
Dobrogei în secolele XI - XII sînt, desigur, cele de la Dinogetia- Gărvăn 105 ,
centru al unei vieţi cvasiurbane cu multiple legături , aşezat la întretăierea
unor drumuri comerciale ce explică nu o dată provenienţa unora dintre pie
sele ce ne interesează. Întîlnim în aşezarea feudal-timpurie din nordul Do
brogei, lucrate în bronz, argint şi uneori în aur, aproape toate categoriile
de podoabe atunci caracteristice acestei regiuni şi care, de altfel, vor ilustra
întregul ev mediu timpuriu pe teritoriul românesc, unele piese de aici fiind
confecţionate în atelierele bizantino-balcanice, orientale şi, poate, central
europene, altele fiind de provenienţă locală după cum o atestă tiparele desco1 1s

Dinogetia, I, Bucureşti, · 1 967, p. 277 - 302.
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I n ele din tezaurul d e la Di nogetia-Garvăn .

perite, ca şi alte mărturii arheologice despre existenţa unor bijutieri în
secolele X I - XI I la Dinogetia-Garvăn 106 : pandantivi cvasiglobulari, piri
formi şi semilunari (vechile lunulae cunoscute în lumea slavă încă cu cîteva
veacuri mai devreme) sau pandantivi aj uraţi în formă de frunză ovală as
cuţită atribuiţi unor neamuri nomade prezente în Dobrogea în secolul al
XI-lea (probabil pecenegilor pe care-i aminteam mai sus în legătură cu pan
dantivii rotunzi transilvăneni din secolul al X-lea) ; cercei de provenienţă
bizantină (tipul Bielo-Brdo) şi central-E uropeană (tipul Tempelhof sau „în
cruce" ) , cu simple proeminenţe sau cu sfere decorate cu bobiţe ce imită fili
granul, unii cu analogii nu numai în Dobrogea (Isaccea, Piatra Frecăţei,
Păcuiul lui Soare) , ci şi pe restul teritoriului românesc şi în ţările învecinate ;
inele, mai simple - unele avînd gravate la partea superioară motive zoomorfe
cum ar fi acvila cu aripi desfăcute (fig. 34/2 ; piese similare au fost desco
perite la Păcuiul lui Soare 10 7 , Piatra Frecăţei, Capidava) - , dar şi unele
de forme şi execuţie mai special�, de felul exemplarului de aur avînd la cha
ton reprezentarea miniaturală a unui monument de plan central, exemplar
lucrat foarte probabil într-un atelier din capitala imperiului, sau de felul celor
de argint cu emisfere decorate cu granule dispuse în triunghi, vechi motiv al
i os Ibide m ,

10 7 O

p. 78 - 80.
prezentare de ansamblu a podoabelor din secolul al X i -lea d e la Păcuiul l u i Soare

la P. Diaconu,

op. cit. ,

passim.
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artei greco-romane a bijuteriilor
(fig. 35) ios ; aplici circulare şi cordi
forme cu ornamente geometrice şi
vegetale lucrate „au repousse" şi
incizate, unele de provenienţă bi
zantino-balcanică, altele cu origini
oriental-nomade (cum ar fi catara
mele şi garniturile de centură aici
descoperite) ; brăţări torsionate (fig.
36) - categorie de podoabe asupra
cărora vom reveni mai j os - sau
din platbandă, decorate, între al
tele, cu capete de animal stilizate
si cu motivul vîrfurilor de lance,
�u analogii în secolele XI - XII
pe teritoriul cnezatelor ruseşti (fig.
34/3) ; cruci simple şi duble (cruci- Fig. 36. - Brăţară din tezaurul de la Dinogetia-Garvăn.
relicvarii sau engolpioane) din bronz
şi plumb, de felul celor găsite şi în
alte puncte din Dobrogea, la Doloj man, Măcin, Păcuiul lui Soare, Capi
dava 109, avînd sumar reprezentaţi, pe o faţă, pe Isus răstignit, iar pe cealaltă
pe Maica Domnului ca orantă (de obicei, la crucile-relicvarii, compoziţia este
mai complicată, Isus apărînd întovărăşit de Maica Domnului şi de sf. Ion
Evanghelistul, ultimii doi înfăţişaţi la proporţii mult mai mici, pe cea
laltă faţă fiind reprezentată Maica Domnului orantă cu busturi de evanghe
lişti) , iar, într-un caz, o somptuoasă cruce-relicvar de aur împodobită cu fi
ligran, cu granule de aur şi cu pietre preţioase, exemplar lucrat cu siguranţă
în Constantinopol sau ÎI\Jr-un alt mare centru balcanic al imperiului (fig. 37) .
Producţia locală de podoabe din Dobrogea la începutul celui de-al
doilea mileniu e.n., vădită de cele cîteva tipare de cruci, cercei şi pandantive
aici descoperite (la Păcuiul lui Soare şi Dinogetia-Garvăn) şi, mai ales, im
portul de bijuterii din regiunile balcanice şi central-europene, din cnezatele
ruseşti şi de mai departe, din Orient, foarte grăitoare pentru nivelul cultural
artistic şi economic al provinciei în primul veac al stăpînirii imperiale bizan
tine aici, vor caraderiza şi epoca următoare, secolul al Xii-lea şi prima j u
mătate a celui de-al Xiii-lea, pînă Ja invazia tătară, pentru ca ulterior, la
sfîrşitul secolului al Xiii-lea şi în secolul al XIV-lea, ridicarea la o viaţă cul
turală mai intensă a unor noi teritorii româneşti (Moldova, Oltenia, vestul
Ţării Româneşti) să determine totodată_ creşterea îndemînării făurarilor au
tohtoni ce se inspiră încă din modele străine - acum, aproape exclusiv,
sud-dunărene - prezente pe pămîntul ţării noastre, făurari ce se află fosă
108 Pentru piesele de metal preţios de la Dinogetia-Garvăn, vezi E. Comşa şi Gh. Bichir,
O nouă descoperire de monede şi obiec� � podoabă din secolele X - X I în aşezarea de la Garvăn
(Dă rogea ,
luaîî , -cm�rari de n umismatică, I I I , 1961 , p. 223 - 24 4 .
.
1 09 G. Ceacalopol, rucea relicvar de l a Capidava, în S . C . I . A . , 1 / 1 962, p. 1 92 - 194.

�
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pe drumul cream unor tipuri locale de podoabe de felul celor muntene şi
moldovene din veacurile XV - XVI.
Î ntre podoabele descoperite la noi şi datate în secolele XII - XIV
cele mai bine cunoscute pînă în prezent, în ceea ce priveşte evoluţia tipologică

Fig.

37. -

Cruce-relicvar de la Dinogetia- G arvăn.

şi cronologică, şi unele dintre cele mai expresive în acelaşi timp pentru în
tregul capitol al podoabeor medievale timpurii rornâ�eşti, sînt brăţările îm
pletite în mai multe variante 11P.
Lucrate din sîrme groase torsionate, cu adaosuri decorative pe corp (de
obicei un fir subţire împletit între ele) .sau pe extremităţile aplatisate ovoidal
şi triunghiular .(cu butoni, granule, filigran) , aceste brăţări apar în secolele
X
XII atît în Peninsub. balcanică cît şi în regiunea nord-pontică şi în
-

llJ R. Theodoresc u ,

Sur la

csm tin uite artistique balkano-danubienne a u Moyen Age

propos de quelques p i eces d ' a rgenterie et de parure des
·
sud-est e u ropee nnes,

2/ 1 96 8 ,

p.

(Â

Xe - XI Ve si ecles) , în Revue des etudes

2 89 - 3 1 2 .
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Europa centrală, avîndu-şi originea, credem, într-un prototip bizantin ce
relua o formă a antichităţii romane şi „barbare" (exemplarele de argint dej a
amintite de la Dinogetia-Garvăn, confecţionate din sîrme groase, răsucite
două cite două în formă de şnur şi împletite laolaltă, cu capetele aplatisate
prin ciocănire, purtînd sudate căpăcele de argint turnate, se înscriu la înce
putul evoluţiei acestui tip de podoabă, în secolul al XI-lea) . Încă în seco
lul al XII-lea şi în prima parte a celui de-al XIII-lea se observă la aceste
piese - aşa cum o atestă exemplarele de provenienţă balcanică de la Voi
neşti-Iaşi111 - o tendinţă de dezvoltare tot mai mare a extremităţilor pe
care sînt dispuşi butonii ce vor rămîne un motiv decorativ al tipului pînă la
sfîrşitul evului mediu (fig. 38/2) , pentru ca la finele secolului al XIII-lea şi
în secolul al XIV-lea, o dată cu reînceperea activităţii făurarilor în atelierele
lovite de invazia tătară, pe actualele teritorii ale Serbiei, Bulgariei
şi României să-şi facă apariţia .brăţări împletite asemănătoare celor
de dinainte de 1 240, cum ar fi · exemplarele de la Oţeleni-Huşi 112 , lu 
crate poate de meşteri locali, cel din nordul Dobrogei, de la Mihail Kogăl
niceanu 113, cele din Oltenia, de la Gogoşu 114 şi ŞU]iţa 115 , sau cele din Banat 116•
Alte genuri de brăţări, de o deosebită realizare artistică în secolele XII
-- XIV, sînt cele lucrate din foaie plată de metal de diferite lăţimi, cu motive
gravate, brăţări ilustrate în ţara noastră în două variante deosebite, prin
frumoasele exemplare de argint de la Voineşti (sfîrşitul secolului al XII-lea începutul celui de-al XIII-lea) 11 7 şi Oţeleni (sfîrşitul secolului al XIII-lea) 118 •
Împodobit cu motive pe care le-am întîlnit dej a la Dinogetia-Garvăn la piese
de acest tip (vîrfuri de lance, capete de anim1l stilizate) şi cu altele, vegetale
şi geometrice (flori de crin, lujeri, inimi, triunghiuri, spirale) , exemplarul de
la Oţeleni se apropie foarte mult de podoabele mai timpurii sau chiar contem
porane ieşite din atelierele sud-ruseşti, iar decorul, foarte armonios repar
tizat în pătrate şi dreptunghiuri cuprinzînd luj eri cu flori, împletituri şi
păsări, al brăţărilor mai vechi de la Voineşti (fig. 38/ 1 ) , duce şi el cu gîndul
la piese haliciene foarte asemănătoare. Comun acestor brăţări din descoperi
rile moldovene este de asemenea smalţul negru ce acoperă inciziile în argint,
subliniind în chip fericit decorul, procedeu întîlnit curent în epocă în atelielll D. Gh.
Te�dor, Tezaurul feudal timpuriu de obiecte de podoabă descoperit la Voi
neşti-Iaşi, în A rheologia Moldovei, I , 196 1 , p. 245 - 269 ; pentru acest tip de brăţară. fig. 2/ 1 - 4 .
iu Idem, Obiectele d e podoabă din tezaurul feudal timpuriu descoperit l a Oţeleni (rn. Huşi,
reg. laşi) , în A rheologia Moldovei, I I - III, 1 964, p. 343 - 36 1 ; pentru acest tip de brăţară
fig. 3/2 - 3 .
113 O. Iliescu e t G. Simion, L e grand tresor d e monnaies et lingots des Xllle e t XI Ve
siecles trouve en Dobroudja septenTriOnale, în Revue des etudes sud-est europeennes, I - II/
1 964, p. 2 1 9, fig. 2 b.
114 D. Berciu şi E . Comşa, 53:p ăturile de la Balta Verde şi Gogoşu ( 1 949 şi 1 950) , în
Materiale şi cercetări arheologice, I I , f956, fig. 1 89{1 - :J.
116 L. Roşu şi G. Popilian, Tezaurul medieval de la Şuşiţa, în Revista muzeelor, 4/ 1 964,
p. 328, fig. 1 a + b.
.
116 H. J ankuhn, Ein mittelalterlicher Goldring _ aus Scblesien, in Praehistorische Zeitschrift,
24/ 1 933, fig. 2 1 - 23.
117 D. Gh. Teodor, Tezaurul . . . , fig. 4 / 1 - 2.
118 Idem, Obiectele
fig. 3 / 1 .
.

.
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pandantiv

(3)

şi

cercei

( 4 - 6) din tezaurul de la
Voineşt i .
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rele cnezatelor ruseşti meridionale, poate şi ca rezultat al unor înrîuriri teh
nice şi artistice occidentale. Legîndu-se de aceeaşi artă a regiunilor ruseşti
cu care societatea moldovenească a acestor veacuri se afla în strînse relaţii,
împodobiţi cu acelaşi smalţ negru, cu motive zoomorfe şi geometrice, sînt
pandantivii globulari de la Voineşti (fig. 38t3) 119 şi Oţeleni 120 .
În sfîrşit, preţioasele descoperiri din aceste două localităţi au dat la
iveală şi un alt tip de podoabă a cărei evoluţie pînă tîrziu, în evul mediu
dezvoltat, o cunoaştem ceva mai bine. Este vorba de cerceii (înţelegînd aici
şi cerceii de tîmplă) de mai multe tipuri, cu largă circulaţie în secolele X XIV pe un spaţiu întins, din sudul Rusiei pînă în centrul Europei şi pînă în
Peninsula balcanică. Varietatea cerceilor de la Voinesti, datati la sfîrsitul
secolului al XII-lea şi la începutul secolului următor, de tip ve�hi ruses�, de
tip cuman şi de tip Tokay (fig. 38/4-6) - tipuri stabilite în funcţie de numărul,
forma (sferică, bitronconică) şi aşezarea proeminenţelor sudate la verigi, ca
şi de unele detalii tipologice - , bogăţia decorului lor granulat şi filigranat 121 ,
ap<1.riţia unora dintre aceste tipuri şi la sfîrşitul secolului al XIII-iea, la
Oţeleni 122 , dovedesc, pe de o parte, diversitatea elementelor de port feudal
moldovenesc în aceste vremuri, iar pe de alta existenţa unor relaţii constante,
în ciuda invaziei tătare, cu atelierele bizantine, est- şi est-central europene
de unde proveneau piesele respective. Aceeaşi constanţă, în ceea ce priveşte
nu numai legăturile artistice-mai ales cu sudul - , ci chiar gustul societăţii
moldoveneşti o atestă cerceii de tîmplă de la Cotnari (sfîrşitul secolului al
XIII-lea - începutul celui de-al XIV-iea) şi ei de mai multe tipuri, reluînd
unele motive zoomorfe şi florale, ca şi tehnici ale podoabelor mai timpurii,
înfăţişînd un bogat decor cu filigran, granule, niello, pietre semipreţioase,
conuri metalice etc. 12 a .
Înscriindu-se în aceeasi arie artistică bizantino-balcanică cu înrîuriri
pînă în regiunile ruseşti, în Ungaria şi mai departe chiar, restul podoabelor
din metal preţios sau obişnuit descoperite în România şi datate în secolele
XII - XIV completează imaginea de varietate şi de relativă bogăţie pe care
pînă de curînd extrem de puţin cunoscutul ev mediu timpuriu o oferă în
ceea ce priveşte arta metalelor.
În afara brăţărilor, pandantivilor şi cerceilor, gama tipologică a piese
lor de podoabă e reprezentată în descoperirile de la noi şi de alte accesorii
ale portului feudal (diademe, inele, ace de păr, garnituri de centură,
aplici, cruci) ce suferă tot mai mult influenţe nu numai pe căile tradiţionale,
din Bizanţ şi din Balcani, ci şi, mai ales o dată cu veacul al XIV-lea, din
regiunile occidentale.
n o I dem, Tezaurul
. . , fig. 6.
120 Idem, Obiectele . . . , fig. 3/4.
121 I dem, Tezaurul . . . , fig . 7.
122 I dem, Obiectele . . . fig . 3/6.
12 3 Pentru descoperirile de la Cotnari, vezi M. Popescu, Obiecte de podoabă din sec.
XII - XI V în colecţia Secţiei de artă veche românească a Muzeului de· artă al R . S . R . , în Sesiunea
de comunicări ştiinţifice a muzeelor de artă, iunie 1 966, p. 25 - 3 1 .
.
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Dacă diadema din secolul al Xii-lea, din fire de argint împletite,
cu pandantivi laterali poliedrici, descoperită în sudul Transilvaniei, la
Strej a-Cîrţişoara (fig. 39) 124 , sau aceea, mai tîrzie cu mai mult de un veac,
lucrată din argint aurit, cu pietre preţioase şi semipreţioase şi ornată cu
motive geometrice filigranate, de la Cotnari , trimit în chip clar la arta bal
canică contemporană, dacă crucile-relicvarii de bronz găsite în Moldova
la Trifeşti 125 şi !băneşti 126 (fig. 40/ 1 -2) - ce continuă aproape întrutotul
schema iconografică dej a evocată în legătură cu piesele similare din Dobrogea
secolelor XI -XI I - sau amuletul, tot de bronz, poate mai timpuriu, de
la Sălacea (Transilvania) 1 2 7 înfăţişînd un sfînt militar într-o redactare
plastică evident bizantino-balcanică, se înscriu toate în aceeaşi sferă largă
a podoabelor de origine sau numai de influenţă sud-dunăreană, unele dintre
bij uteriile descoperite în mormintele voievodale din biserica sf. Nicolae
Domnesc din Argeş şi datate în secolul al XIV-lea indică net , prin formă,
tehnică şi decor, provenienţa lor apuseană. Fenomenul este firesc dacă ne
gîndim la legăturile felurite ale ţărilor române abia întemeiate cu Ungaria
angevină şi, întrucîtva, cu Dalmaţia şi Veneţia, în arta cărora se întîlneau
în acest secol înrîuririle germane, franceze, nord-italice, dind tuturor ramu
rilor de artă din acest spaţiu european un caracter oarecum eclectic, inter
naţional. La curtea primilor Basarabi podoabele de factură occidentală de
felul celor de la Argeş par a fi fost deosebit de preţuite, la fel ca şi unele
elemente de costum apusean purtate de vîrfurile feudale de la noi la sfîrşitul
secolului al XIV-lea şi în prima parte a celui următor, elemente cunoscute
nouă datorită descoperirilor arheologice ca şi unor portrete votive zugră
vite (Argeş, Cozia) . Bineştiuta pafta de aur din mormîntul ctitorului bise
ricii Sf. Nicolae Domnesc din Argeş, decorată cu motive arhitectonice gotice,
vegetale, antropo- şi zoomorfe fantastice întîlnite în repertoriul apusean
dintr-a doua parte a secolului al XIV-lea, atribuită rînd pe rînd unor ate
liere franco-italiene şi ungaro-transilvane 1 28 , inelele descoperite în mormin
tele din aceeaşi biserică argeşeană, cu sau fără pietre preţioase, împodobite
cu inscripţii latine şi germane, cu minuscule şi cu majuscule gotice în niello,
aplicile înfăţişînd personaj e în costumul occidental al secolului al XIV-lea
sau frecvent întîlnitul motiv, foarte cunoscut feudalităţii apusene, al florii
de crin, ca şi alte piese de podoabă găsite tot la Argeş (brăţară cu lei
afrontaţi, bumbi cu scuturi heraldice şi animale fantastice) 129 provin din
aria artistică mai sus indicată, a goticului est-central european de la sfîrşitul
secolului al XIV-lea şi de la începutul secolului al XV-lea, foarte receptiv
la unele influenţe orientale, după cum, pe de altă parte, inelele de argint
124 V. Vătăşianu, op. cit., p. 173 - 174.
125 I. Ioniţă, Săpăturile de salvare de la Trifeşti, în Materiale şi cercetări arheologice, VIII.
1 962, p. 736 - 738, fig. 5 .
126 Vezi imaginile d i n Istoria României, I I , fig. 40.
1 21 V. Vătăşianu, op . cit . , p. 1 7 1 , fig. 1 5 1 .
.
12 8 Ibidem, p. 454 ; cf. P. Chihaia, Cîteva date în legătură cu paftaua de la A rgeş,
în Omagiu lui G. Oprescu, 1961 , p. 1 07 - 1 1 8.
129 Pentru descrierea podoabelor de la Argeş, vezi V. Drăghiceanu, Curtea domnească
din A rgeş, în B. C.M.I., X - XVI, 1 9 1 7 - 1 923, p.· 62 - 70.
.
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împodobite prin gravare cu vrej uri, stele, acvile, rozete, flori de crin, cruci,
animale fantastice, din exact aceeaşi vreme, de la Severin 1 30, Verbicioara,
Gurueni 1 31 a:.u putut reprezenta transpuneri locale, oltene şi muntene, ale
unor tipuri larg răspîndite în această regiune de i�terferenţe artistice bal
cano-occidentale care a fost zona dunăreană în j urul anului 1 400.

Fig. 39. - Diademă de la Str_e ja-Cîrţişoara.

Este locul însă a sublinia aici faptul că deşi elemente decorative sau
tehnice occidentale n-au lipsit în arta podoabelor din evul nostru mediu
nici după începutul veacului al XV-lea, ele n-au devenit niciodată precum
pănitoare. Într-o măsură cu mult mai mare decît argintăria feudală româ
nească contaminată serios de influenţe apusene prin Transilvania şi, într-o
anumită proporţie, prin Dalmaţia, podoabele medievale de la noi vor
păstra caracterul bizantino-balcanic pe care l-au avut în chip statornic
·
Al. Bărcăcilă, Monede, podoabe de metal şi fragmente ceramice de la termele. Drubeţei
şi din cimitirul medieval suprapus, în Materiale şi cercetări arheologice, V, 1 959, p. 777.
131 N. Constantinescu ş i Al. Marinescu, Jn problema satelor medievale de. pe
Vedea şi
Teleorman : descoperirile arheologice de la Gurueni ş� Orbeasca de Jos (r. A lexandria) , în Revista
muzeelor, 1 / 1 966, p. 7 1 - 76.
.
1 30
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încă dintr-a doua j umătate a
primului mileniu e.n. În ciuda
unei treptate încărcări a deco
rului şi complicări a formelor,
a unei barocizări caracteris
tice podoabelor muntene şi
moldovene - de aspect aproape
identic de la sfîrsitul secolu
lui al XIV-lea î � ainte - , a
înmulţirii filigranului, granu
laţiei, motivelor piramidale şi
poliedrice la cerceii, brăţările,
aplicile lucrate de făurari locali
(cunoscute prin descoperiri de
la Severin, Tifeşti, Şendreni,
Cotul Morii-Popricani, Sucea
va etc.) , recunoaştem în toate
aceste podoabe - uneori re
prezent ate şi în picturile mu-

Fig. 40. - Cruci-relicvar de la Tri
feşti ( l ) şi I băneşti (2) .
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rale ale secolelor XV - XVII, împodobind pe ctitorii feudali ai monumente
lor româneşti - obîrşii, uneori foarte vechi, ale unor tipuri ce au evoluat
treptat, pe căi ce rămîn încă a fi cercetate în amănunt, din prefeudalism
pînă în plin ev mediu, conferind ramurii de artă de care ne-am ocupat ,
prin prestigiu, vechime şi continuitate, un loc foarte bine conturat în arta
unui mileniu de istorie si cultură.
,

o

Fără a-şi propune să îmbrăţişeze totalitatea aspectelor - şi mai
puţin pe aceea a monumentelor - artei metalelor pe teritoriul românesc
în secolele IV- XIV, paginile precedente au avut în vedere numai evocarea
pieselor mai semnificative ce ne-au putut aj uta la schiţarea unei periodizări
a acestui capitol de artă, în funcţie de unele mărturii ţinînd deopotrivă de
realităţi locale şi de realităţi cu mai largă cuprindere, europene.
Dacă în prima perioadă stabilită, aceea a secolelor IV - V, cîteva
cunoscute tezaure şi unele descoperiri de mai mică amploare cuprinzînd
piese de toreutică de o particulară realizare artistică atestă în primul rînd
gustul migratorilor (goţii şi gepizii germanici, hunii) şi meşteşugul artistic
al centrelor nord-pontice - în timp ce mărturiile despre o prelucrare
locală a metalului sub formă de podoabe şi vase sînt extrem de rare şi
lipsite de o valoare estetică deosebită în condiţiile precare ale primelor veacuri
de invazii „barbare" - , constatăm în cea de-a doua perioadă, în secolele
VI - IX, apariţia treptată şi extrem de lacunar cunoscută încă a unor
centre de făurari la Dunărea de Jos şi, probabil, în Transilvania, unde
metalul local ca şi cel provenit pe diferite căi de dincolo de fluviu era
transformat în obiecte de podoabă conform unor mode destul de bine
cunoscute şi precis conturate, ale avarilor şi slavilor, mode imitate fără
doar şi poate şi de unele căpetenii prefeudale autohtone. În sfîrşit, cea
de-a treia şi ultima perioadă, înglobînd evul mediu timpuriu (secolele IX/X
- XIV) , constituie în arta metalelor momentul de afirmare a unor prefe
rinţe locale certe, a unor meşteşugari locali mai ales în acele regiuni româ
neşti antrenate mai mult şi mai constant în evoluţia ariilor de cultură
învecinate (Dobrogea, Oltenia, Transilvania, Banatul) ; căci, ca şi în arhi
tectura, ca si în arta ceramicii de la începuturile evului nostru mediu, si în
arta metalel'or făurarii de aici au apelat, selectiv am putea spune, la experi'enţa
mai bogată a acestor arii, în primul rînd la aceea a Sudului balcanic .
Abia la sfîrşitul acestei ultime etape, o dată cu intrarea Moldovei şi a Ţării
Româneşti pe un făgaş cu totul propriu din punctul de vedere al vieţii artis
tice, arta metalelor la români avea să capete trăsături distinctive în care au
persistat unele ecouri ale artei prefeudalismului şi evului mediu timpuriu
(mai ales în cazul podoabelor) . Cuprinzînd una dintre cele mai puţin cunoscute,
mai tulburi şi mai complexe părţi ale istoriei noastre culturale, epoca pe
care am urmărit-o s-a caracterizat totuşi, în ceea ce priveşte evoluţia artei
metalelor, printr-o anume continuitate determinată în primul rînd de un
factor de permanenţă sud-est european : timp de aproape zece secole, în
acest domeniu - singurul al unor manifestări, efective şi recunoscute, de
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artă pe teritoriul românesc - înrîurirea sudică, romană şi mai apoi bizan
tină, n-a încetat niciodată. Prin migratori şi prin autohtoni numeroase şi
temeinice elemente ale meşteşugului făurarilor bizantini, balcanici, nord
pontici (cei din urmă aflaţi şi ei sub influenţa COl)siderabilă a Constanti
nopolului) s-au perpetuat în fiecare din cele trei perioade de care ne-am ocu
pat , cu schimbări notabile dar şi cu impresionante persistenţe în ceea ce
priveşte motivele, principiile de compunere a decorului şi mai ales tehnicile.
Acestei puternice şi constante influenţe a artei sud-dunărene, continuate
de altfel şi dincolo ele veacul al XI V-lea, i s-au adăugat treptat şi unele
elemente de artă orientală, iraniană si central-asiatică, de artă occidentală
prin intermediul Europei centrale, c � şi unele moşteniri - foarte puţin
cunoscute încă şi foarte greu de depistat - ale unui meşteşug autohton
din vremea romană şi preromană.
Prin sintetizarea, în grade diferite, de-a lungul unui mileniu, a tuturor
acestor factori, arta metalelor din prefeudalismul şi feudalismul timpuriu
românesc se înscrie ca un capitol bogat şi plin de semnificaţii la începuturile
cele mai vechi ale artei noastre medievale.

A PROPO S DES P E RIODE S ET DE

QUELQUES A SPECTS DE
E
L' ART DES l\I TAUX SUR LE TERRITOI RE DE LA ROUMANIE
AUX nre - XIVe SI E CLES
R E SUl\I E

L'obj et de la presente etude est celui de refaire l'histoire d'un chapitre
d'art qui a connu une prodigieuse efflorescence durant le prefeodalisme et
le haut moyen âge roumains, c 'est-a-dire l 'art des metaux.
Les vases et les parures en metaux precieux ou ordinaires represen
ten t a cette epoque, dans toute !'Europe, la forme principale de rendre plus
concrete ce qui a ete la vision esthetique des peuples migrateurs orientaux
( Sarmates, Huns, Bulgares, Hongrois, Petchenegues) , germaniques ( Goths,
Gepides) et slaves, dans Ies limites des techniques et des styles fortement
influences par l'art de !'Orient iranien ou par l'art des steppes, mais soli
dement ancres toutefois - dans ce domaine aussi - dans Ies traditions
classiques greco-romaines.
Le chapitre introductif porte sur quelques problemes generaux de
l 'art des metaux aux rve_ xrve siecles, en commen<;:ant par l'apparition
graduelle - dans le monde romain tardif tout d'abord, ensuite dans le
monde byzantin et prefeodal occidental - d'une attention marquee pour
ce domaine de l'art , et en continuant par Ies aspects techniques et deco
ratifs (on insiste, de ce point de vue, sur certains procedes de travail et
d' ornementation des vases et des parures, qui sont caracteristiques pour toute
cette longue periode : coulage, martelage, repoussage, champlevage, gravure,
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estampage, niellage, damasquinage, filigrane, granulation , cloisonnage,
emaillage) . On insiste aussi sur Ies conditions historiques dans lesquelles
sont apparus et ont evolue Ies deux principaux styles de l'epoque - poly
chrome et animalier - qui ont trouve dans l'art des metaux de ce mille
naire une expression remarquable. D'une maniere synthetique, on etudie
Ies trois periodes de l'histoire de l'art des metaux dans Ies siecles qui se
sont ecoules entre la fin de la civilisation romaine au nord du Danube et
Ies debuts des E tats feodaux roumains :
La premiere periode (IVe - ve siecles) , caracterisee par des change
ments manifestes dans le style, conserve neanmoins a peu pres Ies memes
formes et motifs antiques dans le domaine de l'art des metaux. Des fibules,
des bagues, des boucles de ceinture, des pieces de harnachement ont ete
trouvees sur tout le territoire roumain, certaines zones, comme la Dobroudj a
par exemple, gardant des rapports reguliers avec Ies ateliers de l'empire
d'Orient. Les exemplaires Ies plus importants, qui j alonnent l'histoire de ce
chapitre de l'art, sont ceux emanant du monde des tribus gothiques, carac
terise aux rve -ve siecles et plus tard aussi par un style polychrome do
mine par le cloisonne, illustre chez nous d'une maniere admirable par Ies tre
sors de Pietroasa et de Şimleul Silvaniei (Ies deux contenant des pieces
fameuses a j uste titre, qui offrent des analogies dans l'art europeen de
l'epoque, j usqu'a l'Extreme-Occident) .
S'appuyant sur Ies etudes d'Odobescu e t sur quelques considerations
plus recentes concernant le fameux tresor de Pietroasa, l ' auteur reexamine
du point de vue artistique Ies pieces Ies plus importantes trouvees, il y a
plus d'un siecle, dans les montagnes de Buzău. Le plateau, les torques,
le vase-renochoe, la patere en or massif, aussi bien que le collier, les fibules
aviformes, Ies coupes de type kantharos ornees j adis d'un riche decor de
pierres precieuses et de pierres fines offrent, par Ies analogies dans l'art
oriental, byzantin et occidental, une image assez fideles du golit de l'epc)'que
en matiere de bij oux et de vases de luxe (le tresor est attribue, tres vrai
semblablement, aux Wisigoths, qui ont traverse notre pays apres 376) .
Un autre tresor tres connu, date lui aussi des dernieres decennies du
IVesiecle, est celui, decouvert a deux etapes, de Şimleul Silvaniei (le Nord
Ouest de la Transylvanie) . Les medaillons romains, les somptueuses fibules
a decor geometrique et zoomorphes et les vases sont apparentes d'une
maniere evidente aux pieces contemporaines de Pietroasa. Ces decouvertes
indiquent la place occupee par le territoire roumain dans le processus de
diffusion de l'art des Goths, avant et apres l'annee 400, dans ces regions de
!'Europe.
Un autre tresar, decouvert cette fois-ci en Moldavie, celui de Concesti ,
garde, a la meme epoque, le souvenir tres manifeste de l'esthetique cl�s
sique, familiere d'ailleurs aux ateliers nord-pontiques qui maintenaient
encore, de Crimee j usqu ' au centre de l'Europe, la tradition de la toreutique
greco-romaine. Cette tradition est evidente dans le cas de l'amphore, de la
situle et du plateau de Conceşti, decores de scenes rnythologiques, presentes
aussi dans les · pieces d'argenterie byzantine ulterieure.
·
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Les diademes hunniques en plaques d'or et a p1erres precieuses,
decouverts a plusieurs endroits en Valachie et en Moldavie (Dulceanca,
Buhăeni , etc . ) , ainsi que le tresor d'Apahida (Transylvanie) qui contient
des pieces (vases, fibules, bagues, boucles d'oreille) ayant appartenu pro
bablement a un chef gepide (peut-etre Omharus, dont le nom est inscrit
sur l'un des bij oux) , et qui presentent d'evidentes analogies avec Ies pieces
similaires du monde franc, par exemple, closent le chapitre sur l'art des
metaux aux 1 v e ve siecles.
La seconde periode ( V P' - /xe siecles) est caracterisee par une nouvelle
orientation dans ce domaine de l'art. La polychromie, autrefois dominante
dans Ies parures, disparaît, et le metal ordinaire devient maintenant le
materie! le plus repandu, vu Ies circonstances historiques bien connues �
les motifs animaliers, geometriques et vegetaux tres stylises sont Ies plus
apprecies par les orfevres des tribus avares et slaves qui occuperent une
grande partie du territoire de notre pays dans la seconde moitie du Vie
siecle et au siecle suivant . En developpant des motifs et des formes heri
tes d'un fond oriental de steppe, l'art des metaux chez les Avars se caracterise
surtout par la preponderance des boucles de ceinture. Celles-ci etaient execu
tees soit par pressage - d'apres une technique byzantine repandue aussi
dans Ies regions nord-pontiques - , soit , le plus souvent, par coulage,
ornementees de motifs zoomorphes (griffons) et vegetaux (rinceaux)
specifiques pour l ' art avare du Viile siecle, representant des echos euro
peens de l'art central-asiatique et ouralo-altai:que. Les garnitures decou
vertes en Transylvanie (surtout dans la vallee de Mureş, a Teiuş, Gîmbaş,
Aiud, Cîmpia Turzii) , aussi bien que Ies moules trouves dans cette pro
vince et au Banat (Felnac) - ayant servi a la confection locale des pa
rures, qui gardent encore, au vie - Vile siecles, une forte empreinte clas
sique et byzantine - temoignent du golit des peuples migrateurs asiatiques
et, peut-etre, des autochtones aussi, dans le domaine de l'art des metaux.
Quant aux parures slaves des Vile- Viile siecles, on s'arete sur la
signification artistique des conclusions archeologique3 et historiques impo
sees recemment par les recherches concernant les fibules « digitees » trou
vees dans toutes les regions roumaines (Suceava, Iaşi, Sărata-Monteoru,
Coşoveni, Tei, Gîmbaş, Histria, Dinogetia-Garvăn) ; ces pieces gardent dans
leurs motifs anthropomorphes, zoomorphes et geometriques, des souvenirs
indeniables de l'esthetique byzantine et germanique.
La troisieme periode (/Xe/xe - X/ Ve siecles) , la derniere dans l'evo
lution millenaire de l'art des metaux durant le prefeodalisme et le haut
moyen âge roumains, est representee par un grand nombre de pieces 
vases et parures, surtout - se rapportant au deveioppement _de la noblesse
roumaine, avant et immediatement apres la formation des Etats feodaux.
Les boucles d'oreille, Ies bagues, Ies bracelets, Ies colliers, Ies croix sont Ies
produits Ies plus frequents de I'art des metaux d'une epoque ou la toreutique
cede le pas a d'autres formes artistiques. On a choisi, afin d'exemplifier
l'histoire de l'art des metaux aux 1xe _ x1e siecles, le fameux tresor de
Sînicolaul Mare. Les coupes, Ies calices, Ies pateres, Ies vases zoomorphes
-
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decouverts dans cette localite de Banat representent, par leur forme, leur
technique du travail et leur decor, une authentique synthese de l'art connu,
vers le debut du second millenaire, par les societes feodales roumaine, grecque,
serbe, bulgare et magyare, dans Ies regions, si heterogenes du point de
vue de Ieur evoiution, du Bas-Danube. On etudie aussi l'echo de ce tresor
dans l'art des regions mentionnees, j usqu'au XVIe siecle (vases de Gogoşu,
Temska, Gorno Orizari) , tout un groupe de pieces d'argenterie balkaniques.
et roumaines etant , pour la premiere fois, circonscrit d'une maniere precise,
du point de vue stylistique, geographique et chronologique.
Les objets de parure d'origine hongroise decouverts en Transyivanie
(Cluj , Şiclău, Lopadea) , ceux d'origine egalement nomade - peut-etre
petchenegue - trouves dans l'Ouest du pays et en Dobroudj a, Ies parures.
datant des xe- xne siecles - d'une grande diversite, executees, pour la
plupart, dans Ies ateliers locaux - , mises au j our a Dinogetia- Garvăn,
a PăcuiuI lui Soare et dans d'autres cites danubiennes, aussi bien que Ieurs
descendants des xnre-xrve siecles (boucles d'oreille, braceiets, croix) ,
de Moldavie, de Valachie, de Banat, de Dobroudj a closent cette etude qui
a essaye une premiere synthese d'un chapitre peu connu de I'ancien art sur
le territoire roumain, du rve au xrve siecle.
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IST ORICU L PROBLEMEI
Într-un hrisov pentru mănăstirea Tismana, scris la 8 ianuarie 1569 1 ,
care ni s-a păstrat în original, apare pe neaşteptate numele unui voievod
nemaiîntîlnit pînă la această dată în documentele muntene : „Negru Vodă",
căruia i se atribuie „întemeierea Ţării Româneşti". Şapte ani mai tîrziu,
la 28 aprilie 1576, sînt emise alte două acte 2, de acelaşi voievod, aceleiaşi
mănăstiri, care pomenesc din nou de „Negru Vodă" .
Către sfîrsitul secolului al XVI-lea, la 1 584, u n călător francez, eruditul
Iacob Bongars\ şi, prin 1599, Baltasar Walther 4 şi Nicolae Istvanffy&
menţionează o cetate ruinată „a lui Negru Vodă" pe cursul superior al
Dîmboviţei. Un alt cronicar, raguzanul Giacomo Luccari 6 , ne destăinuie,.
în aceeaşi vreme, puţine ştiri - oricum primele - despre acest misterios.
„Negru Vodă" , prim întemeietor al Ţării Româneşti şi ctitor de cetăţi.
În tot cursul secolului al XVII-lea, numele său, asociat adesea cu
cel de „Radu", poate fi constatat într-o serie de cronici, pisanii, documente
şi inscripţii. Oraşe şi cetăţi, al căror trecut se pierdea în negura timpului,
trec drept ale lui „ Radu Negru", ca şi bisericile „ domneşti" din vechile
cetăţi de scaun ale Ţării Româneşti, Curtea de Argeş şi Cîmpulung-Muscel.
Cronica Ţării Româneşti, alcătuită în vremea lui Matei Basarab, începe prin
„descălecarea" lui „Radu Negru", despre a cărui origine nu ni se dau nici
un fel de lămuriri. Portretele ctitorilor din vechile biserici trec drept ale lui
„Radu Negru" şi soţiei sale, iar dacă inscripţiile glăsuiau altfel, ele sînt
modificate sau şterse.
1 Documente privind istoria Românei ( o vom menţiona în continuare D.I.R.), B , XVI.
I I I , nr. 35 1 , p. 303.
2 D.I. R., B, XVI, IV, nr. 222, p. 220 şi nr. 223, p. 22 1 .
3 E. Hurmuzaki, Documente privitoare l a istoria românilor, X I , nr. CCCXVII , p . 1 9 1 . .
Vezi ş i N. Iorga, Contribuţii l a istoria Munteniei din a doua jumătate a secolului X VJ-lea
în A n . A cad. Române, Mem. secţ. ist„ seria I I , tomul XVII I ( 1 895 - 1 896) , p. 63.
4 Dan Simonescu, Cronica lui Baltasar Walther despre Mihai Viteazul în raport cu:
cronicile interne contemporane, în Studii şi materiale de istorie medie (o vom menţiona în con
tinuare S.M.I.M. ) , I I I ( 1 959) , p. 7 - 1 0 1 .
0 Nicolae Istvânffy, Panonii historiarum de rebus ungaricis libri XXXI V, Koln, 1 622.
cartea XXIX, p. 670. Istvânffy ajunge la curtea lui Mihai Viteazul din Tîrgovişte în primă
vara lui 1 598. (Vezi A. Veress, Campania creştinilor în contra lui Sinan Paşa din 1595, în
A n . A cad. Române, Mem. secţ. ist„ seria I I I , tomul IV ( 1 925) , p. 75, nota 2 . )
8 Giacomo di Pietro Luccari, Copioso ristretto de gli annali d i Rausa, Veneţia, 1605.
p. 49.
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Problema care s-a pus întîilor cărturari preocupaţi de începuturile
Ţării Româneşti, problemă care a rămas nesoluţionată pînă în prezent, a
fost identitatea acestui „Negru Vodă" . A existat „Negru Vodă" ca personaj
real sau numai ca simbol, ca erou mitic, plăsmuit pentru a marca începuturile
nedesluşite pe atunci ale Ţării Româneşti ? Cînd şi în ce împrej urări s-a ivit
el în conştiinţa muntenilor, ce a determinat această apariţie sau reapariţie ?
Este firesc ca frecvenţa numelui lui „Negru Vodă" la vechile aşezări
din Ţara Românească (oraşe, cetăţi, mănăstiri) să fi preocupat obsesiv
istoriografia românească, în etapa ei precritică, din cea de a doua j umă
tate a secolului al XIX-iea, cînd s-au propus diferite identificări ale acestui
voievod. De fapt, înseşi scrierile - documente şi cronici - şi imaginile
c are treceau drept ale voievodului permiteau o serie de deducţii , care nu
aj ungeau însă la date sigure, aşa cum o dovedeau rezultatele contradictorii
ale acestor rationamente.
Aceasta deoarece în cele trei documente ale mănăs
'
tirii Tismana în care, după cum am văzut, „Negru Vodă" îşi face prima
apariţie, el trece cînd donator al satului Elhovăţul, în realitate dania voievo
dului Vladislav I ( 1 364 -c. 1375) , încuraj înd identificarea cu acest voievod,
cînd al satelor Bistreţul şi Comanii, permiţînd, în consecinţă, apropierea de
voie,·odul Radu I (c. 1 375 - c . 1380) ; totodată, invocarea celui mai vechi
hrisov „de întărire" al Tismanei , în care sînt consemnate aceste din urmă
danii, ne duce către voievodul Dan I (c. 1380 - 1386) .
Aserţiunea lui Giacomo Luccari că „Vlaicu" (Vladislav I) ar fi fost
fiul lui „N egru \'odă" ne impune identificarea acestuia din urmă cu voievodul
Kicolae Alexandru ( 135 1 /52 - 1364) , tatăl lui Vladislav I , iar ştirea că
„Vlaicu" a construit cetatea Giurgiu şi a rămas în tradiţia castelului Bran
ne evocă înfăptuirile lui Mircea cel Bătrîn ( 1386 - 1 4 18) .
Prezenţa lui Basarab I (c. 1 3 1 5 - 1351 /52) în pomelnicile şi hrisoa
vele mănăstirii din Cîmpulung-i\I uscel (locaşul cel mai cunoscut al lui „Negru
Vodă") , faptul că acest întemeietor de dinastie a centralizat puterea pe
care o deţineau feudalii şi a scuturat suzeranitatea regelui maghiar au
îndemnat de asemenea pe unii cercetători să identifice pe „Negru Vodă"
cu Basarab I şi să lege chiar data 1310, pe care Luccari o dă drept cea a
„descălecării lui Negru Vodă" în Cîmpulung-Muscel, ele urcarea pe tron a
lui Basarab I .
Dintre numeroasele ipoteze şi teorii care a u mărit considerabil biblio
grafia problemei lui „Negru Vodă", ,·om trece în revistă pe cele mai cunoscute
şi care au făcut autoritate pentru o \Teme, inspirînd alte opinii mai puţin
originale.
Consiclerîncl că începutul Letopiseţului ca11tacuzinesc 7, aşa cum se
prezenta în versiunile cunoscute de la sfîrşitul secolului al XIX-iea, oglindea
impecabil evenimente petrecute cu şapte secole în urmă, fără să-şi pună
problema verosimilităţii datelor şi faptelor din această scriere, compusă

şi I .

7 Istoria Ţării R o m â a e5ti (cd. C. Grecescu şi Dan Simonescu) ,
O copie necunoscutâ a Letopiseţului Cantacuzinesc,

I. Georgescu,

X I I I ( 1 96 1 ) ,

nr.

7 - 8, p. 498 - 549.
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în mai multe etape, B. P. Hasdeu 8 afirmă că voievodatul Ţării Româneşti
îşi are originea în Oltenia, vechiul „Banat al Basarabilor" . De aici „Basa
rabii" ar fi ocupat Făgăraşul („pe la 1 160- 1 1 80") , apoi Muntenia din
stînga Oltului („pe la 1200- 1 210") , lăţindu-se cu încetul spre mare („pe
la 1 270- 1280") , expansiune care ar fi dat naştere mitului despre „descăle
catul lui N egru Vodă" din Făgăraş. „Negru Vodă" al tradiţiei populare nu
ar fi decît o personificare a dinastiei Basarabilor, nume poetic, la care poporul
ar fi schimbat cuvîntul „arab" cu „ negru". În sprijinul acestei ipoteze,
Hasdeu invocă şi epitetul „negru" dat Munteniei de către vecini, sau chiar
cel de „arap", ilustrat de capetele de „arapi" ce apar în stema Munteniei î n
cartea lui Levin Hulsius 9 din 1597. Aplicînd egalitatea Negru = Basarab,
Hasdeu consideră că „ Radu Negru" vrea să însemne Radu I Basarab
pe care-l menţionează actele Tismanei şi Viaţa sjîntului Nicodim 10, scriere
cu caracter hagiografic, apărută în aceeaşi mănăstire.
Disocierea pe care B.P. Hasdeu o operează asupra numelui lui „Radu
Negru" considerînd că primul termen aparţine voievodului Radu I , se
vădeşte în linii mari corectă, aşa cum vom vedea. Dar „Negru" nu reprezintă
un nume de familie, el nu înseamnă „Basarab" . Aşa cum s-a arătat 1 1 ,
Basarab ca nume familial este o invenţie genealogică de pe la mijlocul secolu
lui al XVI I-lea. Viaţa lui Nicodim ni se prezintă ca o însăilare tîrzie, lipsită
de valoare 12 • În sfîrşit, stema cu capetele de negri publicată de Levin
Hulsius este întîmplător tipărită în fruntea capitolului închinat Valahiei
din această lucrare 1 3, şi nu are nici o legătură cu el.
Încercînd să-şi explice motivele „descălcatului" aşa cum este relatat
de letopiseţele cunoscute ale Ţării Româneşti prin împrej urările istorice
ale momentului 1290, A. D. Xenopol 14 urmăreşte să surprindă cauzele care
au precedat şi determinat „coborîrea" voievodului „ Radu Negru" din
Transilvania. Această „descălecare" s-ar fi produs în 1290, din cauza
persecuţiilor la care erau supuşi românii ortodocşi din Transilvania, domi
naţi de către catolici în frunte cu Vladislav Cumanul (1272 - 1290) . În urma
unor măsuri de catolicizare forţată, recomandate de către papă - de la care
s-au păstrat într-adevăr o serie de scrisori vădind această ofensivă confe8 B. P. Hasdeu, Istoria critici a românilor, Bucureşti, 1874, passim.
9 Levin Hulsius, Chronologia . . . , Niirnberg, 1597, p. 62.
10 Slujba osebită a cuviosului Nicodim sfinţitul (ed. popa Constandin Tipog<raful>)
Rîmnicul Vîlcea, 1767.
11 P. P. Panaitescu, Inceputurile istoriografiei în Ţara Românească, în S.M. I. M. , V
(1962) , p. 198 - 199.
12 Emil Lăzărescu, Nicodim de la Tismana si rolul său în cultura veche românească ' I
(pînă în 1 385) , în Romanoslavica, XI (1965), p. 238 sq.
1 3 Constatăm că Levin Hulsius transpune stemele Ţării Româneşti şi Moldovei din
lucrarea lui Sebastian Miinster, Cosmographey, apărută în 1567 la Basel , deci cu 30 de ani
înaintea propriei sale Cht-onologii. Astfel stema Bosniei, care la Sebastian Miinster apare ca
două baghete, cu capete umane în vîrf, încrucişate, este greşit trecută drept stema Moldovei
la Hulsius, iar stema Valahiei (un leu „rampant" , cu soare şi lună) de la primul figurează
drept stema Bulgariei la cel de al doilea.
14 A. D. Xenopol, Istoria românilor, Iaşi, 1889, p. 12.
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sională
, românii s-ar fi răsculat, trecînd în 1 290 peste munţii Făgăra
şului în Muntenia, „precum cumanii trecuseră peste acei ai Moldovei".
Combătînd în ceea ce priveşte „descălecatul" pe A. D. Xenopol,
arătînd că „mărturiile autentice despre începuturile principatului Ţării
Româneşti nu pot fi invocate în sprijinul « descălecatului » lui « Radu
Negru », despre care în izvoarele contemporane nu se află nici o urmă" ,
D. Onciul 15 este de acord cu identificarea lui „Radu Negru" propusă de
Hasdeu, văzînd în el pe voievodul R adu I . Ca şi Hasdeu, Onciul se sprijină
în presupunerea sa pe hrisoavele Tismanei şi pe Viaţa lui Nicodim. „Fun
dator al Tismanei, unde Nicodim, după înfiinţarea acestei mănăstiri, a
trăit restul vieţii sale cuvioase, Radul a devenit Domnul Erou al legendei
formate cu timpul despre Nicodim. Astfel s-a format şi în j urul persoanei
lui o tradiţiune călugărească. Aceasta cu atît mai mult, cu cit cele mai
multe din mănăstirile si bisericile mai vechi erau fundatiunile lui Radu . . .
Acestui Radu trebuie � ă-i atribuim şi fundaţiunea măn ăstirii de la Cîmpu
lung, a cărei inscripţie, cu data greşit transcrisă află explicare, presupu
nîndu-se ca dată originală un an din domnia lui. Poate şi vechea biserică
domnească din A rgeş, atribuită de tradiţie lui Radul Negru, va fi numărat
între ctitorii săi pe Radul , contemporanul lui Nicodim . . " 16 •
Desi contestă „descălecatul" asa cum este descris de cronicile cunos
cute ale ' Ţării Româneşti, Onciul c �nsideră iniţial că el ar putea fi ecoul
unor împrej urări istorice reale şi propune patru ipoteze de lucru. În prima
el leagă tradiţia „descălecatului" de voievodul Radu I, care „cîştigînd
independenţa părăsi ţinuturile ardeleneşti, neputîndu-le ţine decît ca
feud unguresc. Radu fiind apoi confundat cu Negru Vodă, ieşirea din Amlaş
şi Făgăraş a fost atribuită preţiosului fondator Negru Vodă" 1 7 . În cea de-a
doua ipoteză Onciul raportează relaţiile de subordonare ale „Basarabilor"
din dreapta Oltului faţă de „Negru Vodă" la relaţiile dintre „amîndouă
Vlahiile din stînga Dunării şi imperiul lui Asan". Presupunerii lui Hasdeu
că „Negru" este o denumire populară a Basarabilor, Onciul îi opune ipoteza
după care el provine din denumirea „Vlahia neagră" sau „Cumania neagră"
fiind „o personificaţie mitică pentru originile statului la românii din această
parte, numiţi « Negrii » 18 • O a treia ipoteză postulează o reîntoarcere „ a
populaţiei c e s e v a f i retras din şes l a munte d e către invasiunea tătarilor
< din 1 24 1 - P.C. > confundîndu-se acest eveniment cu întemeierea
statului" 1 9 .
În sfîrşit, Onciul avansează opinia că „descălecatul" nu corespunde
unui eveniment istoric real, ci este o pură imitaţie a începutului cronicilor
moldoveneşti. Onciul arată că „la · formarea tradiţiei despre decălecatul
Ţării Româneşti a avut înrîurire, poate în gradul cel mai însemnat, şi tra
diţia despre descălecatul Moldovei . . . nimic nu ne împiedică să admitem
15 Dimitrie Onciul, Opere complecte (ed . A . Sacerdoţeanu) , Bucureşti, 1 946, p. 1 00 şi 1 0 1 .
16 Ibidem, p. 1 3 1 - 132.
1 7 Ibidem, p. 1 44 .
18 I bidem, p. 1 36 - 138.
lD Ibidem,
p. 1 4 - L
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chiar că pretinsul descălecat din Amlaş şi Făgăraş a fost plăsmuit de croni
cari după analogia descălecatului Moldovei, fără ca să aibă de bază vreun
e veniment istoric . . . Ce deosebire între această combinatie de cărturar si
între simpla tradiţie moldovenească . . . una se caracteriz�ază prin erudiţie
literară, alta prin naivitatea unei adevărate tradiţii-. Pe cînd tradiţia moldo
venească povesteşte simplu faptul decălecatului, împodobită în chip poetic
cu vînătoarea inventată pe'1tru a explica zimbrul din marca ţării, naraţiunea
descălecatului din Amlaş şi Făgăraş are mai mult faţa unei plăsmuiri lite
rare, făcută în bună credinţă de a afla motiv pentru tituluşul Domnilor din
hrisoavele tării. CroniCarului i-a fost destul să stie că Moldova a fost descă
lecată din Ţara Ungurească pentru ca să atribu'.ie asemenea origine şi princi
patului Ţării Româneşti ; iar titlul Domnilor i-au arătat de unde avea să
aducă pe întemeietorul statului. Tradiţia descălecatului poate fi . . . numai
o tradiţie literară formată după analogia descălecatului Moldovei şi sub
înrîurirea titlului domnesc" 20 • După cum vedem Onciul consideră că faima
legendară a lui Radu I - care s-a datorat numeroaselor sale ctitorii - a
preexistat asocierii numelui său cu cel al legendarului „N egru Vodă" .
Onciul nu ia în consideraţie faptul că în totalitatea lor izvoarele de pînă în
al patrulea deceniu al secolului al XVII-lea menţionează exclusiv pe întemeie
torul de cetăţi şi biserici „Negru Vodă" . Apoi el consideră că faima lui „Radu
Negru" s-a mărit datorită numărului impresionant de monumente pe care
poporul i le atribuie, deşi - aşa cum vom vedea - legenda a colorat tre
cutul vechilor ctitorii şi nu începutul real al acestora a conturat umbra
tulburătoare a lui „Negru Vodă" .
În ultima sa opinie despre „ descălecat " Onciul are meritul de a se
detaşa de cercetătorii anteriori, care încercaseră să-l raporteze la împrej ură
rile reale de la sfîrşitul secolului al XIIl-lea, punînd sub semnul îndoielii
însusi textul cronicilor, încetînd de a le mai acorda credit. Pînă la Onciul
isto�icii consideraseră că tradiţia păstrase unele ştiri, care, dacă nu se dove
deau întru totul exacte, contineau totusi un sîmbure de realitate istorică.
Cu alte cuvinte, ei nu se într�bau dacă a�este ştiri îndepărtate sînt adevărate
sau false şi le considerau „a priori" corespunzînd realităţii. Onciul este primul
care observă şi subliniază asemănarea evidentă dintre începutul cronicilor
din Ţara Românească şi cele moldoveneşti, punîndu-şi problema dacă pri
mele nu imită pe celelalte, observînd j udicios că tradiţia moldovenească a
reţinut un adevăr istoric, în vreme ce vdescălecatul" muntean aduce a
invenţie literară, de origine cărturărească. Stabilind împrumutul începutu
lui letopiseţelor munteneşti de la cele moldoveneşti , Onciul a adus o contri
buţie importantă la soluţionarea problemei identificării lui „N egru Vodă".
Opiniile lui N . Iorga în legătură cu „Negru Vodă" , de care marele
istoric nu s-a ocupat decît în trecere, merită a fi de asemenea menţionate.
Pornind de la documentele Tismanei din secolul al XVI-lea în care este
2 3 Ibidem, p. 1 47 - 1 48 ; vezi şi paragraful „Negru Vodă", redactat de D. Onciul, din C.
Diaconovich, Enciclopedia română, tomul III, Sibiu, 1 904, p. 386. Asupra originii heraldice
a legendei lui Dragoş (pe care o aseamănă cu cea a Corvinilor) , arătînd importanţa stemelor
n geneza legendelor istorice medievale, vezi şi interesantul studiu al lui Romul Vuia, Legenda
. . ;· .-... . : �oş, în A nuarul Institutului de istorie naţională, (Cluj) , I ( 1 92 1 - 1922) , p. 303.
.
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pomenit „N egru Vodă" , Iorga observă că „de oarece Tismana a fost înte
meiată de Vladislav, nu se poate ca « Negru Vodă » să fie înaintea lui" 21 •
Totodată el arată j udicios că Radu I a fost „un voievod de oarecare impor
tanţă pentru călugării pe care i-a protej at, dar de la care nu ne-a rămas
nici un document "22 şi că el nu are nici o lEgătură cu „Negru Vodă". Avînd
meritul de a deplasa momentul „Negru Vodă" mai tîrziu de epoca de înche
gare a Ţării Româneşti, Iorga presupune că legenda acestuia (preluată şi
de călugării Tismanei şi consemnată în actul din 1569) s-a datorat reputaţiei
de ctitor a lui Neagoe Basarab, că tradiţia a favorizat o confuzie între
Neagoe, nume devenit prin corupţie „Negru", şi că s-au atribuit noului
nume înfăptuirile popularului voievod. Tradiţia a pus în seama acestui
constructor prin excelenţă toate vechile zidiri , printre altele şi „ Cetatea lui
Negru Vodă" de pe rîul Dîmboviţa 23 •
N. Iorga desprinde prin urmare persoana lui „Negru Vodă" de epoca
de formaţie a Ţării Româneşti. El îl identifică însă cu Neagoe Basarab, după o
asemănare de nume, în realitate aparentă.
În ampla sa expunere asupra săpăturilor arheologice executate la
Curtea de Argeş în campania 1 920 - 1 923, V. Drăghiceanu consideră că
„ Negru" a fost creat în mediul monastic alăturîndu-se numelui lui Radu I ,
care preexista 24, ş i c ă reputaţia legendară a lui „N egru Vodă" s-a datorat
numeroaselor sale ctitorii, printre care şi biserica Sf. Nicolae Domnesc din
Curtea de Argeş.
Exemplificîndu-şi prima opinie pe textul hrisoavelor din a doua j umă
tate a secolului al XVI-lea, Drăghiceanu arată că „în cancelariile domnilor
nu se mai cereau originalele titlurilor de proprietate, pentru reconfirmarea
vechilor proprietăţi bine cunoscute, luîndu-se de bune numai spusele călugări
lor", care au contribuit astfel ca „încetul cu încetul adevărului istoric să i se
substituie legenda, iar în cazuri de grele pricini se făcură chiar falsuri , care
în cele din urmă, prin strecurare în documente, aj unse monetă curentă
pentru primii noştri cronicari"25•
Prin urmare, Drăghiceanu considerînd soluţionată problema identi
tăţii lui „Negru Vodă" şi primindu-l drept Radu I urmăreşte procesul de
substituire a voievodului real cu cel legendar. Urmărind fenomenul de
„falsificare a adevărului istoric" , Drăghiceanu observă că în cele două
documente din 1 576 se atribuie lui „Negru" moşiile dăruite de Radu I,
fără a lua în consideratie hrisovul din 1 569, unde - asa cum am arătat „Negru Vodă" pare a fi Vladislav I . Totodată, Drăghi ceanu afirmă că, pe
lingă falsificarea „orală" a călugărilor care au improvizat pe „Negru Vodă"
pentru a-şi legitima dreptul la proprietăţi, a avut loc şi o falsificare în
documente, care o legalizează pe cealaltă. Drăghiceanu consideră că · în
2 1 N . Iorga, Inscripţii din bisericile României, fasc. I, Bucureşti, 1 905, p. 1 30 - 1 3 1 .

Idem, Histoire des roumains, voi. I I I , Bucureşti, 1 937, p. 1 88.
Ibidem ; vezi şi idem, Cîteva note despre cronicile şi tradiţia noastră istorică, în A n .
A cad. Române, Mem. secţ. ist., seria I I , tomul XXXIII ( 1 9 1 0 - 1 9 1 1 ) , p . 1 29 - 1 3 1 .
2 4 V . Drăghiceanu, Curtea domnească din A rgeş, Bucureşti, 1 923, p . 20.
2ş Ibidem, p. 2 1 .
22

23
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actul din 28 aprilie 1576 se introduce şi prima falsificare „a citit domnia
mea < voievodul Alexandru II Mircea
P . C . > şi cartea răposatului
26•
Negru Vodă de întărire" Cu alte cuvinte, călugării ar fi improvizat un
nume legendar, iar voievodul complice ar fi consemnat că „a văzut" un hri
sov care nu existase nicicînd. Această supoziţie a lui Drăghiceanu nu se
potriveşte cu spiritul în care este redactat acest document, pe care îl subscrie
un Divan întreg. Propoziţia din hrisov nu putea fi gratuită, ci corespunzînd
unei intenţii corecte, a cărei explicaţie trebuia căutată altundeva decît în
încercarea de fraudă a voievodului, care - aşa cum vom vedea - dădea o
hotărîre de j udecată defavorabilă unuia dintre intimii şi favoriţii săi cei
mai apropiaţi.
în sfîrşit, în actele de proprietate ale moşiei Bădeşti din Cîmpulung
Muscel 27 si în documentele bisericii catolice „Bărătia" din acelasi oras,
ca şi în legenda sf. Filofteia din Curtea de Argeş, „Negru Vodă" a' reuşii,
după Drăghiceanu, să se substituie lui Radu I . Acelaşi Radu I construieşte
biserica Sf. Nicolae Domnesc, se îngroapă în locul de onoare, capătă în viziu
nea lui Drăghiceanu, care exagerează opinia lui D. Onciul, o importanţă
excepţională printre vechii ziditori de locaşuri ai Ţării Româneşti. Cercetările
mai noi 28 , care au precizat că mormîntul ctitoricesc aparţine lui Vladislav I ,
au infirmat, î n parte, exaltarea nejustificată a înfăptuirilor lui Radu I .
După încheierea săpăturilor din biserica Sf. Nicolae Domnesc şi
după publicarea studiilor efectuate cu acest prilej , istoriografia românească
a încetat de a se mai preocupa de „Negru Vodă", fie preluînd opiniile lui
V. Drăghiceanu, care identifica pe „Negru Vodă" cu Radu I, fie ignorîndu-1
pur şi simplu, considerînd personajul pe de-a-ntregul plăsmuit şi neinteresant ,
sau - în cel mai bun caz - problema identificării lui insolubilă.
Stadiul cercetărilor de literatură românească veche şi în special de
literatură istorică, publicarea unor corpusuri de documente şi a unor izvoare
externe impun în prezent reluarea problemei identităţii lui „Negru Vodă ' ' ,
pe care ultima j umătate d e veac a decretat-o ajunsă l a u n impas. Chiar dacă
„Negru Vodă" poate părea, încă de la începutul unor cercetări, a nu depăşi
orizontul morganatic al legendei, prestigiul său în tradiţ ia populară 29,
amploarea lui de personaj mitic încă ar justifica încercarea de a se aj unge
la geneza acestor zvonuri despre începuturile Ţării Româneşti şi despre
primele înfăptuiri în piatră din această ţară. Elucidarea identităţii lui
„Negru Vodă" ar netezi şi calea spre identificarea ctitorilor unor opere de
artă - biserici, portrete votive, pietre de mormînt - atribuite acestui erou
legendar, în pofida adevăraţilor realizatori , precum şi spre datarea lor corectă.
Cu tot imensul material, minutios inventariat de către D. Onciul de
pildă, în legătură cu problema lui ,',Negru Vodă" , cercetătorii din trecut
-

26 Ibidem, p. 23.
2 7 Pavel Chihaia, Hrisovul din 13 noiembrie 1618 pentru biserica Domnească din Cîmpu
lung-Muscel, în Glasul Bisericii, XXIII ( 1 964) , nr. 3 - 4 , passim.
2 8 Idem, Da'e noi despre necropola prim ilor Basarabi din Curtea de A rgeş, în Studii
şi comunicări (Muzeul Piteşti), II ( 1 969) , passim.
29 C. Rădulescu Codin, Literatură, traditii si obiceiuri din Corbii-Muscelului Bucure şti,
1 929, p. 54 - 57.
.
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nu au avut la îndemînă o serie de scrieri în care este pomenit acest voievod ,
ca de pildă Hrismologhionul 30 lui Paisie Ligaridis sau Poema polonă 31 a lui
.i\Iiron Costin şi nici date sigure despre bisericile în care apare chipul său.
O greşeală metodică a fost că ei au pornit soluţionarea problemei de la datele
pe care le ofereau documentele mănăstirii Tismana, ajungînd la cele din
cronici, deşi se putea presupune că voievodul care apărea numai cu numele
său legendar în hrisoave - fapt întîlnit o singură dată în diplomatica
secolelor XIV - XV I 32 - a fost mai întîi impus de o cronică, unde un
cognomen putea fi mai uşor inserat decît în textul unor documente de cancela
rie, riguros concepute.
lată de ce, în lipsa unor investigaţii speciale în legătură cu izvoarele
care au inspirat „descălecatul" de la începutul cronicilor muntene, vom
începe cercetarea noastră cu analiza acestui început . Decarece însă nu s-a
stabilit riguros în ce moment a fost scrisă această primă cronică, care a ajuns
pînă la noi înglobată în alte letopiseţe, şi care au fost împrej urările determi
nante ale acelui început şi nu al altuia, va trebui să ne ocupăm, de asemenea,
privind retrospectiv de la scrierile cunoscute nouă la cea genuină, de stabili
rea etapelor acestor letopiseţe, de stratificarea lor în timp. Vom obtine astfel
forma originară a începutului primei cronici care consemnează „ descăleca
rea " , urmînd ca ulterior să găsim izvorul popular sau cărturăresc din care
s-a inspirat această scriere, izvor care ne va purta apoi paşii către misterioasa
fiinţă a lui „Negru Vodă".

",NEG RU VO DĂ" ÎN LITE RATU RA ISTORICĂ DIN SECOLU L
A L X VII-LEA
Se ştie că istoria Ţării Româneşti s-a păstrat în două scrieri de la
sfîrşitul secolului al XVIll-lea : Letopiseţul cantacuzinesc 33 şi Cronica
Bălen ilor 34. P. P. Panaitescu 35 a stabilit că prima cronică a Ţării Româ3J G . Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea Ţării Româneşti, Bucureşti, 1 945,
p . 2 4 0 - 2-12. (Conţine comunicarea prof. Alex. Elian despre Paisie Ligaridis, de la Institutul
d e studii şi cercetări balcanice, din 27 iunie 1 945) ; D. Russo, Studii şi critice, Bucureşti,
1 906, p. 92 - 97 .
31 :\Iiron Costin, Poe ma polonă, l a P. P. Panaitescu , Miron Costin, Bucureşti, 1 958,
p. 2 1 8 - 2. U .
32 Dintre documentele interne cunoscute din Ţara Românească, din secolele XIV - XVI,
pu blicate î n colecţia D . I . R . , un singur hrisov menţionează cognomenul unui voievod . fără
numele său (cel emis de Vlăduţ, la 27 mai 1 5 1 0 ( D . I . R . , B, XVI, nr. 55, p. 58) , unde este
m enţionat „ Ţepeluş \'oie\·od " . Într-un alt document, din 15 noiembrie 1 533 (D.I. R . , B, XVI,
nr. 1 50, p. 1 5 1 ) . este menţionat „ Radu! voievod, fiul Călugărului", dar în acelaşi act se consem
nează şi nu mele YoieYodal „Vlad \'Oie\'od Călugărul " .
3 3 Yezi P.ota 7 .
3 4 R a d u Popescu, Istoriile domn ilor Ţării Româneşti ( e d . Const. Grecescu) , Bucu reşti,

1 963 .

36

P. P. Panaitescu,
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nesti, din secolul al XVII-iea, s-a alcătuit în vremea domniei lui Matei
Ba'.sarab. Ea a fost preluată de un redactor din 1 660, după care această
versiune, care mergea de la începuturile Ţării Româneşti pînă la 1660, a
fost recopiată de doi scriitori aparţinînd celor două mari familii rivale :
Cantacuzinii şi Bălenii. În ceea ce priveşte letopiseţul familiei Cantacuzini
lor, el a fost redactat în două etape : pînă la anul 1 665 de un cronicar, care a
scris între anii 1665 şi 1 670 şi care a preluat - ca şi cronicarul Bălenilor textul anterior, ce ducea letopiseţul Ţării Româneşti pînă la anul 1660,
completîndu-1 deci cu evenimente petrecute între anii 1660 şi 1665. Cea de a
doua etapă a Letopiseţului cantacuzinesc, conţinînd în continuare ştiri dintre
anii 1665 şi 1688, a fost redactată către 1688. Cronicarul Bălenilor preia între
anii 1678 şi 1688 aceeaşi cronică din 1 660. Schematic, etapele de formare
ale cronicilor Ţării Româneşti în limba română din secolul al XVII-lea,
stabilite de P. P. Panaitescu, pot fi reprezentate în felul următor :

t

Cronica lui Matei Basarab
Cronica din 1 660

l

Cronica Cantacuzinilor
din 1 665
(scrisă între 1 665 şi 1 670)

Cronica Cantacuzinilor
din 1 688
(scrisă către 1688)

l

Cronica Bălenilor
din 1 688
(scrisă între 1 678 şi 1688)

Cercetările recente ale lui Dan Zamfirescu 3 6 au stabilit că grupa de
manuscrise notată cu sigla U a Letopiseţului cantacuzinesc nu prezintă pro
cesul de „cantacuzinizare" (pe care îl constatăm la celelalte variante, cu
excepţia celei notate cu sigla N ) .
Grupa d e manuscrise U (căreia îi aparţine şi ms. 2591 d e l a Bibl. Acad.
Rom.37) ducea evenimentele pînă la anul 1665 (domnia lui Radu Leon) ,
aşa cum putem deduce şi din faptul că într-un manuscris din această grupă
(Bibl. Acad. Rom. , · ms. nr. 5367 38) cronicarul este nevoit să recurgă la
Cronica Bălenilor pentru a continua şirul evenimentelor care se încheia, în
manuscrisul din grupa U pe care-l avea la îndemîr.ă, cu urcarea pe tron a
lui Radu Leon. Prin urmare, grupa de manuscrise U este tocmai aceea scrisă
38 Dan Zamfirescu, Studii şi articole de literalltră română

p. 1 92 - 204.

37 Istoria Tării Românesti . . . ,
3 8 Ibidem, p. xxxvnr:

(Introducere) , p. XXXVI I .

·
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între 1665 şi 1670, pe care P. P. Panaitescu 2 9 o consideră ca prima etapă a

Letopiseţului cantacuzinesc, despărţită, de altfel, de restul cronicii şi prin

pamfletele împotriva lui Ghinea vistierul şi Radu armaşul. Manuscrisul
notat cu sigla N 4o (păstrat la mănăstirea Neamţu, dar care provine din
Ţara Românească 41) ducea, foarte probabil, evenimentele tot pînă la anul 1665.
Comparînd Letopiseţul cantacuzinesc din 1665 cu cel din 1688, Dan
Zamfirescu aj unge la concluzi a că redactorul ultimei versiuni a recopiat
întreaga cronică anterioară, glorificînd pe Radu Şerban, Matei Basarab şi
Constantin Şerban, dar în mod deosebit pe pr1mul - tatăl doamnei Elena,
către care se îndreaptă simpatia cronicarului - ale cărui fapte mai puţin
demne de admiraţie �înt suprimate, conferindu-i-se altele plăsmuite.
Dar în ceea ce priveşte începutul cronicii cantacuzineşti din 1665
(cronică la care nu constatăm procesul de „cantacuzinizare" de mai tîrziu) ,
el nu diferă de cel al cronicii din 1688, avînd inserat episodul cu Basarabii
din dreapt a Oltului .
O dovadă că interpolarea cu Basarabii era scrisă în versiunea din 1665
a Letopiseţulu i cantacuzinesc o constituie pisania de la mănăstirea Bistriţa,
alcătuită în 1683 (deci cu 5 ani înainte de redactarea din 1688) , în care
găsim pasaj e din cronică referitoare la „reaua vrăj măşie a crudului Mihnea
y odă Dracea" , precum şi consideraţii despre ascendenţa lui Constantin
Brîncoveanu , în vremea aceasta „vel spătar", care este considerat „dă spre
tat <ă > trăgîndu-se dă <n> vechea dungă a Craioveştilor, cari şi Băsără
besti �ă chiamă"4 2 . Forma „Băsărăbesti" este identică cu cea din cronica
'
di � 1665.
Exista adaosul cu Basarabii în cronica din 1660 pe care o preia atît
scriitorul Cantacuzinilor cit si cel al Bălenilor ?
P. P. Panaitescu, care ' postulează începutul cronicii din vremea lui
::\latei Basarab în forma pe care o prezintă şi Letopiseţul cantacuzinesc, adică
cu interpolarea istoriei Basarabilor, pe care o consideră scrisă o dată cu
întreaga cronică, îşi arată nedumerirea că Cronica Bălenilor - care preia
acelaşi text din 1660 - nu aminteşte în nici un fel de „Basarabi" şi presupune
că această omisiune s-ar datora „unui scrupul de exactitate istorică : el
aflase probabil că Banatul cîrmuit de Craioveşti constituie un fapt ulterior,
mult mai tîrziu decît fundarea statului . Omiterea numelui Basarabilor
se explică prin înlocuirea lui cu acela mai exact purtat de familie « Cra
ioveşti ». Radu Şerban, Matei Basarab, Constantin Şerban . . . nu mai
sînt arătati
' ca descendenti din « Basarabi » . . . "43•
Dar însuşi cronicar� ! Bălenilor mărturiseşte textual : „Alt ce au mai
făcut acest domn întru 24 de ani ai domniei lui, nimeni nimic nu pomeneş
te"44 (aceeaşi remarcă la domniile lui Dan, Alexandru şi Mircea) , subliniind
Începuturile istoriografiei . . , p. 230.
39 P. P. Panaitescu,
4 0 Prof. I. I . Georgescu,
O copie necunoscută a Letopiseţului
p. 498 - 54 9 .
4 1 Dan Zamfirescu, Studii şi articole . . . , p. 1 85 , nota I .
4 2 N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, fasc. I . . . , p . 1 94 .
43 P . P. Panaitescu, Î nceputurile istoriografiei . . . , p. 223.
44 Radu Popescu, Istoriile domnilor . . . , p. 2.
.
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deci că el reprodusese toate ştirile referitoare la acest voievod din izvorul
pe care-l folosise.
Totodată, grupa de manuscrise U 45 ne vădeşte că primul Letopiseţ
cantacu;1:nesc, cel din 1665, nu insista asupra ascendenţei basarabeşti a lui
Radu Şerban, Matei Basarab şi Constantin Şerban, trecînd-o chiar sub tăcere.
În ceea ce priveşte interpolaţia de la începutul Letopiseţului cantacuzinesc
privind originea românilor şi actul de supunere al boierilor Basarabi din
dreapta Oltului, ea nu putea fi scrisă atunci cînd pe tronul ţării se afla un
Basarab - Matei Basarab sau Constantin Şerban - pentru bunul motiv
că aceştia nu mai vedeau în Basarabi (respectiv în Craioveşti) „un neam
mare de boieri" care s-au supus lui „Negru Vodă", rămînînd tot boieri, ci
- a;;a cum vom vedea mai departe 46 - o dinastie voievodală, ai cărei
reprezentanţi străluciţi fuseseră Neagoe Basarab şi Radu Şerban. Inter
p olaţia a fost scrisă a7adar într-un moment în care nu mai trăiau nici Matei
Basarab, nici Constantin Şerban, care aveau pretenţia că familia Craioveşti
lor, respectiv a Basarabilor, este o gintă voievodală, ci inspirată sau scrisă
ele un dregător, care deşi nu era Craiovesc , ţinea să pună în relief în cronică
si rolul boierilor la întemeierea Tării Românesti. Aceasta ne duce iarăsi
�ătre cronica Cantacuzinilor din 1 G65 , care desc�ie viaţa şi sfîrşitul postelni
cului Constantin Cantacuzino, fiind redactată de unul dintre partizanii
acestuia. O dovadă că în acest spirit boieresc - şi nu voievodal - a fost
inserată interpolaţia de la începutul cronicii din 1665 găsim în răspunsul
pe care Constantin Cantacuzino îl dă în 1694 contelui Luigi Marsigli. Este
interesantă aserţiunea că Elena Cantacuzino (mama voievodului Şerban
Cantacuzino şi fiica lui Radu Şerban) făcea parte din „prima nobilita e
valorosi Merginiani Dracic, che era gran cavallerizzo del Negrul e con l'is
tesso Radul Negrul discenderono et occuporono questi luogh i e provi ntia,
sacciando i barbari . . . "47.
Despre acela7i Drăghici se afirmă în Genealogia Cantacuzinilor, lucrare
de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, că era „fratele Basarabilor"4 8 •
Remarcăm a7adar că în secolele XVII - XVIII s-au exprimat urmă
toarele puncte de vedere în privinţa rangului „Basarabilor" : Matei Basarab
şi Constantin Şerban i-au privit ca p� o familie voievodală, domnitoare ,
Cantacuzinii din 1665 ca pe simpli boieri mari din dreapta Oltului - ceea
c� în realitate erau - care se supun lui „Negru Vodă", Cantacuzinii din
1694 (înrudiţi cu Craioveştii prin Elena, fiica lui Radu Şerban) ca pe boieri
care îşi împart cu „N egru Vodă" onoarea „descălecatului" şi a cuceririi
Tării Româneşti, iar Cantacuzinii de la mijlocul secolului al XVI II-iea ca
pe rude ale voievodului „descălecător" , primul întemeietor al familiei
Craioveştilor fiind „frate" cu „N egru Vodă".
45

Vezi Bibi. Acad. Rom., ms. 2.59 1 .
Vezi p . 1 5 3 .
47 N. Iorga, Manuscripte din biblioteci străine, în A n . A cad. Rom., Mem. secţ. istorice,
scria I I , tomul XXI ( 1 899) , p. 69
48 Idem, Genealogia Cantacuzinilor, Bucureşti, 1 909, p. 1 20.
46
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Nu avem pnn urmare motive să ne îndoim că letopiseţul din 1660,
care duce evenimentele pînă la această dată, începea prin cuvintele :
„Cînd au fost la cursul anilor de la Adam 6798
" , fără să relateze nimic
despre Basarabii din dreapta Oltului, aşa cum îi ignoră şi Cronica Bălenilor
care îl continuă.
P. P. Panaitescu a arătat că, la rîndul ei, această cronică de la 1660 a
preluat letopiseţul anterior, cel redactat în vremea domniei lui Matei Basarab .
Cronica domniei lui Matei Ba"arab în L etopiseţul cantacuzinesc începe după
P . P. Panaitescu „cu luptele facţiunii boiereşti , în fruntea cărora se află
Matei aga din Brîncoveni, împotriva boierilor greci susţinuţi de Leon vodă
Tomşa (1629 - 1632) " şi se termină cu cuvintele profetice „vor să vie mari
răutăţi asupra aceştii sărace de ţară . . " 4 9 etc.
Dar înainte de aceste profeţii există un anacronism : relatarea morţii
doamnei Elina din „ziua de Sfîntă Maria" ( 1 5 august) 1653 so, aşezată
după răscoala seimenilor din primăvara anului 1654, greşeală pe care nu o
putea face un cronicar care scria în anul morţii voievodului ( 1654) , dar care
ne apare explicabilă pentru un redactor din 1660.
Prin urmare, cronica lui Matei Basarab nu se încheie la anul 1654
cum ne lasă să înţelegem P. P . Panaitescu 51 , ci la moartea lui Timuş Hmel
niţki ( 18 septembrie 1653) , care urmează înscăunării în Moldova a voievodu
lui Gheorghe Ştefan. Este evident că poziţia cronicarului din 1660 faţă de
Matei Basarab este diferită de cea a redactorului precedent . Domnul nu mai
este privit cu respectul unui supus, care scrie apologetic pentru stăpînul
său, ci cu demnitatea unui boier, care îl tratează ca de la egal la egal. I se
aduc reproşuri voievodului - îi este deci contestată iscusinţa politică şi este prezentat în ipostaze neconvenabile „că Matei vodă foarte-i îngră
şase < şi seimenii
P. C . > îşi băteau j oc de dînsul"52, contrastînd cu tonul
respectuos al cronicarului care se opreşte la 18 septembrie 1653. Deosebirea
stilistică din acest moment înainte este evidentă. Desi cronicarul din 1660
are ca model letopiseţul pe care-l continuă, subliniin d, după acelaşi plan al
lucrării, întîi activităţile religioase ale lui Constantin Şerban, apoi războaiele
- de dat a aceasta cele din interiorul ţării
stilul îi este pasional, dezlăn
ţuit , folosind imprecaţia cu incandescenţă de lavă vulcanică. El nu mai
priveşte rece evenimentele, ca predecesorul său, ci participă cu intervenţii
profetice şi comparaţii biblice, vădind o puternică formaţie religioasă.
Dar si asa numita cronică a lui Matei Basarab cantine relatarea unei
părţi a do r�m i � i lui Matei Basarab, cuprinsă între 17 octorn'.brie 1 629 (luptele
lui Matei aga din Brîncoveni împotriva boierilor greci susţinuţi de Leon
Vodă Tomşa) şi 6 noiembrie 1633, care a fost scrisă de un alt redactor decît
cel care duce evenimentele de la această dată pînă la 18 septembrie 1653.
.

.

.

.

--

:.____ ,

P. P. Panaitescu, Începuturile istoriografiei . . , p. 228 - 229.
Istoria Ţării Româneşti . . . , p. 1 1 5 .
Începuturile istoriografiei . . , p. 230 :
61 P . P. Panaitescu,
. . .după moartea lui
Matei Basarab ( 1 654) , cronica lui, cronica oficială, a fost continuată pentru încă şase ani de
către u n scriitor cu atitudine neutră".
62 Istoria Ţării Româneşti . . , p. 1 1 4.
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Cele două părţi ale cromcn (cuprinzînd perioadele 1 7 oct om brie 1629 - ().
noiembrie 1633 - 18 septembrie 1653) sînt profund diferite ca viziune şi
stil, ceea ce revelă în mod sigur doi cronicari distincţi. Între 17 octombrie
1629 şi 6 noiembrie . 1633 cronica prezintă o succesiune de date, însoţite de
evenimentele respective, după canoanele obişnuite ale analelor. După 1633,
naraţiunea istorică devine mai personală, mai colorată, scăpînd din tiparul
rigid şi monoton al ritmicităţii datelor. Primul cronicar posedă însemnări
legate de date precise, reproducînd un j urnal exact al evenimentelor. Cel
de la 1653 face apel la memorie, punctînd expunerea doar cu cîteva date
importante. El grupează faptele voievodului după natura lor, nu după
momentul în care ele s-au petrecut : conformîndu-se ierarhiei medievale,
el trece întîi în revistă înfăptuirile religioase, apoi războaiele. Fiind o scriere
cu caracter apologetic - căci aceasta este Cronica lui Matei Basarab, pe
care o vom numi în continuare astfel, pentru a o distinge de Letopiseţul
cantacuzinesc şi Cronica Bălenilor - în care obiectivul principal este prezen
tarea elogiativă a voievodului, datele îl interesează mai puţin, reţinînd
numai anii, fără precizarea lunilor şi zilelor. Faptului că scrie din memorie i se
datorează omisiunea morţii doamnei Elina de la 15 august 1653, pe care
încearcă s-o întregească cronicarul din 1660.
Deosebirile de viziune social-politică între redactorii etapelor 1629 1633 si 1633'- 1653 sînt evidente. Prima este o cronică boierească, scrisă
de un hoier sau de pisarul unui boier, Matei fiind privit ca „feciorul Danciului
vornicul"53, care se revoltă împreună cu ceilalţi boieri, fugind în Transil
vania. Biruitori sau învinşi, boierii sînt tot timpul menţionaţi nominal şi
„aga Matei" se pierde printre ceilalţi, personajul colectiv fiind boierii de ţară
care luptă împotriva „vrăj maşilor greci" . Boierii sînt aceia care merg la
„Divanul împărătesc" după care „numaidecît au poruncit împăratul ca
să fie Matei Vodă domn Ţării Ron:iâneşti"54. Apoi împăratul „l-au îmbrăcat
cu caftan şi pre toţi boierii cîţi au fost cu el"55.
Acelaşi cronicar al etapei 1629L- 1633 manifestă o atitudine violent
antigrecească. Abaza Paşa înţelege „pentru această săracă de ţară, cum o
au spart domnii străini cu grecii ţarigrădeni . . . "56 . Radu, fiul lui Alexandru
Coconul, numit de împărăţie, este contestat de boieri şi de „roşii" , care
„merseră de să întîmpinară cu Matei aga şi făcură mare sfat, socotind cum
iaste ţara perită şi mîncată de streini şi mai vîrtos de greci . . . "57. Totodată
antipatia boierilor de ţară este evidentă şi faţă de turci. În lupta dintre
Matei Basarab şi Radu Vodă, fiul lui Alexandru Iliaş, din 25 octombrie 163Z
de la mănăstirea Plumbuita „hasna lui Matei vodă au fost arhanghelul
Mihail, iar hasna Radului vodă au fost Orac Mîrzea, capul tătarilor"5 s .
Cînd Matei soseşte pentru steag la Constantinopol, la 5 ianuarie 1632 „Curt
03
04

66
67

00

68

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 95.
p. 1 05 .

p. 98 - 99.
p. 1 00.
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Celebi grecu tot a umblat pre ascuns . . . şi au adus la viziru greci, grece ,
turcoaice, d e a u pîrît cum le-au perit bărbaţii ş i fraţii ş i feciorii la războiul
lui Matei vodă"s9.

Cronicarul etapei 1633 - 1653 prezintă pe voievod domnind absolut :
avem o cronică voievodală, în care nu apare nici un nume de boier. Luptele
se dau între voievozi , iar boierii care participă la ele rămîn anonimi. Nu
găsim nici un indiciu de antipatie faţă de greci, deoarece primul sfetnic al
domnului , cu solide relaţii la Constantinopol, era însuşi Constantin postel
nicul Cantacuzino 60 . Faţă de turci se observă respectul pe care-l i mpunea
raportul di ntre voievod şi împărat în această epocă. Aceasta este cronica de
c urte , scrisă cu tact diplomatic, cu gri j a permanentă de a glorifica pe voievod ,
ci tindu-i spusele memorabile, scoţîndu-i în evidenţă virtuţiih:, în vreme ce
în etapa anterioară ( 1629- 1633) redactorul îşi manifestă deschis, indiferent
de comandamentele raţiunii de stat , simpatiile şi antipatiile .

Dar mai există o dovadă evidentă că cele două etape care acoperă
epoca lui :\latei Basarab din Letopiseţul cantacuzinesc ( 1629- 1633 şi 1 6331653) au fost scrise în două momente diferite . Într-adevăr, după moartea
lui l\Iatei Basarab, în momentul în care se încheie domnia acestuia (consem
nat de cronicarul din 1660, după cum am văzut) , manuscrisele Letopiseţului
cantawzinesc din grupele de manuscrise V şi L prezintă o scriere ciudată,
fără legătură cu textul, intitulată Izvodul cărţii lui Theofan, patriarhul
I erusali11111l11i 6 1 , despre care aflăm că a fost „tălmăci tă dupre limba gre
cească pre limba rumănească de Simon, al doilea logothet . . . cînd au fost
in Tara l\Iuntenească domn si biruitor bunul credincios Mathei voevod
Bas�rab , i ar în l\Ioldova au fost Vasile voevod, Anii domnului 1634" 62 •
Este evident că iniţial Izvodul nu se afla în această parte a cronicii.
El întrerupe un text continuu care, după despărţirea lui prin interpolaţia
Izvodului a trebuit să fie legat prin conj uncţia adversativă „iară" 6 3. Este
semnificati \· faptul că în variantele grupelor de manuscrise A G K O, unde
nu găsim Izvodul (care de data aceasta a fost eliminat, nu mutat) , nu mai
avem în paragraful care urmează morţii lui Matei Basarab repetarea eveni
mentului anterior, consemnat înainte de Izvod „ după pristăvirea răposatu
lui l\Iatei vodă"G4 .
Un fenomen asemănător, de mutatie sau eliminare a unor texte din
Letopiseţul cantacuzinesc de la 1688 şi care stînj eneau lectura fluentă a croni
cii , repetînd şi anumite ştiri , sînt povestea lui Turturea Postelnicul 65 (inse
rată la sfîrşitul Cronicii lui Mihai Viteazul) sau pamfletele despre Ghinea
Ţucalo şi Radu Armaşul 66, cu care se sfîrşea cronica din 1665. Este evident
60 P.

5D I b idem , p .

61

62
63
6�
65

66

1 0-! .

P . Panaitescu , Î n ceput urile istoriografiei
Istoria Tării Româ nesti
. . . , p. 202 - 20-!.
'
Ibidem . ·
Ibide m , p. 1 1 7 .
i bide m , aparat 1 2 .
Ibide m , p . 82, aparat. 1 9 .
Ibide m , p. 1 5 3 - 1 5 5 .
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c ă aceste pamflete, p e care unii redactori le-au aşezat î n text după consemna
rea mortii lui Matei Basarab 67, se aflau la sfîrsitul cronicii din 1 665, trans
crise de posesorii acestei cronici ca avînd legătu�ă cu conţinutul ei.
Urmînd acelaşi raţionament cu Izvodul cărţii lui Theofan şi orientîn
du-ne după data 1 634, cea a traducerii lui, găsim că interpolaţia se găsea
exact la sfîrsitul cronicii care se încheia la 6 noiembrie 1633 6 8• Posesorul
acestei croni�i, desigur însuşi Simon, al doilea logofăt, a tradus la sfîrşitul ei
cartea patriarhală.
Acolo unde se află în prezent în grupele de manuscrise L şi V 69, Izvo
dul întrerupe un text care a fost continuu, aşa cum am arătat mai sus.
La sfîrşitul etapei 1 629- 1 633, el se insera însă firesc, după cum vădeşte
prima propoziţie din paragraful care acoperă etapa 1633- 1653, propoziţie
care nu se leagă de cea anterioară în versiunea actuală a Letopiseţului cantacu
zinesc, dar vădeşte continuitate cu următoarele pasaj e din Izvod : „ Iar bun
îndurătoriul şi mult milostivul dumnezeu vrănd să nu lase în ruşine pre cei
ce nădăj duiesc într-ănsul, pre creştinii cei adevăraţi, au arătat mila sa
adevărat spre noi creştinii . . . < sublinierea noastră
P.C. > . . . deci să
vă întăriti toti si să vă adeverintati căti sînteti adeveriti crestini întru
credinţa �oast�ă �ea dreaptă şi adevă�ată Şi să cade, oricare �reşti� va vedea
această carte . . . să laude si să mărturisească Dumnezeu cel ce au dat
minune preaslăvită spre cr�ştinii cei adevăraţi . . . ruga şi blagoslovenia
smerenii noastre să fie cu voi cu toţi carii sănteţi creştini adevăraţi,
amin !"70.
Începutul cronicii voievodale a lui Matei Basarab din 1 633 - 1653
este următorul : „Şi în domniia lui arătat-au multă milostenie pe la creştini
< sublinierea noastră
P . C . > si au făcut multe mănăstiri si biserici . . . "7 1 •
Î n vreme ce inserarea Izvodului în'tre moartea si înhumarea lu'i Matei Basarab
se află cu totul nepotrivită, întrerupînd şi u� text continuu, după cum am
arătat.
Dar ce a determinat pe Simion , al doilea 103ofăt, să traducă
Izvodul la sfîrşitul cronicii de la 1629- 1 633 ? Am văzut că pamfletele
împotriva lui Ghinea Ţucalo şi Radu Armaşul se leagă de conţinutul cronicii
din 1665. Oare Izvodul nu are vreo legătură cu cronica încheiată la 1 633 ? O
analiză mai atentă ne permite să răspundem afirmativ la această întrebare.
Sfîrşitul acestei cronici relatează despre lupta care se dă la Poartă între
adversarii lui Matei Basarab (în frunte cu boierii moldoveni) şi partizanii
săi, care înving şi a căror cauză triumfă în faţa împăratului. „Fiind mila
lui Dumnezeu pre capul lui Matei vodă şi a Ţării, numaidecît au poruncit
împăratul ca să fie Matei vodă domn Ţării Românesti"72• Or, în Izvodul
cărţii lui Theojan este vorba de asemenea de o dispută între armenii arieni
-

-

6 7 Ibidem,
e e Ibidem,
ee
Ibidem,
70 Ibidem,
71 Ibidem,
7 2 Ibidem,

p. 1 1 7 .
p. 1 06.
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şi „creştinii greci" în legătură cu ziua sărbătorii Paştelor, arbitrată de cadiul
turc al Ierusalimului, dispută în care ortodocşii capătă cîştig de cauză.
Dar înseşi datele pe care le putem deduce din numele şi rangul persoane
lor inserate în Izvodul cărţii lui Theofan confirmă transcrierea lui în 1 634.
Theofan III ocupă demnitatea de patriarh al Ierusalimului între anii 1 608 şi
1644 73• „ Simon, al doilea logothet", în realitate Simon Scrumbuli, care
semna şi Sima (tatăl lui Radu Cluceru din Păuşeşti, bunicul lui Tănase
Păuşescu) , deţine această funcţie de la IO aprilie 1 624 pînă către 1 2 ianuarie
1 638, cînd apare ca vistier al doilea (îl găsim în acte cu această demnitate
pînă la 25 februarie 1639) . Nu este lipsit de importanţă faptul că între anii
163 1 şi 1635 funcţionează concomitent cu al doilea logofăt Udrişte Năsturel
cu care desigur Simon avea relaţii 74• Izvodul cărţii lui Theofan a fost adus
foarte probabil de la Constantinopol de Simon, trimis în 1 634 - an pe care-l
consemnează si Izvodul
de către Matei Basarab „în treaba si în
slujba ţării"75.'
Prin urmare Cronica lui Jl.1 atei Basarab, letopiseţul cu caracter de
curte, începe cu anul 1633 şi sfîrşeşte cu evenimentele din anul 1 653. În
privinţa cronicii anterioare, cu caracter boieresc, din anii 1629- 1633, care
se afla în posesia lui „ Simon al doilea logothet", la sfîrşitul căreia el traduce
Izvodul cărţii lui Theofan, aceasta a constituit o lucrare de sine stătătoare
pe care redactorul din 1653 a înglobat-o, cu adaosul Izvodului, în cronica
sa de curte. Problema care se pune după disocierea celor două cronici scrise
în timpul domniei lui ·Matei Basarab (cea din 1 629- 1 633 şi cea din 16331653) dacă prima sau cea de a doua a însumat toate scrierile anterioare,
de la descălecarea lui „ Radu Negru" pînă la 1633, poate fi soluţionată
considerînd, în primul rînd, caracterul acestor cronici. Prima, cea de la
începutul domniei, este inspirată de un boier, scriitor el însuşi sau protector
al pisarului, care doreşte să consemneze o serie de evenimente, după modelul
analelor. Cea de a doua se prezintă ca o cronică voievodală, în care domnul
încearcă să se înfăţişeze ca un continuator al dinastiei, a actelor de evlavie
sau vitej ie a strămoşilor săi. Cronica era concepută ca o alcătuire exhaus
tivă de ştiri interne, în care urmau să fie inserate toate scrierile referitoare
la trecutul ţării. Aşa ne explicăm că redactorul din 1653 compilează cronica
slavă din secolul al XVI-lea, Viaţa patriarhului Nifon, Cronica lui Mihai
Viteazul si cronica boierească a lui Matei Basarab din 1633. Analiza internă a
Letopiseţ� lui cantacuzinesc ne produce noi dovezi că această cronică boierească
din 1633 constituie o scriere aparte care a fost înglobată în marea Cronică a
lui Jl.1 atei Basarab, alcătuită la 1653.
Remarcăm faptul că letopiseţul din secolul al XVI-lea care se încheie
cu anul 1 59 1 a fost legat de Cronica lui Mihai Viteazul prin cîteva fraze
laconice consemnînd sfîrşitul lui Mihnea Turcitul şi pe cei doi voievozi
-

'

P. Năsturel, Lista patriarhilor ortodocşi, în Hrisovul, VI I ( 1 947) , p. 186.
Stoiccscu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova
(sec . XI V - X VII), Bucureşti, 1 968.
75 Arh. Mănăst. Rîmnic 1 /8. Comunicat de N. Stoicescu, căruia îl mulţumim şi pe
această cale.
73
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următori, Ştefan Surdul şi Alexandru cel Rău : (Mihnea vodă) „s-au făcut
turcu, dă a lui bună voie. Şi au domnit ani 5, 7099.
Ştefan vodă Surdul au venit domn de la Poartă cu stiag şi au domnit
am 1 pol.
Alexandru vodă au venit domn de la Poartă cu stiag şi au domnit
am 1 , luni 3"76•
O legătură, formulată identic, se poate remarca şi la prezentarea celor
doi voievozi care despart evenimentele petrecute în vremea lui Radu, fiul
lui Alexandru Iliaş, de viaţa de boier a lui Matei Basarab, adică de începutul
cronicii din 1629 :
„Alexandru vodă Iliias iar au venit al doilea rînd domn de la Poartă.
Si iar l-au mazilit. Domnit-�u ani 2, 7 1 38.
'
Leon Ştefan vodă venit-au 'de la împărăţie să fie domn. Şi au început
a-si tocmi tara cum să cade"77.
' Dacă ' redactorul din 1633 ar fi descris el domniile acestor doi voievozi,
desigur că nu i-ar fi expediat într-o formă atît de laconică, explicabilă dacă
ne gîndim că aceste domnii au fost consemnate la distanţă de un sfert de
secol. Totodată remarcăm o contradictie între bunăvointa cronicarului
voievodal din 1653 faţă de Leon Vodă d�spre care scrie că „'au început a-şi
întocmi tara cum să cade"7 8 si atitudinea defavorabilă a cronicarului boieresc
faţă de �celaşi voievod, evidentă cîteva rînduri mai j os : „Iar boierii carii
ţinea j udecăţile păţea mare nevoie de la domnie, că-i punea să plătească
j udeţele cu sila . . . că aprozii lui Leon vodă nu mai înceta de la casele lor
tot pentru bani
"79 etc.
Aşadar, nu cronicarul boieresc din 1633 a fost cel care a alcătuit marea
cronică a lui Matei Basarab, ci redactorul voievodal din 1653. Fără să intrăm
în detaliile structurării acestei opere, vom remarca faptul că Viaţa patriarhu
lui Nifon a lui Gavril Protul, în care se consemnau înfăptuirile lui Neagoe
Basarab, a fost introdusă în cronică la alcătuirea ei 8 0, ca un fel de prefigura
ţie a activităţii ctitoriceşti a lui Matei Basarab, activitate subliniată chiar
la începutul capitolului domniei acestui voievod. Se accentua astfel că
Matei Basarab avea de model pe strămoşul său Neagoe s1 , tot astfel cum acesta
din urmă ţinuse să sublinieze în galeria de portrete din pronaosul bisericii
sale din Curtea de Argeş că modelul său este cneazul Lazăr.
Desigur că .această Cronică a lui Matei Basarab din 1653 începea cu
„descălecarea lui Radu Negru vodă" : „Cînd au fost la cursul anilor de la
Adam 6798, fiind în Ţara Ungurească un voievod ce l-au chemat Radu
Negrul voievod . . . " etc„ deci, asa cum ne indică Cronica Bălenilor, fără
interpolaţia cu începuturile Basar�bilor. Este evident că redactorul din 1660
nu face decît să continuie cronica din 1653 8 2, poate chiar fără să o recopieze.
.

.

.

76 Istoria Ţării Româneşti
. , p. 54.
77 Ibidem, p. 95.
78 Ibidem.
79 Ibidem, p. 95 - 96.
80 P. P. Panaitescu, lnceputurile istoriografiei . .
.
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p. 206.
81 Vezi şi p. 1 5 3 .
82 P. P. Panaitescu, lnceputurile istoriografiei . . . , p. 230.
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Analizînd procesul de formare al Cronicii lui 1'.fatei Basarab (căreia
nu îi delimitează întinderea) , P. P. Panaitescu 83 arată că ea a înglobat
„cronica slavă" din secolul al XVI-lea, Viaţa Sf. Nifon a lui Gavril Protul,
precum şi Cron ica lu i JUihai Viteazul, pentru intervalul dintre domnia
lui l\Iihai Yiteazul şi l\fatei Basarab, redactorul scriind din propria-i expe
rienţă. La aceste scrieri independente înglobate în letopiseţ am adăugat
cronica boierească despre :\latei Basarab dintre anii 1629 şi 1633, împreună
cu Izvodul cărţii lui T heofan, delimitînd astfel perioada domniei lui Matei
Basarab descrisă de alcătui torul voievodal al cronicii sale între anii 1633
şi 1653.
S-a admis în general că şi letopiseţul slav al Ţării Româneşti (ca şi
L etopiseţul cantacu::incsc) s-a format prin adăugire, cum este şi firesc pentru
o scriere care însemnează, cu destulă exactitate, evenimentele petrecute
între moartea lui Radu cel Mare ( 1 508) şi exilul lui Mihnea cel Rău (159 1 ) .
P. P. P a n a i t e s c u 8 4 consideră c ă această cronică a cunoscut două
etape : de la moartea lui Radu cel Mare ( 1508) pînă la sfîrşitul domniei lui
Radu Pai sie ( 1545) şi de la această dată pînă la exilul lui Mihnea Turcitul
( 1 59 1 ) . Domniile lui Ştefan Surdul şi Alexandru cel Rău sînt adăugate
ulterior, pentru a lega cronica slavă de Viaţa lui l.Vl ihai Viteazul.
Î n realitate, însă, distingem trei etape ale acestei cronici slave, prima
fiind o cronică craiovească despre Radu de la Afumaţi - pe care o vom
numi, în mod com·enţional, Cronica despre Radu de la Afumaţi - care se
sfîrşeşte cu începutul celei de a treia domnii a acestui voievod („ . . . şi au
venit Radul vodă de la Poartă domn cu steag şi au şăzut în scaun în Bucu
reşti, mesiţa fevruarie 28"85 ( 1 525) . Această cronică a fost preluată şi dusă
mai departe de un redactor care descrie domniile ulterioare ale lui Radu
de la Afumaţi pînă la Radu Paisie inclusiv. În sfîrşit, cea de a treia eta
pă - şi cea mai lungă - pare a fi fost scrisă de mai mulţi cronicari. Am
avea deci o cronică pînă la 1525, alta între 1 525 şi 1545 (deci însumînd
20 de ani) şi o a treia între 1 545 şi 1 59 1 (acoperind 46 de ani) .
Urmărind felul cum sînt datate evenimentele din cronică, diferitele
ei părţi componente se disting cu uşurinţă. Astfel cronicarul din 1525 cu
noaşte scurtele domnii de un an şi doi ani ale lui Vlăduţ, data urcării pe
tron a lui Neagoe Basarab (8 februarie 1 5 1 2) şi intervalul exact al domniei
lui (8 ani şi 8 luni) , prezentînd pentru evenimentele foarte apropiate date
precise : „2 mai" ( 1 52 1 ) , „28 februarie" ( 1525) . Redactorul următor, din
1545, stie numai că Radu de la Afumati a stat în scaun în cea de a
patra domnie 7 ani, relatînd doar moartea dramatică a voievodului, pe care
o datează fără menţiunea lunei sau zilei „cînd era văleatul 7037" ( 1529) .
8 3 Ibidem, p. 2 1 5.
84 Ibidem, p. 208 - 209.
86 Istoria Ţării Româneşti

.

. . , p. 46.
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Despre Vlad Vodă Înecatul aflăm că domneşte „ani 2 pol" (j umătate) ,
Vlad Vintilă de la Slatina „ani 3 pol " , pînă la „leatul 7040 " . Despre ulti
mul voievod, cu a cărui domnie se sfîrşeşte cromca, redactorul ştie că a
domnit „ani 9 pol şi luni 2 " .
Cronicarul sau cronicarii următori, a i ultimei etape (1545 - 1 59 1 ) ,
descriu cu minutie datele si intervalele, enumerînd boierii ucisi, consemnînd
'
birurile.
Deosebirile de viziune între cele trei părţi ale cronicii sînt de asemenea
evidente şi ele oglindesc, în primul rînd, prefacerile social-politice în socie
tatea feudală a secolului al XVI-iea din Ţara Românească. Astfel, deşi prima
cronică este inspirată de Craioveşti (conflictele dintre această familie şi
Vlăduţ sau dintre banul Pîrvul şi Vladislav I I I fiind concludente) , totuşi
voievodul este privit cu respect : el ia hotărîri sau acţionează împreună cu
dregătorii săi (ceea ce corespundea tradiţiei divanelor) , dar rămîne persona
jul principal, capul necontestat al statului . Boierii nu apar numiţi nominal
decît atunci cînd Radu de la Afumaţi lipseşte din ţară (conflictul dintre
banul Pîrvul şi Vladislav III) . Sîntem într-o epocă în care lupta deschi�ă
împotriva turcilor impunea această centralizare, pe care Radu de la Afumaţi
o va obţine şi prin căsătoria sa cu Ruxandra, fiica lui Neagoe. Nu întîmplător
cronica lui Radu de la Afumaţi este scrisă la scurt interval după 28 fe
bruarie 1 525, puţină vreme înainte de căsătoria sa cu descendenta Craioveş
tilor (26 ianuarie 1 526) , care de acum înainte vor rămîne constant alături
de domn.
Cronicarul din 1 545 priveşte însă pe voievozi cu o lipsă de deferenţă
evidentă, văzînd în boieri pe cei care dirij au în realitate treburile ţării.
Astfel, boierii de la Ţarigrad „ aduc domn pe Vlad vodă Înecatul". Tot ei
„au grăbit dă au tăiat pă Vintilă vodă" şi „ au venit la mănăstire, la Argeş
şi au luat pă părintele Paisie şi i-au schimbat numele dă i-au zis Radul
vodă . . " 86 etc.
În ultima parte a cronicii ( 1 545 - 1 59 1 ) voievozii sînt priviţi cu puţină
simpatie, dar respectul pentru puterea şi autoritatea lor este evident : sîntem
în epoca în care domnii încearcă prin represiuni sîngeroase să prevină ten
dinţele centrifugale ale marilor feudali.
Dacă Cronica despre Radu de la Afumaţi este violent antiotomană,
fiind scrisă curînd după războaiele acestui voievod cu turcii, cronica redac
tată la 1 545 are o atitudine indiferentă faţă de ei, ca şi cea din 1 59 1 , con
semnîndu-se numai conflictele interne, între voievod şi boieri sau preten
denţi : sîntem în epoca în care aservirea faţă de Poartă este deplină.
Cronica despre Radu de la Afumaţi, din 1 525, prima lucrare de acest
gen cunoscută în Ţara Românească, este în spiritul ei prefiguraţia celeilalte
epopei cu care se încheie secolul : Cronica lui Mihai Viteazul. Spiritul anti
otoman în care este scrisă prima cronică ne aminteşte de epitaful contem
poran al pietrei de mormînt a lui Radu de la Afumaţi, de memento-ul
'

'

.

86

Ibidem, p . 47 - 48.
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eroilor din pomelnicul Argeşului8 7, de hrisoavele voievodului însuşi. Redac
torul acestui letopiseţ a fost probabil un boier - care rămâne a fi identi
ficat - , unul dintre acei cărturari ai epocii care înconjurau pe domn88•
Din fericire ni s-a păstrat dovada că această Cronică despre Radu de
la Afumaţi a circulat şi că ea fost cunoscută peste hotare. Mitropolitul mol
dovean Macarie consemnează în cronica sa din 1552 despre „şase pribegi
numiţi sau nenumiţi" care au încercat să se urce pe tron după moartea
lui Neagoe, împreună cu „un turc anume Mahmet", pînă cînd a căpătat
puterea „un oarecare Radul, care s-a luptat cu turcii, cînd bătînd, cînd
fiind bătut ; de patru ori a trecut munţii către hotarele ungureşti, aducînd
aj utor de acolo, şi nu s-a lăsat pînă ce nu i-a alungat cu totul din hota
rele acelea" 89•
Este evident că nu din letopiseţul de curte al Moldovei şi-a luat Maca
rie informaţiile sale, ci din Cronica despre Radu de la Afumaţi provenită
din Ţara Românească.
Î n general, cronicile slave din secolul al XVI-lea au avut o circulaţie
pe care ne-o va revela începutul cronicii lui Radu de la Afumaţi, pe care
îl vom regăsi reflectat într-o serie de scrieri şi opere de artă.
ln ceea ce priveşte ştirile, mai apropiate de noi, din aceste cronici,
ele apar mai sporadic. Avem, de pildă, dovada că letopiseţul din 1 59 1 a fost
citit de cel care a compus inscripţiile portretelor ctitoriceşti din biserica
fostei mănăstiri Călui 90, desigur unul dintre fraţii Buzeşti, un bun cunos
cător al l nvăţăturilor lui Neagoe. Aceasta ne îndeamnă să bănuim că aceşti
mari boieri, succesori şi moştenitori ai Craioveştilor, nu au fost străini de
cronica din 159 1 , unde Pătraşcu este denumit „cel Bun"91• Sprijinitor fer
vent al lui Pătrascu, Radu Buzea vel Armas, tatăl celor trei frati Buzesti,
trebuie să fugă îii pribegie în vremea domniei lui Mircea Ciobanui'. La îns�ă
unarea lui Alexandru I I Mircea, Radu Buzea se întoarce în ţară, dar fuge
iarăşi după măcelul boierilor din iulie 1568 şi rămîne acolo cu întreaga fa
milie „pînă în zilele lui Mihnea voevod", cînd se reîntorc definitiv în ţară,
în 158892 • Aceste pendulaţii ale familiei Buzeştilor corespund diferitelor ati
tudini faţă de voievozi ai cronicii din 1 59 1 , dar, în fond, aceste atitudini
erau ale maj orităţii boierilor.
Posibilitatea ca letopiseţul slav din 1591 să fi aparţinut Buzeştilor,
moştenitori ai latifundiilor Craioveştilor93, familie de care este legată cro
nica din 1 525, trebuie oricum avută în vedere.
87 Ştefan Andrcescu, Observaţii asupra pomeln icului Mănăstirii A rgeşului, în Glasul
Bisericii, X X \"I ( 1 967 ) , nr. 7 - 8, p . 800 - 83 1 .
88 Ibidem.
8 9 Cronica lui Macarie, la P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-române din sec. X V - X VI,
Bucureşti , 1 959, p . 9 3 .
90 Pa vei Chihaia, Consideraţii în legătură cu faţada bisericii lui Neagoe din Curtea
de A /geş, în Studii şi cercetări de istoria artei, tomul 16 ( 1 969) , nr. I , p. 76 - 8-1 .
9 1 Istoria Ţării Tomâneşti
. , p . 49.
92 Cercetătorul Dan Plesia a avut amabilitatea să ne comunice aceste date în legătură.
cu familia Buzestilor.
"
93 Ibidem .
.

.
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După ce am stabilit că letopiseţul slav din secolul al XVI-lea a fost
scris iniţial în 1 525 şi apoi continuat pînă la 1545 şi respectiv 1 59 1 (cea de
a treia etapă aparţinînd, probabil, mai multor redactori) să încercăm să
precizăm cînd a fost scrisă prima parte a Cronicii lui Matei Basarab (aco
perind secolele XIV şi XV) , cea pe care o reproduc atît Letopiseţul can
tacuzinesc cît si Cronica Bălenilor. P. P. Panaitescu consideră că această
parte, de la „ descălecare" ( 1290) pînă la moartea lui Radu cel Mare ( 1 508) ,
este o improvizaţie a cronicarului lui Matei Basarab : „Compilatorul din
al XVII-lea veac a fost silit să umple această lipsă prin combinaţii şi infor
maţii fragmentare, adunate din inscripţiile şi tradiţia mânăstirilor sau din
calcule proprii„ . În schimb, istoria secolului al XVI-lea se prezintă ca o po
vestire datorită unor contemporani"94.
Dar acest raţionament se vădeşte valabil şi pentru un eventual
cronicar din secolul al XVI-lea, care descrie cu exactitate evenimentele
contemporane şi mai puţin precis cele dintr-un trecut mai îndepărtat. Logic
vorbind, Cronica despre Radu de la Afumaţi, aşa cum este structurată - de
sigur după modelul celor moldoveneşti - nu putea începe „ex abrupto"
cu domnia lui Mihnea cel Rău. Dimpotrivă dacă considerăm ce ştiri au preo
cupat pe cronicar în legătură cu voievozii pe care îi consemnează între dom
niile lui Mihnea cel Rău şi Radu de la Afumaţi (anii de domnie, ctito
riile religioase, conflictele interne sau sfîrşitul sîngeros al unor voievozi) ,
constatăm o perfectă continuitate între „improvizaţia" care însumează
secolele XIV - XV si cronica secolului următor. Există însă nu numai o
unitate de viziune şi de structură compoziţională între cele două părţi, dar
şi unele asemănări stilistice, precum şi lingvistice, care au scăpat, în chip
surprinzător, cercetătorilor.
Într-adevăr, între începutul şi partea mai dezvoltată a Cronicii despre
Radu de la Afumaţi, există cel puţin trei pasaje asemănătoare :
„un voevod ce l-au chemat Radul
Negru venind„ . rădicatu-s-au de
acolo cu toată casa lui si cu multime
de noroade. . . pogorîndu-se pre ' apa
Dîmbovitii"95 .

„Ianoş crai„ . cu 30 OOO de unguri
toţi voinici aleşi. . . s-au pogorît pînă
la Rucăr aici în ţară"9s.

'

(„Negru Vodă") „la Argeş„ . au
făcut o biserică mare si frumoasă . . .
Şi au domnit pînă la �oarte, îngro
pîndu-1 la biserica lui din Argeş. Şi
au domnit ani 24"97.

(Neagoe Basarab) „au făcut o sfîntă
mănăstire la Curtea de Argeş, foarte
frumoasă şi împodobită . . .

P. P. Panaitescu, Începuturile istoriografiei
Istoria Ţării Romdneşti . , p . 2.
as Ibidem,
p . 45.
97 Ibidem, p . 2- 3.

94
96

.

.

. . , p. 20 1 - 203.

.
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( :\Iircea cel Bătrîn) „au domnit ani 29
si au munt în domnie si s-au îngro
pat la mănăstirea lui, ia Cozia "9 8 .
(Radu cel mare) " au domnit ani 1 5
şi au murit ş i s-au îngropat i n mă
năstirea Dealului care este făcută de
dînsul"99•

Şi au domnit cu bună pace, prna
au murit. Şi l-au îngropat la mă
năstirea lui din Argeş. Şi au domnit
ani 8 si luni 8" 1 00 .

tocmitu-ş-au Radul vodă tara
cu bună pace, că încă nu er� de
tm·ci împresura tă" 1 01 .

(Radu de la Afumaţi) „ l-au rugat
să nu lase tara crestinească în mina
'
păgînilor" 102 •
„ . . . cu toţi boierii s-au sfătuit cum
vor face să scoată tara crestinească
din mâinile păgîniior de tuff ' i "10 3 •

„Cînd au fost în ziua Pastelor,
fiind toţi orăşanii la ospăţe, i'ar cei
tineri la hore, aşa fără de veste, pe
toţi i-au cuprinsu .Deci cîţi au fost
oameni mari bătrîni, pe toţi i-au
înţepat de au ocolit cu ei tîrgul, iar
cîţi au fost tineri cu nevestele lor, cu
j uni, cu fete mari, aşa cum au fost
împodobiţi în ziua Paştilor, pe toţi
i-au dus la Poenari, d'au tot lucrat
la cetate pînă li s-au spart toate
hainele pă dănşii şi au rămas toţi
goli în piei . . . " 1 °4.

(Mehmet) „ au trimis turcii d'au
prădat pă Buzieni, fără de veste
si au luat multi oameni voinici, fete
Şi dobitoace Şi multă pagubă şi
pradă au făcut pe locul acela, îns2.
pre apa B uzau
� 1u1. . . "105 .

„ „ .

'

.

.

Totodată, constatăm în partea de început (ca şi în partea mai dez
voltată a Cronicii despre Radu de la Afimiaţi) cuvintele slave „ ot" (din) şi
„văleatul" (anul) ms .
În paragraful despre „Negru Voievod" din Letopiseţul cantacitzinesc
a fost inserat „titulusul" în limba slavă si traducerea lui în româneste.
Este absurd însă să �e închipuim că acel�şi redactor - respectiv cel din
1653
a ţinut să prezinte, dintr-un scrupul de exactitate, titlul voievodal
atît în traducere cit şi în original (aşa cum procedează cercetătorii
moderni) , pentru a oferi cititorului posibilitatea de a verifica traducerea.
-

98 Ibidem, p . 3.
99 Ibidem , p . 5 , aparat 3 - 4 .
100 Ibidem, p. 206.
101 Ibidem, p. 3 .
102 Ibidem, p. 45.
10 3 bbidem.
104 Ibidem, p . 4 .
100 !!idem, p, 43.
ioe Ibid em, p. 204.
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C ă întreaga parte d e l a început preluată d e Cronica lu i Afatei Basarab
fusese scrisă în limba slavă o mai dovedeste - asa cum vom vedea107 confuzia care s-a făcut între „ oraşul" şi „cetatea" Cîmpulung, favorizată de
termenul slav „gorod" omonim ambelor noţiuni.
În afară de aceste asemănări de structură, stilistice şi lingvistice,
între cele două părţi ale Cronicii despre Radu de la Afumaţi, există unele
legături de fond, care nu au fost evidenţiate pînă în prezent.
1) Numele lui Radu cel Mare se leagă de unul dintre descendenţii săi aşa cum era Radu de la Afumaţi - fiind ştiut că apelativul „cel mare" era
conferit de către voievozi părinţilor lor, încă de la mijlocul secolului al XIV
lea, după cum aflăm din inscripţia de pe piatra de mormînt a voievodului
Nicolae Alexandru.
2) Într-una din versiunile cele mai apropiate de Cronica lui JJfatei
Basarab (manuscrisul N, scris probabil în 1665) , găsim menţionată în para
graful referitor la conflictul dintre Pîrvuleşti şi Mihnea cel Rău paterni
tatea lui Vlăduţ „feciorul Vladului vodă Călugărul" 108 şi aceea a lui Danciul
„feciorul lui Ţepeluş vodă" 109• Este evident că un cronicar care ar fi trăit
mai tîrziu de mijlocul secolului al XVI-lea nu ar fi avut de unde să cunoas
că paternitatea acestor voievozi. Dar referinţele la „Vlad Călugărul" şi
„Ţepeluş" sînt făcute ca şi cum cititorul ar fi luat cunoştinţă de aceşti
domni. Numele lor nu este însoţit de nici o explicaţie, deoarece fuseseră
c onsemnaţi în şirul de voievozi cu care începea cronica originară. Presu
punerea noastră este confirmată de alte menţiuni de rudenie, în textul admis
din secolul al XVI-lea al Cronicii despre Radu de la Afumaţi, cu voievozi care
fuseseră pomeniţi anterior : despre Theodosie, letopiseţul precizează , ,fecio
rul lui Băsărab vodă" no, Radu vodă Călugărul este „văr primare cu Băsărab
vodă"m, Radu de la Afumaţi era „ginerele lui Băsărab vodă" H 2•
3) Ştirile care se găsesc în partea de la început a Cronicii despre Radu
de la Afumaţi nu puteau fi „păstrate de tradiţie" pînă la mijlocul secolului
al XVII-lea. Reconstruirea cetăţii de la Poenari de către Vlad Ţepeş, pe
care în prezent o putem deduce din izvoare 113, ştirile în legătură cu fratele
lui Vlad Ţepeş, îngropat de viu de tîrgovişteniu4, şi răzbunarea voievodului
în ziua de Paşti, cînd el într-adevăr vine la domnie115, nu puteau fi consem
nate după „una din numeroasele anecdote şi legende care au circulat în le
gătură cu acest domn, în scris şi oral, în ţară şi în străinătate 116 " la mijlo107
108

p. 503.

1o9

11o

1 11
112
113

m

115
p . 485).

Vezi p. 1 49 .
Prof. I . I . Georgescu,

O

copie necunoscută a Letopiseţului cantacuzinesc . . .

Ibidem.
Istoria Ţării Româneşti . . . , p. 206.
Ibidem.
Ibidem.
D.I.R . , B, XVI, I I I , nr. 89, p. 7 7 .
Istoria Ţării Româneşti
. , p. 205 .
Vlad Ţepeş se urcă în scaun în aprilie - iunie 1 456
.

,

.

(D. I . R . , Introducere, voi. I ,

11& P. P. Panaitescu, lnceputuri/e istoriografiei . . . , p. 203.
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eul secolului al XVII-lea, deoarece despre aceste întîmplări nu existau
scrieri interne, iar tradiţia nu ar fi putut reţine două secole evenimentele
precise la care ne-am referit. Aceste împrejurări puteau fi cunoscute de un
redactor din 1525, pe care îl despărţea numai j umătate de secol de domnia
lui Vlad Ţepeş ( 1456 - 1 462) . Aceleaşi consideraţii se pot face şi în legătură
cu decapitarea din „mijlocul Tîrşorului" , eveniment confirmat de izvoarele
străinem şi de biserica pe care o ridică în acest oraş Vlad Ţepeş 118 •
4) Aşa cum vom vedea119, însăşi „ descălecarea" lui „Negru Vodă" din
Transilvania, cu români, germani şi unguri, corespunde momentului politic
1525 şi alianţelor lui Radu de la Afumaţi cu Ioan Zapolya, care îl aj ută
să-şi recapete tronul. Să nu uităm că în 1525 franciscanii observanţi iniţiază
o serie de construcţii în Ţara Românească 120• Legături asemănătoare cu
Transilvania pentru un front comun antiotoman vom mai constata la sfîr
situl secolului al XVI-lea, în vremea lui Mihai Viteazul, cînd se redactează
În limba română Cronica lui Mihai Viteazul, o replică peste secole a Cro
nicii despre Radu de la Afumaţi, care i-a servit poate de model.
Aşa cum vom vedea, „Negru Vodă" nu putea apare decît într-un
moment de strînse legături cu Transilvania şi de atitudine fermă împotriva
turcilor, moment pe care îl ilustrează din plin domnia lui Radu de la Afumaţi.
o

După ce am demonstrat că partea de la început a Letopiseţului canta
cuzinesc a aparţinut Cronicii despre Radu de la Afumaţi din 1525 să încercăm

să reconstituim textul originar al acestui început de cronică. Dar pentru
această redare a versiunii iniţiale este nevoie să precizăm şi felul cum se
prezenta începutul cronicii lui Matei Basarab din 1653, comparînd Leto
piseţul cantarnzinesc cu Cronica Bălenilor.
Cronica lui Matei Basarab începea cu „ descălecarea" lui „ Radu Negru
Vodă" însoţit de „rumâni, papistaşi, saşi" , se dădea tituluşul voievodal şi
nu se pomenea de episodul cu Basarabii, adăogat - după cum am văzut în 1665 .
Despre „ Mihai Vodă" atît Letopiseţul cantacuzinesc cît şi Cronica
B ălenilor consemnează că „ au domnit ani 19".
Î n privinţa lui „Dan vodă care au domnit ani 23" , Cronica lui Matei
Basarab mai arăta că „au fost frate cu Mircea vodă bătrînul" si că „l-au
ucis Şişman vodă, domnul sîrbilor" . Letopiseţul cantacuzinesc �daugă că
anul morţii lui Dan a fost 6864 ( 1 356) , probabil calculînd suma celor trei
domnii de la data „descălecării" ( 1 290 +24 +19 +23 =1356) . În realitate,
117 Ian Dlugosz, Dziejow Polskich, tom V, vol. 6, Cracovia, 1 870, p. 39. Vezi şi Fr. Pall,
Intervenţia lui Iancu de Hunedoara în Ţara Românească şi Moldova în 744 7 - 7 448, în Studii,
XVI ( 1 963) , nr. 5 , p. 1 057.
11 8 N. Stoiccscu, Bibliografia monumentelor feudale din Ţara Românească, Craiova,
1 966, p. 755.
11 9 Vezi p. 1 57 - 1 58.
i2 u Pavel Chihaia, Monumenls romans et golhiques du XI IJ• au X VI• siecle en Valachie,
in Revue roumaine d'histoire de l 'art, tome 5 ( 1 968) , p. 49.
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stirea morţii lui Dan consemnată de letopiseţul sîrbesc 1 2 1 - pe care îl
�itează redactorul din 1665 - arată că Dan murise cu 30 de ani mai tîrziu,
în 1386. Cronica lui Iv!atei Basarab nu preciza anul morţii lui Dan : o altă
stire privitoare la luptele lui Mircea cel Bătrîn (în realitate în legătură cu
iuptele lui Ioan de Hunedoara) , pe care o preia din acelaşi letopiseţ sîrbesc 1 22
cronicarul din 1653, nu are nici ea dată.
Despre „Alexandru vodă", Cronica Bălenilor, citind Cronica lui Matei
Basarab, arată că „a fost de felul lui cîmpulungean" şi că a domnit 27 de ani.
În paragraful mai dezvoltat în legătură cu Mircea cel Bătrîn, Cronica
lui �Uatei Basarab insera anii de domnie (29) , războiul de la apa Ialomiţei
cu turcii (în realitate, în cronica sîrbă, ace�t război aparţinea lui Ioan de
Hunedoara) . Trimiterea cronicarului Bălenilor în legătură cu războiul de
pe apa Ialomiţei : „zice istoricul Ghiorghe Franţi" nu este corectă, ştirile
fiind preluat e din Cronica lui Matei Basarab ; în manuscrisul grec nu se
putea confunda războiul de pe Ialomiţa al lui „Mezid bei de Nicopole" cu
Ioan de Hunedoara, cu războiul împăratului Baiazid împotriva lui Mircea
cel Bărîn. Cronicarul Bălenilor utilizează atît termenul „beiul Baiazid" cît
şi cel de „împăratul Baiazid", primul fiind împrumutat de la Cronica lui
1V!atei Basarab, iar cel de al doilea de la Sphrantzes.
Datarea mănăstirilor Cozia şi Cotmeana la anul 689 1 ( 1386) pare a
fi un adaos al cronicarului cantacuzin (ambele aşezări nu puteau fi înălţate
în acelaşi an) , Cronica Bălenilor menţionînd numai că Mircea cel Bătrîn
„în domnia lui doao mănăstiri au făcut : întîi Cotmeana, după aceea Cozia
mai mare, mai tare, mai frumoasă . . . "
Paragraful referitor la Vlad Ţepeş este identic în ambele versiuni.
Grupa de manuscrise G a Letopiseţului cantacuzinesc reproduce însă ştirea
- probabil adevărată - că vina boierilor tîrgovişteni fusese că „i-au îngropat
pă un frate al lui dă viu. Şi pentru ca s-afle adevărul, căutînd pe frate-său
în groapă, l-au găsit cu faţa în jos" 12 3 .
Ştirile despre Vladislav sînt aceleaşi în ambele cronici, cu adaosul
anului suirii sale pe tron (6935 - 1 427) la Letopiseţul cantacuzinesc, obţinut prin
calculul anilor de domnie ai voievozilor, adăugat la anul „ descălecării"
(1290) . Cronica Bălenilor efectuează pentru fiecare voievod acest calcul,
care nu a existat desigur în Cronica lui J.Vlatei Basarab.
„Radu vodă cel Frumos" , „Laiotă Basarab cel Bătrîn" şi „ Ţepeluş"
se succedau cu aceleaşi înfăptuiri în ambele cronici. Ştirile în legătură cu
ultimii doi voievozi sînt preluate dintr-un letopiseţ moldovenesc, al lui
Eustratie Logofătul sau - mai puţin probabil - al celui care îl reproduce,
Grigore Ureche. Într-adevăr, numai la Grigore Ureche găsim ştirile despre
Laiotă şi Ţepeluş consemnate în Cronica lui Matei Basarab. O comparaţie
a textelor este concludentă :
.

121 Vezi P. P. Panaitescu, lnceputurile istoriografiei . . , p. 202.
122 Ibidem.
123 Istoria Ţării Româneşti . . , p. 205. Vezi mai sus p. 1 2 1 .
.

.
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Gr. [;reche

Letopiseţul cantacuzinesc

(Laiotă Basarab venise) „întru a1 u
torul împăratului turcesc, pe care
toţi domnii din j ur îl cuvînta de
rău, zicînd că n-au fost într-aj utor
crucii şi creştinătăţii, ce păgînilor
si dusmanilor" 1 2.i.

„Laiotă B asarab vodă cel Bătrîn
care au închinat ţ ara turcilor"125•

. . . Fu război în Ţara ·Muntenească,
de s-au bătut Ţăpăluşi vodă cu
Stefan voievod cu mila lui Dumne
�eu . . . fură biruiti muntenii si mul
ţime de inşi fă�ă nu măr at:I pierit
şi toate steagurile lor au luat . . . Şi
pe Ţepăluş încă l-au prins viu şi
i-au tăiat capul. . . Iară Ştefan vodă
au pus muntenilor domn pe Vladul
vodă Călugărul , cari mai apoi au
făcut vicleşug asupra lui Ştefan
vodă . . . " 1 26 .

„După el au domnit Ţepeluş (Ţie
păluş-G1 ) vodă ; şi au avut (mare-G1
N) război la Rîmnicul Sărat ( Să
rat-om. A K ) cu
bătrînul Ştefan
Vodă din Ţara M oldovei. Atunce
în oaste au pierit şi Ţepeluş vodă
si au fost izbînda lui Stefan vodă
(şi au biruit Ştefan Vodă şi au pie
rit Ţepeluş Vodă-N) Io Ştefan Voe
vod bătrînul au săzut aici în tară
domn si au dom'nit ani 16"i27•
(„Şi s-�u pus Ştefan Vodă domn
aici în Tara Românească si au dom,
'
nit ani 16" -N) .

'

'

„

Remarcăm că expresiile „ au biruit Ştefan voievod" şi „au pierit Ţe
peluş " sînt redate aidoma. Presupunerea c ă aceste ştiri despre războiul de
la Rîmnic s-au datorat pisaniei bisericii lui Ştefan cel M are din acest oraş 1 28
nu poate fi luată în consideraţie, deoarece Ţepeluş nu a murit la Rîmnic,
ci la Glogova, ucis de boierii mehedinţeni şi o pisanie contemporană nu
putea să consemneze un neade\·ăr. Găsim însă informaţia falsă a morţii lui
Ţepeluş la Rîmnic în Cronica moldo-germană 1 29 şi în Gr. Ureche, care a
preluat-o din Eustratie Logofătul. Acesta din urmă a transcris-o dintr-o
versiune a cronicii de curte pe care a utilizat-o şi redactorul Cronicii moldo
germane din 1 502. Deoarece în Cronica moldo-germană există calificativul
„mare" în legătură cu războiul de la Rîmnic, pe care îl găsim şi în cronica
Cantacuzinilor (grupele de manuscrise G1 şi N) , dar nu în Gr. Ureche,
sîntem îndemnaţi să credem că reda ctorul lui Matei B asarab a preluat
a ceste ştiri din Eustratie Logofătul.
12 �

p. 1 04 .

G rigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei (ed. P. P. Panaitescu) , Bucureşti, 1958)

Istoria Ţării Româneşti . . , p. 4 .
G rigore Ureche, Letopiseţul .
, p . 1 05 .
12 7 Istoria Ţăi,ii Româneşti . . . , p . 4 - 5 .
128 P. P. Panaitescu, !nceputurile istoriografiei . . . , p. 203. Vezi şi Pr. Horia Constan
tinescu, O ctitorie a lui Ştefan cel Mare în Ţara Românească, în Glasul Bisericii, XXIV ( 1965),
nr. 7 - 8, passim .
12 9 Cronica moldo-germană, l a P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-române . . , p. 34.
12 5

12 6

.

.

.

.
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După domnia lui Ţepeluş, continuată cu cea a lui Ştefan cel Mare
„aici în ţară", despre care precizează că a durat 16 ani, Letopiseţul cantacu
zinesc inserează domnia lui Radu cel Mare, sărind peste cea a lui Vlad Călu
gărul, cu excepţia grupelor de manuscrise A K 1 30, care adaugă domnia
acestui voievod după Cronica Bălenilor (din care mai reproduce preci
zarea, la începutul cronicii, că „rumânii" erau „din Roma" ) 1 31 , citînd şi
„letopiseţul slovenesc" unde apare, într-adevăr, consemnată moartea şi,
prin urmare, şi domnia lui Vlad Călugărul 132• Desigur, tot din acelaşi leto
piseţ, unde era pomenită moartea lui Vlad Călugărul în 7004 (1496) , îşi
culege informaţia şi cronicarul Bălenilor, care îl inserează pe Vlad Călugărul
între domniile lui Stefan cel Mare si Radu cel Mare.
Despre Radu 'cel Mare, ultimui voievod din şirul de domni asupra
cărora Cronica lui Matei Basarab nu se opreşte în mod deosebit, aflăm că
„a făcut mănăstirea din Deal , de lîngă Tîrgovişte, foarte frumoasă, tot de
piatră cioplită . . . " , că a domnit 15 ani şi că „s-au îngropat în mănăstirea
Dealului care este făcută de <linsul".
Modificările pe care cronicarul lui Matei Basarab le-a adus unei cro
nici (care se dovedeşte şi prin aceasta anterioară mijlocului secolului al
XVII-lea) sînt evidente. El a modificat numele lui „Negru Vodă" . Tot el
a inserat ştirile din letopiseţul sîrbesc privitoare la Dan şi la Mircea cel
Bătrîn, deşi data morţii primului nu convine cronologiei voievozilor, iar
războaiele pe care le atribuie celui de al doilea aparţin , în realitate, lui
Ioan de H unedoara. Mentiunea mănăstirii Cotmeana ca ctitorie a lui Mircea
cel Bătrîn este de aseme�ea un adaos al cronicarului lui Matei Basarab, în
textul anterior originar existînd numai mănăstirea Cozia, aşa cum o dove
deşte propoziţia „ s-au îngropat la mănăstirea lui, la Cozia", din care de
ducem că de o singură mănăstire fusese vorba anterior. În sfîrşit, menţiunile
din Eustratie Logofătul (care nu puteau fi anterioare anului 1633) sînt
preluate cu aceeaşi neglijenţă : se consideră că Ştefan cel Mare „s-a pus
domn" în Ţara Românească, deşi versiunea modelului era „a pus mun
tenilor domn".
Dar cronicarul din 1653 nu intercalează numai ştirile de mai sus ;
el conferă anii fantezişti de domnie ai lui Ţepeluş din cronica pe care o
are de model lui Ştefan cel Mare , lăsînd pe voievodul muntean fără speci
ficarea intervalului în care fusese pe tron , ceea ce este în afara schemei
acestei cronici. În lucrarea anterioară , cei 16 ani erau atribuiţi lui Ţepeluş
al cărui nume se afla lingă anii de domnie , fără interpolaţia din 1653.
Tot acest cronicar din 1653 suprimă domnia lui Vlad Călugărul, vom ve
dea pentru ce motiv.
Trebuie să avem în vedere şi modificările cronicarului din 1665, cel
care introduce interpolaţia cu „Basarabii din dreapta Oltului", care supri
mă menţiunea despre Alexandru că , , a fost de felul lui cîmpulungean",
care datează moartea lui Dan si înăltarea mănăstirilor Cozia si Cotmeana .
'

1 30

131
132

.

Istoria Ţării Româneşti . . , p. 5, aparat 2.
Ibidem, p. 1, aparat 3.
P. P. Panaitescu, lnceputurile istoriografiei .

'

.

.
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Dar intervenţia cronicarului lui Matei Basarab asupra domniilor lui
Dan , Mircea cel Bătrîn , Laiotă Ţepeluş şi Vlad Călugărul a fost însoţită
de asemenea de o modificare a pasajului în legătură cu „ Negru Vodă"
din cronica anterioară.
Comparaţia paragrafului despre „ Radu Negru Vodă'' , pe care am
reusit să-l reconstituim al Cronicii lui Matei Basarab cu o informatie
ant�rioară mij locului secolului al XVII-lea ne permite să deducem că , 'în
afară de modificarea numelui de „Negru" în „ Radu Negru" şi o ciuntire
a începutului cronicii , pe care o observă şi o mărturiseşte cronicarul Băle
nilor (de care ne vom ocupa mai tîrziu, cînd vom încerca să reconstituim
acest început ce explică, aşa cum ne-am şi aştepta , numele de „Negru
\'odă")
. , , redactorul din 1653 a operat şi o modificare a datei „ descălecan1 .
Într-adevăr cronicarul raguzan Giacomo Luccari133 menţionează în
lucrarea sa că întemeierea Tării Românesti a avut loc în anul 1 3 1 0. În
aceeaşi scriere găsim şi „ de�călecarea" M�ldovei întîmplată după Luccari
în 1358 (un an diferenţă faţă de versiunea cronicilor moldoveneşti ( 1 359)
obtinut din scăderea a 5509 ani din anul bizantin 6867 , în loc de 5508 ,
ce � a ce nu este tocmai o greşeală şi ne dovedeşte nouă că cronica mol
dovenească utilizată de informatorii lui Luccari era scrisă în limba slavonă) .
Dar anul „descălecării" dat de Cronica lui Matei Basarab era 6798 ( 1 290) .
Care dintre aceste date aparţineau cronicii originare ?
Aşa cum arată P. P. Panaitescu 134, cronicarul lui Matei Basarab a
luat ca puncte limite ale şirului de voievozi din secolele XIV şi XV anul
„descălecării" 1290 şi moartea lui Radu cel Mare ( 1 508) , al cărui mormînt
cronicarul îl cunostea. Anii de domnie inserati între aceste două limite
acopereau exact c�i 2 18 ani care despart anul i 290 de 1 508. În cronologia
Cronicii Bălenilor, care este identică cu cea a Letopiseţului cantacuzinesc
pînă la domnia lui Ţepeluş inclusiv, cei trei ani de domnie ai lui Vlad Călu
gărul deplasează la 1 5 1 1 moartea lui Radu cel Mare, ceea ce vădeşte - o
dată mai mult - că Cronica lui Matei Basarab nu a avut inserată domnia
lui Vlad Călugărul, deşi - aşa cum am arătat - despre Vlăduţ se preciza
că este „feciorul lui Vlad Voievod Călugărul" .
Această suprimare a anilor lui Vlad Călugărul n e permite s ă dedu
cem că noua cronologie a domnilor era alta decît cea din cronica anterioară.
Această nouă cronologie a determinat desigur şi modificarea anului „ descă
lecării ' ' .
P.P. Panaitescu 135 arată că î n hrisovul său din 1 2 aprilie 1 636 Matei
Basarab, reînnoind privilegiile cîmpulungenilor, menţionează şi documentul
voievodului Mihail, eludîndu-i cifrele zecilor si unitătilor, ca si antecesorii
săi Radu Mihnea (hrisovul din 7 mai 1615) Şi Leon ' Vodă (din 26 august
1630) . Astfel documentul din 1 4 18/ 1 420 (6926 -6928) apărea emis în 6900
....

. ,

( 1 392) .

133 Vezi nota 6.
1 34 P. P. Panaitescu, Începuturile istoriografiei
1 35 Ibidem, p. 200.

...,
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Matei Basarab adaugă ştirea inexactă a unui hrisov anterior al „răpo
satului Radul Negrul voievod", pe care îl datează 6800 ( 1 292) , scăzînd un
secol de la data pe care hrisoavele din 1615 şi 1630 o atribuiau lui Mihail
(6900) .

Data de 6800 ( 1 292) este luată ca punct de reper de Matei Basarab
însuşi, atunci cînd într-o poruncă dată mănăstirii Tismana la 22 aprilie
1647 susţine că ar fi văzut „cartea răposatului Negru Voievod, cînd au fost
cursul anilor 6802" 136 ( 1 293 - 1 294) . De asemenea ea constituie punctul
de plecare al cronicarului din 1653 - aflat prin urmare în preaj ma curţii - ,
care scăzînd doi ani (interval pe care l-a considerat necesar între emiterea
hrisovului din 6800 ( 1 292) şi „descălecarea" anterioară) din 1292, aj unge
la data 1290, cea pe care o consemnează în fruntea letopiseţului său 137•
Prin urmare cronicarul a modificat nu numai numele lui „Negru Vodă"
din letopiseţul pe care l-a preluat, ci şi data „ descălecării", conformîndu-se
hrisovului din 12 aprilie 1 636.
Dacă considerăm anul 1 3 10, cel consemnat de Luccari 1 3 8 , ca cel al
începutului cronicii anterioare, vom înţelege modificările pe care cronicarul
lui Matei Basarab le-a operat pentru a-i substitui anul 1290.
Într-adevăr, între 1 3 10 şi 1508 erau 198 de ani de împărţit la diverşi
voievozi care alcătuiau cronologia letopiseţului originar, în vreme ce cro
nicarul lui Matei Basarab avea la dispoziţie 2 18 ani (cu 20 mai mulţi) pentru
intervalul 1 290- 1508. Acest cronicar nu a încercat să schimbe anii de dom
nie ai voievozilor, ci a respectat datele primite, suprimînd însă domnia
unui voievod şi adăugind un altul. El face să dispară domnia de trei ani a
lui Vlad Călugărul, pe care o consemnau cronicile sîrbeşti şi pe care cro
nicarul Bălenilor a regăsit-o, scăzînd din 1 496 (anul consemnat de aceste
cronici) anul 1 493, cel al sfîrşitului fantezistei domnii a lui Ştefan cel Mare
în Ţara Românească, pe care îl putea obţine adunînd domniile de la „ des
călecare" pînă în acest moment. Motivul acestei suprimări nu ne este cunos
cut. Nu este însă exclus ca redactorul din 1 653 să fi văzut în numele lui Vlad
succedînd lui Ţepeluş greşeala unui redactor care a repetat numele lui Vlad
Ţepeş (unele grupe de manuscrise utilizează în paragraful referitor la Vlad
Ţepeş atît această poreclă, cît şi pe cea de Ţepeluş) şi pentru a-l corecta a
scos din cronologie această domnie .
Oricum, după suprimarea celor trei ani a i domniei lui Vlad Călugărul,
cronicarul avea de acoperit 23 de ani pentru a coborî „descălecarea" de la
anul 1310 la 1290.
Or aceşti 23 de ani de domnie el îi conferă voievodului Dan, care prin urmare - nu a existat în cronica precedentă, dar pe care cronicarul a
socotit că trebuie să îl insereze între Mihail şi Alexandru. Aşadar Cronica
lui Matei Basarab avea un voievod în plus faţă de modelul său, pe Dan>
şi unul în minus, pe Vlad Călugărul.
136
1 37
1 38

La N. Stoicescu, Bibliografia monumentelor feudale . . . , p. 374, nota 1 80.
P. P. Panaitescu, lnceputurile irtoriografiei . . , p . 200.
Vezi nota 6.
.
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Ce a determinat inserarea lui Dan printre cei mai vechi domni ai Ţării
R omâneşti ? Care este semnificaţia absenţei lui în vcchea cronică şi a prezenţei
în cea nouă de la mij locul secolului al XVI I-lea ?
Explicaţia nu poate fi decît c ă vechea cronică craiovească despre Radul
de la Af umati, care vădeste un caracter laic, fiind o cronică boierească, nu a
ai•ut în vede�'e tradiţia n ;ănăstirii Tismana, ci ştirile din Cîmpulung.
Cu nemea însă - după 1 525
se conturează o tradiţie monastică,
polarizată în j urul Tismanei, considerată „cea mai vech e aşezare mănăsti
rească din Ţara lfomânească" 139, tradiţie care îşi dispută întîietatea cu
cea a cronicii din 1 525.
Aşa cum v o m vedea 1 4 0 , în evoluţia concepţiei despre „ descălecare"
şi despre „primul întemeietor " , după mij locul secolului al XVI-lea, tradiţia
Tismanei ascende asupra celei a Cîmpulungului, şi „ N egru Vodă" capătă
identitatea lui l\adu I. Este firesc ca la mij locul secolului al XVII-lea.
cronicarul lui )latei Basarab, care modifică numele lui „ N egru Vodă" în
„ lfadu K egru Yodă " , consfinţind astfel victoria întemeietorului Tismanei,
să consemneze printre primii voievozi şi pe fratele său Dan I, despre care
se ştia în mod precis că a domnit după Radu I . La 22 aprilie 1647 Matei
Basarab arată că a văzut „cartea lui Dan voievodul, fiul lui Radu voievod" 141 .
Constantin Şerban declară, de asemenea, într-un hrisov din 13 aprilie 1656
că văzuse un hri so\· de la D an voievod „fiul lui Radu Negru" 14 2 de la leatul
6894 ( 1385) . Deosebirea între formularea numelui lui Radu I la Matei
B asarab şi Constantin Şerban provine din faptul că în 1653 apăruse Cronica
lui J.11 atei Basarab, unde R adu I devenea în mod oficial „ Radu Negru" .
Dar Dan l i ) nu este inserat numai în cronică, ci cîtăva vreme înainte
de 1653 el este zugră\·it şi în tabloul votiv al bisericii mănăstirii din Cîmpu
lung - aşa cum vom vedea 1 4 3
alături de tatăl său „ Radu Negru" . Tra
diţia Tismanei apare aşadar la lumină, triumfătoare, în timpul domniei
lui Matei Basarab, care vădeşte importante preocupări pentru trecutul
Tării Românesti.
-

-

'

.

„NEG RU VODĂ" Î N DIFERITELE SCRI ERI ŞI RE PREZEN TĂRI
D I N SECOLELE XVI ŞI XVII
Nu numai critica internă a Letopiseţului cantacuzinesc ne vădeşte că
partea de la început, cuprinsă între „descălecare" şi moartea lui Radu cel
Mare ( 1 508) , a fost redactată în 1525, o dată cu restul letopiseţului despre
Radu de la Afumaţ i , ci şi o serie de ştiri sau reprezentări anterioare Cronicii
lui JJfatei Basarab din 1653, care reflectă elemente din chiar începutul acestei
cronici, unde este vorba de „N egru Vodă" şi înfăptuirile sale. Trebuie să
1 39
Ul

141
14 2

14 3

D . I . R . , B , X V I , V,

Vezi p . 1 58.
Vezi nota 1 36.
Ibidem .
Vezi p. 1 32 .

nr. 468, p . 452.

https://biblioteca-digitala.ro

31

„ NEGRU-VODA"

129

subliniem de la început că toate referinţele care ni s-au păstrat în legătură cu
începutul cronicii din 1 525
am văzut că ştiri despre domnia lui Radu
de la Afumaţi apar în cronica lui Macarie din 1 552
corespund cu
exactitate elementelor din începutul cronicii lui Matei Basarab fără adao
suri care să amplifice aceste e1emente şi să vădească „tradiţia" unui „des
călecat" ceea ce vădeşte că a existat un izvor scris al lui, cronica din
1 525. Parcurgînd aceste reflexe fragmentare ale paragrafului despre „Negru
Vodă" din Cronica despre Radu de la Afumaţi putem reconstitui însuşi
conturul „descălecătorului" care adunat din crîmpeie se recompune în
fata ochilor nostri.
-

-

.

.

<)

Într-o lucrare recentă144 s-a arătat că portretele din pronaosul supra
lărgit al bisericii lui Neagoe din Curtea de Argeş au fost zugrăvite în trei
faze, prima aparţinînd lui Radu de la Afumaţi, cînd au fost reprezentaţi
Neagoe cu Despina, cneazul Lazăr şi cnejina Miliţa, Nicolae-Alexandru şi
Mircea cel Bătrîn, Vlad Ţepeş, Radu cel Mare, precum şi ctitorul picturii
însuşi, Radu de ]a Afumaţi cu soţia sa Ruxandra ; cea de a doua fază
a aparţinut domniţei Ruxandra şi mitropolitului Anania cărora le dato
răm reprezentarea lui Petru (Radu Paisie) cel de al doilea soţ al Ru
xandrei şi a fiului său Marcu, a lui ,,Negru Vodă" şi doamnei sale Ana,
a lui Theodosie, Vlad Înecatul şi Vlad Vintilă de la Slatina precum şi a
lui Vladislav III. În sfîrsit, în cea de a treia fază, Alexandru I I Mircea
alătură portretului său p� cel al tatălui său Mircea Pretendentul.
Cea de a doua fază, zugrăvită puţină vreme după moartea lui Radu
Paisie ( 1545) , al cărui portret călugăresc se putea vedea şi în paraclisul Sf.
Petru şi Pavel, alături de cel al fratelui său şi primului ctitor al acestui
locaş, Radu de la Afumaţi, a însumat cîteva portrete ale familiei lui Neagoe
B asarab (Radu Paisie cu fiul său Marcu, Theodosie) , care se aflau în încă
p erea mormintelor acestei familii, precum şi chipurile unor domni (Vlad
înecatul, Vlad Vintilă de la Slatina, Vladislav III) , în afară de gropniţă,
în colţul sud-vestic al pronaosului supralărgit.
Dacă semnificaţia reprezentării cneazului Lazăr şi cnejinei Miliţa
(strămoşii Despinei, soţia lui Neagoe Basarab) se leagă de prestigiul ecumenic
al acestor strămoşi, ctitori de biserici în ţara lor, dar, în primul rînd, susţi
nători ai lumii ortodoxe, reprezentările tabloului înfăţişînd pe Radu Negru
şi pe „doamna Ana" ca pandant al tabloului cu Radu Paisie şi fiul său
Marcu, precum şi cele ale voievozilor (Nicolae) Alexandru, Mircea (cel Bă
trîn) , Vlad Ţepeş şi Radu (cel Mare) , nu au fost pe deplin lămurite.
Desigur că inscripţia iniţială a chipului de pe pilastrul estic al încă
perii sudice cu morminte a lui Neagoe s-a referit la „N egru Vodă" şi că
portretul a fost transpus din biserica Sf. Nicolae Domnesc, după ce inscripţia
voievodului Vladislav I şi cea a doamnei sale fuseseră degradate. Ştergîn144 Pavel Chihaia, Semnificaţia portretelor din biserica mănăstirii A rgeş, în Glasul
ricii, XXVI ( 1967 ) , nr. 7 - 8, p. 788 - 799, passim.
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du-se numele celor reprezentaţi, dar nu titlurile lor, se vădeşte că acela care
a operat schimbarea a văzut în cele două personaj e zugrăvite pe vechii
ctitori ai bisericii. Aşadar cel care a scris în dreptul chipului lui Vladislav
I „Negru Vodă", cîtăva vreme înainte de zugrăvirea lui Radu Paisie în
biserica lui Neagoe (deci foarte probabil înainte de 1545, anul exilului
fostului egumen şi voievod) , a ştiut că „Negru Vodă" trece drept ctitorul
vechii biserici lingă care şi-a înălţat „curte domnească şi case domneşti" ,

prin urmare citise Cronica despre Radu de la Afumaţi, apărută de două
decenii .

Este interesant faptul că precursorului lui Neagoe, marelui ctitor al
ortodoxiei, cneazului Lazăr, i se hotărăşte ca pandant „Negru Vodă" înte
meietorul Ţării Româneşti. Spiritului de ecumenicitate ortodoxă, stimulat
de înrudirile cu casa sîrbească, i se adăugau preocupările pentru trecutul
Ţării Româneşti, favorizate chiar de Cronica despre Radu de la Afumaţi.
Constatăm astfel că această primă cronică a Tării Românesti cores
punde unor preocupări reale în privinţa începuturilor �cestei ţări şi marchează
trecerea de la o cultură aproape în exclusivitate religioasă, de coloratură bi
zantină (aparţinînd adesea redactorilor bulgari sau sîrbi) la o cultură laică,
legată de realităţile Ţării Româneşti, polarizînd interesul pentru trăsăturile
ei, care încep a fi definite ca atare.
Dar tot această cronică a inspirat înşiruirea de portrete ale lui Ale
xandru (Nicolae) , Mircea (cel Bătrîn) , Vlad Ţepeş şi Radu cel Mare pe
peretele vestic al pronaosului lărgit. Dovada acestor legături dintre cronică
şi portretele vechilor voievozi din Argeş o vom afla studiind portretele
ctitoriceşti care s-au succedat în cele trei biserici ale mănăstirii din Cîm
pu lun g.
Î n actuala biserică Domnească din Cîmpulung-Muscel construită
în anii 1828 - 1832 apar zugrăvite de Antim Ghermano, în 1834, urmă
toarele portrete : pe peretele vestic „ Radu Negru Vodă" şi Nicolae Alexan
dru, ţinînd modelul bisericii, precum şi Matei Basarab şi doamna Elina,
avînd în mijloc de asemenea un chivot ; pe faţa vestică a pilastrului nordic
Pană Costescu, ctitorul refacerii din 1828 - 1832 ; iar pe faţa vestică a pilas
trului sudic Melchisedec, primul egumen al bisericii înălţate de către Matei
Basarab 145 • Deşi modelele bisericilor ţinute în mină de cele două perechi
sînt convenţionale (ele reproducînd chivotul de argint al bisericii şi nu cele
două locaşuri religioase care s-au succedat) , totuşi o serie de indicii ne permit
să deducem că ele sînt copii (cu excepţia chipului lui Pană Costescu) după
imaginile din biserica lui Matei Basarab.
. . Într-adevăr, ştim că după incendiul de mari proporţii care a cuprins
b1senca în 1647, ceea ce a necesitat noi lucrări ample, importanta refacere a
fost suportată băneşte de egumenul Melchisedec, căruia însuşi Matei Ba
sarab i-a impus această participare 14 6 • Este firesc, aşadar, ca portretele
·

145 Preot

passim.

Ioan Răuţescu,

Cîmpulung-Muscel. Monografie istorică, Cîmpulung, 1 9 4 3 .

146 Relatarea lui Petru D. Baksic, din 1 648, la G. Călinescu, A ltre notizie sui missionari
cattolici nei Paesi Romeni, în Diplomatarium Italicum, I I , Roma, 1 930, p. 373 .
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votive, zugrăvite după reconstruirea parţială a bisericii, să fi avut printre
ele şi pe cel al egumenului Melchisedec.
Chipurile lui „Radu Negru Voievod" şi a lui „Nicolae Alexandru"
au fost copiate în 1790 - 1 792 şi transpuse în bisericuţa de piatră de la
Stoeneşti-Muscel de către Giorgio Venier 14 7 • Ulterior, la 1859, aceste
imagini au fost acoperite, dar mai înainte s-au făcut după ele copii pe pînză,
încît, comparîndu-le cu ceea ce s-a găsit la restaurarea din 1 9 1 2 sub actualul
strat de frescă, le-am putut reconstitui. „Radu Negru Vodă" apare în costum
de secolul al .XIV-lea, dar cu coroană înaltă şi ornamente pe tivul surcotei,
foarte asemănător cu portretul din pronaosul supralărgit al bisericii lui
Neagoe, iar Nicolae Alexandru cu un mare caftan îmblănit cu guler şi apli
caţii de hermină la mînecuţe, foarte apropiat de portretul lui Alexandru I I
Mircea din acelaşi pronaos a l bisericii argeşene.
Care a fost motivul pentru care zugravii lui Matei Basarab au copiat
pentru biserica din Cîmpulung portretul lui Alexandru I I Mircea, lîngă
care au pus inscripţia „Nicolae Alexandru" ? Desigur, la mijloc a fost o
confuzie. Cel care le-a indicat să transpună portretul lui „Alexandru" din
biserica lui Neagoe ştia că aici se afla copiat chipul din vechea biserică din
Cîmpulung a lui „Alexandru" (Nicolae) , dar zugravii au luat chipul celuilalt
„Alexandru" (II Mircea) , cu care începea şirul de portrete, drept al celui
mai vechi „Alexandru" şi l-au reprodus în locaşul din Cîmpulung.
Avem prin urmare o dovadă că chipul lui „Alexandru" (Nicolae) în
costum de secol XIV, din biserica lui Neagoe, semăna cu cel din vechea
biserică din Cîmpulung, dărîmată de cutremur în 1 628, unde, prin urmare,
se mai vedea portretul acestuia 148• Dar voievodul „Alexandru" (Nicolae)
era reprezentat ţinînd chivotul bisericii împreună cu cel mai mare fiu al
său, tot astfel cum la Cozia, Mircea cel Bătrîn- căsătorit cu o doamnă catolică;
de origine ungară - ţinea modelul bisericii împreună cu fiul său Mihail.
O altă dovadă că vechiul ctitor nu era însotit de sotia ci de fiul său, sînt
legendele în legătură cu „doamna catolică � lui Negru Vodă" , despre care
glăsuiesc documentele cîmpulungene. Fiul mai mare al lui Nicolae Alexandru
trebuia să fie Vladislav I, cel care se va zugrăvi mai tîrziu în naosul bisericii Sf.
Nicolae Domnesc, reprezentînd şi pe tatăl său - al cărui chip zugrăvit
îl vor lua din Cîmpulung - în pronaos. Că Vladislav apărea în tabloul votiv
din biserica cîmpulungeană ne-o confirmă Luccari 14 9, care scrie, după
informatorii săi, că fiul lui „Negru Vodă" este Vlaicu, întemeietorul cetăţii
Giurgiului şi al unei alte cetăţi către Rîşnov (probabil Branul, după cum
vom vedea) , oricum nu departe de Cîmpulung, de tradiţia Cîmpulungului.
Acest Vlaicu nu avea cum apare altfel „fiu al lui Negru Vodă", deoarece
actul Vodiţei al lui Vladislav I din 1374 15 0 nu este datat.
147 Pavel Chihaia, Cetatea şi schitul lui „Negru Vodă" de la Cetăţeni-Muscel, în Glasul
Bisericii, XXVIII ( 1969) . nr. 1 - 2, p. 1 1 9.
148 Î n hrisovul din 1 0 aprilie 1647 (Arh. st. Buc„ ms. 204, f. 7 6 - 80) Matei Basarab
arată că biserica avea „pre dinlăuntru . . . zugrăvire foarte frumoasă".
149 Vezi nota 6.
l.IO Documenta Romaniae Historica (o vom menţiona în continuare D.R.H . ) , B, I, nr. 6,
p. 1 7 - 1 9.
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Zugravii lui Matei Basarab au pictat un chip de copil lingă „Negru
Vodă" (desigur după indicaţiile preoţilor, care văzuseră tabloul votiv din
biserica anterioară) , pe care l-au numit, după actele Tismanei, „Dan vodă,
fi ul 1 ui Radu Negru Vodă", voievod pe care îl va insera în şirul domnilor
în aceeaşi epocă, după cum am văzut, şi Cronica lui Matei Basarab.
Mitropolitul Neofit arată în 1 747 că lingă chipul lui „ Radu Negrul
Voevod" se afla cel al lui Dan „fiul lui Negrul voievod" 151 , iar banul Mihail
Cantacuzino scrie în 1 774 că acest Dan „e numit fiu al lui Radu Vodă
Negru, numaii. că în letopiseţ este pus greşit la anul 1333, de unde se vede că
fiul lui Radu 'Vodă nu poate să fie în acest an, adică o sută optsprezece ani
după tatăl său" 152 •
Noi ştim în prezent că la zugrăvirea bisericii cîmpulungene nu se
alcătuise încă Cronica lui Matei Basarab din 1653, unde Dan apare la
mai bine de un secol după tatăl său.
Datarea începutului cronicii slave a Ţării Româneşti , scrisă în cursul
anului 1 525, puţină vreme înainte de căsătoria lui Radu de la Afumaţi cu
Ruxandra, ceea ce îi atrage fidelitatea Craioveştilor, ne permite noi deducţii
în legătură cu semnificaţia portretelor zugrăvite în biserica lui Neagoe din
porunca lui Radu de la Afumaţi către 18 septembrie 1526 . Ni se pare firesc
ca letopiseţul scris cu un an mai devreme, sau poate nici atît, să fi inspirat
nu numai ordinea portretelor care trebuiau să înfăţişeze pe vechii voievozi
ai ţării, dar şi locaşurile de unde puteau fi reproduse aceste chipuri. „Negru
Vodă" şi urmaşul său Mihail nu aveau portrete care să poată fi reproduse.
„Descălecătorul" se născuse prea de curînd ca să încuraj eze plăsmuirile
portretistice sau modificările de inscripţii pe care le vom constata mai tîrziu .
Dar sînt reproduse chipurile lui Alexandru, din biserica Domnească cîmpu
lungeană, deoarece în cronică se specifică faptul că acest voievod era „de
felul său cîmpulungean", şi cel al lui Mircea cel Bătrîn, de „la mănăstirea
lui, la Cozia" . Voievodul următor din cronică, Vlad Ţepeş, va fi şi el repre
zentat pe stîlpul sudic al zidului vestic al pronaosului supralărgit (înlocuit
ulterior cu chipul episcopului Iosif) . Următorii cinci voievozi din cronică nu
au fost incluşi în galeria de portrete, dar al şaselea era Radu cel Mare, tatăl
ctitorului, al lui Radu de la Afumati.
Prezenţa lui Ţepeş printre portretele poruncite de către Radu de la
Afumaţi, al cărui bunic, Vlad Călugărul, fusese un înverşunat rival al acestui
voievod, ne vădeşte că letopiseţul despre Radu de la Afumaţi din 1 525 a
inspirat aceste chipuri şi că voievodul mort la Rîmnic a considerat oficială
această scriere craiovească. Probabil că imaginea lui Ţepeş provenea de la
biserica din Tîrgşor sau de la un alt monument dispărut.
Oricum, prima dovadă, pe scara timpului, că începutul Letopiseţului
cantacuzinesc a existat cu o structurare asemănătoare înainte de toamna
anului 1526 sînt cele patru portrete de la Argeş (al lui Alexandru (Nico�51 l\Iitropolitul Ungro-Vlahiei Neofit I, Notele de călătorie ce am făcut prin eparhia
aceasta, în Biserica Ortodoxă Română, I I I ( 1877 ) , nr. 5, p. 1 80 .
152 Banul Mihai Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, traducere după textul grecesc
al ediţiei critice, în pregătire de Alex. Elian, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
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lae) , Mircea (cel Bătrîn) , Vlad Ţepeş şi Radu (cel Mare)) , a căror succesiune
corespunde celei din letopiseţ. Adaosul ulterior, pe la mijlocul secolului al
XVI-iea, a chipului lui „Negru Vodă" , ne vădeşte că s-a urmărit completarea
şirului primilor voevozi ai Ţării Româneşti, zugrăvindu-se la loc de onoare,
capătul de început al acestui şir, însuşi „descălecătorul" ţării.
Acest adaos al lui „Negru Vodă" lîngă chipul cneazului Lazăr nu
este oare un indiciu că, în cadrul larg al ecumenicităţii balcanice, cultura
românească începea să-şi caute propriul ei făgaş, propriile izvoare ? Nu
intîmplător, către sfîrşitul secolului , vor apare primele scrieri de literatură
română.
o

Fenomenul de conturare a unei „constiinte nationale" - cu rela
tivitatea pe care trebuie s-o avem în vedere co�sid�rînd ;ealităţile medievale
din Tara Românească - este evident si dacă urmărim hrisoavele mănăstirii
Tis�ana. Intr-adevăr, pînă la sfîrşit�l secolului al XV-lea sînt invocaţi,
în sprijinul dreptului de stăpînire al bunurilor acestei aşezări mănăstireşti,
voevozii donatori, specificîndu-se chiar gradul de rudenie cu domnul care
semna hrisovul 153• Astfel, în documentul din 26 martie 1505, Radu cel
Mare invocă pentru dreptul de stăpînire „a bălţii numită Bistreţ" autori
tatea hrisovului emis de „străbunicul" său „marele Io Mircea Voevod" 154•
Mihnea cel Rău dăruieşte însă aceeaşi baltă la 26 iunie 1 508 pentru că „le-a
fost legea încă din zilele bătrînilor domni şi au ţinut cum este mai sus
scris" 155• În sfîrşit, în porunca din 16 august 1 528, Radu de la Afumaţi
exprimă vechimea moşiilor mănăstirii evocînd trecutul acestei aşezări „pen
tru că iaste bătrînă şi dreaptă moşie de moştenire încă de la întîia alcă
tuire a sfîntului loc" 156 • Cronica din 1525 nu căpătase autoritatea unei scri
eri care să fie invocată la o j udecată.
Dar dintr-un hrisov din 3 noiembrie 1 533 (deci înainte de a se fi
continuat cronica din 1525, prin adaosul din 1 545) deducem că scrierea
despre începutul Ţării Româneşti apăruse. Voievodul Vlad Vintilă de la
Slatina dăruieste mănăstirii Govora mosiile Glodul si Hinta deoarece îi
erau „vechi şi ' drepte ocine încă din zil�le de demul( de cÎnd este Ţara
Românească şi de cînd s-a zidit întîi sf. mănăstire' ' 157• Voievodul raportează
prin urmare întemeierea mănăstirii, pe care o găsim şi în hrisovul din 1 6
august 1 528, la aceea a Ţării Româneşti. Două acte ale lui Mircea Ciobanu
pentru mănăstirea Tismana, emise la 1 şi 6 iunie 1 547, curînd după suirea
sa pe tron, arată că pentru a da hotărîrea de j udecată a cercetat „cărţile
primilor şi vechilor sfinţi răposaţi părinţi" şi a aflat că moşiile sînt „drepte
ocine şi averi" ale mănăstirii Tismana „încă de la întemeierea Ţării Ro
mâneşti" 158•
153 D. R.H., B,
I , passim.
154 D.I. R., B, XVI, I, nr. 22, p. 28.
155 D.I. R., B, XVI, I, nr. 46, p. 45.
15& D.I. R . , B. XVI , II, nr. 47, p. 5 1 .

157 D.I. R., B,
158 D . I . R . , B.

XVI , I I , nr. 1 49, p . 150.
XVI , I I , r.r. 3i2, p. 3�4 ; ibidtm, r. r . 374, p. 356.
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Dar încă din 1 552 avem dovada că începutul Cronicii despre Radu
de la Afumaţi consona cu cel pe care-l va prezenta peste mai bine de un
secol Cronica lui Matei Basarab. În acest an, acelaşi în care apar, după
cum am văzut, menţiunile din Cronica despre Radu de la Afumaţi în Cro
nica lui Macarie, se redactează, tot în Moldova, o scriere istorică, care utili
zează letopiseţul de la Putna (scris în vremea lui Ştefan cel Tînăr ( 1 5 1 7 1527) ) , aducîndu-1 la anul 1552 şi adăugindu-i o introducere mai dezvoltată

în locul laconicului „descălecat " al lui Dragoş Vodă. Această scriere în
limba slavonă s-a pierdut , dar ea a fost utilizată de redactorul Cronicii
m oldo-polone 159 (care trunchiază introducerea) , de Giacomo Luccari 160 ,
precum şi de cel care a întocmit spre sfîrşitul veacului cronica - de ase
menea în limba slavă - pe care o va traduce în ruseşte cel care va da la
iveală Cronica moldo-rusă, inserată în letopiseţul rusesc Voskresenskaia
Letopis 161 . Or, în această cronică din 1 552, reprodusă fragmentar de Cro
nica moldo-polonă, de Giacomo Luccari şi de cronica slavă devenită Cronica
moldo-rusă, citim că „Dragoş Voievod a întemeiat cel dintîi oraş pe rîul
Moldova şi după aceea a întemeiat oraşul Baia şi alte oraşe pe rîuri şi la
izvoare. Şi s-a făcut pecetie voievodală în toată ţara, cu capul de bou r .
S i a domnit c a voievod doi ani" l62 .
'
P. P. Panaitescu îsi mărturiseste nedumerirea într-o notă, scriind :
„Nu se arată care era a�est oraş : e ' posibil ca să fie o exprimare greşită
datorită unui copist şi pasaj ul întreg să se refere la Baia, care ar fi fost
astfel, după părerea autorului cronicii, cel dintîi oraş din Moldova. I . Bog
dan crede că s-a omis numele Boureni, care apare la Ureche dar care nu era
oraş" 16 3 • Este adevărat că Eustratie Logofătul - al cărui letopiseţ mol
dovenesc îl preia Grigore Ureche - inspirîndu-se din Cronica moldo-rusă
(versiunea slavă din Moldova) , menţionează satul Boureni, apoi Baia.
Dar Bourenii sînt un adaos personal , deoarece, dacă privim harta constatăm
că acest sat (pe care Eustratie Logofătul l-a hotărît ca loc al „descălecării")
care se află într-adevăr în apropierea rîului Moldova este situat mult mai
la vale decît oraşul Baia, încît este absurd să ne închipuim că coborînd mun
tele, cei care au întemeiat Moldova au poposit iniţial la Boureni în locul
din vale, apoi au suit către izvoare, pentru a întemeia Baia. Este firesc,
după cum ne arată „descălecatul" muntean , ca succesiunea oraşelor înte
meiate să fie de la munte la şes (Cîmpulung, Argeş) şi nu invers.
Presupunem, prin urmare, că traducerea în ruseşte a cronicii slave
moldoveneşti, care avea înglobată cronica din 1 552, a fost bună. Singura
explicaţie verosimilă este că, avînd în faţă modelul „descălecatului" mun
tean, redactorul cronicii din 1 552 a menţionat numele unui singur oraş pe
1 59

Cronica moldo-polonă la P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-române . . . , p. 1 64 - 187.

160 Vezi nota 6. Vezi mai departe p. 1 5 1 .
161 Cronica moldo-rusă la P.P. Panaitescu, Cronicile slavo-române
162 Ibidem, p. 1 60.
163 Ibidem, p. 1 60, nota 1 .
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rîul Moldova, pe celălalt - inexistent de fapt - lăsîndu-1 nenumit. Alătu
rarea pasajelor respective din Cronica despre Radu de la Afumaţi şi cea din
1 552 este concludentă :
Cronica din

Cronica despre Radu de la Afumaţi

(Negru Vodă) „ . . . p ogorîndu-se pe
apa Dîmboviţii . . .
întîi a u făcut orasul ce-i zice Cîm'
pulung. . .
de acolo au descălecat la Argeş„ .
Iar noroadele. . . s-au tins în j os
preste tot locul de au făcut oraşe
şi sate pînă în marginea Dunării.„" 164

1 552

(Dragoş) „a întemeiat cel dintîi
oraş pe rîul Moldova şi după aceea
a întemeiat orasul Baia
si alte oraşe pe rîuri ş1 la izvo
�re" 16s .

Deoarece schema acestor pasaj e corespunde realităţilor geografice
din Ţara Românească, dar nu celor din Moldova, este legitimă deducţia
noastră că letopiseţul moldovenesc din 1552 s-a inspirat di.n modelul mun
tean şi nu invers. Este firesc ca Cronica despre Radu cf,e la Afumaţi să fi
fost utilizată în acelaşi an ( 1 552) atît de Cronica lui Macar'ie, cît şi de cea
preluată mai tîrziu de Cronica moldo-polonă şi de cea moldo-rusă. Prezentarea
„descălecatului" în aceeaşi formă în scrierea moldovenească din 1 552 şi în
letopiseţele munteneşti care ni s-au păstrat ne vădeşte - o dată mai mult
- că unele pasaj e din Cronica despre Radu de la Afumaţi au �j uns pînă la
noi nealterate.
·

o

Pentru prima oară în scrierile din Ţara Românească „Negru Vodă"
apare ca întemeietor al Ţării Româneşti într-un hrisov al mănăstirii Tismana
din 8 ianuarie 1569, în care, j ustificînd hotărîrea sa, favorabilă mănăstirii,
Alexandru II Mircea arată că moşia Elhoviţa „i-a fost dreaptă ocină . . .
încă de la întemeierea Ţării Româneşti, întîi de la Negru Voievod şi apoi
de la toti domnii care au fost mai înainte" 166 .
Este evident că scrierea în care „N egru Vodă" apărea ca „descălecă
tor" nu putuse fi redactată în scurtul interval care desparte suirea sa pe
tron (3 iulie 1568) , urmată la scurtă vreme de măcelul boierilor care a antre
nat o serie de tulburări interne, de documentul din 8 ianuarie 1 569. Această
scriere nu putuse fi redactată nici în timpul domniei adversarului său Mircea
Ciobanul sau a fiului acestuia Petru cel Tînăr, care domnesc succesiv .între
anii 1545 şi 1568. Alexandru II Mircea nu ar fi invocat autoritatea unei
istorii scrise în vremea domniei adversarilor săi, ceea ce ne duce iarăşi către
Cronica despre Radu de la Afumaţi .
1M Istoria Ţării Româneşti . . „ p. 2.
186 Cronica moldo-rusă . . , p. 1 60.
le& D.I.R.,
B, XVI, III, nr. 36 1 , p.

.
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Dacă în hrisovul mănăstirii Tismana de la 8 ianuarie 1569, Alexandru
I I Mircea menţionează pe „Negru Vodă" ca întemeietor al Ţării Româ
neşti, conformîndu-se astfel versiunii din Cronica despre Radu de la Afumaţi,
legînd vechimea moşiei Elhoviţa de întemeierea Ţării Româneşti (şi nu de
„Negru Vodă") , în alte două hrisoave, emise în aceeaşi zi (28 aQrilie
1576) , voievodul se referă direct la documente ale lui „Negru Vodă" . Într
unul dintre aceste acte Alexandru I I Mircea dăruieste „satul Bistretul
tot, cu tot hotarul şi cu toate bălţile de la Măceş pînă la Gîrla Repede ' şi
cu siliştea Bistreţului, amîndouă Călugărenii şi din Poporna, care este în
dreptul Ţibrului , pînă la Gîrla mare şi cu toate obîrşiile şi cozile ei. Pentru
ca acest mai-sus-zis sat Bistretul si toate băltile lui au fost de mostenire
şi vechi şi drepte ocine ale sf'. mănăstiri şi dăruite de răposatul Negrul
voievod . . . iar acum sf. mănăstire a avut pîră cu j upan lvaşco mare vornic ,
pentru acest sat mai sus-zis, Bistreţul. Şi aşa a pîrît jupan I vaşco . . . că
are şi el ocină din uscat la Bistreţul. Am cercetat şi am judecat . . . şi încă
am citit domnia mea şi vechile cărţi de ocină ale mănăstirii, cartea răposatu
lui Negrul Voievod. Şi am aflat . . . şi am văzut că satul Bistreţul este dat şi
dăruit tot, cu tot hotarul, de răposatul Negrul Voievod sf. mănăstiri, iar
j upan I vaşco, mare vornic, el n-a avut nici un amestec cu ocina Bistreţului,
însă din uscat, dar a avut numai j umătate din peşte de peste toată balta
cu sf. mănăstire, iar cu ocina Bistreţului şi cu satul Bistreţul, j upan Ivaşco,
mare vornic, nu a avut nici un amestec. Şi a rămas de lege . . . " 16 7.
A fost vorba de „un fals" al călugărilor, de un hrisov improvizat,
aşa cum susţine V. Drăghiceanu ? 168 . Nicidecum. Procesul pentru satul
Bistreţul ne vădeşte că voievodul nu putea comite personal şi nici permite
„un fals" călugărilor, deoarece cel care pierde j udecata este primul său
favorit Ivaşcu Golescu, fratele lui Albul, cel care moare luptînd pentru a
acoperi retragerea lui Alexandru I I Mircea. Este sigur că judecata a fost
imparţială - atît cit permitea epoca - şi că temeiul invocat de voievod
şi Divanul său (din care făceau parte - avînd în vedere rangul reclamantu
lui - Dobromir, fost mare ban al Craiovei, Dragomir, fost mare vornic şi
însuşi Ivaşcu, mare vornic) a fost cit se poate de autentic. Dar satul Bis
treţul nu aparţinea într-adevăr decit de puţină vreme Goleştilor.
Balta Bistreţul apare pentru prima oară în hrisovul lui Dan I pentru
mănăstirea Tismana din 3 octombrie 1385, printre daniile atribuite de către
voievodul emitent tatălui său Radu I, care - după cum au stabilit ultimile
cercetări - nu a avut vreme „scurtîndu-i-se zilele" să dea hrisov acestei
mănăstiri : „ . . . balta Bistreţ, de la Toplăţa pînă la Bîrzogîrla, mai sus de
Covacita, cu satul Hîrsomuinti"l69.
Balta Bistreţ însuma aşadar întinderile de apă cuprinse între extremi
tatea estică a actualei bălţi Cima (pe lingă Măceşul de Jos) la vest de lacul
Medeea, unde se afla gîrla Toplăţa, pînă la Bîrzogîrla ( Gîrla Repede sau
167 D . J . R. , B, XVI, I V, nr. 222, p. 220.
188 V. Drăghiceanu, Curtea domnească din Argeş
, p. 2 1 .
189
D. R.H., B , I , nr . 7 , p. 1 9 - 22. Vezi Emil Lăzărescu, Nicodim de la Tismana,
p. 27 1 .
.
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Gîrla Albă, care curgea între lacul Rastu (balta Albă) şi rîul Strîmba (pe
care se afla satul Urîţii, în prezent Negoiu)) , vărsîndu-se în partea vestică
a actualului sat Bistreţul, numit pe atunci Bistriţa (poate după numele
„ Gîrlei Repezi" care se vărsa în el) , la nord de satul bulgăresc Covaciţa,
existent pînă astăzi.
Balta Bistreţul, compusă în realitate, ca şi în prezent, din trei lacuri
(Cîrna, Nasta şi Bistreţul) , era denumită, în partea sa estică, care primea
Desnăţuiul („ Gîrla Mare " ) , „Bistreţul Mare", iar în partea vestică (în pre
zent Bistreţul) „Bistriţa" . Întregul ţinut de grinduri dintre cele trei lacuri
şi Dunăre, numit „ Grindurile" , aparţinea, de asemenea, mănăstirii 170 •
În timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn 171, mănăstirea posedă lîngă
balta Bistret, în afară de satul Hîrsomuinti, si „selistea Sălcisor" devenită .
tot în timp�l lui Mircea, „satul pe baltă' n ti mită S ălcişor" (mai probabil
„ Stănciştor" de la numele unui fost proprietar „ Stance Vrană") .
Îndată după domnia lui Mircea cel Bătrîn mai apare o localitate,
un punct obligat de trecere la graniţă, Bistreţul. La 28 octombrie 1 4 1 9
împăratul Sigismund d ă u n hrisov Tismanei recunoscîndu-i „Bistriţa"
(Bistreţul) pe considerentul că „a fost bisericească" . Împăratul hotărăşte
„să le fie ocină si să le fie uric cu tot ce tine de ea, hotarul si vama de
mărfuri si de tre�ere" 1 7 2 , cu alte cuvinte în'.tăreste mănăstirii b�lta Bistrita
şi îi recu�oaşte drepturile asupra punctului de t�ecere (aflat desigur pe loc � l
actualului sat Bistreţul) , din faţa satului vamal bulgăresc „Ţibru" (în
prezent Cibru) .
În actul lui Dan al I I-lea din 5 august 1 424 1 7 3 sînt întărite la balta
Bistreţ, în afară de satele „Hîrsova cu Sălcişorul", şi „Bistriţa cu vama"
recunoscută de Sigismund .
În documentul împăratului Sigismund din 28 octombrie 174 < 1 428 >
nu mai găsim denumirea obişnuită a satelor „Hîrsova cu Sălcişor" , ci una
nouă, generică, de „Călugăreni", sate ale călugărilor ; în hrisoavele urmă
toare apar atît vechea cît şi noua denumire. Sigismund întăreşte mănăstirii
„hotarul, vama de mărfuri si de trecere . . . tot venitul ce este la Bistrita" .
Aceeaşi vamă o vom găsi me�ţionată către sfîrşitul secolului al XV-lea alături
de vama Calafatului de la capătul „drumului Dii ului". Într-adevăr, Basarab
cel Tînăr dăruieşte un hrisov la 3 aprilie 1 480 prin care hotărăşte mănăs
tirii „să le fie vama de la Calafat cu tîrgul şi balta Bistreţul cu vama şi
balta Albă şi Jieţul şi Platăţ şi Cotlov şi Calişte . . " 1 7s .
Probabil că vama Bistretului nu constituia o asezare cu mai multi
locuitori - fiind improprie pen'.tru astfel de statornici�e - sau că la înc�
putul secolului al XVI-iea oamenii se risipiseră, deoarece la 18 septembrie
.

17 0 Localizarea diferitelor toponimice, cu ajutorul menţiunilor din documentele publicate
în D. R.H., B, I şi D . I . R . , B, XVI, ne aparţine.
171 D.R.H., B, I, nr. 8, p. 22 - 25 , nr. 14, p. 33 - 36 ; nr . 1 6, p. 39 - 42 ; nr. 22, p. 5 2 - 55.
17 2 D. R.H., B, I , nr. 47, p. 93 - 95 .
17 3 D . R.H., B, I , nr. 53, p. 104 - 1 07.
m D . R.H., B, I, nr. 62, p . 1 1 8 - 1 22.
l76 D. R:H., B, I , nr. 1 7 1 , p. 277 - 278.
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153 1 , Vlad Î neca tul permite egumenului Teofan „să facă sat la vadul
Bistreţului" 176. Dar satul nu se adunase pînă la 19 martie 1533 1 7 7 , deoarece
la această dată voievodul Vlad Vintilă stabileşte o serie de scutiri pentru
vecinii care s-ar fi stabilit pe a ceastă vatră .
Constatăm însă că la numai cinci ani după hrisovul precedent se
produce o schimbare de proprietari ai pămînturilor mănăstirii de lîngă
balta Bistret. La 17 noiembrie 1538, voievodul Radu Paisie dăruieste
boierului său: vistierul Radu (tatăl fraţilor Goleşti, Albu şi Ivaşcu) , ' ca
răsplată pentru vitejiile acestuia de la Fîntîna Ţiganului, siliştea Bistreţului
(pe care se afla vama) , împreună cu a treia parte din j umătatea cuvenită
domniei a bălţii Bistreţul şi o parte din poiana Urîţii „pînă la hotarul la
apa Strîmbei" 1 78.
Probabil însă că în timpul primei domnii a lui Mircea Ciobanul mănăs
tirea îşi recapătă pămîntul de lîngă baltă, aşa cum deducem din porunca lui
Pătraşcu cel Bun din 21 octombrie < 1554- 1557 > prin care hotărăşte
mănăstirii „satele ei, anume Bistreţul şi Călugărenii" 1 79• Satul Bistreţul
rămîne Tismc. nei şi la începutul domniei voievodului Alexandru II Mircea,
aşa cum ne încredinţează actul din 25 august 1568, cînd i se întăreşte „ju
panului I vaşco mare stolnic şi Albul Clucer şi cu fiii lor . . . să le fie satul
Urîtii . . . si din balta care se cheamă Bistretul, oricît va fi în hotarul acelui
sat 'mai s{is scris < Urîţii - P . C . > pent ;u că a miluit răposatul Radul
voievod Călugărul pe Radul clucerul, părintele boierilor domniei mele . . . " 180 .
Dar printr-un act ulterior, din 7 aprilie 1572, voievodul Alexandru
II Mircea dăruieşte Goleştilor, sprij initorilor şi marilor săi demnitari, „se
liştea ce se cheamă Bistriţa" 181 • Mănăstirea însă acţionează împotriva
acestei înstrăinări şi în ziua de 28 aprilie 1576, cea în care revendică Co
manii de lîngă Vidin, cheamă Ja j udecată şi pe marele vornic Ivaşcu, reven
dicîndu-si satul Bistretul 182. Acest sat rămîne mănăstirii. Î ntr-un act ulte
rior, din ' 30 decembrie ' al aceluiaşi an, în care voievodul ţine să sublinieze
meritele deosebite ale Goleştilor (Albul îşi pierduse viaţa în lupta de la
Fîntîna Ţiganului) , satul Bistreţul nu mai apare printre domeniile acestor
boieri, menţinîndu-se în proprietatea lor numai „balta Bistreţului j umă
tate şi Grindurile toate, cu toate hotarele" pe care Ivaşcu le va dărui „pentru
sufletul fratelui si tatălui său" 18 3 mănăstirii Vierosi.
Î n sfîrşit , l� 18 aprilie 1622, Radu Mihnea c � nfirmă mănăstirii „vama
de la Olteţ" şi „ balta Bistreţul", arătînd că a văzut „cărţile altor domni . . .
a lui Dan Voievod, fiul lui Radu Voievod, Mircea Voievod, Alexandru Voie
vod" 184 (II Mircea) etc.
11s D . l . R. , B, XV I ,

I I , nr. 1 0 1 , p. 1 0 1 .
nr. 1 30 , p . 1 29.
nr. 25 1 , p . 254.
nr. 35, p . 28.
XV I , I I I , nr. 329, p. 283.
XVI, I V, nr. 67, p. 64.
X V I , IV, nr. 222, p . 220.
X V I , I V, nr. 245, p. 244.
XVI I , IV, nr. 1 1 6. o . 1 05.

m D . I . R. , B , X\"I, I I ,
11s D . I . R . , B , XV I , li,
17 9 D . I . R . , B, XV I , I I I ,

1so D . I . R . , B ,
181 D . I . R . , B,
182 D . I . R . , B ,
n a D . l . R . , B,
m D. l. R. ,

B,
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Prin urmare, punctul de vamă Bistreţul apare pentru întîia oară în
hrisovul împăratului Sigismund din 1 4 1 9, iar ca sat constituit în timpul
domniei lui Pătraşcu cel Bun ( 1 554 - 1 557) . Este evident că nu la aceste
hrisoave se referă Alexandru II Mircea cînd afirmă că „a citit cartea răpo
satului Negru Voievod" : de altfel, în actul lui Alexandru II Mircea se
precizează : „am văzut că satul Bistreţul este dăruit tot, cu tot hotarul"
(cu gîrlele, seliştele, grindurile etc. ) „de răposatul Negrul Voievod sfintei
mănăstiri" , prin urmare în documentul citat se afla delimitat întreg domeniul
Bistreţul.
Este evident - asa cum s-a remarcat încă de B. P. Hasdeu 1 85
că
referinţa lui Alexandru ' II Mircea viza pe voievodul Radu I, cel care apare
donator al acestui tinut în hrisovul fiului său Dan I din 3 octombrie 1 385 :
„pe lîngă aceasta, ' întăreşte domnia mea şi cîte a dăruit sfînt răposatul
părinte al domniei mele, Radul Voievod : satul Vadul Cumanilor, cu j umă
tate Toporna şi balta Bistreţ de la Toplăţa pînă la Bîrzogîrla, mai sus de
Covaciţa, cu satul Hîrsomuinţi . . . " 186 .
-

o

Pentru satul Comanii �au Vadul Comanilor procesul se poartă între
mănăstirea Tismana şi „Pîrvul, nepotul lui Cherbeleţu şi cu feciorii lui".
Dintr-o poruncă din 1 9 ianuarie 1575 - 1576 187 deducem că mănăstirea
reclamase pe Pîrvul, dar că Alexandru II Mircea îngăduie acestuia să păs
tr�ze jumătate din satul Comanii, deoarece i-l vînduse Dragul Spătar,
care, la rîndul său, îl primise de la Radu de la Afumaţi, după „dreaptă şi
credincioasă slujbă". La j udecata următoare, din 28 aprilie 1 576, Pîrvul
rămîne însă „de lege" şi mănăstirea îşi recapătă întreg satul. De astă dată;
voievodul Alexandru II Mircea nu mai invocă un act de danie, ci „de întă
rire" a lui „Negru Vodă" : „Mănăstirii Tismana . . . să-i fie satul Cumanii,
care sînt aproape lîngă Vidin . . . cu tot hotarul şi cu balta . . . pentru că
au fost de moştenire şi de întărire a mănăstirii încă din zilele răposatului
Negru Voievod . . . iar acum, sfînta mănăstire a avut pîră cu Pîrvul, fiul
lui Cherbeleţ . . . domnia mea am cercetat . . . cu toţi cinstiţii dregători ai
domniei mele. Şi încă am citit domnia mea şi cartea răposatului Negru
Voievod de întărire. Şi am văzut şi am aflat că acest sat Cumanii au fost
de mostenire sf. mănăstiri de la domnii ce au fost mai înainte . . . " 188 •
Menţiunea „am citit domnia mea şi cartea răposatului Negru Voie
vod de întărire" pare a se referi nu la un hrisov de danie ci la unul de
întărire, deci nu la cel care a dăruit moşia Cumanii mănăstirii , ci la un suc
cesor al acestuia: Donatorul moşiei Cumanii este Radu I (aşa cum aflăm
din hrisovul lui Dan I din 3 octombrie 1 385) , acelaşi care o înzestrează
şi cu moşia Bistreţul „pe lîngă aceasta, întăreşte domnia mea şi cîte a dăruit
·

155

1ee
187
188

Vezi p. 1 0 1 .
D. R.H., B, I , nr. 7, p. 1 9 - 22.
D.I. R., B, XVI, IV, n r . 164, p. 160.
D.I.R., B, XVI, I V, nr. 223 p. 22 1 .
•.
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sfîntrăposatul părinte al domniei mele, Radul Voievod : satul Vadul Cu
manilor . . . " 189 •
În realitate, tot la Radu I se referă hrisovul lui Alexandru I I Mircea,
dar pentru că Radu I nu avea documentul său, ci figura în cel de întărire
al lui Dan I, pisarul citează „cartea de întărire" în care se afla dania „răpo
satul ui Negru Voievod" .
Această interpretare ne este încuraj ată şi de două documente ulte
rioare, unul din 24 ianuarie 1622 şi altul din 22 aprilie 1647.
În porunca din 24 ianuarie 1622, Radu Mihnea dăruieşte lui „Dră
ghici , fiul lui Stoica din Arca ni şi cu fiii . . . să le fie ocină în Arcani . . . şi
ocina din sat de la Căzăneşti şi satul Floreşti . . . pentru că le-au fost lor de
mostenire de la mosii lor si de la strămosi . . . din zilele altor domni bătrîni,
din' zilele lui Negru ' Voiev'od cel Bătrîn . ' . . şi au avut ei şi cărţile lui Negru
Voievod peste aceste ocine şi dedine . . . dar . . . pandurii de peste munţi
i-au j efuit . . . şi atunci au fost arse şi cărţile lor de moştenire . . . astfel,
cînd a fost acum în zilele domniei mele si acesti oameni mai sus-zisi . . . Dră
ghici , fiul lui Stoica, Pîrvul . . . au mărtu�isit �u mulţi oameni buni, ' anume . . .
că aceste ocine au fost de moştenire . . . de mai înainte vreme, încă din zilele
lui Negrul Voievod" 190 .
Arcani, satul de pe Jaleş, un afluent al Jiului, există pînă în prezent.
El apare ca sat întărit mănăstirii Tismana de împăratul Sigismund în docu
mentul din 28 octombrie 191 < 1 428> şi de Ioan de Hunedoara, în actul
din 20 < septembrie> 1444 1 92 . Dar nu la aceste documente se referă
proprietarii moşiei Arcani , ci la hrisovul lui Dan I, din 3 octombrie 1385,
în care este vorba despre proprietarii j udeţului Jaleş, obligaţi să verse
„patru sute de găleţi de grîu" pe an mănăstirii Tismana, fără să mai întrebe
în fiecare an despre dij ma lor. În hrisovul lui Dan I apărea şi Radu I pe
care moşnenii din Arcani îl considerau „N egru Vodă" .
De asemenea, în documentul din 22 aprilie 1647 Matei Basarab arată
că ar fi văzut „cartea răposatului Negru Voievod cînd a fost cursul anilor
6802 < 1293 - 1 294> si cartea lui Dan Voievod, fiul lui Radu Voievod,
în anul 6894" 19 3 ( 1385 � 1386) . Matei Basarab se referă la o singură „carte",
cea a lui Dan I , din 3 octombrie 1385, în care se afla şi menţiunea despre
Radu I („Negru Vodă") , cel care - după Matei Basarab - domnise la
.

.

anul

6802,

nu cel care emisese hrisovul la anul

6802.

.

•

Prin urmare voievodul Alexandru I I Mircea identifică pe „Negru
Vodă" în cele două hrisoave emise la 28 aprilie 1576 cu voievodul Radu I.
Este însă demn de semnalat faptul că traducerea onomastică a acestei
identităţi, care ar fi „Radu"
„Negru" (aşa cum ea va apare în secolul
al XVII-lea) , nu figurează în hrisoavele din 157€, deşi tradiţia cancelariei
domneşti cerea ca numele voievodal să fie consemnat, în mod obligatoriu,
=

18 9 D. R.H„ B,
190 D.I.R., B,
191 D . R.H. , B,
192 D. R.H., B,
19 3 M .

I, nr. 7, p. 1 9 - 22.
XVI I , IV, nr. 97, p . 87.
I, nr. 62, p . 1 1 8 - 1 22.
I , nr. 97, p . 168 - 1 7 1 .
Stoicescu, Bibliografia monumentelor feudale .
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în documente, cognomenul fiind doar un indiciu distinctiv la domnii - care
purtau acelaşi nume. Aşa cum am arătat194, in documentele cunoscute din
secolele XIV- XVI un singur voievod apare menţionat numai cu cogno
menul său. Prin urmare identitatea „Negru" = .,Radu" era o deducţie
personală a lui Alexandru II Mircea, pe care voievodul nu o mărturi
seşte în document, aşa cum va proceda după mai bine de un deceniu
fiul său Mihnea Turcitul cînd va hotărî inscripţia plăcii votive de pe alta
nll bisericii Sf. Matei din Murano195. „Negru Vodă" nu apărea în Cronica
despre Radu de la Afumaţi însoţit de vreun nume voievodal.
Apariţia lui „N egru Vodă" în actele Tismanei are loc în trei faze
semnificative. O comparaţie între hrisovul din 6 iunie 1547 şi cel din 8
ianuarie 1569 ne vădeşte că făgaşul fusese bătut pentru a lăsa ivirea „des
călecătorului" . Pisarul lui Alexandru II Mircea nu face decît să completeze
un loc liber dintr-o formulă de cancelarie prezentată de un redactor ante
rior . Evident, scoaterea la lumină a lui „Negru Vodă" are un tîlc, legat
de interesele imediate ale lui Alexandru II Mircea - după cum vom vedea
mai departe - , dar el a apărut şi din necesitatea conturării unui început
al Ţării Româneşti. O comparaţie între pasajele din cele două hrisoave
este concludentă :
6

iunie

1 547

„ . . . sa-1 fie Potoceţul. . . pentru că
este veche şi dreaptă ocină. . . încă
de la întemeierea Tării Românesti . . .
(am cercetat cărţiie) domnilor �elor
vechi de mai înainte . . , toate pe
rînd pînă în zilele domniei mele . . . "

8

ianuarie

1 569

„sa-1 fie Elhoviţa. . . pentru ca 1-a
fost dreaptă ocină . . . încă de la înte
meierea Ţării Româneşti, întîi de la
Negru Voievod, şi apoi de la toţi
domnii care au fost mai înainte.
Şi tot au ţinut de atunci pînă acum,
pînă în zilele domniei mele . . .
' '

Dacă în actul din 8 ianuarie 1569 referinţa este l a „Negru Vodă"
din Cronica despre Radu de la Afumaţi, în cele două documente din 18
februarie 1574 întîlnim pentru întîia oară identificarea lui „Negru" cu
Radu I, care răspundea unei necesităţi a epocii de a lega acest voievod al
tradiţiei de cronologia reală, aşa cum o prezentau documentE'lc, a voievo
zilor Ţării Româneşti. Prin urmare, actele din 1547, 1569 şi 1576 oglindesc
trei faze din cancelaria Ţării Româneşti : familiarizarea cu conceptul de
„întemeiere a Ţării Româneşti"; preluat din cronica din· 1525, prezentarea
lui „Negru Vodă" ca „întemeietor" şi identificarea lui „Negru Vodă" cu
Radu I .
o

I dentificarea lui „Negru Vodă" cu voievodul Radu I o vom gas1

14 ani mai tîrziu exprimată într-o inscripţie aparţinînd lui Mihnea Tur

citul, fiul lui Alexandru I I Mircea. Aici va apare însă şi un element nou
104
195

Vezi nota 32.
Vezi mai departe, p. 1 42.
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pe care ştirile anterioare nu ni l-au revelat : ascendenţa corvină a lui „Ne
gru V odă" (element care se găsea desigur în cronica din 1525 şi îl indica
pe „Negru Vodă" drept Corvin, deci purtînd emblema cu corbul, însemn
de la care i s-a tras şi numele de „Negru", cum ni se pare firesc) . Ra
mura „ l\Iihneştilor" a profitat de această emblemă a lui „Negru Vodă"
pentru a-i atribui ascendenţa corvină - nume familial care desigur nu
apărea în Cronica despre Radu de l a Afumaţi - şi a-l populariza în lumea
Occidentului unde casa Corvinestilor era foarte cunoscută. Alexandru II
Mircea - care scoate la iveală 'pentru întîia oară pe „Negru Vodă" - ,
fiul său Mihnea Turcitul şi nepotul său Radu Mihnea se vor intitula, în
raporturile lor cu Occidentul, „ Corvini" , proiectînd pe „descălecătorul"
Ţării Româneşti înapoi pe fundalul presupusei lor ascendenţe din familia
lui Ioan de Hunedoara (de unde în realitate „Negru Vodă" se desprinsese
la începutul secolului) . Iată de ce, dintre voievozii secolelor XVI şi XVII,
numai „Mihneştii" au exaltat pe „Negru Vodă" şi întemeierea corvină a
Tării
Românesti.
'
Î n biseri�a mănăstirii Sf. Matei din Murano unde se afla retrasă
mătuşa sa Marioara Vallarga, Mihnea Turcitul a pus să se înalţe un altar
drept mulţumire pentru căpătarea celei de a doua domnii, din 1590, cu
următoarea inscripţie : „Lui Matei Apostolul . . . Ioan Mihnea, din familia
regală a Corvinilor < „ Mihnas e Corvina regia familia" > , fiu al lui Ale
xandru, nepot de fiu al lui Mihnea, strănepot al lui Radu, voievod al
Munteniei, tară de dincolo de Dunăre, in Dacia, colonie romană, cînd a
înţeles că prin ajutorul acestui sfînt s-a statornicit iarăşi, cu mila lui
Dumnezeu, în . scaunul părintesc" 196 •
Inscripţia de mai sus ne permite să deducem că „Negru Vodă" avu
sese ca emblemă un corb, că el descindea dintr-un rege (al Ungariei) şi
că „Negru" trecea la data aceea cognomenul numelui voievodal „ Radu".
În linie directă nu există alt Radu, strămoş al lui Mihnea Turcitul, decît
Radu I , ascendenţa lui Mihnea cel Rău fiind, privită retrospectiv, urmă
toarea : Mihnea cel Rău -- Vla d Ţepeş - Vlad Dracul - Mircea cel Bă
trîn - Radu I .
O inscripţie asemănătoare � e află p e piatra d e mormînt a voievodului
Petru Şchiopul, din biserica Franciscanilor din Bolzano (Tirol) , unde citim
următoru l epitaf �cris după moartea sa întîmplată la 1 iulie 1 594 : „D.
O.M. Lui Io Petru voievodul Moldovei, din familia regală Corvină a prin
cipilor Valahiei, descendenţi din Mihnea <loanni Petro, voivodae Mol
daviae, ex Corvina Mhinistarum, Valachiae principum, regia familia> ...
care a murit . . . la 1 iulie 1 594" 1!17•
Aşadar Petru Şchiopul, voievod al Moldovei, era în acelaşi timp prin
cipe al casei domnitoare a TăriI Românesti, care era corvină si descindea
dintr-un rege. El se i ntituia de altfel ,',palatinus Valachiae 1dominus ac
p. 66.

196 N. Iorga, Contribuţii la istoria Munteniei din a doua jumătate a secolului al X VI-iea .

. .

,

197 N. Iorga, O familie domnească în exil. Moartea lui Petru Vodă, în Vatra, II ( 1895) ,
nr. IO, p. 299 ; vezi şi E. Hurmuzaki, Documente . . , XI, nr. DXCV, p. 4 5 1 .
.
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haeres Moldaviae"198. Prin urmare exista o familie corvină a Ţării Româ
nesti, alta decît cea transilvăneană : cea întemeiată de „Negru Vodă", a
căiui emblemă era un corb şi care se născuse la rîndn-i dintr-un rege.
La 15 mai 1623 papa Grigore al XV-lea scrie lui „ Rudolf Cumin " ,
Radu (Mihnea) Corvin, pentru a-i recomanda pe minoritul Andrea Bo
goslavich199. La rîndul său, acesta întocmeşte un raport „ della Valac hia
e il Principe Radulio Mihno Corvino" 200• În acelaşi an, în luna august,
minoritul Paolo Bonici notează următoarele : „Cînd am sosit în Moldova,
am găsit pe principele Radu Corvin <il Principe Radulio Corvino> recent
venit în Moldova, lăsîndu-şi soţia şi pe fiul Alexandru Corvin ca guver
nator al principatului Valahiei"201.
De asemenea, într-o scrisoare din 1 5 iulie 1 624 către Toma Zamoy
ski, voievodul de Chiev202, într-alta din 15 iulie 1 624 către regele Poloniei203
şi într-o a treia din 26 octombrie 1 624, tot către Toma Zamoyski204, Radu
Mihnea semnează „ Radu Mihnea Corvin . . . hospodar şi voievod al Ţării
Moldove si Valahe".
Prin'. urmare, de la Alexandru I I Mircea şi pînă la Alexandru Co
conul, toţi descendenţii lui Mihn.ea cel Rău se prevalează de ascendenţa
lor corvină. Remarcăm însă că în numeroasele ştiri pe care le avem despre
Mihnea cel Rău şi despre fiul acestuia Mircea Pretendentul, tatăl lui Ale
xandru I I Mircea (inclusiv inscripţia de pe piatra de mormînt a lui Mihnea
cel Rău din biserica Sf. ·Maria din Sibiu205) , nu se află nici o aluzie la
ascendenta lor corvină, care nu existase în realitate, deoarece Mihnea se
născuse dintr-o legătură nelegitimă a lui Vlad Ţepeş, aşa cum vom vedea. A
trebuit să apară Cronica despre Radu de la Afumaţi din 1525, ca ştirile
pe care le aveau „Mihneştii" despre înrudirea lor cu Corvinii să capete
contur, inserîndu-se întîi în tradiţia impusă de cronica din 1525, apoi
căutînd corespondenţa în documente a lui „Negru" Corvin şi găsindu-I
pe Radu I .
Dar care era înrudirea „Mihnestilor" c u familia lui Ioan d e Hune
doara ? Patru izvoare ne glăsuiesc 'despre această legătură genealogică .
Astfel, în Viaţa lui Ţepeş, scrisă probabil de diacul F. Kuriţîn la începutul
anului 1486, aflăm că după ce regele Matei Corvin a aruncat pe Vlad Ţepeş
în temniţă, voievodul „a primit înşelăciunea latină. Craiul, nu numai i-a
dat domnia în Ţara Românească, dar şi pe sora lui i-a dat-o de soţie " .
După moartea lui Ţepeş, „craiul a luat pe sora lui şi cu cei doi fii în}Ţara
198 C. Chihodaru, Constituirea statului feudal moldovenesc, în Studii si cercetărr stiintifice. Istorie, XI ( 1 960) , fasc. 1, p. 65.
199 Scrisoarea papei Grigore al XV-lea din 1 5 mai 1 623, în A cta Bulgariae Ecclesiastica
ab a. 1 565 usque ab a. 7 799. Collegit et digcssit P. Fr. Fermendziu . . . , Zagreb, 1 887 (Monu
menta spectantia Historia Slavorum Meridionalum, XVI I I ) , nr. XIX, p. 22.
200 Relatarea lui A ndrea Bogoslavich din 1 623, la G. Călinescu , A ltre notizie sui missionari cattolici nei paesi romeni . „ , p. 328.
2 01 Relatarea lui Paolo Bonici la acelaşi , op. cit., p. 336.
202 E . Hurmuzaki, Documente . . . , supliment I I , voi.
I I , nr. CCXXXV I , p. 525.
2oa lbidtm, nr. CCXXXVI I , p. 526.
204 Ibidem, nr. CCXXXIX, p. 529.
20& Al. Dima, Sibiu, Bucureşti, 1940, p. 74.
'
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Ungurească, la Buda : unul trăieşte pe lîngă fiul craiului, iar celălalt a fost
la episcopul de Oradea şi a murit în vremea mea. Iar al treilea fiu mai în
vîrstă, Mihai <Mihnea - P.C. > l-am văzut aici la Buda, fugise de la
împăratul turcesc la rege. Încă înainte de căsătorie, Dracula l-a făcut cu o
fată. Ştefan al Moldovei < Ştefan cel Mare
P.C. > . cu voia craiului, a
aşezat în Ţara Muntenească pe un oarecare fiu de voievod, anume Vlad" 206
(Vlad Călugărul) .
Ştirile istorice cuprinse î n această lucrare î n legătură c u Ţepeluş şi
Vlad Călugărul sînt exacte, încît nu avem de ce să ne îndoim de relatarea
căsătoriei lui Vlad Ţepeş cu o rudă a regelui şi de legătura acestui voievod
cu „o fată", din care s-a născut Mihnea cel Rău.
Informaţia din Viaţa lui Vlad Ţepeş în legătură cu înrudirea acestuia
cu Corvineştii ne este confirmată de un raport al ambasadorului veneţian
Petrus de Tomasis, care scria de la Buda, la 4 martie 1 462207, că Ţepeş a
luat în căsătorie „o rudenie" a regelui. Î ncă din ianuarie al aceluiaşi an,
turcii îl sfătuiau pe voievodul muntean să nu serbeze cununia cu dînsa208•
Bonfinius, istoricul Corvineştilor, ştia că soţia lui Ţepeş este o rudă
a regelui : „cui mulierem, suam quoque consanguineam „ ."209•
În sfîrşit , din lucrarea Hungaria , pe care o scrie în Belgia în anii
1536- 1537 Nicolaus Olahus ( 1 493 - 1 568) , subliniind înrudirea sa cu Mih
nea cel Rău şi cea cu familia Cervinilor, căpătăm o nouă dovadă a căsă
toriei lui Vlad Ţepeş cu sora, sau mai degrabă ruda de sînge a lui Matei
Corvin210.
Nicolaus Olahus relatează despre Mihnea, legat de el „prin înrudire
de sînge", că în momentul uciderii acestuia, în 15 10, el era însoţit de Şte
fan ( Stoian) , tatăl scriitorului211• Într-o scrisoare din 7 martie 1533, în care
eruditul transilvănean arată că se născuse „din sîngele lui Dracula, voie
vodul Valahi ei", el afirmă despre Mihnea cel Rău, fără să fie sigur, că este
unchi al tatălui său. („Myhne Voyvoda Transalpinus, patris mei, si bene
memini, patruus" 21 2.) Dar în testamentul său, scris la 14 septembrie 1562213,
Olahus numeşte pe Mihnea cel Rău „patruus", deci unch; după tată, frate
cu tatăl său Ştefan. În acest testament el lasă lui Maximilian I I inelul cu
chipul unui vultur pe care-l purtase unchiul său, Mihnea.
-

2os V iaţa lui Vlad Ţepeş la P. P. J?anaitescu, Cronicile slavo-române din sec. X V - X VI
. . . , p. 2 1 2 - 2 1 4 ; vezi şi I . S . Luria, In legătură cu originea subiectului povestirilor din seco
lul al X V-iea despre Dracu/a ( Vlad Ţepeş) . în Romanoslavica, X ( 1 964) , p. 5 .
207 Vezi Columna l u i Traian, X ( 1 883) , p. 35 : „hora e homo d e l dito signor r e et ha tol
to una sua parente per moglie' ' .
2 os I oan Bogdan, Viad Ţepeş ş i naraţiunile germane ş i ruseşti asupra lui, Bucureşti, 1 896,
p. 2 2 .
20 9 Antonius Bonfinius, Rerum Hungaricarum decades, Leipzig, 1 77 1 , p. 5 4 4 .
2 1o Bibliografia recentă a problemei la Aurelian Sacerdoţeanu, Stema l u i Dan al II-Zea
în legătură cu familiile Huniade şi Olalz, în Revista muzeelor, V ( 1 968 ) , nr. 1 , p. I O , nota 6.
211 Nicolaus Olahus, Metropolita Strigoniensis, Hungaria et A tila sive de originibus gen
iis . . . , Viena, 1 763, p. 76.
2 12 Scrisoarea lui Nicolaus Olahus din 7 martie 1 533 la St. Bezdechi , Nicolaus Olahus
primul umanist de origine română, Aninoasa - Gorj ( 1939) , p. 34. (Citat din Olah-Miklos
Le\'elezese-Ipolyi Arnold (M. H . H. Depl. XXV) ) .
213 Ibidem, p . 39.
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Din diploma prin care este ridicat la rangul de b aron în 1 548 214 reiese
că Olahus mărturiseşte că t atăl său Ştefan (Stoian) fusese alungat din Ţara
Românească atunci cînd se afla pe tron un Drăcuiesc, un „consanguineus" ,
deci c ă şi el s e trăgea din „Drăcuieşti". Însuşi împăratul arată î n diploma
de înnobilare că „ din informaţii demne de încredere am cunoscut că tu îţi
tragi originea din neamul străvechi al voievozilor români . . . iar tatăl, Ştefan
Olah, era chiar din neamul voievozilor Dracula, Mihnea şi Mircea . . . " 215 •
Aceeaşi ascendenţă a lui Olahus o aflăm din oraţia funerară pe care
Ioan Sambucus o scrie fiului une;a dintre surorile acestuia, lu; George Bona,
mort în 1 559 „ex vetustissima vo;evodarum Moesie inferioris et pene gen
tilium familia, soror archiepiscopi Strigoniensi s " 216•
Prin urmare, atît Nicolaus Olahus, cît şi o serie de izvoare contem
porane arată că învăţatul transilvănean era succesor al „Drăculeştilor ' şi
strîns înrudit cu Mihnea cel Rău. În Hungaria217 Olahus susţine că bunicul
său „Manzilla" fusese căsătorit cu Marina, sora lui Ioan de Hunedoara. În
urma unor represalii sîngeroase ale lui „Dracula" , fiul lui „Manzilla" numit
Stanciu (ai cărui urmaşi se numeau Petru şi Dan) este ucis, iar celălalt
fiu Stoian sau Ştefan fuge la regele Matei Corvin, care, mai tîrziu, îl îndeam-,
nă să revendice tronul Ţării Româneşti. Ulterior, Petru „de Argeş" , fiul
lui Stanciu, urmărind să ia tronul, pe la 1 535, cu ajutorul turcilor, reuşeşte,
dar apoi tot turcii îl alungă cu „nasul tăiat" şi instalează un nou voievod.
Un preţios indiciu din ştirile vremii este că Stoian fusese omorît,
iar Stanciu sau Ştefan fusese nevoit să fugă din cauza unui „consanguineus" .
Aceasta se potriveşte c u situaţia din anul 1462 cînd Radu cel Frumos
ocupă tronul, gonind pe fratele său . de asemenea Drăcuiesc.
Precizările lui Nicolae Olahus că era legat de Mihnea „prin înrudire
de sînge", că acesta îi era „unchi" şi mai ales relatarea din diploma de înno
bilare a împăratului că el face parte din „neamul voievozilor Dracula, Mihnea
şi Mircea" contrastează cu lipsa de informaţii în legătură cu descendenţii
corvini ai lui Vlad Ţepeş, cu care atît Nicolaus Olahus, cît si tatăl său
'
Stoian, nu aveau relatii.
Într-adevăr, a m' văzut din Viaţa lui Ţepeş 21s că voievodul „făcuse
cu o fată" pe Mihnea cel Rău , înainte de nunta cu sora sau ruda lui Matei
Corvin, care are loc la începutul anului 1 462. Către 1486, Mihnea, care
fusese prizonier la turci (probabil de la moartea lui Ţepeş, din noiembrit
decembrie 1 476) , reuşeşte să scape şi fuge la Matei Corvin. El era la data
aceasta „mai în vîrstă" decît fratele său vitreg, care „trăia pe lîngă fiul
craiului" 219 • Celălalt frate vitreg, de asemenea fiu al Corvinei, trăise pe
lî !l g� episco:p ul �e VOradea ş� murise �ll demult . Fiul lui Ţepeş şi al Cor
v
V1Ile1 ramas
m viaţa s-a numit Vlad. Dmtr-o scrisoare a lui Vlad Călugărul
2 14

Ibidem, p. 59, nota I .
Aurelian Sacerdoţeanu, Stema lui Dan I I . , p . 12.
218 Ioan Veress, Bibliografia română-ungară, I, Bucureşti, 193 1 , p. 20.
217 Vezi nota 2 1 1 .
ns Vezi nota 206.
218 Ibidem, p. 2 1 3.
211

.
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către braşoveni din I iulie 1 494220, aflăm că Vlad fusese prins cu scrisori
de-ale lui Mihnea, prin care acesta aţîţa pe boieri , că el se dăduse „fiu de,
domn" şi --- în consecinţă - îi fusese tăiat nasul („cisus est nasus") , cum
se obişnuia. La I noiembrie al aceluiaşi an, după o serie de incursiuni în
Ţara Românească, încuraj ate de protectorul său Iosza de Som, comitele
Timişcarei221 , regele Vladislav îi scrie o scrisoare, numindu-l „pretendentul
Vlad, fiul lui Ţepeş' ' , oprindu-l de a mai năvăli în Ţara Românească şi
chiar de a mai sta în Ardeal „în paguba saşilor"222.
Acest Vlad mai trăia în 1553, intitulîndu-se „Vlad Drăculea, fiul lui
Vlad, domnul Ţării Româneşti" , înrudit prin mama sa corvină cu familiile
nobile Baremi, Kornis şi Gyulai . El era căsătorit cu o Vas de Czege şi a
avut doi fii : pe Ioan Drăculea de Band, pomenit în 1586, şi pe Ladislau
sau Vlasie Munteanul 223• Într-o diplomă din 20 ianuarie 1535224, regele
Ferdinand I stabilind armele lui „Ladislau Drăculea de Sînteşti" îi hotă
răşte „vechea" emblemă a familiei sale, o spadă în scut. Dintr-un alt do
cument, emi s în Speyer, în anul 1544225, prin care se hotărăşte Drăculeş
tilor moşia Faydos, din comitatul Zarandului, sînt menţionaţi amîndoi
fratii Drăculesti , Ioan si Ladislau .
' Prin ur�are descen'denţii din ramura corvină ai lui Vlad Ţepeş trăiesc
pînă dincolo de sfîrşitul secolului al XVI-lea, dar nicăieri nu sînt pomeniţi
în scrierile „Drăculescului" Nicolaus Olahus, în vreme ce mărturiile sale
şi cele străine îl dau drept unchi pe Mihnea cel Rău. Trebuie să primim
aşadar ipoteza de lucru că Stoian sau Ştefan, tatăl umanistului, ca şi Stan
ciu, unchiul sătt, au fost fraţi buni cu Mihnea, născuţi din prima căsătorie
a lui Ţepeş. Evenimentele cunoscute corespund relatărilor lui Nicolae Ola

hus. În momentul în care Vlad Ţepeş este detronat, în toamna lui 1462,
de un „consanguineus" , Radu cel Frumos, Stoian „ccpil încă" trebuie să
fugă „la regele Ungariei " , după cum aflăm de la însuşi Olahus, iar Stanciu
este omorît de rivalul său. Este firesc ca, închizînd pe Ţepeş, Matei Corvin
să fi luat la sine pe sora sau ruda sa - care nu trăise nici un an cu soţul său -
lăsînd oarecum în voia sorţii pe fiii voievodului din prima căsătorie, Mihnea
şi Stoian. Ulterior, între data ieşirii lui Ţepeş din închisoare226 şi cea a luptei
lui pentru reocuparea tronului, la sfîrşitul anului 1476, voievodul va avea
cu soţia sa corvină pe cel de al doilea fiu. A existat aşadar o diferenţă
de vîrstă între fiii din prima căsătorie (Mihnea şi probabil Stoian şi Stanciu)
şi cei dintr-a doua (Vlad şi fratele său, cel mort la episcopul de Oradea) ,
su blinia tă şi de redactorul Vieţii lui Ţepeş 221 .
Hurmuzaki, Documente .
XV, I , nr. CCLVII, p. 1 4 1 .
Ibidem, nota I .
222 Ibidem, nr. CCLXI I I , p. 144.
2 2 a E . Hurmuzaki, Documente . .
XI, p. XCVI.
224 A . Veress, A cta et epistolae relationum Transilvaniae Hungariaeque cum Moldavia
et Valachia, voi. I, tom. I V, Budapesta, 1 9 1 4 , n r. 205, p. 248 - 249.
225 A . Veress, Documente privitoare la istoria A rdealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, I,
Bucureşti, 1 929, nr. 34, p. 33.
226 Vezi nota 206.
22 7 Ibidem.
220 E .
22 1

.
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Dacă în 1 462 Stoian era încă copil („puer adhuc" 228) , în 1 476 el putea
să fie matur, ofiţer al regelui şi să strîngă vite în Ţara secuiască pentru
nunta acestuia cu Caterina, fiica regelui Boemiei2 29• La 1520 putea fi „ dej a
gîrbovit de bătrîneţe", încît la 1 522 să-şi facă testamentul230. Dacă Stoian
sau Ştefan, tatăl lu� Nicolaus Olahus, s-a născut către mijlocul secolului
al XV-lea, în 1 520 avea 70 sau 75 de ani .
Prin urmare am fi înclinati să credem că Stoian sau Stefan, tatăl
lui Nicolaus Olahus, a fost frate bun cu Mihnea cel Rău şi fi � al lui Vlad
Ţepeş din prima căsătorie, cu o româncă, a voievodului.
O întrebare legitimă se ridică în legătură cu numele de „Manzilla",
pe care Nicolaus Olahus îl prezintă drept bunicul său. Cine a fost acest
„Manzilla" ? Desigur şi aici sîntem reduşi la ipoteze, dar prezenţa în actele
vremii a unui boier foarte apropiat de Ţepeş, cu numele „Mînzea", care
îi urmează îndeaproape destinul, ne îngăduie o presupunere verosimilă.
D:ntr-un document al lui Radu cel Frumos ( 1462 - 1 474) din anii 1462 1 463, emis curînd după urcarea sa pe tron, aflăm că în Braşov se stabi
liseră boierii „hicleni. „ Mihail, Stan, Mircea, Stoica şi Mînzea" . Radu
cel Frumos cere braşovenilor să permită acestor boieri să se întoarcă cu
avutul, „iar cei ce nu vor vrea să-i prindeţi şi să-i trimiteţi la domnia mea
cu tot ce au . . . "231 • Prin urmare, boierii partizani ai lui Vlad Ţepeş fugi
seră după detronarea şi închiderea voievodului lor (august 1 462) . Dintre
aceşti boieri, Stoica Vintilov ( 1 464) , Mircea Comisul ( 1 465) şi Stan Stra
tornicul ( 1 467) se întorc în Ţara Românească, făcînd act de supunere lui
Radu cel Frumos232• Mînzea însă rămîne în Transilvania, ca partizan al
lui Ţepeş - ceea ce arată strînsele lor legături - şi coboară, desigur ală
turi de voievod, la înscăunarea acestuia din noiembi-ie 1 476. Un document
din 10 ianuarie 1 476 al lui Ioan Pongracz233, voievodul Ardealului, cere
braşovenilor să trimită pribegii din suita lui. Ţepeş - printre care se afla
desigur şi Mînzea - după acesta. Urmează lupta şi căderea lui Ţepeş. Lunga
sedere a lui Mînzea în Brasov ne este dovedită si de un document al lui
Radu cel Frumos din 12 i�nie 1 4722 34, prin ca;e moşia acestuia Duşeşti
este dăruită unor boieri, care o dobîndiseră de la tatăl său Vlad Dracul
şi care îi erau bineînţeles partizani. Mînzea se întoarce în ţară de abia în
22 8 Nicolaus Olahus, H ungari a . . . ,
22 9 Şt. Bezdechi, Nicolaus Olahus

p. 56.
p. 43 .
2 30 Aurelian Sacerdoţeanu, Stema lui Dan al Ii-lea . . . , p. 1 2.
23 1 Ioan Bogdan, Documente şi regeste, Bucureşti, 1902, nr. LXXI I I , p. 70.
2 32 Ibidem, p. 70, nota 1 .
2 33 E . Hurmuzaki, Documente . . . , XV , nr. CXLI X, p . 86. Printre aceşti pribegi se
1
număra şi un oarecare „Ladislau din familia voievodului Dracula" (Ladislaus farniliaris voi
vudae Dracula") care la 7 august 1 476 (A. Veress, A cta et epistolae
nr. 19, p. 2 1 ) , venit din
Moldova, raportează despre Ştefan Bathory „capitaneo regio" şi despre Dracula „patron suo".
Să fie acesta Stanciu - care ar fi murit deci o dată cu Ţepeş în 1 476
tatăl lui Vladislav I I I
( 1 523 - 1 525) , cu o paternitate necunoscută. Cine a r f i la rîndu-i „Petru de Ia Argeş", acel voie
vod vremelnic înscăunat de turci în Ţara Românească, la care se referă Nicolaus Olahus ? Cel
mai recent voievod despre care ne relatează Olahus este Radu (Paisie ? ) .
2 34 D. R.H., B, I , nr. 140, p. 235 - 236.
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timpul domniei lui Vlad Călugărul ( 1482 - 1495) , care cere braşovenilor să
restituie boierulu; său trei cai235, si moare cîtăva vreme înainte de IO iulie
1 5 1 1 , cînd văduva sa vinde în ti�pul domniei lui Vlăduţ, împreună cu fiii
săi Neagu, Bărbătei şi Stan, moşia Rogojeşti236•
Este posibil ca. acest „Mînzea" , care rămîne în Transilvania între 1462
şi 1 482, pînă după domnia Dănescului Ţepeluş, să fi fost protectorul fiilor
lui Vlad Ţepeş di n prima căsătorie, Stanciu şi Stoian, după închiderea voie
vodului din 1 462, sau, mai puţin probabil, tatăl lor vitreg, căsătorit „în
serviciu comandat" cu „fata" cu care Vlad Ţepeş a avut aceşti copii.
Să nu uităm că sîntem în epoca în care Ţepeluş procreează tot cu „o fată" ,
căsătorită ulterior cu Pîrvu Craiovescu, pe Neagoe Basarab, care în felul
acesta era fiu de boier şi de domn în acelaşi timp 2 37, aşa cum bănuim că
au fost Mihnea şi Ştefan (Stoian) Olahus.
Este firesc ca mărturisirile lui Nicolaus Olahus să fi fost de bună
credinţă. El a reţinut din amintirile proprii că bunicul său se numea „Mîn
zea" sau „Mînzilă" si că se căsă torise cu sora lui Iancu Corvin. Probabil
că, în realitate, dintr� cei doi bunici, unul - cel bun, Vlad Ţepeş - se căsă
torise cu sora sau o rudă a lui Matei Corvin, iar celălalt - care luase la
sine pe tatăl său - se numea „llfanzilla" .
Prin urmare si din relatările lui N icolaus Olahus deducem că Vlad
Ţepeş, bunicul cărturarului ardelean şi tatăl lui Mihnea cel Rău, fusese
căsătorit cu o Corvină.
<>

Menţiunea lui Iacob Bongars238 <lin 1584 a „castelului lui Negru Vodă",
cu referinţă la cetatea de la Stoeneşti-Muscel, precum şi cele ale lui Bal
tasar Walther 2 39 şi Nicolae Istvanffy240 (care reproduc Cronica lui Mihai
Viteazul a lui Teodosie Rudeanu24 1 , lucrare scrisă în româneşte în j urul
2 35 Ioan Bogdan, Documente şi regeste . . . , nr. XXXI, p. 25 1 .
2 36 D.I. R . , B , XVI , I , nr. 70, p . 72.
2 37 Cercetă.torul Dan Pleşia a avut amabilitatea să. ne comunice studiul domniei sale în

legă.tură. cu ascendenţa lui Neagoe Basarab.
2 38 Vezi nota 3 .
2 39 Vezi nota 4 .
2 4 0 Vezi nota 5 .
2 41 Relatarea î n legă.tură. c u retragerea lui Mihai Viteazul l a „cetatea lui Negru Vodă",
a lui Nicolae Istvâ.nffy (op. cit„ p. 670 - 672 (cap. XXIX)) , merită o atenţie deosebită. Iată
un pasaj din acest paragraf referitor la luptele lui Mihai Viteazul : „Nam Michel suis viribus
diffusus, uxore et filius Petrascone, ad Cibinium Transsilvaniae urbem missis, cum Quiralio &
exercitu ad Alpes, quattor millium passum intervallo dissitas, quae a vetusta arce ibi constructa,
sed iam ol im a Turcis diruta Negreuodae appelantur, sese receperat : que loca ab confragosas &
asperas rupium crepidines, & caenosum lateque stagnantem ad earum radices rium . . . ". Î n
primul rînd remarcăm că informaţia în legătură cu cetatea lui „Negru Vodă" este preluată
de Istvâ.nffy din acelaşi izvor ca şi Baltasar Walther (Dan Simonescu, Cronica lui Baltasar
Walther . . , p. 80) , care nu putea fi altul decît Cronica lui Mihai Viteazul scrisă de Teodosie
Rudeanu : ambii scriitori reproduc aceleaşi ştiri. Numele lui „Negru Vodă", presupus de
unii cercetători a fi fost scris în slavoneşte, era în realitate scris în româneşte, aşa cum consta
tăm din citatul de mai sus, dar silezianul a considerat cuvîntul „voda" slavon şi în consecinţă
l-a tradus „aqua". S-a afirmat că Istvâ.nffy îşi culege informaţiile sale din Szamoskozy, acesta
din Grigorovici Armeanul, care, la rîndul lui, s-ar fi inspirat din scrierea originară a lui Teodosie
.
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anului 1 595) despre „cetatea lui Negru Vodă, distrusă odinioară de turci" ,
n e încredinţează că letopiseţul în care s e consemna întemeierea oraşului
Cîmpulung exista cu mult înainte de sfîrşitul secolului al XVI-iea, de vreme
ce se înrădăcinase tradiţia că vechea cetate aparţinuse lui „N egru Vodă"
si că ea fusese „ distrusă cu multi ani în urmă, de turci". Această traditie
�ra oricum mai veche de o generaţie .
De fapt, cronica nu se referea la „cetat ea" lui „N egru Vodă" din
Cîmpulung _ ci la „oraşul" Cîmpulung, aşa cum apare şi în Cronica lui
Matei Basarab (reprodusă de Letopiseţul cantacuzinesc şi Cronica Bălenilor) .
O dovadă că şi cr onica slavă din secolul al XVI-iea pomenea „oraşul"
Cîmpulung o constituie hrisovul lui Leon Vodă, din 26 august 1630, în
care voievo dul porunceşte moşnenilor Cîmpulungului „să le fie ocina nu
omită a oraşului, care este de la întemeierea ţării . . . pentru că < această
cină si alte bunuri
P.C . > . . . au fost de la întemeierea orasului"24?..
'confuzia dintre „oraşul" şi „cetatea" Cîmpulung s-a datorat terme
nului slav „gorod", care a existat într-o scriere slavă şi nu în tradiţie, şi
care poate fi tradus în limba română atît prin „oraş" cît ş1 prin „cetate"243 •
·

-

o

Dovada peremptorie că istoria „descălecatului" lui „Negru Vodă" s-a
aflat într-o scriere slavă din secolul al XVI-lea şi anume într-un letopiseţ,
care a fost preluat de Cronica lui Matei Basarab este menţiunea referiRudeanu. Nu găsim însă nici la Szamoskozy, nici la Grigorovici Armeanul această menţiune
despre cetatea lui „Negru Vodă" (pe care editorul Cronicii lui Baltasar Walther o crede exclu
siv reprodusă de această cronică) , după cum nu găsim la ei nici episodul care precede lupta de
la Călugăreni - cînd Mihai Viteazul îşi trimite soţia, copiii şi avutul în Sibiu, retrăgîndu-se în
munţi cu cei 8000 de oameni - considerat de asemenea „unic", şi după „informaţii ale lui < Bal
tasar Walther - P. C. > personale". De altfel, acest episod este mult mai detaliat la Istvanffy,
permiţîndu-ne o reconstituire mai apropiată de cronica lui Rudeanu. Menţiunea lui „ Danus
Nigrus" (cu referinţă la Dan II) în acestă lucrare (op. cit . , p. 676) se datoreşte unei confuzii,
probabil cu „Zawissa Niger", un nobil polonez, contemporan cu Dan al I I-iea, care luptă îm
preună cu voievodul Ţării Româneşti la Golubăţ, cetatea de pe Dunăre, în faţa căreia Sigis
mund înalţă cetatea sf. Ladislau , confundată probabil de Istvanffy cu cetatea Sf. Gheorghe.
( În legătură cu Zawissa Niger vezi S. Czolek, Dr. J. Caro, A rchiv fur ă sterreichische Geschichte,
XLV, zweite Hafte, Viena, 1 87 1 , nr. LVI I I , p. 4 19 ; nr. XCVIII, p. 494 ; nr. CXXI, p.
527 şi voi. LII, nr. XXXII , p. 80 ; Monumenta medii aevi historica, tomul VI, Cracovia, 1882,
nr. MCCXXXVIII, p. 735 ; „duos bonos et notabilcs nobiles direximus" (Dan II şi Zawissa
Niger) ; Bertrandon de la Brocquiere, Le voyage d'Outremer, Paris, 1 892, p. 1 96 şi p. 1 97, nota I .
O comparaţie între pasajul referitor l a „ Dan Niger" din Istvanffy ş i izvorul istoricului ungur,
documentul din 1 497, prin care Sigismund dăruieşte familiei Kallo mai multe moşii ( Georgius
Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ace civilis . , tom X, voi. VI, nr. CCCXCIX,
p. 872 - 876, reprodus de E. Hurmuzaki, Documente . . . , I 2 , nr. CCCCLVI, p. 544 - 546), ne
vădeşte că „Niger" nu s-a aflat lingă numele lui Dan în acest document. Iată de ce menţiunea
despre „Negru Vodă" în cartea lui Iohann Filstich (Historia A nnalium Transilvanensium,
lena, 1 743, p. 19 sq.), în care se amestecă ştiri din Giacomo Luccari şi .din Nicolae Istvanffy
(pe care profesorul braşovean îl şi citează) , pleacă în parte de la o confuzie, căreia i se confor
mează şi Johann Christian V. Engel, Geschichte des Ungarischen Reichs, I I , Viena, 1 8 1 3 , p.
320, precum şi Ignaz Aurelius Fessler, Geschichte von Ungarn, I I , Leipzig, 1869, p. 373.
242 Hrisovul din 26 august 1630, Corpusul de documente, sec. XVI I , în ms. Ia Secţia de
istorie medievală a Institutului de istorie „N. Iorga" al Academiei.
243 Traducere a prof. Ion Radu Mircea, căruia îi mulţumim pentru deosebita amabi·
litate.
.
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toare la începuturile Tării Românesti a lui Giacomo Luccari244. Este sur
prinzător faptul că nu �umai pasajel� din Cronica despre Radu de la Afu
maţi, reproduse în 1552 în Cronica lui Macarie245 sau luate ca model de
cronica slavă din acest an, amplificată şi tradusă ulterior în ruseşte (Cro
nica moldo-rusă246) , nu au atras atenţia cercetătorilor asupra unei cronici
slave din Ţara Românească, anterioară mijlocului secolului al XVI-lea,
dar nici pasaj ul din Luccari, concludent pentru reconstituirea începutului
acestei cronici.
Alăturarea pasaj elor referitoare la „ Negru Vodă" din Luccari ş1
Letopiseţul cantacuzinesc vorbeşte de la sine :
Giacomo Luccari

Letopiseţul cantacuzinesc

„Negru Vodă" de naţiune ungară
se făcu stăpîn. . . pe acea parte a
Valahiei care fu.
antica Dacie.
„ .construi cetatea în Cîmpulung şi
ridică mai multe ziduri de cărămizi
arse în Bucureşti, Tîrgovişte, Floci
şi Buzău. Murind fu îngropat în
Argeş' '247.

„Fiind în Ţara Ungurească un voe
vod. . . R adu Negru. . . pogorîndu-se
pe apa Dîmboviţei început-au a face
ţară nouă.
Întîi au făcut oraşul ce-i zic Cîm
pulung. Iar noroadele ce pogorîse
cu dînsul. au făcut arase si sate
pînă în marginea Dunării. 'şi a� dom
nit pînă la moarte, îngropîndu-1 la
biserica lui din Argeş" 24a .

„

„

În ambele scrieri, cea de la sfîrsii.ul secolului al XVI-lea si cea
de la mijlocul secolului următor (Letopisejul cantacuzinesc înglobînd c;onica
lui Matei Basarab din 1653) , găsim cinci ide� asemănătoare, în exact aceeaşi
succesiune, care vădeşte, în mod categoric, acelaşi izvor.
Anumiţi termeni din pasaj ul lui Luccari referitor la „Negru Vodă",
ca de pildă „Brascevo" , „Papuc planina" (muntele Păpuşa) , „Vlaico"
fVladislav) , eludarea unor vocale finale scrise deasupra la oraşele Floci şi
Buzău, care apar „Floc" şi „Busa" , alături de nume latineşti ale oraşe
lor, „Campolongo" , „Argis" , „ San Giorgio" ( Giurgiu) , ne vădesc că Luccari
a citit o redactie în limba slavă a unor călători sud-slavi, care nu cunosteau
suficient Ţara ' Românească şi au folosit pentru denumirea unor oraş� im
portante, pe care le puteau găsi în „mapele geografice"249, versiunea lati
nească a numelor lor.
Lucrarea lui Luccari, redactată în 1601, apare în 1 606, dar ştirile
cele mai tîrzii despre Ţara Românească sînt din anul 1599250. · Un îndepăr244 Vezi

nota 6.
Vezi nota 89.
246 Vezi nota 1 6 1 .
247 Giacomo Luccari, op. cit., p . 49.
248 !storia Ţării Româneşti . . , p. 2 - 3.
24 9 In legătură cu „ mapele geografice", vezi P. P. Panaitescu, Gr. Ureche, Letopiseţul
ţării Moldovei , Bucureşti, 1 958, p. 4 1 - 43 şi idem, Mfron Costin, Bucureşti, 1 958, p. 38 1 .
250 Giacomo Luccari, op. cit., p. 1 04.
245

.
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tat termen „post quem" pentru data la care a fost redactată informaţia
Jui Luccari este anul 1 498 (cînd Branul trece în patrimoniul universităţii
săseşti din Braşov251) , altul mai apropiat 1 543252 , an în care Bucureştii
devin capitală, trecînd înaintea Tîrgoviştei c a importanţă politică şi prin
urmare putînd fi menţionaţi primii într-o înşiruire de oraşe. Nu putem însă
restrînge intervalul 1543- 1599 a datei scrierii despre începuturile Ţării
Româneşti pe care o utilizează Luccari. Este foarte probabil ca ea să
fi fost contemporană cu acest autor şi să fi constat dintr-o simplă scrisoare.
Această din urmă presupunere este încuraj ată mai cu seamă de confuzia
dintre Bran şi Rîşnov şi de vagul întregului pasa] . Oricum, remarcăm faptul
că dacă relatările despre „N egru Vodă", care corespundeau Cronicii despre
Radu de la Afumaţi, sînt în linii mari corect reproduse, cele despre „fiul
său Vlaicu" sînt nesigure, ceea ce vădeşte că acest pasaj a fost un adaos al
celor care au informat pe Luccari , transcriind probabil cu o interpretare
proprie cronica slavă a Ţării Româneşti (în versiunile din 1526, 1 545 sau
159 1 ) , adaos care nu exista în această lucrare, dar pe care l-au inspirat
anumite realităţi , pe care le vom dezvălui mai departe.
În Luccari mai găsim două fragmente din cronica moldovenească î n
limba slavă din 1552, pe care am menţionat-o mai sus 253, precum şi unele
ştiri din cronici poloneze referitoare la Moldova254• O serie de alte infor
maţii ale lui Luccari privind ţările române255, care au fost interpretate şi
în trecut , ar trebui reconsiderate.
În privinţa propoziţiei : Negru Vodă „se făcu stăpîn" etc . , trebuie
să observăm că ea revelă o descendenţă din regele ungur a lui „ Negru Vodă"
{asemănătoare celei a lui Ioan Corvin) despre care am văzut că ne infor
mează şi inscripţiile pietrelor de mormînt ale Mihneştilor din Murano şi
Bolzano, în care familia corvină valahă trece drept „regală" .
o

Am arătat că, începînd cu ultimul sfert al secolului al XVI-lea, deşi
numele lui Radu (I) nu este menţionat alături de cognomenul „Negru" decît indirect, în inscripţia pietrei de mormînt din Murano - , identitatea
201
262

Istoria României, II, Bucureşti, 1962, p. 480.
D.l.R., B. XVI , I I I , passim.
26 3 Vezi p. 53. Descrierea din Luccari „Tatari entrando dalia parte di Boristene popu
larono una parte, lasciando ii resto per la tane et caverne delie bestie saluatiche" („Intrînd
dinspre Nipru tătarii ocupară o parte, lăsînd restul pentru bordee şi peşteri ale animalelor săl
batice") ţinut pe care îl „ descalecă" moldovenii, ne aminteşte despre acel „loc pustiu şi în mar
ginea ţinuturilor în care rătăceau tătarii", din Cronica moldo-rusă (la P. P. Panaitescu, Croni
cele slavo-române . . . , p. 160).
254 Pasaju l în legătură cu vasalitatea lui Iliaş ( G. Luccari, op. cit., p. 104) este asemă
nător cu cel din Ioachim Bielski (la P. P. Panaitescu, Influenţa polonă în opera lui Grigore
Ureche şi Miron Costin, în A n . A cad. Române, Mem. Sect. Ist. , seria I I I , tomul IV, p. 288).
_Năvala turcilor în Polonia în noiembrie 1 498 şi decimarea lor de către Ştefan cel Mare în 1 499
este preluată din M. Stryjkowski (vezi Ion Const. Chiţimia, Cronica lui Ştefan cel Mare, Bucu
reşti, 1942, p. 1 9, nota 1 ) .
266 N e referim l a ştirile în legătură cu Mircea cel Bătrîn ( G . Luccari, op. cit., p. 92) şi
Dan „ de la Cossovo" (ibidem, p. 95 - 96) , precum şi Pătraşcu cel Bun (ibidem, p. 1 06) .
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„Negru" .:- Radu (I) este pe deplin admisă. Această identificare s-a năs
cut, după cum am arătat, din nevoia de legalizare, de încadrare în cronolo
gia domnilor, a unui voievod care scăpa controlului implacabil al documen
telor. Evident că cel mai îndepărtat voievod de pe cel mai vechi hrisov
datat al acelei venerabile mănăstiri din Ţara Românească avea să treacă
drept noul „descălecător", substituindu-se treptat celui apărut la începutul
secolului din enigmatica prezenţă a păsării cu capul întors de pe pecetea
domnească.
Dar „Negru Vodă" se menţine încă pînă la j umătatea secolului al
XVII-lea, apărînd documentar în 1622256 , apoi în 1648257. Şi cu toate că
atît în pisaniile bisericii sale din Cîmpulung, în hrisoave şi în cronica sa
din 1653, Matei Basarab încearcă să impună pe „ Radu Negru", pe care
tradiţia îl adoptase, dar pe care cancelaria nu îndrăznea să îl scoată la
lumină (ca şi în intervalul 1525 - 1569) vechiul „Negru Vodă'', cel al Cro 
nicii despre Radu de la Afumaţi din 1 525, continuă să existe.
O serie de lucrări apărute în timpul lui Matei Basarab sau de ştiri
culese la puţină vreme după moartea acestuia ne permit nu numai să
deducem că „Negru Vodă" nu pierise, dar să şi aflăm, în mod sigur,
identitatea enigmatecului voievod.
Î n 1635, anul încastrării celor două pisanii ale bisericii mănăstirii
Cîmpulung, în care putem citi că ea a fost prima ctitorie a „ descălecă
torului' ' , pre nume „ Radu Negru", Udrişte Năsturel scrie o compunere în
versuri slavone închinate stemei Ţării Româneşti şi o publică în fruntea
Molitvenicului slavon 258 • (Ea va fi retipărită în Pravila de la Govora259 din
1640.) Stema, reprodusă deasupra poemei, prezintă cunoscuta emblemă a
Ţării Româneşti (pasărea conturnată) , care poartă o coroană pe cap, între
doi tenanţi zoomorfi (vulturi) . Pasărea are pieptul apărat de un scut, pe
care se vede un personaj şezînd pe un j ilţ şi ţinînd în mină un obiect
care, la prima vedere, pare un sceptru. Explicînd în poemă diferitele ele
mente ale stemei, Udriste Năsturel arată că „Fata < de hîrtie- P.C. >
aceasta pasărea corb po�rtă" . „ Tronul" de pe scut ,', înălţimea acestei case
< „neamului Basarab" - P.C. > învederează. Şi sceptrul a lui vitejie curat
înfăţişează" . Poema se termină cu invocaţia ca . . . a lor coroană < „a nea
mului Basarab" - P.C. > să nu aibă curmare, Iar al corbului piept să
fie pururea ferit" 260 .
În acelaşi Molitvenic slavon găsim închinate lui Matei Basarab urmă
toarele rînduri „cu credinţă neîndoelnică şi cu hotărîre bărbătească, în
tocmai cum odinioară prea vitejii şi prea slăviţii domni Basarabi, străbunii
Domniei Tale, îndreptîndu-se cu vitejie împotriva vrăjmaşilor. . . fără milă
i-au călcat şi i-au răsturnat . . . . " 261, precum şi menţiunea că lucrarea „ s-a
„

2 56 Vezi
2 57 Vezi
258 Vezi

nota 190.
nota 1 36.
I. Bianu şi H. Hodoş, Bibliografia Yomânească veche, I, Bucureşti, 1 903, p. 1 09.
259 Istoria literaturii române, Bucureşti, 1 964, p. 372.
260 Vezi nota 258.
261 A . Sacerdoţeanu, Predosloviile cărţilor Yomâneşti, I, Bucureşti, 1 938, p. 69.
Un elo
giu asemănător al Basarabilor, scris tot de Udrişte Năsturel, în Antologhionul slavonesc, tipărit
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tipărit în primul oraş din cele care s-au aşezat în ţara noastră, Cîmpu
lungul' ' 262 •
Această din urmă menţiune ne permite să deducem că Udrişte Năs
turel a cunoscut cronica slavă a secolului XVI-iea. Tot din această cronică
el reţine că stema Ţării Româneşti este un corb şi că această stemă (a lui
„Negru Vodă") a fost hotărîtă în legătură cu un episod în care el a fost
săgetat, motiv pentru care pieptul corbului este „pururea ferit" de scutul
„domnilor Basarabi" . Prin urmare, din poema lui Udrişte Năsturel aflăm
cîteva elemente în plus faţă de ceea ce ne ofereau menţiunile Corvineş
tilor : ne este prezentat motivul pentru care primul voievod şi-a ales ca
emblemă un corb, o întîmplare cu săgetarea acestui corb la care, evident,
a fost de faţă primul voievod al ţării. Dar Udrişte Năsturel nu pune accen
tul în compunerea sa pe legenda lui „Negru Vodă" din vechea cronică
slavă.
Scrierea lui Udriste Năsturel avea un caracter oficial, el era cumnatul
domnului. Stema pe �are o glorifică, cea cu corbul protej at de scut, era
şi ea oficială, deoarece o găsim atît la portretul lui Matei Basarab gravat
de către Marcus Boschinius din Veneţia2 6 3, cît şi pe cunoscuta piatră de
mormînt din aceeaşi epocă a lui Matei Basarab de la Arnota 264 .
Remarcăm, în primul rînd, că în stema prezentată grafic şi glorifi
cată în versuri există două elemente heraldice îngemănate : pasărea con
turnată a Ţării Româneşti şi emblema banilor Olteniei. În interpretarea
sa, Udrişte Năsturel face din această pasăre - pe care Nicolaus Olahus o
consideră vultur265 - un corb, iar din personaj ul care simbolizează pe banul
Olteniei „Basarab, prea viteazul - Bărbat cu sceptru ce nu fără spor pe
tron se vede", considerînd, prin urmare, banii Olteniei o gintă voievodală,
ilustrată prin cel mai strălucit reprezentant al lor, Neagoe Basarab. Această
semnificaţie a personajului din scutul interior reiese explicit din cel de-al
doilea paragraf de mai sus, unde sînt slăviţi „domnii Basarabi, străbunii
Domniei Tale".
Matei Basarab, boier din Brâncoveni , înrudit cu Craioveştii266 , fusese
ban al Olteniei. El transpune emblema băniei , pe care o consideră a Basa
rabilor - pentru că Neagoe Basarab fusese înrudit cu Craioveştii, dar în
primul rînd fiu al voievodului Ţepeluş - în stema Ţării Româneştl .
Matei Basarab se considera prin urmare descins din Basarabi, dintr-un
neam voievodal, nu boieresc. Coborîţi din boierii brîncoveni , Matei Basarab
tot în Cîmpulung, în 1 643 (la I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche . . p. 1 30) =
„care din Domnii de mai nainte ai ţării (afară de cel din al cărui neam şi familie prea vestită,
prea luminăţia voastră prea nobilă prin urmaşi se trage, adică prea bunul Basaraba Neagoe de
odinioară) s-a arătat aşa de binefăcător ţării . . . ? " .
2 8 2 A . Sacerdoţeanu, op. cit„ loc. cit.
28 3 U . Thieme
F. Beker, A llgem eines Lexicon der Bildenden Kunstler, IV, Leipzig,
1910, p. 392.
264 A. Sacerdoţeanu şi Şt. Metzulescu, l ntîia piatră de mormînt a lui Matei Basarab,
în S.C.I.A „ II ( 1 955), nr. 3 - 4 , fig. de la p. 349.
286 Şt. Bezdechi, Nicolaus Olahus
, p. 39.
2ao P. P. Panaitescu,
lnceputurile istoriografiei
. . , p. 199.
„
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-şi Constantin Basarab-Brîncoveanu vor pune în lumină pe Neagoe Basa
rab, care prezenta punctul de convergenţă al Craioveştilor cu dinastia au
tentică a Ţării Româneşti.
Iată de ce presupunerea că paragraful cu „boierii Basarabi" care vin
.să se închine lui „Negru Vodă" a apaţinut cronicii lui Matei Basarab267
nu pare a fi întemeiată .nefiind în spiritul viziunii acestui voievod despre
.strămosii săi. Cum este si firesc, Matei Basarab, ca si Constantin Brânco
veanu 'mai tîrziu nu vo� pune în evidenţă originea ' lor boierească - cea
reală - , ci pe cea voievodală, găsind în Neagoe Basarab, unul · dintre voie
vozii cei mai vestiţi, pe strămoşul lor pilduitor.
Compunerea în versuri la stema Ţării Româneşti a lui Udrişte Năs
turel nu este singura lucrare din epoca lui Matei Basarab care se inspiră
di n partea de început a vechiului letopiseţ slav al Ţării Româneşti .
Secretarul lui :Matei Basarab între anii 1633 şi 1654, Dionisie din
Bizanţ (Dionisie I V Seroglan) scrie şi el despre începuturile Ţării Româneşti,
aşa cum aflăm dintr-o menţiune din Hrismologhionul lui Paisie Liga
ridis. Deşi „ Negru Vodă" este înlocuit cu toponimicul „Vlahul" şi corbul
nu mai apare săgetat, incidentul cu inelul rămîne, ca şi consecinţa între
.gului episod : menţinerea corbului ca emblemă a Ţării Româneşti. Iată
ceea ce ne relatează Ligaridis despre conţinutul manuscrisului lui Dionisie
<lin Bizanţ : „Vlahul fiind expulzat de Traian, împreună cu cealaltă frac
tiune a sa si văzînd un corb, care furase inelul de aur al sotiei sale, l-a
iuat drept b'u n augur şi pînă în ziua de azi corbul este stema Valahiei"268•
Dar cronicarii care reproduc îndeaproape începutul Cronicii despre
Radu de la Afumaţi din 1525, permiţîndu-ne să descifrăm şi misterul lui
„Negru Vodă", sînt Miron Costin şi Paisie Ligaridis.
În cele două opere manuscrise ale lui Miron Costin, Cronica ţărilor
Moldovei ş i Munteniei (Cronica polonă) 2 69 , scrisă în 1677, precum şi în Poe
ma polonă2i0 , redactată în 1684, ni se dă explicit motivul numelui voie
vodal „N egru" pe care l-am dedus de altfel din menţiunile voievozilor
Corvini ai Ţării Româneşti : voievodul „ descălecător" purta pe scutul său
un corb, pasăre care îi furase în copilărie inelul. Cognomenul pornea aşa
dar de la cunoscuta legendă cu corbul, pe care Thur6czi2 71 şi, după el,
Bonfinius272 o consemnează în legătură cu originea şi stema lui Ioan de
Hunedoara.
Această legendă, legată de numele lui „Negru Vodă", este menţionată
de cronicarul moldovean cu două trimiteri la letopiseţele muntene („letopi
.s eţele lor povestesc astfel" 2 73, „despre voievodul lor Negru povestesc ei
267

Ibidem, p. 197 - 199.
D. Russo, Studii şi critice . . • , p. 97.
269 Miron Costin, Cronica ţărilor Moldovei şi Munteniei (Cronica polonă) , Ia. P. P. Panai
tescu, Miron Costin, Bucureşti, 1 958, p. 202 - 2 1 8.
27 0 Miron Costin, Poema polonă, la P. P. Panaitescu, op. cit., p. 2 1 0 - 24 1 .
2 71 Ioan d e Thur6czi, Chronica hungarorum, l a Johann Georgius Schwandtner, Scripto
ns rerum hungaricarum, I, Viena, 1 746, cap. XXXVI.
272 Antonius Bonfinius, Rerum hungaricarum . . , p. 526 sq.
2 73 Miron Costin,
Cronica polonă,
. , p. 2 1 0 .
2 68

.
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înşişi aşa" 2 74) , ceea ce constituie o dovadă peremptorie că a existat o cro
nică a Tării
Românesti anterioară mijlocului secolului al XVI I-lea, în care
'
„Negru Vodă" nu � ăpătase încă adaosul „ Radu" şi în care se motiva
această denumire dată „ descălecătorului" : păţania cu săgetarea corbului
şi stabilirea acestei păsări ca emblemă a voievozilor Ţării Româneşti. (Nu
este exclus ca manuscrisul muntean folosit de către Miron Costin să fi fost
acelaşi pe care îl citeşte Macarie şi cronicarul letopiseţului din 1 552 sau
o copie fidelă a lui . Poate într-o zi se va găsi în Moldova cronica din
secolul al XVI-lea a Ţării Româneşti.)
Este evident că acest letopiseţ , anterior celui al lui Matei Basarab,
era cronica slavă din secolul al XVl-lea şi prin urmare „descălecarea" nu
fusese culeasă la mijlocul secolului al XV II-lea din tradiţie, ci dintr-un
manuscris, cel din anul 1 59 1 , care înglobase Cronica despre Radu de la
Afumaţi din 1525. P. P. Panaintescu constată că Miron Costin a avut la
îndemînă o cronică munteană, deoarece „sînt în Poema polonă cîteva ştiri
precise despre istoria Munteniei : Ţara Românească a fost întemeiată acum
«aproape patru sute de ani »275. Poema fiind scrisă la 1684, înseamnă că
Ţara Românească a fost întemeiată la cîţiva ani după 1284. Este posibil
ca cronicarul să fi avut în vedere anul 131 0, cel consemnat de Luccari.
P. P. Panai.tescu remarcă mai departe că şi pomenirea „ Herţegului şi
Făgăraşului"276 este o confuzie datorată unui text de cronică munteană,
unde titlul domnesc al Ţării Româneşti cuprinde menţiunea „ Făgăraş,
Herţeg". Totodată, Miron Costin reproduce titululşul domnilor Ţării Româ
neşti277, ceea ce vădeşte, aşa cum am arătat mai sus, că acest tituluş a
existat si în cronica slavă din 1525.
Hrismologhionul lui Pai.sie Ligaridis27 8 , inspirîndu-se din aceeaşi cro
nică slavă a secolului al XVI-lea, reproduce legenda cu corbul foarte ase
mănătoare cu cea a lui Miron Costin, cu deose birea că la ultimul cronicar
fratele mamei lui „N egru" săgetează corbul şi nu viitorul „descălecător" .
Aceasta poate fi o influenţă din Bonfinius, citat adesea d e Miron Costin.
La Pai.sie Ligaridis aflăm că „Vlahul" (denumire preluată de la Dionisie
din Bizanţ) „era fiul regelui Ungariei" - aşa cum deducem despre „Ne
gru Vodă" şi din menţiuni le voievozilor, Cor vini" - , în vreme ce Miron
Costin consideră că tatăl său fusese „principele Ardealului" .
Miron Costin, care trece prin Ţara Românească î n 1655279, cînd îşi
culege datele despre întemeierea ţării, nu a cunoscut desigur lucrarea lui
Paisie Ligaridis, încît confruntarea celor două versiuni ne poate permite re
'

„

constituirea izvorului lor comun care a fost cronica slavă din secolul al
lea a Ţării Româmşti.
2 74
2 76

Ibidem, p. 225.
Ibidem, p. 380.
278 Ibidem, p. 38 1 .
217 Ibidem, p . 2 1 2 .
278 Vezi nota 30.
279 Miron Costin, Opere (ed. P. P. Panaitescu)

.
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Legenda lui „Negru" este legată atît de Miron Costin, cit şi de Paisie
Ligaridis de pecetea Ţării Româneşti. Miron Costin scrie : „Muntenii
întrebuinţează alt sigiliu, cu corb. Iar despre voievodul lor Negru povestesc
ei însisi asa . . . 280. „ . . . De ce muntenii au pecete cu corb, letopisetele lor
pove�t � sc ' astfel.. ."281• La Paisie Ligaridis găsim aceeaşi motivare a
legendei : „De aceea Vlahia are drept stemă a sa corbul" 28 2. (Cronica
moldovenească din 1552, care imită pe cea munteană, insera o propoziţie
asemănătoare - „şi şi-a făcut pecete voievodală în toată ţara cu capul de
bonr" - , care ne confirmă autenticitatea menţiunii lui Paisie Ligaridis.)
Pe de altă parte, atît Miron Costin, cit şi Paisie Ligaridis leagă legenda
corbului de „descălecarea" Ţării Româneşti. Primul scrie că „în urma ace
luia si ungurii, sasii si sîrbii. . . s-au asezat cu coloniile lor pe malurile
Dună�ii" 283• Cel de �1 do'i lea arată că „Negru Vodă" a fost urmat de „ger
mani, unguri, vlahi"284, în vreme ce Cronica lui Matei Basarab enumera
pe „rumâni, papistaşi, saşi"285. Prin urmare, argumentul că distincţia pe
care o face cronicarul între saşi (luterani) şi papistaşi (catolici) vădeşte o
scriere ulterioară sfîrşitului secolului al XVI-lea (cind încă se ştia că aceas
tă despărţire a germanilor fusese recentă, după 15402 86) cade.
Tot la Paisie Ligaridis găsim legată de legenda corbului şi menţiunea
„descălecării", ştirea popasului de la Cîmpulung, vădindu-ni-se astfel că
toate aceste evenimente se aflau într-o lucrare, cronica slavă din secolul
XVI-lea, trunchiată ulterior. Vlahul Munteanul „a venit şi a locuit pentru
prima dată la Cîmpulung" .
Un alt izvor care n e atestă prezenţa unei scrieri c u legenda corbului
în Ţara Românească este j urnalul de drum al lui Paul de Alep, care
însoţeşte pe patriarhul Macarie. Din informaţiile culese în Cîmpulung în
1658, anul popasului lor în acest oraş (foarte probabil din mănăstirea în
care fuseseră primiţi şi al cărei egumen era Melethie), Paul de Alep con
semnează tradiţia că „Negru Vodă" a decălecat dintr-un oraş românesc
din Ungaria, el fiind un „comes" al craiului maghiar. Acest conducător al
românilor de peste munţi - credea arhidiaconul arab - îşi păştea caii
în Ţara Românească „aflată în mîinile tătarilor". Cu permisia craiului el
veni şi goni pe tătari, „apoi, crescind în putere, deveni suveranul întregului
teritoriu. Ei obişnuiau să-i spună «Negru Vodă » şi el înălţă mănăstirea" 287 •
Nu avem prin urmare reprodusă legenda cu corbul, care dădea cheia numelui
lui „N egru Vodă", dar găsim cunoscută dependenţa iniţială de „craiul"
de peste munţi (deci regele despre care scriau atît voievozii „corvini"Mihnea
Turcitul şi Petru Şchiopul, cit şi Paisie Ligaridis), precum şi titlul de „co280

Vezi nota 274.
nota 273.
nota 30.
2 e a Miron Costin, Poema polonă
, p. 235.
284 Vezi nota 30.
286 [storia Ţării Româneşti .
p. 2 .
286 P. P. Panaitescu, 1nceputurile istoriografiei . , p . 1 99.
287 Paul de Alep, The lravels of Macarius, patriarclz of A ntioclz (ed. F. C. Belfour) , Lon
dra, 1 836, voi. I I , p. 329.
281 Vezi
282 Vezi
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mes" , pe care îl purtase într-adevăr Ioan de Hunedoara. Expansiunea teri
torială şi înălţarea bisericii din Cîmpulung sînt elemente pe care le găsim
şi în cronică, în vreme ce „păscutul cailor" pare a fi fost împrumutat de
la Grigore Ureche, care l-a primit, la rîndul său, din sursă poloneză288•
o

La capătul acestor multiple dovezi ale existenţei Cronicii despre Radu
de la Afumaţi din 1 525, putem reconstitui destul de fidel începutul aces

tei cronici. Imitînd legenda lui Ioan Corvin, cronicarul relata că „Negru
Vodă" era fiul regelui Ungariei, care, pentru a-l recunoaşte mai tîrziu,
dăruise un inel mamei sale. După ciţiva ani, în drum spre reşedinţa regală,
un corb răpeşte inelul şi fiul îl săgetează, motiv pentru care regele îi sta
torniceşte corbul în scut şi astfel viitorul voievod capătă numele „Negru
Vodă" (în realitate varianta românească a latinescului „Corvinus") . Aj uns
la vîrsta bărbăţiei, „Negru Vodă" coboară munţii pe valea Dîmboviţei
însoţit de români, de saşi şi de unguri, întemeiază oraşul Cîmpulung şi bise
rica „de piatră", apoi oraşul Argeş, curtea domnească şi biserica „mare şi
frumoasă". După ce îşi hotărăşte tituluşul voievodal şi domneşte 24 de
ani, se îngroapă „la biserica sa din Argeş" .
Acest început d e cronică, scris î n 1525 (an î n care relaţiile dintre
români şi unguri erau foarte strînse, Ioan Zapolya aj utînd pe Radu de la
Afumaţi în lupta sa împotriva turcilor, după cum am arătat) , nu este dat
la iveală în epoca de totală supunere faţă de turci care urmează curînd
după dezastrul de la Moh'acs (29 august 1526) , din anul următor scrierii
cronicii. El este ilustrat însă în pictură, portretul lui Vladislav I devenind
prin modificarea inscripţiei cel al lui „Negru Vodă" atît în biserica Sf.
Nicolae Domnesc, cit şi în locaşul mănăstirii lui Neagoe, unde este copiat
aidoma puţină vreme după 1 545.
Tocmai în 1 569, deci după 43 de ani de la plăsmuirea sa, „Negru
Vodă" reapare, de astă dată în hrisovul unei j udecăţi şi, ulterior, în 1 576,
în alte două acte ale altor procese. Această prezenţă neaşteptată ni se
lămureşte prin genealogia voievodului care dăruieşte cele trei documente,
Alexandru I I Mircea, al cărui strămoş Vlad Ţepeş se căsătorise cu o Cor
vină. Începutul cronicii, care făcea dintr-un Corvin „descălecătorul" Ţării
Româneşti, convenea lui Alexandru II Mircea, a cărui ramură dinastică
avusese de luptat atît cu reputaţia familiei Basarabilor, a descendenţilor
lui Neagoe Basarab289, ale cărui înfăptuiri culturale şi religioase erau ves
tite, cit şi cu cea a urmaşilor lui Radu cel Mare (Radu Paisie, Mircea Cio
banul, Petru cel Tînăr etc.) . Faptul că primului voievod al ţării i se atribuiseră

.

:

288 Martin Bielski, Cronica lumii, la P. P. Panaitescu, Influenţa polonii in opera lui
Grigore Urech11 şi Miron Costin . . , p. 36 „Iar cînd aceşti răufăcători s-au înmulţit au început
a fa�e deose te slujbe romanilor, au păscut vitele şi turmele romane, au zidit un pod peste
Dunare . . . ,
etc.
288 Î ntr-o scrisoare din 18 iunie 1 577, Benedetto da Gajan scrie Marioarei Vallarga,
mătuşa voievodului Mihnea Turcitul
. pe dr. Rosso l-au pus la galere cu alţi munteni,
în număr de şase, care au mărturisit că este fiul lui Basarab, cea mai nobilă familie din Muntenia" .
(N. Iorga, Contributii la istoria Munteniei din a doua jumătate a secolului X VI-iea . , p. 22) .
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datele existenţei legendare ale lui Ioan de Hunedoara aj uta pres
tigiului descendenţilor lui Vlad Ţepeş, cel căsătorit cu o Corvină, şi le j us
tifica pretenţiile la tron. Iată de ce, în relaţiile cu lumea occidentală,
Alexandru II Mircea, Mihnea Turcitul, Radu Mihnea şi Alexandru Coconul
îşi vor spune „Corvini ai Valahiei " , iar pe plan intern Alexandru II Mircea
va căuta să impună pe „N egru Vodă" în cancelaria oficială. Cum însă
numele acestui voievod legendar nu se lega de realităţile cancelariei din
Ţara Românească, Alexandru II Mircea l-a identificat cu Radu I, care în
hrisovul cel mai vechi al „celei mai vechi aşezări mănăstireşti" 290 din Ţara
Românească apare drept primul ctitor. Prilej ul redactării unui hrisov din
1569 în legătură cu o j udecată la care apărea mănăstirea Tismana a fost
binevenit pentru a-l impune pe „N egru Vodă" , deşi cancelaria domnească
nu mai cunoscuse pînă atunci vreun caz asemănător de inserare în docu
mente a unui simplu cognomen voievodal291 •
Din acest moment înainte, Radu I începe să-şi dispute în paralel cu
„N egru Vodă" , dar adăugindu-şi numele acestuia, „întemeierea" Ţării Ro
mâneşti. Din inscripţia bisericii Sf. Matei din Murano, din 1590, precum şi
din hrisovul din Arcani datat 1622, am dedus că încă înainte de apariţia
sa oficială de la mij locul secolului al XVII-iea „ Radu Negru" se afla în tra
diţia populară.
Era firesc ca politica de independenţă faţă de turci a lui Mihai Vi
teazul să reactualizeze Cronica despre Radu de la Afumaţi animată de
acelaşi spirit antiotoman şi de strînse legături cu Ardealul. Nu întîmplă
tor Luccari află tocmai în această perioadă de cetatea lui „Negru Vodă"
de la Stoenesti-Cetăteni, „distrusă odinioară de turci" .
Dar că;turarii 'secolului al XVII-iea, care începeau să se plece asu
pra realităţilor româneşti, înclinaţie favorizată de politica boierilor de ţară
din care făcea parte şi Matei Basarab, adaugă legendarului „Negru" numele
voievodului considerat cel mai vechi „Radu". În Cronica lui Matei Ba
sarab din 1653, prima parte a paragrafului despre „N egru Vodă" este supri
mată, rămînînd numai pasajul referitor la „descălecare" şi întemeierea ora
şelor Cîmpulung şi Curtea de Argeş, încît explicaţia numelui lui „Negru
Vodă", legenda cu corbul, dispare de asemenea. Lui „Negru Vodă" , un
„alter-ego" a lui Ioan de Hunedoara, care trecrn drept fiul regelui ungur,
îi ia locul „ Radu Negru", despre care se ştia că întemeiase Tismana, inse
rîndu-se totodată în cronică şi fiul său Dan. Spiritul Tismanei detrona astfel
pe cel cosmopolit al Cîmpulungului.
Această autohtonizare a începutului de cronică lasă însă pe cititor
nedumerit. Cronicarul Bălenilor îşi arată nemulţumirea citind pasaj ul despre
„ Radu Negru" în Cronica lui Matei Basarab : „Alt ce au mai făcut acest
domn, nimeni nimica nu scrie"292, iar cronicarul Cantacuzin din 1665
adaugă, după cum am văzut, interpolaţia cu Basarabii din dreapta Oltu
lui, modificînd şi mai mult redacţia originară a începutului de cronică.
290 Vezi notcL 1 39.
2 91 Vezi nota 32.
292 Radu Popesc � , Istoriile domnilor

. . .,
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MOMENTUL APARIŢIEI LUI „NEGR U VODĂ''
Pentru cunoasterea trecutului Tării Românesti, a monumentelor, cul
turii şi viziunii sale: datarea primei c�onici slave, c'u începutul său, la 1 525şi reconstituirea acestui început au o deosebită importanţă.
Constatăm, în primul rînd, că redactorul letopiseţului din 1 525, un
boier craiovesc din apropierea domnului, şi-a cules informaţiile despre înce
puturile Ţării Româneşti, din Cîmpulung, care trecea încă din vremea aceea
drept cel mai vechi oraş din ţară, împreună cu Argeşul. Din Cîmpulung ia
cronicarul anul „descălecării" , 1 3 1 0, de pe piatra de mormînt a comite
lui Laurenţiu293, care era deci vizibilă în anul 1525, cînd franciscanii observanţi
dăruiesc bisericii oraşului Sf. Iacob cel Mare un clopot294. Acest monu
ment epigrafie s-a îngropat aşadar în pămînt între 1 525 şi 1640, anul vi
zitei eruditului episcop de Sofia Petrus D . Baksic în Ţara Românească,
care nu îl mentionează în minutioasele sale descrieri295.
Descăleca�ea lui „Negru Vodă" cu „români, unguri, saşi" ne evocă,
de asemenea, populaţia Cîmpulungului de la începutul secolului al XVI-lea.
Î n sfîrşit, urmaşii săi imediaţi din cronică, Mihail, cel care dăruieşte pri
vilegii oraşului, şi Alexandru (Nicolae Alexandru) , donatorul moşiei Bădeşti
şi j umătăţii din Bogăteşti, cu hrisovul din 13511 1352, cel care se afla re
prezentat în tabloul votiv al bisericii Domneşti , ne dovedesc buna cunoaş
tere a Cîmpulungului.
Este firesc ca legenda românului Ioan de Hunedoara - menţionată
de Thuroczi 296 şi larg răspîndită în sudul Transilvaniei - să fi fost auzită
de cronicar la românii din Cîmpulung. Considerînd că acestă legendă se potri
veşte cu „tituluşul" voievozilor care le evoca locul de origine, de peste munţi
(dar „Ungrovlahia" ştim că era numele dat de către cancelaria Patriarhiei
din Constantinopol ţării vlahilor despre Ungaria, ca să-i distingă de cei de
la sud de Dunăre) , precum şi cu emblema Ţării Româneşti , în care cronicarul
vedea un corb (poate nu este întîmplător că primul oraş al „descălecatului " ,
Cîmpulungul, purta p e pecetea s a o pasăre care putea f i luată drept u n corb) ,
el a alcătuit începutul cronicii atribuind în realitate lui Ioan Corvin (de Hune
doara) , pe care îl rebotează „N egru", „descălecarea" Ţării Româneşti.
O coincidentă face ca un secol si ceva mai tîrziu cronicarul lui Matei Basarab.
să atribuie iui Mircea cel Băt�în lupta de pe Ialomiţa a aceluiaşi Ioan de
Hunedoara, ale cărui fapte vitej eşti au răsunat şi în Ţara Românească_
293 Emil Lăzăresca, Despre piatra de mormînt a comitelui Laurentiu şi cîteva probleme ai·he
ofogice şi istorice -tn legătw·ă cu ea, în '>tudii şi cercetliri de isto1·ia artei, IV ( 1957), nr. 1 - 2, P109 - 1 10 şi fig. de Ia p. 1 12. Crucea cu care se termină inscripţia, pusă imediat Iîugă anul 1300,
poate fi uşor confundată cu cifra romauă X. Fr. T. Sulzer (la Emil Lăzărescu, op. cit., p. 1 1 0,
nota 31 consideră că anul putea fi 1303. El a confundat probabil barele crucii cu cifra romană.
III.
:m Pavel Chihaia, Monuments romans et gothiques
, p. 5fl, nota flo
2 96 Emil Lăzăre�cu, Despre piatra de mormint a Lomitelui Laurentiu . . . , p. 1 23.
2116 VP-zi nota 27 1 .
. • .
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Oricum, prezenţa legendelor transilvănene despre cavalerul român
cruciat Ioan de Hunedoara în sudul Carpaţilor la începutul secolului al XVI-lea
a.rată permanenţa legăturilor românilor de pe ambele versante ale munţilor.
Vechea biserică „de piatră" „mare şi frumoasă şi înaltă" din Cîmpu
lung nu aparţinea unei mănăstiri (cronicarul precizează funcţia bisericilor
mănăstireşti Snagovul, Cozia etc . ) şi foarte probabil că ea fusese „de mir"
şi în secolul anterior. Impresia de înălţime a bisericii s-a datorat desigur
galeriilor laterale care dădeau zvelteţe monumentului 297 (despre biserica de
la Argeş, Sf. Nicolae Domnesc, considerabil mai mare, dar perfect propor
ţionată, cronicarul scrie numai că era „mare şi frumoasă" ) . Dar el nu pome
neşte de o curte voievodală la Cîmpulung, ceea ce înseamnă că această
curte - pe care o atestă grafitul din biserica Sf. Nicolae Domnesc - dis
păruse de multă vreme. De fapt puţinătatea hrisoavelor emise din Cîmpulung ,
în secolele XIV- XVI, arată că voievozii nu prea poposeau în acest oraş
cu privilegii de autonomie, pricinile locale fiind j udecate de judeţul oraşului.
Cronica despre Radu de la Afumaţi din 1525 ne mai informează că
„descălecînd " la Argeş „N egru Vodă" a întemeiat „iarăşi oraş mare, şi
s-au pus scaunul de domnie, făcînd curte domnească (de piatră - ms. V)
.si case domnesti si altă biserică mare si frumoasă".
'
Menţiun�a din Cronica despre R� du de la Afumaţi în legătură cu în
mormîntarea lui „Negru Vodă" în biserica Sf. Nicolae Domnesc, ceea ce a
dus la atribuirea „gisantului" (care a aparţinut foarte probabil lui Radu
1 298) voievodului legendar, ne arată că la începutul secolului al XVI-lea se
cunostea vechimea acestui monument si cea a mormintelor voievodale din
interior. (În secolul al XVIII-lea, mitropolitul Neofit va afirma că „cea
mai veche biserică din Ţara Românească este aceasta" 299) .
Aşa cum am arătat , reconstruirea cetăţii Căpăţîneni de către Vlad
Ţepeş este un fapt real, consemnat de hrisoave 300. Din aceleaşi documente
aflăm despre o fază de construcţie aparţinînd lui Dan I I , ultimul voievod
care rezidează la Curtea de Argeş şi îşi amenaj ase un refugiu în munţi.
Biserica din Tîrgşor aparţinea însă lui Vlad Ţepeş, nu lui Vladislav.
De asemenea biserica Snagovului nu era ctitoria lui Vlad Ţepeş, ea a existat
1ncă din vremea lui Mircea cel Bătrîn, dar, înainte de 1525, vechea biserică
a mănăstirii Snagov fusese înlocuită cu cea actuală, înălţată de Neagoe
Basarab.
Cronicarul din 1 525 cunoştea prin urmare una din cronolcgiile de
cancelarie (necesare la redactarea hrisoavelor, cînd se menţionau în ordine
cronologică documentele prezentate de părţi) , ctitoriile mai importante ale
ţării şi diversele ştiri orale în legătură cu aceste monumente. El era la curent
şi cu unele manuscrise ca de pildă Viaţa lui Nifon, despre care precizează
că se află în păstrare la Mitropolia din Tîrgovişte 301 • De fapt începutul
297 V. Yătfişiann, Istoria artei jPucfale în Ţările t'om!Îne, T , Bucureşti,
29R Pavel Chihaia, Monuments roma ns e t gothiques . . . , p . 52.
299 Vezi nota 1 5 1 .
300 Vezi nota 1 1 3 .
ao1 Istoria Ţării Româneşti
. ,
p. 205.
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reconstituit al Cronicii despre Radu de la Afumaţi este ca un cristal în care
reuşim să vedem încremenite cunoştinţele despre trecutul ţării, despre
voievozi si despre monumentele lor ale unui cărturar - care desigur era
şi război �ic - de la începutul secolului al XVI-lea.

RAPORTUL CRONICI LOR MOLDOVENEŞTI
CU CELE MUNTENE
Începutul Cronicii despre Radu de la Afumaţi ne permite să deducem
nu numai strînsele relatii culturale dintre românii din sudul Transilvaniei
şi Ţara Românească, ci' şi cele dintre moldoveni şi munteni. De fapt nu a
existat numai o influenţă a letopiseţelor moldoveneşti asupra cronicarilor
din Ţara Românească, ci o strînsă interdependenţă, care se explică nu numai
prin legăturile genealogice ale voievozilor sau prin schimburi obişnuite între
ţări de cultură slavă, ci prin conştiinţa, care. începea să se contureze în se
colul al XVI-lea, a originii lor comune.
Cronicarul din 1525 şi-a început scrierea inspirîndu-se desigur dintr-una
din cronicile numite de la Putna 302, scrise în vremea lui Ştefăniţă ( 1517 1527) . De aici el şi-a luat schema succesiunii voievozilor în trei tipare :
primul, în care se citează numele voievozilor şi anii de domnie, cu cîteva
relaţii fugare, al doilea, cu relaţii mai ample şi, în sfîrşit, domnia detaliată
a celui căruia îi era închinată cronica, Ştefan cel Mare. Acestor trei tipare le
corespund în cronica din 1525 cronologia domnilor între 1310 şi 1508, şirul
de voievozi între Radu cel Mare si Radu de la Afumati si domnia lui Radu
de la Afumaţi, amplu redată. '
Începutul de cronică moldovenească cu „ descălecarea" din „Ţara
Ungurească" , din Maramureş, devine la cronicarul munten coborîrea din
Ţara Ungurească, din Făgăraş, despre care grăia tituluşul domnesc, pe care
îl redă „in extenso" . „ Vînătoarea după un bour" are corespondenţă în
legenda cu corbul. Cronicarul din vremea lui Radu de la Afumaţi a ştiut că
vînătoarea după un bour explica în realitate stema Moldovei şi atunci a
căutat o legendă care să lămurească emblema Ţării Româneşti ; legenda lui
Ioan de Hunedoara, auzită desigur în Cîmpulung, i s-a părut potrivită,
ignorînd că ea se lega de ascendenţa improvizată a unui cavaler român din
secolul al XV-lea.
Dar cronicarul muntean a amplificat schematica „ descălecare" mol
dovenească, care se reducea la menţionarea locului de plecare a lui Dragoş
- Maramureş - şi la precizarea animalului vînat - un bour. În afară
de legenda corbului, el adaugă înfăptuirile „descălecării" , oraşele Cîmpu
lung şi Argeş, cu ctitoriile religioase, titlul domnesc, chiar şi locul de îngro
pare al lui „Negru Vodă" .
'

302 Cronicile de la Putna, la P. P. Panaitescu,
https://biblioteca-digitala.ro
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Am văzut că descendenţa lui „Negru Vodă" dintr-un rege ungur con
venea climatului politic din vremea primelor domnii ale lui Radu de la
Afumaţi şi opoziţiei sale dîrze împotriva turcilor.
Cronica de la Putna, scrisă în timpul domniei lui Ştefăniţă ( 1 5 1 7 1527) , luată c a model d e cronicarul muntean din 1525, vădeşte legăturile
culturale dintre Moldova şi Ţara Românească, pe care le favorizează şi pre
tenţiile la mina fiicelor lui Neagoe Basarab ale acestui voievod.
Dar aceste relatii dintre cele două tări nu se limitează numai la momen
tul 1525. Am văzut �ă în 1552 se afla î� Moldova Cronica despre Radu de la
Afumaţi şi că din ea se inspiră atît Macarie, pentru cronica sa, cît şi un leto
piseţ, scris în acelaşi an, care preia Cronica de la Putna şi în care găsim ampli
ficată „descălecarea" Moldovei 303• Acest letopiseţ, tradus în limba poloneză
şi continuat pînă la anul 1564, va deveni Cronica moldo-polonă. Tot el, cu o
introducere, în care se încearcă să se explice „primul descălecat" , venirea
românilor din „ Roma veche", tradus în ruseşte, va fi inserat în letopiseţul
rusesc Voskresenska ia letopis, fiind cunoscut la noi sub numele de Cronica
moldo-rusă. În sfîrşit, din acelaşi letopiseţ îşi vor extrage ştirile în legătură
cu trecutul l\loldovei şi informatorii lui Luccari 304 • Începutul acestei scrieri
din 1552 poate fi reconstituit comparînd primele rînduri ale Cronicii moldo
polone (care trunchiază şi alte ştiri din Cronica de la Putna, pe care o preluase
letopiseţul din 1552) cu paragraful final al „descălecării" din Cronica moldo
rusă, avînd în vedere că modelul cronicarului moldovean din 1552 a fost
Cronica despre Radu de la Afumaţi din 1525 : „Dragoş a aflat sub munţi
înalţi urma unui bour şi au pornit pe urma bourului şi au ajuns la locuri de
şes şi frumoase şi au prins pe bour la un rîu, pe mal, sub o salcie, şi l-au
omorît şi s-au ospătat din vînatul lor. Şi s-au întors înapoi şi au spus tuturor
a lor săi despre frumuseţea ţării şi despre rîuri şi despre izvoare, ca să se
aşeze acolo. Şi drujina lor a lăudat gîndurile lor şi au hotărît să se ducă acolo,
unde fuseseră ei. Şi au cercetat locul, pentru că era loc pustiu şi la marginea
ţinuturilor în care rătăceau tătarii. Şi au pornit ei din Maramureş, cu toată
drujina şi cu femeile şi cu copiii peste munţi înalţi, cînd tăind pădurea, cînd
dînd pietrele în lături şi au trecut peste munţi cu aj utorul lui Dumnezeu şi
au aj uns la locul în care Dragoş ucisese bourul şi le-a plăcut şi s-au aşezat
acolo. Şi pe Dragoş l-au ridicat domn şi voievod al lor. Şi de atunci s-a
început, cu voia lui Dumnezeu, Ţara Moldovei . Şi Dragoş Voievod a înte
meiat cel dintîi oraş pe rîul Moldova şi după aceea a întemeiat oraşul Baia şi
alte oraşe pe rîuri şi la izvoare. Şi"şi-a făcut pecetie voievodală în toată ţara,
cu capul de bour. Şi a domnit ca voievod doi ani".
Merită a fi subliniat faptul că începutul cronicii din 1552, în care
„descălecarea" Moldovei apare mult amplificată faţă de cronicile anterioare,
scrise în vremea lui Ştefăniţă, denumite „de la Putna", a fost ilustrat î n
compoziţia heraldică a pisaniei d e l a mănăstirea Bistriţa, lucrată în 1 554 305
303 Vezi mai jos recon-;tituirea începutului acestui letopiseţ.
304 Vezi nota 253.
3 05 G . Balş, Bisericile moldoveneşti din veacul al X VI-iea Bucureşti,
https://biblioteca-digitala.ro
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unde pe lingă tradiţionalul cap de bour apar o serie de elemente noi : cornul
de vînătoare, care evocă cavalcada după bour, vaza cu vegetaţie, arătînd
frumuseţea ţării în care a avut loc vînătoarea, precum şi crucea pe piedestal,
dispusă între coarnele bourului, care vădeşte o ac;; e zare creştinească pe locul
vînătorii.
Datarea 1588- 159 1 a cronicii slave traduse în ruseşte şi devenită
astfel Cronica moldo-rusă, care preluînd letopiseţul din 1552 i-a adăugat
întreaga parte de început, unde este vorba despre venirea în Transilvania
a romanilor vechi, ortodocşi,
care s-au despărţit de romanii noi, catolici ,
are în vedere următoarele elemente :
I. Punctul de plecare a celor doi fraţi „Roman şi Vhhata" din ceta 
tea Veneţiei vădeşte cunoaşterea unei cosmografii care avea în vedere în
primul rînd trecutul acestui oraş. Această cosmografie poate fi lucrarea lui
Doratei al Monembasiei din Veneţia, care vizitează pe Petru Şchiopul în
1 588 306 şi a cărui lucrare a fost scrisă cu aj utorul acestuia. Domnia lui Petru
Şchiopul se încheie în 159 1 .
2 . Menţiunea celor doi fraţi „Roman ş i Vlaha ta", eroi eponimi ai
moldovenilor şi muntenilor, a putut apărea într-un moment politic în care
voievozii Moldovei şi Munteniei erau foarte legaţi şi în nici un caz învrăj biţi.
Acest moment cor�spunde domniei lui Petru Şchiopul,al cărui frate Alexandru
II Mircea se afla pe tronul Munteniei . Am arătat mai sus că Petru Şchiopul
se intitula „palatinus Valachiae, dominus ac haeres Moldaviae" 307•
3. La începutul secolului al XVI I-iea, cînd se traduce pentru întîia
oară romanul popular Alexandria în limba română 308 , se inserează şi ştiri
din cronica slavă din 1588- 159 1 , devenită mai tîrziu Cronica moldo-rusă,
ceea ce înseamnă că ea circula la data aceea.
4. Aceast� cronică a aj uns în Rusia datorită relaţiilor lui Petru Şchiopul
cu această ţară 309 .
5. Prima cronică moldovenească, cea a lui Eustratie Logofătul de
la 1633 310, foloseşte cronica din 1588- 1 59 1 , ceea ce arată că ea mai cir
cula încă şi că prin urmare nu fusese scrisă cu prea multă vreme înainte.
literaluni rom!Îne . . . , p. 504.
307 Vezi nota 1 98.
ao s 1 storia
10�

N. Cll.rtojan, A le�·andria ;n literatura româncascr'i, Bucureşti, 1 922, p. 27.
Consfantin C. Giurescu, Istoria rom-inilor, II, partea întîi, Bucureşti, 1 937, p. 224 2'.?5. Este semnificaLiv fa11tul că vechea culegere de texte în care se află inserată Cronica
moldo-rusă ( Voskresenskaia) datează „de la sfi• situl secolului al X\' T-lca ' ' . ( G. �.�.ihă[: ?i , Jsto
-riografia română veche (sec. al X V-lea- inceputul sec. al X VJJ.lea) în raport cu istorio.P,rafia
bizantină ,<i slavă, în Romanoslavica, XV ( 1967 ) , p. 1 69)
310 P. P. Panaitescu, Introducere la Grigore Ureche, Le!opiseţul Ţării
Moldovei
p. 39 - 4 1 .
1o9

.
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Începutul cronicii moldoveneşti scrise de Eustratie Logofătul, pe care
îl reproduce Misail Călugărul 311 , Simeon Dascălul 3 12 şi Bandinus 31 3, se in
spiră, în mod evident, din cronica din 1 588 - 159 1 , adăugindu-i interpolaţiile
cu „căţeaua Molda", „satul Boureni", „mănăstirea I ţcani" etc. Este inte
resantă selecţia pe care o operează Grigore Ureche, reţinînd anumite elemente
din începutul cronicii lui Eustratie Logofătul, eliminînd altele. La Ureche
găsim unele propoziţii nealterate din cronica din 1552, deşi ele trecuseră prin
cronica din 1588- 159 1 şi prin cea a lui Eustratie Logofătul din 1633, ca de
pildă cea referitoare la tătarii pe care Dragoş Vodă „i-au scos din
cîmpi"314.
O schemă grafică ne va desluşi mai bine filiaţia cronicilor moldove
nesti care interesează studiul nostru :
.

Letopiseţul oficial

i

Cronica de la Putna

/

l

/

( 1 5 1 7 - 1 527)

Cronica din 1 552

i

___

Cronica moldo-polonă
( 1 564)

I

Cronica din 1588 - 1 5 9 1

------

i

_
_
_

l

--------'-

Cronica moldo-rusă
(către 1 600)

Letopiseţul moldovenesc ( 1 633)

Gr. Ureche
( 1 647)

S. Dascălul M. Călugărul

i

1

1 1

i

Fragment din Luccari
( 1 599)

1

i

i

Alexandria (ante 1 6 1 1 )

Bandinus
( 1647)

Bandinus
( 1 647)

Am văzut că letopiseţul lui Eustratie Logofătul a fost cunoscut de
cronicarul lui Matei Basarab, care reproduce din el pasaj ele referitoare la
Ţepeluş şi Laiotă Basarab 315• Pe de altă parte, Paul de Alep înregistrează
în 1658 versiunea cu „Negru Vodă", care îşi păştea caii în Ţara Românească,
reflex al „păstorilor" lui Grigore Ureche, inspiraţi de cronici poloneze 316 .
311 Ibidem, p. 66 - 67.
312 Ibidem, p. 70 - 7 1 .
313 Codl!x Bandinus (ed. V . A . lJreche) , î n A n . A cad. Române,
seria I I , tomul XVI ( 1895 ) , p. 70.
314 Grigore Ureche, op. cit., p. 70.
316 Vezi p. 1 2 3 - 1 24 .
m Vezi nota 288.
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O schemă care ar ilustra relatiile cronicilor moldovenesti cu cele munteneşti ar putea fi schiţată astfel :'
'

Cronici moldoveneşti

Cronica de la Putna

I
I

+

( 1 5 1 7 - 1 527)

Cronica din 1 552+-

i

I

Cronici munteneşti

__

Cronica despre Radu d e l a Afumaţi ( 1 525)

i

Cronica din 1 545
----

•

i

Cronica din 1 5 9 1

Cronica din 1 588 - 1591
Cronica lui Eustratie Logofătul
( 1 633)
i
Cronica lui Gr. Ureche ( 1 647)

I
j

I
I

_

l

-+ Cronica lui Matei Basarab ( 1 653)

____

-+ Relatarea lui Paul de Alep ( 1 658)

Iată, aşadar, dovada unor continue şi intense schimburi culturale
între Moldova şi Ţara Românească . în secolele XVI şi XVII , pe care le
revelă şi reconstituirea etapelor de formare a cronicilor muntene şi în special
a începutului lor, care relatează despre „întemeierea" ţării.

ÎNCHEIERE
Incursiunile către izvoarele cronicilor Tării Românesti si a stirilor
despre „N egru Vodă" legate de biserică, portr�te votive, do�um�nte Şi dife
rite inscripţii ne-au purtat către adevărata identitate a acestui voievod atît
de mult comentat pînă în prezent, dar atît de puţin cunoscut . „Negru Vodă"
este în realitate cavalerul cruciat de origine română Ioan de Hunedoara,
cel care îşi zugrăvea pe scut un corb. Cronicarul din 1 525 considerînd că
pasărea conturnată a Ţării Româneşti este un corb şi că legenda legată de
această zburătoare trebuie să fie şi a „descălecătorului" Ţării Româneşti
- ignorînd epoca în care a trăit Ioan de Hunedoara (în realitate personaj ul
legendar pe care l-a inspirat emblema acestuia) - a legat-o de primul înte
meietor de dinastie, cel care a alcătuit pecetea Ţării Româneşti. Prin această
constatare, sperăm că o dispută devenită seculară se va încheia.
Dar desigur nu identificarea necunoscutului „Negru Vodă" este rezul
tatul cel mai interesant al căutării sale, ci diferitele metamorfoze formale
şi de fond pe care el le-a căpătat, străbătînd vremurile, schimbări întotdeauna
semnificative şi care au oglindit, adesea, cum este şi firesc, interesele politice
ale diferitelor facţiuni voievodale care s-au succedat pe tronul Ţării Ro
mâneşti. Totodată, documentele şi alte scrieri oglindesc felul cum s-a reflectat,
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de-a lungul anilor, în conştiinţa generaţiilor, acest erou popular, ale cărui
legende vădesc o vigoare şi o amploare neegalată. De fapt, şi astăzi vechile
oraşe ale Ţării Româneşti, Cîmpulung şi Tîrgovişte, păstrează vie amintirea
acestui voievod omniprezent , care este văzut printre stîncile Stoeneştilor,
printre zidurile ruinate ale Căpăţînenilor sau oglindindu-se în apa Dîmboviţei.
Este firesc ca plecîndu-te asupra trecutului Ţării Româneşti să fii atras de
miraj ul cavalerului „Negru", care a trecut munţii pentru a pune temeiul
unei tări.
Cu sute de ani în urmă, pasărea ciudată de pe pecetea domnilor Ţării
Româneşti s-a desprins şi a căpătat viaţă, devenind simbolul unui „descăle
cător" de tară. A fost oare din nou închisă în relieful încremenit din care
şi-a luat z'borul ? Ne îndoim. Orice legendă are viaţa ei, şi cit vor exista
în păduri lumini şi umbre, „N egru Vodă" va goni spre alte noi şi nebă
nuite cetăţi.
LA VRAIE IDENTI TE DE <cNEGRU VODĂ», FONDATEUR
DE CITES ET D'EGLISES
RESU:.\lE

Nous avans etudie l'apparition de <cNegru Vodă» (auquel on a attribue
la fondation de nombreuses cites et la construction d'eglises importantes)
dans Ies diplâmes et le folklore de la Valachie, en constatant sa presence
dans la litterature historique du XVIIe siecle (p. 106) . Ayant analyse le
Letopiseţul Cantacuzinesc et la Cronica Bălenilor, qui reprennent des chroni
ques plus anciennes, nous avans pousse plus loin Ies recherches du Prof.
P. P. Panaitescu, en montrant que la chronique disparue de Matei Basarab
avait ete ecrite en 1653 (a cette occasion on avait cependant redige seulement
le recit des evenements compris entre Ies annees 1633 - 1653), et que l'intro
duction ou etait consignee « la fondation » de « Negru Vodă » presentait
une version similaire a celle de la Cronica Bălenilor.
En continuant a analyser (p. 1 16) la chronique de 159 1 , reprise par
celle de Matei Basarab de 1653, nous sommes arrives a la conclusion que
l'ouvrage historique le plus ancien, le noyau autour duquel sont venus
s'aj outer Ies autres, ulterieurs, est la Cronica despre Radu de la Afumaţi,
ecrite en 1 525 a la cour des boyards Craioveşti, lorsque avait ete redigee
aussi la partie introductive concernant « la fondation » de « Negru Vodă ».
Outre l'analyse du Letopiseţul Cantacu::inesc et de la Cronica Băleni
lor, qui nous permettent de reconstituer la date de l'apparition et
la version originale de « la fondation » de « Negru Vodă », de nombreux autres
ecrits et representations des xvre et xvne siecles confirment l'existence
aussi Cronica despre Radu de la Afumaţi (p. 1 28) . Nous avans examine
de la comment on est arrive a attribmr Ies portraits des fondateurs des
eglises de Curtea de Argeş et de Cîmpulung-Muscel a « Negru Vodă ».
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Dans un chapitre qui se propose de porter un eclaircissement a la
vision du chroniqueur de 1525 (p. 159) , qui a invente - selon le modele
moldave de « la fondation » de Dragoş Vodă - une replique de <1 la fonda
tion » valaque, nous avons montre que le personnage de « Negru Vodă »
est ne du desir de trouver une explication de l'oiseau contourne represente
sur les armoiries de la Valachie (de meme que la legende de l'aurochs avait
ete elaboree en prenant pour point de depart les armoiries de la Moldavie) ,
dans lequel le chroniqueur de 1 525 avait identifie un corbeau. En entendant a
Cîmpulung (d'ou il prit egalement la date de « la fondation », 1 3 10, inspiree
par la pierre tombale du comte Laurent, de 1300) , consideree a j uste titre
l'une des plus anciennes villes de notre pays, la legende du corbeau qui
s'attachait aux origines de Jean Corvin de Hunyadi, et ignorant l'epoque a
laquelle ce vaillant croise roumain avait vecu, le chroniqueur de 1 525 relia
de fa<;on arbitraire a cette legende les armoiries de la Valachie, tout en
attribuant au createur du sceau (qu'il considerait egalement comme etant
le fondateur de la Valachie) les origines de Jean Corvin.
En precisant le moment de l'apparition de la Cronica despre Radu
de la Afumaţi , Ies donnees contenues dans cette chronique, concernant les
vieux monuments de la Valachie, prennent une autre valeur. Nous pouvons ,
par exemple, deduire les fonctions originelles des eglises princieres de Curtea
de Argeş et de Cîmpulung-Muscel.
Dans le chapitre final {p. 161) nous avons mis en evidence Ies prets
reciproques des chroniques valaques et moldaves, en soulignant l'importance
des etroits liens culturels existant entre Ies deux provinces. Si a ces relations
spirituelles evidentes nous aj outerons Ies echos des legendes du Sud de la
Transylvanie, qui couraient sur Jean Hunyadi, que nous avons retrouves
dans Cronica despre Radu de la Afumaţi, de 1 525, nous sommes en droit de
considerer cet ouvrage comme un des premiers ecrits ou l'on rencontre des
elements de spiritualite roumaine appartenant aux trois provinces dans
lesquelles on parlait la meme langue. Nous avons en meme temps souligne
le role militant de cette chronique qui, au xv1e siecle, a influence - a ce
qu'il paraît - la chronique sur Michel le Brave, datant de la fin du meme
siecle.
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de la Republique Socialiste de Roumanie.
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dre plus rentables et fort agreables Ies investigations sur le terrain.
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C U et aux differentes personnalites de !'Academie de Roumanie :
ils nous ont autorise a frequenter Ies bibliotheques et Ies instituts
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TABLE DECIMALE

AVERTISSEMENT
Afin de faire m1eux apparaître l'arganisatian meme de natre
travail, naus avans applique a cette introductian sammaire
les principes et les regles de la classificatian decimale universelle.

Le O est reserve aux generalites et prolegamenes. Suit la clas
sificatian en 1, 2, 3, . . . 8. Le 9 est reserve aux canclusians.
Exemple : Chapitre III
3 . 0 Generalites du chapitre 3
3 . 1 les premiers canstituants du chapitre I I I
3 . 2 les deuxiemes canstituants d u chapitre III
les subdivisians du 3.2. seront :
32.0 Generalites
1 premiere subdivisian
2 deuxieme subdivisian
9 canclusians des subdivisans du 3.2
Signification de cette application
1 . En cambinant les chiffres, naus indiquans les relatians exis

tant entre les notians classees.

2. Recaupement et rappels s'indiquent par de simples nambres.
3. Taut element ulterieur trouvera autamatiquement sa place,

sans qu'il naus faille remettre taut natre travail sur le metier.

O LES SI GNES LAP IDAIRES
O.O Approche

0 . 1 Classement selan le but de leur utilisatian
01 . 1 Signes utilitaires
01 .2 Marques de tailleurs
0.2 Classement marphalagique
0.9 Utilite de leur etude

I CHRONOLOGIE DES SI GNES LAPIDAIRES DE ROUMANIE
TABLEAU EXEMPLATIF

1.2

1 .0
1.1

:

3 MARQUES

Processus
Signes romans
Signes gathiques
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12. 1 pnma1res
1 2. 2 tardifs
1 22. 1 de Transylvanie
122.2 de Moldavie
II LOCALI SATION DES SIGNES LAPIDAIRES DE ROUMANIE
2.0. Tableaux de localisation
20. 1 Tableau des signes ne se rencontrant qu'une seule fois, en Rou
mame
20.2 Tableau de localisation chronologique nationale
20.3 Tableau de localisation chronologique internationale
2. 1 Constatations tirees des localisations nationales
2.2. Filiations internationales
22.0 1 une gageure
22.09 une selection obligee
22. 1 Les lignees celebres
22 1 . 1 ] ean de St. Die
22 1 .2 Les Parler
22.2 Les marques datees de Roumanie
III TRAITE1\1ENT D'UN EDIFICE : L'EGLISE ST. MI CHEL D:r: CLUJ
TABLEAU CHRONOLO G I QUES D E S MAR QUES

3.0
3. 1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Marques constantes
Marques datees de Sighişoara
Marques inverses a Dej et en Boheme
Marques de maître important
Marques de tailleurs importants non reperes
Marques datees de Brno
Maître du bas-cote Sud a Kutna Hora ?
Compagnons en Moravie ?
Un maître se retrouve a Dubrovnik ?
Conclusions
39. 1 L'eglise St Michel fut construite en 3 etapes
39.2 Râle exemplatif et social du metier de Cluj .

IV TRAITEMENT D 'UN EDIFICE : L ' E GLI SE E VANGELIQUE DE
BIST RIŢA
Etude

a

mener ulterieurement

V TRAITEMEN T D'UN E DIFICE : L ' EGLISE E VANGELIQUE DE
SIBIU
5.0

Tableau chronologique des marques de l'eglise evangelique de Sibiu.
La marque d'un maître ?
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5. 1 . Premiere campagne : il n ' y a pas d e marque constante a Sibiu
5.2 La deuxieme campagne doit etre divisee
52. 1 Campagne A
52 1 .9 conclusion
52.2 Campagne B
522. l deux rnarques
522.2 une rnarque delirnitee dans le temps
522.3 une 3e rnarque
522.4 une 4e marque
522.5 Le portail S. pose un autre probleme
522.6 La tribune sud
5 .3 La 3e et derniere campagne
53 . 1 Le portail Nord de 1509
53.2 La chapelle a hauteur des tribu nes
53.3 La tourelle d'escalier au flanc sud
5 .9 Conclusions du traiternent de l'eglise evangelique de Sibiu.
.

.

.

. .

VI TRAITEMENT D'UN EDIFICE : L ' EGLISE NOIRE DE BRAŞOV
Etude a rnener ulterieurernent

VII TRAITEMENT D'UN EDIFICE : L'EGLISE EVANGELIQUE DE
SEBEŞ ALBA
Etude

a

rnener ulterieurement

VIII FILIATION S STYLI STI QUES
IX CONCLUSION S
9.0 Generalites sur notre travail, processus suivi.
9. 1 liistorique
9.2 Filiations stylistiques
9.3 Datation de parties d'edifices
9.4 Datation de signes lapidaires
9.5 Le rnetier de b âtisseur en Rournanie
9.9 NOTES et bibliographie generale
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O.

LES SIGNES LAPIDAIRES : BUTS ET MORPHOLOGIE

O.O. APPROCHE

Sur Ies pierres appareillees de certaines constructions anciennes (rem
parts, châteaux, vieilles demeures, eglises et ensembles monastiques) ,
on peut deceler des signes qui n e doivent rien aux failles du materiau
et qui ne sont pas des graffiti.
Ces signes etaient ordinairement graves, en creux donc, a l'outil et
sur une face taillee de la pierre. D'apres nos observations d'edifices
partiellement ruines ou en cours de restauration, des signes figuraient
en parament.
Ces gravures taillees d'une main habile repondaient nettement a
une demarche consciente : organiser une de nos activites essentielles,
la construction.
Ils constituaient soit des indications de pose (pour la stabilite de la
construction, il est preferable de respecter le lit de carriere, sauf
dans le cas des moulures droites, de fUts de colonnes monolithes ou
d'encadrements) , soit des marques d'appartenance (a une tradition
technique, a un atelier ou a un maître repute) .
Certains groupements d'artisans du bâtiment ont, en effet, suivi
depuis le Moyen Age a tout le moins des conventions tenues pour
traditionnelles.
0. 1

CLASSEMENT SELON LE BUT DE LEUR UTILI SATION

C' est 1' etude systematique des signes lapidaires qui nous a conduite a
Ies classer ainsi en deux grandes categories : Ies signes utilitaires et
Ies marques de tailleurs de pierre.

01 . 1 Signes utilitaires

Nombre de signes lapidaires font partie d'un simple systeme de repe
rage. 11 est encore utilise de nos j ours, a la difference que ces signes
sont apposes au crayon gras au lieu d'etre tailles dans la pierre (note) .
Nous Ies avons classes en diverses categories :
s1gnes de pose
d' appareillage
d' orientation
d' epaisseur
de j oints
schemas de sculpteurs, tous . signes purement utilitaires.
Les signes utilitaires sont extremement rares en Roumanie.
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Des marques de j oints, dans Ies cles de voute deposees dans la Ferula
de l'eglise evangelique de Sibiu, se presentent comme des croix
grossieres ; elles ont pour but de faire mieux adherer le mortier.
Sur ces pierres, ainsi que sur Ies consoles moulurees de l'eglise de
Saschis, on peut aussi retrouver des schemes de sculpteurs. Ce sont
Ies traces prealables a la taille des parties moulurees. 11 n'est possible
de Ies examiner que sur des pierres deposees, bien etendu.
0 1 .2 Marques de tailleurs
Nous avons conserve pour tous Ies autres signes lapidaires le terme de
„marques de tailleur de pierre" plutât que celui de „tâcheron" intro
duit il y a plus d'une siecle par Didron (note 1 ) .
D'abord, le terme „marque de tâcheron" nous paraît errone en ceci :
il ferait supposer que Ies ouvriers etaient payes a la tâche (c.a.d. sans
tenir compte du temps employe) . Or, dans Ies comptes de Belgique, de
France et du Portugal, le payement des ouvriers se fait par j ournees
de travail (et non un nombre de pieces fa<;onnees) . Par contre, le paye
ment a la piece se rencontre dans Ies comptes des carrieres ou il ne
s'agit pas de payer un travail, mais la matiere traitee (note 2) .
Ensuite, apprentis et compagnons etaient aussi des tailleurs, flit-ce
en herbe ou en puissance. Nous croyons peu qu'aucun se bornât, la
vie durant, a debiter de la pierre a la tonne. Sur le chantier, la moindre
pierre doit etre parfaite pour sa place.
Nous tenons enfin que Ies signes non utilitaires sont des marques ayant
valeur de reference :
soit a une tradition professionnelle,
soit a la technique d'un atelier
- repute de memoire d'homme
- ou meme travaillant, homogene, a pied d'ceuvre,
soit a un maître - lui - meme se reclamant
d'une certaine tradition profession
nelle
ou d'un atelier anciennement repute
ou de l'atelier qu'il a reuni a pied
d 'ceuvre marquante
ou meme ayant sa notoriete internationale et
"signant" ses ceuvres.
Nous ne faisons d'ailleurs que traduire le terme allemand " Steinmetz
zeichen" (note 3) qui semble bien convenir.
https://biblioteca-digitala.ro

9

0.2

SIGNES LAPIDAIRES DE ROUMANIE

177

CLAS SEMENT MORPHOLO GI QUE

Du simple trait droit ou courbe, ces marques affectent, par combi
naison, des formes diverses :
des figures geometriques : triangle, carre, pentagons etoiles, angles : . . .
un veritable alphabet qui a son tour donne naissance au monogramme.
des ideogrammes : parties d'anatomie, elements botaniques, figurations
d'outils, obj ets decoratifs.
On peut imaginer sans trop d'audace que certaines marques Tepre
sentant des obj ets „traduisent" en Ies „visualisant" des noms ou des
surnoms.
Pour la facilite du classement, nous avons etabli quelques grandes
categories morphologiques :
02. 1 Les signes alphabetiques sont presque tous traces suivant la graphie
des caracteres romains.
02.2 Les signes de perpendicularite
Depuis l'angle droit (qui peut representer l'equerre ou la lettre L,
voir dans l'alphabet) et le te (autre instrument indispensable au trace)
jusqu'aux formes compliquees de traits auxiliaires combinant parfois
l'angle droit avec des angles aigus.
02.3 Les angles non droits.
02.4 Les croix et leurs derives .
02.5 Les combinaisons de segments et de courbes.
02.6 Les figures geometriques fermees : triangles, quadrilateres.
02.7 Les representations d'objets .

O .9 UTILITE DE LEUR ETUDE SUR BASE DE LEUR MORPHOLO
G IE ET EN FONCTION DU LIEU ET DU TEMPS

Selon les modalites de lieu et de temps.
Les marques de tailleurs de pierre sont repandues dans toute !'Europe
sur Ies construction edifiees, au moins partiellement en pierre taillee,
entre le xie et le x1xe siecle (note) .
L' etude systematiques des signes lapidaires et la comparaison a
l'echelle continentale que nous avons menees depuis une decennie nous
permettent, par une voie peu pratiquee et peu exploree jusqu'ici de :
1 . deceler des rapports de techniques architecturales entre edifices (;;ir
9.2)
2. dater l'âge des differentes parties d'un monument elabore, comme il
n'est pas rare, en plusieurs campagnes de construction (voir 9. 3}
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approcher la vie meme et l'organisation des metiers (voir 9.5) . C'est
cette contribution (fort modeste et fragmentaire) a l ' histoire de
l ' art qui fut notre but lors de nos recherches sur tout le territoire
de la Republique Socialiste de Roumanie.
Etayes par des recherches d ' archives, par une collection plus complete
encore de documents photographiques, de releves de details, de mou
lages ou d'impressions au calque, nos releves de signes lapidaires au
raient pu nous fournir une moisson plus abondante.
l\falgre l ' aide eclairee et bienveillante des autorites, il nous fut im
possible de mener j usqu'au bout toutes ces recherches : faute de temps.
Nous verrons donc dans Ies pages qui suivent une select ion de ce
que nous pourrions tirer des elements recoltes pendant notre trop bref
sejour en ce charmant pays.
Nous avons, en effet, choisi, pour cette introduction sommaire, d'exposer
le plus accessible et ce qui permet de fournir quelques renseignements
immediats.
Afin tout d' abord de fixer Ies idees au suj et du materiau que nous
manions, nous reproduisons ci-apres trois exemples de marques que
nous avons pu relever par moulage ou calque, sur des parties de cons
tructions de trois epoques differentes (XIVe -XVIe - XVI Ie s.).' Nous
percevons ainsi facilement Ies variations dans le trace des sie-Pes sui
vant Ies epoques (voyez le tableau exemplatif) :
11 nous fallut doncJproceder en premier lieu a une etude chronologique.

I . CHRONOLO GIE DES S IGNES LAPIDAI RES
DE ROUl\iANIE

1 .0

PROCESSUS
Notre sej our d'etude en Roumanie nous a permis de proceder au releve
d ' un certain nombre de signes.
Une fois rentree en Belgique, nous avons procede au depouillement .
Nous Ies avons classes morphologiquement et, sur cette base, nous
tenterons ici de degager une chronologie du signe, en prenant pour
reference Ies dates memes des constructions bien connues qui Ies por
tent (note) .
Ce premier pas est relativement simple.
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S I G N E S L A PI D AI R E S
DE RO U M A N I E

I A S SY:GOLl "L.-.--��
1 7. S .

A L B A I U L IA

C A T H E DRAL E : CHOEU h

1 4.S.

D A L L E . F U N E R A I R E DE
I A N CO DE
H U NE DO A R A ,
1 6. S

Tableau

exemp1atif

Dans tous Ies pays, Ies signes lapidaires ont, suivant Ies epoques, varie
dans leur forme et meme dans la fac;on de Ies grnver :
1.1

LES SIGNES ROMANS
ne se rencontrent qu'a la tres interessante cathedrale d' Alba Iulia. Ils
sont assez grands, nets, avec Ies segments arretes par de petits traits.
Beaucoup affectent la forme de lettres romaines, quelques autres figu
rant des angles et meme un outil.

1 .2

LES SIGNES GOTHI QUES
12. 1

Les signes gothiques primaires

sont rares, tout comme Ies edifices en ce style, en dehors des
oratoi_res influences par ordre des cisterciens (comme Saint
Barthelemy de Braşov et de l'eglise Cîrţa qui ne possedent
presque pas de marques) .
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Les signes gothiques tardifs

sont Ies plus nombreux.

122. 1 L e s g r a n d e s c o n s t r u c t i o n s d e T r a n s y 1
v a n i e offrent un beau repertoire de signes tres soigneusement
tailles et aux segments acheves par de petits triangles ou des
traits galbes. Les dimensions des signes diminuent.
Qu'il s'agisse des chceurs de la cathedrale r. cat. d' Alba Iulia et de
l'eglise de Sebeş-Alba ou des grandes constructions comme
l' eglise St. Michel de Cluj , l' eglise evangelique de Sibiu ou
l'eglise Noire de Braşov, les lettres de l'alphabet ont tendance
a ceder la place aux figures composees de plusieurs segments
et principalement a celles composees a partir de croix.
-

122.2 L e c a s d e 1 ' a r c h i t e c t u r e m o 1 d a v e est un
peu different : Ies edifices presentent des signes lapidaires
apparentes entre eux, mais dont Ies formes Ies plus anciennes
se retrouvent aussi dans Ies pays germaniques. Humor, Moldo
viţa, Suceava et Suceviţa presentent un caractere d'individua
lisme provincial qui puise son originalite dans l'alliance des
traditions byzantines aux details architecturaux du gothique
a cannes croisees des pays germaniques.
Ce sont ces details realises en pierre qui portent Ies s1gnes.

1 .3. LES SIGNES LAPIDAIRES DES TEMPS MODERNES

Ils ont ete - dans la limite de mes recherches - trouves princi
palement dans les constructions civiles conservees a Cluj , a la chapelle
Lazo de la cathedrale r. cat. d'Alba Iulia et sur l'eglise Galia de Iaşi. Sauf
dans la region de Cluj , la graphie en devient moi ns soignee et moins
stable dans ses dimensions.
Les belles constructions orthodoxes de Valachie n' ont guere laisse
de place aux pierres naturelles, meme si le style Brancovan presente
de fort beaux encadrements de portes et de fenetres en pierre fouillee
de sculpture, la tradition des signes lapidaires semble ne pas y avoir
penet re.
Les signes se trouvent principalement dans les constructions civiles
conservees en Transylvanie.
II . LOCALI SATION DES SIGNES LAPIDAIRES
DE ROUMANIE

2.0. TABLEAUX DE LOCALISATION
20.0

Les trois tableaux se basent sur la morphologie et sur une loca
lisation chronologiquement ordonnee.
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20. 1

Un premier tableau reprend Ies signes qui ne se rencontrent
qu'une fois en Roumanie.

20.2

Un second tableau de localisation nationale presente l'ensemble
des marques de tailleurs de pierre qui se rencontrent en plusieurs
endroits de Roumanie.

20.3

Un seul tableau de localisation internationale expose un choix
de marques trouvees en Roumanie et que nous avions connues
ailleurs dej a, en Europe.

20.9

Nous passons donc ici a des demarches beaucoup plus elaborees.
Nos recoupements s'articulent sur un parametre : la forme
(notre morphologie generale)

et deux variables : le temps (du Xleme au XIXeme siecle)
le lieu, allant de l'echelle nationale actu
elle a l' echelle europeenne.
2.1

CON STATATION S TIR EES DES LOCALI SATION S NATIONALES
Des tableaux 20. 1 et 20.2, degageons d'abord quelques constatations
generales.

2 1 . 1 Les signes les plus anciens, meme en Transylvanie, ne semblent pas etre
anterieurs au X III eme si ecle.

En effet, la base des clochers de la cathedrale r. cat. d' Alba Iulia porte des
marques de tailleurs de pierre que l'on rencontre aussi dans Ies parties
datees de la seconde moitie du XIIIeme siecle et j usque dans le chreur
qui fut construit au milieu du XIVeme siecle.
Les marques des clochers sont vraisemblablement contemporaines
des diverses campagnes d'amenagement et d'agrandissement du sanc
tuaire.
Leur graphie, si proche des signes graves sur quelques constructions
d'Europe Occidentale du XIIeme siecle, nous a fait hesiter. Saint
Honorat a Arles et la cathedrale de Lengres en France, l'eglise de
Santes Creus en Espagne presentent, en effet, des marques de tailleurs
de pierre en tout comparables a celles de la cathedrale d' Alba Iulia
(voir 221 . 1 ) .
Malgre nos hesitations, nous n e daterons pas Ies signes lapidaires
roumains d'avant le XIIIeme siecle (note) .
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20. 2 Morphologie
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Les relations entre Ies signes d' Alba Iulia et ceux d'autres construc
tions mentionnees de Sibiu, Braşov ( ± 1380) , Sebeş-Alba (dans le
chceur gothique) semblent confirmer notre hypothese. Toutes ces
constructions sont posterieures au XIIIeme siecle.
2 1 .2 Cn gotlz ique national (XI V enze siecle)

Les relations du chceur de l'eglise evangelique de Sebeş-Alba avec I' ate
lier de Peter Parler ne sont plus a signaler. Un caractere de clarte
dans la conception et Ies elements decoratifs formes de tetes portraits
sont un heritage certain de la grande construction gothique qui ache
vait de s'elever a Prague (22 1 .2) .
Le melange des influences franco-germaniques se fait au creuset bohe
mien pour etre diffuse ensuite vers d ' autres regions et atteindre la
Rournanie qui subit, par Ia, indirectement cette fois, l'influence fran
c;a1se.
Ce brassage complexe fait j aillir dans differentes regions un art national
gothique, bien plus national meme que l ' art roman issu de l'influence
des ordres religieux benedictins et cisterciens.

+

Cette marque
issue du departement de l'Aisne, se retrouve en
Tchecoslovaquie, a l'Abbaye de Zlata Koruna et a Trebic, puis en
Roumani e a Bistriţa.
L'an 1350 marque en Roumanie l'apogee de cet art national dans
l'internationalisme gothique. Les chantiers de la Transylvanie sont
particulierement actifs : eglise N oire de Braşov, eglise de Bistriţa, de
Sibiu, de Saint Michel de Cluj et Ies chceurs de Sebeş-Alba et de Alba
Iulia.
2 1 . 3 Vers 1 350, le nzetier de tailleur de pierre senible de tradition bien etablie
en Rounzanie.

Pour qu 'une entreprise aussi vaste ait ete possible, il a fallu que la
tradition du metier de tailleur de pierre flit solidement ancree . Depuis
le milieu du XIIIeme siecle et pendant tout un siecle, Ies ateliers
locaux se sont probablement developpes dans Ies principaux centres
(note) .
D'apres Ies relations des marques B C I � , nous pouvons emettre
l'hypothese que des tailleurs de pierre ont passe d'un chantier a

l ' autre et que ceux qui apposaient Ies marques
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formes dans des
(voir 221 .2) .

loges

qm

1 89

gardaient la tradition des Parler

Le chceur de St. Michel de Cluj , · qui fut transforme et surhausse, ne
ressernble-t-il pas, par sa division tripartite des fenetres, au chceur de
Sebeş-Alba avec ses elegarites baies qui sont peut-etre Ies heritieres
des fenetres des chapelles rayonnantes de Prague.
·

2 1 .4 Le gothique fleuri au X V eme siecle

11 se caracterise par Ies formes complexes, la technique est parfaite,
l'imagination debordante.
Ce caractere recherche laisse, par son baroquisme, prevoir le declin.

Les portails lateraux de St Michel de Cluj et de l' eglise N oire de Braşov
en sont de bons exemples. Ces tympans polylobes a la decoration inso
lite porte entre eux aussi Ies rnarques cornrnunes.

Les voUtes se compliquent, elles forrnent des resilles qui reposent sur
des piliers de plus en plus elances. Le chapiteau est systematiquement
supprirne pour faire place au tressage des cordons des voutes. Ce j eu
de courbes et de droites, si frequent en Allernagne, passera par Ies
possessions des Rosenberg en Boherne en s' epanouissant dans la
voute de la grande eglise Ste Barbe de Kutna Hora pour atteindre
Znojrno et la Hongrie a Niyrbator (1433) plus particulierernent.
Les voutes des tribunes de Sibiu et Ies voutes du chceur de Moşna, Sas
chiz et Aiud rappellent la superbe voUte de St Michel de Cluj dans la
ch apelle de 1 480.

2 1 .5 Une autre forme d'art se developpe en Moldavie
Les celebres eglises peintes semblent n'avoir retenu Ies historiens de
l'art que pour leurs peintures.

11 faut avouer que nous y fftrnes par curiosite et nullernent pour y

chercher des marques de tailleurs de pierre. Nous etions seduits par
le charme de cette admirable peinture (exterieure comme interieure)
ou se j ouent Ies blancs et Ies noirs sur un fond bleu ou vert. Natre
etonnement fut d'autant plus grand quand nous examinâmes Ies de
tails architecturaux.
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Pris separement, ils ont des caracteres fort provinciaux , Ies portails
aux cannes croisees manquent parfois de relief et certains semblent
des fenetres rectangulaires transformees en portes.

Dans Ies fenetres, deux types se rencontrent : la j olie baie geminee
aux formes Iegerement flamboyantes (comme a Humor et a Voroneţ)
et la dalle perforee (comme a Suceviţa) .

La pierre laissee au naturel est parcimonieusement repartie aux enca
drements et soubassements ; cela explique leur nombre fort restreint .
Suceava presente le plus de rapports de marques avec des edifices
religieux d'autres regions.

Fut-il necessaire de faire appel a la main d'reuvre transylvaine qui
avait reuvre dans la ville etape Bistriţa ?
11

en fut de meme pour la derniere grande construction, celle de Suce
Yiţa (fin du XVleme siecle) .

Les autres constructions ont des signes lapidaires communs entre
elles ; ils peuvent etre attribues a ce petit groupe d'hommes qu'Etienne
le Grand et sa famille utilisaient pour leurs constructions religieuses
et profanes.
Les signes de perpendicularite sont Ies plus frequents ; ils sont aussi
Ies plus simples et ne signifient pas qu'il y ait un lien de filiation
quelconque a rechercher du cote de la famille Parler (voir n° 22 1 .2) .
Des artisans de la pierre sont franchement campagnards, formes
au hasard et inspires tres vaguement par Ies grands modeles de
l'epoque.

2 1 .6 La Renaissance Jait perdre la tradition des signes lapidaires

Les documents imprimes, Ies modeles vus a l'etranger vont naturel
lement influencer Ies artistes Ies plus hardis.

„ Johannes" de Cluj dans le j oli portrait de la sacristie, dans le chreur
de St Michel nous semble-t-il a legue a la fois son portrait, son nom
(et non celui du cure) (note) et la date de son reuvre : 1528. 11 nous
manque sa marque de tailleur de pierre pour determiner si cet artiste
etait lie par la formation a l'un des grands ateliers germaniques. La
conception reflete un italienisme germanise tel qu'il se rencontre dans
Ies grands tabernacles d'Allemagne. L ' individualisme naissant en
meme temps qu ' une mode fera disparaître la tradition des signes
lapidaires en Roumanie.
Quelques marques datees s 'offrent, helas trop tard, pour pouvo1r
en tirer des deductions sur Ies etapes de constructions.
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2 1 .9 Les artisans roumains voyageaient

Un fait important s'impose a nous : la perennite des voyages d'arti_
sans roumams.
Une porte deposee au Musee de Cluj nous a transmis la marque

� (note) datee 1579. Ce signe lapidaire se retrouve sur l'epaisse dalle

funeraire de Jean de Hunedoara, dans la cathedrale r. cat. d' Alba Iulia.
La chapelle Laz6 a Alba Iulia et les eglises conventuelles de Drago
mirna et de Golia offrent elles aussi des marques de tailleurs de
pierre identiques.
2.2. FILIATION S
22.0

INTERNATIONALES

Du tableau 20.3, nous tirons ici quelques constatations fragmentaires.
Les signes lapidaires releves en Roumanie se retrouvent en Europe.
Ou et sur des bâtiments de quelles epoques, le tableau 20.3 tente
d'en etablir un recoupement sommaire en introduisant une variable
supplementaire : la frequence du signe.

22.01 La filiation des ceuvres architecturales : une gageure

Contrairement a ce que nos presomptions d'hommes du XXeme
siecle nous porteraient a croire, l'Europe du Moyen Abe constituait un
seul vaste pays.
Bien sur, Ies lenteurs des moyens de communication rendaient Ies
distances plus longues. Mais la comprehension entre Ies hommes en
etait d'autant facilitee. Celui qui se depla<;ait avait le temps de murir
ses contacts avec Ies habitants des regions traversees. L'artisan tra
vaillait en passant. Il nouait des relations temporaires avec d'autres
hommes du meme metier. Il apprenait d'autres techniques, de nou
veaux tours de main, des visions neuves. Les nouvelles ne traversaient
pas Ies continents a la vitesse herzienne, mais elles n'avaient pas,
comme aujourd'hui, un caractere d'information brutale, sensationnelle
et fugitive. Elles etaient assimilees, discutees, critiquees et prenaient
une valeur d'acquisition et de formation. Du moins pour ceux qui
voyageaient l'reil ouvert et la cervelle souple.
Et on sait combien maîtres et compagnons tailleurs de pierre „bourlin
guaient" a travers le monde de l'epoque.
Or, toute creation est une somme de parties d'reuvres pre-ex istantes
amendees par un ou plusieurs realisateurs nouveaux. Nos bâ tisseurs
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avaient beaucoup vu. Ils pouvaient se referer a „la celle ouvrage
qu'ils avaient laissee en tel chantier repute, puis en tel autre edifice
ou tel maître avait corn;u une voute particuliere, puis encore ailleurs,
au lieu de maturation de leur chef-d'ceuvre leur donnant maîtrise.
On comprend pourquoi la filiation dans l ' architecture se presente
d 'une fa<;on si complexe. Les marques de tailleurs de pierre n'echap
pent pas a ces inter-influences, en tout cas j usqu'au XIVeme siecle.
Et tout cela ne nous facilite pas la tâche ! 11 serait tellement plus
simple de repertorier Ies marques individuelles plutât que de classer
Ies filiations, si malaisees a denouer.
une

select ion obligee

De notre recherche de filiation, nous ne presentons ici que le plus
simple et le plus acquis : Ies marques celebres et Ies marques datees,
signes lapidaires privilegies nous permettant un travail etaye.
22. 1

Les lignees cetebres

Nous choisirons deux exemples : la lignee de Jean de Saint Die et la
lignee de Peter Parler.

a A1ba Iu1ia

221 .

La tradition des signes lapidaires fut-elle introduite a Alba
Iulia par !'artiste deodatien auquel sont attribues le portail
et Ies premiers chapiteaux de la nef de la cathedrale ? ] ean de
Saint Die avait eu l ' occasion d'apprendre a travailler la pierre
dans Ies chantiers de sa ville. La cathedrale de la petite ville
des Vosges, en chantier du Xlleme au XVeme, avait sans
doute habitue notre maître aux travaux de transformations
et d'embellissements. La proximi te des grands chantiers rhenans
et des constructions de Strasbourg expliquerait Ies doubles
rapports de la cathedrale d' Alba Iulia : correlations avec
l'art fran<;ais, si sensible dans son beau portail occidental,
et relations avec l ' art germanique qui inspire aux construc
teurs le joli mouvement ondoyant des corbeaux du bascâte
et des chapelles du transept.

221 .

2)

1) ] e a n

La

de

S aint

fami11e

Die

Par1er

La marque de perpendicularite L, qui fut celle du maître Peter
Parler a Prague, se retrouve au docher de la cathedrale d' Alba
Iulia, a l'eglise Noire de Braşov et, particulierement soignee,
dans le chceur de Sebeş Alba.
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Faut-il voir dans ces signes lapidaires la preuve d'une filia
tion avec la cathedrale de Prague ?
Un rapprochement base sur une marque aussi simple semble
rait fortuit, si nous ne rencontrions aussi d'autres marques
roumaines qui ont des relations avec cet atelier.
A Sebes-Alba, nous retrouvons aussi le f:..l qui se rencontre
egaleme� t sur Ies parties attribuees a P. Parler a Prague.
Le lieu d'origine de la famille Parler, Schwăbisch Gmiind,
nous livre quelques indices supplementaires. En effet, Ies

marques I-< et ' \ sont frequentes, sur l'eglise Ste Croix qui
s'edifiait a Gmiind au milieu du XIVe, telles qu'elles se ren
contrent au chceur d' Alba Iulia.
""'

s'arretent pas a ces deux edifices. La marque r;:- se trouve a
la fois sur l'eglise St Georges de Nordlingen (All.) , attribuee
aux Parler et a l'eglise Noire de Braşov.

Les relations entre marques allemandes et roumaines ne

Ainsi donc, un courant d'architecture issu du berceau de la
famille Parler (note) se propagea non seulement a Prague,
mais simultanement dans la Transylvanie a Sebeş-Alba,
Alba Iulia et Braşov.
La simultaneite de ces constructions nous fait supposer qu'il
ne s'agit pas d'une filiation par le representant le plus connu
de l'ecole de Schwăbisch Gmiind. Voyons-y plutât la preuve
d'une diffusion de principes constructifs en differents points
par des hommes issue d'un meme atelier et formes presque
simultanement dans cette loge de Wurtemberg.

11 nous semble que la filiation entre Ies eglises de Roumanie
et la cathedrale de Prague soit moins directe qu'on ne l'eut
pense surtout lorsque l'on songe au chceur de l'eglise de Sebeş
Alba (note 2)

Du point de vue des procedes techniques la Transylvanie
etait, au milieu du XIVeme siecle, sous l'influence de l'art
allemand meridional, qui avait une individualite propre grâce
a un premier apport d'art franc;ais (par Jean de Saint D ie
et par Ies cisterciens au Xllleme siecle) , ranime au XIVeme
siecle par l'influence franc;aise qui predominait en Boheme
durant tout le regne de Charles IV. La cathedrale de Prague
n' est-elle pas un bourgeon · allemand greffe sur une souche
franc;aise ? Mathieu d' Arras l'a conc;ue, elle fut achevee par
le maître allemand Peter Parior.
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Les marques datees de Romnanie

Parmi Ies moyens de debrouiller le probleme des filiations, d'autres
marques privilegies peuvent nous aider : les marques datees.
Nous avons vu qu ' il est difficile de dater des marques connues au
XIVeme siede. 11 nous faut attendre le XVeme pour voir appa
raître des marques accompagnees de dates ( 12. 1 ) .
222. 1 E

x

emp1e: BI STRIŢA

Le docher de l' eglise reformee de Bistriţa est l' exemple le plus
eloquant des edifices avec marques sur des parties datees.
1 485
au 2e n1veau
fenetre 1 5 1 3 V\/ C)

au 3e mveau

1519

dernier niveau
1709 FABIANUS EIBEN

-ţ

oa � 1 V

,+- f-

{

El ressort de cette simple datation que Ies bas-cOtes sont con
temporains du 3e niveau du docher et que Ies contreforts de
l'eglise minorite ont sans doute ete realises par Ies memes
tailleurs de pierre.
222.2 L a

marque.

L'eglise de la Colline a Sighişoara porte dans Ies deux premieres
fenetres Sud la date 1 482 et

1

Ies marques

} A

La marque
se retrouve au portail occidental de l'eglise de
St Michel de Cluj dans la retombee des voussures 1 450 - 1 460
et aussi a une porte fortifiee de Prague et a la porte de
l'ancienne eglise paroissiale de Banska Stievnica (Slovaquie
fin XVeme) .

1

L'autre marque
est, a notre connaissance, unique en son
genre, a moins que le trait formant angle aigu ne soit un acci
dent. Dans ce cas, elle se trouverait aussi a une colonne du
choeur de St Michel de Cluj .
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222.3 I .P.B.

A l'eglise Noire de Braşov, il
maître de Prejmer
222.4

Le

sc u1pt e ur

J:,; I .P.B.
de

y

aurait une console due au

1 5 1 2 - 15

(note) .

Moşna

A l'eglise fortifiee de Moşna, une j olie ele de voUte du chceur
porte la date 1525 et la marque

222.5 D a 1 1 e

funeraire

de

ţ:. (note

Ioan

de

1 - 2) .

Hunedoara

Enfin une porte renaissance du musee lapidaire de Cluj porte

f

la date 1579 et la marque
qui se retrouve identique sur la
plaque funeraire de IANCO de HUNEDOARA ( + 1 456)
dans le bas-câte sud de la cathedrale d' Alba Iulia. Cette
dalle fut donc remplacee tardivement (note) .
Les inscriptions sur l'exterieur de l'eglise St Michel de Cluj
auraient pu nous apporter, elles aussi, quelques indications
chronologiques. Malheureusement, ces inscriptions sont faites
a l'enduit rouge et ne sont pas incisees dans la pierre. Aussi
n'osons-nous pas nous risquer dans cette voie.

III EXEMPLE DE TRAITEMENT D 'UN EDIFICE

ESQUI SSE D'ELABORATION DES MATERIAUX REUNI S A
ST MICHEL DE CLU J
-

) et soulignes renvoient au tableau des signes
Les chiffres entre (
de St Michel de Cluj .
Ici, la demarche qui semble plus limitee devient en realite plus complexe,
Nous introduisons dans la recherche :
deux parametres
un lieu, Saint Michel de Cluj .
notre morphologie.
trois variables :
Ies temps, de 1370 a 1500.
l'espace : de Cluj a !'Europe.
la frequence.
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lJS0-1380

1380-144Z

C/ro...,. :

Bas-coti

Nord

Bas-coti Swl.

>11 t � ·' \tf
12

14 4 2

28

:t v( F

13

14

l'a�

17

18

Portail

latiral

Nord

Portails latlral Sud

+1
T -3- � \C
26

JJ

J4

1 28 s-2;r: JOt:t

Z7

3S

..L
v 36

1480

Pi l i er des

nefs

E"cadrements intlr ieurs des

in

16

occidental

19

� i J.
J2

15

Portait

t � X

A

fenitres :

lle

1

d 'escao�r

J7

\.'.J,f„V Q S

Saint Michel de Cluj

�

�

Pour la clarte de la presente etude, c'est bien evident , nous avons du
selectionner. Nous etudions uniquement quelques correlations bien
positives entre les signes lapidaires de l'eglise S aint Michel de Cluj et :
les campagnes de constructions successives de cet edifices bien connu.
certains edifices en Europe.
Nous en tirerons des datations de m arques et des filiations architec
turales internationales.

3.0

LE S M A R QU E S CON STANTES
Les marques de tailleurs de pierre de la premiere campagne ne se
retrouvent plus sur le chantier sauf
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1 (8)

197

qui figure auss1 au portail
occidental : de ± 1436 a.
1 450

'){ (7) qui figure auss1 aux pare

ments des bas-câte : de ± 1390
a. 1480.
L'atelier qui fit la fa<;ade occidentale en 1 4 10 - 1 450 etait compose
d'un maître qui avait dej a travaille au chceur

} (� et

d'un autre

tailleur de pierre que nous retrouverons � (22) ensuite occupe a
la tribune au revers de la fa<;ade.
Un maître entre dans le chantier quand la fa<_;:ade est presque terminee du câte sud

Q

( 17) , il collaborerea ensuite a la construction

du bas-câte sud, entoure de compagnons dont Ies marques

1 ( 1 6) :S

ailleurs.

(31 ) k:

(46)

l

(44)

ţ.

� (?)

t ( 1�)

(29) s·e retrouvent parfois

S-

Les artisans qui avaient les marquse :J (3 1)
(29) collaborerent,
sous la conduit vraisemblablement d'un sculpteur qui aurait possede

�

la marque
(30) , a la realisation du portail Sud.
Le bas-cote nord comporte moins de marques, les maîtres semblent
avoir comme marque principale l'angle droit ( 1 1 - 13-27 - 32-33-34-35) .
Certains d'entre eux collaborerent a la sculpture du portail nord sous

J

la direction d'un maître
( 1 3) qui semble n'avoir collabore qu'a
la partie nord.
Les piliers de la nef et la construction de la tribune sont realises par
le meme groupe d'ouvriers de base (40-41 - 17) .
3. 1 UNE MAR QUE CON STANTE DATEE A SI GHIŞOARA

� (8)

est une marque assez stable dans l'eglise St MiChel de Cluj .
Le maître collabore au choeur et a la fa<;ade occidentale.
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Nous serions tentes d ' y voir une marque qui se rattacherait a !'ate
lier de Pilgram qui fit la chaire de la cathedrale de Vienne (debut
XVIeme siecle) (note) avec un compagnon qui apposait cette marque .
Restons pour !'instant en Roumanie ou nous retrouvons la marque
accompagnee d'une date a l ' eglise de la Colline de SIGHIŞOARA
( 1482) .

3.2 LA l\'IARQUE INVERSE : SE RETROUVE A DEJ ET EN
BOHEl\IE

1

( 2 '..i. ) marque que nGl.l S

C,t ali f:t r c r s d':r.nEe Ce ]a prfrEdEnt
se rencontre a Cluj au portail et sur Ies piliers de la nef de St
l\Iichel ( 1450 -80) . Elle figure aussi sur le dernier contre-fort sud
de l'eglise reformee de Dej ou elle est accompagnee d'une autre
marque de Cluj /'/\. (4 1 ) .
Elle existe aussi a MELNIC (Boheme) , au portail de l'eglise St
Pierre et Paul, et la, elle est accompagnee d'une autre marque de

Cluj -� (40) . L'eglise St. Pierre est une construction ancienne a
laquelle fut aj oute un portail gothique tardif a cannes croisees et
colonnettes sur socles guilloches.
La marque se retrouve aussi sur l'eglise Ste Barbe de Kutna Hora
(Boheme) (fin XVeme) . La datation n'en est pas aussi certaine que
pour Ies autres marques etudiees, mais par son voisinage, nous pou
vons le ranger dans Ies marques de ± 1 480.
3.3 UNE MARQUE DE MAÎTRE IMPORTANT

� (47) est sans doute une marque de maître. D ' abord parce qu'elle

est placee sur la ele de voute qui supporte la tribune, dans un bla
son. Elle est presentee exactement comme Ies marques des deux maî
tres du choeur de la cathedrale de Prague.
De plus, nous savons qu'elle est signalee, avec un trait de moins,
comme la marque du maître I .P.B. a Prej mer ( 1 5 1 2- 1515) qui fit aussi
une console du bas-câte sud a l'eglise Noire de Braşov. Nous n'avons
pas retrouve cette marque figuree avec un trait de moins �
mais sur l'axe de l ' escalier vivis applique au milieu du bas-cote
sud et sur l ' axe de la tourelle d'escalier au sud-ouest de la fac;ade,
elle est identique a celle de Cluj .
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Le maître serait venu de Cluj a la fin du XVeme siecle pour travailler
a l'achevement de l'eglise Noire de Braşov avant de devenir le maître
de Prejmer au debut du XVIeme.

Ce maître avait peut-etre collabore en passant a la construction de la
chapelle S t . Jacques, du flanc sud de la cathedrale reformee de
Sibiu (not e ) .

Son activi te en Roumanie s' etalerait sur une trentaine d' annees au
moins, soit de ± 1480 a 1512.
A vant de parvenir a Cluj , il est possible que notre maître ait ete
forme dans !'atelier de Prague, car nous retrouvons une marque sem
blable aux chapelles rayonnantes de la cathedrale (note 2) et au por
tai! nord de l' eglise de Tyn.

Touj ours en Tchecoslovaquie, le château de SVIHOV, amenage par
Ies Rosenberg au XVIeme siecle sans detruire Ies parties anciennes
du XVeme (note 3) porte la marque du maître
originales.

� dans

les parties

L'eglise de Jachymov possede aussi cette marque. Tout semblerait
confirmer que si le maître a ete forme dans Ies ateliers tcheques,
dans la seconde moitie du XVeme, il prit le chemin de la Roumanie
muni d'une marque de tailleur de pierre qui avait ete donnee un sie
cle plus tât a un compagnon de Mathieu d' Arras.
3.4 MARQUES DE T AILLEUR S IMPORTANTS NON REPERES
Quelques artisans nous sont inconnus et ils ne sont pas des moindres
puisqu'ils firent, sans doute, le plus beau portail de l'eglise, celui
du sud
(28)

T

(30)

(31)

ttîl

Sous la tribune, nous trouvons le
(32) , d'une graphie fine et
tracee en tres grand. Il ne se rencontre nulle part ailleurs.
Nous esperons rencontrer d'autres ensembles de qualite qui porte
raient leur marque car nous sommes persuadee qu'ils etaient d'ex
cellents lapidaires, voire meme des sculpteurs.
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3.5 UNE MAR QUE DATEE A BRNO
La marque
(38) est sans doute assez tardive a Cluj bien que
presente au choeur.
Nous croyons pouvoir lui assigner la date 1 480 car elle figure sur
le 2eme pilier de l'eglise St. Jacques a BRNO (Moravie) accompag nee
de la date 1522.

t

t

Ce
maître de l'eglise St Michel fut employe dans d'autres
bâtiments de Cluj .
Il fit la petite porte qui donne acces a la tribune du lecteur dans le
refectoire du couvent des franciscains.
La presence de cette marque sur Ies fenetres du choeur de St Michel
prouve, s'il en etait encore besoin, qu'un reamenagement tardif
fut entrepris dans cette partie la plus ancienne de l'edifice.
Le maître aurait travaille en Roumanie, puis serait parti vers l'Eu
rope Centrale au debut du XVIeme siecle.
3.6 LE MAÎTRE DU BA S-COTE SUD ETAIT A KUTNA HORA ?
Reste principalement la marque du maître du bas-câte sud

't:t

( 18) .

11 y aurait a faire le rapprochement avec quelques marques de l'hâtel
des Monnaies de Kutna Hora.

3.7 UN COMPAGNON ETAIT EN MORAVIE ?
L'un des compagnons tailleur de pierre du choeur fut peut-etre em
ploye en Moravie a la construction du cloître de style gothique flam-

boyant de Dolni Kounice

A

( 10) .

3.8 UN MAÎTRE SE RETROUVE A DOUBROVNIK ?
Les relations si frequentes entre Ies marques de Cluj et celles de la
Tchecoslovaquie nous reservent encore une surprise.
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Le tailleur de pierre qui reuvra a la fin du chantier de St Michel de
Cluj , aux portails Nord et aux piliers de la nef ( +1470) fut peut
etre accueilli par la famille Perntajn en Moravie, ou il collabore a
l'edification de la fort belle eglise gothique tardive dans la petite viile
de Doubrovnik ( ± 1 530) .

3.9 CONCLUSION S
39. l

L'eglise Saint Michel de Cluj jut construite en trois etapes

En conclusion de cette comparaison sommaire, nous pouvons croire
que le chantier de Saint Michel de Cluj fut mene en trois grandes
etapes :

391 . 1 La base du choeur qui offre des signes plus anciens (_!_ a 1 0) dont
certains se rapprochent de ceux de la cathedrale d' Alba Iulia.
391 .2 Le groupe de la fac;ade et du bas-câte Sud, qui etait campase rl'hom
mes d'un metier tres sur (47 - 22 - 18) .
391 .3 Le groupe du bas-câte Nord dont le nombre le · plus :-representatif
avait la marque ( 13) .
39.2

Role exemplatif et social de l' organisation du metier

a

Cluj

Le fait que le chantier de Saint Michel de Cluj ait donnee la pos
sibilite a ses artisans non seulement de travailler dans la ville, mais
aussi de quitter le chantier prouve que la corporation etait solidement
reputee.
Nous voyons qu'elle j ouissait d'une bonne renommee a l'etranger
aussi bien qu'en Transylvanie.
Le role exemplatif de Cluj fut sans doute determinant pour une
vaste region et ce n'est pas par hasard que la viile a ete la premiere a
nous laisser des statuts de metier (note) .
V . TRAITEMENT DE L ' E GLISE EVAN GELIQUE DE
SIBIU

Comme pour l'etude de St Michel de Cluj , nous gardons Ies deux

parametres

- un lieu : eglise evangelique de Sibiu
- natre morphologie
Ies trois variables - le temps : de la fin du x1ve a 1 520
- l'espace : de Sibiu a l'Europe
- la frequence des marques.
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S IBIU, Eglise evangelique.

X I V s.

f ! li I R I S

1 460

P OR ! l ll

OU

Tribune

Sud

CH 01 U R

OUI S T

1 4 80 - 9 0
P O R C HI

SUD

f R I S I

1471 -1520
I R18 U I E

151 9
CNI IEllE

11
Tableau chronologique des mar
q ues de l 'eglise evangeliq ue
de Sibiu

1520
E S CA l I E R
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5.0

203

LA MAR QUE D'UN MAÎTRE ?

r

Une marque dans un blason figure au revers du portail
occidental dans la Ferula.

Il nous est impossible de determiner s'il s'agit de la marque d'un
tailleur de pierre ou d'un donateur. Nous ne retrouvons dans aucune
partie du monument cette marque, . meme partiellement.
Cette marque se retrouve sur une ele pendante du portail lateral
sud de la petite eglise de SCHORNDORF (Schwabisch Gmund) .
La fac;ade est datee 1 455 et l'eglise fut entierement terminee au
XVP s.

i

La marque
figure elle aussi dans un blason et il est possible
que l'artisant qui realisa un beau morceau de sculpture en Alle
magne vint a Sibiu pour ceuvrer au portail interieur de la ferula.
5. 1

IL N ' Y A PAS DE MAR QUE CON STANTE A SIBIU
De la premiere campagne du XIVe s . , il semble qu'aucune marque ne
soit actuellement visible (N) .
A la rigueur, nous lui attribuerions les marques de deux fenetres
du choeur :

5.2

J

qui ne se rencontrent plus ailleurs dans l'eglise .

LA DEUXIEME CAMPAGNE 1424-60 DOIT, D'APRES LES
MAR QUES, ETRE DIVI SEE
52. 1 Campagne A
Le portail occidental, que l'on date de ± 1 460, a ete realise
par un atelier compose de huit tailleurs de pierre qui furent
engages pour cette ceuvre et qui disparurent apres sa reali
sation.
https://biblioteca-digitala.ro
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Voyons si Ies marques peuvent nous aider a confirmer cette
date.

�
f

A notre connaissance pr<'sente, ces marques ne se re
trouvent pas ailleurs.

V1

f

Celte marque ne nous est connue que par son moulage.
se retrouve a l'eglise Noire de Braşov au 2eme portail
Sud (XVe s.)
est une marque beaucoup trop frequente.

se retrouve a l'Oglise St Michel de Cluj au portai! Sud
sous le j ube ( ± 1 480)
mais aussi dans des pays etrangers ou elle figure sur des edifices
de la fin du gothique ou du debut de la Renaissance. Par
exemple en :
Tchecoslovaquie, a

Allemagne federale a
et a

Tchecoslovaquie, a

Allemagne federale, a
Tchecoslovaquie, a

DOUBROVNIK : eglise de la fa
mille Pernstejn.
DINKELSBUHL : eglise St Geor
ges 1 448- 1 499.
LEN GEZENN : eglise gothique
± 146 1 .
PARDUBICE : eglise St. Bartho
lome en gothique tardif.
BAMBER G : alte Hofhaltung de
but Renaissance.
JIHALVA : Hotel de Ville debut
Renaissance.

t

sur
Elle se retrouve aussi en une graphie plus souple
la tourelle d' escalier du flanc sud de I' eglise evangelique de
Sibiu (voir 5.33) .

r

La marque se retrouve elle aussi a l'Oglise Noire de Bra
şov et en Tchecoslovaquie, a l'eglise de DOLNY DVORI STE
https://biblioteca-digitala.ro
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fondee par la famille Rozenberg en 1 488, et au cloître St
Jean de JINDRICHUV H RADEC sur une porte gothique
de 1481 -82.

�

Cette marque ne se rencontre qu'en Allemagne ii
l'eglise St. Georges de DIN KELSBUHL ( 1 448 - 1 499) . D'a
pres Ies moulages des marques deposees au musee Bruken
thal, elle aurait aussi figure sur la chapelle St Jacques qui
etait de style gothique flamboyant (detruite en 191 1 ) .

52 1 .9 C o n c 1 u s i o n

Ce portai! fut l'reuvre d'un atelier temporaire qui collabora
aux deux autres grandes entreprises gothiques de Roumanie :
Cluj et Braşov.
Certains tailleurs de pierre travaillerent pour Ies familles
PERN STEJN et ROZENBE R G en Tchecoslovaquie, puis a
Bam berg et JIHAL VA dans le style renaissance.
Il semble que Ies deux artisans qui appo
saient Ies marques soient venus d' Allemagne et peut-etre meme
ensemble quitterent-ils le chantier de l'eglise St Georges de
DINKELSBUHL, le premier ayant fait son apprentissage
a LEN GEZENN vers 1 461 .
Il semble que le portai! occidental de l'eglise evangelique de
Sibiu doive etre attribue effectivement aux annees 1460.
Comme Ies artisans qui edifierent cet omement de la fa<;ade
occidentale ne firent que cette partie, nous croyons que Ies
seules marques de tailleurs de pierre que nous puissions leur
attribuer se trouvent au portai! ouest. Le debut de cette cam
pagne, c'est-a-dire 1 424 ne semble pas avoir apporte une large
contribution a la realisation de l'eglise.
La technique de ces artisans est encore entierement gothique,
d'une tradition sobre bien que marquee dej a par le style flam
boyant.

52.2 Campagne B

Nous croyons que le portai! Sud qui, a'apres le plan chronolo
gique publie en fin de la monographie de I . et D. DANCU,
serait de la meme campagne, doit etre attribue aux annees
https://biblioteca-digitala.ro
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1480 - 1490. Cela permet de comprendre Ies relations des
marques de ce portail et des tribunes du bas-câte sud.
522. 1 Deux marques de meme espece se trouvent sur ces parties
differentes.

j-

I

�

Trois tailleurs de pierre semblent avoir collabore au chantier

tf

f

nous retrouvons
j usqu'a sa clâture en 1520
en effet Ies marques sur le portail sud, aux tribunes et a la
tourelle d'escalier du flanc sud.

+

La marque
est tres trequente en Allemagne, Tch<coslo
vaquie et Hongrie, il est difficile de lui assigner une date
puisque ses plus anciennes gravures se rencontrent a l'eglise
St. Procope de TREBIC (Tchecoslovaquie) (XI I I e - XIVe) , a
l'eglise St. Barthelemy de KOLIN (Tchecoslovaquie) ( ± 1275) ,
dans la cave royale du Château de BUDE (Hongrie - 1365) et
Ies plus recentes au docher de BI STRIŢA en 1513 et au château
de PARDUBICE dans une salle gothico-renaissance.
522.2 U n e
marque m1eux
de1i mitee
t e m p s, m a i s p a s d a n s l' e s p a c e.

dans

1

e

}

Elle figure sur Ies pierres de Sibiu aux portails sud et nord
et aux tribunes. Elle est aussi dans la collection des moulages
du musee Brukenthal et repertoriee c omme provenant de la
frise du portail sud (nous n'avons pas pu la retrouver) .
Elle figure aussi sur l'eglise St. Vavrince de VYSOKE-MYTO,
sur Ies parties 16e s. et a l'eglise de TRHOVE SVINY de
style gothique tardif.

522.3

t

La graphie de la 3i:me marque n'est pas tres certaine
( nous avons du examiner ces parties aux j umelles) , elle se renhttps://biblioteca-digitala.ro
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contre peut-etre a l'eglise de VIN GARD ( 1461 ) et, en d'autres
traces, a l'eglise St. Michel de Cluj .

522.4

� Cette marque figure a

Sibiu au portail sud, dans Ies
parties basses et dans la frise ; elle se retrouve egalement
sur la fenetre de 1 5 13 a B I S TRIŢA.

522.5 L e p o r t a i

1

s u d p o s e u n a u t r e p r o b 1 e m e.

La frise aux fleurs de lys est-elle contemporaine de la construc
tion de cet avant corps ou de l'edification de la chapelle ?
Presque toutes Ies pierres de cette frise sont marquees ; nous
avons signale la presence

rf-

..;: dans la partie inferieure, nous re-

A

trouvons aussi
Par contre, la marque
est manifes
tement celle d'un tailleur de pierre qui collabora a la construc
tion de la petite chapelle superieure puisque nous retrouvons
sa marque gravee entre Ies branches sculptees du support de I' ab
side de la chapelle superieure. Cette marque ne peut etre
datee car nous ne l'avons pas encore rencontree sur un autre
monument.
Nous proposons comme hypothese que cette frise soit de
la meme epoque que la partie basse et que Ies pierres mar-

<!;

quees par l'un des artisans de la chapelle haute
aient
ete remplacees, lors de l'amenagement de celle-ci.
11 serait possible aussi d'y voir Ies premiers essais de cet artisan.
522.6 L a t r i b u n e s u d.
En 1 475, on decide de surelever Ies voutes.
Les voutes de la tribune, par leur trace complique et par
l'entrelacement de leurs cordons avant qu'ils se perdent dans
le mur, sont bien des ceuvres typiques du style gothique finissant
de l'Europe Centrale.

T

provient elle aussi de DINKELBUHL (eglise
La marque
St. Georges) ; elle se retrouve ensuite sur Ies constructions de
https://biblioteca-digitala.ro
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M oldavie a HUMOR et MOLDOVIŢA. Est-ce un troisieme
compagnon allemand qui, lui, se fixa en Roumanie au lieu de
reprendre le chemin des pays germaniques ?

� 1-

1

se rencontre avec ses variantcs individuelles.
N ous Ies retrouvons a St. Michel de Cluj , mais aussi en Tcheco
slovaquie a KUTNA HORA - Ste Barbe ( 1 499) , OKOLICNE,
eglise de ± 1489, a ZATON, BRNO ; en Allemagne a ELL
vVAN G EK a I' eglise du cimetiere ( 1 453) , en Hongrie a l' eglise
du château d'E GER et dans differentes constructions gothi
ques de transition vers la Renaissance.
5.3 LA DERNI E RE CAMPAGNE DE CON STRUCTION
53. 1 Le portail nord de

1 509.

Malheureusement pour nous, il ne comporte qu'une marque
qui se retrouve aussi, comme nous l'avons signale, au portail
sud.
53.2 Le chapelle a lzauteur des tribunes au-dessus du portail sud cons
truite en 1 5 1 9 .

Nous avons dej a !raite des marques

---i

<;

:;(-

(5.22) .

La marque
se trouve de 1 442 a 1 480 sur l'eglise St. Mi
chel de Cluj , a l'eglise reformee de DEJ et, d'apres Entz
GHEZA, a la chapelle Lizo l'Alba Iulia.
La premiere gravure se trouverait au portai! nord de l'eglise
Sts Pierre et Paul de MELNIC ( ± 1 488) .
53.3 La tourelle d' escalier au flanc sud

terminee en 1 520 nous offre deux marques similaires a celles
du porche sud ; elle aurait peut-etre ete commencee a peu
pres en meme temps que celui-ci.
Les artisans de la chapelle haute n'y apporterent rien.
https://biblioteca-digitala.ro
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Ces collaborateurs ne passerent dans le chantier que le temps

de tailler quelques marches d'escalier O et disparaissent pour

nous ensuite (absence de marque similaire
tres lieux) .
Par contre, Ies marques

ţ _f se

.ţ t en d'a u

retrouvent une fois de

j:

plus au docher de BI STRIŢA, tandis que
apparaît
en + 1 530 a la tour poudriere du châtea u royal de BUDE
5.9 CONCLUSION S DU TRAITEMENT DE L'EGLI SE EVAN GELI
QUE DE SIBIU
59. 1 Les parties Ies plus anciennes ne comportent pas de marques,
bien que des statuts aient ete etablis a Sibiu en 1 376 (N 1 ) .

59.2 U n atelier special provenant d ' Allemagne a realise l e portail
ouest vers 1 460.
59.3 Un atelier s'est fixe, represente par quelques membres, a
partir de 1480. On peut lui attribuer une contribution au por
tail sud, aux tribunes et au portail nord.

59.4 La chapelle au-dessus du portique sud est confiee a un maître
sculpteur que nous ne pouvons connaître qn'a Sibiu par sa

6

marque
Le style n'est pas sans affinite avec l'oratoi re
royal de la cathedrale de Prague ( 1 493) (N 2) .
59.5 La tourelle d'escalier au flanc sud semble avoir ete commencee
par !'atelier du portail sud, mais fut achevee lentement entre
1480 - 1 520.

59.6 La presence frequente des marques qui existent aussi a DIN
KELSBUHL nous laisse supposer qu'il y eut des rapports
avec cette petite ville libre d'Allemagne dans le cours du XVe s.
Le maître Nikolaus serait peut-etre Nikolaus ESELER, archi
tecte de l'eglise St. Georges de DINKELSBUHL. Le rappro
chement est tentant .
https://biblioteca-digitala.ro
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59.7 Les des de voute deposees a la Ferula :
celle de Ste Catherine porte la marque

42

�

et celle de St. Jacques >-Comme elles ne se rencontrent pas en d'autres lieux a Sibiu,
nous ne pouvons pas Ies attribuer a un atelier.

J

se trouve a Cluj sur Ies piliers de la ne! de St. Michel

± 1 480 et a Braşov dans la quatrierne fenetre du bas-câte sud.

Elle figure aussi dans l'ouvrage
du XVe, a VY SOKE-MYTO, a
St. Georges et a SCHWABI SCH
a INGOLSTADT a l'eglise de la

de WIRTH comrne marque
DINKELSBUHL, a l'eglise
GMUND a l'eglise Ste Croix,
Vierge, fin du XVe. s.

� ne se rencontre qu'a IN GOLSTADT.

Les marques sont nettement de la seconde rnoitie du XVe,
leur style et la section des cordons de voussures auraient ete
suffisants pour le determiner.

VIII. FILIATION S STYLI STI QUE S

Nous avons du ecarter le chapitre 8. Toute la partie rapporte
des techniques architecturales, parce que Ies relations revelees
par Ies signes lapidaires doivent etre confirmees par des releves
de plans, des photographies a niveau professionnel a traiter
en dia-photographie, des rnoulages et des preuves d'archives.

I X . CONCL USION S

9.0 GENERALIT.ES SUR NOTRE TRAVAIL
Le livre est ne d'hier. Depuis des siecles, Ies connaissances passaient
d'initie a eleve choisi en une tradition de personne a personne.
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L'enseignement, par la pratique, au pied du mur, allait des notions
simples, sans theorie, aux rfalisations Ies plus hardies mais touj ours
basees sur la geometrie, acquis immemorial, et sur !'acquis recent
du maître.
Les marques de tailleurs de pierre, reflets traditionnels de l'organi
sation des bâtisseurs, nous fournissent un fii d' Ariane pour suivre,
a travers temps et espace, la tradition, la technique d'un atelier,
l'enseignement pratique d'un maître.
PROCESSUS 1 .0 - 20.0 - 20.9 - 22.0 - 22.09 - 3
S u r I e t e r r a i n, en Roumanie, nous avons releve Ies signes,
leurs dimensions, leurs formes, leur localisation, leur frequence, Ies
caracteristiques architecturales de la localisation en presence, Ies
donnees chronologiques.
Leurs dimensions et leurs formes nous fournissent un code prag
matique dont un traitement statistique doit nous livrer le secret.
L'aire de reference s'etend au continent europeen (nous sommes
obliges de rayer de nos activites previsibles tout le monde arabe)
et a neuf siecles !
L e s r e c o u p e m e n t s d' a r c h i v e s furent tres insuffisants.
Un sej our d'un an nous aurait permis d'aborder la notation de
comptes de constructions, de bons ou de factures de livraisons de
materiaux.

E n c h a m b r e, nous avons poursuivi notre
travail par : le depouillement, la mise sur fiche,
les repartitions et localisations nationales et
internationales chronologiquement ordonnees,
les deductions, Ies inductions, Ies recoupements
a I' echelle europeenne.
De cet ensemble, nous avons pu faire ressortir les
points suivants :

20. I
20.2
20. 3

9. 1 HISTORI QUE
Les signes roumains les plus anciens semblent dater
du XIIIeme siecle.
- Les signes utilitaires sont rares. Exemples : cathe
drale reformee de Sibiu.
eglise de Saschis, cathedrale d' Alba Iulia.
- Les signes romans sont grands et rares.
https://biblioteca-digitala.ro
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- Les signes gothiques primaires restent rares et
simplistes.
- Les signes gothiques tardifs sont plus petits, plus
soignes, plus elabores et nombreux.
- Un gothique national au XIVeme siecle.
- La tradition du metier est tres fortement implantee vers 1350 et le reste pendant un siecle et
demi.
- Les signes des temps modernes sont moins s01gnes, moins stables.

44

12. l
12.2
21.2
2 1 .3 - 2 1 . 4
1 .3

- Pas de signes dans le style Brancovan.
C'est le declin du metier et la montee de l'huma
nisme renaissant.

1 .3
2 1 .8

9.2 FILIATIONS STYLI STIQUES
Nous avans du renoncer a traiter le chapitre VIII
sur les rapports de techniques architecturales.
On sait pourquoi . . .
Les tableaux de localisation permettent de voir
d'un seul coup d'ceil les relations des signes lapi
daires d'un edifice par rapport aux autres.
La presence dans la tribune de St Michel de Cluj
d'une marque celebre montre combien le j eu des
filiations entre edifices peut nous mener a travers
l'Europe (voir aussi 22 1 .2 in fine) .

(

22.0 1 -22.08
20.2-20.3

11 existe des relations de signes de tailleurs de
pierre entre :

St Die
St Honorat a Arles
Cathedrale de Langres
Eglise de Santes Creus
et Prague
et Sibiu, Brasov, Sebes Alba
'
Le chceur de l'eglise reformee de Sebeş Alba avec
f la cathedrale de Prague et
les Parler
l 1e chceur de St Michel de Cluj
La cathedrale d' Alba Iulia et

'
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Bistriţa et la France (Aisne) par la Boheme (Zlata
Koruna et Trebic)
St Michel de Cluj et Ies tabernacles d' Allemagne.
Les portails lateraux de St Michel de Cluj et l'e
glise Noire de Braşov
Les voutes, d' Allemagne et Boheme (Ies Rosen
berg), Ste Barbe de Kutna Hora et Znoj mo
de St Michel de Cluj et de Sibiu, Moşna, Saschiz,
Aiud
Les relations de marques des edifices en gothique
fleuri de Roumanie avec celles des constructions
allemandes et bohemiennes attestent que la
Transylvanie se trouvait, du point de vue artis
tique, dans l'aire non plus frarn;aise, mais al
lemande avec influence fran<;aise par Jean de
St Die
Malgre leur caractere local et individuel, Ies bâti
ments de Moldavie ferment un bourgeon eloigne
de cette tradition germanique pour Ies details
architecturaux.
La derniere grande vague d'influence germanique
se situe au moment ou la famille Parler collabore
sur Ies chantiers du Wiirtemberg et de Prague.
En resume, le grand courant d'echanges par Ies ar
tisans atteignit tres rapidement la Roumanie par
une double voie : celle des congregations (cis
terciens principalement, puis benedictins) et
celle des maîtres germaniques par la Boheme.
9.3 DATATION DES DIFFERENTES PARTIES

D'UN EDIFICE

Les signes lapidaires apposes sur des edifices
roumains pourraient trouver une place chrono
logique, par la repartition methodique des mar
ques d'un edifice en suivant de pres Ies etapes de
sa construction. Cette methode nous apporte,
dans certains cas, des renseignements sur l' evo
lution des travaux.
Nous avons vu que Ies caracteres stylistiques diffe
rents peuvent etre corrobores par l'etude des
https://biblioteca-digitala.ro
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signes lapidaires. Nous l'avons tente pour St
Michel de Cluj , bien imparfaitement, car la
lecture des signes sur Ies voutes est quasi im
possible.
Les parties d'edifices suivants ont pu etre datees
approximativement (en decennies) grâce a l'e
tude de St Michel de Cluj .
± 1480 - Reprise du chreur de St Michel de Cluj
- Construction de I' eglise reformee de
Dej
- Les tourelles d' escalier a la fa<;ade de
de l'eglise Noire de Braşov.
- Chapelle St Jacques de Sibiu (de
truite) .
- Refectoire du couvent des franciscains
de Cluj

Une etude plus detaillee de certains edifices pour
degager Ies indices de date nous aiderait a pour
suivre nas recherches de chronologie comme cela
fut fait pour la dalle funeraire de Ioan de Hu
nedoara et pour la tribune de St Michel de Cluj .
Les edifices ou il serait possible d'etablir ces rappro
chements sont presque de meme date que l'e
glise St Michel de Cluj que nous avans presentee
en fin de travail a titre d'exemple.
II serait interessant de traiter l'eglise Noire de
Braşov, de meme que Ies eglises reformees de
Bistrita et de Sebes-Alba.
.

.

9.4 DATATION DE SIGNES LAPIDAIRES
1390/ 1 460
1436/ 1 450
1 450/ 1 460
1482
1 485
1 5 1 2/ 1 5 1 5
1513
1519
1525
1579
1 709

3.8
3.0
222.2
222.2
222.3
22 1 . 1
221 . 1
222.4
2 1 .9 et 222.5
222. 1
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9.5 LE METIER DE BÂTIS SEUR EN ROUMAN IE
Organisation et vie des artisans

Le fait qu'il y ait eu des signes lapidaires montre
qu'une tradition, anterieure aux textes, exis
tait en Roumanie. Parfois, Ies marques sont
seules a en attester.
Tres rapidement, le metier des tailleurs de pierre
semble s'etre organise en quelques lieux, avant
meme Ies statuts qui nous sont conserves (note)
Les comptes de construction, s'ils existent encore,
nous aideraient, notamment dans la recherche
de parties exactement datees, et nous apporte
raient peut-etre des indications sur le metier de
tailleur de pierre.
Sur les signes qui ne se rencontrent, a notre con
naissance qu'une fois en Roumanie, Ies conclu
sions a tirer isolement ne presentent pas d'in
teret.
Nous Ies avons catalogues puisque nous ne pou
vons pretendre avoir releve tous Ies signes lapi
daires de Roumanie.
Une etude de rapprochement de ces signes avec
ceux d'autres regions pourrait cependant servir
a confirmer la presence d'ouvriers «passants»
par la Roumanie.
Nous n'avons ici fait qu'effleurer le sujet qui, s'il
doit etre mene jusqu'au bout ferait l'obj et
d'un travail de plusieurs pages.
La richesse en signes lapidaires de Roumanie prou
ve que la tradition fut implantee solidement assez
tât (milieu du XIIIeme siecle) et qu'elle suivit
un premier mode de developpement franco-ger
manique.
Les XIV et XVeme siecles voient Ies liens germa
niques s'accentuer, mais le choix se porte plus
vers les artisans germaniques qui ont subi au
moins l'influence de la France.
Le cloisonnement entre Ies diverses entites politi
ques de Roumanie n'a pas entrave le deplacement
des artisans, meme au moment le plus critique
de l'attaque turque (note 2) .
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Le fait aussi que Ies artisans sont passes d'un
chantier a l'autre montre
qu'ils ont, sans doute, voyage dans une grande
partie de !'Europe.
C'etait en Roumanie, comme dans d'autres pays
d'Europe, le fait d'hommes libres et non de
religieux ou de serfs.

48

22.01
2 1 .5
21.9

II est bien evident, qu'un se1 our aussi limite en
Roumanie ne nous permet pas de penser a epui
ser Ies possibilites de ce cesame pour un aussi
vaste pays.
Nous considerons d'ailleurs nos recherches en Rou
manie comme inachevees tant que nous n'aurons
pas pris connaissance de l'architecture de Hon
grie et approfondi Ies relations qu'elle eut avec
celle de Transylvanie et meme j usqu'aux bouches
du Danube.
Nous esperons que cette premiere approche s'en
richira de nouvelles remarques lors de notre
prochain passage en Roumanie et que cette mo
deste contribution permettra au tâcheron mo
derne que nous sommes de renouer la tradition
des perio des d' artisans.

·99 NOTES
Ol.I

l i semble que H . DENEUX, dans son etude publiee dans l e Bulletin l\lonu

mental de 1 925, pp. 99 et suiv. Signes lapidaires et epures du XJI/eme siecle
de Reims, ait ete le premier a etudier Ies signes utilitaires .

a la cathedrale

0 1 .2 n. I

A rtistes d u Moyen Age, dans A nnales A rchtfologiques, Paris, 1844, tome I,

page 80.
0 1 .2 n. 2

J . VALENNE, Les marques des maîtres de carriere de Feluy et d'A rquennes,
dans A nnales de la Societe A rcheologique el Folklorique de Nivelles et du Brabant
Wallon, tome XVI I , Couillet, 1 952 .

0 1 .2 n. 3

F. RZIHA, Studien uber Steinmetz Zeie/ten, Vienne, 1 883.

0.9

Pour notre these de doctorat, nous avons etudie Ies signes lapidaires de la
Hollande au sud de l'Italie et du Portugal a la Slovaquie. Nous avions
aussi pris connaisancc des travaux de P. DE SCHAMPS sur Ies marques d e
Terre Sainte et de S. G. LĂ SZL6 pour l'architecture hongroise.

1.0

Voir notre etude sur Ies etapes de construction de la cathedrale de Lisbonne"
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21.1

ENTZ GE ZA, A Gyulafehervar Szekeseguhaz, dans A cta Historiae A rtium,
tome V, fasc. 1 - 2, Budapest, 1 958, semble infirmer nos hypotheses p. 35 en
fixant de dates plus anciennes pour le sanctuaire et le transept, a cause de la
similitude des marques qui existent entre Alba Iulia (reprises a Moller et
Fridli) et celles des constructions hongroises d'Esztergom, Lebeny, Yak,
Zsambek, Ocsa.
Nous sommes cependant retournee a Alba Iulia specialement pour verifier
l 'existence de ces marques, mais sans succes. Nous aurons peut-etre des eclair
cissements apres le voyage que nous projetons en Hongrie pour l'ete 1 968.
V . Vătăşianu : notes non publiees sur l'art en Roumanie, fixe egalement Ic debut
des vo1ltes sur Ies bas-cOtes a une date indeterminee dans la seconde moitie
du XII!eme siecle. Cela nous rapproche de la datation que l'etude des marques
nous a conduite a degager pour la cathedrale d'Alba Iulia.

2 1 .3

N. LUPU, Cetatea Sibiului, Bucarest, 1 966, p. 1 3 : au 1 4eme siecle des hommes
de talent existent dans la ville. Thomas LAPICIDA, Elias NICOLAI.

21.6

V. MARICA, L'eglise St. Michel de Cluj, Bucarest, 1 967, p. 27.

2 1 .9

I STVAN M 6LLER, A Hunyad siremtekei anyaga es kivitele, Bucarest, 1 905,
p. 7 1 , cite la relation entre la marque de la tombe d' Alba Iulia et celle d' une
porte de Cluj . Voir tableau exemplatif I . O

221.2

La maison du „parlier" de Schwebisch Gmiind, dont le fils devint maîtrc, et
dont le petit-fils Peter devint celebre : en bâtissant la cathedrale de Prague.
Der Parler, en fran9ais „le parlier' ' , etait l'homme charge de transmettre Ies
directives du maître aux compagnons d'u n chantier. Nous disons encore l e
„contre-maître".

22 1 .2 n. 2

Le choeur de Sebeş-Alba fut acheve en 1383. II fut influence par l'eglise de
Schwăbisch Gmiind ( 1 35 1 ) , ce qui tendrait a montrer des rapports ave
P. Parler.
RADU HEITEL, Monumentele Medievale din Sebeş A lba, Bucarest, 1 964, p 1 8 .

222.3

HEFT, Die Ev. Stadtpfarrkirche U.B. i n Kromtadt, Kronstadt, 1 898, p . 7 1 .

222.4 n. 1

G. OPRESCU, Bisericile-Cetăţi ale Saşilor din A rdeal, Bucarest, 1 956, p. 96.

222.4 n. 2

Moşna constr. Fin XVeme par Arch. Andrea di SIBIU. Voir § 2 1 .9.

3.1

F. RZINA, Studien uber Stainmetzzeichen, Vienne, 1883, fig. 7 1 4 .

3.3 n. 1

Moulages du Musee BRU KENTHAL d e Sibiu, chapelle e n gotique flamboyant
detruite en 1 9 1 1 .

3.3 n. 2

A. PODLACHA et K . HILBERT, Metropolitni ohram sv. Vita v. praze, Pragus,
1906, p. 1 53.

3.3 n. 3

F. A . BOROVSKY, Soupis Pamatek Historickych a
Klatovskem, Prague, 1 899, p. 1 58.

39.2

Umelekych Okresem

S. PASCU, Meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-iea, p.
au debut du xve s. Les corporations . s'organisent ;
https://biblioteca-digitala.ro
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9.5

n.

1

p. 1 97 : au debut du X Y i e s. Ic metier des tailleurs de pierre obtient des
statuts : 1 525 a Cluj
1 539 a Mediaş
1 570 renouveles a Braşov.

9.5

n.

2

E.

B R .\ C de LONE G I E , Naissance de la nation

ro umaine,

Bucarest, 1 937,

pp. 71 et suiv . , pp. 1 1 7 a 133.

DE ROUMAN IE

II LOCALI SATION

DES SIGNES LAPIDAIRES

2.0 PLANCHES ET TABLEAUX
20.0 Introduction aux planches-releves par edifice
V oici engrangee la moisson de notre mission de recherches en Roumanie.
Par edifice, nous donnons ci-apres la graphie rapportee a l'echelle in
quarto et la localisation des marques avec indication de frequence, le
tout selon la methode que nous avons mise au point au cours des dix
dernieres annees.
En face de chaque planche, nous avons voulu situer le contexte : nous
avons rassemble quelques notes, fort sommaires, accompagnees de
donnees chronologiques (Voir 9.9 Notes et bibliographie generale) et
des rappels decimaux permettant les recoupements a travers tout
notre travail.
Nous en sommes consciente : pour atteindre a un meilleur resultat
pour tous, il eut fallu chaque fois presenter la reproduction du consti
tuant architectural maj eur, de chaque ensemble significatif. Nous pos
sedons en effet de tres nombreuses photographies, prises sur place et
sous differents angles, de chacun des monuments dont nous traitons.
Par souci pratique, nous avons prefere faire appel au musee imaginaire
de tout connaisseur, reservant pour plus tard la publication de nos
cliches.
D'autre part, il faut bien se l'avouer, nos releves souffrent d'un defaut
maj eur : ils ne peuvent j amais etre consideres comme complets.
D'abord, notre distraction naturelle s'aj oute a notre faiblesse de rrioyens :
meme assiste de l'optique la plus moderne, notre regard laisse force
ment echapper quelques elements trop tenus pour l'heure et qui „sau
teront aux yeux" du moins attentif !'instant suivant.

Manques et failles
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Ensuite, notre examen reste bref e t s e doit d e courir a l'essentiel. L'on
pourrait nous dire de passer sur place le temps qu'il faut. Ce ne serait
pas une solution rentable ni applicable. La chute d'une couche de
peinture ou de crepi peut suffire. Mais parfois, le decapage d'une eglise
entiere, fraîchement peinte, serait necessaire . . . cela peut sans doute
finir par arriver . . . l'attendre cependant serait mesurer l'eternite.
Que l' on se prepare donc a voir cet outil s' enrichir au fil des ans. N ous
esperons critiques, rectifications et ajoutes. Nous recevrons touj ours
avec infiniment d'attention Ies observations de ceux qui, comme nous,
lisent en Ies caressant des yeux toutes Ies vieilles pierres qu'ils peuvent
rencontrer. Et nous esperons bien prolonger ce travail de maints autres
sejours en Roumanie, ce si beau et si accueillant pays.

ABREVIATIONS ET S I GNES CONVENTIONNELS
utilises dans les planches suivantes

222.5
S

= bas-cOte
= colonne
= contrefort
= Est
= fenetre
= fa\:ade
= Nord
= note : voir 9.9, Notes, selon les rappels decimaux
= Ouest
= pilier
= rappels decimaux : donnent les recoupements a travers tout le travail
= Sud

[x]

= [ ] avec u n chiffre represente la frequence de la marque dans cette partie de
l'edific�
= nombre de marques superieur a 1 0

BC
C
CF
E
F
FAC
N
n
O
P

(.]

,- - - - - - ,
I
I
I
I
L _ _ _ _ _ _1

=

representation du parement de la pierre

TABLE DES LIEUX ET ED IFICES PORTEURS DE MAR QUES
AGNITA
AIUD
ALBA I U LIA

eglise fortifiee
eglise reformee
cathedrale catholique
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BIERTAN
BI STRIŢA
BRAŞOV
CISN Ă DIOARA
C Î RŢA
CLU J
DEJ
DRAGOMIRNA
HU:l\IOR
HUNEDOARA
I A S SY
I GHI ŞUL NOU
MOLDOVIŢA
MOŞNA
NEAMŢ
PROBOTA
R Ă D Ă UŢI
RICHIŞ
ROMAN
SEBEŞ-ALBA
SIBIU
SIC
SI GHIŞOARA
SUCEAVA
S UCEYIŢA
ŞEICA MIC Ă
T U RDA
VIN GARD

MADELEINE ANDRIANNE Van

de WINCKEL

eglise fortifiee
eglise evangelique
eglise minorite
eglise noire
eglise fortifiee
eglise cistercienne
eglise St. Michel
eglise reformee
eglise reformee
eglise du monastere
eglise du monastere
château
monastere de Golia
eglise fortifiee
eglise du monastere
eglise fortifiee
citadelle
eglise du monastere
eglise du monastere
eglise St. Bogdan
eglise reformee
eglise episcopale
eglise evangelique
eglise evangelique
eglise franciscaine
eglise reformee
eglise de la colline
monastere St. Georges
eglise St. Demetrius
monastere de Ia Resurrection
eglise fortifiee
eglise reformee
eglise evangelique
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AGNITA
Rappels decimaux : 20 . 2

E GLISE FORTIFIEE

Jv

Seul le portai! prOsente une marque qui se retrouve a Suceviţa.
(2)
Bien que simple, ce portail comporte des moulures dont Ies profils nous
font croire a une elaboration tardive.
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AIUD
Rappels decimaux : 20. I + 2 1 . 4 + 9.2
E GLI SE REFORMEE

Seul le chreur de cette eglise offre des marques.
Les fenetres en beau gothique flamboyant sont d'un dessin varie qui n'est
pas sans affinite avec le dessin des fenetres de l'eglise St Michel de Cluj
et de l' eglise reformee de Vingard.
Les marques confirment cette parente stylistique et permettent d'assigner
comme date de construction de cette partie de l'eglise la deuxieme moitie
du XVe s.
111111111

CUIU

, f l l l l f'

. !� S.

i
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223

ALBA IULIA
Rappels decimaux : Tableau exemplatif + 1 . 1 + 1 22. 1 + 1 . 3 + 20. 1 + 20.2 + 2 1 . 1 + 2 1 .2 + 2 1 .9

+ 22 1 . 1 + 22 1 .2 + 222.5 + 39 1 . 1 + 53.2 + 9 . 1 + 9.2

CATHEDRALE CATHOLI QUE

Cet edifice tres important de l'art roman en Roumanie a dej a fait l'obj et
de nombreuses etudes.
La plus complete au point de vue des marques de tailleurs de pierre est
certes celle de Entz Geza : A Gyulafehervari Szekesegyhaz, Budapest,
1958, qui reprend Ies releves de Moller et Fridli. La comparaison de mes
releves avec ceux de cet ouvrage laissera apparaître de profondes diffe
rences. Certaines marques ont pu etre relevees lors de travaux de restaura
tion, le nOtres furent detectees aux j umelles.
Pour la chronologie, nous nous referons a celle de la monographie de
I. BERCIU et Gh. AN GHRT . 4 lba Iulia, Bucarest 1965.
·

La presence de marques identiques sur l'avant corps du portail et sur Ies
contreforts de la tour sud prouverai.t une simultaneite relative.

y

qui sont aussi des marques de Trebic (XIIIe s.)

( + 1 270) .

qui se retrouve a J INDRICHUV HRADEC a l'eglise St Jean

Si nous croyons que Jean de St Die travailla au portai!, nous devrions
admettre qu'en plus, il collabora a l'edific<:.tion de la tour sud et peut-etre
meme a la base de la tour nord, qui conserve (malgre sa destruction de 1603)
quelques pierres anciennes.
Le reste de l' eglise dans ses parties romanes offre trop peu de marques
pour pouvoir en faire une etude plus detaillee ; ce sont Ies caracteres stylis
tiques qui doivent servir de base ; ils ont dej a ete largement traites par nos
predecesseurs.
Le chreur gothique, tres ample, fut edifie en deux etapes semble-t-il. La
couverture a peut-etre pose des problemes ? Ou plus simplement est-ce
par manque de fonds qu'elle ne fut pas edifiee immediatement avec le meme
groupe d'ouvriers. Nous remarquons en ettet que la partie la plus haute

S

des murs presente la marque
qui ne se rencontre pas au soubasse
ment ni jusqu'a mi-hauteur des fenetres.
https://biblioteca-digitala.ro
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L'artisan qui avait la marque
pendant cette periode d'attente.

225 '

semble etre reste seul sur le chantier

K

La[marque
est celle d'un t ailkc r Ce �irne qui collat ora a J 'reuvre des
Parler a Schwabisch Gmund vers 135 1 . Cela ne fait que confirmer '. les dates
de la reconstruction du chre ur a 1'€poque d'Andrea SZACHY 1320- 1356
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BIERTAN
Rappels decimaux : 20. 1
E GLI SE FORT I F I E E

Logee au sommet d'une colline, elle est entouree d'un triple rempart qm
ne comporte pas de marques.
Le chceur seul en presente (assez peu du fait que l'interieur de l'edifice est
crepi) .
La belle voute en resille repose sur des consoles finement moulurees ; Ies
fenetres ont de belles proportions et offrent Ies principaux caracteres du
gothique flamboyant.
i l l l l l lll li C l ll i l

1� f.
f . I l i l0 l l l

�
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B I S T R I Ţ A-N Ă S Ă U D
Rappels decimaux : 20. 1 + 20.2 + 2 1 .2 + 2 1 .5 + 222. l + 522. 1 + 522 . 4 + 53.3

E GLI SE E VANG E LIQ U E

Les dates qui figurent sur le docher permettent d'assigner une epoque assez
precise aux marques de tailleurs de pierre. Nous nous referons souvent aux
marques de cette partie.
Nous remarquons que les contreforts n'ont pas ete realises par le meme
groupe de tailleurs de pierre.
Le portail lateral nord presente une marque qui se rencontre sur l'etage
de 1 5 1 3. Son style gothique tardif, avec ses cannes croisees, est un modele
assez attarde.
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E GL I SE MINORITE

Touj ours d'apres Ies marques du docher, nous pouvons croire que Ies con
treforts de I'egiise minorite sont de ce meme debut du XVIe s.
[ I f l i IE Ul
liS -CO T E

IOl

1

Z� CF.

1. 1:

3�CF.

fi_

4� CF.
5�CF.

�

( 2)

L·
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BRAŞOV
decimaux : 1 2 . 1 + 1 22. 1 + 20. 1 + 20.2
+ 3.3 + 52. I + 52 1 .9 + 59. 7 + 9.2 + 9 . 3

Rappels

+ 2 1 . 1 + 2 1 .2 + 2 1 . 4 + 22 1 .2 + 222.3 +

E GLI SE NOIRE

La partie la plus ancienne, soit le chreur, ne comporte qu'une marque qm
se retrou ve aussi au bas-câte sud.
L' etude pertinente du professeur V ĂT ĂŞIANU permet de dater approx1mativement les marques du portail ouest des annees 1 423 - 1 450.
E
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En ce cas, le premier portail du bas-câte nord serait l'reuvre de ce meme
atelier et cela j usqu'a la quatrieme travee tant au nord qu'au sud.
La tourelle d'escalier de la fac;:ade occidentale a sans doute ete entamee
par ce meme groupe, continuee par l'atelier qui s'etait illustre a Cluj vers

�

1480
Voir 3.3. et entm terminee plus tard encore.
Les tourelles d'escalier vers le milieu des bas-c6tes sont sans doute l'reuvre
d'un petit atelier local qui vit son travail termine aux environs de 1500
par l'artisan venu de Cluj et par son confrere qui travailla aussi au docher
de Bistriţa en 1 5 1 9 .
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CISNĂDIOARA
E GLISE FORT I FI E E

La fa<;ade seule comporte des marques.
Le reste de la construction est en schiste et pierres non equarries. L'inte
rieur est crepi et couvert en charpente, sauf le chceur.
PGI 1 11 l

D.
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CÎ RŢA
Rappels decim aux : 1 2 . 1 + 20. 1 + 20 2
.

E GL I SE C I STERCIENl\E

La construction doit remonter a la seconde moitie du XIIIe s. d'apres le
professeur Vătăşianu.
La marque qui se rencontre a la fois au portail occidental et dans la tourelle
polygonale de la fa<;ade se retrouve aussi a l' eglise St Jean de JINDRI
CHUV HRADEC que Ies tailleurs de pierre edifierent en Boheme vers 1 270.
POR T l 1 l

O.

t

+ ,1

l l l l R I I UR

! DUR

CB DI I R

IRC

COI

1 RIO IPIl

t

ISC I I I I R

AV

o
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2 3 3:

CLUJ
E GLI SE REFORMEE

Construite au XVe - XVIe s.
La marque du contrefort nord du chceur se retrouve aussi a l'eglise St Michel.
L'interieur du chceur est tres harmonieux, avec ses grandes baies flam
boyantes ; la voUte compliquee repose sur de fines colonnettes aux bases
polygonales.
Toutes Ies marques de cette partie ont ete traitee dans l'etude de St Michel
( Ch III ) .
La marque des contreforts sud visible dans le musee lapidaire semble celle
de la restauration de 1864.
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C LU J

(suite)

E GL I SE ST. M I C H E L

Voir etude au Chapitre I I I .
Rappels decimaux : 1 22. 1 + 1 .3 + 20. l + 20.2 + 2 1 .2 + 2 1 .3 + 2 1 . 4 + 2 1 . 6 + 2 1 .9 +
+ 222.2 + 222.5 + I I I

ro

IT

11

C I DI

A

I

+ 52. 1 + 52 1 .9 + 522 . 3 + 522 . 6 + 53.2 + 59.7 + 9.2 + 9.3
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DEJ
Rappels decim a u x : 20. 1 + 20.2 + 3.2 + 53.2 + 9.3

E G LI SE R E FORMEE

La hauteur de la Youte a fait sa vulnerabilite. Aussi a-t-elle ete reconstruite
en conservant au maximum Ies supports anciens.
Le portai! du bas-câte sud, compose de moulures sur un sode a cannelures
torses, est bien du meme style que Ies colonnettes interieures qui re<;oivent
la retombee des voutes.
Nous avons eu l'occasion de signaler certaines de ces marques a propos de
nos etudes sur Cluj (3.2) et Sibiu (5.32) et Ies rapprochements qu'il y
aurait a faire avec la construction de DINKELSBUHL (Allemagne Fede
rale) . Tout cela confirme la date de l'edification de cette eglise a la fin
du XVe s.
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DRAGOMIRNA
Rappels decimaux : 20. 1 + Z0.2 + 2 1 .9

L'eglise offre des marques differentes de celles de la tour d'entree.
Nous savons, grâce a la monographie consacree a ce monastere par T. VOI 
NESCO et R. THEODORESCO, Bucarest 1965, que Ies travaux com
mencerent en 1602 et que le mur de defense fut construit en 1627.

Cela permettrait de concevoir un petit atelier moldave parfaitement date.
Nous retrouvons en effet certaines de ces marques dans l'enceinte du monas
tere de Suceviţa et a l'eglise de l'eveche de Roman, -ce qui n'a rien d'e
tonnant, lorsque l'on sait que le fondateur du monastere fut successivement
Eveque de Roman et Metropolite de Moldavie. Peut-etre est-ce a ce fils
du marchand de Suceviţa qu'il faut attribuer l'initiative de la formation
de !'atelier de Dragomirna.
Onfpeut esperer que Ies rapports architectoniques des portes d'entree de
Dragomirna et de Suceviţa nous apportent quelque confirmation a cette
hypothese.
Si l'interieur de l'eglise de l'eveche de Roman etait en pierre nue, nous trou
verions peut-etre des relations de marques entre cette construction et celle
de Dragomirna.
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HUMOR
Rappels decimau x : 1 22.2

+

20. l + 20.2 + 2 1 . 5 + 522.6

l\!ONA STER E

Edifie en 1530, ce monastere constitue !'etape chronologique entre Ies
fondations d'Etienne le Grand et l'aboutissement ultime de l'art moldave
a Suceviţa et Dragomirna.

k

La marque
se retrouvc dans Ies autres constructions moldaves de
la meme epoque a St Demetrius de SUCEAVA et au monastere de
MOLDOVIŢA.

Ţ

La marquc
se retrouve aux portes de MOLDOVIŢA.
Nous pouvons considerer que Ies deux artisans possedant ces marques
exercerent leur activite principale sous Petru RAREŞ.
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H U N E D O A R A (CHÂTEAU DE)
Rappels decimau x

:

20. I

Cette construction tres significative, edifiee par Ies Hunyades apres 1 409,
etait en cours de restauration lorsque nous eumes l'occasion de la visiter
en 1 967.
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IAŞI
R appels decim a u x : Tablea u exonplatif + 1 .3 + 20 . 1 + 20.2 + 2 1 .9

LE

l\IONA STE H E DE G OLI A

L'eglise allie un beau style classique aux traditions des coupoles moldaves.
Les belles pierres, soigneusement appareillees, presentent des marques
que l'on peut dater approximativement de la premiere moitie du XVII Ie s.,
sauf celles qui se retrouvent a St Demetrius de Suceava et au monastere

<le Suceviţa /\/\
Ţ , ce qui ferait supposer que dans Ies deux tra
vees du cote sud a partir de l'ouest, des pierres de l'ancienne construction
de 1564 auraient ete remployees.
Nous prenons comme base chronologique la monographie de RADU POPA,
editee a Bucarest en 1966.
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I G H I ş· u L N O U
E G L I S E FORT I F I EE

W

Le j oli portail occidental presente une seule marque
Ce portail offre des ressemblances avec celui de l' eglise reformee de Dej .

16

-

c. 4 39
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MOLDOVIŢA
Rappels decimaux : 1 22.2 + 20. I + 20.2 + 522.6

E GLI SE DU MONA STERE

Cette construction est egalement de l'epoque de Petru RAREŞ. Nous
avons dej a signale Ies similitudes de marques avec HUMOR et SUCEVIŢA.

-:\J

La marque la plus caracteristique de cette Oglise :
est soit une marque
locale, soit une marque traditionnelle d' Allemagne qui se serait transmise.
Nous la retrouvons en effet a DINKELSBUHL, dans l'eglise St Georges,
a l'eglise paroissiale de K ELHEIM et dans d'autres edifices de la seconde
moitie du XVe s.
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MOŞNA
Rappels decimaux :

20. 1 + 2 1 . 4 + 222.4 + 9 . 2
E GLISE FORTIFIEE

D'apres l'ouvrage du professeur G. OPRESCU, Bisericile cetăţi ale saşilor
din A rdeal, Bucarest 1 957, p. 96, elle fut construite a la fin du XVe s .
Cette interessante eglise comporte peu d e marques visibles : elle est crepie
a l'interieur et a l' exterieur.
Nous avons deja signale la ele de v01îte du chceur qui est datee 1 525 (20. 1
Tableau et 222.5) , date probable de la fin des travaux de cdte partie
_
I 11 1 11 IU1·
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NEA MŢ
C I TADELLE

L'une des plus imposantes constructions militaires entreprise en 1395 et
completee au temps d' Etienne le Grand. Elle a malheureusement servi
de carriere depuis le debut du 18e s, d'apres le Repertoriul monumentelor
şi obiectelor de art ă din timpul lui Ştefan Cel Mare, Bucarest 1958, p. 220
et suiv.
Les murs sont composes de blocage et de galets, seuls Ies chaînages et Ies
encadrements sont en pierre appareillee.
La citadelle etait en cours de restauration lorsque nous la visitâmes en 1967.
Le peu de marques que nous avons pu y relever ne nous permet d'avancer
aucune hypothese.

E G L I S E DU MONA STE R E

Ce grand ensemble fut termine en 1497 (Repertoriul monitmentelor şi obiec
telor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucarest 1958, p. 1 47 et suiv.)
La presence d' une seule marque bien frequente
de l' u tiliser.
't:

C I.

I.

T
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PROBOTA
Rappels decimaux

:

20. 1

Cette construction, comme celle de NEAMŢ, n'a que Ies chaînages et enca
drements en pierre d'appareil.
Ses affinites avec Solca et Dragomirna ne peuvent helas etre confirmees
par Ies marques.
La peinture sur Ies encadrements de portes ne nous facilite pas la tâche.
! D I I I' 1 1 1 1 1 1

IH III

Jt (2) 2.
·L
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RĂDĂUŢI
Rappels decimaux

=

20. l
E GLI SE ST NICOL A S

La plus ancienne des eglises de Moldavie ( 1 359 -65) n'a malheureusement
que quelques marques ; nous les retrouvons en Transylvanie, a Sebeş Alba
et Alba Iulia.
Des artisans venus d' Allemagne auraient-ils fonde les premiers ateliers de
Moldavie au milieu du XIVe s. ? Rien ne nous permet de le supposer.
1 1 1 1 1 1 111
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RICHIŞ
E GL I SE CI STERCIENNE

Construit en 1 405, ce bel edifice meriterait une etude approfondie.
Les piliers carres moulures aux angles de cordons imitant les colonnettes
sont surmontes d'un chapiteau continu forme de feuilles dans lesquelles
des figures apparaissent.
Les cles de voutes tres fouillees meriteraient egalement une etude icono
graphique
- le Christ aux outrages,
- le pelican,
- l'agneau pascal.
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ROMAN
Rappels dec i m au x : 20. 1 + 2 0 . 2

E GLI SE EPI SCOPA LE

Construite au XVe s., elle fut restauree plusieurs fois.
Nous pensons que le soubassement et certains contreforts ont ete realises
lors d'une restauration . La marque qui caracterise cette campagne se
rencontre au Nord de la Boheme, a l'eglise paroissiale de MOST (fin XVe s.) .
La voUte nous apporterait certes des indices complementaires ; elle est
malheureusement peinte.
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SEBEŞ-ALBA
Rappels decimaux : 1 2 2 . 1 + 20. 1 + 20. 2 + 2 1 . 1 + 2 1 . 2 + 2 1 .3 + 22 1 . 2 + 9 . 2

EGLI SE E VANGELI Q U E

La partie anc1enne, de style roman, ne comporte pas de marques.
La triple nef, datee des environs de 1250 par le professeur G. OPRE SCU
dans Bisericile cetăţi ale saşilor din A rdeal, Bucarest 1957, fut eclairee plus
tardivement par des baies en style gothique. Ce sont ces fenetres qui com
portent Ies marques.
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Le vaste chceur, de style gothique, a remplace l'abside semi-circulaire ;
il fut termine en 1383 et influence, a travers !'atelier de Peter Parler, par
l'eglise Ste Croix de Gmund (Allemagne Federale) .
Ces comparaisons ont dej a ete formulees par Radu HEITEL dans Monu
mentele medievale din Sebes-A lba, Bucarest 1964.
II faut noter que le chceur n'a pas Ies memes marques que Ies fenetres
de la nef ; ces arrangements auraient ete entrepris par un autre atelier.
Le triangle se retrouve au porche sud de la cathedrale St Guy de Prague,
mais cette marque est tellement repandue que seule elle ne signifie rien.
Les autres marques de ces fenetres ne se rencontrent pas sur d'autres
-constructions, dans la meme association.
Traitons du c/1Ceur.

La plus interessante se retrouve a Pisek (Boheme) , sur le pont de
1432 qui fut restaure plusieurs fois, d'apres J. SOUKUP : Soupis
pamatek historickych a umeleckych, Prague 1910
Les autres marques des contreforts et fenetres du chceur sont si rares que
l'on ne Ies rencontre pas dans une graphie identique sur d'autres monuments.
Les marques sur Ies piliers engages a l'interieur du chceur nous apportent
un peu plus d'informations.
La marque en croix a dej a ete signalee a Cluj ; elle se trouve aussi en Boheme,
a KUTNA HORA, a l'arc triomphal de l'eglise Ste Barbe ( ± 1499) .
Elle fut aussi relevee dans l'ouvrage de A. PODLACHA et K . HILBERT :
Metropolitni chram sv. vita v. Praze, Prague 1 906 ; p. 1 53.
en meme temps que le meme genre de maillet dans la galerie du chceur
construi te par P. Parler.
II est impossible actuellement de retrouver Ies marques. Peut-etre est-ii fait
a.ppel a cet ouvrage pour affirmer la parente entre Sebes et Prague.
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SIBIU
Rappels decimaux : 1 22 . 1 + 20. 1 + 20.2 + 2 1 . 1 + 2 1 .2 + 2 1 .4 + 3 . 3 + V + 52 . 1 + 53.3
+ 522.4 + 9 . 1 + 9.2 + 9.3
E GLI SE E V ANGELI Ql,;E

VOir en chapitre V notre etude particuliere de cet edifice.
E GL I S E FR AKC I SCAINE

La seule marque qu'elle comporte ne peut rien nous apporter.
EGLISE EVANGELIQU E
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SIC
E GLI SE REFORM EE

Tous Ies styles du moyen-âge ont apporte leurs elements a cette eglise.
Le portail fait partie de la derniere etape de construction, lui seul porte
la marque.
L 'edifice est entierement crepi, sauf quelques arcs interieurs.
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SI GHIŞOARA
Rappels decimaux ; 20. t + 222 . 2 + 3 . 1

E G L I SE D E L A COLLI N E

Cette charmante construction est reputee avoir ete commencee a la fin
du XIVe s, d'apres Vasile DRA GUŢ : Sighişoara , Bucarest 1966.
Les marques que nous y rencontrons sont toutes de la fin du XVe s. :
la premiere et la deuxieme fenetres sud sont de 1 482, d'apres l'inscription
exterieure, d'ailleurs, confirmee par l'inscription interieure de la premiere
fenetre :
Michel POLVER, PURGERMAI STER, 1483.
L'arc triomphal seul semble d'un autre atelier qm ne nous paraît cepen
dant pas plus ancien.
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SUCEAVA
Rappels decimaux : 1 22.2 + 20. 1 + 20.2 + 2 1 .5

MONA STERE ST GEORGES

La marque du monastere de St Georges ne peut rien nous apporter en
dehors du fait que l'artisan du portail ne semble pas avoir travaille en
d'autres chantiers de la ville.
Plll A I L III

t

E GLISE ST DEMETR I U S

L a construction fut menee e n deux etapes : l'eglise proprement dite en
1 534 et la tour en 156 1 .
Les marques confirment cette double campagne : l e portai! de l'eglise offre
des marques comparables a celles de HUMOR et M OLDOVIŢA. Le style
en est tres proche et il faut admettre que le meme atelier moldave colla
bora successivement a ces diverses entreprises.
Les marques de la nef sont soit particulieres a cette eglise, soit si frequentes
en tous lieux et a toutes epoques qu'elles n'apportent pas d'element de
datation.
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SUCEVIŢA
Rappels dicim a u x : l '.22 . 2 + 20. I + '.20.2 + 2 1 .5

:'1101\ A STEH.E DE LA H E Sl" R l{ECTION

Qnelques pierres du porche d'entree de l'enceinte fortifiee ont une serie
·de marques qui voisinent avec des parties d'inscription, le tout reuni sur
quelques pierres.
D'apres la monographie de M. A. MU SICE SCO, Bucarest 1965, toute la
construction aurait ete terminee en 1 586.
Une marque y est representee en tous Ies points, elle est peut-etre celle
·de l'artisan qui dirigea }'atelier de tailleur de pierre avant de se rendre
a Dragomirna.
Le decor en pierre des fenetres semble la partie la moins heureuse des reali
sations en pierre nue ; on y sent une hesitation entre une formule tradi
tionnelle : le gothique et l'influence des nouvelles modes : la renaissance.
Cette alliance hesitante sera abandonnee a Dragomirna.
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ŞEICA MICĂ
E GLISE FORTIFIEE

Une seule fenetre porte une marque et presente une division tripartite qui

fait penser a l'atelier de Peter Parler.
La marque est basee sur l'angle droit, marque de Peter Parler.
Certaines autres parties de I' edifice sont soignees, mais l'eglise est peinte et
crepie, ce qui empeche un quelconque releve.
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TURDA
E G LI SE REFORJ\iEE
Les portails lateraux nord et occidental sont enrichis d'une belle decora
tion que l'on aimerait voir mise en valeur.
Les glacis successifs des contreforts offrent des moulures en ressaut qui
forment larmier. Leur profil varie en deux types ; celui comportant un tore
a la base se retrouve egalement a l'eglise catholique.
Malgre Ies transformations de cette eglise catholique, nous pouvons sup
poser (meme en l'absence de marques) qu'elle fut edifiee partiellement par
le meme groupe d'hommes vers Ies annees 1 500.
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VINGARD
Rappels decim a ux : 20.2 + 522. 3

E GLISE

E VAN G ELI Q U E

La construction remonte a 1 461 et semble avoir ete menee assez rapidement
Situee sur le sommet d'une colline, cette eglise serait a rapprocher de celle
situee de meme pres de Cluj .
La fac;ade a malheureusement perdu son plus bel ornement : le portail qui
est actuellement mure.
Le bas-cOte sud est seul peree de fenetres tres elancees et divisees par un
fin meneau central surmonte d'un trilobe.
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Le chreur est eclaire par Ies fenetres sud et la fenetre d'axe.
La belle voute etoilee du chreur est ornee de des blasonnees et elle est,
supportee par de j olies consoles finement moulurees et sculptees.
II est possible qu'un edifice ait precede cette construction, car au chevet,
une rosace est engagee dans le blocage, elle semble etre le reste d'une ele
de voute plus ancienne.
Les signes lapidaires de l'eglise confirment que !'edifice fut erige par un
seul groupe d'artisans qui sernble avoir ouvert le chantier du câte du chreur
avec l'aide d'un maître venu de Cluj .
Les signes lapidaires de cette eglise sont particulierement interessants
puisqu'ils peuvent etre dates a une decennie pres.
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Monumentele romanice din zona centrală a Transilvaniei unesc sim
plicitatea formelor cu o decoraţie modestă. Multiplele transformări suferite
în decursul veacurilor au ascuns sau au distrus numeroase elemente sculp...:
tate, precum şi pictura care îmbrăca la origine interiorul bisericilor. Î n
publicaţiile anterioare celui de al doilea război mondial, acest · grup de
monumente apare sporadic în studii de importanţă locală, datorită în
parte interesului lor artistic relativ redus.
Prima lucrare de sinteză care a cuprins bisericile romanice din peri
metrul amintit este Istoria artei feudale în ţările române a profesorului
Virgil Vătăşianu. Î n prefaţa la volumul I , autorul îşi exprimă speranţa că
prin opera D-sale cercetarea pe teren va primi o mînă de ajutor, cu toate
problemele rămase neelucidate ca urmare - în primul rînd - a dificulăţii
examinării la faţa locului de către un singur cercetător atuturor monumente
lor prezentate. Rezultatele inventarierii monumentelor de arhitectură,
efectuată de către Directia monumentelor istorice din C. S.C.A.S. si de către
Direcţiile de sistemati �are ale fostelor sfaturi populare regionale, în
intervalul 1962 - 1966, constituie în domeniul romanicului şi goticului din
partea centrală a Transilvaniei una dintre cele mai concrete confirmări ale
acestei speranţe, semnalările profesorului Vătăşianu constituind în majorita
tea cazurilor baza de pornire a cercetării.
Î nainte de a prezenta unele observaţii făcute în cadrul inventarierii,
care ar putea completa sau dezvolta datele expuse de către prof.
V. Vătăşianu, îmi exprim omagiul faţă de contribuţia D-sale la istoria artei
feudale, precum şi la opera de cunoaştere a valorilor istorice şi artistice din
Transilvania.
o

Pornind de la premisa eronată a considerării arcului semicircular şi
a absidei semicirculare ca o caracteristică pur romanică, numeroşi cercetători
maghiari, printre care şi Orban Balazs, au atribuit acestui stil o serie de
elemente tardive, în baza cărora datarea constructiilor a fost stabilită din
principiu în secolul al XIII-lea. Î n consecinţă, �m repartizat materialul
expunerii de faţă în trei categorii : monumente cu caracteristici romanice
bine conturate, construcţii încadrate eronat în acest stil şi, în sfîrşit, construc
ţii la care starea actuală nu permite o formulare certă a unui punct de vedere,
care va putea fi precizat numai prin săpături arheologice şi prin cercetarea
exhaustivă a paramentului.
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I . MONUMENTE C U C A R A CTERISTICI ROMANICE
Tipul de plan care domină categoric arhitectura romanică din centrul
Transilvaniei, extinzîndu-se spre sud în Ţara Bîrsei, pînă la Ghelinţa şi
Chichiş 1, este biserica-sală, cu navă simplă dreptunghiulară acoperită cu
tavan drept şi absidă semicirculară boltită în semicalotă, precedată de o
travee dreptunghiulară sau pătrată de asemenea boltită. Nava prezintă
contraforturi oblice în colturile vestice. Laturile scurte ale navei se conti
nuă pe verticală cu tim p ane triunghiulare care delimitează învelitoarea
în două pante.
Două monumente constituie excepţii ale acestei reguli : capela din
Odorhei cu plan central şi biserica reformată din Cetatr n de Baltă, care a
.aparţinut iniţial tipului bazilical. Capela lui Isus din Odorhei (jud. Harghita)
(fig. 1 ) prezintă în plan forma unui patrulob . Î n prezent toate golurile sînt
modificate, cu excepţia ferestrei condamnate din axul absidei de est. Fereas
tra are un gol îngust dreptunghiular, racordat cu faţa exterioară a zidului
printr-un arc semicircular puternic evazat. Introducerea formei de arc plat
la goluri şi la nişa din interiorul absidei de nord s-a efectuat probabil la 1830,
dată înscrisă pe grila uşii de intrare.
Din cauza transformărilor efectuate la biserica reformată din Cetatea
de Baltă (jud. Alba) , cu ocazia înlocuirii corului romanic printr-o absidă
gotică, s-a considerat că aparţine fazei romanice numai partea centrală a
laturii de vest, cu două turnuri de colţ ridicate deasupra unei tribune cu
trei travee 2• Analiza monumentului ne-a permis să constatăm că în prima sa
formă biserica a avut un plan bazilical, asemănător în privinţa tratării
părţii de vest cu planul bisericii romanice din Gîrbova (jud. Alba) , la care
tribuna cu trei travee este înglobată în nava centrală, încadrată de colaterale
{fig. 2) .
La Cetatea de Baltă se păstrează în întregime zidul de est al celor
trei nave, cu arcul triumfal semicircular şi absidiole semicirculare în axul
colateral �lor, complet înzidite spre interior şi parţial mutilate la exterior
(fig. 3) . In faţada de vest colateralele sînt luminate prin cîte o fereastră
îngustă şi înaltă, cu arc semicircular, iar nava centrală este subliniată
printr-un decroş cu muchiile realizate din piatră de talie pînă la vechea
înălţime a colateralelor, egală cu nivelul superior al tribunei (fig. 4) .
1 Biserica unitariană cl i n Chichiş. jud. Covasna, a fost avariată de un incendiu în 1 954.
Cu ocazia reparaţiilor începute în 1 962 a fost găsită fundaţia unei abside semicirculare. Nava
aparţine etapei iniţiale de cor:ctrucţie şi p:rczintă elemente de tranziţie de la romanic la gotic.
2 V. Vătă�ianu, Istoria a rtei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1 959, p. 85. I poteza
lui Geza Entz privind adăugirea colaternlelor după invazia mongolă din 124 1 rămîne să fie
Yerificată prin cercetare arheologică, îr:trucît în starea de astăzi zidul de vest al colate
ralelor apare ţesut organic cu masivul navei centrale ( Geza Entz, Die Baukunst Transsilvaniens
im 1 1 - 7 3 . jahrh undert, I . Teii, în : A cta historiae arlium, tomus XIV, Budapest, 1 968, p.22.
https://biblioteca-digitala.ro

267

o

Im

I

o

I

Fig. I .

-

I

I

J

I

I

!Om

I

Capela lui Isus din Odorhei. Planul incintei
absida de vest.

şi detaliu al ferestrei din

L. • I ,

O

Fig. 2.

-

S

d

!Om

Biserica reformată din Cetatea de Baltă. Planul bisericii c u
indicarea fundaţiilor colateralelor.
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Fig. 3.
Biserica reformată.
din Cetatea de Baltă. Absidio
la colateralului sudic.
-

În faza gotică bazilica a fost transformată într-o biserică-sală, înlătu
rîndu-se zidurile intermediare ale căror urme sînt vizibile în interior şi supra
înălţîndu-se cele exterioare pînă la parapetul primului rînd de ferestre
tripartite. Laturile lungi au fost întărite printr-o suită de contraforturi,
iar ferestrele şi uşile navei au primit forme gotice. Datorită supraînălţării,
noua învelitoare a ascuns primul nivel de ferestre tripartite de pe laturile
nord, sud şi est, precum şi cele dinspre est, situate la al doilea nivel. Toate
golurile turnurilor au fost înzidite, cu excepţia a trei ferestre de la nivelul
al I I-lea al turnului sud-vestic.
Decoratia bisericii din Cetatea de Baltă este deosebit de interesantă,
reluînd cu n �i interpretări temele întîlnite la Acîş, Herina şi la biserica
3 Biserica evanghelică din Cop�a Mică, j u d . Sibi u , este refăcută în 1 859, cu excepţia
masivului de vest al navei romanice, care prezintă la primul etaj o tribună cu trei travee minus
cule ; pe traveea din m ij loc se ridică turnu l clopotniţă, decorat la exterior în acelaşi sistem ca şi
turnurile de la Cetatea de Baltă. Sub n ivelul vechii cornişe generale se păstrează, pe faţada de
vest, decorul cu lesene şi arcuri gemir:ate.
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Biserica reformată din Ce

tatea de Baltă. Faţada de vest.

evanghelică din Copşa Mică 3. Faţadele turnurilor, executate exclusiv din
cărămidă, sînt împărţite în panouri delimitate prin lesene şi frize la care
arcaturile sînt înlocuite cu unghiuri ascuţite. Aceeaşi formă apare la feres
trele tripartite, realizată din cărămizi înclinate, sprijinite pe muchie. Colone
tele au baza formată dintr-o cărămidă aproape . pătrată ( 1 7 X 19 cm) ,
iar fusul este constituit din cărămi.zi de formă cilindrică cu diametrul 1 2 cm
şi înălţimea 6 cm. Tratarea capitelului diferă la cele două ferestre care se
păstrează integral. La fereastra estică s-a utilizat în loc de capitel o simplă
cărămidă dreptunghiulară de format 23 x 1 7 x 6 cm. Colonetele ferestrei
de sud (fig. 5) au capitel de piatră compus dintr-un tor, o abacă de secţiune
curbă, uşor evazată la partea superioară, şi o plintă pătrată. Abaca se
racordează cu colţurile plintei prin grife, semănînd prin aceasta cu o
clasică bază romanică răsturnată, însă vom întîlni la biserica reformată din
Sîncraiul de Mureş baze cu forma de capitel cubic inversat , fără ca aceste
anomalii să implice urma unor transformări.
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Din grupul bisericilor-sală cu absidă semicirculară cea mai bine conser
vată este biserica reformată din Agrişteu (jud. Mureş) (fig. 6) . Contraforturile
navei sînt dispuse oblic în colţurile de vest şi perpendicular pe laturile
lungi la racordarea cu corul. Tavanul actual, casetat şi pictat simplu cu
stele pe fond albastru, datează din 1752. Corul uşor decroşat, despărţit de
navă printr-un arc triumfal semicircular, parţial mutilat, este alcătuit
dintr-o travee pătrată, boltită semicilindric, şi o absidă semicirculară acope
rită cu o j umătate de calotă sferică. Absida are trei contraforturi dintre care
cel nordic reprezintă un fragment al zidului sacristiei, astăzi dispărută.
O singură fereastră originară, înzidită, se păstrează în zona sud-est a absidei
(fig. 7) . Ea este îngustă, evazată spre exterior şi cu arc semicircular la partea
superioară. Celelalte ferestre au fost înlocuite în 1936 cu goluri ieşite din
scară care reprezintă singura denaturare importantă suferită de monument.
Pe latura vest, în axul navei şi în cor, în dreptul sacristiei, apar sub tencuială
două cadre de uşi cu arc semicircular, înzidite ulterior. Tabernacolul are forma
unei simple nişe, încheiată la partea superioară în unghi ascuţit. Atît zidurile
cît şi bolta absidei sînt executate din piatră. Semnalăm că biserica a fost
construită de colonişti saşi, care au părăsit satul la sfîrşitul secolului al
XV-lea. Prima menţiune documentară cunoscută datează din 1325 4•
O construcţie ce se aseamănă în mod izbitor cu Agrişteu este biserica
reformată din Cipău (jud. Mureş) (fig. 8) . Se păstrează arcul de triumf
semicircular, însă bolta corului a fost înlocuită cu un tavan casetat şi pictat
cu motive florale şi simboluri biblice, executat în 1676 şi reparat în 1743 5 •
Pinionul faţadei ai:usene a suferit o serie de modificări care îi denaturează
aspectul, iar ferestrele au fost lărgite. O cercetare amănunţită a paramentului
va conduce, prot abil, la descoperirea unor elemente ascunse în prezent de
tencuieli.
Varianta bisericii-sală cu turn-clopotniţă alipit faţadei apusene a
fost semnalată la biserica reformată din Sîncraiul de Mureş (jud. Mureş) ,
considerată în întregime dărîmată cu ocazia construirii unei biserici noi
în 1901 6• La cercetarea pe teren s-a constatat că a fost salvat de distrugere
turnul-clopotniţă, care păstrează numeroase elemente interesante (vezi
figura de pe pagina de titlu) .
Turnul este executat din cărămidă de format 4 x 14 x 26 cm, între
care apar rare blocuri de piatră spartă. Parterul este în prezent închis şi nu
va putea fi cercetat decît după desfacerea contraforturilor adăugate pe laturile
nord, sud şi vest. La etajul I (fig. 9) se conservă tribuna cu arc semicircular
4 Date furnizate parohiei reformate de dr. Alois Klima. Geza Er.tz (op . cit . , I, p. 4 1 )
datează biserica din Agrişteu în a doua jumătate a secolului al XI I i -lea, pe considerente tipolo
gice, menţionînd documentul din 1 325 în op. cit . , I I , p. 1 36.
6 I nscripţia din cor : „ Renovatum est fungente parocho Martino D : Edeleny per mensa
rium Stephanum Hoch Anno Domini 1 743 Die vero 14 mensis augusti". Prima inscripţie din
navă aminteşte execuţia tavanului prin grija lui Stefan Szalanczi şi a soţiei sale Judith Nagy
de Visakna, în 1 676 ; a doua se referă la reparaţia tavanelor, cu ajutorul lui Ladislau Szalanczi
şi a soţiei sale Sara Pap de Hungaria, în 1 743.
6 V. Vătăşianu op. cit . , p . 83.
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Turnul-clopotniţă al bisericii reformate

//Jn;

I

din

Sîncraiul

de
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în care s-a inserat ulterior 6 uşă, o fereastră rotundă pe faţada de vest şi
lintoul unui ancadrament de piatră pe latura nord, avînd profile cilindrice
orizontale la racordarea cu feţele verticale. Pe faţada timpanului este inci
zat un semicerc (fig. 1 0) .
La etajul al I I-iea există trei bifore, dintre care cele de vest şi nord
sînt înzidite, păstrînd însă toate elementele componente în interiorul umplu
turii. Biforele sînt încheiate la partea superioară în unghi. Coloneta axială se
compune . dintr-o bază de piatră cu formă de capitel cubic răsturnat, un
fus cilindric de asemenea din piatră şi un capitel paralelipipedic simplu din
cărămidă, racordat printr-o uşoară inflexiune cu cărămizile înclinate de la
partea superioară a deschiderilor (fig. 1 0) .
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Trei bifore de la ultimul nivel au fost retezate la cca. 50 cm înălţime
de la parapetul original şi acest interval a fost umplut cu zidărie, păstrîn
du-se însă în interior bazele de piatră ale colonetelor. Din fericire s-a renunţat
la deschiderea unei ferestre mai înalte pe latura nord, a cărei biforă a fost
în întregime zidită, fapt care ne permite să cunoaştem dimensiunile exacte
şi formele golurilor de la acest nivel, întrutotul asemănătoare cu biforele de
la etajul al I I-lea, cu excepţia unei reduceri a înălţimii cu cca. 16 cm.
Despre biserica reformată din Sîntana de Mureş (jud. Mureş) (fig. 1 1),
compusă din navă şi absidă semicirculară, s-a amintit posibilitatea refacerii
navei într-o fază ulterioară 7 şi această ipoteză pare confirmată prin descope
rirea sub tencuială în cursul reparaţiilor din 1958 a unor �rce frînte deasupra
ferestrelor în care s-au introdus ulterior arcele semicirculare actuale.
Trebuie însă remarcat că proporţiile vaste ale absidei, reducerea traveei
care o precedă şi traseul aplatizat al arcului · triumfal, rezemat în mod cu
totul neobişnuit pe două pile decroşate la nivelul planului de naştere, sînt
particularităţi care ar putea eventual j ustifica ipoteza unităţii de fază
constructivă între cor şi navă, în care caz monumentul s-ar încadra în epoca
de tranziţie între romanic şi gotic. Tabernacolul cu nişă semicirculară
descoperit sub tencuială are o decoraţie rustică, realizată din incizii şi benzi
plate, a căror dispoziţie sugerează intenţia unei compoziţii cu baghete.
Interferenţa între arhitectura gotică şi tipul romanic al bisericii-sală
cu absidă semicirculară apare cu diverse gradaţii la mai multe monumente.
Fenomenul are loc în faza de tranziţie de la romanic la gotic, respectiv
începutul secolului al XIV-lea, dar spre deosebire de alte regiuni, ataşamentul
pentru formele romanice se manifestă în unele cazuri şi în epocile de evoluţie
înaintată a stilului gotic.
Biserica unitariană din Maiad (jud. Mureş) (fig. 1 2) păstrează toate
caracteristicile'întîlnite la biserica -reformată din Agrişteu, cu excepţia treseu
lui în arc frînt al arcului triumfal. Nava este acoperită în prezent cu un
tavan casetat executat în 1 735. Absida semicirculară boltită cu semicalotă
se racordează cu o travee scurtă acoperită cu boltă semicilindrică. Sub
tencuială se întrezăreşte ancadramentul semicircular al uşii care comunica
cu sacristia astăzi dispărută. Ferestrele înguste ale absidei au arc semicircular
la partea superioară. Tabernacolul are forma unei simple nise încheiate
'
în unghi.
Biserica romano-catolică din Sîngeorgiu de Mureş (jud. Mureş) repre
zintă un stadiu mai avansat în pătrunderea elementelor gotice (fig. 13) .
Nava, precedată de un turn baroc ridicat în 1 728, are contraforturile
laturilor lungi dispuse asimetric. Pe faţada de sud apar două ferestre cu
arc frînt şi marginile din piatră, la care traforurile au dispărut. Un ancadra
ment de uşă, ascuns de tencuială, ar avea - după spusele preotului paroh fon:na de arc frînt. Portalul de vest cu forma de arc supraînălţat are profile
gotice degenerate si a fost executat probabil după incendiul care a avariat
biserica în 1560. Absida aplatizată, boltită în semicalotă, este precedată
-- - -- ---

7

Ibidem, p. 79 .
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Biserica romano-catolică din Sîngeorgiu de Mureş. Planul bisericii şi portalul
de vest.
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Mureş. Detaliul absidei cu friza
şi fereastra originară conservată.

de o travee pătrată acoperită cu boltă semicilindrică, separată de navă
printr-un arc triumfal cu forma de arc frînt. Corul are la exterior o friză
care reproduce în piatră motivul frizelor de la Cetatea de Baltă, înlocuind
arcaturile cu unghiul ascuţit (fig. 1 4) . Friza se continuă pe latura nord în
dr_ţptul sacristiei, care a fost refăcută probabil pe fundaţii vechi cu o supraînăl
ţare. Fereastra originară de la absidă este neobişnuit de înaltă şi îngustă (înăl
ţime 2,50 m, lăţime cca. 1 2 cm) ; rama de piatră are două retrageri succesive,
iar golul propriu-zis are arc semicircular la partea superioară. În schimb,
arcul evazat porneşte de la semicerc pentru a schiţa spre exterior forma de
arc frînt, cu vîrful rotunjit.
Biserica romano-catolică din Apalina (j ud. Mureş) a suferit diferite
transformări şi refaceri în stil baroc care nu ne permit să îi considerăm
planul decît în forma actuală : navă prevăzută spre est cu un cor compus
dintr-o travee pătrată şi o absidă semicirculară. În partea de vest se ridică
un turn masiv cu goluri de tragere (fig. 15) . Alungirea pronunţată a navei,
racordarea ei cu turnul printr-o retragere aproape insensibilă, precum şi
https://biblioteca-digitala.ro
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https://biblioteca-digitala.ro

17

Fig.

ARHITECTURA ROMANICA A TRANSILVANIEI

17

-

Biserica

romano

catolică

din Apalina. Vedere

d inspre

sud-est

a

279

turnului-

clopotniţă.

cele trei arcade de la parterul turnului ar putea sugera existenţa în trecut a
unor colaterale care îmbrăcau turnul, însă numai o cercetare arheologică
combinată cu desfacerea integrală a tencuielilor poate elucida acest aspect.
O serie de elemente par să situeze construcţia în faza de tranziţie de la
romanic la gotic : corul are dimensiuni asemănătoare cu Agrişteu, fără ac ea
tendintă de mărire constatată la Sîntana de Mures. În absidă este montat
un tabernacol gotic cu o profilatură simplă a ramei, însă cu timpanul
bogat decorat (fig. 16) . Turnul de vest, executat din cărămidă şi piatră,
are şenaj e din piatră de talie, peste care s-a suprapus ulterior o tencuială
cu imitaţie de as.ize. La ultimul nivel apar patru bifore de mari dimensiUni,
executate din cărămidă, la care arcele semicirculare geminate sînt încadrat �
într-un arc frînt (fig. 17) . Trebuie însă avut în vedere că dimensiunile foarte
mari ale biforelor, precum şi tipul portalului de vest , care are lintoul susţinut
de console racordate pe plan curb cu feţele verticale ale ancadramentului,
'

'

https://biblioteca-digitala.ro

18

EUGENIA GRECEANU

280

W/7/4

1 11 11 1 11 1 I

O

S

!Om

Fig. 1 8 . - Biserica unitariană din Crăciunel. Plan.

sînt factori care ar putea conduce la ipoteza reluării formelor romanice
într-o fază gotică tîrzie 8 . Cercetările viitoare vor aduce lumină în această
problemă pe care mă mulţumesc să o semnalez .
Biserica unitariană din Crăciunel (j ud. Harghita) prezintă o combina
ţie de elemente romanice şi gotice, cu anumite particularităţi care se datoresc
suprapunerii mai multor etape de construcţie. Corul este despărţit de navă
printr-un arc triumfal semicircular şi cuprinde o travee scurtă dreptunghiu
lară, ale cărei laturi . converg în plan spre absida semicirculară (fig. 18) .
Boltirea se mentine la semicilindru racordat cu semicalotă. Unica fereastră a
corului are ram a încheiată în arc frînt, însă arcele evazate intersectează
feţele zidului după un traseu semicircular. Privit din exterior, corul apare
strivit ca proporţie faţă de volumul navei, avînd înălţimea zidurilor de
aproape trei ori mai mică decît aceea a timpanului estic. Ferestrele navei
au suferit o ciudată transformare, lărgindu-se în formă de cerc partea supe
rioară spre a obţine un contur ce aminteşte vag gaura de cheie. În consecinţă,
nu se poate şti care a fost forma originară, însă proporţiile golurilor pledează
pentru încheierea în arc frînt.
Portalurile de vest si sud ale navei denotă o ezitare în căutarea forme
lor, fapt care le situează ' în faza de decadenţă a stilului gotic. Portalul de
vest este semicircular, însă are un profil gotic degenerat, terminat cu stîngă
cie într-o bază cu toruri concentrice. Ancadramentul sudic are forma de arc
frînt , dar profilele interpretează fantezist modenatura gotică.
Singurul ancadrament corect tratat este portalul cu baghete purtînd
data de 1496, care este încastrat în faţada de vest a turnului-clopotniţă
(fig. 1 9) .
Turnul, executat din piatră şi supraînălţat cu un nivel în 1828, a
avut un rol de apărare, fiind prevăzut cu goluri de tragere. Ţinînd seama de
alipirea zidului estic al turnului la zidul de vest al navei, de existenţa unui
8 Afirmaţia lui Geza Entz, privind prelungirea în secolul al XIV-lea a bisericii - consi
derată de tipul navei unice- (op. cit., I, p. 42) , nu ţine seama de existenţa arcadelor de la parte
rul turnului, care nu pot fi corelate funcţional cu golurile de tragere de la nivelele superioare.
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Fig. 1 9. - Biserica unitariană din Crăciunel.
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B : portalul de vest al navei (profil şi elevaţie) ; C : profilul portalului de pe
faţada de vest a turnului-clopotniţă
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Fig. 20. - Biserica in ruină din Suscni. Po rtalurile de sud şi vest:.
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:gol de tragere orientat spre podul bisericii, precum şi de absenţa unei comu
nicări între turn şi pod, ne punem întrebarea dacă nava şi corul, cu toate
incertitudinile lor stilistice, nu reprezintă o refacere tardivă în faza finală a
goticului , cînd formele curbe sînt din nou utilizate. Argumentul încălecării
profilelor portalului de vest de către arcada turnului poate fi explicat
prin refacerea într-o etapă tardivă a acestei arcade, care prezintă aceeaşi
formă de gaură de cheie ca şi ferestrele navei.
Ruina bisericii reformate din Suseni (jud. Mureş) reprezintă una din
cele mai clare manifestări ale ataşamentului pentru form�le romanice, în
plină epocă de maturitate a stilului gotic.
Nava dreptunghiulară şi tăvănită iniţial are portalul de vest în arc
frînt cu profil în formă de pară. Portalul sudic are lintoul sprij init de console
curbe, profilul fiind constituit dintr-o singură cavetă (fig. 20) . Ferestrele
navei încadrează tocul în forma de arc frînt între arcele evazate semicircular.
Arcul frînt se găseşte abia schiţat la arcul triumfal. Corul cuprinde o travee
pătrată, acoperită cu o boltă de intersecţie cu muchii ieşite, la care traseul
curb este înlocuit cu cel în arc frînt. Traveea se racordează cu o absidă
semicirculară boltită în semicalotă (fig. 2 1 ) . Toate ferestrele corului sînt
semicirculare. Dacă am face abstracţ ie de tipul portalurilor, combinarea
formelor gotice cu cele romanice ar data monumentul la începutul secolului
al XIV-lea. Iată însă că formele portalurilor, care nu reprezintă în nici un
caz refaceri ulterioare, ne transpun cel mai devreme la începutul secolului
al XV-lea dacă nu şi mai tîrziu. Nu putem decît să ajungem la concluzia
persistenţei unor forme arhaice, fapt care ar explica în egală măsură bizarul
amestec de stiluri de la Apalina şi Crăciunel.
https://biblioteca-digitala.ro
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Biserica unitariană

Sînvăsii. Vedere dinspre
sud-est a corului.

Datorită formei semicirculare a planului absidei, biserica reformată
din Văleni (Oaia) (j ud. Mureş) a fost datată cu aprox imaţie în j urul anului
1 200, menţionîndu-se ca element de apartenenţă romanică şi o sedilie cu
trei unghiuri la partea superioară, care se descarcă pe console în trepte 9 •
La cercetareil monumentului s-a constatat că absida este ţesută orga
nic cu nava dreptunghiulară, a cărei faţadă de vest a fost încununată iniţial
cu un timpan triunghiular. Timpanul este astăzi parţial mutilat, în urma
adăugirii turnului-clopotniţă. Portalul de vest şi fragmentele chenarelor de
ferestre depozitate în biserică (dintre care un trafor cu traseu flamboaiant)
au caracteristicile goticului tîrziu. Sedilia, care ar aminti fer'estrele romanice
de la turnurile bisericii din Cetatea de Baltă, nu poate fi analizată în ansam
blu, deoarece în dreptul ei s-a suprapus una din pilele de zidărie care susţin
balconul orgii. În prezent este vizibilă o nişă cu adîncimea de 37 cm, lăţimea
9 Geza Entz, Die Baukunst Transsilvaniens im 1 1 - 13. ] ahrhundert, I. Teii, în A cta his
toriae artium, Tomus XlV, Budapesta, 1 9€8, p. 43.
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de 28 cm şi înălţimea de 106 cm, parapetul actual fiind de 20 cm. Ţinînd
seama de dimensiunile ei, este puţin probabil ca această nişă să fi avut
funcţia de sedilie . Partea superioarft a nişei este încheiată în arc frînt, realizat
prin asize de piatră brută scoase în consolă, ceea ce nu permite situarea certă
în repertoriul romanic.
Considerăm , deci, că ne aflăm în fata
' unei constructii databile cel mai
devreme în a doua jumătate a secolului al XV-lea, car� utilizează tardiv
forma semicirculară a absidei.
Interesantă este de asemenea regăsirea proporţiei romanice la absida
bisericii unitariene din Sînvăsii (jud. Mureş) subordonată net volumului
navei (fig. 22) . Ferestrele corului şi arcul triumfal sînt semicirculare, iar
boltirea adaptează formula romanică specifică regiunii la planul gotic cu
absidă poligonală şi contraforturi, înlocuind semicalota cu panouri curbe
convergente. Portalul de vest şi cel situat între sacristie şi parterul turnului
de nord aparţin însă fazei de maturitate a stilului gotic.
O reminiscenţă a formelor romanice o constituie şi corul pătrat al
bisericii unitariene din Mitreşti (jud. Mureş) , construită în fază gotică.
Arcul triumfal este frînt. Bolta corului a fost refăcută grosolan după incen
diul din 166 1 , însă mai pot fi observate urmele consolelor şi fragmente
înecate în tencuială ale nervurilor.

II. ELEMENTE ATRIBUITE IMPROPRIU STI LULUI
ROMANIC
În _b a� a semnalărilor anterioare, cercetarea pe teren a infirmat o serie
de aprec1en.
I. Biserica romano-catolică din Ditrău (jud. Harghita) este construită
între anii 1746 şi 1757 în forme specific baroce (fig. 23) . Din vechea biserică
se păstrează un ancadrament gotic cu lintoul sprijinit pe console curbe,
avînd o simplă teşitură pe muchie. Corul presupus romanic de Sebestyen10
are forme baroce întîlnite curent în această epocă.
2. Biserica reformată din Chinar (jud. Mureş) , la care Orban Balâzs
semnala un cor compus dintr-o travee pătrată şi absidă semicirculară 11 ,
este refăcută în întregime în 1 9 1 1 , avînd în prezent o simplă absidă semi
circulară. Este totuşi posibil să se fi înglobat un fragment din vechea absidă,
deoarece pe latura sudică apare o nişă cu arc semicircular. Totuşi utilizarea
ei ca sedilie este improbabilă, ţinînd seama de înălţimea redusă (106 cm) şi
de situarea ei la numai 18 cm înălţime faţă de pardoseală. Înclin mai degrabă
spre ipoteza reproducerii formale a unui element din vechea biserică.
10 V. Vătăşianu, op. cit., p.
11 Jbidem,

p. 8 3 .

73.
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Fig. 23. - Biserica romano-catolică din Ditrău. Plan.

3. Despre nava bisericii reformate din Gorneşti (jud. Mureş) s-a emis
ipoteza construirii ei în faza romanică 12, pe temeiul descoperirii unor tipuri
de morminte care nu mai apar după secolul al XIV-lea 1 3 . Monumentul,
aşa cum ni s-a transmis, este unitar gotic, cu o puritate stilistică mai rar
întîlnită în această zonă. Ca element de datare poate fi considerat şi clopotul
din anul 1 456.
4. Biserica reformată din Nicoleşti (j ud. Mureş) , a cărei absidă a fost
considerată romanică de către Orbân Balâzs 14, este refăcută în 1 778 pe locul
unei biserici mai vechi.
Absida foarte largă, fără cor şi fără arc triumfal, este acoperită cu
tavan drept (fig. 24) .
5. Un portal cu arc treflat a fost semnalat de Orbân Balâzs la biserica
reformată din Mujna (jud. Harghita) 15. La faţa locului nu am găsit decît un
singur portal gotic tîrziu, cu profile simplificate (fig. 25) . Forma actuală a
bisericii, cu navă simplă, încheiată poligonal spre est, este rezultatul mai
multor transformări succesi; e, dintre care cea din 1805 a reprezentat aproape
o reconstruire. Chiar dacă portalul văzut de Orbân a fost ulterior distrus,
el nu constituia un element de datare pentru construcţia bisericii.
6. Biserica ortodoxă din Cozma (jud. Mureş) păstrează caracteristici
gotice, însă a suferit multiple transformări. Toate ferestrele sînt modificate,
iar portalul de vest, presupus romanic 16, are profil gotic în formă de pară.
Partea superioară a fost refăcută semicircular, reutilizîndu-se un fragment
1913.

12 Ibidem, p. 86.
1 3 P6sta Bela - Kelemen Lajos - Bias I stv an

,

Teleki Mihdly temetkezesi iratok, Cluj,

14 V . Vătăşianu, op. cit. , p. 84.
15 Ibidem, p. 86.
18 Ibidem, p. 1 20 şi G eza Entz, op. cit., I, p. 42.
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Fig. 24.

Biserica reformată d i n Nicoleşti.
Vedere dinspre sud-est .

-
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Fig. 25. - Biserica reformată din Mujna_
Faţada de vest.
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Fig . 26. - Biserica reformată din Leordeni.
Turnul-clopotniţă văzut dinspre nord-vest.

Fig. 27

-

Biserica reformată din Fîntînele.
Faţada de vest.
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din vechiul arc frînt. Corul nu este pătrat, ci se încheie cu o absidă poligo
nală cu contraforturi. Pozitia sa asimetrică este ciudată, tinînd seama de
aşezarea axială a portalului d e vest, fapt care exclude ipotez � refacerii acestei
părţi a bisericii. Viitoarele cercetări arheologice vor lămuri dacă ne aflăm în
faţa unei anomalii planimetrice sau a mai multor etape de construcţie.
7. Biserica reformată din Leordeni (jud. Mureş) se compune dintr-un
turn cu etaj ele refăcute în 1 781 din cărămidă peste un parter din piatră
(fig. 26) şi o navă cu absidă semicirculară nedecroşată, construită în 1815.
Î ncastrarea unui fragment de tabernacol gotic în faţada de vest a turnului
l-a condus pe Orban Balazs 17 la ipoteza că parterul turnului ar fi de fapt
un cor pătrat. Menţionăm însă că am găsit tabernacole înzidite în felurite
poziţii la mai multe biserici refăcute pe locul unor biserici mai vechi. Astfel
la biserica romano-catolică din Ciceu -Harghita (j ud. Harghita) tabernaco
lul gotic a fost remontat în masa altarului, iar la biserica romano-catolică
din Sînmartin (jud. Harghita) , refăcută în 1749 cu importante transformări
în secolul al XIX-lea, tabernacolul primei biserici gotice este încastrat în
latura sudică a zidului de împrejmuire. În consecinţă, este probabil că
parterul turnului de la Leordeni a făcut parte din turnul de vest al bisericii
vechi gotice, al cărei ultim fragment îl constituie.
8. La biserica reformată din Fîntînele (j ud. Mureş) a fost interpretată
ca o reminiscenţă romanică forma semicirculară a arcului triumfal 18 • Biserica
·este tipic gotică (fig. 27) şi corul a avut bolţi pe ogive ale căror urme se
întrezăresc în denivelările suprafeţelor de zidărie. Bolţile au fost înlocuite
cu tavane casetate şi pictate din 1625 (tavanul navei este refăcut în 1 785) .
Ferestrele navei, iniţial gotice, au primit forma semicirculară în 1 750, dată
care apare decupată în metal pe plasa de sîrmă a unei ferestre a corului
(fig. 28) . Este probabil că şi forma arcului triumfal rezultă dintr-o refacere
· efectuată după dărîmarea bolţilor. Imposta profilată a arcului este de altfe]
·de factură gotică.
9. Aceeaşi situaţie ca la Fîntînele se repetă la biserica reformată din
Sîntana Niraj ului (j ud. M ureş)19, la care ferestrele şi arcul triumfal au primit
forma semicirculară după înlocuirea bolţilor corului cu tavane de lemn.
10. Biserica reformată din Rugăneşti (j ud. Harghita) , un frumos
exemplar de arhitectură gotică tîrzie, are pe latura de vest un portal semi
circular cu retrageri succesive. Datorită unei succesiuni de unghiuri drepte
în profilatură, Orban Balazs a considerat că acest portal este romanic 20,
lipsindu-i doar colonetele. Deşi ancadramentul a fost de mai multe ori
tencuit, se poate constata absenţa bazei şi a capitelelor, întrucît profilele
s e continuă fără întrerupere pe tot perimetrul portalului. Secţiunea profilului
1 7 V. Vătă şhnu , op . cit . ,
18 Ibidem, p. 1 2 3 .
1 9 Ibidem, p. 1 23 .
20

p. 1 22 .

Ibidem, p . 1 2 3 .
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Biserica reformată

din Fîntînele. Fereastră a coru
lui, purtînd data 1 750 pe plasa
de protecţie.

nu are o conturare stilistică certă (fig. 29) , iar retragerile în unghi drept au
latura de 6-7 cm, ceea ce exclude ipoteza încadrării unor colon ete în spa
ţiile intermediare. Portalul a fost probabil executat în 1816, o dată cu supra
înălţarea turnului-clopotniţă.
În sfîrşit, ca exemple de portaluri cu arc semicircular, care apar în
faza de decadenţă a goticului persistînd pînă în secolul al XVII I-lea, pre
zentăm imaginile portalurilor bisericii unitariene din Ocland (j ud. Harghita)
(fig. 30) , bisericii romano-catolice din Biserica ni (j ud. Harghita) (fig. 3 1 ) ,
bisericii romano-catolice din Sîndominic (j ud. Harghita) (fig. 32) - execu
tată între anii 1795 şi 1802 - şi cel al bisericii romano-catolice din Joseni
(jud. Harghita) (fig. 33) , refăcută integral între anii 1766 şi 1777. Acest din
urmă portal a fost atribuit primei biserici menţionate documentar în 1 213,
dar el nu poate fi considerat decît ca o interpretare fantezistă din epoca
refacerii bisericii actuale.
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F i g . 3 0 . - Biserica unitariană d i n Ocland. Por
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de sud .

u

"

':

I.._....i.,�._; '--IL..-L--L����--J'

Im

. f.

,

,•

I1

o

I

Im

Im

o

I

I

https://biblioteca-digitala.ro

291

Fig. 3 1 .

Biserica romano-catolică d i n Biseri

-

cani. Portalul de vest.

Fig. 32.
dominic.

-

Bi�crica romano-catolică din Sîn

Portalul de vest. Profilul şi baza
portaiului sacristiei.
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Biserica romano-catolică din J oseni. Portalul de vesL

I l J. MONUMENTE C U APARTE NENŢĂ STILISTICĂ
NESIGURĂ
O ultimă categorie sînt bisericile care ar părea să aibă unele caracteris
tici romanice, dar la care transformările sînt atît de radicale încît numai o
cercetare arheologică va putea elucida apartenenţa lor stilistică.
Biserica reformată din Hărţău (jud. Mureş) are o navă pătrată cu absidă
semicirculară, apărînd cu totul neobişnuită ca forme. Arcul triumfal şi bolti
rea nu se mai păstrează , însă pe latura sud a absidei apare o nişă j oasă, de
83 cm înăltime, cu arc semicircular.
Biseri ca reformată din Păcureni (j ud. Mureş) prezintă soluţia de bol
tire a unei abside poligonale pe care am întîlnit-o la Sînvăsii, are arc triumfal
semicircular şi o fereastră semicirculară la absidă, însă a trecut prin transfor
mări importante în 1907- 1908, încît este greu de precizat care elemente
sînt originare.

CONCLUZII
Fenomenul interferenţei dintre romanic şi gotic este întîlnit în nume
roase cazuri la monumentele din Transilvania, datorită faptului că, atunci
cînd în ţara noastră apăreau primele manifestări ale acestor curente, în
https://biblioteca-digitala.ro
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apusul Europei ele erau ajunse la deplină maturitate sau erau chiar depăşite.
Transmiterea lor cu întîrziere, într-o zonă limitrofă, a permis combinarea
eclectică a unor elemente luate din stiluri cu stadii de evolutie diferite.
În linii generale, acest fenomen nu depăşeşte secolul al XIV-lea, cu
excepţia zonei centrale a Transilvaniei care prezintă o persistenţă a formelor
romanice locale ce se prelungeşte pînă în prima jumătate a secolului al XVI-lea,
fapt care conferă unora din monumentele analizate un caracter hibrid,
cu totul derutant pentru stabilirea epocii iniţiale de construcţie. Explicaţia
poate fi găsită în absenţa unor şantiere proprii creatoare de prototipuri.
Teritoriul studiat constituie o zonă de întîlnire a influentelor venite din
nordul şi sud-vestul Transilvaniei. Transmiterea prin radiaţie şi în condiţii
social-economice diferite a formelor unor monumente precis conturate
stilistic, cum sînt de exemplu Acîs si Herina, a condus la o rusticizare si la o
simplificare a tipului local. Este ' posibil ca tocmai această atenu�re a
specificului romanic să fi permis întrebuinţarea simultană a structurilor
romanice şi gotice. Nu ne putem imagina un meşter din veacul al XV-lea
adaptînd la construcţii gotice forme preluate de la monumente cu puternică
personalitate ca Cisnădioara sau Toarcla, însă am văzut la Suseni o coabi
tare armonioasă între ancadramente gotice tîrzii şi o structură romanică
de tip local, care, prin însăşi modestia ei, permite reliefarea decorului gotic.
În afară de fenomenul persistenţei tardive a formelor romanice, tre
buie de asemenea remarcat că în nici o altă regiune a Transilvaniei nu se
întîlnesc în număr atît de mare cazurile de încadrare greşită în stilul romanic a
unor elemente de factură net diferită. Este bine cunoscut faptul că absida
semicirculară reapare în Transilvania, cu proporţii şi sisteme de boltire
diferite, în perioada stilului baroc, cunoscînd o largă răspîndire în decursul
secolului al XIX-lea. La ancadramente, arcul semicircular intră în concu
renţă cu formele gotice încă din faza de tranziţie spre Renaştere, adoptînd
însă o profilatură cu totul diferită de cea romanică 2 1 . Cu toate deosebirile
evidente între formele semicirculare romanice şi cele ale stilurilor posterioare
fazei gotice, constatăm că în zona centrală a Transilvaniei cercetările din
trecut au fost influenţate de un adevărat fetişism al arcului semicircular,
considerat prin definiţie romanic, ceea ce a condus în numeroase ca zuri la
stabilirea eronată a constructiei initiale în secolul al XIII-lea.
'

'

'

21 V. Vătăşianu (op. cit., p. 549 - 550) a atras atenţia asupra lipsei de legătură între
colonetele angajate de tip romanic şi profilele cilindrice continue (fără bază şi capitel) , întîlnite
la ancadramente semicirculare cum sînt portalurile de la biserica mănăstirii franciscanilor din
Şumuleu ; d-sa a situat aceste din urmă forme în faza de trecere de la gotic Ia Renaştere, res
pectiv la începutul secolului al XYI-lea. Geza Entz (op. cit . , I, p. 48, nota 59) consideră cft
argumentaţia nu este convingătoare, deoarece profilele cilindrice groase ale portalurilor din
Şumuleu sînt de neconceput în Renaştere, ca şi î n goticul tîrziu.
Ne întrebăm în ce măsură
este mai uşor de conceput înrudirea profilelor de la Şumuleu, sau a celor prezentate în figurile
30 -33, cu modenatura romanică., avînd în vedere şi faptul că portalurile autentic romanice din
Transilvania prezintă o certă unitate stilistică., depărtîndu-se rareori de principiile compozi
ţionale valabile pe plan european, în timp ce libertatea de interpretare a formelor arhitecturii
apusene, transmise pe diferite căi, apare ca un fenomen conturat în faza finală a goticului transil
vănean amplificîndu-se progresiv în Renaştere şi baroc.
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Î n schimb, prezenţa contraforturilor a fost ?-desea interpretată ca un
argument împotriva apartenenţei la stilul romanic . In această privinţă trebuie
reamintit că arhitectura romanică şi nu cea gotică este creatoarea contra
fortului . care apare în apusul Europei încă în arhitectura preromanică 2 2 •
Trebu ie d e asemenea observat că în ţara noastră forma cea mai răspîndită ;:i.
contrafortului nu o constituie tipul pur gotic, cu feţe verticale şi încununat de
pinaclu , ci tipnl cu retrageri succesive în pante înclinate, care reprezintă o
formă de tranziţie între contrafortul romanic cu rol de întărire a unui zid
portant, şi contrafortul gotic transformat în element principal de rezistenţă.
Forma de contrafort cu retrageri în pantă este părăsită în Apus la j umătatea.
secolului al XII I-lea. Iată rleci că, departe de a reprezenta un factor de datare
în fază gotică, contrafortul cu retrageri în pantă, situat la limita tranziţiei
dintre romanicul şi goticul apusean , este în orice caz anterior ridicării prime
lor monumente romanice din ţara noastră. Faptul că această formă se men
ţine în Transih·ania la maj oritatea bisericilor gotice nu trebuie interpretată.
decît ca o persistenţă a unei forme arhaice, explicabilă prin sistemele de
construcţie locale, în care zidul îşi păstrează permanent rolul de element
de rezistenţă.
Studiul de faţă a încercat să prezinte rezultatele unei cercetări de
teren unitare. Cercetări arheologice viitoare vor aduce lumină în problemele
formulate cu titlul de ipoteză, îmbogăţind în acelaşi timp cunoştinţele
asupra decorului sculptat şi pictat al monumentelor.

NOCVELLES DONEES CONCERNANT L ' ARCHITECTCRE
RO:\IAXE DE LA ZONE CENTRALE 'D E TRANSYLVANIE
H. E Sl'l\I E

L 'histoire de l ' art feodal dans les pays roumains de V. Vătăşianu est
le premier ouvrage roumain de synthese gui etudie les eglises romanes de
la zone centrale de Transylvanie. L'analyse est basee sur l'interpretation
critigue de la bibliographie hongroise, gui a souvent rattache l'hemicycle
ou l'arc en plein cintre a l'architecture romane, sans tenir compte des
differences de modenature ou de formes gui excluent parfois cette filiation .
L'inw·ntaire effectue dans l'in tervalle 1962- 1 966 par la Direction
des monuments historigues a permis de verifier sur place les caracteristi
gues de ce groupe d'eglises. Le resultat des recherches est presente en trois
chapitres :
22 •.\ supra evoluţiei contrafortu l u i n z i : Yiollet-le-Duc,

leclurc fra qaise du XI-ime au X l 'I-eme si ecle Paris, 1 8€8.
,
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I Jlfonuments d' appartenance romane nettement dejinie Dans cette
categorie, deux edifices font exception au type courant a nef unique : la
chapelle de Jesus, d'Odorhei, appartenant au type central a quatre absides
en hemicycle, et l'eglise de Cetatea de Baltă, originellement basilique a
trois nefs, avec collateraux pourvus d'absidioles orientees. Du câte ouest
de la nef centrale, la tribune a trois travees voutees d'arete est surmontee
de deux tours.
Les autres eglises presentent une nef unique, rnuverte d'un plafond
en bois et un chceur qui comprend : l'abside en hemicycle -- voutee en
demi-calotte spherique - et une travee rectangulaire, egalement volltee
(Ies eglises d' Agrişteu et de Cipău) . Sur la fa<;ade ouest se detache parfois
la tour docher, le plus interessant exemple etant fourni par celle de Sîncraiu
de Mureş, pourvue d'une tribune.
L'emploi de l'arc brise est interprete couramment comme l'indice
d'une penetration de l'influence gothique, influence qui se manifeste a de
differents degres dans Ies eglises de Sîntana de Mureş, Maiad et Sîngeorgiu
de Mures.
Le� structures romanes locales se maintiennent j usque dans Ies dernieres
phases du gothique, persistance deroutante, a cause de laquelle l'on ne
peut pas preciser - sans recherches archeologiques prealables - la datation
d'une eglise comme, par exemple, celle d' Apalina. Exemples manifestes
de ce traditionalisme sont Ies eglises de Crăciunel ( 1496) et de Suseni
(vers 1500) .
Les reflets de l'influence romane se retrouvent dans les proportions
de l'eglise de Sînvăsii et dans l'emploi du chevet carre a l'eglise de Mitreşti,
appartenant toutes Ies deux a la phase gothique.
II C onstructions improprement attribuees a l' injluence romane Le
chapitre presente plusieurs exemples de constructions ou d'elements conside
res de facture romane dans Ies etudes precedentes, et qui appartiennent a
des epoques ulterieures, allant du gothique jusqu'au xrxeme siecle.
I I I C onstructions dont l' etat actuel ne permet pas de preciser la datation
ou le style, sans recherches arc/zeologiques prealables A cette categorie on

peut rattacher Ies eglises de Hărţău et Păcureni, qui ont subi d' importantes
transformations.
Les conclusions soulignent la persistance des structures romanes dans
la zone etudiee, jusqu'au debut du xvreme siecle, tandis que ce phenomene ne
depasse pas - en Transylvanie- la premiere moitie du X IVeme siecle.
I; 'absen_ce_ de cha� ti.e,rs, propres, createurs de prototypes, a permis souvent
1 emplo1 simultane d elements romans et gothiques, adaptes a des structures
rustiques d\me grande simplicite.
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Printre regiunile care au avut un rol important în· viaţa economica,
politică şi culturală a Transilvaniei medievale , ţinutul de pe cursul superior
al Someşului mare cu centrul la Bistriţa ocupă un loc deosebit.
Bistrita s-a afirmat ceva mai tîrziu decît centrele urbane din sudul
Transilvani e i, Sibiul, Sebeşul şi Braşovul, şi anume la mai bine de un secol
după invazia tătară. Etapele ascensiunii Bistriţei, urmînd calea deschisă la
cumpăna dintre secolele al XIl-lea şi al XII I-lea de minerii rodneni aşezaţi
în mijlocul unei populaţii româneşti compacte, au cuprins în a doua j umătate
a secolului al XIII-lea definitivarea tabloului demografic al regiunii şi apoi
un drum sinuos determinat de împrejurări sociale şi politice speciale.
Pe cită vreme în secolul al X I ii-lea găsim Bistriţa printre proprietăţile
regale, bucurîndu-se deci de un regim privilegiat, pînă aproape de sfîrşitul
secolului al XIV-lea aflăm în documente ştiri despre încălcarea drepturilor
populaţiei orăşeneşti de către nobili 1 sau despre ocuparea de pămînturi
aparţinînd satelor libere din district 2• Această situaţie contradictorie culmi
nează cu stabilirea temporară în Bistriţa a comiţilor regali din familia
Lackfi. Din cauza acestor condiţii particulare, politica angevină de spriji
nire a oraşelor s-a răsfrînt într-o măsură limitată asupra Bistriţei 3•
Oraşul şi districtul său au aj uns într-o situaţie înfloritoare către
mijlocul veacului al XV-lea în timpul lui Ioan de Hunedoara, curînd după
aceea integrîndu-se şi în privilegiata Universitas Saxonum . Pentru situaţia
din acest veac şi din cel următor un rol deosebit l-au avut strînsele legături
cu învecinata ţară a Moldovei 4 care i-au asigurat o viaţă comercială con
tinuă şi i-au conferit pentru anumite perioade prestigiul unui man� centru
producător de mărfuri. Relaţiile Bistriţei cu Moldova au mers chiar pînă
Pe marginea u1101' documente bistriţene din vremea A ngevinilor, în Oma·
P . Constantinescu-laşi, Bucureşti, 1 965 , p. 230 - 23 1 .

1 Maria Hol ban,

giu

lui

2 Pentru Tărpiu (Villa Terpenia) şi Dumitra (Naghdemeter) vezi Zimmermann-\.Verner.
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, Sibiu, 1 89 1 - 1 937, vo i . I I , p. 254 256, p. 223 - 2 �4 ; vo i . I I I , p. 530 - 53 1 , p. 6 1 9 - 620 ; voi. IV, p. 79 - 80, p. 383 - 384 etc.
Î ntre anii 1 336 şi 1436 se desfăşoară un a>tfel de conflict între comunităţile satelor amintite � !
nobilii din Fatencorf.
3 După pleci�ea Lackfieştilor la 1 350, Ludovic de Anjou acordă bistriţenilor 12. 1 253 drep
tul de iarmaroc, iar la 1 366 recunoaşte dreptul, se pare pierdut, de a-şi alege juzi anuali care ală
turi de juraţi şi împreună cu comitele regal să judece pricinile, avînd ca for de apel Sibiul. J uris
dicţia comitelui secuilor dispare şi aici numai în a doua jumătate a secolului al XV- iea. Vezi
M. Holban, op. cil. , p. 232 ; Istoria României , voi . I I , p. 270 şi de asemenea Teutsch, Geschiclite
der Siebenburger Saclmn fur das Săchsiche Volk, Hermmanstadt, 1899, p. 99.
4 N. Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, Bucureşti, 18E9, p. 2 şi urm.
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la integrarea regiunii de care ne ocupăm în sfera de influenţă politică a
domnilor de la Suceava, relaţiile politice fiind urmarea firească a unor mai
vechi legături economice.
Dacă istoria orasului este relativ bine cunoscută, nu acelasi lucru se
poate spune despre sat ele someşene şi despre monumentele pe c �re acestea
le adăpostesc. Afirmaţia noastră se referă atît la satele româneşti 5, pentru
care posedăm doar vagi ştiri privind vechi aşezăminte, cît şi la satele săseşti.
Referindu-ne în mod special la monumentele medievale păstrate aici, obser
văm că în comparaţie cu atenţia acordată părţilor sudice ale Transilvaniei
părţile bistriţene au fost destul de neglijate 6• Din această cauză regiunea
de care ne ocupăm apare, pe nedrept, ca săracă în obiective demne de aten
tia cercetărilor de istoria artei.
'
Dacă problemele privind romanicul şi goticul timpuriu din această
zonă a Transilvaniei ar putea fi lămurite numai prin cercetări arheologice,
problemele goticului tîrziu se pot urmări pe monumente bine păstrate
şi reprezentative.
Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm o parte a monumentelor
- biserici-sală din j urul Bistriţei - urmînd a reveni asupra lor într-o
lucrare mai amplă pe care o avem în vedere şi care priveşte arhitectura
gotică tîrzie din nordul Transilvaniei.
Obiectul prezentării noastre îl fac bisericile din J elna, Budacul de Jos,
Arcalia, Dipşa, Lechinţa, Viişoara şi Tărpiu - toate în actualul j udeţ
Bistriţa-Năsăud. Studiul nostru începe cu o descriere a elementelor de
arhitectură şi sculptură păstrate la bisericile amintite, urmînd ca în partea a
doua să încercăm o analiză a elementelor de stil si,
' în functie de acestea,
datarea monumentelor.
'

Biserica ev . din

J elna 7, situată în mijlocul satului, face parte dintre
o

bisericile-sală fiind alcătuită dintr-o singură navă încheiată cu un altar
flancat pe latura nordică de sacristie. Corul format din două travee - absida

5 La 29 septembrie 1 523 oraşul Bistriţa încuviinţează întemeierea unei mănăstiri pe
locul uncie mai fusese o dată o mănăstire, anume între satul Hordou ş i satul Telcz (azi Coşbuc,
rcspccti\· Tclciu) ele către popii l\Iateiu, Şandor ş i Petru împreună cu cnezii de pe valea Rodnei,
vezi N . Iorga, op. cit. , p. 1 6 .
6 Victor Roth, Geschichte der deutschen Bauk unst in Siebenbiirgen, Strassburg, 1 905 ;
V. Hoth, Die deutsche Ku nst i n Siebenbiirgen , Sibiu, 1 93-( lucrări de sinteză care deşi se ocupă
în exclusivitate ele arta săsească nu includ monumentele gotice tîrzii ale acestei regiuni. Singu
rele amintite sînt bisericile din Hcrina, Petriş, Teaca ş i Lechinţa. Virgil Vătăşianu, Istoria
artei feudale în ţările române, Bucureşti, 1 959, bazîndu-se pe lucrările lui Roth de asemenea
nu Ic include clar, oferind o analiză amplă şi aprofundată a întregii arte transilvănene, permite o
mai bună încadrare a materialului nou . Nici Grigore Ionescu în Istoria arhitecturii în România,
voi . I, Bucureşti, 1 963 , nu cuprinde bisericile acestei regiuni. l\Ionumentele acestei zone, fără
să fi făcut obiectul unei cercetări anterioare celei de faţă, apar în parte în Lista monumentelor
de ml/ură de pe teritoriul R . P. R . , Bucureşti ( 1 956) .
7 Senndorf, Zselna, satul este amintit prima dată la 1 264 (Zeina) ca făcînd parte dintre
posesiunile reginei (Docu inente privind istoria României, C, vol. I I , 69) ş i apoi între 1 332 ş i
1 335 în conscripţiile papale, ibidem, C . voi. I I I , p. 135, p . 1 62, 1 75. L a 1 432 este consemnat
un „ Oswalclus Bistriciensis clccanus ac in Solna plebanus", în Zimmermann-Werner, op. cit.,
voi. IV, p. 48 1 .
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Planurile bisericilor fortificate : a, al bisericii ev. din J elna ;

b, al bisericii ev. din Lechinţa (întocmite de arh. Mihai Adrian) .
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Fig. 2.

-

Planurile bisericilor din : a, J elna ; b , Budacul de Jos ; c, al bisericii ev. din

Arcalia ; el , al bisericii ev. din Dipşa ; e, al bisericii ev. din Lechinţa ; f, al bisericii
ev. din Viişoara ; g, al bisericii eY. din Tărpiu . (Planurile bisericilor d in J elna, Budacul
de J os,

Dipşa şi Lechinţa după arhitect Mihai Adrian, D. S . A . P. C . - Cluj ) .

poligonală şi o tra,·ee dreptunghiulară - este acoperit cu bolţi în cruce
pe ogive. Acestea din urmă pornesc de pe console prismatice şi sînt profilate
cu cîte două scotii. În mod excepţional în partea inferioară a acestor console,
pe latura de nord şi de sud a altarului, apar capete de femei sculptate, iar
pe cea de răsărit mici baldachine care urmau desigur să adăpostească statuete.
Uşa sacristiei, aflată tot în cor, are un cadru simplu de piatră doar cu muchiile
teşite şi cu lintel pe console arcuite. Arcul de triumf delimitează de fapt
partea gotică a clădirii - corul - , de cea mai nouă sau înnoită de aspect
baroc - nava - , acoperită cu bolţi „a vella" din secolul al XVIII-lea.
Exteriorul monumenhJlui este mai unitar datorită contraforturilor ce
articulează faţadele, cu excepţia laturii de nord a corului, unde se ridică
sacristia. Acest aspect este fără îndoială rezultatul unei refaceri din secolul
trecut, atestată nu numai de o inscripţie de pe turn (vezi nota 8) , ci şi de
faptul că contraforturile de la navă precum şi pridvoarele de sud şi de vest
se desprind de pereţii clădirii, zidăria lor nefiind ţesută cu a acestora.
Ferestrele navei se deschid în arcuri semicirculare, pe cînd cele ale
corului, deşi lipsite de muluri şi menouri, păstrează forma de arc frînt .
Numai fereastra din axul altarului prezintă nişte toruri semicilindrice ce se
desprind din partea superioară a ancadramentului şi se încrucişează la cheie.
Portalul de sud - adăpostit de pridvoraşul amintit - în arc frînt înalt este
profila-t eu urr 1or continuu în formă de pară cuprins între două cavete.
Biserica se află într-o incintă circulară delimitată de un zid ce nu
depăşeşte doi metri înălţime şi care are mai mult aspectul unui gard de piatră.
Î n · acest zid este încastrată o piatră făţuită pe care e săpată data 1 482,
piatră ce a putut aj unge aici mai tîrziu, provenind de la un contrafort . Î n
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Biserica ev. din J elna. Consolă din altar.

Biserica ev. d·in J elna. Vedere ge n e rală .
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q . -· : Biserica ev. din Budacul de J os .

partea de sud-e t a zidului s e ridică un turn pătrat 8 construit din piatră
brută şi cu blocuri ecarisate la colţuri, care e încins de o cornişă simplă la
mai puţin de j umătatea înălţimii sale . Sub această cornişă şi imediat deasupra
ei sînt practicate mici ferestre dreptunghiulare, i a r în partea superioară a
turnului e · deschid ferestre în arc semicircular, mai largi şi decorate 'cu
muluri polilobe. Turnul este încoronat de un acoperiş de lemn înalt , prevă
zut cu o galerie tot de lemn , cu parapet.
'
B isericu

·._ev;'

d�n . Bud,a cul _d e. ] os 9 păstrează mai puţine elemente apar
ţ inînd peri9adei g.0iiee . Pri:µtfe aceste1a se numără uşa sacristiei, în arc
frînt şi cu muchiile .t eşit€, ,precum şi portalul de vest , tot în arc frînt, profilat
cu un t or c i1indr.i c. între , două cavete. _Corul poligonal cu contraforturi al
acestei bi serici�s�iă:. şi f�restrele lui în arc frînt sînt şi ele elemente c e pledează
pentru existent� iniţială a unei construcţii gotice. Cît despre articularea
cu contraforturi ' a navei menită să dea un aspect vnitar exteriorului , ea se
datorează probabi.l ţot unei renovări neogotice şi mi este în mod obligatoriu
dovada existenţei · ·unei boltiri gotice în navă. Ca şi la J elna, nava a suferit
transformări baroce reprezentate de boltirea „a vella" şi de ferestrele arcuite
8 Pe faţa sudică. a turnului apar urmă.to<:.rele inscripţii : ANNO C H R I ST I MDLX PLE
BANO G R E B J O ( Q U E ) ST;E P H . ' I C R O ; R E N . ANNO 1820 ; 1 90 1 R E N .
9 Deu.tschbu.da k , Szdstb°ud dk, apare în documente prima oară. la 1 2 9 1 cu ocazia unei moş
teniri (Buda ) , în D . l .. R., C , voi. I I , p. 382 ; apoi în socotelile arhidiaconatului Tylegd la 1 33 2 1 335, ibidem, voi. I I I , p. 1 35 , 1 4 7 , 1 62 , 1 75 , 2 1 3 . Î n 1 397 şi 1 4 09 este amintit ca „Villa Bu
dak", vezi Zimmermann-Werner, op . cit„ voi . I I I , p. 1 78 şi 276.
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semicircular. Turnul de pe latura de vest, deşi poartă o inscripţie. cu data
1567, nu oferă elemente de datare, în afara hainei clasiciste datorate restaură
rn din 1850.
Biserica ev . din A rcalia 10, conservînd elemente dintr-o fază mai veche a

goticului, int�oduce în grupul acestor monumente o notă aparte. Dacă
planimetric nu se deosebeşte de bisericile anterioare, fiind tot o biserică
sală cu turn pe latura de vest, în schimb corul în cinci laturi, relativ scurt,
articulat cu contraforturi scunde şi cu o fereastră circulară pe latura estică,
aminteste de sobrietatea solutiilor cisterciene.
Printre _puţinele părţi gotice din interior se numără tabernacolul 1 1
de pe peretele de nord al altarului, de formă dreptunghiulară, încadrat cu
baghete ce se încrucişează în colţuri şi avînd o deschidere semicirculară.
Această deschidere este decorată cu un arc în acoladă şi cuprinde cifra 1 524.
Un alt element este şi uşa în arc frînt a sacristiei, profilată numai prin
tesirea muchiilor.
În zidul sudic al altarului se deschid două ferestre în arc frînt, cea
dinspre răsărit conservînd încă partea superioară a mulurilor flamboaiante
ce o împodobeau, precum şi un segment de menou. Pe aceeaşi latură a navei
este practicat un portal în arc frînt cu profiluri continue. Interiorul bi�ericii
şi turnul îşi datorează aspectul actual unei renovări de la sfîrşitul secolului
al XVIII-lea, ce amestecă elemente baroce si clasiciste. Si această biserică este
înconjurată de un zid de piatră scund.
'

'

'

'

·

Biserica ev. din Dipşa 1 2 , aşezată în centrul comunei, prezintă în plan
obişnuitele încăperi - corul închis pentagonal flancat de sacristie pe latura
de nord şi navă căreia i se alătură turnul în vest. Altarul alungit compus
din două travee, una poligonală şi cea vestică dreptunghiulară, este acoperit
cu o boltă în cruce pe ogive. Profilate cu cîte două scatii, acestea din urmă
pornesc de pe console cilindrice şi prelungi împodobite în partea inferioară
cu cîte o rozetă, asemănătoare celei ce decorează cheia de boltă a traveei
răsăritene. Uşa· sacristiei cu lintel pe console arcuite este profilată numai
prin teşirea muchiilor. Alt element al corului este arcul de triumf articulat
cu sprîncene de cornişă la înălţimea de doi metri. Nava biserici! din Dipşa a
suferit modificări în epoca barocă asemenea -celor din Jelna şi Budacul
de Jos.
1° Kallesdorf, A rokdlja ; s2.tul este consemnat Î!1 documente Ia 1 355 ca „ Arukalia" , în
Zimmermann-Werner, op. cit . , voi. II, p. 107- 1 08 şi apoi Ia 1 428, ib idem, voi. IV, p. 359 �65. Biserica este semnalată d� Entz G�za, Szolnoll-Doboka miiem "lf'1ei, în Szolnok-Doboka
magyarsdga, Cluj - Dej , 1 944, p. 204 şi de V. Vătăşiwu, op. ci!. , p. 543, unde este amintită
ca bi�erică-sală fără clopotniţă.
1 1 Tabernacolul este consemnat de Roth în Gotische Sakramentnischen und Sakrament
hăuschen in Siebenbiirgen , în Beitrăge zur Kunstgeschichte Siebenbiirgens, Strassburg, 1 9 1 4 ,
p. 1 09 şi de Entz Geza, op. cit. , p. 2 1 0 şi, în sfîrşit, de V. Vătăşianu, op. cit . , p. 856.
12 Diirrbach, Dipse ; satul este amir..t it Ia 1 332 şi 1 334 în socotelile arhidiaconatului Dă
bîca, în D . l . R . , C, voi. I I I , p. 139 şi 1 77. Î n 1344 aflăm despre un „ Andrei al lui Petru" preo
tul bisericii parohiale din „Typsa" (D. I . R . , C, voi. I V, p. 2 1 0 şi 2 1 2) .
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Nava si altarul sînt articulate cu
contraforturi uşor treptate şi prevă
zute la fiecare retragere cu o mică
sprînceană de cornişă, contraforturi ce
se ridică pînă aproape sub streaşină
cu excepţia laturii nordice a corului,
unde rolul lor este preluat de peretele
sacristiei.
Se pare că nava bisericii a fost
iniţial boltită, prin urmare contrafortu
rile înalte ale acesteia au avut initial
' si
un rol structiv. Pe contrafortul ce înc � 
drează la est portalul faţadei sudice
apare anul 1826, data probabilă a unei
renovări, iar pe contrafortul următor
spre răsărit este săpată data 1 482.
Î nscriindu-se în proporţiile elan
sate ale clădirii, ferestrele bipartite,
dispuse cîte una în spaţiile dintre
contraforturile fatadelor sudice ale
. navei şi corului , a � intesc prin dimen
siuni de marile construcţii gotice tran
silvănene . Ferestrele, urmînd o regulă
obişnuită, lipsesc de pe latura de nord
si sînt decorate cu menouri si muluri
� e îmbină motive flamboiant � cu moti
ve lobate. Excepţie fac mulurile ferestrelor de la altar, probabil în . parte
Fig. 6 .
Biserica ev. din Dipşa. Conrnlă
refăcute de restaurare, si care amintesc
d i n altar.
prin desenul stîngaci Şi prin formele
predominant semicirculare de decorul ferestrelor de la biserica ev. din
Bistriţa datorate şi acelea desigur unei renovări de la sfîrşitul secolului al
XVI-lea.
Monumentul mai păstrează trei portaluri pe laturile de sud, vest şi
nord. Cel de pe latura sudică - actualul portal de acces - face parte din tipul
cu baghete încrucişate şi este încoronat de o sprînceană de cornişă, deschi
zîndu-se în caracteristicul lintel p� console arcuite. Profilarea cu toruri
cilindrice şi în formă de pară ce pornesc de pe baze spiralate indică de ase
menea forme gotice tîrzii . Aceeaşi profila tură o regăsim la portalul de vest
ce se deschide însă în arc frînt şi ale cărui profile se încrucişează. Şi portalul
de nord este de tipul cu baghete încrucişate, dar în comparaţie cu portalurile
dej a amintite este mai modest atît ca profilare cît şi ca dimensiuni.
Turnul de vest al bisericii cuprinde trei nivele marcate prin cornişe
şi se deschide la parter prin trei arcade frînte ce formează un adevărat
pridvor deschis. Datarea turnului este incertă, deoarece portalul de vest,
asemenea celorlalte două, se află într-o proastă stare de conservare din cauza
_
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Biserica ev. din Dipşa.
Portalul de sud.

intemperiilor ce au acţionat asupra pietrei friabile din care au fost profilate.
S-ar părea deci că turnul a fost construit ulterior.
<:;.urtea bisericii este înconjurată de un zid scund din piatră de rîu
asemănător celui din J elna.
Biserica ev . din Lechinţa 1 3 este aşezată pe o înălţime şi conservă un

zid de incintă propriu-zis, prevăzut cu un turn de apărare pe latura de sud-est .
Pe lîngă elementele planimetrice obişuite unei biserici-sală - corul cu sacris
tia şi nava - , apare ca o particularitate o navă laterală la nord.
Altarul pentagonal format dintr-o absidă poligonală şi o travee
dreptunghiulară este acoperit de o boltă în leagăn uşor frîntă, cu penetraţii
şi decorată cu nervuri în cruce, ce se desprind direct din perete . Cheile de
boltă în care se unesc nervurile sînt decorate cu rozete cu petale cărnoase.
Elemente interesante prezintă la acest monument arc� l de triumf ce se
1 3 Lechnitz, Lehence. Prima menţiune apare la 1334 - 1 335 în registrele de plată a dij melor
papale (D.I.R„ C, vol. I I I , p. 1 80 şi 2 1 3 ) . Dacă la 1 356 docu mentele vorbesc de „ possesionem
Lekence" disputată de doi nobili (vezi Zimmermann-Werner, op. cit„ voi. II p. 1 26 - 1 28 ş.a.)
deja la 1 430 „universus Saxones populos et iobagiones nc stros de Lekence" apar ei ca cumpără
tori ai posesiunii Tigău ; vezi Zimmermann-Werner, op. cit. , voi . I V , p. 399 - 400. Biserica
este menţionată ca bazilică romanică de V. Roth, în Geschichte der deutschen Baul1 unst . ,
p. 1 6 şi 25.
.
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Fig. 8 .

-

Biserica e\·. d i n Lechinţa. \"eclere d e ansamblu

d ir:spre nord-vest.

sprijină pe două colonete angaj ate, despărţite prin cavete de alte două
toruri mai subţiri, toate aceste elemente pornind de pe o bază înclinată .
C apitelurile colonetelor sînt decorate cu motive vegetale - cel de sud cu
frunze de viţă de vie, iar cel nordic cu un mascheron din gura căruia ies
vrej uri - şi cu alte figuri , despre care , din cauza varului ce le acoperă, nu
se poate spune precis dacă au numai un rol decorativ sau alcătuiesc o anume
scenă .
I a va principală este acoperită azi cu o boltă semicilindrică cu pene
trati i care foloseste în colturi consolele conice ce au servit initial la sustine
rea' boltirii gotic�. Aceast� din urmă trebuie să fi fost c01:ri'pusă din ' trei
travee în corespondenţa contraforturilor.
Nava laterală de nord comunica cu nava principală prin trei arcade
frînte cu bolţari aparenţi din piatră făţuită. Ea a fost transformată într-o
tribună , probabil o dată cu construirea tribunei de vest şi cu reboltirea
navei. Ca urmare a transformăni amintite, nava laterală a fost împărţită în
două nivele, cel superior mult mai înalt deschizîndu-se în vechile arcade
frînte, iar cel inferior în arcul semicircular de acelasi diametru c u deschide
rea arcadelor gotice . Astfel amenaj ată, este acoperită' la. parter, ca şi la etaj ,
cu bolţi în cruce şi este lumin ată după sistemul bazilical.
Faţada de sud a bisericii este articulată cu contraforturi împodobite
cu sprîncene de cornişe. Contrafortul din extremitatea vestică ce continuă
pere.tele navei lărgeşte totodată suprafaţa faţadei de vest. Contraforturile
navei nordice sînt mai scunde, corespunzînd înălţimii acesteia.
https://biblioteca-digitala.ro
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Biserica eY. din Lechir:

ţa. Capitelul r.. o rdic a l arcului de
triumf.

Faţada vestică, a cărei asimetrie este numai parţial atenuată de
contrafortul amintit, este încoronată C.e un fronton şi străbătută de o rozasă
deasupra unui monumental portal în arc semicircular. Portalul este profilat
însă cu toruri cilindrice şi în for"m ă de pară despărţite prin cavete, toruri
al căror traseu nu este întrerupt de nici o cezură.
Mulurile ferestrelor de la navă si altar îmbină cu fantezie si variatie
motive polilobe cu veritabile unduiri flamboaiante. Alte două ele�entele 'de
sculptură mom:- mentală gotică sînt portalurile în arc frînt de pe laturile de
nord si sud.
Zidul de incintă ce înconj ură biserica, cu ruperi de pantă după forma
terenului , este aici un veritabil zid de apărare, străpuns de metereze drept
unghiulare cu ambrazura evazată spre interior şi de altele în formă de gaură
de cheie întoarsă. Turnul pătrat , dispus pe latura de sud-est a incintei,
este împărţit în două nivele de o sprîn,.ceană de cornişă şi este încoronat
de un acoperiş înalt de lemn înzestrat cu o galerie. Folosirea pietrei făţuite
la colţuri, prezenţa meterezelor în formă de gaură de cheie întoarsă, . uşa în
arc frînt , practicată la n ivelul primului etaj şi care comunica direct cu
exteriorul prin i ntermediul unei scări mobile, sînt toate elemente caracteris
t ice construcţiilor militare gotice din Transilvania.
'

Biserica ev . din Viişoara 14, comună situată în vecinătatea Bistriţei,
este alcătuită dintr-un altar pentagonal flancat în mod excepţional pe
latura sudică de sacristie, dar cuprinzînd în rest obişnuita navă şi turnul
de vest .
14 Heidendoif, Beşeneu, Besenyă ; apare în socotelile arhidiaconatului Tylegd ca „villa
Paganica" între 1 332 şi 1 334 ( D . I . R . , C , voi. I I I , p. 1 35, 1 47 , 1 75, 1 93) . La 1 432 este amintit
un plebanus „Vincensius i n villa Paganica " , vezi Zimmermann - vVerner, op. cit., voi. I V,
p. 4 8 1 - 482.
https://biblioteca-digitala.ro
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Coru l , format dintr-o absidă poligonală scurtă şi o t ravee dreptunghiulară cu laturile aproape egale, este acoperit cu o boltă semicilindrică cu pene
traţii adînci, decorată cu nervuri ce pornesc direct din perete. Cheia de boltă
ce încopciază ogivele traveei răsăritene reprezintă o figură umană cu barbă
la care remarcăm tratarea sintetică a pletelor şi a aureolei ce apare asemenea
unui acoperămînt de cap .
Î n peretele nordic al corului este încastrat un t abernacol susţinut de un
pilastru plat şi a cărui deschidere dreptunghiulară este înconj urată de un arc
semicircular fest onat peste care se ridică un pinaclu masiv cu croşete pe
muchii . Î n peretele nordic al altarului se află uşa sacristiei în arc frînt care,
datorită rolului ei exclusiv utilitar, este profilată numai prin teşirea muchiilor.
Prin arcul de triumf se trece în nava bisericii, care în mod excepţional
pă strează intactă bolta semicilindrică cu penetraţi i decorată cu nervuri
ce desemnează paralelograme. Nervurile se unesc în chei de boltă în formă
de scut heraldic, element ce acoperă şi sîmburele conic al consolelor de colţ .
Secţiunea ogivei prezintă obişnuitele două scoti i puţin adînci (vezi figura
pagina de t itlu) .

Fig.

10.

-

Biserica

ev.

din

Lechinţa. Portalul de vest.
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Biserica ev. clin Vii

şoara. Cheie de boltă din altar.

Turnul pătrat d e p e latura d e vest, contrastînd uşor prin masivitatea
sa cu restul construcţiei, păstrează în ciuda hainei decorative recente, ferestre
mici în arc frînt, cu muluri polilobe, şi un portal în arc frînt cu profilurile
tocite, elemente ce aparţin g oticului.
Faţadele navei şi ale altarului sînt articulate cu contraforturi trep
tate cu o singură retragere şi cu copertinele foarte înclinate. Contraforturile
navei sînt dispuse în corespondenţa spaţiilor dintre penetraţii pentru pre
luarea împingerilor localizate în aceste puncte. Ferestrele navei ca şi cele ale
altarului păstrează numai chenarele în arc frînt; din piatră făţuiţă. Î n
afara celui de l a turn, dej a amintit, biserica mai conservă cîte u n pprtal
pe fiecare latură şi anume un portal cu baghete profilat cu toruri semicilin
drice pe latura sudică a navei şi un altul în arc frînt pe latura nordică a alta
rului. Acesta din urmă, pe lîngă caracteristicul profil de tor în formă de pară,
oferă curiozitatea prezenţei unor baghete verticale ce încadrează traseul
frînt al profilurilor.
Biserica ev . din Tărpiu 15 încheie şirul monumentelor prezentate,
detaşîndu-se dintre ele prin proporţii şi prin bogăţia elementelor stilistice.
Este vorba de o biserică-sală de mari dimensiuni, compusă dintr-un cor
încheiat pentagonal flancat de sacristie pe latura nordică şi o navă.
u Treppen , Torpeny ; figurează în s:>c:>telile arhidiaconatului de Tylegd între anii 1 332 şi
1 335 (villa de Tripinio sau Tripio) în D . I.R. ,C, voi. I I I , 1 34 , 1 6 1 , 1 75 , 2 1 2. Satul este amin
tit foarte des cu ocazia conflictului dintre comunităţile satelor D umitra şi Tărpiu p:! de o parte
şi a nobililor de Fatendorf p:! de altă parte, în Zimm.�rm1nn-W�rn �r. op. cit. , v:>l. II, I I I , IV,
vezi şi nota noastră nr. 2. Biserica este amintită c a bazilici rom:mică de V. Roth, în Geschichte
der deutschen Baukunst . , p. 10 şi 25.
·
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Altarul , alcătuit dintr-o absidă poli gonală ş i o travee dreptunghiulară,
este acoperit de bolţi în cru c e pe ogive ce se unesc în chei de boltă în formă de
scuturi heraldice. Ogivele profilate cu cîte o scotie lungă pornesc de pe
mici console conice sau prismatice. Regăsim la sacristie obişnuita uşă în arc
frînt cu muchiile teşite . Î n grosimea peretelui nordic al corului se deschide un
mic t abernacol dreptu n ghiular flancat de două colonete fragil cu baze
spiralate, încoronat de un arc în acoladă ce se conti nuă într-un fleuron. Î n
lunetă s e păstrează un reli ef reprezenth:.d p e „ I sus arătîndu-şi rănile" , iar
pe lintel , ub figura lui C hrist , e s t e săpat anul 1 504. Arcul de triumf este
profilat cu un tor cilindric masiv cuprins între două cavete, profil ce zace pe
două sprîncene de corn i ş ă ce marchează începutul propriu-zis al arcului .
Traseul frînt 2J p ro filur i lor se încheie într-un bolţar-cheie decorat cu un scut
h eraldic .

Fig. 1 2 .

-

Biserica ev.

din Vii
·

şoara. Portalul de nord.
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Nava de mari dimensiuni este prevăzută l a capătul e i vestic c u o tri
bur.ă susţinută de trei arcade deschise în arc frînt l arg. Bolta cilindrică cu
penetraţii din navă este decorată cu nervuri ce alcătuesc un desen stelat
concentrat în două mari travee. Şi cei doi pilaştri dispuşi pe mij locul pereţilor
navei şi prevăzuţi cu coloane angaj ate de secţiune poligonală marchează
această împărţire. Baza comună a pilastrului şi a coloanei este decorată cu
motive ce amintesc ciopliturile în lemn, iar de pe capitelul de asemenea comun
pornesc nervurile ce participă la desenul stelat al bolţii . C aracteristic este
felul în c are se desprinde arcul divizor şi ogivele ce marchează arcul pri n
care bolta se sprij ină pe pereţii navei şi anume printr-o curbă semicirculară
c are aici este o simplă imitaţie, acest sistem fiind întîlnit acolo unde în lipsa
altor element e de suport această arcuire ţine locul consolei . Neobişnui t ă
este ş i secţ iunea ogivelor d i n navă, la care liniile curbe caracteristice pro
filării acestui element sînt înlocuite cu un t raseu unghiular.
Parterul tribunei de vest este acoperit cu o boltă stelată mai simplă,
grupată în trei travee în corespondenţa celor doi stîlpi octogonali ce susţin
tribuna. Se păstrează ş i aici o profilare compli cată a ogivelor, acestea por
nind însă direct din perEt e . Notăm apoi parapetul tribunei decorat cu patru
lobi înscrişi .
Faţadele bisericii sînt articulate cu contraforturi uşor treptat e , di spuse
logic în corespondenţă cu elementele interioare de sprij i n ale bolţilor, deci
cite trei contraforturi pe fiecare latură a navei şi cîtc un contrafort î n colţu-

Fig. 13.

-

Biserica ev. din Tărpiu. Vedere de ansamblu.
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Fig. 1 4 .

-

Biserica ev. din Tăr

p i u . F ereastra tribunei de vest .

rile altarului , cu excepţia laturii de nord a acestuia din urmă unde sacristia le
tine
locul.
'
Biserica este luminată de cinci ferestre bipartite, două la navă şi
trei la altar, practicate pe latura de sud a clădirii.
Ferestrele înalte, cu menouri zvelte, sînt decorate în partea superioară
cu muluri flamboaiante şi polilobate. O fereastră tripartită mai scundă
dispusă pe latura de apus a bisericii luminează tribuna de vest. Pe aceeaşi
latură se deschide un portal în arc frînt cu profilurile întoarse spre golul
usii si decorat cu un boitar-cheie în formă de scut heraldic. Pe extrados,
p � rt �lul este încadrat de u'.n arc în acoladă ce se continuă în partea inferioară
într-un decor vegetal de ramură stilizată, însoţind paralel profilurile ce se
întorc spre golul uşii.
Î n afara acestui portal - iniţial portalul de acces - mai există alte
două partale identice, cîte unul pe fiecare latură a navei. Ele sînt de f ormă
dreptunghiulară cu profilurile de asemenea întoarse spre golul uşii şi încoro
nate de sprîncene de cornişă. Toate trei portalurile sînt adăpostite de cîte
un p ridvor adăugat ulterior, a căror zidărie se desprinde vizibil de pere�ele
navei_ .
Biserica este înconj urată de un zid păstrat numai în parte, avînd pe
latura de nord un turn pătrat masiv construit din piatră brută şi blocuri
ecarisate la colţuri şi încoronat de un acoperiş de lemn, înalt, prevăzut cu o
https://biblioteca-digitala.ro
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galerie. În pereţii lui sînt practicate metereze în formă de gaură de cheie
întoarsă si mici ferestre dreptunghiulare, iar pe faţada de vest, la nivelul pri
mului et �j , se află o uşă azi- zidită, ce comunica direct cu exteriorul printr-o
scară mobilă.
o

Încadrarea stilistică şi cronolcgică a monumentelor despre care a
fost vorba pînă aici în contextul arhitecturii gotice tîrzii se bazează pe ele
mentele de plan şi de sculptură monumentală descrise. De mai mică utili
tate ne sînt cele cîteva date culese de pe monumente.
În ceea ce priveşte planul bisericii din J elna, elementul caracteristic
ni se pare a fi corul alungit alcătuit din două travee, care poate fi conside
rat aici, ca la bisericile-sală de sat în general, ca reprezentînd păstrarea în
proporţii reduse a unor soluţii obişnuite la bisericile orăşeneşti şi mănăsti
reşti. În cazul nostru este vorba de corul bisericilor evanghelice din Dej 16 ,
Beclean 17 si
Bistrita 1 8 •
,
Folosirea consolelor ca element de sprij in al bolţii în cruce pe ogive
îşi găseşte şi ea modele premergătoare încă d� la mijlocul secolului al XV-lea
la biserica mănăstirii minorite din Tg. Mureş 19 , soluţia devenind preponde
rentă către sfîrşitul aceluiaşi veac şi începutul celui următor, deci în goticul
tîrziu. Exemplul cel mai apropiat este din nou biserica ev. din Dej . Consolele
prismatice împodobite cu capete de figuri şi baldachine îşi găsesc drept
singură analogie, în Transilvania săracă în sculptură figurativă, sculpturile
corului bisericii ev. din Sebeş 20 care au urmat probabil construcţiei propriu
zise putînd fi datate în prima treime a secolului al XV-lea. Portalul în arc
frînt cu profiluri continue aparţine deopotrivă goticului matur ca şi celui
tîrziu.
Toate elementele stilistice amintite pînă aici concordă cu anul 1482
săpat în una din pietrele incintei, deci putem accepta acest an ca dată a
terminării construcţiei.
După puţinele elemente de stil pe care le oferă turnul - ferestre
dreptunghiulare şi semicirculare atestînd pătrunderea formelor renascen
tiste - el trebuie să fie mai recent, poate chiar din. 1560, cum consemnează
cea mai veche dintre inscripţii.
Biserica din Budacul de Jos poate fi mai greu datată, deoarece nu
păstrează decît puţine elemente aparţinînd goticului. Uşa sacristiei şi por
talul de vest prezintă profiluri caracteristice goticului tîrziu, putînd fi pla
sate după mijlocul secolului al XV-lea. Se pare că şi aici turnul datează de la
mij locul veacului următor, dacă în lipsa unui element gotic dăm crezare
,

16 Entz Geza, A desi reformdtus templcm , în Erdelyi Tudomdnyos fiizelek, nr. 1 4 1 , 1 942
şi idem, Szolnok-Doboka m iiemtekei, p. 204 şi urm. şi V. Vătăşianu, op. cit„ p. 548 - 549.
17 Entz Geza, Szolnoh-Doboka mulmlekti, p . 203 şi V . Vătăşianu, op. cit„ p. 54 ).
18 V. Roth, Geschichte der deutschen Baukunst . . , p . 72 şi urm. şi V. Vătăşianu, op.cit„
p . 270.
19 V. Vătăşianu, op. cit., p. 247 şi 250.
2 0 Ibidem, p. 320.
.
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inscripţiei care, deşi mti.i recentă, cuprinde în text data dintr-o altă inscripţie
mai veche pe care a înlocuit-o. Planul construcţiei de biserică-sală cu turn
în vest nu este caracteristic numai acestei pericade, deci nu poate servi el
singur ca argument la data'.e a monumentului , deşi după cum vom vedea
m<_; j os pentru această regiur:e el este caracteristic tccm2.Î. în acea.stă pericadă.
Reîr.Lîlnim acelaşi plan la biserica ev. clin Arcalia, unde însă contrafor
turile scunde şi fereast1 ;::. circulară de la altar reprezintă argumente pentru
încadrarea monumentului încă în goticul timpuriu de tip cistercian. Prezenţa
la Bistriţa a unei construcţii datorate unui şantier cistercian a (fosta biserică
a mănăstirii minorite, actuab biserică ordocloxă) constituie un argument
în plus în favoarea acestei ip::i teze.
Fazei gotice timpurii a acestei biserici, ale cărei limite cronolcgice
între sfîrşitul secolului 8.1 XIII-lca şi începutul celui urmă tor ni se par cele
mai justificate, i-a urmat o fază gotică tîrzie al cărei termen ante quem ni se
pare a fi anul 1524 însemnat pe tabernacolul din cer. Acest tabernacol ccn
ţine elemente gotice îmbinate dej a cu forme rcnascer:.tiste - arc semicircular,
cadru dreptunghiular - , amestec caracteristic primelor două decenii ale
secolului al XYI-lea. Tot acestei faze îi aparţin p :::>r talul sudic şi ferestrele
în arc frînt cu muluri.
Biserica ev. din Dipşa reia la alte proporţii planul amintit . Corul
relativ lung, compus din două travee, şi profilarr n cu două scatii a ogivelor
sînt caracteristice goticului din această regiune. Îl găsim, dupi cum amir.
team mai sus, la biserici orăsenesti , dar si la numeroase biserici de sat ca cele
din Şintereag, Nuşeni, Bo � ieş 22. În � od deosebit trebuie remarcată aici
folosii·ea unor toruri cilindrice ca elemente de sprij in ale ogivelor. Aceste
toruri ce derivă din colonetele fragile cisterciene la care s-a suprimat capi
telul apar şi se utilizează şi în goticul matur tra:isilvăncan, un exemplu
clasic oferindu-I corul bisericii din Sibiu. O analogic mai apropiată cronolcgic
şi geografic prezintă însă biserica din Nuşeni 2 3 . Consolele apar însă la Dipşa
alături de elemente gotice tîrzii, prin urmare nu p )t fi interp:efa.te decît ca
forme mai vechi ce dăinuie în arhitectura sătească pînă în ultima fază a
goticului .
:Mulurile polilobe şi flamboaiante ale ferestrelor, precum şi suprafaţa
relativ mare a golurilor în rap:.lrt cu peretele amintesc de înfăţişarea unor
construcţii gotice tîrzii de oraş, ca biserica minorită din Cluj , cea ev. din Dej
sau cea ev. din Bistriţa.
Portalurile cu baghete încrucişate şi profilate cu toruri cilindrice sînt
şi ele caracteristice goticului tîrziu şi totodată verigi de legătură cu marile
ş antiere transilvănene amintite mai sus. Chiar portalul de vest avînd profi
lurile întretăiate atestă influenţa tipului cu baghete încrucişate.
21

Ibidem, p. 1 1 4 şi 1 1 5 .

2 2 E ntz Geza, S:olnok-Dobaka m iiem!ekei,

p. 249 ş i 54 1 .
23

p. 203 şi urm.

E ntz G:!za, S::olnok-D Jboka miiem!ekei, p . 203 ş i urm.
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Şi Ia Dipşsa data 1482 săpată pe un contrafort al navei poate fi consi
derată ca dată aproximativă a încheierii construcţiei, deoarece contrafortul ,
avînd aici un rol structiv, a fost ridicat o dată cu pereţii bisericii . Chiar
dacă deccrul ferestrelor şi portalurile au fost probabil mai tîrziu executat e,
credem că întreaga clădire a fost terminată înainte de 1 500.
Datorită navei laterale de nord ce se adaugă unui pb.n sală propriu
zis, biserica din Lechinţa se încadrează doar parţial, clin punct de vedere
planimetric, în seria monumentelor dej a analizate. Nava ei laterală însă nu
pare să fi făcut parte dintr-o bazilică iniţială 24, ci dimpotrivă clădirea tre
buie să fi fost plănuită iniţial ca o biserică-sală, iar în timpul construcţiei,
probabil pentru a realiza spaţiul necesar unei comunităţi importante ca cea
din Lechinţa, se va fi adăugat nava laterală de nord.
Ogivele din altar profilate cu două scotii pornesc direct din perete
indicînd prin aceasta folosirea lor în scop decorativ o dată cu utilizac-ea unei
bolţi în kagăn în locul celei în cruce, fenomen caracteristic p2rioadei gotice
tîrzii .
Ca şi la Dipşa, acestor elemc:nte li se ascciază soluţii gotice mature,
cum ar fi pilaştrii cu capiteluri ai arcului de triumf, rezolvare de altfel ro
manică cc persistă şi în gotic. Ea apare de pildă în corul bisericii Sf. Mihail
din Cluj .
Şi la ferestrele bisericii din Lechinţa apare combinaţia caracteristică
de muluri polilobc şi flamboaiante care decorează ferestrele monumentelor
gotice tîrzii. Portalul de vest în arc semicircular, dar profilat cu toruri cilin
drice continue, atestă în mod convingător revenirea în faza ultimă a goticu
lui 25 la traseul semicircular sub influenta formelor de Renastere. Din aceeasi
perioadă tîrzie datează incinta şi turn�l care prezintă ca; acteristiccle m � 
tereze în formă de gaură de cheie întoarsă, metereze ce au înlocuit pe cele
dreptunghiulare o dată cu generalizarea folosirii armelor de foc.
Anul 1542 care apare pe unul din contraforturile bisericii nu poate
avea valoarea unui termen ante quem pentru întreaga construcţie, deoarece,
poate cu excepţia turnului şi a incintei unde datările sînt mai largi, celelalte
elemente de stil pledează pentru încheierea construcţiei în linii mari încă în
primii ani ai secolului al XVI-lea.
Biserica din Viisoara este o constructie unitară, tcate elementele de
stil concordînd pentr � încadrarea ei în g �ticul tîrziu. Ca şi la Lechinţa ,
ogivele corului se desprind direct din perete avînd şi aici mai mult un ro
decorativ. Caracteristică este şi bolta semicilindrică cu penetraţii din navă,
decorată · cu nervuri dispuse în paralelograme. Folosirea scuturilor heraldice
la cheile de boltă şi la console este dovada pătrunderii influenţei renascen24 V. Roth, Geschichte der deuschen Baukunst . . . , p. 16 şi 25. Autorul consideră biserica
ca o bazilică romanică, încadrare fondată probabil pe existenţa portalului în arc semicircular.
2 5 Acest portal este cor.siderat ca romanic de V . . Roth în Geschichte der deutschen Bau
kunst, p. 25 şi tot aşa de V. Vătăşianu, op. cit . , p. 86. Î n realitate portalul se încadrează în
categoria de portaluri gotice tîrzii care atestă revenirea sub ir.fluenţa Renaşterii la forma semi
circulară ; vezi V. Vătăşiar.u, op. cit., p. 54 9 - 555, contrar părerii lui Entz Geza şi E. G .
Se test yen.
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tiste în limbajul gotic din această perioadă. Scuturi asemănătoare apar
frecvent în decorul bisericilor din zona Ciucului, dintre care semnalăm exem
plele din !oneşti şi Mihăileni 26• Perioada de trecere de la gotic la Renaştere
este ilustrată şi de tabernacol. Acesta prezintă forme limpezi renascentiste
ca deschiderea semicirculară sau pilastrul plat susţinător, dar nu se renunţă
nici la cele gotice, cum este pinaclul prea masiv ce încoronează tabernacolul.
Portalul sudic cu baghete încrucişate şi profilat cu toruri cilindrice,
pn:cum şi portalul de nord care deşi în arc frînt prezintă şi baghete verticale
ce ilustrează influenţa tipului cu baghete, pot fi plasate în ultima treime a
secolului al XV-lea. Anul 1504 care apare pe tabernacol marchează desigur
data încheierii lucrărilor ce trebuie să fi început cu puţin înainte de 1500.
Biserica ev. din Tărpiu iese din scara obişnuită a bisericilor de sat şi
se apropie prin dimensiunile ei de cele orăşeneşti , cum ar fi cea din Dej .
Analogia nu se opreşte aici - ca şi la Dej în cor apar console prismatice mici
de pe care pornesc cgivele profilate cu două scotii, iar elementul comun care
a stîrnit numeroase discuţii 27 este soluţia adoptată pentru sprijinirea bolţii
din navă. Pilaştrii plaţi cu coloane angaj ate, ca şi decorul bazei acestora,
sînt atît de apropiaţi de soluţia de la Dej încît ne putem gîndi chiar la acelaşi
meşter. Cheile de boltă sînt decorate cu scuturi heraldice care mai apar
şi la arcul de triumf şi la portalul vestic, apropiind monumentul de biserica
din Viisoara si de bisericile din Ciuc.
Îndepărtarea de formele gotice este ilustrată la Tărpiu prin profilarea
unghiulară a nervurilor din nava bisericii, profilare ce nu apare la nici un
alt monument din această regiune. Mai trebuie amintită apoi arcuirea carac
teristică a ogivelor la punctul lor de pornire, soluţie ce fusese folosită în
jurul anului 1 480 la capela Schleynig a bisericii Sf. Mihail din Cluj 28• Dar
dacă la această capelă arcuirea ogivei înlocuia consola, la Tărpiu este vorba
de o imitare cu rol decorativ, deoarece există elemente de suport.
Tabernacolul cuprinde numai forme gotice, deşi după cum am văzut
p oartă data 1502. Dar apropierea stilistică de exemplarul din Basna ( 1 504)29
ne arată că tabernacolul din Tărpiu nu este o excepţie în Transilvania din
primii ani ai secolului al XVI-lea.
Alte elemente ce permit datarea monumentului sînt mulurile flam
boaiante şi lobate ale ferestrelor, precum şi portalul cu profilurile întoarse
spre golul uşii, după modelul celor din Renaştere. Un portal asemănător
apare la biserica din Mănăstirea 30 de lingă Dej , ilustrînd aceeaşi interfe
renţă a limbajului gotic cu cel renascentist .
'

'

2 5 V. Vătăşianu, op. cit., p. 5-19 şi 55 1 .
2 7 Entz Geza, A desi reformdtus templom

. . . ş i V . Vătăşianu, op. cit., p . 548 susţin că
. în navă s-ar fi succedat două boltiri, deoarece contraforturile nu corespund pilaştrilor din inte
rior. La Tărpiu contrafortu l median al naYei este în corespondenţa pilastrului din interior.
2 8 V. Vătăşianu, op. cil . , p. 522 şi Viorica :l\Iarica, Biserica Sf. Mihail din Cluj, 1 967,
fig. 36.
29 V. Roth, Gotische Sakranzentn isclzen und Sakramenthăusclzen in Siebenbiirgen, în Bei
trăge zur J<unstgeschichte . . . , p. 1 0 6 şi V. Vătăşianu, op. cit . , p. 735 şi 736.
30 Entz Geza, Szolnok-Doboka m iiem!Ckei, p. 208 şi V. Vătăşianu, op. cit., p. 56 1 .
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Analogia semnalată cu biserica ev. din Dej , precum şi elementele
stilistice gotice tîrzii, pledează pentru încadrarea monumentului la cum
păna dintre secolele al XV-iea şi al XVI-iea. Faptul că lucrările de pe şan
tierul din Dej au continuat se pare pîn ă în 1 526 31 nu ne obligă la o datare
post quem, deoarece meşterul de la Tărpiu putea fi un membru oarecare al
şantierului dej an de ale cărui servicii n-a mai fost neapărată nevoie în j urul
anului 1500.
o

Cele discutate pînă aici ne permit cîteva încheieri de ordin mai general
privind întregul grup de monumente pe care le-am avut în atenţie.
Subliniem pentru regiunea Bistriţei, la sfîrşitul secolului al XV-iea şi
începutul celui următor, folosirea cu precădere a planului de biserică-sală
cu turn în vest, care apare la Budac, Viişoara, Arcalia şi Dipşa.
Tipul de construcţie-sală nu este caracteristic regiunilor de colonizare
săsească 32, deoarece bisericile întărite din sudul Transilvaniei sînt în general
bazilici cu colateralii amputaţi şi nu biserici-sală de la început. Prezenţa
acestui tip în regiunea Bistriţei poate fi legată de răspîndirea bisericii-sală
în perioada goticului tîrziu nu numai la bisericile mănăstireşti, ci chiar la
oraşe, unde iau locul construcţiilor-hală, precum şi de predominarea lui în
regiunea cursului mijlociu al celor două Someşuri 33 (zona Cluj -Dej-Beclean) .
Dar bisericile bistriţene se deosebesc de cele de pe Someş care sînt în general
lipsite de turn în vest, apropiindu-se mai degrabă de grupul bisericilor gotice
tîrzii din părţile Ciucului care au mai toate turn vestic sau eventual de puţi
nele exemple maramureşene cunoscute (Cuhea, Cîmpulung pe Tisa şi Vise) 34
care, fiind încadrate în goticul matur, păstreaz� turnul ca o moştenire
romanică.
Al doilea tip de biserică-sală din această regiune este cel fără turn
pe latura de vest, dar avînd o incintă propriu-zisă al cărei zid cuprinde un
turn de apărare pe traseul lui. Tipul este reprezentat de bisericile din Jelna,
Lechinţa şi Tărpiu. Acest sistem de fortificare trebuie să fi fost sugerat de
arhitectura bisericilor întărite din Ţara Bîrsei 35, unde biserica nu este trans
formată în reduit, ca şi în restul regiunilor săseşti din sudul Transilvaniei,
V. Vătăşianu op. cit„ p. 548.
V. Roth, î n Geschichte der deutschen Baukunst . . . , p. 78, consideră acest tip ca forma
cea mai simplă şi mai puţin interesantă şi care apare peste tot unde s-au construit edificii fără
pretenţii. Exemplele pe care le dă sînt însă în general foste bazilici cu colateralii amputaţi,
printre puţinele biserici-sală din sudul Transilvaniei numărîndu-se cele din Hendorf şi Meşen
dorf. V. Vătăşianu, op. cit., p. 536, face precizarea că acest tip este folosit cu precădere de
populaţia maghiară.
33 Entz Geza, Szolnok-Doboka muemtekei, p. 204 şi urm.
34 Radu Popa, Biserica de piatră din Cuhea şi unele probleme privind istoria Maramureşu
lui în secolul al X I V-lea, în Studii şi cercetări de istorie veche, nr. 3 , 1 966, p. 5 1 5 şi 522 şi fig.
'3 - 7.
36 E. G. Sebastian, German fortified Churches in Transilvania, în A ntiquity, a quaterly
Revue of Archeology, IV, 1 932, p. 303, iar V. Roth în Geschichte der deutschen Baukunst . . ,
p. 1 08, constată chiar că acest sistem este caracteristic şi regiunii Bistriţei, dar nu aminteşte
nici un exemplu.
31
32

.

https://biblioteca-digitala.ro

CORINA POPA

322

26

sistemul defensiv fiind constituit numai din incinte. Dintre bisericile bistri
ţene numai cele din Lechinţa şi Tărpiu pot fi considerate ca biserici prevă
zute cu o fortificaţie propriu-zisă. La J elna incinta este mai mult un gard de
piatră care , chiar dacă ar fi vechi, nu putea avea un rol în apărare.
Ca la mai toate bisericile sătesti , transformate foarte mult în cursul
ultimelor secole, elementele de datare' sînt oferite de partea estică cuprinzînd
altarul, aceasta fiind partea cea mai importantă a bisericii şi prin urmare
boltită de la început aproape fără excepţie, mai bogat decorată şi de regulă
rămasă neatinsă.
Corurile bisericilor din j urul Bistriţei conservă sisteme de boltire
gotice tîrzii, ogivele pornind de pe console minuscule ca la Tărpiu şi Jelna
sau direct din perete, ca la Viişoara şi Lechinţa. La acestea se adaugă bolţi
stelate sau în plasă, în navele bisericilor din Tărpiu şi Viişoara. În ceea ce pri
veşte secţiunea ogivei, cea mai frecventă este cea cu două scatii, alături de
care întîlnim la Tărpiu o formă degenerată unde liniile curbe caracteristice
profilării gotice devin rigide şi sînt înlocuite cu trasee unghiulare.
Portalurile si decorul ferestrelor constituind si ele obisnuite elemente
de datare, prezint'ă aproape în exclusivitate forme gotice tîr'zii. Spre deose
bire de bisericile săteşti ale altor regiuni cum este cea a cursului mijlociu al
Someşurilor 3 6 , unde se păstrează elemente mai vechi sau se operează simpli
ficări asupra unor forme pe care meşterii nu le pot realiza, monumentele
bistriţene atestă, prin calitatea sculpturilor şi puritatea formelor, existenţa
unor ateliere de pietrari de foarte bună calitate .
Tipurile d e portaluri, deşi relativ numeroase, sînt toate caracteristice
goticului tîrziu. Întîlnim astfel portaluri în arc frînt cu muchiile teşite la
bisericile din Lechinţa, Budac, Arcalia, alături de portaluri în arc frînt cu
profiluri cilindrice continue ca la J elna, Budac şi Lechinţa, dar şi varianta
influenţată de portalurile cu baghete încrucişate la Viişoara şi Dipşa sau
chiar cu profilurile întoarse spre golul uşii ca cel din Tărpiu. Deschiderea de
lintel pe console arcuite, caracteristică goticului târziu, apare şi ea la uşile
sacristiilor de la ] elna şi Dipşa şi o găsim apoi la portalurile cu baghete
î ncrucisate de la Dipsa si Viisoara.
Decorul ferestrelor alcătuit mai ales din muluri flambcaiante combi
nate cu forme lobate constituie un limbaj specific acestei ultime faze a goti
cului transilvănean .
Influenţa Renaşterii în această perioadă de sfîrşit a stilului gotic este
atestată de prezenţa unor portaluri cu profilurile întcarse spre golul uşii,
cît şi de apariţia unui portal cu deschidere semicirculară dar profilat gotic.
Aceeaşi deschidere, precum şi cadrul dreptunghiular, participă la alcătuirea
tabernacolelor , iar scuturile heraldice îmbogăţesc limbaj ul decorativ. Ele
mentele de Renaştere sînt prin urmare încă puţine şi nu tulbură esenţial
limbaj ul gotic. Constatarea ne plasează înaintea celui de al doilea sfert al
secolului al XVI-lea, cînd influenţa noului stil devine sesizabilă.
,
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Entz Geza, Szolnok-Doboka miiemtekei, p. 204 şi urm.
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La încheierile de pînă aici privind în mod exclusiv probleme de isto
ria artei, credem necesară adăugarea cîtorva constatări asupra condiţiilor
social-politice ale regiunii la sfîrşitul secolului al XV-iea şi începutul celui
următor, nu lipsite de legătură cu monumentele discutate. Aşa cum am arătat
în analizele detaliate, ele se încadrează pe baza caracteristicilor de stil între
anii 1 480 şi 1526. Or, ritmul de dezvoltare al Bistriţei şi a regiunii în
conjurătoare face ca perioada de maximă prosperitate a zonei studiate să
se plaseze tocmai în această epocă. Bisericile discutate nu fac decît să
oglindească pe plan artistic realităţile de ordin social-economic din regiune.
Fără a considera în mod rigid ca termen ante quem al construcţiilor
analizate anul 1526, ce inaugurează o epocă tulbure în istoria politică a
Transilvaniei, resimţită şi de zona Bistriţei, · socotim totuşi că j umătatea
de veac ce a precedat această dată a fost cea mai prielnică pentru des
făsurarea unei activităti constructive.
' Deşi cu oarecare Întîrziere, părţile Bistriţei şi-au adus contribuţia lor
la arta transilvăneană. Mai mult chiar, priceperea meşterilor pietrari bis
triţeni era cunoscută şi apreciată de domnii moldoveni care solicit ă meşteri
din acest ţinut pentru ctitoriile lor din Moldova37•
Credem că, deşi restrîns, grupul de biserici de care ne-am ocupat aici
este de natură să sugereze că monumentele medievale din regiunea Bis
triţei depăşesc în interes artistic pe cele din zonele imediat învecinate, unele
din ele numărîndu-se printre monumentele reprezentative ale goticului tîr
ziu transilvănean.

E GLISES GOTHI QUES TARDIVE.S DES ALENTOURS
DE BI STRITZA
RESUME

La ville medievale de Bistritza commence a s'illustrer en tant que
centre artisanal et commercial des le XIVe siecle mais ce n'est que dans
la seconde moitie du siecle suivant et au XVIe siecle qu'elle atteindra
son plein epanouissement, grâce surtout au rythme intense de ses echan
ges avec la Moldavie. Et cette prosperite, loin de se cantonner au-dedans
des limites de la ville, agira sur le district tout entier, se traduisant aussi
dans le nombre eleve d'edifices de culte construits a cette epoque dans
presque tous Ies villages saxons libres. A peu pres completement negligees
par Ies chercheurs jusqu'a present , ces eglises sont datees des annees
1 450- 1526, ainsi qu'il resuite en egale mesure des arguments d'ordre his
torique et d'ordre stylisti'que - ces derniers plaidant en faveur d'une appar
tenance au gothique transylvain tardif.
37 N.

Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, Bucureşti, 1889, p . 42.
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Les eglises qui font l'obj et du present artide sont a nef unique
offrant deux variantes : avec un docher du cote ouest (Budacul de Jos,
Arcalia, Dipşa, Viişoara) ou sans docher mais entourees d'une enceinte
surmontee d'une tour (Jelna, Tărpiu, Lechinţa) . Du point de vue plani
metrique, elles s'apparentent donc aux monuments connus des zones du
proche voisinage plut6t qu'a ceux de la region meridionale de colonisa
tion saxonne, ou predominent le type basilical et l'eglise-halle.
Comme presque touj ours dans le cas des eglises villageoises, Ies ele
ments stylistiques qui facilitent leur datation sont la voute du chceur et
la decoration sculptee des fenetres et des portails. Le chceur est chaque
fois surmonte d'une croisee d'ogives dont Ies naissances reposent sur de
minuscules consoles (Tărpiu, Dipşa) ou sortent directement du mur (Vii
şoara, Lechinţa) . Pour ce qui est de la nef, elle offre, lorsqu'elle est voutee,
un dessin etoile ou en reseau - egalement caracteristiques pour la der
niere phase du gothique. La decoration des fenetres a moulures flamboyan
tes et polylobees s'inscrit, elle aussi, dans le langage propre au gothique
tardif. Plus varies et plus interessants s'averent Ies portails presentant certes - touj ours des formes propres au gothique en plein epanouissement
ou d'epoque tardive, mais comportant aussi des details Renaissance. Il
s'agit de portails a arc brise avec un profil continu (Jelna, Arcalia, Le
chinţa) de portails rectangulaires a baguettes entrecoupees ou de portails
' cintre ou encore au profil tourne vers l'ouverture de la porte
en plein
(Lechinţa, Tărpiu) ; quant a ces derniers, ils attestent Ies progres du lan,
gage Renaissance.
Les tailleurs de pierre de Bistritza temoignent par la qualite de leur
ouvrage d'une bonne connaissance des formes gothiques, science que Ies
princes de Moldavie ont d'ailleurs beaucoup appreciee, en Ies appelant plus
d'une fois pour leur confier le travail de la pierre de leurs eglises.
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Ceea ce, la biserica mănăstirii Căluiu1 , izbeşte încă de la prima vedere
este aspectul impunător al frumoasei sale turle (vezi figura de pe pagina
de titlu) . Proporţia dintre aceasta şi restul edificiului �ste atît d.e ţ> Uţi �
obisnuită, încît Alexandru Odobescu2 acum un veac şi de atunci şi alţi
cer�etători3 au încercat să şi-o explice prin aceea că turla n-ar mai fi cea
de la origine, ci s-ar datora unei refaceri ulterioare. De vreo trei decenii
încoace însă4, părerile s-au schimbat : specialiştii au putut constata că, în
ciuda siluetei sale puţin obişnuite turla Căluiului este totuşi contemporană
cu restul monumentului. La o cercetare mai amănunţită, se poate observa
nu numai netemeinicia vechii păreri şi exactitatea constatărilor mai noi,
ci şi altceva : tocmai turla în discuţie constituie „cheia" înţelegerii între
gului monument, însăşi „raţiunea de a fi'' , din punct de vedere arhitec
tural, a acestuia5•
1 Textul de faţă reproduce pe acela al unei comunicări ţinute, la 26 februarie 1 964,
în cadrul primei sesiuni ştiinţifice a Sectorului de artă veche românească al Institutului de istoria
artei. Î n afară de micile modificări de stil - inerente trecerii de la o formă destinată a fi
ascultată, la una ce urmează a fi citită
textul a suferit doar cîteva schimbări şi adaosuri,
indicate totdeauna prin punerea între paranteze „ < . . . > " a pasajelor respective. Notele (care,
evident, lipseau în forma iniţială) cuprind însă, pe lingă informaţiile folqsite la redactarea
comunicării, şi unele ştiri de care n-am putut lua cunoştinţă decît de atunci încoace.
2 Alexandru Odobescu, Relaţiune despre localităţile semnalate prin anticuităţi în judeţiulu
Romanaţi, în A natele Societate A cademice Romane, Sessiunea annului 1 877, < Seria I > , Tomulu X,
Sectiunea I I , Memorii şi notitie, Bucureşti, 1878; <Anexa> O, „Note inedite cullesse in monas
tirea Căluiulu d'in judetiulu Romanati, la 1861, de domnulu A lexandru Odobescu : Ţurnul bisericii
este negreşit din epoca restaurării, fiind mai gros decît ar cere proporţiile bisericuţei vechi ; la
dînsul se vede modul de construcţiune al adauselor, şi nu al edificiului primitiv" (p. 299 ) . Ne
ştiind ce înţelegea Odobescu prin „ modul de construcţiune" care ar fi deosebit turla de restul
edificiului, nu putem spune de ce s-a înşelat el în privinţa datării diferitelor părţi ale monumen
tului.
3 De pildă, N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, partea a
doua, Vechiul stil românesc din veacul al X VI-lea, Bucureşti, 1 9 3 1 (în Bul. Corn. mon. ist . ,
XXIII ( 1 93 1 ) , fasc. 63 - 66) , încă m a i socotea despre turlă că „ e greu de afirmat că ea este cea
de la origine", pe motivul că „modul cum e construită este diferit de cel al turlei de la bolniţa
Coziei şi de la Stăneşti, care, sînt, credem, singurele cu siguranţă originale, dintre turlele
bisericilor din veacul al XVI-lea" (p. 28 - 29) . Observăm că la Stăneşti turla este de alt tip, mai
rar întîlnit în Ţara Românească, şi totdeodată că deosebirea între turla de la Căluiu şi cea de
1a Bolniţa Coziei provine doar din diferenţa de dimensiuni dintre ele, procedeul tehnic folosit
fiind identic : tambur cilindric în interior, poligonal la exterior, cu secţiunea orizontală „în stea".
4 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii româneşti, Bucureşti, 1 937, p. 1 1 7 - 1 1 8, nu se mai
îndoieşte de contemporaneitatea turlei cu restul edificiului.
6 „ Turla masivă, care constituie elementul dominant al compoziţiei arhitecturale . . . "
etc. (sublinierea noastră) , remarcă Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, I, De la
orînduirea comunei primitive pînă la sfîrşitul veacului al X VI-lea, Bucureşti, 1 963, p. 387. Pentru
urmărirea dezvoltării cunoştinţelor asupra monumentului (şi asupra mănăstirii, în genere)
-
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Într-adevăr : examinînd atent structura edificiului, se poate observa
lesne că ea este dictată tocmai de existenta unei asemenea turle. Este un
adevăr elementar acela că, dacă un edifici � se concepe unitar (ţinînd adică
seama de toate elementele lui componente) ; dacă el se zideşte, evident , de
j os în sus, în schimb, el se calculează (ca să spunem ca astăzi) , se „gîndeşte"
(pentru a folosi termenul mai potrivit meşteşugului de odinioară) de sus în
jos, de la părţile purtate la cele purtătoare 6 . În cazul anume al Căluiului,
în funcţie de existenţa acestei turle a fost gîndit întregul sistem de boltire
a naosului - partea purtată - , iar în funcţie de acesta şi restul edificiului
- partea purtătoare 7
, astfel încît, cercetînd atent doar planul, orice
om de meserie constată că, aşa cum a fost conceput şi realizat naosul
Căluiului , el nu putea fi încununat de o altfel de turlă decît cea de astăzi.
Aşadar : dacă - prin absurd - am admite că actuala turlă e opera unei
refaceri, am fi siliti să recunoastem că. totusi, cea veche ar fi trebuit să fie
(cel puţin în ce p �iveşte prop �rţiile ei) într � totul asemănătoare. 8
Dacă astfel se înlătură ipoteza că aspectul puţin obişnuit al turlei
Căluiului s-ar datora nepotrivirii între două concepţii arhitecturale, a doi
meşteri diferiţi şi îndepărtaţi în timp, înseamnă oare că edificiul este rezul
tanta unei întîmplătoare adoptări , fără discernămînt, din partea meşterului
care a construit la origine monumentul, a unor soluţii tehnice şi procedee
-

de un nepreţuit ajutor e lucrarea lui Nicolae Stoicesc u , Bibliografia monumentelor feudale din

Ţara Românească, Craio,·a, 1 968, p. 64 - 65 şi 439. De adaus la lucrările amintite acolo : C. Dălan,
J\fâ nă s t ire a Câl11 i11, Bucureşti 1 967 (Jl/on u mente istorice. Jl1ic îndreptar) , monografie apărută
ulterior.

6 Forma, dimensiunile şi greutatea părţii purtate (întreaga boltire) i mpun ca, pentru
partea purU1toare, să se adopte anumite forme şi dimensiuni, capabile să asigure o rezistenţă
corespunzi1toare cu po\'ara suportată.
; Întregul sistem de boltire a naosului a fost anume gîndit în funcţie de existenţa unei
turle avind diametrul celei actuale (sau u nul foarte apropiat) . Este de remarcat că la Căluiu spre deosebire de biserica mare a Coziei şi de monu mentele ce urmează acest model - lipsesc
perechile de firide (menite să lărgească spaţiul interior al edificiului) ce flanchează absidele l ate
rale, monumentul asemftnîndu-se (dar n umai în această pri\'inţă) cu cele de la Cobia ( 1 5i 1 - 1 572) ,
:!\Iărcuţa ( 1 586 - 1 587) etc . De asemenea trebuie observat că la Căluiu nu întîlnim nici
arcele în consolă, care - alipite pereţilor i nteriori ai bazei turlei - contribuie, la Cozia, l a scă
derea diametrului tamburului şi nici celălalt procedeu folosit, în acelaşi scop, la biserica mănăs
tirii Argeşului (turla mare a pronaosului ) , la \'alea ( 1 534) , la Bolniţa Coziei ( 1 542 - 1 5-!3) etc
şi care consta în intercalarea unei zone tronconice la baza cilindrului constituit de interiorul
tamburului. Putem deci bănui că la Căluiu mesterul n u a voit să micsoreze diametrul interior al
turlei şi că de aceea nu a folosit nici u nul dint�e aceste procedee. P�ntru structura turlei Călu
iului, vezi şi Istoria artelor plastice in România, redactată de un colectiv, sub îngrijirea acad.
prof. George Opresc u , I , Bucureşti, 1 9€8, p. 255.
8 A d miţînd deci - împotriva evidenţei - că actuala turlă ar fi opera unei refaceri,
cea originar{1 nu putea să aibă <lecit acelaşi diametru (căci sistemul de boltire adoptat nu î ngă
d uie, cum am văzut, una cu diametru mai mic, şi, evident, nici u na cu diametru mai mare) ;
pentru acest diametru, împingerile calotei impun o anumită grosime minimă a zidurilor tambu
rului (deci o anumită greutate a întregii turle) . Pentru a elimina o parte din greutatea, enormă,
a u nei asemenea turle, trebuia să se adopte, pentru tambur, secţiunea orizontală „în stea", rea
lizată prin străpungerea acestuia, pe toate laturile lui, prin ferestre în retrageri succesive. Reiese
deci că, presupunînd c ă actuala turlă n-ar mai fi cea originară, singura diferenţă (în afară de
minime detalii de tratare a decoraţiei) ar fi putut consta într-o altă înălţime a tamburului.Din
cele cc urmează se va vedea însă că nici în această privinţă n-ar p utea fi vorba de vreo d iferenţă.
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artistice tradiţionale, neînchegate între ele, totuşi, în mei un fel .de unitate
de conceptie ?
Pent ;u a gas1 răspuns acestei întrebări, la analiza monumentului
însuşi 9 trebuie să adăugăm şi comparaţia cu alte monumente, comparaţie
făcută atît prin cercetarea directă a acestora, cît şi pe temeiul releveelor şi
fotografiilor cunoscute10• Procedînd astfel, aj ungem să observăm nu numai
în ce constă deosebirile între marea maj oritate a edificiilor de tip triconc11 ,
cu o singură turlă, din Ţara Românească şi biserica mănăstirii Căluiu, ci să
găsim şi ideea mare care stă la baza întregii compoziţii arhitecturale a
acesteia.
Î ntr-adevăr : dacă la toate edificiile de tip triconc cu o singură turlă,
cunoscute azi în Tara
Românească, axul vertical al turlei cade totdeauna
'
în acelaşi plan cu axul longitudinal al întregului edificiu 12 , în schimb el nu
este niciodată situat exact la jumătatea lungimii acestui ax, ci - fără ex
cepţii - bine marcat mai spre est. Diferenţa dintre lungimea părţii rămase
la vest de axul vertical al turlei şi cea a părţii rămase la est de acesta este
destul de mare pentru a fi lesne vizibilă, căci - raportată. la lungimea totală
a edificiului - ea reprezintă valori cuprinse între ceva mai mult decît 1 /4
(maximum, la biserica mare a Coziei) şi ceva mai puţin de 1 /9 (minimum
la biserica mănăstirii Ostrov ; presupunînd că aceasta n-ar fi avut , dintru
început, un pridvor ; ceea ce, azi, apare ca discutabil) (fig. 1 ) .
Biserica mănăstirii Căluiu pare a face însă excepţie în această pri
vinţă, aici diferenţa (calculată pe temeiul releveului publicat şi al altora,
încă nepublicate 1 3) fiind, practic, nulă, ea ridicîndu-se doar la cam
1 / 17- 1 /20 din lungimea totală a edificiului . Iar cum deplasarea axului turlei
faţă de mijlocul edificiilor nu reprezintă decît jumătatea valorilor amintite
9 Expunerea de faţă se întemeiază pe cercetarea directă a edificiului, controlată şi com
pletată cu bogatele date oferite de releveele existente.
ll Pentru aceste monumente, am folosit - în afară de cercetarea directă - releveele şi.
fotografiile publicate de N. Ghika-Budeşti (op. cit.) , cu corectările şi întregirile recente,
prezentate de Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, I .
11 Pentru unele deosebiri de structură, vezi mai sus, nota 7 . Principalele deosebiri de
aspect vor fi prezentate mai jos.
12 Altfel spus, toate aceste monumente prezintă o simetrie faţă de planul vertical al axu
lui longitudinal, neţinînd seama, evident, de micile abateri - de ordinul a cîţiva centimetri provenite din imperfecţiuni de trasare sau de execuţie a zidăriei.
1 3 Pentru prima versiune a acestor pagini, am folosit releveul publicat de Ghika-Bu
deşti, op. cit„ pi. LXV-LXIX. Principalele elemente aduse în discuţie aici au fost, ulterior,
verificate după releveul, încă inedit, executat de către studenţii I nstitutului d e arhitectură
„ Ion Mincu", în vara anului 1 967, şi care ne-a fost pus la dispoziţie, în acest scop, de cătrc
tov. prof. Grigore Ionescu, şeful catedrei de istoria arhitecturii, şi de către colaboratorii d-sale
la acea catedră. Campania de restaurare a edificiului începută - prin efectuarea unor sondaje
arheologice - î n ultimele luni ale anului 1 967 , de către Direcţia Monumentelor Istorice din
C. S.C.A., ne-a prilej uit o nouă verificare, cu ajutorul tov. arhitect Christian Moisescu, a
poziţiei axului vertical al turlei edificiului. Cu minima aproximaţie ( ± 5 cm) pe care o implică
orice măsurătoare făcută înainte de construirea schelelor, diferenţa dintre porţiunea din lungi
mea axului longitudinal al monumentului rămasă la vest de axul vertical al turlei faţă d e cea
rămasă la est, e de cca. 85 cm, ceea ce concordă, în genere, cu valorile înregistrate de releveele
existente. Ţinem să mulţumim aici tuturor acelora care, cu deosebită amabilitate, ne-au ajutat.
în efectuarea acestor repetate verificări.
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Fig.

1.

-

Siluetele cîtorva

dintre bisericile de tip triconc din

Ţara

Românească

(secolele X IV - XVI) .

mai sus 14 ; cum iarăşi , în cazul Căluiului, baza turlei (ca, de altfel, şi tambu
rul ei) are o lăţime excepţională reiese clar că la Căluiu deplasarea spre est
.a turlei este destul de greu de sesizat din ochi , ba chiar că, pentru un privi
tor neprevenit, ea este aproape imperceptibilă 15. Urmează deci că, la Căluiu
- spre deosebire de alte monumente mai mult sau mai puţin asemănătoare -tendinţa a fost aceea de a se aşeza turla astfel încît axul ei vertical să
-cadă chiar pe mij locul axului longitudinal al edificiului.
Cum se explică atunci diferenţa de circa 80-90 de centimetri dintre
lungimea părţii de la vest şi cea a părţii de la est de baza turlei ?
Evident , ea nu poate fi atribuită unor inexactităţi de releveu 16, astfel
i:ncît ea nu poate rezulta decît dintr-o reală lipsă de precizie în însăşi zidirea
-edificiului ; căci este de remarcat că, pentru a se aj unge la ea, este suficientă
o simplă deviere spre est , cu numai 40- 45 de centimetri, a axului vertical
.al turlei , deviere lesne de înţeles la un monument de aproape 15 m lungime,
zidit în cărămidă şi la care, de altfel, se mai pot observa (chiar în releveul
1 4 Î ntr-adevăr : în aceeaşi măsură în care creşte partea situată la vest de axul vertical al
turlei, scade partea situată la est de acesta.
15 Dacă ea este, totuşi perceptibilă, aceasta se datoreşte faptului că monumentul se ter
mină la vest cu o încăpere de plan pătrat, iar la est cu o absidă ; forma poligonală a acesteia
·Creează iluzia că monumentul este sensibil mai scurt de acea parte.
1 6 A m arătat ( nota 1 3) că, în această privinţă, datele releveelor sînt, cu minime diferenţe,
-concordante atît între ele, cît şi cu cele obţinute prin verificarea efectuată la faţa locului.
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Faţadele de vest şi sud ale bisericii Căluiului.

publicat) încă alte, destul de numeroase, asemenea imprecizii în trasarea
planului1 7 •
Începem astfel să întrevedem ceva din ceea ce a urmărit meşterul
Căluiului : aşezînd - în acest caz, spre deosebire de ceea ce se poate observa
la alte monumente - turla edificiului astfel încît. axul ei vertical să cadă
pe mijlocul lungimii celui longitudinal al edificiului, el a voit să pună turla
în centrul compoziţiei arhitecturale (deci în centrul atenţiei privitorului) ,
nu numai atunci cînd monumentul este văzut din axul longitudinal, ci şi
cînd este privit de la nord sau sud (fig. 2) .
Că aceasta a fost intenţia meşterului o dovedeşte nu numai aşezarea,
ci şi volumul puţin obişnuit al acestei turle : diametrul ei este egal cu în
treaga lăţime a faţadei de vest, astfel încît silueta întregului edificiu, atunci
cînd acesta este privit din axul longitudinal, apare asemenea celei a unui
turn - egal ca grosime· de sus pînă j os şi sprijinit pe laturi, ca de doi
puternici contraforţi, de absidele laterale - , · ceea ce nu se mai întîlneşte
la nici unul dintre triconcurile din Ţara Românească a vremii . Tot astfel, la
o privire dinspre nord sau sud, raportul dintre grosimea turlei şi lungimea
17 Astfel : faţada vestică a edificiului, de pildă, nu este perfect perpendiculară pe zidu
rile nord şi sud ale pronaosului, c i uşor oblică ; arcele ce susţin turla nu formează între ele un
pătrat, ci un patrulater uşor neregulat etc.
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întregului edificiu apare la fel de puţin obişnuit : diametrul turlei reprezintă
- cu o aproximaţie de doar două sutimi - nu mai puţin decît 2/5 din
lungimea monumentului . Fiind foarte greu de crezut că un asemenea raport,
exprimat printr-o asemenea fracţie 18 , ar putea fi cu totul întîmplător,
sîntem îndată tentaţi să căutăm criteriul după care a fost el stabilit. Căutînd
astfel, remarcăm lesne că el revine în proporţiile monumentului. Aşa, de
pildă, privit de la nord sau sud, întregul edificiu - între planul soclului 19 şi
cel al cornişei turlei - se înscrie într-un pătrat, iar faţada de vest se înscrie
şi ea tot într-un pătrat , raportul dintre laturile acestor pătrate fiind acelaşi
2/5) . Continuînd
cu cel dintre diametrul turlei şi lungimea edificiului (
cercetarea, constatăm că înseşi proporţiile pe verticală între înălţimile
diverselor elemente componente ale edificiului sînt realizate tot din diviziu
nea pătratului iniţial (cel al faţadelor laterale) în cinci zone orizontale
tamburul turlei ocupînd 2/5, înălţimea dintre cornişa bazei turlei şi aceea a
zidurilor 1 /5 20 , iar cea a acestor ziduri, de la planul soclului pînă la acela al
cornişei, iarăşi 2/5 din lungimea laturii acestui pătrat (fig. 3) .
Căutînd, în continuare, observăm - nu fără mirare de astă dată că determinarea aceasta precisă a proporţiilor pe verticală nu se opreşte aici :
înălţimea zidurilor faţadelor ( = 2/5 din pătratul iniţial) se subdivide, la
rîndu-i, în şase părţi egale, dintre care una este ocupată de lăţimea brîului ;
'=

lB

.\ mbii termeni ai fracţiei sînt numere întregi, de ordinul u nităţilor.
Este normal ca planul soclului să fie considerat ca origine a tuturor măsurătorilor în
înălţime, dat fiind că, în afa 1 ă de rare excepţii, nivelul de călcare din exterior nu constituia
un plan bine determinat (de cele mai multe ori nici nu constituia un plan orizontal) . La Căluiu,
de altfel, torul din partea superioară a soclului este în acelaşi plan cu pardoseala interiorului
(al cărei ni\· el nu a fost modificat) . Că, aproximativ la vremea la care a fost construit Căluiul,
şi în Occident arhitecţii procedau (cel puţin uneori) la fel o dovedeşte ilustraţia la ediţia tra
ducerii germane a operei lui \'itruviu, Basci, 1 575 (vezi cele două planşe reprezentînd proporţiile
domului din l\Iilano, reproduse în Simetria, \ ' I I I ( 1 94 7 ) , p. 63 şi 65) . După \'iollet-le-Duc,
E11trelie11s sur l 'architec/ure, I , Paris, 1 863, p . 407 şi fig. 9, planul de origine este acela al părţii
superioare a bazelor coloanelor navei ; acelaşi procedeu, la Fran<;:ois Caii şi Serge M oulinier,
L ' Ordre ogival, Paris [1 963 ] , p. 23 1 , fig. 1 9 . S-ar putea obiecta că, în cele ce urmează, nu ţinem
seama de înălţimea acoperi�ului turlei. Observăm că actualul accperiş de olane e datorat
unei reparaţii efectuat<' între cele două războaie mondiale şi că el prezintă for me drnsebite de
cele ale acoperişului anterior (ascuţit şi cu rupere de pantă). Evident, acesta nu era, nici el ,
cel originar ; totuşi, apare curios faptul că sfera de tablă cu care acesta se termina, se afla (vezi
releveul publicat de Ghika-Budeşti, op. cit . , pi. LX\'l şi fotografia de la pi. L X X I , fig. 96) situată
exact la înălţimea drfului triunghiului echilateral trasat în planul axului longitudinal al edific-iu
lui, avînd latura egală cu lungimea edificiului şi baza în planul orizontal al cornişei bazei turlei.
Dacă sfera amintită nu se afla exact în vîrful acestui triunghi, aceasta se datora numai devierii
axului vertical al turlei. Coincidenţa nu ni se pare a fi fără însemnătate şi faptului i s-ar putea
găsi explicaţia în aceea că acoperişul înlocuit la restaurarea recentă reproducea, probabil, cu
mici deosebiri, formele acoperişului originar. Dacă totuşi, în cele ce urmează, vom face total
abstracţie de înălţimea acoperişului turlei, este pentru că aici nu urmărim să reconstituim exact
procedeul prin care au fost stabilite proporţiile edificiului, ci doar să arătăm că ele n-au fost
dictate exclusiv de bunul plac al meşterului, ci stabilite pe temeiul unui criteriu matematic
oarecare. Regăsirea procedeului folosit d::- către meşter ar fi o operaţie extrem de dificilă, care
ar cerc o precizie de releveu aproape imposibil de obţinut, nu numai la un monument în cără
midă, ci r.hiar la unul în piatră făţuită. Prin urmare, şi în cazul proporţiilor pe înălţime trebuie
să lucrăm - întocmai ca în al celor pe lungime - cu valori medii şi cu aproximaţii.
2 ° Ca reper trebuie luată nu streaşina, ci principalul ieşind al cornişei.
•

19
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Fig. 3. - Silueta bisericii Căluiului (privită de la vest şi sud) , c u indica.rea proporţiilor.

două, de registrul superior, cu arcaturi geminate 21 , iar trei, de panourile ce
corespund acestora pe cel inferior, între soclu şi limita inferioară a brîului 22
(fig. 4 ) •
' V
•
Am t regn• • compoz1't', n' arh't
Este cert dec1 ca, Ain a1 caV t mrea
i ec t ura 1 e a
edificiului , meşterul s-a servit pentru stabilirea proporţiilor- atît pe orizon
tală cît şi pe verticală - de un modul 2 3• Regăsirea acestuia implică o simplă
operaţie de aritmetică - aflarea celui mai m_are divizor comun - şi o dată
ea efectuată se poate vedea că acesta este a treizecea parte a laturii pătratu
lui iniţial (cel în care se înscrie monumentul văzut de la nord sau sud) .
Aceasta ne trimite însă la un sistem de diviziune sexagesimal 24 , către care,
de altfel, ar părea să ne îndrepte şi faptul - desigur nu neobişnuit la monu
mentele din Ţara Românească, dar, totuşi, nici foarte frecvent - că turla
prezintă 1 2 feţe.
Din toate acestea rezultă, credem , destul de clar, că mesterul Căluiului
nu a stabilit proporţ iile edificiului pe care urma să-l realiz � ze „din ochi"
- sau, cum greşit se spune adesea, în mod familiar, „în artist" - , c1 cu
21 Considerat între brîu şi principalul ieşind al cornişei.

22

După observaţiile noastre, această porţiune este mai puţin înaltă decît trei lăţimi
de brîu, cu aproximativ 5- 7 cm ; faptul ni se pare a se explica prin tasarea pe care, în această
parte inferioară, au suferit-o zidurile.
23 Acest modul nu poate fi, în cazul ele faţă, cel impu5 ele dimensiunile cărămizii, căci
monumentul avînd abside circulare în interior şi poligonale în exterior, lungimea lui nu mai
poate fi calculată exact în „cărămizi", aşa cum se poate proceda la edificiile cu ziduri drepte.
24 Nu credem că mai e necesar să menţionăm multiplele avantaje ale acestui sistem ce
permite diviziunea cu 2, 3 , 4 , 5 şi 6, pe lingă cea zecimală.
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ajutorul unui 1nodul, pe temeiul unui criteriu matematic bine gîndit şi con
secvent aplicat ; că, deci , el a studiat cu deosebită grij ă aspectul pe care
urma să-l aibă monumentul, folosind probabil 25 un procedeu grafic care
ar putea fi, eventital, cel bine cunoscut şi folosit de unii meşteri de odinioară,
al caroiaj ului 2 6 .

I

- _ _ -. _ _ _ _

..:;,,,.

_ _

Fig. 4 . - Detaliu al faţadei de sud a bisericii
Căluiului (după Ghika-Budeşti ) , cu indicarea
proporţiei registrelor.

Dar, fiindcă a procedat astfel, a renunţat oare meşterul Căluiului
să mai fie un artist ?
2 5 După cite ştim azi asupra artei meşterilor de odinioară, aceştia foloseau mai ales pro
cedee geometrice (ale căror rezultate, mărite la scară, dădeau direct traseul planului sau al cin
trelor) . Procedeele aritmetice necesitau calcule complicate ş i trebuiau apoi reprezentate grafic,
înainte ca rezultatele lor să fie concretizate în operă.
26A m indicat caroiajul, dat fiind că ci este cel mai simplu dintre procedeele grafice d e
stabilire a proporţiilor şi fiindcă ştim că el a fost adesea folosit chiar de u n i i maeştri a i Renaş
terii. Caroiajul nu excludea însă întrebuinţarea, concomitent, şi a altor procedee mai complexe,
către care pare a ne îndrepta observaţia cu privire la vechea formă a acoperişului , menţionată
mai sus (nota 1 9) . Prezentăm, deci, ipoteza noastră cu toată rezerva, reamintind că ceea ce
credem a putea afirma este doar faptul că proporţiile au fost stabilite pe un criteriu matematic
şi nu folosirea cu certitudine- a unui anume criteriu. Observăm că, dacă într-adevăr un aseme
nea criteriu matematic a fost folosit, interpretarea proporţiilor astfel stabilite poate fi făcută
azi şi după alte criterii matematice, astfel încît căutarea noastră riscă să devină un simplu j oc
de ingeniozitate geometrică sau aritmetică.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cîtuşi de puţin !
Din chipul în care a conceput el plastica faţadelor se poate lesne
observa, alături de ştiinţă, un rafinament artistic puţin obişnuit .
Într-adevăr, prin volumul ei şi prin însemnătatea ce i s-a dat în ansam
blul compoziţiei arhitecturale, turla ar fi aj uns să pară a covîrşi - a turti,
îndrăznim să spunem, - însuşi corpul edificiului, dacă meşterul n-ar fi
găsit mijlocul să pună în evidenţă masa, consistenţa acestuia. Procedeul ales
în acest scop a fost acela de a ritma larg faţada cu arcaturi geminate în
registrul superior şi cu panouri corespunzătoare acestora 27 în cel inferior ;
de a marca despărţirea între registre printr-un brîu lat şi accentuat, precum
şi de a da - mai ales - întregii acestei decoraţii profile şi secţiuni menite
să creeze contraste dure între umbră şi lumină, îngroşînd şirurile de dinţi
de fierăstrău, situînd torul între caveţi, folosind, cu predilecţie, o plastică
în care predomină unghiurile drepte.
Din toate cele observate pînă aci, un lucru ni se pare a reieşi cu deosebită.
claritate : concepută cu atîta ştiinţă şi cu asemenea subtilitate artistică şi,
totodată, deosebindu-se nu numai ca structură, ci şi ca proporţii de toate
exemplarele de triconc cunoscute în arhitectura muntenească a vremii,
biserica mănăstirii Căluiu nu aparţine aceluiaşi „tip" de edificiu cu toate
acestea, ci unui altuia. Va fi fost ea odinioară singura de acest tip în Ţara
Românească ?
S-ar putea 28 • < Totuşi, chiar dacă lucrurile ar sta astfel, existenţa
unui asemenea unicat n-ar avea nimic surprinzător pentru cercetătorii
arhitecturii medievale munteneşti, căci astăzi ştim că, deşi foarte puţin
numeroase, lăcaşurile de cult din Ţara Românească a secolului al XVI-lea
prezintă o excepţională multitudine de tipuri şi variante 29 > .
Îndreptîndu-ne iarăşi atenţia asupra Căluiului trebuie s ă n e punem
întrebarea firească : este oare cu putinţă ca meşterul care şi-a studiat, cu atîta
grijă şi ştiinţă, proporţiile monumentului, dovedind totodată atîta simţ
artistic atunci cînd a conceput - în funcţie de acestea - decoraţia faţade
lor, să fie una şi aceiaşi persoană cu meşterul zidar care a realizat proiectul„
dînd - nu o dată - dovadă de oarecare stîngăcii ?
Ar fi foarte greu de crezut. Cazul Căluiului confirmă bănuialâ., mai
veche, că şi la noi se produsese, încă înainte de data zidirii acestui monument.
diferenţierea între simpla tehnică a zidăriei şi arta proiectării edificiilor (deci
între meşterul arhitect care concepea monumentul şi meşterul constructor
27 Despre efectul urmărit prin concordanţa sau lipsa de concordanţă a verticalelor celor
două registre ale decoraţiei faţadelor la bisericile noastre, vezi observaţiile pe care le-am prezen
tat în Biserica mănăstirii A rgeşului, Bucureşti, 1 967 (Monumentele patriei noastre) . p. 33 - 34
şi 1 storia artelor plastice în România, I. p. 340, nota 2. Pentru subtilitatea cu care aceasta
decoraţie este dispusă pe faţade, spre a pune în valoare liniile mari ale monumentelor, vezi
Florentina Dumitrescu, Biserica Mihai- Vodă, Bucureşti, 1 969 (Monumente istorice. Mic îndrep
tar ) , p. 20 - 27.
28 Cum s-a văzut, mai cunoaşten cîteva monumente întrucîtva asemănătoare celui de·
la Căluiu (vezi mai sus, nota 7). Pe lingă acestea, bolniţa mănăstirii Brîncoveni (a cărei dată şi a
cărei destinaţie, la origine, ar merita o atentă cercetare) prezintă şi unele asemănări ca volume ;
in ce priveşte concepţia plasticii faţadelor, Căluiul rămînc, pînă în prezent cel puţin, un unicat.
29 Pentru aceste tipuri şi variante, vezi mai jos, nota 79.
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care se ocupa de concretizarea în zidărie a proiectului) 30• Ţinînd seama de
observaţiile ce se pot face la Căluiu şi examinînd, în lumina lor, monumentele
munteneşti mai vechi, sau contemporane, bisericii de acolo, sîntem îndreptă
ţiţi să credem că această diferenţiere se produsese încă înainte de construirea
celor mai vechi monumente cunoscute nouă azi în Ţara Românească (şi
care vădesc, toate, o concepţie unitară atît ca structură cît şi ca decoraţie
şi o remarcabilă valoare artistică) , chiar dacă, putem constata, în mod
neîndoielnic, că nu o dată însuşi meşterul care a proiectat monumentul a
condus, apoi, chiar el, şi echipa de meşteri care a realizat proiectul. Ştiind
aceasta, trebuie să ne ferim să tragem - din faptul că, uneori, izvoarele
amintesc un mare număr de zidari 31 - concluzii grăbite asupra dezvoltării
artei construcţiei la vremea respectivă : pretutindeni, în întregul ev mediu,
meşterii capabili să imagineze şi să proiecteze raţional 32 un edificiu religios
au fost totdeauna puţini, tocmai fiindcă un asemenea edificiu se cerea gîndit
cu multă ştiinţă şi conceput cu mare artă 33 •
o

Rolul istoricului de artă nu se poate mărgini însă numai la a face
cîteva observaţii directe asupra operei de care se ocupă şi de a trage conclu
ziile imediate, privitoare la tehnică şi la măiestria artistică, ce se pot desprinde
de pe urma lor. Tot lui îi revine sarcina de a urmări, în timp, soarta operei
de artă şi - mai ales - de a preciza locul acesteia în întreaga evoluţie a
genului artistic căruia ea îi aparţine.
Privind biserica mănăstirii Căluiu, oricine îşi poate da seama, fără prea
mare greutate, că în faţa edificiului - alipit faţadei de vest - fusese con
s truit ulterior un adaos (acum dispărut) ale cărui puţine resturi vizibile azi con
stă doar într-o masivă consolă de piatră şi cărămidă, precum şi în două uTme
simetrice ale unei bolţi cu penetraţii, urme ce taie decoraţia originară a
faţadei (fig. 5) . Un examen mai atent arată că traseul boltirii trebuia să
continue, în ambele laturi, cel puţin cu cîteva zeci de centimetri în afara
faţadei amintite şi că, deci, acest adaos a fost mai larg decît pronaosul de
care era alipit 34 • Aflăm , tot de la Odobescu - şi avem dovezi că, vizitînd
30 Î n Occident, difc;:-cnţierea pare să se fi făcut încă din secolul a l Xlll-lea.

31 De

pildă, Cronica moldo-germană (text l a Const. Chiţimia , Cronica lui Ştefan cel
},fare (versiunea germană a lui Schedel) , Bucureşti, 1 942, [ Texte de literatură veche . . . , nr. 3 ] ,
p . 6 ; traci. rom. : ibidem, p . 66 şi în Cronicile slavo-române din secolele X V - X VI, publicate d e
I o n Bogdan, ediţie revăzută ş i completată ele P . P . Panaitescu, Bucureşti, 1 959 ( Cronicile
medievale a!e României, I I ) . p. 3 4 .

32

Ş i pc atunci, ca

ş i azi, proiectarea trebuia s ă dea o c î t mai b u n ă soluţie - potrivit

cu posibilităţile oferite de fiecare caz în parte - problemelor ridicate de exigenţele, practice şi de
frumos, ale programului, dar totdeodată şi să aibă în vedere chipul
a operaţiilor etc . ) în care această soluţie putea fi realizată.
probleme nu putea f i
33 Proiectarea
mai complexe - atit
tectură militară sau

34

(mijloace tehnice, ordine

Răspunsul la acest complex d e

dccît rezultatul unei serii de raţionamente de o deosebită stringenţă.

.

unui asemenea edificiu ridica, totdeauna, probleme mai numeroase şi
de ordin tehnic,
cît si
artistic - decît aceea a monu mentelor de arhi·
'
ci\"ilă.

Aceasta se poate deduce clin faptul că urma lăsată pe faţada vestică a edificiului actual

porneşte de la o consolă în ax, dar n u descrie, de fiecare parte, cîte
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Fig. 5 . - Faţada de vest a bisericii Căluiului (situaţia actuală) , cu urmele bol
ţilor „tindei" dispărute {foto N. Ionescu) .

Căluiul în 186 1 , la numai cinci ani de la dărîmarea acestui adaos, el se infor
mase exact asupra construcţiei dispărute - că aici se înălţase o „ tindă
boltită închisă" , ale cărei colţuri de est, ce depăşeau lărgimea faţadei pro
naosului , fuseseră legate de absidele laterale, prin „arcade cu stîlpi de două
laturi ale bisericii, ca la Stăneşti, dară toate acestea au fost dărîmate pe la
1 856, astfel încît au rămas afară . . . mai multe din mormintele ctitorilor
preînnoitori ai bisericii . "35. Într-adevăr, dacă urmele legăturii dintre
arcadele azi dispărute şi absidele laterale ale edificiului au fost de mult
acoperite de reparaţiile pe care, de atunci încoace, acesta le-a suferit, totuşi,
pe unele fotografii mai vechi 36, se pot distinge clar, din deosebirea de nuanţă a
tencuielii, locurile acestor legături. Astfel, informaţiile pe care le dă Odobescu
şi observaţiile făcute direct pe monument se completează reciproc, înlăturînd
părerea că „tinda boltită închisă" ar fi fost de aceeaşi lărgime cu pronaosul,
aşa �um apare în planul din binecunoscutul releveu publicat cu cîteva decenii
în urmă 37
.

.

opreşte. la marginile faţadei, mai sus decît consola ce le-a servit ca punct de plecare. Prin urmare
trebuie să presupunem că bolţile se sprijineau pe ziduri situate în afara faţadei actuale cu cca.
4 5 - 50 cm.
35 Odobescu, op . cit . , p. 299. Uitate multă vreme, ştirile date de Odobescu au fost reluate
în discuţie recent de Dan Plesia, Contribu/ii la istoricul mănăsti·rii Stăneşti ( Vîlcea) şi al ctitorilor
ei, în Mit<Yopolia Olteniei, XVI I ( 1 965) , p. 407 - 4 1 7 .
36 Ghika-Budeşti, op. cit., pi . LXXI, fig. 96, pl. LXXIII, fig. 99.
37 Ibidem, pl. LXV. Î n planul (destul de aproximativ) ce însoţeşte studiul lui
Odobescu (tab. V) „tinda" apare însă mai largă decît pronaosul . Sondajele arheologice executate
https://biblioteca-digitala.ro
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Aspectul bisericii Căluiului între 1 588 şi 1 856 (cu adaosul „ tindei" -gropniţă) . Reconstituire.

Dar, dacă în acest chip putem şti care a fost structura acestui adaos,
ba chiar încerca o reconstituire a aspectului pe care l-a putut prezenta
(fig. 6) 3 8 ; dacă astfel am reuşit să aflăm şi data recentă a dărîmării lui, ne
este mult mai greu să stabilim vremea la care a fost el construit. Pentru
la Căluiu în 1 967 de către Directia monu mentelor istorice au confirmat exactitatea informatiilor,
date ele Odobescu , pe al căror t�mei am prezentat, cu prilejul comunicării, ipotezele ce fac � biec
tul paginilor ele faţă. Mulţumesc în moci deosebit tov. Voica Puşcaşu, care a condus sondajele
de la Căluiu, pentru comunicarea rezultatelor, încă inedite, obţinute cu acel prilej .
3 8 Pentru efectuarea acestei reconstituiri, am îmbinat puţinele elemente oferite de edi
ficiu în forma lui actuală (şi care indicau lăţimea şi înălţimea adaosului, panta probabilă a aco
perişului etc) cu cele, mult mai bogate, pe care le prezintă adaosul similar, existent şi astăzi,
de la biserica schitului Stăneşti (forma arcadelor ce leagă „tinda" de absidele nord şi sud) .
Trebu ie să prevenim pe cititor că reconstituirea fiind făcută înainte de efectuarea unor săpături
https://biblioteca-digitala.ro
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aceasta, este necesar să verificăm, mai întîi, data zidirii monumentului
originar el însuşi, căci în privinţa celei îndeobşte admise pînă acum se pot
manifesta serioase îndoieli.
Asupra vremii şi împrej urărilor construirii Căluiului, numai una dintre
cele două pisanii ale sale - cea slavonă, în piatră - ne poate oferi ştiri
într-adevăr pretioase, contemporane sau aproape contemporane39• După
obişnuita invoc �ţie, această pisanie 40 ne spune : „iată dar eu . . . jupan
Vladul ban şi cu fraţii mei, j upan Dumitru pîrcălabul şi Balica spătarul, am
început acest sfînt lăcaş („X'pi11\\'h" ) , în zilele lui Basarab vodă ; şi după aceea
rămase în părăsire multă vreme, pînă am aj uns şi eu . . . j upan Radu vel
armaş şi cu fraţii mei, j upan Preda spătarul şi Stroe postelnicul, nepoţii
j upanului Vlad banul, fiii lui Radu biv vei armaş ; noi văzurăm acest sfînt
loc („ 1\Uc-ro ") cum că este neisprăvit („HrncnpdKAfHo " ) . Drept aceea, noi
ne trudirăm şi ridicarăm („nOAKHroX'w1\\11) acest sfînt lăcaş („X'p11,\\'h " ) şi-l
înfrumuseţarăm („8KpdcHX'w1\\11) întru ruga sfîntului arhiierarh, a părintelui
nostru Nicolae de la Mira Lichiei. Şi noi am întărit („O\(TKPllAHX'w1\\ 1 1 ) şi
am făcut („c11-r&opHX'wi\\ 1 1 ) acest sfînt lăcaş, în zilele binecinstitorului şi de
Hristos iubitorului Io Mihnea Vodă, fiul marelui şi preabunului Io Alexandru
voevod. S-a început în luna aprilie 20 zile şi s-a terminat în luna iunie 8 zile,
în anul 7096" ( 1588) .
Cu toate bogatele ştiri pe care le oferă această pisanie, rămînem totuşi
destul de nedumeriţi în privinţa . împrej urărilor în care a fost construită
biserica : nu numai că asupra accepţiunii pe care o pot avea în context
cîţiva dintre termenii slavi folosiţi pluteşte o oarecare îndoială 41 , dar chiar
unele afirmaţii perfect clare acolo vin în făţişă contradicţie cu tot ce se
poate constata cu deplină certitudine din cercetarea edificiului însuşi. În
tr-adevăr, textul pisaniei menţionează explicit două etape de construcţie : una
de început, în vremea lui „Basarab vodă", iniţiată de Vlad banul, şi o a doua,
de terminare a lucrărilor - la 1588, în vremea lui Mihnea Turcitul - de
către Radu, Preda şi Stroe, cunoscuţii fraţi Buzeşti. Dar, cum un domn cu
numele de Basarab nu se mai întîlneste în sirul voievozilor Tării
Românesti
'
după Basarab-Neagoe ( 1521 ) şi în a'inte de Mihnea Turcitul, urmează �ă
=

complete (şi chiar înainte de sondajele sus-amintite) unele detalii rămîn îndoielnice, nu numai
în ce priveşte aspectul, ci chiar dimensiunile „tindei". Am socotit prematur să încercăm, înainte
de efectuarea săpăturilor, o reconstituire a planului edificiului împreună cu „tinda" adausă.
39 O altă pisanie - în româneşte, pictată, aflată în naos (deasupra intrării din pronaos)
- reproduce unele date cuprinse şi în cea slavonă, cuprinzînd, în plus, ştirea închinării mănăs
tirii către Sf. Mormînt, încă din vremea lui Radu Buzescu. Textul ci, probabil tradus din slavonă
şi completat, apoi, în 1 834, nu ni se pare a necesita aici o analiză mai atentă. Pentru o singură
ştire interesînd într-adevăr această expunere, vezi mai jos, nota 70.
40 Urmăm aici traducerea lui Stoica Nicolaescu (la P. V. Năsturel, Biserici, mănăstiri
şi schi/uri din Oltenia, în R evista pentru istorie, arheologie şi filologie, ·voi. XII, partea a I I-a
( 1 9 1 1 ) , Bucureşti, 1 9 1 2, p . 298 - 299, fotografie, text şi traducere), controlată şi precizată
(pe temeiul unei transcrieri la faţa locului) cu ajutorul tov. Ion-Radu Mircea, cercetător la
Institutul de studii sud-est europene.
4 1 Ce, de pildă, se înţelegea prin „neisprăvit", cînd era vorba de un lăcaş de cult ?
De ce se spunea cînd „lăcaş", cînd „loc", deşi este vorba, în ambele cazuri, de stadiul în care
se afla în primele luni ale anului 1 588 mănăstirea Căluiul ? Ce se înţelegea prin „a înfrumuseţa",
un lăcaş de cult, atunci cînd, cu certitudine, nu era vorba de pictarea lui ? Şi aşa mai departe,
https://biblioteca-digitala.ro
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între cele două etape de construcţie au trebuit să treacă peste şase decenii,
răstimp în care Căluiu a rămas „în părăsire" (ca să folosim exact termenul
din text)42. Ar fi cu neputinţă ca, după o atît de îndelungată încetare a
lucrărilor, ele să fi fost apoi reluate - întocmai ca după o întrerupere de o
singură zi (de sărbătoare, de pildă) - fără ca lipsa de continuitate să poată
fi uşor de recunoscut în structura şi aspectul monumentului43 ; căci, după
aproape şapte decenii, lucrul ar fi trebuit reînceput cu alţi meşteri şi în alte
condiţii, cu alte procedee tehnice şi mijloace artistice, în funcţie de alte
resurse materiale şi de o altă concepţie generală de artă. Cine ar fi putut
duce la bun sfîrşit - după generaţii - construcţia, respectînd întru totul
unitatea de concepţie, nu numai arhitectonică, ci şi decorativă pe care, cum
am văzut, o vădeşte din plin monumentul şi care nu se poate datora decît,
evident, unei singure minţi ?
N eputînd găsi - deşi monumentul a fost adesea şi cu grijă cercetat nici cea mai mică urmă a vreunei întreruperi a lucrărilor, ne vedem deci
siliţi să admitem că întreg edificiul, aşa cum şi atît cît îl vedem noi azi, a
fost construit într-una singură din cele două etape amintite în pisanie. Desi
gur, în prima clipă ne-am simţi îndemnaţi şi noi să acceptăm - întocmai
ca predecesorii care nu întrevăzuseră problema - părerea că monumentul,
aşa cum se vede azi, ar data din 1 588. Dar, la o analiză mai atentă a textului
pisaniei, această soluţie nu ne mai poate părea satisfăcătoare : ce rost ar
mai avea atunci amintirea începerii zidirii lăcaşului („X"pd1\\"'h") de către Vlad
banul şi fraţii săi 44 ? Şi de ce Radu vel armaş şi fraţii lui - viitorii dregători
ai lui Mihai Viteazul - spun limpede că ceea ce au găsit ei „neterminat"
este locul ( „"\fcT o" ) şi nu lăcaşul („X"pd"\"'h " ) 45 ?
E de observat şi un alt fapt, care măreşte încă şi mai mult nedumeri
rea : după pisanie, în 1588 s-a lucrat la monument între 20 aprilie şi 8 iunie
(deci 48 de zile din care însă numai 38 lucrătoare) ; se poate oare crede că
întregul edificiu, cu structura lui îndrăzneaţă şi cu atît de bogata lui plastică a
faţadelor, realizată chiar din aşezarea cărămizilor în zidărie, ar fi fost termi
nat într-un timp atît de scurt 46 ? Răspunsul e de cumpănit cu grijă, căci
cu mai bine de un veac mai tîrziu, în 1 699, din porunca lui Brîncoveanu şi cu
4 2 Şti m azi că la 5 iulie 1 5 1 6, Basarab-Neagoe poruncea ca o „moşie la Căluiu de sus,
toată partea Albului" să fie ohabnică „ cinstiţilor boierilor domniei mele j upan Vladul Banul şi
j upan Dumitru pîrcălabul şi j upan Balica spătarul ( D . l . R „ veac. XVI, B. Ţara Românească,
voi. I, nr. 1 1 6, p. 1 1 5). Patru luni mai tîrziu, la 14 noiembrie, li se confirma aceloraşi şi stă
pînirea satului Mihăileşti, pe care Albul susţinea că nu l-ar fi vîndut o dată cu Căluiu de sus
(ibidem, nr. 1 1 6, p. 1 1 7) . Zidirea Căluiului nu pare să fi început decît după aceasta, dar în orice
caz, înainte de 1 5 septembrie 1 52 1 , data morţii lui Basarab-Neagoe.
43 O întrerupere a lucrărilor înainte de acoperirea edificiului ar fi dus, negreşit, în cei
67 de ani de „părăsire' ' , la degradări ale căror urme s-ar mai observa încă şi azi.
44 Dacă n-ar fi fost vorba decît de o intenţie nerealizată (sau abia schiţată) , nici nu s-ar
fi făcut amintire de . ea.
4 5 Lucrurile s-ar explica admiţînd că „ X'P4M1t. "
lăcaş, casă, desemnează edficiul de
cult, iar „M1cTo "
loc, indică aşezarea mănăstirească.
46 Evident că un edificiu în care aproape fiecare cărămidă trebuia aşezată într-u n anume
chip (pentru realizarea plasticii faţadelor) cere un timp de lucru mai îndelungat decît u nu l cu
ziduri plane, acoperite de tencuială.
=

=
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excepţionalele mijloace de care dispunea acest voievod, construirea unei
biserici (probabil mai mare, dar mai simplă în ce priveşte tehnica
zidăriei) - biserica mănăstirii Brîncoveni - a putut fi realizată în 60
de zile dintre care cca. 45 lucrătoare 47 • Dar cazul acesta a fost socotit,
chiar la vremea lui tîrzie, drept o adevărată „performanţă" şi, ca atare, a
fost consemnat de însusi cronicarul oficial al voievodului 48• În cazul Căluiului,
zidirea edificiului în sc�utul interval menţionat de pisanie rămîne, ni se pare,
cu totul îndoielnică.
Ne mai rămîne deci cealaltă ipoteză : edificiul - aşa cum ni se prezintă
el azi - a fost construit în vremea lui Basarab-Neagoe. În acest caz, însă,
rămîne de explicat ce au mai „ridicat" (sau „zidit", căci termenul slav
- „cllTKOiJHX'wM" - admite ambele traduceri) cei trei fraţi Buzeşti, în 1 588,
şi în ce a mai putut consta „înfrumuseţarea" pe care o amintesc ei în pisanie ?
Trebuie, dintru început, să excludem din discuţie ipoteza că ar fi
vorba de oarecare clădiri monastice, dat fiind că, la acea epocă, niciodată
nu se pomeneşte despre asemenea clădiri în pisania lăcaşului de cult al
mănăstirii din care ele făceau parte, fiecare dintre ele avîndu-şi - cînd se
socotea de trebuinţă - propria pisanie. Ar părea, de asemenea, că trebuie
exclusă şi „tinda boltită închisă", mai sus-amintită, căci asemănarea (afir
mată categoric de către Odobescu) între ea şi cea de la Stăneşti trebuie să
ne ducă la presupunerea că ambele trebuie să fi fost contemporane, sau nu
prea depărtate în timp, şi deci să dateze - aşa cum îndeobşte s-a admis
pentru Stăneşti - din secolul al XVIII-lea.
Părerea, însă, că adăugirile de la Stăneşti ar fi atît de tîrzii - emisă
acum peste o j umătate de veac 49 şi adoptată, apoi, de numeroşi cercetă
tori 50, fără o mai amănunţită verificare - se sprijină pe îndoielnice analogii
între adaosul în discuţie şi pridvorul bisericii din Bălteni 51 , precum şi pe
credinţa că bolţile cu penetraţii n-ar fi fost adoptate în Ţara Românească
decît foarte tîrziu, în secolul al XVIII-lea 52• Dar cînd s-au făurit aceste
explicaţii, nu s-a ţinut seama de notele lui Odobescu, pe nedrept şi de mult
uitate.
Analogiile între pridvorul de la Bălteni şi falsele portice de la Stăneşti
sînt însă numai iluzorii : de o parte avem a face cu un adevărat pridvor ;
de alta, cu o soluţie de expedient, menită să dea un aspect acceptabil edificiu47 La Căluiu, din numărul zilelor lucrătoare trebuie scăzute 7 duminici şi patru sărbători
mari : Sf. Gheorghe, Rusaliile, Sf. Constantin şi Sf. Treime, în care, cu siguranţă, nu s-a
lucrat. La Brîncoveni, lucrările - grăbite de faptul că aici era îngropată, alături de tatăl voie
vodului, şi mama acestuia, moartă în februarie a aceluiaşi an - au început la 9 iunie şi s-au
terminat la 5 august ; din cele 60 de zile trebuie scăzute 8 duminici şi 7 - 1 0 sărbători, rămînînd
cca. 42 -45 de zile lucrătoare. Nu mai putem şti, după transformările importante pc care
le-a suferit monumentul, cît din ceea ce vedem azi se mai datorează epocii lui Brîncoveanu.
48 Radu
Greceanu, Viaţa lui Constantin Vodă Brîncoveanu (ed. St.
Greceanu ) ,
'
Bucureşti, 1 906, p . 92 - 93.
49 Arhit. I . D. Trajanescu, Schitul Stăneşti ( Vîlcea) , în Bul. Com. mon. ist„ IV ( 1 9 1 1 ) ,
.
p . 1 4 -23.
6 0 Ghika-Budeşti, op. cit„ p. 24.
61 Traj anescu, op. cit„ p. 1 9 .
6 2 Ibidem.
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lui, desfigurat, ca proporţii, de adaosul „tindei boltite închise" care, prin
dimensiunile ei, nu putea apărea decît ca o evidentă înnăditură. Ceva mai
mult, aceeaşi ipoteză ocolea, printr-un artificiu, o altă dificultate : în „tinda"
Stăneştilor se află, în colţul de sud-vest, un mormînt 53 (singurul din „tindă) ")
din secolul al XVI-lea. Pentru a explica prezenţa lui acolo, s-a admis
că „un urmaş de al lui Stroe Buzescu . . . a pus de s-a zidit pridvorul şi
galeriile de la schitul Stăneşti, ca un prinos de pietate ce a avut pentru
strămoşul său îngropat aci, cu 1 3 1 de ani mai nainte"54. Observaţiile lui
Odobescu asupra asemănării dintre adaosul de la Căluiu şi cel de la Stăneşti
nu mai îngăduie însă asemenea explicaţii : putem oare admite că acelaşi
ipotetic urmaş al lui Stroe Buzescu (mort, de altfel, fără descendenţi55) ,
din acelaşi tardiv prinos de pietate, ar fi zidit două tinde identice, pentru a
adăposti, în două locuri deosebite, oasele unor strămoşi mai mult sau mai
puţin legaţi de ascendenţa lui directă ?
La Căluiu, cel mai Yechi dintre mormintele din „tindă" este cel al lui
Preda, mort la IO ianuarie 1 610, iar cel mai nou, al lui Constantin, mort
în 1727 56 . Ce-i drept, piatra de mormînt a lui Radu banul 57 ne-a păstrat
ştirea că, în 1653, oasele acestuia au fost strămutate, prin grija soţiei sale,
la Căluiu - după ce el fusese, mai întîi, îngropat, timp de patru ani, la
„satul domniei sale", la Străj eşti - , ceea ce indică, fără putinţă de îndoială,
că cel puţin la data strămutării, „tinda" în discuţie exista. Aceasta însă
nu trebuie să ne lase cu credinţa că toate mormintele mai vechi decît 1 653
aflate pe locul tindei azi dispărute trebuie să se datoreze, negreşit, unor
reînhumări tîrzii 58 .
Cît priveşte Stăneştii , trebuie observat că, acolo, în pronaos, mai
era loc suficient, cel puţin pentru încă o îngropare şi, totodată, că povestea
pietrei de mormînt din „tindă" ne este astăzi pe deplin cunoscută : piatra a
fost pusă de Stănilă din Vîlcăneşti (mort înainte de 1597) - rudă cu Buzeştii
şi care dă împreună cu aceştia un sat mănăstirii Stăneşti 59 - pe mormîntul
fratelui său, Dumitru din Vîlcăneşti (mort în 1583) , personaj bine cunoscut,
53 Piatra, lucrată c u o drnsebită grijă. este ado�ată pereţilor rnd şi vest a i încăperii şi
are suprafaţa sculptată cu cca. 25 - 30 cm mai sus decît nivelul pardoselii.
54 Trajanescu, op. cit . , p. 1 8 - 1 9 .
5 5 Tocmai faptul că Stroe n u a avut copii a dat naştere, dufă moartea sa, u n u i cunoscut
proces de moştenire a averii sale, revendicată de la Sima, soţia sa, de către ceilalţi fraţi Buzeşti.
56 Pentru pietrele de mormînt de la Căluiu, P. V. Năsturel, op. cit., p. 293 (schiţă de
amplasarea mormintelor) şi 300 - 330 (desene, fotografii, texte slave şi traduceri româneş�i
de Stoica Nicolaescu) ; V. Drăghiceanu, Lămuriri asupra Buzeştilor (după pisaniile funda/iilor
lor), în Bul. Cam. m an . ist., I V ( 1 9 1 1 ) , p. 1 1 9 - 1 24 (cu fotografii şi decalcuri) .
57 P. V. Năsturel, op. cit . , p. 306 - 308 ; Drăghiceanu, op. cit., p. 1 23.
08
Asemenea reînhumări sînt, în genere, cu atît mai rare, cu cît sînt mai tîrzii ; de pie
tatea amintită de Trajanescu nu dădeau dovadă decît rudele foarte apropiate : părinţii, fraţi,
soţi, copii.
59 E vorba de satul Dranoveţii, dăruit la 2 iulie 1 5 9 1 (D.I. R., veac XVI, B. Ţara
Românească, voi. VI, nr. 1 4 , p. 1 1 ) ; confirmarea domnească, la 15 ianuarie 1 593 (ibidem, nr.
7 1 , p. 62 - 63) .
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primul soţ al b �gatei doamne �tanca : lui �1i�ai v_iteazul 60• � o.are .cu
putinţă ca un boier de asemenea msemnatate sa fi fost mgropat nu m mteno
rul ctitoriei familiei sale, ci undeva afară ; ca mormîntul lui să fi rămas tot
acolo, chiar si după ce propriul său frate s-a îngrijit să i-l acopere cu o fru
moasă lespede, pentru ca, numai cu peste un veac mai tîrziu, un îndoielnic
urmas" pios să i-l cuprindă într-o tindă ?
Cum avem, şi la Căluiu, dovada certă a existenţei „ tindei" încă cel
puţin de la mijlocul secolului al XVII-lea, mai vechea ipoteză că ambele
adaosuri - căci o dată constatată identitatea între ele trebuie să le da
tăm împreună - ar fi tîrzii, din secolul al XVII l-lea, trebuie să fie înlă
turată si împreună cu ea, si corolarul ei că, în cuprinsul lor, n-am avea
a face d �cît cu reînhumări tîrzii.
Că lucrurile stau într-adevăr astfel ne-o arată o stire semnalată tot
de Odobescus1 , dar apoi - deşi izvorul care o cuprinde 'a fost adesea folo
sit de către istorici - neglij ată în mod inexplicabil : descrierea pe care o
face ambelor mănăstiri Paul din Alep, care le vizitase în 1657 6 2. Călătorul
:arab menţionează explicit că ambele mănăstiri - Căluiul, la acea dată
înfloritoare şi bogată6 3, şi Stăneştii, tot pe atunci pustiită şi „neluată de
nimeni în seamă" 64, după închinarea ei către patriarhia din Alexandria (ante
1614) şi moartea ctitorilor ei (pentru Paul de Alep, aceştia ar fi fraţii
Buzeşti) - seamănă totuşi pe deplin între ele în ce priveşte clădirile monas
tice, „căci arhitecţii care au construit o mănăstire au fost folosiţi, de ase
menea, şi pentru cealaltă" . Tot Paul de Alep mai ştia însă şi altceva :
aceşti arhitecţi - meşteri, le-am spune noi - erau „nemţi sau germani" ,
adică, desigur, transilvăneni, saşi 65• Îndată c e ştim aceasta, putem înţelege
totul : şi data adaoselor, şi apariţia, atît de timpurie, a bolţilor cu pene
traţii, şi existenţa falselor portice, fără precedent şi fără urmaş cunoscut
în arhitectura românească. Acestea din urmă erau menite - atît la Stănesti,
cît şi la Căluiu - nu numai să dea proporţii acceptabile monum�n
telor în noua lor formă, ci şi să creeze o oarecare unitate de aspect în ca
drul fiecărui complex mănăstiresc în parte ; căci acelaşi Paul de Alep ne
mai dă încă o altă preţioasă informaţie : la Căluiu - şi deci, dată fiind
"

.

60 Piatra de mormînt, parţial deteriorată, la P. V. Năsturel, op. cit. , în Rev. de ist. arh .

.şi fit., voi. XIV

( 1 9 1 3) , Bucureşti, 19 14, p. 44 şi 45. Pentru urmaşii Mogoşeştilor, ctitori ai
mănăstirii Stăneşti, şi pentru identificarea mormîntului lui Dumitru, Dan Plesia, op. cit„ p.
407 - 4 1 7.
61 Odobescu, op. cit„ p. 308 - 3 1 0 .
62 The travels o f Macarius, Patriarch of A ntioch, written by his attendant archdeacon
Paul of Aleppo, in Arabian, translated by F. C. Belfor, I I , Londra, 1 836, p. 371 - 372. L a
Odobescu, traducere română făcută d e el însuşi.
6 3 Paul din Alep, op. cit„ II, p. 37 1 . Patriarhul şi arhidiaconul său ar fi dorit ca mă
năstirea Căluiu (închinată de ctitorul ei, Radu Buzescu, sf. Mormînt, dar scoasă din această
închinare de c" treMatei Basarab, la cererea urmasilor ctitorului) s!\ fie acum din nou închinată'
'
.de astă dată patriarhiei din Antiochia.
64 Paul din Alep, op. cit„ p. 372 - 373.
66 Ibidem, p. 371 :
. .
am sosit la o mănăstire cu hramul sf. Nicolae, numită Călui,
mare, frumoasă ş1 puternic fortificată. Zidirea ei este opera nemţilor sau germanilor ; chiliile ei
se întind de jur împrejur, pe galerii exterioare. Biserica este foarte caracteristică, cu turla ei . . . " .
„.
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deplina asemănare între cele două mănăstiri, pe care el o menţionează clar,
şi la Stăneşti - „chiliile se întind de j ur împrej urul construcţiei, pe galerii
exterioare" (ceea ce constituie nu numai prima menţiune despre asemenea
galerii în Ţara Românească, ci şi o însemnată indicaţie cu privire la
calea de pătrundere aici a acestui element de arhitectură) 66 •
Astfel, atît cronologic, cît şi logic în genere, faptele se înlănţuie. Vlad
banul şi fraţii săi au început (între 1 5 1 6 şi 152 1 ) , la Căluiu, o ctitorie
de mai modeste proporţii, una ca pe măsura unor boieri mijlocii6 7, dar
mîndră, cu grij ă proporţionată, capabilă să poarte, pentru contemporani şi
peste veacuri, ca „mesaj " veleităţile unei tamilii dornice de a se afirma.
aflată în fruntea păturii sale sociale. Este meritul acestor primi ctitori
de a fi ales meşterul capabil să transpună în zidire un asemenea mesaj şi
este marele merit al acestui meşter de a fi ştiut să-l exprime atît de preg
nant, cu o atîta ştiinţă şi cu atîta simţ artistic. Curînd însă, după moartea
lui Neagoe voievod, vremurile sînt din ce în ce mai turburi : timp de
ani de zile, unii dintre ctitori şi urmaşii lor pribegesc peste hotare, iar o
piatră de mormînt de la Cepturoaia vecină68 ne spune scurt : „iar cînd a
fost în zilele lui l\Ioise vodă, pieri j upan Dumitru <părcălab > de sabie,
în luna lui martie 5" (1530, evidentt:9) . Ctitoria plănuită nu mai aj unge
astfel a fi sfîrşită, deşi biserica ei („Xpt1,\\11." ) era gata „de roşu ' ' , cum am
spune astăzi 70. Două generaţii se zbat astfel, între lungi pribegii şi scurte
66 Pentru originea galeriilor ce apar, la clădirile monastice din Ţara Românească, încă.
clin secolul al XYI-lca, Yczi Ist oria artelor plastice în România, I, p. 26 1 .
67 Dacă prin boieri „ mari" înţelegem p e aceia de însemnătatea Craioveştilor.
68 l'. Y. N ăsturel, op. cit . , în Rev. pentru ist., arh . şi fii., voi. XII, partea a I I-a
( 1 9 1 1 ) . p. 3 1 5 - 3 1 6 ; Drăghiceanu, op. cit., p. 1 20.
69 Dumitru pîrcălalml figurează printre martorii diatei lui PîrYu Craiovescu, la 14
aprilie 1 529 ; ci nu putea, deci, pieri de sabie „în zilele lui Moise vodă . . . în luna lui martie 5".
decît doar în 1 530.
7 0 Actuala pisanie pictată - care, desigur, reproduce, în traducere, textul slav al pisa
niei pictur;i din secolul al XVI-lea - menţionează despre biserică faptul că fraţii Buzeşti „ <>
au săvîrşit de zidit, înfrumuseţîncl-o şi cu zugrăveală şi cu cele trebuincioase, precum şi zidurile
curţii i casele ce se văd le-au făcut . . . " (sublinierea noastră - E.L.), ceea ce trebuie interpretat,
credem, în sensul că biserica n-a fost considerată sfîrşită decît prin construirea „tinclei"-grop
niţă şi că, la 1 588, clădirile mănăstireşti au fost construite pe de-a întregul. O indicaţie c u
priYirc la stadiul în care, la acea dată, s e aflau lucrările la biserică ne-o oferă - nu prin text,
ci prin formă, aşezare ş i dimensiun i - pisania sculptată în limba slavonă. Situată în timpanul
arcului de descărcare de deasupra intrării, aceasta nu are exact lungimea corespunzătoare des
chiderii acestui arc, ci lasă, de-a dreapta şi de-a stînga, cîte un spaţiu (azi umplut cu ten
cuială) de cîte cca. 4 - 6 cm pînă la muchiile laterale ale u şorilor, ceea ce permite presupunerea
că ea nu s-a aflat, de la început, deasupra acestora. Totdeodată, nici lespedea pisaniei nu pare
a fi din aceeaşi calitate de piatră cu u şorii, ci dintr-un calcar mai fin (lucrul ar trebui controlat
de un specialist, printr-un examen de laborator) . Există însă, la Căluiu, un linte] care se·
potriveşte aproape exact cu spaţiul din timpan şi a cărui calitate de piatră pare a corespunde c u
cea a uşorilor, dar care, pînă la restaurarea î n curs, s e afla folosit ca simplă piatră d e pavaj'
în faţa bisericii (pe locul fostei „tinde " ) . Acest lintel nu a atras atenţia specialiştilor că.ci,
dat fiind că este împodobit în partea inferioară c u o acoladă, a fost considerat ca o lucrare·
tîrzie. Astăzi, cînd ştim că acolada era folosită în decoraţia arhitecturală a monumentelor Ţării
Româneşti încă de la începutul secolului al XVI-lea (lintelul cu pisania bisericii din Hîrteşti,
de pildă, precis databil din 1 5 3 1 /2 - vezi S.C.I.A . , IX ( 1 962) , nr. 2, p. 386 - 397 - are <>
acoladă asemănătoare) , atribuirea lintelului de la Căluiu primului sfert al secolului al XVI-iea.
n-ar mai putea ridica dificultăţi.
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perioade de reîntoarcere şi de trudă pentru a-şi readuna moşiile cotro
pite de favoriţii domnilor prigonitori ; şi de abia nepoţii de fiu ai lui Vlad
banul aj ung să se reîntoarcă statornic în ţară şi să-şi refacă treptat - b a
chiar să-şi sporească uneori, l a rîndu-le, î n dauna altor pribegi - averea
familiei. Acum abia, cînd furtuna părea potolită, noul şef al familiei, Radu
Buzescu, împreună cu fraţii săi - dar şi cu alte rude (căci viaţa zbuciu
mată i-a învăţat pe pribegi să fie solidari cit mai mulţi, împreună) - , încep
să se ocupe, rînd pe rînd, de ctitoriile familiale ; căci recăpătarea benefi
ciilor de pe urma moştenirii de la înaintaşi implica şi preluarea obligaţiilor
legate de acestea, obligaţii printre care, una dintre cele mai de seamă la
acea vreme, era aceea de a îngriji şi desăvîrşi ctitoriile familiei .
S-a început cu Stăneştii, ctitorie a Mogoşeştilor, aj unsă apoi, prin
moştenire, în stăpînirea celor trei fraţi Buzeşti7 1 - mănăstire mai veche,
dar acum probabil sărăcită şi în parte ruinată, în urma anilor de pribegie
a urmaşilor acelora ce o întemeiaseră - , şi numai apoi s-a trecut la Că
luiu, unde biserica era zidită, dar mănăstirea, „locul" ( „ M &eTo " ) , aşezarea
călugărească adică, rămăsese „neisprăvită" . Cel puţin aşa pare să reiasă
din compararea datelor din inscripţii - cea a pietrei de mormînt amintite
de la Stăneşti şi cele din pisania Căluiului - , ca şi, totodată, din docu
mentele de danie, care încep cu ianuarie < 1588 sau 1589 > pentru Stăneşti7 2
şi cu 23 aprilie 1590 sau 1591 pentru Căluiu73•
Dar vremurile se schimbaseră şi, cu ele, şi chipul de a simţi şi de a
gîndi al oamenilor : în formele lor modeste, vechile lăcaşuri nu mai cores
pundeau nici realităţilor, nici chipului în care noii ctitori priveau aceste
realităţi. Cei trei fraţi Buzeşti îşi căutau acum un loc în mijlocul marii boie
rimi şi în funcţie de veleităţile lor trebuiau să se prezinte contemporanilor
şi ctitoriile familiei. Radu Buzescu petrecuse ani de-a rîndul ca pribeag
în Transilvania vecină, unde - ne spune Szamoskozy - slujise îndelung la
curtea lui Ştefan Bathory, astfel că învăţase şi ungureşte74 • De aici - din
această îndelungată şedere în Transilvania, ce-i îngăduise să se familiari
zeze cu felul de viată al nobililor de acolo si cu formele în care aceasta
se manifesta - idee� de a folosi meşteri trari.silvăneni pentru construirea,
întregirea şi „înfrumuseţarea" ctitoriilor strămoşeşti ; de aici veneau for
mele - de tradiţie occidentală - şi procedeele întrebuinţate de către meş
terii angaj aţi pentru asemenea lucrări. Tindele largi erau menite să adăpos
tească între zidurile lor mormintele tuturor membrilor familiei care, astfel,_
rămînea unită şi „solidară" chiar după moarte. Ceea ce se făcuse la Stăneşti,
pentru neamul Mogosestilor,
s-a făcut apoi - la fel si
, ,
, cu aceiasi
, mes,
. 71

op. cit.

Î nrudirea dintre Buzeşti şi Mogoşeşti nu este încă pe deplin lămurită ; vezi şi Plcsia,

72 Documentul (D.I. R., veac XVI, B. Ţara Românească, voi. V, nr. 357, p. 34 1) este
lacunar ; din text reiese tocmai o încercare a egumenului de a reintra în stăpînirea unor robi
fugiţi pe vremea în care mănăstirea nu se putuse bucura de protecţia ctitorilor ei.
7 3 Ibidtm, nr. 456, p. 44 1 - 442. Mertic domnesc, la 1 3 august 1 590
(ibidem, nr. 488,
p. 4 7 1 - 472) ; danie similară pentru Stăneşti, la 1 9 august 1 590 (ibidem, nr. 491 , p. 474 - 475).
74 Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamoskozi şi însemnările lui privitoare la români, Cluj �
1 928, p. 1 38.
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teri - şi la Căluiu, pentru Buzeşti , căci acum familia era mare ş1 puter
nică, întrunind mai multe ramuri. Dar, mai tîrziu - o dată ctitorii morţi - ,
în noile împrej urări sociale şi politice, solidaritatea de grup se destramă75
în aceeaşi vreme în care cele două mănăstiri, închinate la două patriarhii
deosebite7 6 , pierd orice legătură între ele .
o

Noua datare, cu aproape şapte decenii mai devreme, a Căluiului pe care o încercăm aici - vine în contradicţie cu numeroase păreri mai
vechi în privinţa evoluţiei arhitecturii munteneşti în genere şi a plasti
cii faţadelor în special. S-a admis, de pildă, că numai în decursul celei
de a doua j umătăţi a secolului al XVI-lea s-ar fi început să se renunţe la
folosirea sistemului de boltire a triconcului întîlnit pentru prima oară în,
arhitectura noastră, la Cozia şi folosit, apoi, pînă foarte tîrziu, dar - în
cepînd cu mij locul secolului al XVIII -lea - din ce în ce mai rar77• S-a
a.dmis, iarăşi , că plastica faţadelor cunoaşte la noi o evoluţie neşovăitoare
de la simplu la complex - de la forme mai modeste, la unele din ce în
ce mai bogate - , ale cărei etape, bine precizate, ne-ar fi bine cunoscute :
se socoteşte de pildă că brîul ar fi de origine armeană, că el ar fi aj uns
la noi, pentru prima oară, la Dealu, şi că apoi, de acolo, ar fi fost preluat
la monumente zidite în cărămidă, începînd numai din cea de a doua j u
mătate a secolului al XVl-lea78• Şi aşa mai departe . . .
Este drept c ă noua datare a Căluiului nu se împacă c u aceste păreri.
Dar prin aceasta ea nu contrazice însăşi evoluţia arhitecturii din Ţara
Românească, ci doar imaginea pe care - de cele mai multe ori pe temeiul
unor observaţii incomplete şi al unor datări greşite - ne-am făcut-o pînă
a.cum despre această evoluţie. Astfel, de pildă, dacă tipul de triconc că
ruia îi aparţinea Căluiu părea a nu fi fost adoptat în Ţara Românească
decît numai într-a doua jumătate a secolului al XVI-lea, este numai
fiindcă, pînă la alcătuirea acestei imagini, nu se cunoscuse nici un monu
ment, precis datat , care să aparţină acestui tip. Totuşi nu trebuie uitat că
el - şi nu tipul căruia îi aparţine Cozia şi care nu e decît o variantă
evoluată - este cel mai vechi . Că în Ţara 'Românea5că a secolului al XVI-lea
au putut exista totuşi , concomitent mai multe tipuri de edificii de cult
(cel al monumentelor de plan dreptunghiular, cel în cruce greacă înscrisă,
triconcul de tipul Coziei şi, în sfîrşit, cel al Căluiului , ba chiar fiecare dintre
acestea în cel puţin două variante) , nu trebuie să ne mire : şi în Mol
dova vecină - mult mai unitară ca „stil" - tipurile de monument şi va75
76

Certuri în fa milia Buzeştilor încep după moartea lui Stroe ; vezi mai sus nota 55
Stăneştii , către patriarhia din Alexandria ; Căluiu, celei de Ierusalim ( Sfîntului
1\Iormînt) .
77 Ghika-Budeşti, op. cit . , p. 28 : „Traseul planului de la Căluiu, foarte simplu, cum a m
spus, dacă trădează oarecare timiditate, însă n u m a i reprezintă nici o amintire a structurii
sîrbeşti din veacul al XVI-iea". (Prin structură „sîrbească" autorul înţelegea varianta de tri
<:onc întîlnită Ia Cozia) .
78 După ce a încercat o periodizare a arhitecturii secolului al XVI-iea, Ghika-Budeşti,
-0p. cit. , p. 1 7, observa că „brîul lipseşte în perioada întîia (Bolniţa Coziei, Stăneşti) . . . " etc.
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riantele lor sînt, la aceeaşi vreme, destul de numeroase. Tocmai această
multiplicitate de tipuri şi variante79 dădea meşterului posibilitatea de a
alege
bineînţeles, nu în funcţie de capricii personale sau de vreo dorinţă
de a fi negreşit original, ci de exigenţele programului (de destinaţia monu
mentului si de dorinţele ctitorului) - forma ce i se părea mai potrivită.
Nu avem' deci a face cu o supunere oarbă la o strictă succesiune a ti
purilor structurale, dictată doar de evoluţia, din aproape în aproape, a
procedeelor tehnice, ci de o alegere raţională şi raţionată, în funcţie de
cerinţe de ordin practic. An de an - zi de zi, aproape - noile şi numeroa
sele descoperiri ale arheologilor, atentele şi preţioasele observaţii ale arhi
tectilor restauratori si minutioasele cercetări ale istoricilor n-au făcut si nu
fac ' decît să pună În lumi�ă inexactitatea vechii cronologii a succe�iunii
formelor, procedeelor tehnice şi soluţiilor constructive, folosite de meşterii
de odinioară ; şi totuşi ne este foarte greu să renunţăm definitiv la ideea
greşită pe care ne-am făcut-o cu decenii în urmă în privinţa evoluţiei
acestora la noi.
Lucrurile nu stau de loc altfel mc1 în ce priveşte decoratia : si
schema evoluţiei acesteia a fost stabilită mai de mult, pe temeiu'i un�i
material numai parţial păstrat, adesea insuficient analizat şi nesigur
datat : trebuie deci ca această schemă să se modifice îndată ce noile des
coperiri îi dovedesc lipsurile şi erorile. Ştim, de pildă, astăzi, că brîul nu
poate fi de origine armeană, pentru bunul motiv că nici un monument
armenesc nu are brîu80 şi că deci faptul că acesta ne este cunoscut
- în faza actuală a cercetărilor - mai întîi la Dealu nu p oate duce la nici
un fel de concluzie în privinţa datei apariţiei lui în Ţara Românească : se
credea că el n-ar fi trecut decît în cea de a doua jumătate a secolului al
-

79 Pentru
Ţara Românească, pînă la sfîrşitul S<'colul al XVI-iea, cunoaştem urmă
toarele tipuri şi variante : planul dreptunghiular se întîlnea în două variante : fără turlă pe
pronaos (bisericuţele din Turnul Severin) şi cu asemenea turlă ( Sînnicoară, sec. XIV ; �f.
Gheorghe din Tîrgovişte, sec. XVI) . Tipul în cruce greacă înscrisă se întîlnea tot în două va
riante : în cea zisă constantinopolitană (cu o turlă, pe naos, ca la sf. Nicolae Domnesc din
Curtea de Argeş ; cu cinci turle - una pe naos, două pe absidiole (proscomidie şi diaconi
con) şi două pe extremităţile pronaosului - ca la mitropolia din Tîrgovişte ; cu patru turle
- una pe naos, două pe absidiole şi una pe pronaos - ca la Snagov) şi cea zisă macedoneană
(la Hîrte�ti, lingă. Cîmpulung, 1 5 3 1 /2) . Planul treflat în trei variante : cea fără perechile de
nişe ce flanchează absidele no rd şi sud (Căluiu) ; cea cu asemenea perechi de nişe (Cozia
etc. ) şi, în sfîrşit, cea cu turla naosului susţinută cu dublouri (Stăneşti) . O combinaţie între
varianta Coziei (cu nişe) şi cea cu dublouri se întîlneşte la Brădetu şi la biserica mănăstirii
Argeşului, în naos (în privinţa pronaosului, aceasta din urmă, întocmai ca Dealu, Vintilă.
Vodă, Cobia etc„ prezintă variante proprii) . Astfel, multiplicitatea tipurilor şi a combinaţiilor
între ele apare ca una din caracteristicile arhitecturii munteneşti.
8° Faţadele monumentelor armeneşti nu sînt despărţite în registre prin brîu. G. Balş,
lnfluences armeniennes et georgiennes sur l'architecture roumaine, Vălenii de Munte, 1 93 1 , p. 1 4
(tabel) . observa just o asemănare (totuşi numai relativă, fiind vorba d e două variante diferite
ale torsadei) de motiv decorativ, între brîul ce înconjură biserica mănăstirii Argeşului şi cele
întîln�te la două monumente de plan circular (turbe) din Armenia, folosind în toate cele trei
cazun termenul de „corniche mediane". Observăm că, dincolo de asemănarea - vagă - de
motiv, nu există vreuna şi în ce priveşte rolul pe care această „cornişă mediană" îl joacă în
ansa mblul plasticii faţadelor. La Argeş este, într-adevăr, vorba de o asemenea „ cornişă" ,
_ s ă despartă cele două registre (şi deci meritîndu-şi calificativul d e mediană) ; la monumenmemtă
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XVI-leaîn plastica faţadelor monumentelor zidite exclusiv din cărămidă,
fiindcă printre acestea din urmă nu se cunoaştea, pînă acum, nici unul mai
vechi care să aibă brîu. 81
Dar numai admiţînd infailibilitatea unei scheme stabilite pe asemenea
date - unele greşite, altele nesigure - s-a putut aj unge la eroarea, şi astăzi
destul de răspîndită, că decoraţia edificiilor ar cunoaşte o evoluţie î n
care formele s e succed - alăturate c a mărgelele unui şirag - , apariţia
uneia implicînd dispariţia alteia mai vechi ; că un anume tip de plastică a
faţadelor aparţine strict numai şi numai unei anumite epoci şi că meşterul
de odinioară trebuia să se supună negreşit obligaţiei de a folosi ultima
formă apărută, de a fi, cu alte cuvinte, în pas cu „moda" .
Cazul Căluiului , examinat aici, ne arată însă altceva : pentru meş
terii din trecut, formele erau simple mijloace ; ele nu se înlocuiesc succe
siv şi mecanic unele pe altele ; adoptarea unor forme noi nu implica ni
ciodată renunţarea, imediat şi pentru totdeauna, la cele anterioare. Chiar
dacă, uneori, mai rar folosite, formele vechi se păstrează, multă vreme
încă, alăturea de cele nou apărute, toate formînd împreună repertoriul din
ce în ce mai vast din care meşterul putea să aleagă - după ştiinţa şi
talentul său - în funcţie de program, de resursele pe care le avea la înde
mînă şi de priceperea sau măiestria celor care realizau proiectul (deci în
ultimă analiză de mij loacele materiale pe care ctitorul înţelegea să i le
pună la dispoziţie) , dar mai ales în funcţie de cerinţele însăşi creaţiei sale
artistice. De toate acestea, şi nu de faza evoluţiei, în genere, a ornamenti
cii singure, depindea sărăcia sau bogăţia decoraţiei şi chiar caracterul ei.
Folosirea cutărei forme din acest repertoriu nu era doar nici recomandată
călduros de vreo autoritate oarecare, nici strict îngrădită de către aceas
ta8 2. „Zestrea de forme" era - dacă ne este îngăduit să folosim aici, trans
formată, o comparaţie bine cunoscută - o vastă claviatură pe care fiecare
tele armene amintite, aYem a face cu u n motiv decorativ care, ce-i drept, înconjură monumentul,
dar care serYeşte drept bază a registrului de arcaturi (în unul din cazuri) sau panouri (în celă
lalt) ce decorează partea circulară a edificului, făcînd despărţirea între soclul propriu-zis al
construcţiei - în prismă pătrată cu colţurile superioare teşite, foarte săracă în decoraţie - şi
partea superioară cilindrică, bogat împodobită.
81 Problema rostului şi originii elementelor de plastică a faţadelor ar trebui reluată în
întregul ei. Ar trebui, de pildă, stabilit dacă brîul a apărut, într-adevăr, la monumentele cu
paramentul de piatră făţuită (ceea ce e îndoielnic ) , pentru a trece numai apoi la cele în cără
midă şi nu invers. Doar după aceea s-ar putea lua în discuţie problema momentului în care
folosirea lui în plastica faţadelor a început să devină de largă răspîndire la monumentele mun
teneşti.
82 Prin ce mijloc s-ar fi recomandat (sau impus) folosirea formelor recente ? De ce meşterii,
obişnuiţi cu anumite forme, ar fi renunţat, cu toţii deodată şi fără excepţie, la formele vechi
şi îndelung verificate, pentru a adopta, în unanimitate, formele noi ? De ce azi, cînd arhitectura
se învaţă în şcoli, cînd avem asociaţii şi congrese ale arhitecţilor, cînd circulă reviste - naţio
nale şi internaţionale - de arhitectură, cînd deci există condiţii optime pentru a face cunoscute
ultimele idei şi curente, totuşi forme învechite (uneori chiar inutil costisitoare şi nepractice)
dăinuie, adesea decenii întregi, după apariţia unor forme noi ?
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artist o folosea cît şi cum putea, pentru a-şi expnma cît mai desăvîrşit
propria creaţie, concepută pe o temăA d �tă8 3•
.
.
Toate aceste considerente ne duc msa la o smgura concluzie : pentru
a înţelege într-adevăr un monument de arhitectură - şi, în genere, orice
operă .de artă de odinioară - trebuie să părăsim metoda comodă de a-l
analiza si a-l clasa apoi, îndată, după o schemă, tot atît de formală şi
totdeaun'a provizorie, a evoluţiei genului, ci trebuie ca, prin analiza atentă
a formelor, să ajungem a reconstitui însuşi procesul de creaţie 84.
Desigur, lucrul este totdeauna greu şi, uneori, aproape imposibil ;
dar fără aceasta nu vom putea părăsi niciodată definitiv vechiul chip de a
vedea istoria de artă ca pe o istorie a evoluţiei formelor, explicabilă numai
prin ea însăsi si nu vom putea niciodată să ne integrăm noii conceptii stiin
tifice înte��i �te pe adevărul că, arta fiind formă a constiintei ' so�iale,
istori� ei nu poate fi înţeleasă ruptă de contextul bogat şi v �riat ' al întregii
vieti a societătii.
�

'

'

Ă. PROPOS DE L' E GLISE DE L' ANCIEN MONASTERE DE CĂLUIU

ET SA PLACE DAN S L' EVOLUTION DE L'ARCHITECTURE RELI
GIEUSE DE VALACHIE
R E SUM E

Ce qui etonne le plus dans l'aspect de l'eglise de Căluiu c'est le rapport
- surprenant pour qui est familiarise avec Ies monuments religieux de Vala
chie - entre le tambour de sa coupole et le reste du monument. On s'etait,
pendant longtemps, explique ce rapport par une hypothetique reconstruc
tion de la coupole, mais, il y a dej a un quart de siecle, on a reconnu que
8 3 Acest chip d e a privi evoluţia arhitecturii poate părea, desigur, unora dintre istoricii
de artă nu numai deosebit de incomod (căci el neagă posibilitatea datării - considerate a fi
extrem de sigură - pe temeiul unic al criteriilor de stil ) , ci chiar primejdios. Se vor găsi probabil
istorici care să-şi spună : dacă evoluţia arhitecturii reflectă dezvoltarea însăşi a vieţii societăţii,
atunci fiecărei transformări în viaţa socială trebuie să-i corespundă negreşit o schimbare în
formele folosite în arhitectură. Fără a intra aici în discuţia mai adîncă a acestei concepţii me
caniciste, ne vom mărgini să observăm că obiecţia po_rneşte dintr-o concepţie estetică pur formală.
Dacă opera de artă - şi deci şi cea de arhitectură, ca atare - este formă şi conţinut totdeo
dată ; dacă (precum s-a observat de mult) „ alfabetul" de forme cu care lucrează arhitectul este
extrem de redus, urmează că aceea�i form ă poate îmbrăca şi trebuie să îmbrace - în diferite
contexte - conţinuturi destul de deosebite între ele.
84 Desigur, reconstituirea acestui proces de creaţie este totdeauna dificilă, ba, uneori,
aproape imposibilă. Totuşi, cazurile în care ea poate fi făcută sînt destul de numeroase pentru
ca pe temeiul lor să putem descifra liniile largi ale evoluţiei chipului de a gîndi în arhitectură
şi pentru ca apoi să putem integra - ţinînd seama de anume similitudini de program şi de rezol
vare a acestuia, dar cu toată prudenţa pe care această metodă a comparaţiei o implică - în
cadrul mare al evoluţiei, şi cazurile aparent insolubile.
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celle-ci est contemporaine du reste du monument et qrt'elle constitue « !'ele
ment dominant de toute la composition architecturale » de l'edifice (p.317) .
En examinant avec attention l'edifice, on peut constater que toutes
ses proportions, loin d'etre issues de l'« inspiration » du maître d'ceuvre,
resultent d'un calcul mathemci tique tres precis qui suppose une division
sexagesimale de la hauteur du monument entre le tore du sode et la corniche
<ie la coupole (hauteur egale a la longueur de l'edifice) . C'est sur cette base
qu'ont ete etablies toutes Ies proportions des diverses parties du monument,
ainsi que la hauteur des differents registres de la decoration de ses fa<;ades.
Quant aux profils et sections de cette decoration, ils ont ete soigneusement
choisis en vue el ' obtenir des contrastes intenses d' ombre et de lumiere
(p.318-326) .
Adosse a la fai;ade ouest du monument, se trouvait, j usqu'en 1856,
un exonarthex (destine a abriter Ies tombeaux des membres de la famille
des fondateurs du monastere) , et l'on savait qu'il y avait ete ajoute a une
epoque ulterieure a la construction du monument . On a reconstitue son
aspect d'apres Ies traces que ses voUtes ont laissees sur la fac;ade, i:l.insi qu'en
utilisa.nt Ies informations fournies par des anciennes descriptions et par
d'autres sources : il etait parfaitement semblable a celui que l'on avait ajoute,
a la meme epoque, a l'eglise du monastere de Stăneşti (construit en 1 536) ,
Ies deux exonarthex etant bâtis sur commande des membres de la memf
famille de feodaux, par la meme equipe de ma <;ons, qu'une source presque
contemporaine aux faits indique comme etant des Saxons de Transylvanie.
Un examen attentif des sources (inscription dedicatoire de l'eglise, epi
taphes, documents divers) perrr et d e reconstituer Ies etapes de la realisation
du monastere de Căluiu : entre 1 5 1 7 - 1 52 1 , construction de l'eglise (telle
qu'on peut la voir a uj ourd'hui) ; entre 1 522- 1587 environ, interruţ: tion
drs travaux avant que le monastere ait commence a fonctionner, pendant
que la famille des fondateurs fut contrc...i n te de s'exiler en Transylvanie, par
suite des persecutions qu'elle subit de 12. part des voivodes valaques ; entre
20 avril - 8 juin 1 588, construction de l'exonarthex (et non de l'eglise elle
meme, comme on l'a suppose j usqu'a present) , ainsi que des edifices monas
tiques. Pendant le XIXe siecle, le monastere commen <;ant a tomber en ruine,
l'exonarthex, gravement endommage, dut etre demoli (p.326-336) .
La nouvelle date qu'on attribue ici a l'eglise du monastere de Căluiu
ne concorde pas avec le schema de l'evolution de l'architecture religieuse en
Valachie admis encore actuellement. Mais ce schema, etabli - il y a des
dizaines d'annees - d'apres Ies donnees incompletes et, parfois, merne
erronees de l'epoque, n'avait en vue que l'evolution des formes, sans tenir
cornpte des circonstances historiques qui l'ont determinee. 11 est, d'ailleurs,
chaque j our contredit par Ies nouvelles decouvertes des archeologues et des
architectes restaurateurs de monuments. C'est une irnperieuse necessite
de rernplacer ce schema J-ar une conception plus large et plus souple de l'evo
lution de l'architecture en Valachie (p.336-339) .
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