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MĂNĂSTIREA VĂCĂREŞTI
OTE ISTO ICE
LIVIU ROTMAN
În sudul B u c ureştilor, p e un deal ce domină căi le de acces
ale oraş ului , se a fl ă unul din cele ma i valoroase monumente
ale Ţării Române şti: mănăsti rea Văcăreşti. tn evo luţia arhitecturii româ neşti , importanţa aces tui complex rezultă din aşe
zarea sa la capă tul a do u ă scrii istorice: p ri ma cu o sferă mai
largă, cca a ctito-riilor voievo dale, deschis ă de Biserica domnească de la C urtea de Argeş şi a do ua, mai mică, cea a ct itoriilor brîncovcneşti, inaugurată de măn ăstirea H urez.
Veacu l al XVIII-lea, cel care a dat naştere m ănăs tirii
Văcăreşti , este marcant pentru evo lu ţi a civilizaţiei noastre.
Este epoca unor ac u m ul ări cantitative a căror sinteză avea să
detcrm in c perioada modern ă cu corolarul să u : formarea ş i
co nsoli darea conştiin ţe i n aţ i ona l e.
Acest interval istoric est.e mai puţin cunoscut şi uneori
greşi t Înţeles clin ca uza unei insuficiente cercetări. De multe
ori sintezele de istoric trec rap id de la perioada lui Constant in Brîncovcanu . i Dimitr ie Cantemir la perioada e roică a
lui Tudor. Se obişn uieşte a se identifica perioada domniilor
fanariote cu o „e tap ă n eagr ă" a istoriei naţionale, care nu a
adus nimic În patrimoniul poporu lui român . Această mentalitate îşi are or igin ea În Încep uturile istoriografiei româneşti d in perioada paşopt i sta ., i p ostpaşop tistă (Bogdan Petri ceicu Hasde u), care cl in raţi uni pol itice, ju stificate În acel moment istoric, consid era u secolul XVTJI ca un hi atu s.

Este meritul lui Nicolae lorga de a fi r eabilitat perioada
fa nari otă subliniind continuitatea evo lu ţ i ei sociale, politice ş i
culturale din aceasta per i oadă 1.
Istoriografia marx i stă a preluat la încep ut În mod necritic aprecierile negative as upra acestei perioade, nere u şin d să
s urprind ă complexitatea fenomenelor clin intervalul 1714-

18212.
Abia ult imele sinteze, baza te pe anali za aprofundată şi
m ul t il aterală a epocii istorice, au reu ., it să descifreze progresele epoci i, în special pe plan soc ial şi cultu ral3. Acelora. i
cauze li se datoreş te . i sărăc i a de lu ră ri despre creaţi ile artistice ale secolului al XVII J-lea, cercetarea fenomenu lui cu ltural-a rtistic oprindu-se În general la epoca ele explozie cu lturală ce a coincis cu domn.ia lui Constantin Brîncoveanu (16881714 ). Manifestăr il e ulterioare au fost şi ma i sînt Încă coniderate ca sim pic prelungiri În timp ale acestei fecunde per ioacle,4 cl:ir această exp li caţ i e este doar parţial valabi lă şi
N. Iorga, Histoite des Ronmains ec de la Roman.ile Orien1 cde,
1940, vo i. VII, p. 1- 'l 7, 19- 37.
2 Istoria României, vol. III, Bu c ure şti, 1964, p. 340- 352.
3 lstotia României, Co mpendiu , Buc u reşti , 1970, p. 237-239; fs/otia
popomlni româ11, Bu c ureşti, 1972, p. 184- 187.
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voi. IV, Bu c ure ş ti, 1936, p . 13- 17; G. Ionescu, Istoria arhitectrtrii în
l<omfw·a, B u cu re ş ti, 1.937, p. 204- 205.

Fig. 1. Vedere generală a ansamblului V ăcă re şti.
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ea ign o ră o serie de realităţi noi, care ap ar după 1714. Dezvoltarea obiectivă, social ă, În care veriga princip al ă era ridicarea ş i consolidarea unor noi paturi, ca şi pă trunderea unor
elemente so cial-spirituale din a fară , trebuiau să-şi pună pecetea pe evo luţi a a rti s ti că ro m â n e ască .

tre, În locul zis Văcăreş ti - avt Îm pod obit w frumuseţea cuven ită după cerin ţa bis e ricească pe care şi pentru înalta noast ră evlavie şi dumnezeiască rîvnă către sfîntul M ormînt am
afi erisit-o patriarlm l-vti cetăţii l erusab mdvti" 10.

Actul conse mnea ză: m o ş iil e cu care este În zes tr a tă mănăs
tirea „chiar moşia Vă că reş ti/or care este în j vtdeţu l Il fo v uhti
în care s-a clădit şi acea mănăstire a no as tră" . . . şi m o ş i a
Suruia din jude ţul Teleorman 11 .
Se p are to tu şi că zidul de .in c intă se te r mi n ă abia în 172 3,
cînd Raidu Popescu con semne ază: „lntr-aces t an s-ait iesprăvi t
şi zid -vtl măriei sale de la Văcăreşti de jvtr Împrejur, prernm
s-a1-t văzut şi ait m ai aclabts mă ria sa mănăs tirii şi a ceas tă milă
ca să ia În toţi anii din vama tîrguhti Burnreştilor din partea
domn easâ i d in cît or ieşi al treilea ban" 12. Acel aşi lucru
rezultă şi din scri soarea lui N icolae Mavrocordat către patriarhul Ierusalimului, din 14 iulie 1723, În care se a ra tă c ă
„ .. . s-a isprăvit Înconjitrul sfintei mănăs tiri " 13.
Sf in ţirea m ă n ăs tirii avea să a i b ă loc ceva mai tîrziu, în
1724, cu un fa st ce trebui a să sluj easc ă întă ririi presti giulu i
ct itorului. Ceremon ialul este descri s în a mă nunţi me de R adu
P opescu „ . . . într-acest an la septembrie 13, d uminică, leatz,tl
7233, a tîm osit M ă ria Sa Nicolae Vo dă M avrocordat biserica
Măriei Sale de la Văcăreş ti, pe care Măria Sa au zidit-o clin
lem elie, măn ăs tire frumo asă .şi Împo d obi tă cu toa te cele ce se
cade. fosă la aceas tă tîmosire ait fost m itropolitul ţă rii Kir
Danil şi alţi arhierei străini, şi ait adus Măria Sa şi pe episcopitl ele Buzău, K ir Stefa n şi pe toţi egitmenii ţă rii depre
la toate mănăs tirile, şi preoţi mitlţi din Burnreşti, şi clepre
la ţară .. ." 14 . Era firesc ca domnitorul să fo losească evenimentul pentru a-şi î ntă ri p o z iţi a intern ă , Într-un moment în
care o parte a marii bo ierimi, n e mul ţ umită de .represiunile
aoestuia, din prima domn ie, Încerca să- l înde p ă rte ze, ori entîndu-se spre curtea imp eri al ă de la Viena 15.
Din relatarea acestui episod, de un interes deosebit este
pasajul În care se arata: „ D itpă aceea snindu-se d omnul în
case c1-t arhiereii, cu boierii s-ait bitcurat cu toţi şi au fă cut
m ese mitlte, de ait o sp ăta t toţi arhiereii" 16. Este o indic aţ ie
asup ra exi stenţe i , la 1724, a unor con strucţii reprezentative
pentru locuit În interiorul m ă n ăs tirii, numite în catagrafiile secolului X IX „case patriarh iceşti " În ami ntirea pro babil, a
trece rii pe aici a patriarhului Hri sant N ottara În septembrie 172717.
Rezumînd , ·putem considera că avem date pentru a afirm a
că pr imei faze de co n s trucţi e 171 6-1724 - îi ap a r ţ i n:
bise rica, casa d o mn ească, pri mul zid de incinta şi probabil

* * *
Dup ă moartea lui Brîncoveanu şi dup ă efemera domnie a
lui Ş te fan C antacuzino, tronul Ţării Rom â neşti este ocupat,
la 25 decembrie 1715, de primul domn fa nariot, Nicolae
Mavrocordat. Acesta domnise mai înainte şi în Moldova, trei
saptamîni în 1709 şi apoi p atru ani, între 1711 şi 1715. Om
de mare cultură, rod al ci v ili zaţie i eteroclite a Fanarului,
Ni colae Mavrocordat n u a fos t indiferent la istoria şi civili zaţi a ţarii la tronul că re ia fusese numit de P o artă . Mai
mult, el s-a s imţit dator să-şi justifice preze nţ a ca domn al
unei ţă ri ce nu era a lui. Astfel, cronicarul ofici al al domnului, R adu Popesc u, prim eş te p o runcă a- l prezenta descendent al lui Alexandru cel Bun5. Nicolae Iorga este cel care
ses i zeaz ă perfect d o rinţa lui Nicolae Mavrocordat caracterizîndu-1 astfel: „O m de În altă cultură, el d orea laudă pentrn
sine, dar În ţelegea să fi e pits În legă tură rn înfăţişarea trerntu.lui ţării peste care ajunsese a domni "6.
Mănăs tirea Văcă reş ti este oglindirea m a teri ală a acestei dorinţe a primului Mavrocordat. în suşi gîndul de a ridica o
măn ăs tire do mn ească era preluarea unei tr adiţii adînc înră
d ăcinată În istoria ţă rii . Dup ă cum observa Nicolae Iorga,
ctitori a se făcea „ după cele m ai bune datini ale ţării cit tendin ţa ambiţioasă de a Întrece tot ce s-a fă cut În arhitectura
ei" 7 • D e aici şi explicaţi a pă stră rii planului tradiţion al de
m ăn ăs tire do mne a scă, ce - şi are originea În Biserica epi s cop al ă
de la Argeş . D ar Nicolae Mavrocordat amplifică formele,
pe de o p arte influenţ at de dimensiunile con strucţiilo r constantinopolitane, iar pe de alta pentru c ă Încearcă să sugereze
printr-o con s trucţie grandi o asă ceea ce În fond nu exista : tră i
nicia şi forţ a unei domnii.
Locul p e care se ridică m ănăs tirea, inclus în secolul al
X VIII-iea în mo şiile domneşti, este de mai veche vie ţuire .
Prima atestare do cumentar ă a satului Vă că reşti o avem din
1576, cînd un act aminteşte de un anume Corn an - pî rcă
lab din Văcă re ştiB.
Etapele ridicării mănăstirii oglindesc instabilitatea politică a perioadei istorice respective. Con strucţia mănă stirii începe în primele luni ale celei dintîi domnii muntene a lui
N icolae Mavrocordat (25 dec. 1715-14 nov. 1716); ea este
Întrerupta de evenimente nefavo rabile domnului (acesta este
luat prizonier de c ă tre trupele habsburgice ce ocup ă temporar Bucureştiul) şi co ntinu ă În 1719 cînd N icolae Mavroco rda t îşi reia tron ul.
Aceasta, dacă este să dăm crezare pisaniei bisericii care
a rată că Nicolae Mavrocordat „ . . . mutîndu-se din do m nia
ţ:ării Moldovei în scaunul domn iei Ţării Ro mâneşti, den[tr Jii
năstav ul Sfin tei Troiţe ait în cepi~t-o fii nd leat 72 24, punînd
tem elie şi zidind pînă la un loc. I ar apoi, de pe jude căţile lvti
Dumnezeit cele nepricepute la oam eni, fiind pe acele v remuri
răz bo aie în tre împ ărăţii şi răz me riţe În ţa ră s-ait întîmplat de
s-ait luat oş tile împărăţiei nemţilor cu to ată îm părăţia casa
măriei sale şi l-au d us de l-ait ţim1 t În A rdeal p înă ce s-au
Împ ă cat împărăţiile : iar ditpă-ace cu ajittornl Sfintei Tro iţe
l-ait trimis de acolo cu mul tă oaste . . . şi din pronie dumnezeiască l-au cinstit împ ărăţ·ia iarăşi cu scaunul domniei Ţă rii
Româneşti .. . " 9 •
Mănă stirea p are a fi aproape gata În iunie 1721 , cînd ctitorul o Înzes trează şi o închin ă P atriarhiei de la Ierusalim .
„Deoarece deci bogata mi lă a lui D umnezeu ne-a învrednicit şi pe noi a ridica din tem elie o sfîntă mănăstire .. .
afa ră din Oraşul B ucureşti, care este scaim al d omniei no as-

s tă reţi a.

A lă turi de casele do mn e ş ti, s tă r e ţi e, paraclis şi turn clopotniţă, incinta mai Îng l o bează pe trei din laturile sale (nord ,
vest ş i sud) clă diril e m ănăstireşti: chiliile grupate pe laturile
de vest şi pe cea de nord În jum ătatea sa ves tic ă , o tr a p eză
pe latura de sud şi , În co lţurile de nord-vest şi sud-vest, cîte

o cuhnie. Toate acestea sî nt precedate de galerii pe arcade,
deschi se la origine, afl ate Închise cu z id ă ri e şi geamuri În
momentul Începerii res ta ură rii. Din doc umente şi descrieri,
reiese că singura l a tură ca re avea o galerie pe do uă nivele
era cea de est, care În globează la eta j paraclisul. În rest, clă
dirile ansamblului, - cu excepţia celor reprezentative şi a
turnului cl op o tniţa - se d es făşoa ră pe un singur nivel, actualul nivel II f iind ad ă ugat dup ă 1856, Întrucît catagrafia din
acest an - ultim a pe care o p ose dă m - nu-l m enţionează .
O probl e m ă s pec i al ă o relevă turnul clop o tniţe i . Din punct
de vedere logic, turnul ar f i trebuit să existe În ac e astă prim ă
fază, închizînd astfel zidul de incinta.
Problema dată r:i,i turnulu,i cLop onniţă r ămîne de elucid at.
Co n s ideră m că cercetarea a rh eolo g ică şi de arhitectură ar
putea da un răspun s la ace a st ă Întrebare, oricum ceea ce
E. Hurmu zaki , Documente privitoare la Istoria R omânilor, Bucu1917, voi. XI V, partea a II-a (1716- 1777), ed. N. Io rga,
Nr. DCCL, p. 872 (în co ntinu are H urmuzaki).
11 Ibidem, p. 873.
12 Radu Popescu, op. cit., p. 95.
13 E. Hurmuzaki , op. cit., doc. cit., p. 885 .
14 Radu Popescu, op. cit. , p. 138- 139.
15 D. Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţerei
M1mtenesci şi a Moldov ei, trad. de G . Sion, Bu cu re şt i , 1859, vo i. II,
p. 185 .
16 R adu Popescu , op. ci.t., p. 139.
17 Hurmuzaki, op. cit., XIV/2, p. 923 , nota 1.
10

reş ti ,

5 Radu Popescu, Cronica Ţării Româneşti, „Magazin istoric pentru
Dacia", vol. IV, 1848, p . 93 .
6 N. Iorga, Cultura ro mână sub fanario ţi, Buc ure şti, Socec, 1918,
p. 93.
7 Idem, Istoria Bu cureştilor, Bu c ure şti, 1939, p. 123.
s Dornmente privind Istoria României, B. Ţara Romti neas că, sec. XV l ,
voi. IV, Bu cu re şti , 1952, ar. 274, p. 274.
9 Al. Elian, Ins crip ţii.
medievale ale R omtini.ei.. O raş1t ! B ucureşti. ,
voi. I, Bu c ure şt i , Ed. Academiei R.S.R. , 1965, p . 43 5.
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vede m as tă z i este o modificare din secolul al XIX-lea, prin
s u p r aî n a lţa r ca sa într-un st il „bastard, neoclasic şi Empire" 18 .
I mp o rt an ţ a pe care domnitorul şi cei din jurul să u aveau
s-o dea m ă n ăs tirii Văcă reşti este ilu s tra tă şi de cerer ea ce se
face , În 1729, că tre p atriarhul Ierusalimului, Hrisant N otta ra,
de J se tri m ite un eg umen aces tei mănăst i ri , sp ec ifi cîndu-se
„dar să fie o faţă inaintată la treapta arhieriei, cîci acesta e
sco /ml ,~i socolin ţa a înă lţatului nostru d omn ... " 19 . 1n 1730
mitropolitul Anani a de Be thleem este numit egumen a l m ă
nă riri i Văcă reşti2D .
Interesante sînt stihuril e lui Mitrofan Gri go r aş I eromo na hul În care este desc ri să mănăs tirea: „Nicolai, htmina În ţe
lep(:ilor, descendente liti A lexandru M avrocordat, acelui Înţe
lept in t oate Exaporititl .. . a pits bazele din temelie a acesLHi t:empht, pu-ternic, zidindu-l cit muri înalţi şi edificîndit-l
cit co lumne de petre sculptate, pe care se rezimă toată pu terea
arcadelor si /Je care s tă tot cercul titrlelor. Cu poar tă săpată
cit f lori de micpm ele de f er asigură interiorul . . ." 2 1. în
1730 ctitorul mănăstirii moare şi este Înmormîntat la Văcă
rq ti În nao sul bisericii 22.
Fiul să u , Const antin Mavrocordat, .î i urmează la tronul
Ţării Româneş ti pen tru o dom ni e n es i gură ce a fos t întreru pt ă În mai m ulte rînduri. Acesta a dat o i mp o rtan ţă deose bi t'i m ănăstirii Văcă reş ti d esăvîrşind ansa mblul monastic.
Astfe l, el cons tru ieş te o a doua i nc intă m ă n ăst irii şi ri d i că
pa racl isul de pe latur a de răsă rit 2 3. D apontes a rată În a le
sale „Ephemerides D aoes" : „Co nstantin fait bâtir ime seconde
cnceinte au. monastere ele Văcăreşti, et elever Hn e cha pelle
sous l'invocation de saint N icolas". Sec ret arul lui Con st antin Mavrocordat a rată în co ntinu are că aceste lu c ră ri, care
s:: săvîrş i se ră În anii 173 2-1733, s-au făcut la recoman darc.1 lui Nico lae Mavroco rd:at. Aceasta reiese ş i din pisani a p araclisul ui 24 .
M ai mult decît atÎt, din analiza pisaniei reiese că temeliile
r a.r~ cl is ului fu sese ră pu se .~nte ri~ r:. „fiul ;i m oşte n itont l tron~
htt zn lo cul acestor temeiu a cladzt şz a mfrumuseţat cu bogaţii , zidind şi pridv or În patru c olţu ri " 25 .
Interesant ş i semnifi cativ pen tru evo luţi a m enta lităţii din
acea p e ri oa d ă este faptul c ă pisania p araclisului este scri să în
limba g reac ă. Const antin nu mai simte nevoia, ca tată l său ,
să sublinieze l egă tur a dintre el ş i societatea ro m â nească .
P araclisul este p andant turnului cl o p o tniţă, asigurînd principiul o rgan izării geometri ce regulate ce apare p entru prima
-0ar ă la ctitoria brîn cove n ească de la Hurez 26 . Avem ş i astfe l marcate cele d o u ă limite ale seriei mon umentelor br:încove neşti , Văcă reştii fiind cea s upe ri oară.
P aracl isul constituie o remarca bil ă realizare arti stică , fiind
poate ală turi de b i se rică ş i de casa do mnească cel mai re u ş it
obiectiv al m ăn ăs tirii din punct de vedere arhitec tonic. Ca o
materi alizare a a mpli fi că rii influ enţei orientale pot fi sublini ate coloanele cu so.lzi, rezolvare rar Întîlnită la m onumentele noastre. S f inţ '.rea capelei avea să ai b ă loc la 17 fe bru arie
1739 în prezenţa domnitorului Constantin Mavrocordat 27 .
Astfel , reaEzarea paraclisului c unoaşte mai multe etap e, fapt
explicat de desele mută ri din tron ale lui Constantin. A stfel,
dacă lu c ră rile Încep încă În prima domnie muntean ă a acestuia (1731- 1733 ), pisania este pu să În 1736, iar s finţirea
are loc la începutul lui 1739, deci În a doua sa domnie
(173 5-17 41) . Se o b se rvă că aceeaş i cau ză - instabilitatea
p o liti că ~ a determinat realizarea În et ap e atît a ctitoriei
lui N icolae Mavroco rdat , cît şi a fiului său.

În ceea ce priveşte necesitatea celui de-a l doilea 'zid de
in c i ntă, co n si d erăm că treb uie l ega tă de inte n ţ i a domnitorului de a t ransfo rma mă n ăs tirea în r eşe din ţa d o mn ească ş i
dec i de necesi tatea do tă rii ei cu o serie de dep e nd in ţe. în orice
caz, ridicarea unui al doilea zid de i nci nt ă în timpul lui Constantin Mavrocordat nu poate f i pu să la în d o i a l ă .
Acestea sînt ce le do u ă etape a le d esăvî r şirii co mplex ului
de la Văcă reşti. Am înd o u ă po t fi pri v ite unitar ca expres ie
a a cclvticişi program, ca materi ali zare a unei anume mentalităţi . Ceea ce vedem ridica t Între 1716 şi 1739 este „monumen tul p ur ". Modifică rile ulteri oa re const ituie istori a mon umentului .
Mănăs tirea Vă că reş ti avea sa ioace un rol im portant. Se
pare că începe să fie co n s ide r a tă cea mai î n se m na tă m ă n ăs
tire din ţară. Pe aici se op reau oaspe ţii de se am ă a i domnului ,
veniţi de la sau mergîn d spre ca pitala Imperiului otoman. De
obicei, Văcă reştii er au ult imul po pas Înai nte de a a junge În
B u c ure şti, căc i er a „cale de o oră de oraş '" . ( „ . .. clas Kloster
Vakarest, eine Stunde weit aitsser Bitkarest . .. " 28) . Î n că la
1723 fun cţiona o şcoa lă la Văcă re şti . Aceasta reiese dintr-o
însemnare de pe un manu scri s În ca re se vo r beş te de un an ume
dască l Antoni e de la şcoal a de la Văcă reşti 29 . E l este un a şi
aceeaş i p er soan ă cu Antonius Strat igos, ce fu sese t ri m is cu o
b ur să în Apus de domn itorul Con stantin Brîncoveanu3D. De
altfel, va f i trimis În 1728 de că tre domnul Ţă rii R o m â n eşti
în Moldova, la cererea lui G rigo re al II -i ea Gh ica3 1.
În casa d omn ească N icolae Mavroco rd at a organizat o
marc b ibli o tecă cuprinzînd numeroase rarităţ i bi bli of ile,
care i-a u atras invi di a capetelor Încoronate di n A pus, În special a c ur ţii franceze. Bibli oteca reunea un num ă r im p resionant de că rţi ş i manuscri se32, dintre ca re unele fu sese ră achi z i ţ i o n a te de ta tă l domnului , Alexandru Exaporitul , altele de
domn în s u şi, iar o p arte p rovenea d in ves tita b ibli o tecă a
sto lnicului C onstantin Cantac uzino de la M ă rg in eni , ce fu sese
confisca tă de domnie înd a tă dup ă ucidera sa. Astfel, biblioteca de la Văcă reşti p oate fi reco n s tituită pa rţi al În pri mul
rînd pe baza reunirii fon dului de că rţi care s-a aflat În p oses ia stolni cului.
Izvoarele m enţi onează exi s tenţa ~i ac ti vitatea un ei tip ografii la Văcăreş ti În anii 1741-1 74 233. De altfel, În 1776,
G herm an egumenul mănăs tirii trimitea prin negustorul B aşa
Di mitri e p atri arhului Hr1is·a nt „ . . . cărţile de iertare ce le-am
tipărit aice " 34.
Se p oate spune astfel că la mijlocul seco lulu i al X VIII-lea
ex ista un compl ex cultural cvas iin stituţi onali zat, a că rui activitate n u a putut rămîne fă ră urm ă ri pentru evo lu ţ i a spiritualită ţii româ n eşti .

Ctitoria do mne ască a lui Nicolae Mav rocordat şi-a p ăstr a t
locul de frunte printre celelalte mănăstiri ale Ţă rii Rom ân eşti .
Astfel, egumenul să u avea să joace un rol important În a doua
jum ătate a secolului al X VIII-lea, fiind un fel de „coordonator " al m ănăstirilor închinate şi to tod ată dep oz itarul av erii
acestor a. D e altfel, domnul Alexandru Ipsilanti dă dea la
26 iunie 1776 egumenului de la Văcă.r1eşti, În p ăstr a1r1:::, a verea
tuturor m ănăstirilor închinate3 5• Urmarea im ediată a acestei
aeţiuni o constituie raportul de la 26 august 1776 Întocmit de
către acel aşi egumen şi înaintat patriarhului În care se dă
seama asupra diverselor afaceri vizînd m ănăs tiri Închinate
din Ţar a Românea scă36 .

V. Drăguţ, Mănăsti rea Văcăreş ti şi locul ei în context1ţl artei din
„ B.M.I. ", 2/1971,· p . 35.
19 E. Hurm uzaki, op. cit„ voi. XV/2, p. 1 034- 1 035,
nr. DCCCCXCIII.
20 Ibidem, nr. MVII, p. 1 04 8.
2 1 C. Ierbiceanu , Cronicari greci carii atţ scris despre epoca fanariot. ă , B Li cu reşti, 188 8, p. 127.
22 Al. Elian, op. cit„ loc. cit.
23 C. Dapontes, Ephmerides Daces, 01J Chronique de la guerre de
quatre ans (1136-1 739 ), Publice, traduite et annote par Emile Legrand,
Paris, 1861, voi. II, p. XLIV- XLV.
24 Ibide m; Al. Elian, op. cit„ p. 440-441.
25 Al. Elian, op. cit „ p. 441.
26 V. Drăguţ, op. cit„ p. 36.
27 C. Dapontes, op. cit „ p. 185 .
18

E. H urmu zaki, op. cit„ vo l. XIX/2, nr. LIV, p. 34.
Ibidem , X IV/ 2, nr. DCCCLIX , p. 885.
30 N . Iorga, Istoria învăţăm1 ntului, B u cu reşti , 1971, p. 29.
31 E. Hurmuzaki, op. cit„ nr. DCCCCLX II, p. 995.
32 Catalogul bibliotecii mănăstirii Văcăreşti , la Hurmuzaki, op. cit„
voi. XIV/2, p. 1 040 şi la N . Iorga, Ştiri nouă despre biblioteca Mavro28

Ţara Româ n ească,

29

co rdaţilor şi despre viaţa muntenească în timp1tl lui Constantin Vodă
Mavrocordat, „Analele Academiei Române, Memoriile se eţiun i i istorice",

seri a a III-a, t. VI/ 1927, p. 135- 170.
33 N . Ho do ş , I. Bianu, Bibliogra fia românească veche, Bu c ureşt i , 1904,
vo i. II, pp. 54, 55, 61; N. Iorga, Istoria învăţămîntului . p. 36.
34 E. Hu rmuzaki, op. cit„ voi. XIV/ 2, nr. MCCLV, p. 1 250; V. A.
Urechia, I storia Românilor, Bucure şti , 1891 , voi. II, p. 443 .
35 E. Hurmuzaki, op. cit„ voi. XIV/2, nr. MCCXVI, p. 1 226.
36 Ibidem, nr. MCCLIV, p. 1 247-1 269, nr. MCCLXX, p. 1 2661 268.
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Perioada de înflorire a mănăst irii a fost curmată de răz
boaiele ruso-turce al căror teatru de lupte s-a aflat chiar în
Împrejurimile sale. Prima ciocnire militară de lîngă Văcăreşti
dintre armatele celor dou ă imperii se plasează în an ul 177037.

* * *
Centrul de greutate al ansamblului îl con stituie biserica,
la dimensiun i care dep ăşesc toate celelalte biserici
muntene.
Arhitectura sa repre zintă „o adevărată sinl eză a principa-

concepută

lelor construcţii religioase din Tara Rom ânească pe in ter-val d e
mai mu.lte secole" 36.

Biserica a fost pictată În timpul lui Nicolae Mavrocordat,
acesta arată Într-un act că „ ... a Împodobi t-o c1-t frumuseţea cuvenitti, după ce rinţa bise ricească ... "39.
În catagrafia din 185 6 se menţionează că „biserica este
căc i

t:ot cea veche, Însă pe dinăimtru z vtgrăvit din nou peste tot" 4D_

Deci, la mijlocul seco lului al XIX-lea a avut loc o acţiune
de repictare a bisericii, care este atestată şi de existenţa mai
multor straturi de pictură.
Casele domne şti au fost folosite încă din v remea lui Constantin Ma vro.cordat ca re şedinţa domnească . Astfel, în 17 40
Jean Claude Flachat, aflat la Văcăre şti, le denume şte „La
maison d e Plaisance dit prince" 41. La începutul celei de-a doua
domnii a lui Alexandru Ipsilanti, acesta va folos i casele dom neşti ele la Văcăreşti drept re şe clinţă42.
Casele domneşti preluau planul ele palat brîncovenesc, locuinţa propriu-z isă aflîndu-se „pe o pivniţă cu dovtă beciitri
d ed es;tpt" , după cum menţionează catagrafia din 185643. Aş a
cum reiese din aceeaşi descriere, ele se compuneau dintr-un „salo1i cit şapte f erestre, geamuri şi fi are, ză brele şi jahtzele ... " şi din „ şap te odăi mari şi mici, bolte cu trei săliţe
,5i o plimbătoare, pardosite
faţa

în

cit

scînditri. d e brad".

caselor do mne şti, catagrafia din 1845 m e nţiona „un

corido r mare cu scări de pia tră săp aţi, care comunică cit galeria
ce trece pe din aintea paraclisitliti. Dint r-acest coridor coboară
În rnrte o scară d e piatră" 44. Acest aspect, p ăstrat ş i astăzi,

fi av ut aceste con s trucţii dintru Început.
la 1740, acelaşi Flachat, obişnuit cu arhitectura pe verOccidentului sp unea: „il ressemble plvtS d es casemes
qit' im monaste re" 4 5. Geometria seve r ă a întregului complex
1-a făc ut să remarce acest fapt, dar mai departe el apreciază
porticul „qiti reg ne tout autour de la covtr et qiti y form e
d eux belles galeries" 46 . Iar despre biserică spune că este cea
mai frumoasă din lumea o rtodoxă 4 7.
În 1775, În plină perioadă de prosperitate, m ă n ăst irea are
un litigiu cu locuitorii oraşului Giurgiu, care reve ndică m oşia
Suraia „de la care mănăstirea culegea 2 OOO de lei amtal" 4B.
în 1784 m ănăstirea este afectată de un incendiu, dup ă
cum reiese dintr-o scrisoare a egumenului49.
în 1786, la Văcăreşti va fi găzduită lady Craven ca re
ne vorbeşte „ . . . d'im coiment grec, don t la covtr in terie1,tre,
trebuie

să-l

înc ă
ticală a

a

a

belle et spacieitse est entovtree d' ime clo ître avec d es arcad es
gothiqitcs" (sic!)5D.

în 1793, Von Reimer, membru al unei ambasade ruse ce
mergea la Poartă, aminteşte de „frvtmoasa mănăs tire Vtică
reşti"51.

La Începutul secolului al XIX-lea, mănăstirea suferă de
pe urma deselor războaie ruso-turce. Ea este pe rînd ocu3 7 Ibidem, voi. XIV/ 2, nr. M CCV, p. 1 209; D. fori no, fstoria Daciei, p. 168 - 169.
36 V. Drăguţ, op. cit. , p. 36; tot ai ci se fa ce o aprofundata a nali ză

a planu lui bisericii ş i legătura cu planurile altor ctitorii anterioare.
39 E. Hurmuzaki, op. cit., vo i. XV/ 2, nr. D CCL, p. 672.
40 Bibli oteca Academiei R.S.R. , Seqia manu scrise, mss. ro:11 . nr , 727,
f. 38.
41 N . Iorga, Ştiri no11ă . .. , p . 148 .
42 V. A. Urechia, op. cit. voi. VIII, p. 713 .
43
Bibliote.c a Academiei R.S.R ., M sse, mss. rom. nr. 727, f, 38 v.
44

45
46

47
46
49
50

Ibidem.
N. Iorga, Stiri nouă
p. 166.
fbidem.
Ibidem.
N . Iorga, Ştiri nouă . .. , p. 148.
E. Hurmuzaki, op. cit., voi. XIV/2, nr. M CCXXVIII, p . 1 226.
Vo_yage de Milady Craven
Constantinople par la Crimee en

a

1786, ~ari , 1789, p. 260.
·
51 H. vo n Reimer, Reise <Ier rnssisch-keiscrlichen Gesancltschaf t a11
die othomanische Pforte im Ja hr 1793, Petersburg, 1793, voL II, p. 133.

pată fie de armatele ţari ste, fie de cele turceşti. A stfel , este
ocupată

de armatele

rus eşt i

În l 805

şi

180752.

măsuri pentru repararea mănăstiril o r Cotroceni ş i Văcăreşti, destinate să servească drept „cartier"

In 1822 se iau

celei mai mari p ă rţi din garni zoană53.
,fo 1802, În urma puternicului cutremur de pămînt cc a
afectat Întreaga Muntenie, se prăbuşise turla de peste naos ;
ulterior a fos reconstruită din lemn , dar în timp şi aceasta a
clisp ă rut 54 . Turla de lemn exista la 1836 şi 1845, dar nu mai
e am intită În 185655. Un alt cutremur care a afectat m ă n ăs
tirea Văcăre şti a fost cel din 1838, cînd s-a u produs mari
fisuri la biserică şi la casele domne şti55_
Din secolul al XIX- lea datea ză trei catagrafii ale mănăs
tirii Văcăre şti . Prima datea ză din 1836, dar se ocupă mai
mult de averea m o bil ă a mănăstirii57. în 1845, anul ce lei de-a
doua catografii, Încep lucră ri de reparaţii ce se Întind pe o
perioad ă de 11 ani. Ele sînt conduse de arhidiaconul Iov . În
acest interval se repictează biserica58.
După înăbuşirea revoluţiei de la 1848 a urmat perioada
dublei ocupaţii turco-ţariste. Acestei epoci i se datoreşte începutul declinului ctitoriei Mavrocordaţilor de la Văcă re şti . în
toamna lui 1848, are loc pentru prima oară transfo rmarea
mănăstirii În temniţă politic ă . Aici trebuiau aduşi p arti cipanţii la revoluţie. Iniţiativa aparţine generalului Li.iders,
comandantul armatei ţariste de ocupaţie . Astfel, Într-un ordin
se menţiona: „Excelenţa sa Generalul Luders prin no ta din
21 fac e cunoscut căimăcămiei că pentru aşezarea arestaţilor
politici şi a roţii de caravtlă găsind îndemănatică mănăstirea
Văcă reşti, a {;?onmcit să se mute acolo mîine cei aresta/:i În
mănăstirea

P umbuita " 59.

D e asemenea, ordinul prevedea ca Departamentul C redinţei să ridice imediat odoarele m ăn ăs tirii. Totu ş i , multe dintre acestea au fost pierdute. Aici au fost deţinuţi numeroşi
participanţi la revo luţie, dintre care fruntaşul revoluţion a
rilor Popa Şa pcă, membru al primului guvern provizoriu format la 9 iunie pe Cîmpia de la Islaz. în perioada 18481868 Văcăreştii şi-au menţinut atît funcţia de mănăstire , cît
şi, efemer, cea de închisoare. În 1868, Văcăreştii devin Închisoare permanentă6D. Astfel, mai bine de un seco l, Bucureştii
au fost privaţi de unul d:ntre cele mai frumo ase monumente,
iar cercetarea ştiinţific ă de istorie, istoria artei ş i arh ite c tură
a fost practic lip s ită de un monument cheie pentru Înţel ege rea
procesului artistic românesc.
În această perioadă s-au efectuat la m ă n ă stirea Văc ăreşt i
o serie de reparaţii. în februarie 1863, Într-o scrisoare c ă tre
ministrul C ultelor se semnalează că „F ortuna ce au da tit În
zilele trecute au d ezvelit u parte din Înv elitoarea bisericii mari
des pre altar, precum asemenea şi la casele cele mari, s p ă rgzn
cht-se v reo do wz.eci de geamvtri . . . " 61. În vara lui 1864 se
termină repar aţia acoperişului de tinichea de la „ .. . casele
mari CÎltt şi după Biserica din Mănăstirea Văcăreşti . .. "62 . Dec.i

Între 1856 şi 1864 se în locuise acoperişul de olane cu cel
de tinich ea. O nouă furtun ă, În februarie 1865, produce noi
deterioră ri monumentului: „ ... d ezvelirea bisericii Văcăreş ti,
azvîrlindu-s e tinicheavta d upă bis e rică , stricînd1;,-se şi cîteva
jghiabitri, ditpe la streaşină. Asemenea şi d e la t urla mare a
căz ut o bitcată de tencuială din năuntru de la pantocrator" 63.
Ştiind că
formaţie

turla de zid s-a prăbuşit Încă din 1802, această inne conduce la ipoteza că o nouă turlă, poate din
lemn, reconstruit ă Încă o dată , după 1956, a fost pictată.
În 1867, se se mnalează existenţa unui mare depozit de
tutun al Regiei Statului în beciul casei domne şti 64 . Un raport
52 E. Hurmuzaki , op. cit., vo i. XIX/ 2, nr. DXXXVIIJ, p. 434 ,
nr. DXLII, p. 438.
53 fbide m, voi. XVI, nr. MMXIII, p. 1 06 1.
54 V. Drăguţ, op, cit., p . 39, nota 8.
55 l3ibli oteca Academiei R.S .R ., M sse, mss ro·11. nr. 727, f. 29.
56 „B uletinul Societăţii Româ ne de Geografie" , III/ 1877, p. 90.
57 Biblioteca Academiei R. S. Ro:n ânia, Msse, mss. rom. nr. 727,
L 20; Arhiva i sto ri că centrala, Fo nd Ministerul In strucţiunii, dosar
137/ 1845 ,
56

59

fbiclem.
Dornmente privind anul 1848 în

Tă rile

Româ11e ,

Bucureşti ,

vo i. V, p. 294- 295 ş i urm.
60 Arhiva i sto ri că centra.la, Fond cit., do sar 129/ 1864.
61

62
63
64

Ibidem.
fhidem,
Arhiva isto ri că centrală, Fond cit., dosar 129/ 1864, f. 27.
fbidem, f. 68 v.
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l 903,

al un ui tehnici an din 2 martie 1867 obser va „ ... am văz it t

· o realitate, nu a tît de fericită, este şi re zo lu ţia pusă de
mini·s1tru.l Instruqiu n ii pe a eas.t ă :>OI'~so1 are (.mini.snru care nu
em alt ul decît Titu Maioresc u): „La d osar, nefiind bani" . Pe
de o p arte conştiinţa necesităţii conse rvării mesajelor materiale
ale tr~c utului , pc de al ta lip sa de fondu ri p entru astfel d e

că mt mtmai învelitoarea ele tinichea clitpă casele principale
a f ost vătă ma tă clin can za vîn t itrilor, clar În mare parte
chiar şi căpriorii clinpre imă rn arterele ele scînclnri sîn t săl tate
din lornl lor; Asem en ea şi acop erămîntH l galeriei ele ală turi a

s1,t f eri t În mai mitlte părţi " 65.
1n 1868, Mini sterul de Interne, d evenit beneficiar al monumen tului , cerc planurile mănăst irii „ca să se înlesneasc.'l la
lucrarea cc v oim să fac em pentrn a ad uce lo calvtl În chesti1,m e
într-im aclevt'lrat stabiliment ele închisoare "66.
Ac um va începe se ria de cons tru cţii specifi ce noi i funcţiuni cc va altera treptat spiritul mon um entului . C redem că
ceea cc aparţine peri oadei de dup ă 1868 p oate f i consider ată
con s tru cţi e para z itar ă ce trebui e în l ă tur a tă de procesul de resta urare. (Este vor ba În primul r înd de unele constr u cţi i din
a ripa s u c.l i că a in cintei mănăstireşt i .)
În t imp cc se construia o serie pe corpuri n o i, d egr adarea
monumen tului contin ua. în a ugust 1869 se vorbea de defectarea u şilo r de fier ale bisericii mari , care i e şi seră din tocul
lor . a,rn cît mt se mai p1-itea deschid e şi Hmbla prin ele"67.
Starea p recară a p a racli sului constitui e obiectul a m ai
multe rel atări de la Încep utul deceniului 8 al secolului trecut.
Astfel, î n a ugust· 1871, p ri marul Buc ureşti lo r dup ă o v i zită a
m ă năs t irii t r ansfo rma tă în penitenc ia r ce o făcea „at ît penlrn
ci observa curăţe nia, cît şi solid itatea clădirilor " relata minist rul ui C ultelor „că paraclisul clin f1mclitl rnrţii amenin(:ă să
cacl,1 f iind sprijinit pe cleclesvtbt cu bîrne d e lemn . .. " Foarte
intere s antă ni se pare rema rca acelui aşi primar: „acest paraclis pe lîngă, că comple tează încon jurnl rnrţii esle şi ele o
ar hit c c l mă antică, care trebiiie conservat cit religiozitate"6°.
O prob ă se mnific ativă pentru ideea de respec t În faţa m onumcnrclor istori ce. Dar po a te tot atît d e semnifica tiv ă pentru
65

I bidr111.

(6

I /; idem,

!/;idem,
0a lhid('l/1 ,

67

r.
l'.
r.

acţ1un1.

în iulie 1872 se arată ca imine ntă demola rea pridvoru lui
par aclisului ; la fel În 1873, Într-o no tă ce p urta se mn ă tura
primului ministru Lascăr Catargi69 . Din ceea ce observăm
as tăz i re z ultă că s- a r en un ţat l a dărîmarea lui , fiindcă pridvo rul ce îl vedem este contempon.n cu restul par aclisului .
De un interes deosebit sînt ştirile despre gr ă dinile ce Înconjura u m an ă ti rea. Evidenţa unor vi i ş i livezi p e acest deal ne
es te se mn al ată de doc um ente încă de la finele secolului XVI 70 .
Această gr ă din ă a persistat şi dup ă ctitoria m ă n ăs tirii7 1 ş i În
parte există şi as tă z i. O rest a urare fid elă ar merita reamen ajarea gră dinii pentru a se crea un spaţiu amb iant În sp iritul
istoriei monumentului.

* * *

Rczum înd datele istori ce expu se, conch idem că ele ofe ră
premi se ş tiin ţifi cc pentru restaurarea monum entului. Avem
data rea tuturor ob iectivelor im po rta nte ex istente, care, în
ciuda unor tran sform ă ri recente, în cea mai mare parte din
perioaJda interibeli1că, p a•sU!'e:ază stru1ctura ori.g,inrn ră .
I sto ria m on umen tului nu se poate Înche ia fără a aminti
luna octombrie 1973, cînd ansamblul Văcă reşti a fost dezafectat de folosinţa sa neadecvată şi r ed a t circuitului ştiinţifi c.
Se făcea un act de dreptate cult urii româ ne şti. R estaurarea
Complexului de la Văcăreş ti şi transfo rmarea sa Într- un ansamblu cultural va avea impli caţii majore p e p lan ş tii nţi fic,
e ducaţi onal şi turi stic.
G9 [ bic/em, f.
70 Docmne11te

75.
92.
103 , 104, 110 , 114.

,-o l. V,
71

Bu c ure ş ti,

130.

privi11c/ Tsto :ia României B. ]"ara

f\ rhiva i sto ri că c entr:i.l ă, Fond . cit. , dos:i. r I 29 / 186 4,

Fi g. 2. M:i. re:i.
t.,

'

Ro •nâllcască,

1952, nr. 17, p. 26.
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pivni\ ă

sec. X \l / ,

r. 32 .

a C:i.sei

Domne ş ti.

CERCETAREA, RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI*
arh. LIAN A BILC IURESCU
P lasat o dinioară În afara B u c ureş tilo r , pe un deal ce
domina intrarea d insp re sud În Capitală, Într-o zo n ă de livezi
ş i vii, ansamblul fos tei m ănăstiri Văcă reşti reprez intă o ep ocă
de apoge u În c re aţi a meşte rilo r fo rm aţi la şc oala artei şi arhite'Cturii brînc ove n eşti .
Acest mare ansamblu se s itu ează as tăz i Într-un sector al
Capitalei în plin ă dezvoltare, În imedi ata apropiere a ca rti erului Berceni , Între şoseau a Văcăreşti şi şosea u a Olte niţe i. Ampla zo n ă verde a no ului Parc al T ineretului , ce se va ex tinde
şi În sp aţiul de proteq ie al monumentului, va cuprinde d o u ă
mari creaţii ce oglindesc v rem urile În care au fos t ridicate:
epoca co ntemp o ran ă re preze ntată de P alatul Spo rturilor şi
C ulturii ş i epoca de culme a artei tradiţion ale, reprezentată
prin ansamblul Văcă reşti .
Monumentul ne în fă ţi şează as t ăzi bogata lui istorie, cu
toate tr an sfo rm ă rile şi adă ugirile efectuate de-a lungul v remuril or, În funcţi e de destin aţiile multiple pe care le-a avut.
C u toate m o difică rile suferite, structura o rigin a lă se p ăs tre ază
În cea mai mare parte nealte r ată, inte rvenţiile ulteri oa re compl etînd şi amplificînd co n s trucţi a iniţial ă (fig. 1).
Văcăreştii reprezintă cel mai mare ansamblu monu mental
ridicat la noi În ţară. Cronologic, este ultima mare o p e r ă a
arhitecturii tr adiţion ale, ce co ntinu ă amplificînd şi îmbogă ţind
arta şi arhitectura brînco v e nească. A nsamblul este conceput
larg, generos, Încadrat to tu şi în sistemele clasice de comp oziţi e prin simetrie şi echilibru, ideea de do min a ntă arhitectural ă fiind urm ă rită prin dimensionarea amplă a s p aţiil o r şi
volumelor, prin ampl asamentul pe un teren înalt, cît şi prin
co ncepţia verticalelor multiple ale turlelor şi turnurilor, în
total 19, ce marcau net silueta m o numental ă a ansam blului .
Deco raţi a s culpturală, În pi atră, c ompu să din coloane cu
capitele şi baze bogat tratate, brîie În tor s ad ă, balustrade trafo rate, profilatură co mplexă î mbrăc ată cu motive fl orale,
modenatura din că rămidă cu reli efuri fo arte deosebite, sistemele îndrăz neţe ale rezolvă rii elementelor de rezi s ten ţă cît ş i
deschiderile şi înălţimile mari ale bolţilo r , masiv itatea elementelor de s u s ţine re din cără midă în contrast cu zve lteţea
stîlpilor de pi atră, sînt caracteri sticile ansamblului monumental
Văcăreşti şi contribuie la Încadrarea lui printre crea ţiil e de cea
mai mare valoare ale arhitecturii ş i artei ro mân eşti .
A v înd în v.eder,e măie1s;tJri a cu caire a fos t oon1oep U1t, locul de
pr.im 01rdil11 pe caire î,l ocup ă În caid11ul val-01ri1lor de arită ?i
arhitectură, cît şi amplo area deose bită şi imp o rtanţa I ui ca
operă de artă şi arhitectură situată în Capitala ţarii , ansa mblul Văcăreşti a constituit obiectul unui proiec t compl ex de
restaurare, reconstituire şi punere În valoare.

„

Ansamblul Vă căreşti se compune din do u ă incinte ce au
front continuu construit parter şi etaj, cea mai mare avînd
În centru biserica; el acop e ră o s uprafaţă to tală de cca 3 ha.
Incinta mare a monumentului a fo st ridic ată - în cea
mai mare p arte - sub domnia lui Nicolae Mavroco rdat , Între
1716- 1723, pe plan rectangular, urm ărind principii clasice
de echilibru şi repartiţie a volumelor, cu o axă princip ală de
comp oziţie est-vest m ateri aliz ată în această prim ă ep ocă prin
turnul clopotniţă şi bi serică . Intrarea princip al ă În in c intă se
efectua prin partea de vest, pe sub turnul clop o tniţă. Simetri c
faţă de acest ax compo ziţio n al , tot sub Nicolae Mavroco rdat
se ridică în colţul de nord-est Casele Domneşti şi În colţul
de sud-est Stăreţi a ; de asemenea se construiesc În nord-vest şi
sud-vest do u ă cuhnii simetrice, urm ă rind o comp oziţi e aproape
ide ntică . Între aceste cuhnii situate în colţuri ş i turnul clopotniţă, pe toată latura de vest, se ridică dou ă corpuri de
chilii ce aveau portice spre interiorul incintei.
în aceea şi perioadă , pe latura de nord, izolat de Casa
D o mn ească şi de cuhnie, se situa un alt corp de chilii, de
asemenea cu portice spre incintă. Simetric, în faţa acestora, pe
latura de sud, s-au ridicat o mare tr apeză şi cîteva î n căp e ri
cu caracter go spodă resc, precedate de portice.
Constantin Mavrocordat continuă opera tatălui său , rididnd la 1735 paraclisul în c ap ătul axei est-vest, legat prin
galerii eta jate spre vest de Casa Domnească şi spre sud de
Stăreţie . în aceeaşi epocă se construie şte incinta mic ă în
vestul incintei mari, avînd caracter gospodăresc. Axa prin-

cip a lă

de co mp oz i ţie este m arcată În continuare pr.int~- u n.
fo i şor, situat în centrul laturii de vest a 111 c1nte1

tu!1: cu
m1c1.

jumăta te a secolului al X IX -iea se aduc un ele
structurii edificiilor i n iţi a le ale ansamblului, amp lificîndu-le to to dată prin construirea spaţi il o r r ă m ase libere pe
latura de nord Între grupul de chilii şi cuhnie, cît ş i spre Casa
Domn ească; se ridică etajele peste cele do uă corpuri de chilii
de pe latura de vest a incintei mari , etajul pe latura de no rd
şi cel de-al treilea ni vel al turnului cl op o tniţă, toto dată se
reco nstru iesc cl ădirile din incinta mi că .
1n secolul X X, în ambele incinte se ridi că noi construq ii
şi se fac am e naj ă ri p entru neces ită ţile penitenciarului , ur mă
rindu-se to tuş i, în general, p ăs tr a rea structurii vechi a mo numentului . Tot În această p e rio a dă se eta j e a ză latura de sud
a incintei mici ş i se ridi că un al doilea zid cu turele de p ază
ce În co njură tot ansamblul.

fo prima

m o dificări

*

Baza ştiinţific ă a elabo rării proiectului de restaurare ş i
a punerii În valoare a monumentului au constituit-o ce rcetă ril e de a rhi vă 1 ş i arheologie2, cît şi ce rcetă rile de isto ri a
artei şi arhitecturii. O pondere deosebit de importantă au avut
cercetă rile de arhitectură pe monument decap ări , sondaje,
de mo l ă ri în surîn să legătură cu săp ăturil e arheologice. S-a
urmă rit continuu descoperirea elementelor originare de arhitectură, con s trucţii şi decor aţie .
fo lumina rezultatelor obţinute În urma ce rce tă rilo r complexe de a rhitectură efectu ate direct pe monument, a ce rce tă
ril or de istori e şi arheologie3, cît şi de istoria artei ş i arhitec-

turii , vom prezenta în continuare fazele succesive de co ns trucţie, m o difi că rile şi adă ugirile suferite de-a lungul ti mp ului de an samblul monumental Văcă reşti , cît şi propunerile de
restaurare, reco n strucţie şi punere În valo are.

CASA DOMNEASCA
Casa Domnească , unul dintre cele mat importante edifi cii
ale ansamblului, s ituată În co lţul de nord-est al incintei mari ,
datează din prima mare p eri oadă de con s trucţii , aceea a lui
Nicolae Mavrocordat.
Structura o rig inară, compu să din pivniţe , p arter şi eta j,
este m en ţinută aproape integral, ne alter ată decît în mică
măs ur ă prin intervenţiile ulterioare, fiind astfel cel mai autentic p alat domnesc de fac tură brîn co vene ască p ăstr at pî n ă
astăzi.

Gîrliciul pivniţei , ce coboară În p antă, are o boltă cilind ri că şi conduce În jos spre două compartimente: cel dinspre
vest acoperit tot cilindric şi spre monumentala pivniţă pe plan
p ă tr a t dinspre est, cu un stîlp masiv În mijloc, acop e rită cu
p atru calote sferice de scărcate pe pandantivi ş i apoi p e patru
arce masive, ce le agă stîlpul central de p ere ţii laterali (fi g. 2).
Cele dou ă Încăperi de la parter adiacente pivniţelor , au, cea
mai mare o boltă cu penetraţii, şi a doua, probabil o fos tă
că m ară, o b oltă cilindrică .
Aceste piv niţe cît şi parterul, cu zidurile şi bolţile lor,
se păstrează din prima fază de construcţie a clădirii , netransform ate.

Cerce tările efectuate la p arter au relevat ferestrele şi u şile
iniţi al e cu ş_p ale ţii evazaţi şi gheremea din lemn masiv, Îngro -

pată în zidarie, cît şi pardoselile vechi din cărămidă sub cele

actuale de beton, cu mozaic turnat.
S-au descoperit, de asemenea, arcul din cărămi zi speciale,
cu profil compus, al intrării în pivniţă şi şpaleţii evazaţi ai
acestei intră ri şi , ceea ce este deosebit de interesant, grinda
o rigin a ră, ori zontal ă din lemn masiv de stejar ce constituia
• Fotog rafi ile au fost executate de Marin Gheorghe.
1 Documentele de arhivă integrale au fost puse la di sp ozi ţia autorului de Livi u R otm an şi Monica Breazu, fi ind comunicate în sesiune a
ştiinţ ifi că a D .M.I. A. din mai 1974. Pe ace astă cale le aducem mulţumiri
pentru colaborare. Interpretarea acestor documente În textul articolului
apar ţine autorului.
2 D atele istorice şi arheologice :rn fo st furnizate de Liviu Rotman,
Panait I. P anait ş i Cri sti an Ţi co.
3 Cer ce tă ri le arheologice s-au desfăşur a t în paralel cu cercetarea de
arhitec tură a monumentului, sub con ducerea lui Panait I. Panait ş i
Cristian Ţico .
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nul faţadei nord, cu arcade rezemate pe coloane de cărăm idă
octogonale, cu cîte două deschideri laterale, şi trei pe faţada
principală (fig. 1.0, 11). Parterul loggiei era acoperit cu gri11zi
de stejar, ale căror l ăcaşuri ele Încastrare au fost găsite În peretele exterior nord al Casei Do.mnqti (fig. 13 ). 1n zidul de
incintă norei se găsea o poartă pe unde se putea ieşi În exterior, parterul loggiei, acce ibi l numai din gră dină, folosind
probabil ca loc de o dihn ă şi adăpost .
La etaj, loggia repeta În partea ei decroşară din lini a. ge_:;
nerală a faţa dei de nord deschiderile parterului. Ea conturna
la acest nivel ş i spre inte ri orul clădirii, formî nd astfel un
pătrat În plan. Deosebit de interesantă a fost descoperirea a
două capitele-console, decorate cu registre de ove şi frun ze
de acant (fig. 12). Aceste console aparţ in eau ultim elor travei
laterale decroşane ale l1oggiei, la l ucrări l1e w!1ueiri1o:ar1e de cionstruqi~ find înzi:dite şi păst1 rate aisnfol, asicunse pmviri,i, pe
locul lor iniţial. Este de menţionat faptul că un a dintre coloanele loggiei, cu un capitel identic cu cel al consolelor, a
fost refolosită în secolul al XIX-lea la refacerea foişorului
dinspre incintă al Case i Domneşti (fig. 14 ). Urmele bolţilor
loggiei au fost de asemenea descoperite pe pereţii ei laterali (fig. 15).
În cursu l ce rcetă ril o r s-au descoperit fragmente de tencuieli ori ginare din interi orul şi exte riorul Casei Domneşti,
realizate din var cu cîlţi, În grosi me de cca 1 cm. S-a găs it
de asemenea co rni şa originară din cărămidă profilată, compusă dintr-un tor, o friză dreaptă şi un profil sfert de cerc.
Întreaga cornişă a fost pictată „al fresco" cu motive flor ale
de factură br.încovenească, fre scă din care s-au păstrat mai
multe fragmente pe faţada de sud (fig. 16).
Deasupra ferestrelor s-a descoperit o corni şă reali za tă din
cără mi z i format jum ătate de cerc, Încadrat de cîte un şir de
că r ă1nizi ori:wntale (fig. 17). De101s, eb~t de i1111ne1 rtesantă este Iiezolvarea acestui profil la colt, unde cărămizile În număr de
cinci sînt di spuse în formă de evantai, fiecare fiind confecţionată în alt tipar, În funcţie de înclinaţi a faţă de planul

buiandrugul golului, perforată şi teşită Într-un anumit fel pentru a permite montarea unor scrip eţi şi funii cu care să se
coboare butoaiele În pivniţă. Cercerîndu-se pardoseala pivniţei
mari , s-a scos la lumin ă un trotuar din că rămidă de-a lungul
pereţil o r laterali şi Împre jurul stîlpului central, pard oseala
c upr insă Între aceste trotuare, fiind iniţial din pămînt bă tut.
Pardoseala de cărăm idă ce se vede astăzi În cele do u ă pivn i ţe datea ză dintr-o epocă recentă.
De remarcat este şi construcţia ferestrelor pivniţei, relevată tot prin cercetările de arhitectură (fig. 3 ). Ferestrele au
deasupra, spre exterior, un element de rezistenţă orizontal cu
rol de buiandrug, reali zat din cărăm idă pe cant; corespunză
to r grosimii acestuia, tot spre exterior, şpaleţi verticali neevazaţi. Partea dinspre interior a ferestrei are parapetul te şit, şpa
l eţ ii evazaţi şi , deasupra, penetraţia c ilindrică În bolţile pivniţei.

E taj ul a fost comp us iniţial pentru a adăpos ti do u ă apartamente ş i unele spaţii pentru recep ţie şi o dihnă. Ce r cetă rile
de ar hitec wră, efectuate direct pe monument, confirm ate de
documentele de arhivă (aici menţionăm catagrafia din 1845,
sc ris ă Înaintea marilor reparaţii de la mijlocul seco lului al
XIX-lea) ne fac să putem stabili planimetria şi rezo lvarea
iniţi al ă a spaţiil o r cît ş i prefacerile din secolele XIX şi XX.
Intrarea la nivelul etajului se efectua din foişorul de pe latura
de sud a Casei Domneşti, printr-o u şă cu supralumină descoperită În cursul cercetă ril o r ; ambele aveau şpaleţi i evazaţi şi
erau terminate În partea s up erioară prin arce în mîner de
coş. Această uşă deschidea accesul sp re o Încăpe r e alungită
centrală, boltită cilindric, ce avea pe ambele părţi cîte două
mari saloane acoperite cu bolţi cu penetraţii (saloanele sînt
menţionate în catagrafi a din 1845). Din încăperea centrală,
prin două coridoare mai Înguste, boltite tot cilindric, se efectua trecerea sp re cele dou ă apartamente: cel dinspre vest compus din do u ă camere avînd bolţi cu penetraţii şi cel dinspre
est, comp us t ot clin două Încăperi boltite cu penetraţii şi cu o
umblătoare a că re i bo ltă, constru ită din arce suprapuse retrase, crea o bază octogcna lă pentru o turl ă de ae ri sire. Prin
cercetare s-a u găs it de asemenea toate go lurile origin are de
u şi ş i fe restre ale eta jului , cu şpaleţii evazaţ i , terminate cu
arc În mîner de coş.
Spaţiile create În Casa Domnească er au completate prin
două elemente de arhitectură bogat tratate , un fo i şo r sp re interiorul incintei la sud ş i o loggia sp re nord cu vedere sp re
gră dini . Ex i stenţa lor în faza in iţi a l ă a Casei Domne şti a fost
relevată prin cercetările complexe de arhitectură şi arheologice. Pe baza elementelor descoperite a fost p os ibilă reconstituirea fidelă a structurii lor În plan şi elevaţie, atît la parter
cît şi la eta j. Menţionăm că atît foi , ()ru l cît şi loggia a u fost
refăcute complet În ~eculul al XIX-iea.
Foişo rul se desfăşura iniţi al pe un plan pătrat, avînd la
parter trei arce masive, cîte un ul pe fiec are l atu r ă, ce descăr
cau pe două pile de zid ărie (fig. 4). A rcele erau decora te sp re
exterior cu profilatură reali z ată din cărăm i z i sfe rt de cerc.
S-au descoperit fragmente din aceste arce profilate, ce păs
trează Încă tencuiala o riginară din va r cu cî l ţi, cît şi cele
două pile originare cu fundaţiile lor (fig. 5, 6 ). Parterul foişorului era acoperit cu patru grinzi mas ive de stejar, ale căror
l ăcaşuri se păstrează pe peretele sud al Case i Domneşti.
Etajul foişo rului avea cinci coloane cu cap itele (fig. 7), fu suri
ş i baze bogat tratate, s u s ţinîncl cîte două arcade pe f iecare
l atură. Spre peretele Casei Domneşti er au Încastrate două
console cu aceeaşi deco raţie florală ca şi celelalte cap itele ale
coloanelor. Un brîu sculptat cu motive vegetale sublinia etaj ul foişorului ce avea şi 'parapete traforate de piatră.
Fragmente din aceste elemente sc ulptate au fost descoperite În cursul cercetărilor . Fo i şo rul era acoperit la etaj cu o
boltă cu pene traţi i , ale cărei urme au fost descoperite pe peretele de sud al Case i Domneşti (fig. 8).
Scara de acces la etaj era deta şată de foişor în partea ei
inferioară şi se de sfăş ur a În două r ampe; una era perpendiculară pe Casa Domnească, apoi urma un palier ş i rampa a
doua, adosată faţadei Casei Domneşti. T raseul ş i forma scă rii
au fost determinate prin cercetările fundaţiilo r şi ale zidurilor
de elevaţie originare păstrate (fig. 9). Din treptele vechi de
piatră se mai p ăstre ază numai un a În treagă, restul fiind fragmentate.
Cercetarea de a rhitectură pe monument a făcut cunoscută
şi loggia de prim ă e pocă, si tuată în partea de nord a Casei
Domne şti . Aceasta avea la parter un portic decroşat din pla-

faţadei.

Aceste co rni şe ale fere strelor au fost distruse prin cioplipărţilor decroşa te faţă de planul vertical al faţadelor, cu
excepţi a uneia sing ure, de pe faţada de sud, la care se menţine chi ar şi tencuiala o ri gin ar ă clin var cu cî lţi ş i care s-a
p ăs trat deoarece a fost inclu să ulterior În podul galeriilor
arcate.
Cercetînd eta jul, s-a u găsit urmele unor pardoseli din
lemn şi din că ră midă hexago n ală şi p ă trată. Umplutura de
peste bolţi era din că rbu ne de lemn.
Prin sondajele arheologice s-au stabilit nivelele de călcare
origi nare la parter - la cca 80 cm sub nivelul actual - ş i
s-au scos la lumin ă fragmente din trotuarul de cărămizi ce
înconj ura clădirea În partea dinspre incintă.
Structura ş i elementele prezentate pînă a1c1, pentru pivniţe, parter şi etaj , corespund epocii prime de cons tru cţie a
Casei Domneşti, aceea a lui Nicolae Mavroco rdat. Vom reven i asupra problemei fo i şorulu i (sud) dinsp re interiorul incinte i mari şi asupra loggiei din norei, deoarece au fost comp let modificate În secolul al XIX-iea.
A doua epocă ele construcţii la Casa Domnească datează
clin vremea lui Constantin Mavrocordat, care încearcă să
îmb un ătăţească dispoziţia iniţială a planului, prin crearea unei
mai bune funqionalităţi. Astfel, el le agă fo i şo rul de sud al
Case i Domneşti, printr-un şir de galerii arcate, cu parter ş i
etaj, de Paraclis, realizînd astfe l o monumentală cale de circulaţie acoperită. Coresp un zător faţadei de sud a Casei Domneşti, pornesc di n foişo r cinci deschideri ale acestor galerii
arcate, care apoi îşi schimbă traseul sp re Paraclis, urm ărin d
zidul de incintă de pe latu ra de est. Cele cinci deschideri
menţionate, aveau la parter arce În plin cintru, la eta j arce
treflate, sprijinite de stîlpi cu se cţiune circulară, realizaţi din
cărămizi format sfert de cerc. As tăzi etajul celor cinci travei
ale galeriei coresp un zătoare Casei Domneşti a dispărut, fiind
înlocuit În secolul XX cu o construcţie din lemn. S-au determinat prin cercetări lăcaşurile În care au fost .î ncastrate capetele grinzilor de la planşeele de lemn de peste parterul şi etajul acestora.
În aceeaşi perio a dă , se montează la ferestrele etajului ancadramente profilate din piatră şi la u şa cu s upralumină de
la foişor se amplasează un bogat ancadrament sculptat.
Tot în această etapă de construcţie se ridică un zid despărţi1 ti0r În ca.paful cori1domlui aipaiDtamerntului de ves't, cu
rea
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Fig. 3 Fereastră di n piv ni ţa asei Domne ş ti, cu
buiandrugul origina r reali zat clin d ră111izi pc
cant.

Fi g. 4 F rag111enrul unui arc ongrn ar de la parteru l foişorul u i sud al asei Do111 n eşti, cu ten cuia la veche din var cu cîlţi. In pri 111 plan,
arcul profilat al in trării în pi vni \:ă, ase 111 ă n ător
cu arcul fo i şo ru lu i .

scopul de a crea şi aici o umblătoare sep arată . Corespunză tor
ace te.ia, alip i tă fa.p dei de v.est a Caisei D omn eşui, se cons tr weşte o hawa b oJ·tiTă, cc co1111uJl ~ca cu LL11 .amp lu si ~tem
de canali zare ce este În prezent În curs de cercetare.
A treia ep ocă ce l asă urme ev idente în tru ctura p e care
o avem a tăz i la Casa D o mne a scă se s itu ează spre mijl oc ul
secolului al X IX-lea. Prin ce rce tă ri , s-a relev at că logg ia
o ri ginară din nord a fo st de m o la tă, atît parterul cî t ş i eta ju l,
şi a fos t recon s truită integr al, reutilizîndu-se numa i fund a ţiifc
i n i ţ iale. Ce rce tă ril e au demonstrat că la p arter a fos t c reată
o încăp e re, cu u şi şi fe restre, b o ltită cu trei b o lţi
ve ll a";
la eta j s-a d ă rîm a t ceea ce fu sese În secolul a nteri or loggia,
închi zîndu -se sp a ţiul spre ex teri or, printr- un perete cu ş apte
fc re tre termin ate cu arce în plin cintru (fig. 18); te.rodata
s-a demolat peretele ce d esp ărţea fosta logg ie de corid o rul
p aralel din sp atele ei şi de asemen ea b o lţile a tît din logg ia
cît şi din acest corid or. Prin m o difi că ril e adu se, s-a o bţinut
un mare salon, spre nord, acop erit cu pl a nşe u drept cl:n grin z i
ele stejar . .Acest salon este me n ţion a t În catagra fi a clin 1856 :

„a

„1.m salon, reparat, şi :t.1.igrăv i t din nobt cvi şap te ferestre cu
geam1.iri, fiare şi zăb re le şi jal1a ele şi d ouă sobe n oHă , trei itşi
În d oi.tă canat1.iri ... ".
To t În secolul al XIX-lea, În să în a inte ele 1845, e reface
foi. orul sud al Casei D o mneşti , deo arece În ca tagr afi a clin
acest an es te menţi o n a t : ,„ . . pe din ainte pridvor mare cvt
şas e stîlpi de p iatră să p aţi .. .·'. Fo i şo rul desc ris în aceasta
cat agr afie es te cel pc care îl vedem as tăzi , şi care are Într-adeva r „şase sL ilpi de piatră săpa("i" (fig. 19). înainte ele 1845
se d emo lează complet foi şorul initi al, c con struiesc noi fun d a ţii În p aralel cu cele iniţi ale şi , co mpletînclu -le , se urm ă
re şte ca prin noua plani me trie fo i şo rul să includă şi scara de
acces la etaj protejîncl-o ub acop e riş. N oul foi şor re utili zează
ce le cinci co loane a le fo i şo rului original cu cap.iteleJe decorate
amplu cu motive flor ale, fu surile ş i bazele; a şasea colo an ă
În ă este I u a tă el e la fosta logg ic cli n n ord , a l că re i capitel,
total dife ri t el e celelalte, este orn amen tat cu regi ti:e ele ove
ş i frun ze el e acant, ca şi co nsolele loggiei, cc se văd azi În zid
(fig. 7, 12, 14, 19).
To t în ecolul al X IX-lea, atunci cîn cl se demo l e ază loggia
şi fo i şo rul de prim ă e p ocă, se demonteaz:.l şi anca dramentele
ele pi atr ă sc ulpt a tă ele la u şa de acce la eta j ş i ele la toa te
fe res tre ]~ etajului . O mare y arte. din accs5e, el~ rne nre de pi a ~r.ă
sculptata au fost clescope nte pnn cercetan. E le a u fos t ut1l1 zatc ca materi al ele con s trn eţ i e în zidurile p e care e rezema
sc ara ridi cată în se olul al XL -lea p entru n oul fo i şo r clin
~;.:d. jn 111 oiozu i cc co n titL:;a umrlutura de sub acea tă sca r ă ,
cît ş i la intrarea i'n pi vn iţa, s-a descop erit o mare cantitate
ele fr agmente de pi atră s culptată de la balu strade, profilaturi ,
capitele, brîi e etc.
î n a doua jum ă tate a secolului al XIX-lea şi În secolul
r
se aduc mo difi că ri planim etriei ş i structurii i ni ţ i a le a Case i
Domneş ti în vederea a m ena j ă rii penitencia rului ; se modifici:i
u ş ile şi fe restrele, se sch imbă co mplet fini sajele, se d e m olează
ce le cinci deschideri ele la eta jul galeriilor arcate cc făcea u

Fig. 5 Frag111e nt profilat al arcul ui origi nar al
foi şo ru l u i cup rin s 1n zidu rile ridica te 1n sec.
X JX , la re co nsrruq ia fo i şo rul u i.

le gă tur a

sp re foi şo r şi se înlocui e c cu o con s tru c ţi e din lemn
e fa c în interior ins tal a ţii modern e.
Prin proi ectul ele rest aurare se urm ă reş te readu cerea Case i
D o mn eşti la aspectul p e ca re l-a avut În v remea lui Nico lae
ş i Co nstantin M avrocordat, folos ind şi valorifi cîncl toa te
elementele descop erite prin cercetare, analizate ma i sus. Stru ctura planim e tri că ş i sp a \:ial ă p ăs tr at ă , cît şi bogatele elemente
de a rhite ctură şi deco raţi e origin are adu se la lumin ă prin cerce tăril e compl exe efe ctu ate, permit, ca prin restaurare şi recon tituire să se o bţin ă o imagine a ase i D o mn eşti , foarte
apropi a tă de cea o ri ginar ă , o bţin î ncl În fin al un autentic şi
mo num ental p alat domnesc (fi g. 20, 21 , 22, 23).
S TĂ RE'fIA

Din aceeaş i pri mă ep ocă de co nstru q ii , cea a lui Nicolae
Mavrocorda t, datează şi Stă re ţi a sau „casele eg um eneşti " situate în c olţul ele sud-est a l incin tei mari , ridi cate tot pc parter ş i eta j (fi g. 27). Ce r ce tările au relevat pLa nim ctri a ori gi
n a ră : la p arterul Stă reţie i er au do u ă în căpe ri cu do u ă săli şi
p roba bil cu o umblă to are, în fa ţă, spre in c intă, av încl un
p on:i c cu opt aDoaclc, bolcit (fig. 28). La p arter, toate încăpe
ril e erau acoperite cu pla fon dDept. Eva jul se compunea cli n
tr-un sa lon cu şapte feres tre, cl eterminaue În cursul ce r.c e tă
ril or (fi g. 29), lîn gă ca re er::i s itu a tă o În că p e re ele locuit, În
fa ţa că re i a era o sa lă şi o umblato::i re; enjul avea un p orti
cu opt a rca de spre incintă (fig. 27, 30), cc se c- .~ ;ninu a ş i lateral spre vc t cu trei arca de (fig. 31). P orti c 11 de pe la tura ele
vest a fos t inclu s în con stru q iil e efectu ate ulteri o r ş i a fos t
rclcva r prin ce r ce tă ri . A u fo t descoperite şi gla furile ele piatr ă
co nti nui a~eza te p este p ar ap etul p orticului la etaj . A rcadele
panu ului ~:Înr În pli n cintru, ale et ajului trefl ate cu ac ol a d ă
b t)a rtea up crioară şi sînt r eze mate atît la pan er cî t ş i la
etaj pc coloane de seqiunc c ircul a r ă r ea li zate clin că r ă mi zi În
f J rm ă ele sfert de cerc. To t etajul, atît Încă pe rile CÎ t ş i porti cul , a u fos t acoperite cu pla fon cu grin zi el e lemn.
S-a u gă it, atît la p arter cît şi la eta j, golurile ori gin a re
ele la u ş i ş i feres tre, ele tip brîncovenesc. Este de remarcat
fa ptul că la p a rter toa te fe restrele sînt aşezate spre interi orul
incintei, spre exterior ori entîndu-sc numa i ferestrele eta jului .
A u fost adu se la lumină tencuieli ori gin are exec utate cli n
mortar ele v ar cu cîlţi . A rcadele p orti cului , la eta j, p ăs trează
urm e ele culoare p e tencuielile iniţi ale, ce sublini au accentuînd
fo rm ele de arhitec tur ă.
în seco lul al XIX-lea, se adu c m o difică ri în plan ul etajului ş i se re nunţă la fe res tre~ din p~e ~ o rt~c ~le sa lo n~1.lui.
i n secolul XX, se efectueaza o noua re 1mp arţir e a s p aţnlo r
la p arter ş i etaj, se m o difi că co mplet golurile originare şi
fi ni.sajcl " Sp re es1t, vest şi p a1rţ ia l sp~e nor d se nicL:1că contmq ii noi cu p an er ş i etaj cc î n g1l1o b e.ază clă.di.roea Sita.r1eţ i c i ,
distru gîncl to to d a tă clem ente ori gin a re valoro ase (fi g. 27, 28
29, 30, 31).
R e taurarea prevede readucerea edificiului la as pec tul iniţial prin refa cerea elementelor deteri or ate sa u distru se, pe
baza rezultatelor ce rce tărilo r cît ş i dega jarea S tă reţi e i de co n-
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Fig. 8. Urmele bol\ii cu pene traţ ii de la etajul
foişo rului Case i Domneşti (faţada sud).

Fi~. 6. Fundaţi a ş i f ragment din pilierul o ri ginar de zid al pa nerulu i foişorulu i Casei D omne ş ti (d reapta ) cărora li. se adaugă , fundaţia ş i
zid:lri a de elevaţie de sec. XIX, sup ra puse peste
cea o ri ginar ă (stî nga).

struirea pl a n şe ului de p este parter din beton armat cu traverse
metali ce.
Re staurarea prevede refacerea modenaturii deteriorate, a
co rni şe i originare, demolarea fr ontonului, reconstituirea balu stradelor traforate din piatră şi a turlei, deschiderea arcadelor de la parter, cît ş i refacerea pardoselilor originare clin
piatră (fig. 23).
GALERIILE ARCA TE
Galeriile arcate sînt contemporane cu paraclisul ., i se desfăşo ară de-a lungul zidului, pe to ată latura el e est a incintei
mari. A u fo st construite pe parter ş i etaj cu scopul ele a
crea paţii acoper ite pentru circ ul aţia ele la Casa D omnească
la Paraclis şi de la Stăreţie la Paraclis. La parter, se de s fă
şoară arcade În plin cintru (fig. 34), 1a eta j arcade treflate
(fig. 35); ele reazemă atît la parter cît şi la etaj J?C stîlpi de
că r ăm idă cu secţiune circul ară realizaţi din c ărămizi sfert de
cerc. Spre Casa Domnească sînt 15 arcade, spre Stăreţie 18.
Cercetarea de arh itectur ă a relevat sistemul de acoperire originar al acestor galer ii. Peste parter se desfăşoară o boltă
c ilindrică contin u ă, cu penetraţii în dreptul fiec ărei arcade,
cu excepţ i a ultimelor trei arcade sp re Casa Domneas că, unde
bolta se op rea făcîncl loc unei scări cc ducea la etaj. Pe toată
lun gime a, zidul de incintă est, construit anterior, a fost spart
pentru crearea lăc a., urilor de în ca trare a bol ţii cilindri ce
(fig. 34) .
Am menţionat deja că, spre nord, galeriile arcate făceau
legă tur a cu foişorul Casei D o mneşti prin alte cinci deschideri.
Peste etaj ul galeriilor arcate era aşezat un planşeu clin grin zi
aparente ele stejar, profilate, dintre care unele e mai p ăs
trează ş i a stăzi. Tot prin cercetare s-au descop erit feres trele

stru q iile recente parazinrc. Prin re raurarea Stă r e ţiei, incinta
marc a monumentului cîşt i gă un alt clement major, un al
doilea palat cc partic ip ă În plu s la c reşte rea va lorii "intregulur
ansamblu (fig. 21 , 20) .
PARACLISU L
Pe latura ele est a inc intei man, 111 prim ă epocă, cea a lui
Ni colae Mavroco rdat, s-a ridicat doar zidul ce înch ide spaţiul inte ri or ş i , se pare că la mijlocul lui, coresp un ză to r axei
ele comp oziţi es t-vest, înoepe no t auunci şi cons1ll'uirca Par:iclisului.
În peri oada ur mătoare ele const ru cţii , sub domnia lui
Co nstantin Mavroco rclat, se ridi că Paradi ul, pe dou ă nivele ,
parte r ş i etaj, cu pridvor desc hi s atît la parter cît şi la etaj
(fig. 32, 33) . Planul, structura b olţil o r parterului ş i etajului ,
pridvo arele de la parter ş i etaj sînt cele ori gina re, p ăs trate
aproape ne sc himbate pîn ă a s tă zi; de asemenea , goluril e de
u şi ş i f er,~1s.rr,e CÎ<t ş i mo dena·t ura faţJJdci. Corn~şa a sufori r
mod ifi cări În secolul al XIX-lea fiind refă cută clup ă model
clasici.zant. Frontonul de ·acee aşi factur ă a fost adă u gat pe
faţada el e vest tot în aceas t ă p e ri oadă.
T urla ori g inară dărîrnîndu -se, a fost în loc ui tă În ecolul
al X IX-lea cu o turlă din scîncl uri înve lită În tablă . Balu stradele origin are clin piatră ale pridvorului au fo st demontate,
fiind înlocuite cu altele clin fier forjat. Se pă strează, săp a te
În piedestalele coloanelor ş i la nivelul pardoselii, l ă ca şele În
ca re se fixau piesele de prindere ale balustradelor ele piatr ă .
Starea de degradare a pridvorului a du s la efectuarea
un or conso lidări la s fîrşitul seco lului al XIX-iea şi În secolul XX, ce constau clin ob turarea cu zid ă rie ele că rămidă a
arcadelor ele la parter, montarea unor centuri metalice, conFig. 9. Fu nd a\i il e ş i fragmente din elev:i~ia că
rii o rigin are a C ase i Domneşti.

Fi g. 10. U rm a a rcadei de NE de la pane rul
logg iei Casei D o mn eşti (peretele N) .
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Fig. 11. Fragment de co l oa nă oc togo nal ă de
la parterul loggiei Case i D o mn eş ti , a şez a tă pe
o bază p ă trată.

situate la et ajul galeriilor arcate în z idul d e in c intă, corespunză toare tot celei de a cincea deschideri.
S-au găsit fragmente de tencuieli exec utate din mortar de
var cu cîlţi , cu porţiuni de decor pictat p olicrom, cc se Încadr a În elementele de a rhitectură ale galeriilor.
C ele 15 arcade dintre Par aclis şi Casa Domn eas că au fo st
demolate aproape integr al În secolul XX, cercetările arheologice sco ţîncl la lu m ină bazele tut uror coloanelor distru se. Tot
În ultima p e ri oadă, galeriile arcate au fost amena jate În
spaţ ii pentru p enitenciar, fiind Închise În interi orul un or construqii recente. Totodată, s-au adus prejudicii mon umentului
prin demolarea parapetelor dintre coloane la etaj, crearea de
noi goluri p entru u ş i şi ferestre În zidul de in cintă est, prin
exec utarea in talaţiilor moderne, a plan şeelor de beton armat,
cît şi prin reali zarea un or lu cră ri de fini sa je coresp un ză toare
funqiei de p enitenciar (fig. 36). Zidul de incintă ce limi teazil
spre est galeriile arcate a fost s u bţ iat în p artea lui s up e ri oa ră
şi inclus de asemenea apro ape în Întregime în cadrul noilor

Restaurarea propune p ăs trarea t urn ului clo p o tniţ ă cu
structura lui actual ă, marcînd cele două perioade ele constru cţie prin tencui eli d iferite şi , totodată, r efacerea mod enaturii ş i
a profilaturii originare di struse, a tenc uielilor ş i a scă rii d in
lemn masiv (fig. 24, 25).
CUHNIILE

In prima etapă, a,ceea a lui Nicolae Mavrncordat, se ridic ă
simetric , În colţur ile de nord-vest ş i sud-ves t ale incintei mari,
dou ă cuhnii, pc plan pătr at. Ambele cuhnii sînt boltite cu
trompe conice eta jate p c trei nivele; ultim ul n ivel se racordează printr-o bo l tă octogon a l ă cu turla central ă te rminată
printr-o calotă sferi că. P e eta jul al treilea al trompelor conice se ridic ă p atru coşuri de fum.
C uhni a din sud-ves t m enţine p în ă as tăzi Întreaga st ru ctură
ele bolţi , turla ş i ce le 4 coşuri (fig. 37). Bolta cuhn '. ei din
nord-vest a fo st d e m o l ată dup ă 1936, ce r cetările de parament
punînd azi În ev id e nţă naşterile bo l ţi lo r dînd p os ibilitate:i
reco nstituirii lor (fi g. 38).
in amîndou ă cuh n iile, p c peretele de est sp re p orticul
a diacent, se afl ă d o u ă arce mari, cu p arapet, În care se pare
că era u aimplasate ferestrele. În interior, pe zidul op us acestor
arce, se aflau CÎtc dou ă n i şe (fig. 38).
Porti cele cuhniilor se d es făşo ară spre est pe trei trave i CL:
arcade avînd dou ă coloa ne li be re şi do u ă anga jate; lateral au
o s i ng u ră a rcadă cu d o u ă coloane anga ja te (f ig. 39). Dou ~
clin ce le trei arcade estice a u parapet. Fusul coloanelor este
con truit din cărăm i z i spec iale În formă de sfert de cerc.
Porticele sînt acoper ite cu bo l ţi cilindrice cu p enetraţi i .
Aceste do u ă portice, coresp un zînd celor două cuhn ii, au
fost d es·cop erite prin ceroetămile de arh=,tecwr ă. La o datâ
a propiată construirii lor , s:: p arc că tot În seco lul XVIII, au
fos t zidi1tc (fig. 39), creîndu-sc a ,tfol ~p aţii a;di aieen te În1chi se
celor do u ă cuhni i. Bolta iniţi a lă a porticului de nord-ves t a
fost în l oc uită cu o s imp l ă bo l tă ci lin drică În secolul al
X IX-lea.
a deco r ele faţadă sc remarc ă brî ul constr uit din că r ă
mi zi ele fo rmat special, jum ă tate ele cerc, ce în co njură faţad.i
deasupra arcelor porticelor.
Cercetă rile a u relevat că la Încep utul secolului a l XIX-lea
c m ă reşte, inspre e t, sp a ţiul acoperit din apropierea cuhniil or. A ici se r i di că o co n s trucţi e cu stîlpi la interior, aşezaţi
pe baze p ă trate de zidărie, care avea spre exterior trei arcade
În plin cimru (fig . 40). Aceste adă u g iri sînt figura te de1 a î n
planul Borroczin al B u c ureşt il o r ( plan şa 100) Întocm it Între
1846-1852 (fig. 41). Ele a u disp ărut însă, fiind În mare
parte demola te sau înzidite ulteri or.
o ncepţia planim e trică ş i spaţială a cuhniilor de la Văcă
reşti con tinu ă tr adiţi a celor de la Hurez, Potlogi şi Mogoşoa i a.
Se prevede res taur area ş i reconstituirea cuhnii lor, a b o lţi
lor , turlelor ş i coş uril o r cît ş i a po rt icelor ad iacente clup ă
clementele şi fragm entele ori ginare p ăstrate . Astfe l se vor
obţ in e volum e ş i siluete car acteri stice, marc ate de cîte cinci
verti cale, care vor contribui la accen tuarea compoziţi ei nwnum cn talc a an samblului (f ig. 24, 25).

con s tru cţii.

Restaurarea arc ca cop readucerea galeriilor arcate la
aspectul lor iniţial , prin completarea, con olidarea ş i reconstituirea lor p e baza elementelor p ăs trate ş i relevate În cursul
cercetărilo r. Se prevede degajarea lor, atît spre incintă, cît şi
spre exterior de con s tr u c ţiile p ar azitare recente. Prin res taurarea galeriilor arcate se obţine, pe Întreaga l a tură de es t a În ·
cintei mari , o co l onadă cu arce suprapuse, la parter în piin
cintru, la eta j tri l bate, care d au o d eoseb ită monum entalitate
Î-\-"ltregii incinte (fig. 21, 20, 23).
TURNUL CLOPOTNIŢA
D e la Nicolae Mavrocordat datează şi turnul clopotniţei,
situ at în m ijlocul laturii de vest a incintei mari, marcînd
axa de compo z iţi e est-vest a ansamblului.
Prin cer ce tări s-a stabilit ca fiind din această prim ă peri oa d ă parterul boltit, cu calotă s feric ă pc sub care se efectua
accesul În ansamblu , şi etajul I cc cuprindea o În căpere bo ltită
ş i un fo i şor cu trei deschideri, spre vest . Acces ul la etaj se
efectu a printr-o scară situ ată pe latura de nord a turnu lui , cu
trepte din lemn masiv, azi disp ărută . Se p ăstrează lăcaşurile
de Încastrare ale treptelor În zidurile laterale. Scara este acop erită cu o boltă cilindrică. ,în cursul cercetărilor s-au găs it
fragmente importante din tencuiala ori ginară de var cu cîl ţi,
pe faţadele ext erioare, la nivelul parterului . S-au descoper;r
decoraţiile originare ale faţadelor ce constau, la parter, d intr- un brîu realizat din cără mi z i specia le jum ă tate de
cerc - ce Î ncon jură turnul pe trei laturi , est, vest şi suci ;
ace t brîu se c urbează p e faţada ele est p entru a urm ări arcul
mîn er de coş al intr ării ce d uce la scară. Co lţurile la 90° ale
acestui profil sînt rezolvate din cinci că ră mi zi di spu se în
evantai, fiec are de un alt format, soluţie ase m ăn ă t oare cu cea
ad optată la profilatura Casei D om neşti. Etajul I al turnului
clopotn i ţă a fo t decor at cu modenatură complexă sub form ă
de firide, asemenea bisericii, rea lizată din cărăm i z i de format
sp ecial ; acest decor a fost relevat În cursul cercetă ril o r pe
parament.
Actualu l etaj II, ce constituie Încăperea clo potelor, a fost
ridicat În secolul al X I X-lea, cu o faţadă decorată în stil
neoclasic. Acoperi ş ul a fost construit În aceeaşi epocă.
Fig. 15. Urme le

bol ţilor

loggiei Casei

Domne şt i.

Fig.

16. f'ragmen te

din

rresca

co rn işe i

Domne şt i .
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Casei

Fig. 17.
orni şă ori g in ară deas upra unei fe·
restre de pe faţa d a sud a Casei D o mne ş ti.

ri g. 12. Co nso la di n vest de la etaju l logg iei
C asei Domneşti, asc un să în zidă r ia de sec. XIX.
Fig. 13. Lă caş uri 1 e de Încas trare a le grinzi :o r
pla n şe ului de peste parte rul loggiei, de sco perite
su b pardose1la actuală a etajului.
Fig. 14 . C1 pi te: ul ş i fu sul un ei coloa ne d ~ la
loggia asei Do1rneşt i, reuti lizate în sec. X I X
la noul fo i ş o r din spre sud .

ce co nsta din prof il at ur ă, ancadramente de fere stre, a rce ş1
pilas tratură car acteri stice epocii .
In secolul X X , p enitenciarul a modificat di sp oz iţi a În
plan la parter şi etaj, desc hi zîn d go luri noi pentru u şi şi ferestre, executÎnd in stalaţii complexe şi reparînd faţ adele, a
simplificat profilatura de secolul X IX. C u t oate acestea a
fos t menţinută aproape intac tă structura iniţi ală p lanim e tric ă
)i spaţială a corpurilor de chilii cît şi adă u gi rile din secol ul
a l. XIX- iea.
în proiect se propune Într-o prim ă va ri antă restaurarea
co rpurilor de chilii vest şi adu cerea lor pe cît se poate la
aspec tul origin ar, cu p ăs trare a parţial ă a intervenţiilor din
secolul al XIX-lea. O a doua varia ntă prop une recon stituirea
po rti celor cu „stîlpi ele zid" de la parterul chiliil or ; aceasta
va ri antă va fi adoptată În cazul în care se vor găs i în timp ul
ce rce tărilo r, ce se continu ă în prezent, suficiente clemen te originare pentru a permite reconstituirea fidel ă a porticelor.
Pentru degajarea siluetelor caracter isti ce ale cuhn iilor din
nord-vest e vor dem ola CÎte d o uă travei din etajele ce au
fo st co nstru ite În secolul al XIX-lea peste chil iile vest ş i care
acope r ă cuhniile (fig. 24, 25).

CHILII LE D E PE LA TURA DE VEST
A INCINTEI MARI
To t În prim a perioadă se ridic ă zidul de ves t al in cintei
mari ş i , alipit acestui a pe toată lungimea, do u ă corpuri de
-chilii numai p arter di spuse simetric faţă de turnul cl opotniţă,
ci portice spre interiorul incintei.
Cercetă rile au relevat di sp oziţi a o ri g in a l ă planimetrică şi
s p aţial ă, m enţiona tă În catagrafia din 1856 „ . . .de amîndo uă
laL1·1.riLe c lopo tniţei În rînd urmează un şir de odăi în mtmăr
de opt: patrn În contimtare la dreapta, cvt ochinar, im chelar
şi o cuhnie rn in trarea printr-o săliţă; patrn în contimtare
de-a stînga ot doită săliţe, o plimbătoare şi un rn ptor rn odaie
alc'ituri, pentnt frămîntat, toate acestea boltite, pard osite rn
scî.n.dbtri de brad, cu vtşile şi fer estrele vopsite roşit, cu fiar ele
şi geamvt.rile lor şi În tot lungul acestor şire de o dăi ce formează latura de ap 1,ts a curţii, pe de o parte şi de alta a
clopotniţei, o galerie rn stîlpi pe dinainte de zid , pe btn fbmdament ridicat de la pămtnt ca de doită palm e şi pard osită rn
scîn.duri de brad, iar Î,nvelitoare rn olane . .. ".
-au descoperit de asem en ea, la chilii, u ş ile şi fe res trele
de fac tur ă brî nco vene as că , terminate În arc mîner de coş,
cît şi ten cui elile orig in are din var şi cîlţi. Se re m arc ă di sp oziţi a fere strelor numai spre interiorul in cintei, spre portic,
în exter iorul zidului de in cintă vest, nefiind practi cată ni ci o
deschidere.
In secolul a l XIX -lea se efec tuează intervenţii im portante
pc latu ra d vest a incintei mari. Ce rcetă ril e au relevat că În
aceas tă p e ri oadă , demolîndu-se porti cele cu „stîlpi de zid"
ridi cate anteri or, se construi eşte o galerie închi să cu ferestre
vella". Totmari , terminate cu arce în plin cintru , boltită
odată s-au ridi cat etajele pe Întreaga desfăş urare a laturii de
vest, s-au creat noi goluri pentru u ş i şi ferestre; ambele faţade
ale acestei laturi au fost îm brăcate Într-o deco r aţi e n eo clasi că

CHILIILE DE PE LA TURA DE NO'"l D
A INC INTEI MARI
Sub domn ia lui Nicolae Mavrocordat se r id: că pe 1 tura
de nord a inc intei mari de-a lungul zidului împrejmui tor încă
un corp de chilii, pe p arter, avînd În faţă sp re incint ă portice,
ca ş i chiliile de vest. Aceste chi lii l ăs :iu un spaţi u liber, neconstm i:r, spre Casa Do1rn1.ea1scă (fiig. 42) şi sipr1e cuhn ia din
colţul de nord-ve st.
Structura o riginară , În plan şi eleva ţi e, dete r minată prin
cer cetările de arhitectură, este confi rm ată ele catagr afia din
1856 : „ . .. în partea de miazănoapte cinci odăi rn o săliţă

„a

Fig. 18. Salo nul cu fere stre În arc, rid icat în
sec. X IX, în locul loggiei Casei Domne ş ti .

Fig. 19. Vedere dinspre in c int ă a Casei Dom n eşti cu foişo rul refă c u t În sec. X IX.
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F ig. 20, 21. Ansamblul Văcăreşti: planul parterului şi al etaj ulu i, cercet:tre a etajelor de co n s trucţie şi proiectul de re taurare; 1
colae şi <;:o nstantin Mavrocordat 171 6- 1735; 2 - co nstrucţii ridi cate în sec. XIX şi amenaj ă ri propu se În proiect.

construqiile lui Ni-

Fig. 22-26 . Ansamblul Văcăreş ti, secţiu ne l o n gitudinală est-ves t prin ambele inci nte, cu vedere spre nord (22); soluţiile propuse prin proiectu l de restat~
rare pentru: faţad a spre inci nta mare a larurii est, cu ga leriile arcate (23); faţada exterioară a laturei vest a incin tei mari (2 4); favada inter ioară, pre
incinta mare a laturei vest (25); faţa d a spre Calea Văcăre ş ti (26) .
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Fig. 27. Stăre ţ ia, fa\ada de no rd .

r:ig. 28 . P o rti cul de la parterul
di n interior.

b~ l ti~e şi pardosite c~t scînd~tri de brad, cu galerie iarăşi c1-t
sLtLpz de zid pe dinainte, avmd de o parte o magazie cit 1,15c
În do1,t ă canaturi şi plimbătoare şi de alta o rnhnie, rn viş/te
,si f erestreLe lor cvt fiar e şi geam1-tri, pardosite iară7i cu scînd1,tri de brad . De aci pînă În casele domn eşti rămîne iarăşi
zidHl gol, prin care este intrarea În grădină printr-o porlif ă . .. ' .
în urm a cerce tărilo r au apăru t naşterile bolţ ilor în î n că
p erile unde sistemul de boltire iniţi al a fost înl ocui t cu p l an şee
drepte (fig. 42). Au fost ev idenţi ate golurile de u ş i ş i fere tre
origi na11e de tip brîncovenesc (fig. 42). Menţi1onăm ele a cmcnea o ri entarea ferestrelo r de la parter num ai spre interi orul
incintei, ca de altfel În tot res tul a nsamblului. Pc pereţ i ş i
bolţi -au găs it po rţiu n i de tencui a l ă, din var cu cîlţi.
A fost d esco p e rită şi poa rta spre g răd in ă, desc hi să în zid ul
de nord al incintei, lîn gă Ca a Domnea că.
La Încep utul secolului a l X IX-Jea, după cum am menţ i o
n at anterior la capitolul cuh ni i, se comp le tea ză spaţ iul ră ma s
ncco n truit în tre chi lii le de nord ş i cuhn ie.
ă rre mijloc ul secolului al XIX-lca se aduc mod ifi că ri
clă diril o r din această parte a incintei, vechea stru c tur ă f iind
îngl o bată În co ns trueţii no i. Cerce tările ele arh itec tur ă au
relevat că în această e p ocă s-a continuat con stru irca p în ă la
Casa D omnea că a aripii din nord a chiliilor. To to dată s-a
demola t por ticul ori ginar cu co loane di n zid ări e din faţa
chiliilor de nord, f ii nd înlocuit cu o gale ri e Închi să cu fe rest re
vella". în încăperile el e
semicirculare, acope rită cu bo lţi
la parter se deschid ferest re ş i spre exteri orul in cintei ş i se
ridi că etajul pe to ată latura de nord. Arhitectura faţadelor
ad optă o deco raţi e cu prof il a ruri neocl asice ş i p ila ş tri la parter
şi etaj asemă n ă toare celei de pe latur.a de vest ce datează cl in

s tă reţiei, vedere

Fig. 29. Feres tre din sa lonul ori gin ar de la eta ju l s tăreţ i ei.

din lini a faţadei, ridi cate rece nt În cele do u ă caper ~ ale la turi i
ele nord , În vederea degaj ării Casei Domneşti şi a cuhni ci de
nord-vest.
În faţade vo r fi relevate cele el u ă etape din co nstruqia
bturii ele nord: cea de seco l XVIII , rep reze ntată p rin porticul cu arcaturi şi zid ul de in cintă ş i cea de secol XIX ma rcată
p ri n decorul ş i d i spoz i ţia neo cl as i că apl icate po r ţiuni l o r de
construqie ridi cate În această cpccă (fi g. 22).
CLADIRILE DE PE LATU R A D E SUD
A INCINTEI MARI
Pa rte din co rp urile de cl ă diri el e p e latura de sud a in cin :ei mari a u fost ridicate tot În epoca lui Nicolae Mavroco rdat.
Ce rcetă r i l e a u adus la lu mină structura i n i ţ i al ă a acesto r
construqii ridi cate n umai pe p arter, m e nţion ată În catagraf ia
din 1856 : „ ... În partea de miază-zi . . . trei odăi şi o trape-

zărie mare boltită c1-tm şi o cămăntţă cu itşile şi ferestrele
lor, cvt geam1,tri şi fiare, c1-1, scînditri, din care apoi rămîne
zidul gol pînă la casele domneşti [ a di că s tă reţ ia n. n.) ce
f armează colţitl otadratitliti între est şi siul . . .' . Se pare că
ace te Î n căperi aveau spre in c intă un p ortic ase m ănător celor
d in nor d ş i vest, ce rce tă rile ce se vor efectua ulterior, urmînd
ă relevc ex i s tenţa şi concepţia stru ctu r ală a acestui a. S-a u
gă s it goluril e iniţi al e ale u ş il or şi fe restrelor de tip brîncovenesc; este de remarcat din no u aceeaş i orientare a fe restrelo r
pre interi orul in cintei.
Corpul de clădiri menţ ion at era situ at pe mijlocul laturii
de sud l ăsînd sp aţii neconstruite spre stăreţi e şi spre cuh nia de
sud-vest (f ig. 41) .
La Începutul seco lului al XIX-lea se comple tează po rţ iu nea r ă m asă li beră spre cuh nia de sud-vest conform celor
menţi o n ate la cap itolul cuhnii repe tînd im etri c arhitec tura
d in no rd-vest.
Sp re mijloc ul secolului al XI X-lea se ridi că În partea dinsp re in c i ntă, co respun zătoare co rpului ori ginar de clăd iri ele
pe latura sud, o galeri e Închisă cu feres tre semicirculare, acope r ită cu plafon cu gri nzi el e lemn, avîncl faţadele tratate cu
dec or neoclasic asemănăto r celo r din nord şi vest. Această galeri e se parc că ::i înlocui t porticul iniţi a l.
In secolul XX sînt inte rve nţii importante în această pa rte
a ansamb lului . Se de m o l ează co n s trueţiil e din secol ul al
XIX- lea clin apropierea cuh niei de sud-vest ş i în loc ul lor se
co n strui eşte centrala te rmi că a penitenciarului. To r pe latu r::i
sud, Între co rpul de cl ă diri al t rapeze i ce a fost ridi ca ră la
Încep utul secolului al X VIII -lea şi tă reţ i e, e ridi că o marc
h al ă din beto n arma t p entru bucă tărj e şi un spital.
Proiectul preconizează pun erea În valoare a p ărţii originare con s tituită din marea trap eză ş i Încăperile adi acente, prin
restaurarea şi reconstit uirea tuturor elementelor deja descoperite sau a celo r care vo r apare În cursul ce rcetă ril o r ce urmează a se ma i efectua. Se reconsti tuie de asemenea po rţiun ea
adi acentă zidului de sud al incintei .ridica ră la Încep utul secolului al XIX-lea În prelungirea porticului origin ar al cuh niei de sud-vest, comp u să clin trei arcade mari În faţadă, ce
închid o sal ă cu stîlpi la interior, ase m ă n ă toa re ce lei s itu ată
simetric pe latura de nord.

„a

aceeaşi p eri oadă .

Spre sfîrş itul secolului al X IX-lea şi În secolul XX peni tenciarul modific ă compartimentarea În plan, menţinîn d În ă
vechile ziduri ; se d e mol ează b o lţ.ile În patru dintre încăpe rile
corpurilor de chilii nord ş i se înlocui esc cu plan şee drepte,
se exec u tă in s tal a ţii co mplexe ş i fini sa je in terioare co resp unză
toare penitenciarului . Fa ţade l e latu rii de nord îş i pie rd În
marc parte decorul neoclas ic În cursul repa r a ţiil o r efec tuate
în mod repe tat.
În proiect se prevede resta ur area ş i recons tituirea integr a l ă
a co rpului de chilii de pc latu r a de no rd prin consolid area
zid ă riil o r , refacerea bo lţilo r demolate ale chili ilor pe baza
urm elor ex istente menţinute, cît ş i recon struirea porticului
dinspre in c intă cu co loane de seeţi u ne c irc ul ară reali zate din
că r ă mi zi sfert de cer c, cu a rcade În plin cintru, acoperit cu
bo lt ă c ilindri că, cu pen e traţii În dreptul golurilor. Acest portic
se va reco nstitui Întocmai celui origin ar demolat, avînd ca
repere elementele p ăstrate În monument ş i relevare prin cerce tare. Toto dată se prevede m enţin e rea adă u g irilo r efectu a te
în seco lul al XIX-lea ş i anume: p o r ţ iun ea co n struită Între
corpul de chi lii nord ş i cuhn ia de nord-vest, cît şi cea ridi cată În tre chilii ş i Casa Domnească . Se va p ăstr a eta jul de
pe latura de nord cu excepţi a porţiunii dinspre cuhni a de
nord-vest, unde se vor demola do u ă rravei, p entru a evidenţia cuhnia cu silueta ei caracteristică, marcată de cele cinci
coşuri. Se prevede şi demolarea celor două corpuri decroşate
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Fig. 30. Vedere din inte n or a porticului din
nord ul srărq i ei in e l u~ în con~r. ru qii ulreri oare.

Fig. 3 L. Arcade ale porticului din vesru\ s tă
re\ iei. închi se în c n st rueţii re cente.

Î n spa\Îu l ocup at de bucătă ri a şi s_? italul penitenciaru lui
se preved e cont inu area regi mului ele constru cţi e d e pe latu r a
ci ::: suci a in cintei descri s ma i sus, ridi cînd o clăd ir e num ai cu
parter, cu faţa d a În continu area ce lei vech i. Pentru elevaţ i e
s-au studi at mai multe vari ante, ce preia u id eea ge n e ral ă de
co mpo z iţi e a faţa d e l o r clin in cinta mare , că u tînd u- se realizarea
une i co n co rd a n ţe Între fapclelc n ou prop use ş i cele ori gin a re
restaura te . i rcconsti tui te.

D espre res tul constru cţ iilor menţ i on a te în catagraf ia cl in
1845, oc r,cerairc.a n va spune În v1!~uor clJJcă se m::i:i menţin
sa u nu, d eocamdată ele nefiind identifi cate.
TURNU L CU FOI OR
T urnul cu foişo r îşi menţin e stru ctura on g mar ă atît la
p arter cît şi la etaj, unde are un fo i or cu cîte trei arce trefla:c pe ~iecarc ţ a tur! !e~e~nate pe coloane ele se ţiun e circu1.~_r a, realizate clin . caram 1 ~ 1 u s ~e rt ele cerc, ce le patru co lţuri
fund rn ar.:_a~e de p ile de z1dane cu w Loane anga j'1'ne (fig. 4.3).
Cerce tanle a u relevat decorul faţadelor cu mocl ena tur ă
r~alizat~ ~in _c~r~rn izi de fo rm at special, jumătate ele cerc, cÎt
ş 1 te ncuielile m1ţ1 ale exec utate din mortar ele var cu cî lţi .
T urnul cu foişor a fost inclus în con trucţiile ridica te în
secolele XIX ş i XX, p e trei p ărţi : nord, vest şi sud ; toto dată
s-a clem? la; s~a ~ a o ri gin ară ele .acces la eta j, şi s-a închi s fo iş o rul prin rnz1cl1rea arcadelor ş 1 montarea unor fe restre.
În aceeaş i perioadă, adică a doua jum ătate a seco lului al
X J~ -lc:a ~i În seco lu_l XX, s-au constr uit el e-a lun gul zid urii1or
de 111cm:a p ~ latunle norei vest, suci , corpuri de cl ă diri cu
parter ş1 eta j, adap tate la n eces ităţ ile penitenciarului. Faţa
de le a u fos t tratate cu profilaturi şi ancadrame nte neoclasice
real iza te d" n ten cu ;al ă.
. Proiectul de re ta urare prcved:! punerea în valoare a turnului cu fo! ş? r prin re d e~c ~i_;' e rea ar~ a delor eta jului , demo larea
cons tru cţ1 e 1 recente, al1p1ta faţade i de vest, refacerea mod enaturii ş i a tencuielil or o.r iginare (fig. 26 ).
L DIRILE DE PE LAT RILE NORD , VEST Ş I SlTD
ALE INCI N TEI MICI
. În co rp urile de clădiri din nord, ve t ş i sud se va 111 ocli f1ca compartim enta rea in te ri oa ră în f unqie de noua util i-

INCINTA MIC
I ncin ta m ică, de fo rm ă dreptunghiulară este a Epită la turii
<:!::: vest a in cintei mari În epoca l ui Constantin Mavroco rcla t.
În compoz i ţ i a spaţială şi p l a nim et rică se urm ă reşte marcarea
în con tinu are a axe i est-ve t prin situ area unui turn cu fo i şo r
~n a~, pe latura ele ve t, pe sub care se efec tu a intrarea sp re
111ten orul ansamblului. Cca ele-a doua in c intă avea caracter
gos pod ăresc, frnd as tfel descrisă în catagraf ia din 1845 „ . . .

cMrtea de afară de jur îm prej~tr rn zid învelit cu olane, vechzvt, des pre miazăn oapte rn şo pron înveli t c1;, olane, cu zece
picioare ele zid stricari, alăt1ai o vărzărie; asemenea despre
ap11svi o poartă În d oită canatitri, rn foişor deasiipra cu trei
zeci şi două tre pte de lemn, rn doisprezece stîlpi de zid Învelile ot olane, a lături josit o odaie pentru portar cu galerie
rn patrn stîlpi de lemn, o fereastră şi o u.şă. D espre miazăzi
1-tn grajd rn o fînărie alălitri şi o odaie penlrn vizitiu, învelite cu olane ... în care curte se află şi 1-m pu(. Cii l anţit de
fier .. .. "

În această incintă ce r cetă rile Înt În cur ele de s făşurar e.
Pîn ă În prezent s-a cons tatat că se păstrează integral zidurile
ex teri oare de nord, ve t şi sud , p recum ş i turnul cu fo i ş r,
rid icate În epoca lui Con tantin Mavroco rd 1t.
Fi g. 33.

f;i ţa da p a ra c li ~ u l ui .

Fig. 32. Partea su perioa r:i a anc:i.dramentului
u şi i de int rare În paraclis.

Fig. 34. Arcade În pli n cint ru la panerul galerii\ r arcate; l ăcaş ul de în castra re, pe zidul
de in c in tă, a b ol ţii cilindrice darîmate.
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Fig. 35 . Arcade creflate de la etajul galeriil or
:urate.

Fig. 36. Ernjul ga leriil or arcate 1nainte a î nceperii l u c răr ilo r de restaurare .

Pi g. 37. C uhnia de sud-vest, văzut ă din ex terior.

P ridvorul, ca şi Întreaga bi se ri că, este î n ălţ at faţă de n ivelul terenului incintei, pc un soclu, accesul cfcctu îndu -se prin
scări , care a u fost tran sfo rm a te în re pe tate rî nduri.
In catagrafia din 1845 sîn t p omenite „ d oită scări de piatr<l:
tot fărîmată .. . ", probabil scăril e originare. în ca tagrafia di n.
1856 apar menţion ate ,„ . . trei intrări pe trep te d e piatră ... "
As tăz i, pridvorul are o ing ur ă intrare În ax ul est-vest, cu o
s cară cu trep te de piatră (fi g. 44) . Ce r ce tă rile ulteri oare vor
l ă muri accesul orig in ar În prid vo r. Soclu l pridvorului este subliniat p ri ntr- un profil de piatr ă cu frun ze el e aca nt.
Intrarea În bi e ri că este marcată printr- un po rtal cu ancadrame n t clin piat ră, deco rat deoseb it de amplu. „Uşi le din
lemn sadea cu do viă canaturi rn broască şi ch eia ei .. . '' , de cri se în catagr afia din 1845 sînt probab il cele ori gin a re. „Uşa
bisericii cea mare În d oieă canatitri de stejar îmbrăcată în fier
şi văpsită rn broască şi cheia ei" (catagr af ia din 1856) e tccea pe care o a re biseri ca as tăz i ş i care a în lecuit v ech ile u ş i .
Pronaos ul, p e plan dreptunghiular s upr al ărgit faţă de nao ,
este acoperit cu bo lţ i cilindrice de scă r cate prin interm ediu l
ar celo r sprijinite, ca ş i În n aos, pc co nsole de pi a tr ă, decorate
cu motive vegetale. În centru se s itu ează patru coloane m asive din piatră, ridicate p e piedest ale Înalte, peste car e, prin
inte rmediul ar celor ş i pand a ntivelo r c r.Ldi că o wrl ă d ecagon ală p e o bază p ă trată; turla aceasta ar e o înă l ţime de pes te
30 m de la n ivelul t erenului. Orn amen ta ţia cu moti ve florale
deo ebit de bogat tratate, ce îmb r acă În Întregim e aceste patru
coloane monumentale, cît şi fu sul lor monoli t de pest.: 7 n·
înăil ţimc ( f·ig. 44 ), repr1ezill111tă o orrea ţi•e cu •totwl p ar t!•oubră în
evo lu ţia artei române şti , demo n strînd o d a tă În plu s pricep erea deoseb ită a me ş te rilo r ce a u lucr at la ansamblul Văcă reşti .

zar e prop u să prin tema p e car e o vom detali a m a i JOS; fapdele vo r p ăs tra deco rul neoclasic existent, cu unele ameli o r ă ri
de detaliu În prof ilatură şi di spoziţ i a clementelor arhitectu r ale.
Se vor demola cîte do u ă trave i din eta jul de pe la turile de
nord şi sud ale in cin tei mi c i, pentru ev ide nţi e rea siluetelor
celor dou ă cuhnii , de nord-vest ş i sud-vest.
BISERICA
Centrul de gr eutate al co mp oziţie i Întregului a nsamblu
es te bi cri ca, s itu ată În mijlocul incintei m ari p e axa est-vest.
Este ridi cată sub Nicolae M avrocordat Între 1716-1722 şi
dom in ă prin dim ensiuni , silu e tă şi monumen talita te toate celela lte con stru q ii cc co mpun ansamblul Văcăreşti (fig . .+-+).
Ca p la nim etric şi di sp oziţii generale, ea e Înscrie În seria
formată d in Biseri ca E pi sco p al ă de la C urtea de Argeş , Mm opoli a din B u c ur eşti şi bi serica m ă n ăstir ii H urez.
Pridvor ul pe pl an drep tunghiular cu 5 deschideri î n faţada
de vest şi cîte d o u ă la terale, spre no rd şi sud a re a rcade treflate ce incl ud un mic prag de trecere spre ar cul central. E le
r eaze m ă pe zece coloane de p i a tr ă cu capiteluri, fu suri , baze
i piedest ale bogat tratate cu moti ve florale. Parapetele din
piatră trafo r ată ce î nchideau pridvorul sînt as tăz i co mplet
di s pă rute, lăcaş uril e de prindere în p ard osea lă şi în p iedestalele coloanelor fiind r elevate În urma ce rce tă rilo r. In loc ul
lor a u fos t montate balu strade din fi er forjat, menţionate deja
în catagrafia din 1856. S-ar putea ca unele fr agmente ă fie
gă ite în cursul c rce tă ril o r vii toar e chiar În cadrul an arnblului Văc ă reşt i . Peste prid vor se ridică dou ă turle octogonale
pe baze pătrate , decorate cu o modenatură bogată (f ig. 44) .
Fig. 39 . .P nicul cuhniei de nord-vest cu arcadele î nzidite ulteri r .

Fg. 38. U rm a n a~te rii t rompelor co mce de colţ
a le bo l ţi i r cuhni ei de nord-vesr.

Fig. 40. Arcadele rid icate în sec. XIX În co ntinu area porticului cuhniei de nord-vest (dreapta) .
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F ig. 41. Ansamb lul Văcăreşti în pla nul Borr czin a l Bu c ure şt i l o r (18 46-1852) .

li
1:,g. 42. Urm e;e n aş .e rii bol1ilor şi u şa origila una din chilii:e de pe latu ra nord a
inci ntei mari.
nară,

Fig. 43. Turn ul cu foişor din in cinta m ică , vedere ex terioară d'e la încep. sec. XX.

profilu l în aco l adă, apropi at de jumă t ate de cerc. Soclul este
ma rcat prin d o uă ş iruri de că r ă mi z i prof ilate în sfert de
cerc .
Brîul medi an clin pia tr ă ce se pară cele do u ă registre ale
faţadei este p uternic d ecro şa t faţa de p lanul vertical şi amplu
tratat cu motive ornamentale fl orale ş i geometri ce di pu se
obli c sub fo rma frînghi ei r ăs u c ite (f ig. 44) .
D eas upra brîului, În reg istrul superi or al faţade i sînt amp lasate, co respun ză to r axelor princip ale şi secundare ale biseric ii , pl ăc i de pi a tr ă trafo ra te avînd ample motive ornamentale. T raf rul din es tul abs id ei altaru lui a di spă ru t, fi ind
înlocuit ulterior cu z i dă ri e ele c ără mid ă.
o rni şa o ri g in ară a biserici i, fornntă cl in ca ra mi zi speciale, e te azi di sp ărută. Cer e tă rile au determin at că a fo st
co mpu să dintr-un profil jum ă ta te de cerc, ap oi o porţiun e
d reap tă în planul faţadei friza formată din trei rînduri
ele cărămizi aşezate ori zontal, pe te care se rid'.cau a lte do u ă
profile curbe.
Toate fere strele a u ancadramente din piatra sc ulptată cu
motive vegetale. Prin cercetări s-a stabilit că singura fereastră c.aire şi-a p ăstnit aisp ectul ori1gi1nar esue oea de la pl'o.scomidie care este compusă din doi montanţi verticali, un glaf
şi un lintou profilat, toate aceste elemente fiind îmbrăcate
într-o bogată
deco raţie
c ulptată.
Celelalte
treisprezece fe restre ale bisericii au fost tranformate, ulterior (nu
se c unoaşte încă data exactă), prin s upr aînă lţ are cu un arc
de piatră aşezat pe dou ă roze te tot clin piatr ă, şi lă rgite, prin

T recerea sp re naos se face p rin trei arcade rezemate p e coloane de pi a tră amplu tra ta te (fi g. 45).
Naosul, cu dou ă abside latera le, p entagonale în exterior şi
acoperi te cu se mica lote sferi ce, e te legat de pronaos printr-o
boltă c ilindri că . Peste naos se ridi ca turla pantocratorului, pc
bază p ă trată. Acea s tă turlă s-a d ă rîmat la cu tremu rul d in 1802 şi a fo t î nloc u ită cu o turlă di n lemn menţionată
deja În catagrafia din 1845.
În partea de nord a nao ului se află amvonul, ridicat p e
singură con so l ă din pi a tră m ono lită foarte fr umos orname nta tă.

Altar ul c te term inat printr-o abs id ă spre exteri or cu ~«p te
laturi, are proscomidie şi di aconicon.
ercetarile au demon strat că În secolul al X IX -lca a fo st d emo ntată fereastra
<liaconicon ului ş i ob turată în partea s upe ri oar ă cu zidă rie. S-a
creat în locul ei o u şă te rminată cu arc în plin cintru, cu
a ncadram ent de piatr ă subliniat de un profil şi o scar ă cu
trepte clin piatră (fig. 46) .
Catagr afia de la 18 45 ne spune că biseri ca este „ ... pardosită rn lespezi ele piatră ... ". Aceasta este pardoseala originară care a fo st înlocuită cu „ ... p ardoseală de m arnmrii
a lbă ... ", cum este notat î n catagrafia clin 1856, marmurd'.
c are se păstrează şi as tăz i (fig. 45).
Faţadele bisericii sînt tratate În dou ă registre suprapuse,
·d intre care cel superior termiinat cu arcaturi în plin cintru,
a mbele sublinia te de o modenatur ă amp lă , decro., ată faţa ele
p lan ul general al paramentului, reali z ată din dră mi zi cu
Fig. 45. Vedere din interiorul bi seri cii.

Fig . 44. flise rica, vedere a faţadei ele vest.

I'ig. 46. U~a din sec. XIX :i. diaco nico nului,
deasu_prp. c~ r~~ se vecie fer e:m ra o ri gi n ară obLurara 111 z1cla n e.
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Fig. 47. FereaSLr:t bi sericii de pe faţad a laterala
no rd.

deplasarea la terală a vechilor m on tanţi verticali, sub care
s-a aşezat cîte o rozetă asemănă toare celor de la naşterea
arcului . G laful s-a menţinut p e lcc ul iniţi a l. (fig . 47). Cercetă rile au ară tat că prin l ă rgirea fe restrelor, obţin ută prin
deplasarea l a terală a m onta nţil o r ve rticali, au fost distruse
cîte do u ă din profilele de cărămi d ă ce decorau registrul in ferior al faţadei. Aceste dou ă profile, din stînga şi dreapta fiecăre i fere stre, au fost În continuare demo late În partea lor
s up e rio ară şi in fe ri oa r ă, urmele acesto ra fiind evidente p e
parament. Toto d ată, arcul de piatră ce a în locuit fostele
lintouri profilate din partea s upe ri oa ră, .Î ntrerupe buiandrugul construit deas upra ferestrelor originare, din că răm i z i pe
ca nt (fig. 47).
În deco rul vegetal al ancadramentelor fe restrelor comp us din v rejuri În formă de meandre cu flori ş i frun ze, se
re marcă diferenţa În concepţia ş i executarea acelui aş i motiv
ornamental, diferenţe co resp u nzătoare etapelor succesive de
rea li zare. Glaf ul ş i cei doi m o ntanţi vert'.cali ai anc adramentului , ce datează din prima e poc ă (1716- 1722), s1'nt decor aţ i cu vrejuri , ce form ează o s i n u so idă . Fiecare b ucl ă a
sinu so idei are cîte o fl oare ce este înch i să Într-un s paţiu
li mitat pe o parte de v rej, p e partea op u să de frun ze poli lobate ce se înto rc atingînd vrejul sau, de cele ma i multe ori ,
intcrsectîndu-1. Spaţ iul bine determinat în care se de zvo ltă
floarea este aprop iat, ca fo rm ă, de un cerc. Se rema rcă
deosebita amploare compoz iţi onală a florilor şi frun zelo r,
cît ş i nc: r v uraţi ile ce amp li fică ş i dau relief întregii decoraţ ii (fig. 47) .
Fap tul care demonstrează Încă o dată că montanţii ş i
glafu l sînt conte mporane, este continuitatea co mpo z iţi ei a v rejului şi frun zelor - de pe glaful ori zo ntal pe ce i doi
m o ntanţi vertic ali. Această contin uitate a fost Î ntreruptă
prin deplasarea la terală a m ontanţilo r, În peri oada tran sfo rmă rii ferestrelor.
A rcul ce încad rează fe restrele .În p artea s up erioa ră datează
din a doua e tap ă a construqiei. Motiv ul care îl decorează
este comp us tot din vrejuri cu fl ori .~ i frun ze, fiind Însă
mult simplifi ca t. Interv alele În care se s itu ează fl orile sînt
limi tate de frun ze ş i sinu soidele v rejurilor. Frunzele, tratate
mult mai redu s, urmăresc f idel extrem ita ţi le ancadramentului arcuit, creînd spaţii alungite pentru flori. V rejurile a u
seqiunea în c urb ă simp l ă, fără n e rv ur aţi i. Aceeaşi simplificare se obse rvă şi .î n compoz iţi a de det a liu a florilor şi
frunzelor de pe aceste arce. Co ntemporane cu arce le sînt şi
cele patru ro zete aşezate deasupra .~ i dedesubtul m o ntanţil or
origina ri . Aceste elemen te dem ons trează că aici au lu crat m eş
teri mai puţin pr i cep uţi ş i Într-o p e ri oadă de decadenţă În
privinţa p re lu c ră rii pietrei (fig. 47).
iÎn a doua jum ă tate a seco lului X IX ş i În secolul XX,
biser ica a fo st tencuită şi r e parată. Co rni şa or i gna r ă a fost
di strnsă şi înloc ui.ră cu profilanu.ră di1n ue111ou.i·ailă de faotiură
neoclasic ă (fig. 46, 48); În faţada de vest s-a ridicat un
froton la care s-a renunţat În ultimele decenii ale seco lului X X , celo r trei turle de pe prid vor şi pronaos li s-au
transform at modenaturile şi fo rm a învelitorilor. Tot în
această peri oadă s-au schimb at învelitorile , s-au efectu at con so lid ă ri ale biseri cii cu tiranţi metalici ş i s-a demo lat turla
de lemn de peste nao s, în loc uind-o cu un acope ri ş în patru
pa.ntc ridio 1it p este baza iniţ'.1ailă .
. .. .
în proiec tul de restaurare se prevede readucerea ~1senc11
la aspec tul origin ar, cu excspţ i a fe restrelor, c~ :'or
menţ i n ute .În forma lor actuala. Se vo r reconstitui ~canle de
acces traforurile balustradelor, elemen tele deco rative sculptate 'deteriorate, profilele compuse ale socl ului şi co rni şei,
modenatura faţadelo r , turla pantocr ato rului . Se vo r reface
tenc uielile, pardoselile originare din piatr ă, învelitorile, u şa
de acces în bi se ri că şi tîrnpl ă ri a fo!'es.nrdo r (fig. 20, 21, 24).

ridicate, tot de penitenciar, mai multe construeţ ii modeste:: cu
caracter gospodă resc ce vor fi demolate în cea mai mare
parte. Cele care se p ăs trează se vo r repara ş i utili za ca anexe
ale ansamblului.
Prin re staurarea ansamb lul ui Văcăreşt i s-a că utat p ăs 
trarea şi p unerea În va loare a imaginii iniţ ia l e a mon ume ntului din epoca lui Nicolae ş i Comtantin Mavroco rd at, urm ă 
rind tot oda tă păstra rea ad ă ug iril o r ulterioare ce sînt în conco rd anţă cu compoziţ i1 o ri ginară genera lă, pl ani m e tr :că ş i
sp aţi al ă .

Ca rest aurarea să păs treze şi să ev ide nţi eze ce le mai rep rezen tative etape el e construeţi e ale mon umentului , s-a
cerut o cercetare pîn ă În cele mai mici detalii ş i un studiu
foarte amăn un ţit din punct de vedere arhitectu ral şi istoric,
cît ş i o foa rte adînc ită c unoaşte re a monum entului îns u ş i În
evo luţi a lui, de la Încep uturi pînă în zil ele n oastre. Această
ce rce tare s-a refe rit la princ ipii de co m poz iţie , planimetrie,
fo rme ş i rezo l văr i sp a ţi a le, elemente d eco rative, sculptate şi
de fini sa je, modenatură, fiind comp l eta tă ele ce rce tări a rheologice ş i de istoria artei.
Ansamblul Văcă reşti, În urm a rest a ură rii , va fi un ul drintre rarele exe mple pă strat: ce va avea reun ite la un loc, în
cadrul ace lui a ş i mare mo.l ument, elem en te or:gin arc ce se
comp un într-o a mpl ă compoz i ţ i e arhitectu r a l ă, fiind de cea
mai mare valoare i sto ri că şi a rtistică: o m ::m urn e nta l ă Casă
Domnească cu anfi lade de încăpe ri diferit bo ltite, fo i şoa re ce
vor avea asp ec tul ori ginar, amp le des fă ş ură ri de arcaturi
Împ rej urul inc intei mari, Casa stă re ţ ie i, ch ilii cu portice,
cu hnii cu boltiri spec if ice, turnuri, o bis e r ică mon umen tală ,
un paraclis bogat tratat, toate acestea grupate În cadrul a
do u ă incinte concep ute ş i reali zate dup ă principii clasice
el e dispo z iţi e şi echili bru. În plus, o Întreagă serie de elemente sc ulptura le şi de decor vin să î mb ogă ţească ansamblul
monum ental.
Monum entul a fost reali zat Într-o perioad ă În care cultura
românea s că lu a o mare amploa re, de la încep ut fiind f0l0 sit în scop uri cultura le; În cad rul ansamblului s-a organi zat
o mare bibliotecă de către Ni colae M avroco rdat şi tot aici,
la Încep utul ·seco lului al XVIII-iea a funqionat o şcoală .
Prin terna de utilizare a monumentului, ca urm are a
restau rării lui, s-a că utat continuarea acestei funqii cu caracter cultural prin amenajarea .În cadrul incintei mari a unui
muzeu. To to dată , În incinta mică, se vo r crea labo ratorul de
restaurare şi conservare a ob iectelor de artă, cît şi ateliere
pentru reprod us - în m ă ura posibilului - ob iecte expuse
În muze u. în plus, În tregul ansamblu restaurat, va constitui
el Î n s u ş i un mu zeu de a rhitectură şi artă tradiţional ă .
M uzeul se va desfăşur a în corpurile de clădiri ale incintei
mari cuprinzînd Casa Domnea scă , chiliile no rd , chiliile vest,
turnul-cl opo tniţă, trapeza cu anexele de pc latura cic sud,
cuhni ile, S tă reţi a, paracli sul şi bise rica, precum şi galeriile
arcate di n est ce vo r deveni lap idariu . Intrarea În muzeu se
va efectua pe la tura de no rd, s paţiul de primire - hollul cu
anexele - fiind instalate În să lile cu coloane din aprop ierea
cuhniei de nord-vest. S-a urmă rit ideea v i zi tă rii în circuit,
continuu , cu posibil it atea se parării unor clăd iri sa u grupuri
de încăpe ri pentru expoziţi i tematice . Rezo lvarea funeţiei de
ş i implicit a c irc ulaţi ilo r a ţinut seama în
muze u principal de fap tul că ansamblul Văcă reşti, În urma restaură rii, devine un monument de o deosebită valoare. Muzeul
a fost as tfel adap tat monumentului care ş i- a p ăs trat t ot
timpul rolul primordial în procesul de proiec tare.
Prin restaurarea ş i punerea în valoare a ansamblului
Văcă reşti , Capitala ţarii va dobîndi un monument de prim
ordin cu o po z iţie dom inantă din punct de vedere urbani stic
şi o s ilu etă cu totul spec i ală marcată prin cele 19 fleşe ale
turlelor ş i turnurilor .
Valoarea monumentului este cu totul aparte pentru zilele
noastre, fiind unul dintre ce le mai man ansamb luri de acest
gen p ăs trat integral p înă astăz i În ţară. Văcă reştii vor constitui unul din cele mai impo rtante monum ente diu Capit a l ă, deoarece în a doua jum ă tate a seco lului X IX şi În
seco lul XX, Bucure ştiul s-a dezvo ltat ve rtiginos În dauna
vechilor edifici i ş i ansambluri monumentale. A rhitectul
G . M. Cantacuzino defin ind sinteti c valoarea monumentului
spune: „ ... Văcăreşti este testamentul artei tradi ţionale . .. ".
Acest vestigiu de arhitec tură, istorie şi artă este un simbol al
tra diţiilor noastre culturale p este veacuri.

J1.

CONSTRUCŢII RECEN~E

iN EXTERIORUL AN SAMBLULUI
La încep utul secolului XX, penitenciarul a înco njurat
an samb lul Văcă reşti cu un al doilea zid de incintă cu· turele
de pa ză , r idi cîncl ş i un corp ele gardă situat În faţa turnului cu foişo r. în proiect se preconi zează eliminarea adao.~ u.~
r ilor de pe latura de vest pentru aduce rea 111 frontul straz11
a faţade i monumentului. în norei, est şi vest se preve de, de
asemenea, demolarea zidului şi a turelelor pînă la cca 1 rn
dea upra terenului, partea p ăstrat ă din zid constituind o
Împircjmui1r e pentru piroteqia a~1,samb lul:ui.
. . .
În cursul secolului XX, m exteri orul mc111te1 au fost
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LEGENDA „EROULUI DE FRONTIERĂ" ÎN PICTURA
MEDIEVALĂ DIN TRANSILVANIA
VASILE

DRAGUŢ

Intr-o amplă lucrare cu caracter m onografic, Gerevich
Tibor apreciază că Ladiis1au a fost un e1·ou ideal al poporului maghiar, expresie a credinţe i şi vitejiei, pr ezen ţa
şa în pictura mural ă din secolul al XIV-lea explicîndu-se
ş i prin faptul că în acea vreme cumanii, împotriva cărora
el luptase, continuau să constituie o pr o bl emă p entru
regat 8 .
Într-o lucrare de sin teză consacrată picturii murale
din Ungaria m edi evală, Radocsay Den es priv eşt e răspîn
direa legendei lui Ladislau ca fiind cel mai convingăto r
indiciu al procesului de laicizare a picturii în general în
cursul secolului a l XIV-lea. În această ep ocă, vechile
teme icon ografice cu caract er prea abstract au fost abandonate îµ favoarea reprezentădi ciclurilor legendare m a i aproap e de viaţă - preferinţa pentru Ladisla u datorîndu-se creşterii a ut orităţ ii acestuia m ai ales în vremea
lui Sigismund9.
Urmărind într-un cadru m ai larg problemele artei
popoarelor de stepă, Laszlo Gy co n sideră că legenda lui
Lad isla u a.r e la bază o veche legendă ori entală - în
ese n ţă lupta dintre zeul soare Mithra ş i zeul tenebrelor
Ahura Mazda - legend ă p e care m aghi arii au asim il~t-o
şi au adus-o cu ei în Europa. Ulterior, pe nucleul tradiţional s-ar fi suprapus elem entele de provenienţă bizantină care ar fi dat form a finală a legendei lui Ladislau 10 .
În articolul care a determinat intervenţia de faţă,
Vlasta Dvo rakova propun e o soluţionare mai complexă
a problemei în di scu ţie. !n primul rînd, pornind de la
constatarea că reprezentarea ciclului lui Ladislau - în
fapt o legendă a unui erou cavaler - se întîln eşte cu
precădere în zona Carpaţilor, zonă locuită în antichitate
de tribu ri trace, se aprecia ză că fo ndul legend ei medievale
trebuie căutat în cultul cavalerului trac 11 . P e de altă
parte, cercetăito1area pragh eză acceptă ca posibil ş i stratul
de influenţă orientală, acoa·dînd o vizibilă importanţă interpretării luptei fundamentale dintre bine şi rău 12 • În
acelaşi timp, nu este n eglij a tă asemăna.rea dintre legenda
lui La dislau şi epopeea bi zanti n ă a lui Digenis Akritas
şi se co n sid eră că ciclul iconografic al regelui sfînt maghiar
~- fost elaborat în m ediul de curte, fiind bazat pe opera
lit erară a unui h agiograf . . „Et il est tres probable que ce
lettre hongrois s'est appuye, au cours de Za redaction,
sur deux sources: la t.r es ancienne legende orientale et
la legende de Digenis Akritas, dont. la version trans.forme
les even ements historiques survenus dans les provinces
limi trop hes de l'Orient, leur donnant la forme de recits
militaires folcloriques" 13.
Trecînd în revistă opiniile prezentate mai sus, este
locul să facem o precizare: nici una dintre aceste opinii
nu se î nte mei ază p e o cercetare sistematică ş i exhaustivă
a g rupului de m onum ente în care a fost figurat ă legenda
lui Ladislau . Fără excepţi e, discuţ i1a s-a purtat pînă în
prezent fie în funcţie de con statări cu caracter local, fie
prin considerarea legendei lui Ladi slau oa un fapt în sine,
independent sau cu o prea fragilă dep e nd e nţă de concretizările artistice oare ele în primul rînd - au dat
contu r întregii probleme. Iată de ce ni se pare util ca,
înainte de a a b orda o n o uă interpretare, să procedăm la
delimitarea geografică şi cronologică a picturilor murale
care au ca temă legenda regelui cavaler.

De curînd într- un amplu arti.ool, eminenta m edievistă
Vlasta Dvorakova a repus în discuţie una dintre
cele mai repri~entati ve probleme ale picturii mu rale din
Slovacia şi din T ransilvania: ilustrarea legend ei regelui
Lad isla.u cel Sfînt, genezia şi semnifi.oaţia ic on ografică .a
acestei legende în cadrul istoric al vechiului regat al
Unga ri ei şi al teritorii'1or subordon ate: Slovacia, Trians ilv ania şi S l1ovenia 1.
Semnalată încă d.in seeolul trecut, problema s upusă
di s cuţiei a acumulat intre timp o bibliografie destul de
bogată, evantai ul opiniilor fiind, după cum se va vedea,
deosebit de v1a1r i1at. Recenta desooperire - la Velka Lomnica, în Slovacia - a unui nou şi valoros ansamblu mural,
avînd ca temă legenda lui Ladislau , i-a ocazionat Vlastei
Dvorakova formularea unor interpretări origin ale care
obligă , în final, la o ate ntă revedere a întregului material
al problemei, cu valorificarea unor elem ente de ordin
istor ic şi documentar de care nu s-a ţi nut nici o d ată seama
p înă în prezent. Este tocmai ceea ce ne propun em în
articolul de faţă .
prag h eză

1

*
*

*

Obiectul de studiu este, cel puţin în a p are nţă, uşor
de definit 2 : în secolele XIII-XVI, în m ai multe biserici
clin Ung1arria, Tran silvania ş i din Slovacia, a u fost exec utate
picturi avînd ca temă legenda regelui Ladislau cel Sfînt.
In viar1anta iconog11afică cea mai frecventă , legenda cuprinde urm ătoar ele episoade: binecuvîntat de episcopul din
Oradea, Ladislau pleacă la lup tă împotriva cumanilor,
bătălia cu cumanii la Kerles, urmărirea unui cuman care
a răpit o fată, lupta corp la corp dintre Ladislau şi cuman,
cumanul este înfrînt cu a.i utorul fetei care îl d ecapitează.
Primul cercetător care a acordat o atenţie speci ală
legendei lui Ladislau a fost Huszka J ozsef, autorul unui
articol consacrat m onumentelor din zona secui ască 3 . Preoc u:pat •OU precăd ere de descrierea ansamblurilor 4, Huszk a
ex plic ă frecvenţa reprezentării legendei în disc uţi e prin
calitatea de „patr on al Transilvani ei" pe oare Ladislau ar fi
avut-o 5.
Mai tîrziu, H orvath C. a încercat să găsească ongmeia
l it e rară a legendei şi, într-un studiu publicat în 1928,
ajunge la concluzia că ea trebuie căutată în lumea bizantină, răspîndirea ei în vechea Ungar-ie datorîndu-se călu 
gărilor şi credincioşilor oritodocşi 6 .

P entru Aurehan Va.jkai, popularitatea lui Ladislau cel
Sfînt şi fre cventa sa reprezentare în pictura mur al ă m edieV1ală din Transilvania şi din Slovacia s-ar fi datorat
calităţilor sale de protector al sănătăţii , cu deosebi r e
împotriva ciumei şi a leprei7 .
1 Vlasta DvoHk ova, La legende de saint Laclislas clecouverte dans
l'eglise de Velka Lomnica. Iconographie, style et circo nstances ele la
dif/1tsion de cette legende, „Buletin ul monumentel or istorice", nr. 4,

1972, p . 25- 42.
2 !n mod fire sc prezentarea problemei este făc ută în lumina bibliografiei de referin ţă , urm în d ca 111 partea a doua a arti co lului să fie
introdu se co reqi ile necesare.
3 Huszka J ozsef, A Szent Lasz/6 legenda szekelyfolcli falke pekbw, „Archaeologia i Erte itii", V, 1885, p. 212- 218.
4 Huszka, în articolul citat, p rezin tă picturile bisericii romano- catolice din G helinp ş i ale bisericilor reformate din Mărtiniş, Beş i n eu
( Pă d uren i) , Biboqeni. U lterior , el a revenit asupra problemei, prezentînd ş i pi cturi le bisericii unitariene din Dîrji u, de asemenea pe acelea
ale bisericii reformate din Mugeni (Hu szka J, Magyar Szentek a szekelyfoldăn a XV.
XV ! . szazaclokba11, „Archaeologiai f: rte s (tă", VI,
1886; idem, Szekely fe stoiskola a XV. szazaclban, „Archaeologiai f:rtesitii",
VIl , 1887; idem , A clerzsi falk epek, „ Archaeo]ogiai P. rte s'tii" , VIII,
1888, p. 50-53; idem, A bogozi fci!kepek, „Archaeo logiai Ene ·itii",
XV III, 1898, p . 388-393.
s Hu szka ].. A Szem Laszl6 - legenda . . . , p. 212.
6 Ho rvath C„ Szrnt Laszl6 legendaii1 k erecleterol, Budapesta, 1928 .
Au to rul nu se re fe r ă În mod explicit la legendele bizantine pe care le
arc în ve dere.

7 Aurelian Va jkai , Les saints dans l histoire ele la medicine hongroise,
„No uvel!e revue de H ongrie ", 1937, nr. 11, p. 427- 428.
8 Gerevich Tibor, San Laclislao
nella storia e nell'arte, Co rvina,
Budapesta, 1942, p. 187- 19 1.
9 R adocsay D enes, A kă z e ;;ko ri magyarorszag falkepei, Budapesta,
1954, p. 32.
10 Laszlo G y „ Steppenv olker 1mcl Cermanen. K1mst cler
Vă lkerwal/(Lrrungszeit, Viena-Budapesta, 1970, p . 12 l .
11 Vlasta Dvoh1kov:1, op. cit„ p. 33.
12 Ibidem , p. 41.
13 Ibidem.
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Procedind la întocmirea unei hărţi a răspîndi:r ii legendei lui Ladislau în pictura medievailă se constată urmă
toarele: în Ung.air~a există numai 3 reprezen:tări - 1a biserica reformată din Sza1onna 14, la biserica reformată din
6csa 15 şi, descoperire recentă, la biserioa romano-catolică
din Tereske 16 .
In Slovacia, cu precădere în zona de răsărit şi în
Munţii Metaliferi, se află 15 reprezentări: 1a biserica
romano-catolică din Velka Lomnica 17, la bisericile evanghelice din Kraskovo 18 şi R'imavska Bana 19 , la bisericile
romano-catolice din Bijacovce 20, Zehra21, Vitovice 22,
Svabovce23, Necpaly24, Rakos25, Liptovski Ondrej 26, la capela sf . Mihail din K osice 27, la bisericile romano-cat oli ce
din Sabinov 28, P oprad 29, Slatvin 30 şi Lipovnik31.
În TransilVlania, legenda lui Ladislau se întîln eşt e
numai în zona Carpaţilor orientali, în localităţi de colonizare secuiască, numărul reprezentărilor sigure ridicîndu-se la 10 şi anume: în biserica romano-catolică din
Ghelinţa3 2 , în bisericile reformate din Mugeni33, Filea34
şi Moacşa35, în biserica romano-catolică din Mihăileni 36 ,
in bisericile unitariene din Chileni 37 şi Mărtiniş3 8 , în bisericile reformate din Bib orţeni 39 şi Păd ureni40, în biserica unitariană din Dîrjiu41, în 1afaria a cestora mai existînd
referiri, cu totul incerte, pentru încă 5 monumente 42.

O ultimă reprezentare
i2'1olată în paritea de vest,

care trebuie amintită se află
în biserica romano-catolică din

Turnisce, în S1ovenia 43_
Analizînd h arta răspindirii teritoriale, apare cu evid enţă faptul că reprezentrarea legendei lui Ladisla u este
c airacteri.srtică zon ei răsăritene a provinciitlor supuse v echi ului rega1t aU. Ungariei, d ensităţile cele m ai mari aflîn du-se în fiaţa principale'lor tr e cători ale Carpaţilorr şi ale
Tatrei, pasul Oituzului. şi pasuil Ghim eş- Pa1anca în Transilvania, tir ecătoiarea Popradului şi trecătoarea Duna.i c
în Si!Jovacia. Un g,rup însemna1t se află în depresiunile
Munţi1o r Metiahferi din Slovacia, în ~· egiuniJle Gem er şi
SpiS, oare în decursul evului m ediu a u fost intens co1on izate cu germani, de asem en ea cu italieni şi f1amanzi 44 .
Dup ă precizarea ariei de răspîndire a reprezentărilor
legendei lui Ladislau , est e timpul s ă vedem cadrul cronologic în ca:re se studiiaz.'.i executiarea lor.
Dincolo de controversele care p ersis tă cu privire la
datare, cele m ai vechi ansambluri murale se situează în
preajma anului 1300. Es te v·o rba despre Sza1onna, p e
care unii cercetători o datează, totuş i, în secolul al
XV-lea45, şi despre Ocsa, daitată în intervalul 1300-1 320"6.
!n continuare, primei treimi ra secolului al XIV-lea
par să-i aparţină numai ciclurile legendare existente în
bisericile din Velka Lomnica şi Ghelinţa47 . Deceniilo:r de
mijloc ale secolului al XIV-lea le-au fost atribuite picturil e
de la Mugeni, Fi1le1a, Mo1acşa ş i. Tereske48. Ultimei treimi
a secolului al XIV-lea îi a parţine grupul cel mai numeros
de monumente: Turnisce datat cu exactitate 1383,
Kraskovo, Rimavska Bana, Bijacovce, Zehra, Vi1:ovice,
Svabovce, Necpaly, Chileni, Mărtiniş, Rakos49_ Din primul
sfert al secolului al XV-lea dat eaz ă picturile de la
Biborţeni, Pădureni, Liptovski Ondrej, Mihăil eni şi Dîrjiu,
acesrtJea din u:rmă datate 1419 50 . În mod fi111esc, nu am luat
în considerare pentru grrupajele cronologice acele m onum ente 1a oare chiar existenţa ciclului legend ar în disc uţi e
nu este p e deplin preciz ată51.
Chiar dacă s-ar admite ca ipoteză de lucru că au mai
existait şi alte ansambluri de pictură conţinînd legenda lui
Laidis1au şi care ar fi fost ex ecutate în ialte epoci decît
cele cuprinse în enumerarea de mai su s, un fa pt est e

14 Sza bo
F ., Borsocl megye Arpad-kori tem.plomai, Misk olc,
1936, p. 31 - 34; Kampis A ntal, Regi magyar mi,iveszet. MagJiar Mi,iv el0 cles tă r te11 et , Buda pe ta, 1939, I, p. 502- 504; Radocsay D enes, op. cit. ,
p. 212.
15 Hek ler A., Ungarische Kimstgeschichte, Ber lin, 1937, p. 30; Kampi s
A ., op. cit., p. 506- 508; Radocsay Denes, op. cit., p . 191-192.
16 Picturi de scoperite 1n 1972. Mulţume sc pe această ca le prof.
E ntz Geza care mi-a pus la di spoziţie fotografii şi material documentar
privind aces t monu ment inedit.
17 Vl asta Dvo rclkova, La Legende de saint Ladislas .. , p . 25-42.
18 K . So urek, Die Krmst iri der Slowakei, Praga, 193 9, p . 23, 53;
Radocsay D., op . cit., p . 152.
19 V. Wagner, V yviri vjtvameho umenia na Slovensku, Bratislava,
1948, p. 31; R adocsay D . op. cit., p. 202.
20 Cercetare per so nal ă , 1963, 1968.
21 V. W agner, op, cit., p. 31; Radocsay D. op. cit., p. 241 - 242.
22 Diva ld K. ,
Magyarorszag miiveszeti emlekei, Budapesta, 1927,
p . 115, 11 7; Radocsay D., op. cit., p. 235.
23 O. Schiirer &
E. Wiese, Dmtsche K1mst in der Zip s, BrnoVkna- Leipzig, 1938 , p. 89, 217; K. Sourek, op. cit., p. 23 , 53;
R adocsay D. , op. cit„ p. 211.
24 J H ofma nn, Stare wneni na Slovenskrt, ' P raga, 1930, p.
43;
R adocsay D., op. cit., p. 188- 189.
25 V . Wagner, op. cit., p. 32; Radocs ay D., op . cit., p . 142.
26 V. Wagner, op. cit., p. 31; Vlasta Dvoi'akova, La legende de
saint Laclislas, p. 27, nota 10.
27 R adocsay D., op. cit., p. 135.
28 Radocsay D. , op. cit. , p . 156 .
29 Radocsay D., op. cit., p . 197- 198.
30 Radocsay D., op. cit., p. 222- 223 .
31 R a mer Floris, Regi fa!kepek MagJ1
arorszago11 , Budapesta , 1874,
p. 33.
32 H uszka ]., Szent Usz/6-legenda ... , p . 213; I. D . Ştefă n e s c u.
L'art byzantin et l'art lombard en Tra11 srlvanie, Paris, 1938, p. 37- 49;
Ge revich T ibor, op. cit., p. 193; Balogh J o lfo , Az erclely rmaissance,
C luj , 194 3, p . 16-17; Radocsay D., op. cit., p . 36-37, 140- 141.;
Virgil Vădiş i a nu , Istoria artei feudale în ţă rile române, I, Bu c ure ş ti,
1959, p. 422; V asile Drăguţ, Resl'a11rarea pictitrilo r mura!e de la Ghelinţa, „BMI" , 1973, nr. 4, p. 45- 54 .
33 Hu szka
]., A hogăzi falkepek, „A rchaeo logiai f. rte si to", 1898 ,
XVIII, p . 388 - 393; I. D. Ştefă nesc u, op. cit., p. 64-6 5; BaJogh ].,
op cit., p . 16-17; R adocsay D., op. cit. , p . 36- 37, 120; V . Văcă
.şianu, op. cit., p. 771; Vasile D r ag u ţ, Pictura biseri cii din M11ge11i,
„Stu di i ş i ce r c et ă ri de istori a artei ", 196 4, nr. 2, p. 307- 320.
34 Hu szka ]., A Szent Lasz/6-legencla .. . , p . 213-214; I. D. Ş te 
fă n e sc u , op. cit., p . 36; R adocs ay D., op. cit., p . 133 - 13 4.
35
Huszka J., A Szent Laszlo-legenda . .. , p. 212; R adocsay D. ,
op. cit., p . 170.
36 Balogh ]., op. cit., p. 34, 48; Radocsay D ., op . cit. , p. 129.
37 Huszk a ]. , Szekc!J1 festăiskola a XV. szazaclhan, „Archaeo logiai
E rte sito" , VII, 1887, p. 33 1; I. D . Şte fă nescu, op. cit., p . 61 ; R ad ocsay D. , op. cit., p. 155.
38 Hu szka ]., A Szent Laszlo-legenda ... , p. 213; Hu s1.ka ]., S'/.ekely
Jestăiskola ... , p. 331; Radocsay D., op. cit., p . 148.
39 Huszka J., A Szent Las7.l6-legenda .. , p. 214 ; Radocsay D.,
op . cit., p . 119.
40 Pădure ni , ju d.
Covasna, denumi rea veche Beşinău. H uszk a ].,
A Szent Uszl6-legenda . .. , p. 213 , 220 ; I. D. Ştefănes c u , op. cit.,
p. 35; R adocsay D ., op. cit., p. 206.
41 Hu zka J., A clerzsi falkepe k , „Archaeologiai f: rte si to" , VIII ,
1888, p. 50- 53; I. D. Ştefă ne sc u , op. cit., p. 56- 59; Balogh J., op.
â t., p. 47, 48; R adocsay D., op. cit., p . 62-64, 21 4-215; V. Vătă
şianu, op. cit., p. 425- 426.
42 I.a biseri ca romano -·catoli că din Ar111ă şe n i- I-Iarghi ta este presu-

pusă

exi s tenţa legendei lui Ladi slau pe peretele nordic, sub v ar, (cf.
I. D. Ştefăne sc u , op. cit., p. 62- 63 ), d ar nimi c nu a confirm at pînă
în prezent ace astă p resupu ne re. Tot ne d ove dită este existe n ţa legendei
la biserica reformată din Remetea-Bihor (Bunyitai Vi nce, A varacli
piispăkseg tărtenete, O radea, 188 4, III, p . 38 1-3 82) , de ase111ene1 la
biseri cile reformate din Dej, I'izeşu l G herle i ş i Panticeu, menţi o nate
Într-o veche monografie a zo nei (Taganyi K., R ethy L., K ,i d:l r I.,
Szolnok-Doboka v armegye monographiaia, D ej, 1901, IV, p. 324). Cît
de mult temei se poate pune pe referirile acestei monog rafii rez ult ă
ş i din fap tul că la Ocna Dej, unde era semnalată o a: tă repreze ntare
a legendei, nici nu ex i s tă bis erică .
43 France Stel e, Mo n11menta Artis Slove11icae. La peimure mitrale au
moyen âge, Lj ublj ana, 1935, p. 15 - 16, 19- 20; idem, Slikarstvo v
Sloveniji oei 12 do 16 stoletja, Ljublj ana, 1969, p . 86-89 .
44 Vl asta Dvo rakova, !talienisierende Stră n1.1mge 1 1 in der Entwicklung der Monumentalmalerei des slowakischm Mi t:telalters, „Hi stori ca
Slovaca", III, 1965, p . 67.
45 R adocsay D., op. cit. , p. 212.
46 Rad o: say D., op. cit., p. 192.
47 V. Dvor:l kova datează verosi mi l pi cturile de la Vclk:l Lo:11ni ca
î n an ii 13 L0- 1330 (La legende de saint Laclisla 1 . .. , p. 40). Pe :1tru
G h e lin ţa , d ată rile osc i :eaz ă Între s fîr ş iw l secol ului a l XII I-iea (K . Kiin s1 le,
fkonographie der chrisdiche11 Krm st:, Freiburg im B reisga u, 1926, TT,
p. 394; Ge revi ch T. , Erclelj1 magyar miiv eszet, ·Budapesta, 1940, p. 153 )
ş i s fîrşitu l seco lu :ui al X IV-iea (Virgi l Vă răşianu, op. cit., p. 434). Radocsa y D. propune deceniul 1320- 1330 (op. cit., p. 99). Ce rce tă ri le mai
recen te, prilej uite de resta urarea pi cturil or, ne î nd re ptăţe sc d pro pune11
d ata rea Î n juru l an ului 1330 (V . D r ăgu\, R estcutrarea picwrilor murale
de la Ch e li11ţa, „ 13MI ", 1973, nr. 4, p. 45 - 54).
4B V. Drag u ţ, Picwra bisericii clin Mugrni, p. 319- 320; Hu szka J.,
A Szent Lasz/6-legenda . . . , p. 212, 2D- 2l4; pentru T ereskc datare~
p rop u să se Î nt emeiază numai pe ana li za fo tografli lo r.
4 9 Pentru
bibliografia mai veche a datărilor, vezi Radocsay D .,
op. cit., p. 129, 142, 14 8, 152, 155, 188, 202, 211, 235; 240-241 ; de
a s ~:re ne a V. Vă t ă5 ianu , op. cit., p. 773; V. Dvohlko va, P. M. Fodo r,
K . Stejsk al, K v j v oji stfedoveke nastenne malh·v V oblasti Gemerske Ct
Malohonstske, „U meni ", V I , 1958, nr. 4, p. 325-3 63 .
50 Radocsay D., op . cit., p . 119, 129, 206, 217.
51 Este v orb a de presupuse:e pi cturi de la Arm ăşe ni, de la Dej, de
la Fizeşu l G he rle i, de la R emetea ş i de la Panti ce u - as upra că ro ra am
dat a m ă nunte în nota 42, de asemenea despre pi cturile de la Kosi ce, Sabinov, P oprad ş i Slatvin, Cll privire la ca re nu de1inem date înde s tu '.ă
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BUDAPESTA

lUc ·
OSLAVIA
Fig. 1. Harta răspîndirii legend ei regel ui Lad islau ce l Sfînt în pi ctura mediev:d il din : a) Transil vani a : I. Mihăileni ; 2. Ghclinta i 3. P ă dureni; 4. Moaq a; 5. Chileni; 6.
Bi bo rţe n i : 7. Fiica ; 8. Mărtini 5 :
9. Mugc ni ; 10 . Dîrj iu . b) Slov" citt : li . Necpnly; 12. Liptovski Oncl rej; 13. Rim nvska Bn1\n ; 14. Kraskovo; 15 . Rnkos ; l 6 . Sv abovcc; l 7. Po prnd ;
18 . Vcl k,\ Lomnicn ; l9 . Bij acovcc; 20 . Vi to vi ce ; 2 1. Zehrn ; 22. Sla tv in ; 23.
nbinov; 24 . Kol icc„ c) U11g,11·ia : 25 . Sznlonn n; 26 Tereske; 27. Ocs:i. d) Slovenit1 : 28. TurniU e.

e vident: răspîndirea acestei legende în pictura murală
din Transilvania şi din Slovacia este caracteristică secolului al XIV-lea, către sfîrş itul căruia se înregistrează
ş i cea mai mare densitate. De asemenea, este de remarcat
că dincolo de limita primului sfert al secolului al XV-le1
a
nu se mai păstrează nici un martor al respectivei legende,
ceea ce face po s ibilă următoarea încheiere: legenda lui
Ladisl!au a fost introdus ă în pictura munlă din Transilvania şi din Slovacia în primul sfert al secolului al
XIV-lea, s-a răspîndit progresiv atingînd momentul de
maximă autoritate în ultimul sfert al aceluia ş i veac, a
regresat în primele decenii ale secolului al XV-lea, încetind să mai fi e o t e mă iconografi c ă de interes în preajma
anului 1420 .
Cons iderînd în ansamblu obs e rvaţiil e prilejuite de
analiza răspîndirii teritor iale şi pe cele oferite de tabloul
cronologic, se desprind cu necesitate mai multe r epere
critice care conduc la eliminarea succesivă a celor mai
multe dintre opiniile preze n tate anter io r.
De vreme ce legenda s-a răspîndit în egală măsur <l
în Slovacia şi în Transilvania, este evident că nu calitatea
de „patron al Tm nsilvaniei" explică p re z enţ a lui Ladislau
în picturile monumentelor s ecuieşti (teza lui Huszka), ş i
chiar dacă nu ar fi existat exemplele slovace, tot ar
rămîne neînţeles de ce legenda lui Ladislau apare numai
în părţile răsăritene ale Transilvaniei ş i deloc în alte
r egiuni.
De asemenea, dacă Ladislau cel Sfînt ar fi fost venerat
ca un mare protector al sănătăţii (teza lui Vajkai) ar fi
trebuit ca atît răspîndirea în spaţiu cît şi cea în timp
să fi fost mai largă, limitele prezentate mai sus dovedind,
dimpotrivă, o modă trecătoare care a afectat o arie
destul de r e strînsă în raport cu teritoriile vechiului regat
al Ungariei.
Nici teza lui Gerevich nu rezistă confruntării cu concluziile de ordin teritorial şi cronologic desprinse din
analizele efectuate. Într-adevăr, dacă Ladislau cel Sfînt
ar fi fost un erou ideal a l ungurilor din evul
mediu, legenda sa ar fi trebuit să se găsească în primul

rînd în bisericile din Ungaria. Or, în Transilvania ciclul
legendar de care ne ocupăm se află' numai în monumente
secuieşti din partea răsăriteană a voievodatului, iar în
Slovacia este vorba mai ales despre monumente care în
evul mediu au aparţinut coloniştilor germani. P e de altă
paPte, tocmai pe teritoriul Ungariei legenda lui Ladislau are o foarte slabă răspîndire . Revenind asupra
ipotezei dispariţei unor monumente, teza lui Gerevich
nu e ·compatibilă nici cu restrînsul cadru cronologic care
dov e deşte că nu este vorba de un ideal cu valoare perman entă, valabil pentru un întreg popor, ci despre un
prog ram ico nogm fic a cărui explicaţi e trebuie căutată
într-o ep o că determinată .
Nici ipoteza lui Radocsay Denes că popularitatea cultului lui Ladislau ar fi crescut sub domnia lui Sigismund
(1387-1437) nu se arată a fi întemeiată pentru că - ·chiar dacă în timpul său au fost realizate mai multe picturi avînd ca temă legenda regelui cavaler - tot atunci au
avut loc regresul şi apusul modei iconografice52 . Aceasta,
de ş i în secolul al XV-lea au fost pictate în continuar e
destul de multe cicluri narative consacrate altor sfinţi 53 .
Tot atît de puţin convingătoare este teza că legenda
lui Ladislau ar fi fost adusă de m aghiari din Orient
(Laszlo Gy.), căci dacă ar fi aşa picturile reprezentînd
faptele de arme ale temerarului cavaler ar trebui să se
întîlnească cu precădere în mediul maghiar ş i am
\'ăzut că nu este cazul fără o condiţionare cronologică
atît de strictă54.
52 Este adevăr:u că Sigismund de Lu xe mburg
c ru c i adă co ntra turcilor, pat ro nată de Ladi slau
să u nu s-a finalizat; ulter ior, Împăratul nu a

o

a Încercat s ă organi zeze·
cel Sfînt, dar proiectul
mai manifestat ni ci un

interes pentru sfl ntul or?lde an.
53 Semnificativ e~ te ciclul sfÎntului Gheorghe tot un sfînt cavaler
- din biseri ca „din deal", din Si ghi şo ara , pictat în ultimele două decade
ale secolu lui al X V-lea (probabil în 14 84).
54 Coment:nd te za lui Laszlo Gy„ Vlasta Dvorakov;:[ ob servă şi faptul
c ă arta de corativă a vechil or maghiari nu co nţine niciodată scene dt
luptă sau de vînăto are , dup ă modelul celo r atît de fre cvente În Orient,
sub influen ţ a Persiei sasanide, d o vadă că legenda lui Ladislau nu benefi cia cîm ş i de pu tin de o tradiţie loca l ă ca reprezenta re (Vlasra Dvora·
kova, La legende de Saint Laclislas .. . , p. 41) .
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Bun administrator şi politicia n intrepid , Lad islau ş i-a
asigurat o colab or are trainică cu cleru l catolic da lo riL ă
eforturilor sale de organizar a bazei religioase a s tatului 5 7.
Stins din viaţă în 1095, el a fo st înmormîntat într-o biserică din Oradea 58 . O s ută de ani mai tîrziu, în 1195, regel e
Bela III construieşte în onoarea sa catedrala din Oradea,
în care i n stalează, la loc de cinste, mormîntul. Du pă
în că trei ani, Vaticanul acceptă propun e rea d san ctificare,
Ladislau I devenind „cel Sfîn t".
In cursu l secolului al X III-1 a, m ormî ntul său est un
important reper în vi aţa reli gi oasă şi juridică a Cri şan i,
vestita jud eca tă cu fie rul, co n sem n ată ani de- a rî n dul în
Tegistru l din Oradea, avîncl loc în faţa raclei sfinţit e59 .
Bucurîndu-se neîndoielnic d e un anume prestigiu, cultul
lui Ladislau nu pare să fi av ut totuşi î n secolul al X III-lea
o poziţie cu caracter excep ţion al , fiind semnificativă în
acest sens totala sa ab sen ţă din iconografia murală60 . In
acelaşi timp, cronicarii secolului nu acordă faptelor sale
o particulară aten ţi 61.
Faţă d e calmul r lativ al acestei perioade, secolul al
XIV-lea înr egistrează o sub tantială modificare cu pr ivire
la figura lui Lad i.slau cel Sfmt. IntT-adevă r, în afora num eroaselor ansambluri de pictură murală care cupri n d ciclul
să u legendar, în cursul secolului al XIV-lea di verse alte
rea liză ri vin să confirme ex ist.e, nţa unei irnpr sionante creş-·
teri de autoribate.
Un prim ş i conclude n t exemplu îl co nstituie modul în
care a fost refăcută catedrala din Oradea în care era adă
postită racJ:La regelui san ctificat. In a nii 1342-1372, clădirea
catedral i a fost rect0nstru~tă i.ntegra:l în s,t iluJ. goticului
matur, un rol d ose bit în conducerea lucrărilor rev nin d
episcopului D emetrius. Noua clădire era o ha lă cu trei
nave - p e ntru p r ima oară tipul de biserică-hală pătrun
dea pe teritoriul Transilv1a ni ei - prevăzută cu un amplu
cor cu d eambulatoriu şi corolă d e capele. Faţa d a de vest
era dominată d d o u ă t urnu ri înalte, alte două turn uri
incadrînd corul62 . In legătură cu reconstru cţia catedralei
din Orad ea sîn t d e făcut mai multe ob s rvaţi i . Potrivit
descrierilor şi mărturiilor documentare, ea era cel mai
m a;r.e ş i în a'celaşi timp ioel mai complex, ca pla n şi el va ţie,
edificiu religios din Tran silvania. Ştiind că principale!
biserici de oraş, de stil gotic, construite în T ra nsilva nia au
avut n evoie de cel pu ţin un secol pentru a fi terminate,
fapt întru totul x plicabil dacă se a u în v dere posibilit ă 
ţile econ omice limitate şi îrnprej w·ările istor ice destul de
grele, in tervalul de 111.' umai tr'e iz e1oi d ani ~n ocurie a fost
înălţa tă cated m la orădea nă a pare ca excepţio nal63 . Este
evident c ă un a m e n ea r itm d e lucru reclama o m are
concen trare de mijloace ş i forţe, concentrar mult s up erioară pos ibili tăţile unui tînăr onaş ca Orad ea, care în
perioada amintit ă trebuie să fi av ut o populaţie sub 5 OOO
locuitori64.

rig. 2 Binewv î11larea, detaliu din cena Plecarea la lnptii (Ghc lin \a).

Similar s pune problema ş i pen tru ideeia că fo ndul
leigeindei ar fi d e origine ~racă (Vlastia Dvorak ova) p n tr u că , în acest caz atît aria de răspîndire cît şi persi stenţa în timp ar fi t r ebuit să fie altele decît cele arătate.
R eţi n em ca fiind mai aproape d e a d evăr o altă idee
avansată de Vlasta D vorak ova ş i a nume că n e- a ni afln
în faţa un ei l egende h ag iogr afice ela borate în mediul d e
cu rte, avînd ca m odel l egend a bizantină a lui Digen is
Akritas. D ar pentru a motiva această op ţiune şi t otodată
pentru a explica de c leg nda cavalerului erou a ben eficiat d e o certă a utoritate iconografică într-o anum e pe1~ioadă ş i într-un cadru g agrafie rig uros delimitat este
n ces,ară î n p1iealabil t'evederea atent ă a proble m elor de
o't'din istoric privind e xistenţa rea l ă ş i popu1aritatea
postumă a regelui Ladislau.
·::
::-

::-

Ca personaj real, Ladislau I a fost r ge al Ungari (
în a nii 1077- 1095. El intră în istorie a nterior urcă ri i p c
tro nul d e la Buda, evenim e ntul care pr il ej ui eşte afirma rea sa ca luptător destoinic fiind i nvazia pecen egilor din
1068 55 . Cea mai v che r 1atar a invaziei se găseşte în .
Chronicon Hungaricum a lui Simon de Keza: „ ...... . . în
Tran silvania , pe muntele ce se numeşte Kyr~olei , besii,
cei mai mari duşmani ai ungurilor, după ce au devastat
Ungaria, în fu ga lor se unesc la un loc şi sînt astfel bă
tuţi de regele Ladislau şi de unguri că n-a mai rămas
niciunul dintre ei, cum se spune"56.
Foarte so b ră, d ş i nu lipsi tă de xageră r i - „ n -a mai
rămas niciunul" r elatarea lui Simon de K eza atrage
aten ţia şi pentru faptu l că îi indică p e pecenegi în calitate de invadatoa.·i, nu pe cumani, aşa cum va apare în cronicile de mai tîrzi u.
!n 1085, Ladislau, deven it în tre timp rege, a trebuit ă
lupte din n ou împotriva p cenegilor care, ali aţi cu cum anii, au atacat Ungaria la instigarea lui Solomon, unchiul
r g lui, dornic să intre în posesia coroa n ei. în b ătăli a de
la Kisvarda, Lad islau
r epurtat o nou ă victorie în urma
căreia a re u şit să consolideze fro ntiera de răsă rit a r egat ului.

S7 Din iniţiativa lui Ladi Iau cel
lînc a avut Joc sinodul de la
Szabolcs (1092), care avea drept sco p com b:uerea sechele:or d ~ păgî n i s m
a ş i a tendin ţe l o r proo n doxe ale clerului maghiar; wc el a co nst ruii
m ănăs tirea sfînta Marga reta de la Sîniob-l3ihor (1094).
58 l3ise ri ca din Oradea, în care a fo c înmormîntat, fu se e construita
chiar de Ladi Iau, ca re o în2.estrase ş i cu vama ce tăţii 13ih r la
ri ş,
in folo ul episcopu lui loca l (Dornmml.e privind istoria. R omâ11iei, seria ',
Transiţva nia, veacul X T, X ff şi X lll, voi. I , B u c ure şt i , 1951, p. 14 ).
59 „Registru l din
-radea" uprinde însem n ă ri de pre 389 de pri cini
ju decate în anii 1208- :J 235 (D owmente ţJrivi11d istoria Ro1n ft 11iei, seria C,
Transilvania, veawl X I, X ff şi Xfl l , vol. I, l3 u c ureşri, 195 1,
p. 37- 147).
60 Afir ma\i::t prive ş te în primul rînd monum entele din Tran silvania
ca re au fo st cercetate toate la fap. Jocului. Ti nînd seama de bibl;ografia consultata, afirmai-ia este de p ot r ivă va labil a ş i pentru ce:elalte
zone ale vechiului regat al Ungariei.
6l
imon de Keza fiind , În acest se ns, exemplul ce l mai co ncludent.
62 V. Văcăşia nu , op. cil „ p. 218- 220.
63 l3ise rica din Sibiu, poate cel mai pu ternic centru eco n mi c din
Tra nsilvania medievală , a fos t începută înainte de 1350 ş i a fo t termin ată că tre sf?rşi cul seco lu lu i al XV- I.ea; Bi erica Neagr ă din l3ra,ov a
fost c nstruita Între anii 1383 - 1474, r:h1înînd de fapt nete r minată;
bise ri ca L Mih ai l din
luj , înc eputa în 1349, s-a terminat că tre anul
l450, iar I iseri ca „din deal " din ~i g hi ş ara, aliată în cons tru q ie în 1345,
n\l a fo st termi n ată decîr În 15 15.
64 Un oraş medieval din Transilvania avea î ntr~ 4- 5000 l cuitori
(cf. Şt. Pascu, M eşteş1tg1trile din T ransilvania pî1 1ă în secolnl al X \i/-/ea,
Buc ureşti, 1954, p. 50).

a

ne le croni ci dateaz:l in vnia pece negi'.or fn 1070.
imoni s de Keza, Ch ronico11 Tlitng ariwm, cf. G . Popa-Lis,e:inu,
Izv oarele isloriei romft11ilor, IV, Bu c ure ~ ti , 1935, p. 103 - 104. De remarca t că S'. mon de T eza şi-a sc r: s te x_w l În ultimul sfert al seco!ului al
XJir- lea.
55

56
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Dar locul d exce pţi e p ca.re îl cupa u catedrala din
Oradea ş i cultul l uri. Ladis1a u în epooa respectivă se deci uc e
ş i din modul în care a fost realizată d ecoraţia edificiulu i.
În anul 1390, v esti ţii sculpt1ori cluj e ni, fiiaţii Martin şi
Gheorghe, a u executa t o m o num e ntală st1a tuie ecv es tră a
regelui Ladisla u cel Sfînt c:are a fost instalată în pi aţa
catedralei, în faţa a c el uiaş i ed ificiu fii.nd aşernte ş i statuile, în pici oare, ale regilo r Ştefan I , Ern ric şi Ladis1a u 65 .
Cam în aceeaş i perioadă a fost invit.al la Ora:deia pentru
împodobirea catedralei, pictorul italian Niccolo di Tommaso,
un mic fragm ent din fresca atribuită - verosimil
acestui1a păstdndu -se astăz i în Muzeul de ar t ă creştină din
Esztergom 66 .
Tot în secolul al XIV-lea figura lui Ladisla u a pare în
pictura murală, în afar a ciclurilor 1 gendare, fiind d e con id erat reprezenta.reia sa iz olată sa u în grup cu ceila lţi regi
sa nctifi oaţ i , Şt efan I ş i Emeric, grupul celor trei regi regă 
sindu-se ş i în pict ura secolului al XV-Iea. N u es te lipsit
de inter es să o b serv ăm că din cele 15 reprezentăr i de
aces t tip, 7 se află în Transilva nia 67 , 6 în Slovacia 68 ş i 2 în
Ungaria69 . Urmînd a reveni cu alt pri.lej asupra problemei
repreze ntării celor
trei regi în pict u ra din v echiul
regat al Ungariei ş i di1I1 teri:lloiriille supuse, este timpul să
ved e m în ce f el a u r efileotat or nicile redactate în cursul
secolului al XIV-lea as·:: e nd en ţa d e a utori1taite a cultului
lui Ladisilia u„

Trei sînt principalele izvoare istoriografice ale secolului: Legendarium pictum (Biblioteca Vaticanului, cod. lat.
8541), cronică scr i să ş i d corată cu miniatu•ri în anii
' 1365- 1370, Chronicom pictum Vvn1d obonense (1cunos1c ută ş i
sub numele d e Kepe s kronika) cu text redactat d e Mar k
Kalty ş i cu un mare num ăr de miniaturi da t orate lui
Mikl6s Meggyessy, operă reial i Ztată în anii 1370- 1380, ş i
Ce sta Hungarorum, cronică datînd din aceeaş i perioiadă ,
elab orată în scriptoriul de la Bud a cu fol sirea textelor din
primele do uă lu.crăir i70 . In toat e trei, descri rea invaziei
din 1068 ş i a luptelor al căror ero u a fost Ladislau est
re dată mult m ai amplu ş i cu cîteva evidente modific ări de
i nformaţie în raport cu m ai vechea crronică a lui Simon de
Kez1a . A tr age ate n ţia f1a ptul că invazia este pusă pe seama
cumanilor , d eşi ştir il e m ai vech i se r eferă numai la p ecenegi.
Iată cum se de1s1criu în Chronicon pictum evernirnentele
car p[·i vesc e poca şi faptele lui Ladis1au:

„Iar după aceasta păgînii de cumani distrugînd prisă
cile din partea de sus a porţii Meseş pătrunseră în Ungaria şi jefuind cu cruzime întreaga provincie Nyr , pînă la
j'o rtăreaţa Bihorului şi tîrînd cu ei o ne sfîrşită mulţime de
b ărbaţi şi femei şi animale de tot Jelul, se întorceau aca ă,
trecînd fără să :fi bănuit cineva peste rîurile Lăpuş şi apa
Someşului. De aceea reg f! le Solomon ş i ducele Geysa
împr e ună cu fratele său Ladislau, strîngîndu - ş i armata,
a lerga ră În cea mai m are grabă, trecînd prin poarta Meseş,

Disrru se de turci 1n 1660, cele p:irru sr:itui au fost execu tate î n
d o u ă etape: î n 1370, din i n i ţ iativa episcopulu i De metriu s, au fost tu rnare sta tuil e pedestre, iar în 1390 a fost turnară statuia ec vestră a regelui Ladi slau (V. Vă tăşianu ~ ?P· .ci;„ p. 319).
, ,
,
.,
.
66 • • • A magyarors;::ag1 muvesza a honfoglala.stol a X I X . szazadig,
J, Bud ap esta, 1956, p. 156.
67 Tn T ransilvani a sînt de avu t în vedere urm ă toa r ele exe mpl e: biseri ca refo~ m ată din F i zeşul G herl ei - figura lui Ladis lau se a flă pe intrado sul. arc ului trium fa l, fă cîn d p a ndan t cu Ştefa n I , cel de-al t reilea rege
f iind pi ctar , pr oba bil , izoht (s fîr ş it seco l XIV); biseri ca reformată din
T il eagd grupul ce lor trei regi se a fl ă pe peretele sudic a l navei
(s fîq it seco l XIV) ; bi erica o rtodo x ă din C ri şc i o r grup ul celor trei
regi se a fl ă pe perete le sudi c a l navei (căt re 1400); biseri ca evanghelică
din Mălî n crav - grupului celor trei re gi ce se afli\ pe pc:iretele sudi c al
co ru lui , îi este asocia t ep iscopul Gerard din
enad ( sfî r ş it seco l X I V);
biserica or to d oxă din Ribiţa grupu l cel o r trei regi se a fl ă pe peretel e
grupul celor trei regi
no rd ic (141 7); bi seri ca refor m ată din Rem ete a se a flă î n ab s idă (pr im ul fert al secoiu lui XV); bi eri ca evanghelic~ ~in
ibiu Ş tef a n ş i Ladislau sînt inclu ş i î n mare a co mp oz iţie a R a ttgnir ii (144 5); bise rica ro m a n o-caro'. i că din A rm ăşeni fig urile celor rrc i
regi apa r î n ochiurile b o l ţii în reţea (primul sfert al secolului XVI).
68 In S lovacia, repreze ntarea ce lor trei regi s f inţi ai Ungariei
e
î ntîlne ş te în secolul X I V în bisericile din (;ecejovoc şi R akos, în secolul
XV la 13anska Bistri ca, PleSivec (a ici numai Ştefan ş i Ladislau) şi Co rn yj
A rd uv (aici numai Lad islau), în secolul XVI la Bardejov (1521).
69 în U nga ria se păstreaz ă fi ura izo ' ată a lui Ladi slau la Abaujvâr
(seco lul X I V) ~ i figurile cel o r trei regi la Ve le111er ( l3 77) .
65

1nai înainte ca să fi trecut cumanii peste munţi, în cetatea
Dobuka (D ă bîca - n. n .) şi aşteptară aici sosirea păgînilor
aproape o întreagă s ăptămînă. Un spion oarecare însă, cu
Fantiska, ce era din Castrul cel Nou a anunţat pe rege
ş i pe duci, într-o joi, că armata cumanilor se apropie.
Atunci regele şi ducii m ers e ră călări cu armata grăbin
du-se într-acolo şi în noaptea aceea d escinseră aproape de
cumani. Scuz.îndu-se în zorii zilei! însă, vineri, se îmbărbă
tară cu toţii prin împărtăşania cuminicăturii şi aşe zîndu - se
în linie de bătai e, porniră să lo ve ască pe păgîni. Văzînd
aceasta, şe:f'ul oştirii păgînilor, cu numele de Osul, care a
fost în slujba lui Gyula, ducele cumanilor, cum era el plin
de îngîmfare şi avînd o prea bună idee despre valoarea
sa zise oamenilor săi să se repeadă asupra ungurilor care
sînt neînarmaţi şi să dea lupta ce are să fie o jucărie pentru ei. Deci înaintînd păgînii împotriva ungurilor, v ăzură
70 Cea
mai bun ă edi 1.ie a vechilor izvoa re nararive ale istoriei
U nga.riei a fo st rea : iz a t ă de Sze ntpe tery, S cripwres rerum 1-!ungaricarwn,
I- II, Bud apesta , 1937- 1938.

F:g. 3. Plecarea la luptă , d ~ r a :iu (Ghelin1 a).
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poate din dragostea ei pentru păcat. S.fîntul duce insă
lupiinclu-se mult timp cu el, după ce i-a iăiat t endoanele
de la picioare, l-a omorît. Dar acea .fată n-a .{ost a episcopului"7 1.
În co ntinuare, oronica pov es t eşte p e larg faptele atrib uite lui Ladislau cel Sfînt, presărînd la tot pas ul viziuni
c e reşti , înlîmp l ări mira culo,a se, insislind asupra bun ătăţii
ş i cucernici ei regelui ero u, căruia îi sînt atribuite zid irile
m ai multor mănăstiri, la indicaţi e divin ă72 .
Est n eîndoielnic că autorul Cronicii pictate v edea în
Lad islau un erou exemplar, dotat cu calităţi excepţi o n ale,
fapt care rezultă încă ş i mai explicit din pasajul in care
il compară cu lunJa şi soarele, îi atrib ui e o forţCt n efirească
(„ se lupta cu l::? ii şi cii urşii, parcă ar fi fost ni .ş t e miei" ),
şi, printr-o fantezistă e timologie, con sid ră că num le său:
î n sea mnă ş i „lauda dată de Dumn ezeu poporului" .
Confruntînd cronicile d e cwte ·cu datele dinainte cunoscute despre catedrala din Oradea şi d espre picturile
murale în care legenda rege1ui oavaler ocupă un loc atît
de important, apare ou evid e nţă faptul că a doua jumă
tate H secolului al XIV-lea a fost dominată de c ultul lui
Ladislau cel Sfînt.
In secolul w·măto'1· , declinul s-a produs tot atît de repede oa ş i ascensiun ea. Primul sfert al secolurui al XV-lea.
mai v ede realizate doar cîteva ciduri legendare, iar în
144? cat.~drala din C?ra~ea ern d ja dărăpănată şi lipsită
d e mgn.iir e73, d ovada ca ve·chiul centru de oult d ecăzus e
foarte mult. Cele mai evidente probe d espr e această decă
d ere sîn t oferite însă de analiza monumentelor în caI'e se
află ciclurile legendare. !ntr- adevăr , cătire sfîrşitul s colu1~1 al XV-1 a moda bolţilor gotice în reţ ea p e oonisole
afect 1ază şi micile biserici de sat, pînă atunci tăvănite .
Construir,ea noilor b o lţi s-a făicut în dauna picturi1or mu.
rale cuprinzînd legenda lui Ladis1a u încastrarea consolelor ş~ .a n erv urilor saorifidnd fără ' teamă de sacrilegiu
imag1111le oar se bucunaseră de o atît d e largă popularitate: Aşa s-a intîmp1at la D~rjiu , aşa s-a intîmplat 1a Muge111 ş i la alte monume nte, provocînd pierderea un or însem nate s upraf ţe d e pictură mw·a lă7 4 .
Părînd a face excepţi e de la cele spuse mai sus cro~ic~rii secolul~i ~l ~V-lea - Ioan d e Thuroczi şi ' Bonfm1u s - continua sa r edea faptele lui Ladislau cel Sfînt
reluînd informaţiile cuprinse în Chronicon pictum sau în
L ege_n~ariurri: .pictum. Faptul nu s urprind e; epoca interpretanlor critic era încă depart , ia r convietui.r a dintre
istorie şi leg nd ă rămîn să hr ănească multă vrem e d
aici înc.?lo acti'."'i_tatea cronicarilo'l·. E igur însă că păs
trarea m cronici a pasajelor despre Ladislau nu mai
reflectă o întreagă modă a cultului să u modă a cărei
explicaţie vom încerca să o descifrăm în ~înduril ce vor
urma.

Fig. 4. Bătălia ele la K erles, detaliu (Ghelin\a).

grozavele trupe ale acestora şi vestiră 1iiimaidecît pe şeful
lor Osul. Acesta adun !ndu-şi armata de mercenari a cumanilor s-au strîns în grabă pe sprînceana unui munte
foarte înalt, socotind că acesta are să-i fi e de cea mai
mare siguranţă, căci era foarte greu urcuşul acelui munte,
care de locuitori se numeşte Kyrieleys . !ntreaga oştire a
ungurilor însă s-a strîns la poalele acelui munte. Şi toţi
so ldaţii regelui purtau la fel drapelele :făcute din pînză
de in. Păgînii însă se strînses eră în vîrful muntelui; dintre
ei arcaşii cei mai v ite.ii şi mai îndră zneţi se scoborîseră în
mi.ilocul coastei muntelui pentru ca să îndepărteze pe
unguri de la urcarea pe munte. !nc e pură deci să lo vească
cu ploaia de săgeţi cetele legiunilor regelui şi ducelui. Unii
însă dintre so ldaţii mai di · tinşi ai ungurilor năvăliră asupra acelor arcaşi şi pe foarte mulţi dintre ei i-au ucis pe
coasta aceluiaşi munte şi numai :roarte puţini, în zorul lor
bătîndu-şi caii cu arcurile, au putut să urce la tovarăşii
lor. Regele Solomon, însă, în.lierbîntat în cura.i ul unei
întreceri îndîrjite , s-a urcat pe un suiş .foarte anevoios împreună cu ceata sa, tîrînclu-se oarecum spre păgînii care
vărsau asupră-i o ploaie Joarte deasă el e săgeţi. Iar ducele
Geysa cum era un om totdeauna prevăzător, urcîndu-se
un suiş mai lesnicios a atacat cu săgeţile pe cumani. Fra tele său Ladislau b primul atac a doborît pe patru dim ce l
mai vite.ii păgîni şi de al cin cilea dintre ei a fa t grav rănit
cu o săgeată, duşmanul fiind ucis îndată în ciceiaşi loc . In
urmă, clin îndurarea lui Du11inezeu,, s-a vindecat curînd
ele acea rană. Deci păgînii strîmtoraţi de unguri printr-o
grozavă lovitură a morţii începură să fug ă de le plîngeai de milă iar ungurii urmărindu-i cu zor îşi înmuiară
săbii le lor ascuţite şi însetate în sîngele cumanilor. Căci
capetele cumanilor, rase de curînAd, întocmai ca şv dov lecii neajunşi încă bine la coacere , ungurii le secerau
prin lov ituri de sabie.
!n urmă, prea fericitul duce Ladislau a văzut pe unul
dintre păgîni care ducea la spatele calului său o fată u..guroaică foarte :frum oasă . Deci ducele socotind că aceea
este Jiica episcopului de Oradea, cu toate că era gra-u
rănit, totuşi l-a urmărit în grabă călare pe calul său ce
se numea Zug. Cînd s-a apropiat de el pînă într-atîta încîl
să-l lovească cu lancea, nu putea de loc să-l atingă, .fiindcă
nici calul său nu alerga destul de repede, nici al aceluia
nu întîrzia puţin ci ca de un braţ ele om era între lancea
şi dosul cumanului. De aceea Jericitul Ladislau strigă către
copilă şi-i zise: :frumoasă soră, apucă pe cu man de brîu şi
arnncă- te la pămînt. Ceea ce a şi făcut. Şi cînd fericitul
duce Laclislau era să-l lo vească cu lancea pe cel trîntit
la pămînt şi voia să-l iicidă, .fata s-a rugat grozav să nu-l
omoare ci să- l lase să plece. De unde se vede că la Jemei
nu este bună credinţă, fiindcă aceea a voit să-l elibereze

Era în ianuarie 1301. Prin m oart a r g lui Andrei
al III-le.a dinastia Arpadi enilor se stinsese, iar tron ul de
la Buda 1rămîn ea să fi.e di sputa t de toţi aierei ce oon iderau
c.ă au .vr; un dreprt cît de mic vreo 1 gătură de rude nie,
fi . ş 1 mtimpla1Joa~e cu dispăruta spiţă .regală75 .
~rmtr'e comp tit~n se afla şi Charles R ob ert, prinţ
dm r1a muna napol1taină a oasei de Anjo u p atunci stă
pînitoare a întregului m zzo-giorno itali~n. Candida tura
lui Charles Robert era susţinută de Vatican care v ed a
în el un instrument eficace al catolicismului, capabil să
readucă la ascultare regatul Ungari i pe care domnia lui
Ladislau IV Cumanul (1272- 1290) îl îndepărtase în mod
îngrijorător de tradiţionala sa misiune apostolică. Se ştie
71 , G. Popa-Lisse:i nu " / 4voa rele vistoriei ron·1â11'. lo r, XI, Bu c ure ş ti, l9J7,
p.. l7:i-:- I 77 . La penu.t1111a fraza ,
. Popa-L1 s eanu traduce expresia
launeasca „absciso 11ervo" prin „clu pă ce i-a rtt/>t arcul". Prin conrrunrarea. cu ce:eblte croni ci ş i \in:nd seama ş i de faptul că în timpul
lu~te1 co rp la co rp nu ruperea arcul ui adversaru lui s ău îl preocu pa în
primul rînd, am tradu s: „după ce i-a tăiat tendoanele de La picioare ".
72 G. Popa-Li sscanu, op. cit„ /1 . 185-200.
73
E~re scmn~lat înrti 1~1 i~Kcn?iu . În . vremeav lui Sigismund, apoi
f~ptu~ vc ~ Lt1rnt1nle . ~- au prabu ş it Ş l b1 enca a ramas c:'\răpănată (~- f.
\i. Vatn ş 1 anu, op . ctt„ p. 220).
74
u privi re la i'enome nul de „moderni za re" a vechil or bi crici,
vezi V. Vă tăş ianu , op . cit„ p. 55 4- 555.
75 Se
ş tie că în rom peri ţie au mai fo ,r Vaclav
regele Boemiei
şi Orro du cele Bavariei
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că m1noratul lui Ladis1au IV Cum::i.n ul fu sese vegheat
de mama sa, Elisabeta, o prinţesă c umană energică şi
ambiţioasă, care a reuşit să transfere principalele puten
ale . tatului în mîinile partidei filocumane. Continuînd
politica mamei sale, Ladislau a antrenat viaţc.. de curt
în dire:::ţia moravu rilor ouman , ci..;. am·eniinţarea reîntoarcerii la păgînism. Vaticanul şi-a manifestat în repetate
rînduri n elini ştea p ntru s ituaţia creată în rega t ul Ungariei, înceroînd zadarnic să decermine o modificare a
politicii interne.
Elste le3il'.l•e de înţeles că, în oondiţiil ară1Jat 0 , cumanii
- a căror faimă nu era nici aşa pr a bună - au d venit
pentru apărătorii catolici.;mului un ad vărat simbol al ne<:re dinţ ei, lupta împotriva lor dobîndind automat semnificaţi.a un ei cruciade. Acest lucru 'l-a înţeles din capul
locului Charles Robert, care a făcut din polifoc1:1 anti.cumană 1,1n important ins1Jrum nt pentru a-şi asiguna spri.jinul scaunului pa.pal şi de asemen a sprijinul c rcurilor
catolice din Ungaria.
A ceasta pe de o parte. Pe de altă parte, Char les R bert
- aşa cum s-a dov dit şi mai . tîrziu 76 era un prea
bun cunoscătoir al practicilor feudale pentru a neglija
-e ficienţa legitimării sale ca pretendent la succ siunea
tronului Ungariei prin exa1tarea ac lora dintre Arpadieni
•care se bucurau d prestigiul sanctificării : d ci Şt efan ,
Emeric ş i Ladislau. Dintre aceştia cel mai potrivit pentrn
a devein i uin iadevă11~at paladium al •oars ei regale era toornai
Ladislau. Ca luptător împotriva p cenegilor şi a cuma·nilor, Ladislau cel Sfînt putea lesne deveni un portdrapel
în lupta împ otriva par~lidei filoc umane ce îşi s u sţin a
proprii să i pr tendenţi la tron împot1riva ambiţiosului
Charles Rob ert.

Se ştie că Ang vinul nu a reu it să dobîndească tronul
de la Buda decît după mai multi ani de lupte, opoz i ţia
fiind recrutată mai ales din rîndul nobilimii din Ungaria
vech , nobilime care fuses princi.pala b e n e:flioiară a epocii
lui Ladislau Cumanul. In schimb, el a găsit sprijinitori
în zonele de colonizare, pentru că nici saşii nici sec uii
nu aderaseră la politica filocumană promovată de reP'ina
Elisabeta ş i de fiul ei . În acest sens este semnifioaitiv că,
în nrnl'tie 1307, Charles Robert a venit la Timişoara, und e
a găs it sprijin, construind apoi aici o ce '.1a.te cu castel d
reşedinţă, m eşterii pietrari fiind aduşi din Italia. Din iuni.e
1315 pînă în 1323, cetJa.tea Timişoare i a fost principa.~a
reşedinţă a regelui angevin, droV1adă a n eîncred rii sale î:l
curtea de La Buda.
Exaltînd cultul lui Ladislau cel Sfînt - cel de-al doilea
fiu al r g lui primise num l sfîntului cavaler - Charles
Rob ert r aducea în mintea tuturor n obililor exemplul cel
mai glorios al luptei împotriva cumanilor, îi d nunta pe
cum.ani oa pe cei mai periculo ş i duşmani ai ţării şi , alătur i
de ei, îi denunţa p e aliaţii l or di:nlălun.tm. Că pen tru
Angevini cultul lui Ladi slau cel Sfînt ajuns~se să aibă
o valoare cu caracter special se poate deduce şi din următorul fapt, încă nu md ra juns ounoscut: în anul 1326,
Carlo di Calabria, fiul lui Robert, •regele celor două Sicilii,
comanda lui Sirnone Martini un stindard a cărui temă
iconografică pare a fi fost figura lui L'~dis]au cel Sfînt77 .
Aşa cum, cu just ţe, ob erva Vlasta Dvorakova, pentru
deplina legiitimare a cultului lui Ladisla u cel Sfint era
77 Stindardul pictat de Simone Martini s-a pi erdut, dar este si111ptomatic că în biseri ca Sant:l Maria deli a Consolazione, din Alto111011teCabbria, se p:ls trează un panou de alt:ir cu figur:i lui San L:idislao
d'Un gheria. Acest p:inou este datorat ini\iativei lu i Fi lippo di Sangineto, seni or de Nromonte, personaj cue în 1326 Jăc ea parte din
suita lui
arlo di
alabri a (G. P:iccag nini, A11 alrib11tio11 to Simone
Martini, „The Ilurlin gton Magazine", martie 1948; Ferdinando Ilologna,
I pittori al/a corte a11 .~ioi11a di Napoli , Roma, 1969, p. 171 - 172).

76 Ne referim la m ă s u ri le sale pentru r eaşeza re a , potrivit sisten1tdui
occidental , a rel:iţiilor feuda '. e din Ungaria ~ i statua re1 ap:iratulu i he·
r:ildic.

F:g. 5.

rm ă rirea

ri g. 6. Urmă ril'ea CU/'ll a1111!1ti, det:iliu reprezenthd pe cum an ş i pe fata
răpită (G helin\a)

wnu11 111.!11.i, detaliu rep„e zentînd pe Ladisl u1 (G helin ;a)
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l'i g. 7. Lupta corp la corp ş i lnfrî11gerei1 cumam~lui (G helin\:1).

Fig. 8. B ă 1 ă lia ele la Kerles (Mugeni) -

XIV-Jea Congres internaţion a l de studii bizantine (Buc ureşti, 6-12 sepitembri.e 1971), legenda lui Digen is Akritia s
este o tipic ă legendă a eroului de frontierăBO .
Vasilie Digenis, cunosaU!t c u sUJprarrumele de Akritas
(akritas = comandant de frontieră) a fost un person aj
istoric real, un ofiţer bizantin care s-a distins pentru îndrăzneala cu care a luptat împotriva arabilor; de altfel
a şi murit în lup tă cu aceştia, în anul 788 , într-o trecă 
toare a Munţilor Taurus. D ator ită vitejiei sale neobi şnuit e
temerairiul Digenis a. deven1t un simbol al akritai-lor, dar
în aicelaşi timp, d atorită originii sale 1airabe a fost şi un
erou al p ovestirilor musulman e, legenidla lui ajUJngînd să
se bucure de o ma.re popularitate, atît în m ediile bi:llantin e
cît ş i în cele islamice, cu inerente varian te. Este important de consemnat faptul că în poemele bizantine, Digen is
Akritas este prezentat ca un lupt ător îndr ăzn e ţ dar singur1aitic, cele mai străluc ite isprăvi realizîndu-se fără
a j UJtor ul trUipelm:· pe oarie le com anda. În varianta arab ă
eroul de fro nti eră este prin xce1enţă un răpitor de fete,
ceea ce ne aminteşte 1 că tatăl lui Digenis fusese un emir
sir1an care a răpit fiica unui striateg bizantin ş i care, în
urma unui duel, s-a converbit 1a creştinism.
Din analiza m odului în care a fost i;-edactată legen da
lui Ladislau cel Sfînt, înţelegem că autorul ei era un
subtil cunoscător al legendelor biz'a ntino-arabe referitoare
la eroul de frontieră. in primul rînd el a ş tiut să păstreze
un element geografic: frontiera ca,r e se cere apăra:tă se
află la răs ărit. Apoi el a introdus în aoceeaşi compo z iţie
narativă atît tipul eroului bizantin cît şi tipul eroului
arab : La.dislau n e a.pare, în partea cea m ai impoo:- tant ă
a legendei sale, ca un lu ptă1tor sing uratic care înfruntă
şi învinge un duşman răpitor de fete ş i care, curnan fiin d,
întruchip ează pe cei mai m airi duş mani al Ungariei, dup ă
cum arabii fuseseră cei mai p eric ulo ş i adversari a:i Bizanţ ului . În acest f el se cont u rează figura lui Ladislau în
Chronicon pictum şi în Legendarium pictum, pr incipalele
cronici oficiale 1a le curţii angevine de 1a Buda .
Dacă regele cavaler a rămas prin exc lenţă erou al
frontier ei de răsărit, fapt prea bin e confirmat de răspîn
direa ciclurilor legendare pictate, semnificaţia luptelor sale

n ecesar, potrivit gîndirii teologale a evului m ed iu, un
temei hagiografic, o l ege nd ă sfîntă, pentru a cărei redactare a fost solicitat un literat78. Ştiind că cele m ai vechi
r eipre21entări ale lui Lad1s1au p:iiobu1rile de La Velka
Lomnica, stindardul lui Simone Martini, picturile de la
Ghelin ţa aparţin, fără excepţi e, unor artişti italieni
sau formaţi în ambianţa picturii italiene, nu va surprind e
că Charles Robert s-a adresat şi p entiru redactarea legen dei sfinte unui literat, m ai sigur din Sicilia. S ă nu uităm
că Sicilia era pe artunci centr ul puterii Angevinilor şi
d eopo trivă era continua să fie încă din epoca împă 
ratului Frederic II de Hohenst aufen - principala vatrJ
lit erară a Italiei. Şi apoi nu era tocmai SiciliJa acea parte
a stăpîniri i angevine unde se am estecau elementele culturii bizantine cu cele islamice şi cu cele vest- europen e?
inică din timpul lui F r 1
e deri!c II - aioel stupor mundi oare
a zguduit din temelii sistemul sclerozat de gîndire al
lumii m edievale - cultura Siciliei se afirmase pr in aar a1cteruil. e1i ec1ectiic şi s1i111or1eitist, prÎ!111tr-o 1a:rgă gerueJ:'OZitate faţă de toit ceea ce reprezenta o valoare spirituală.
Este n eîndoielnic c ă m ediul literar 1al Siciliei de atunci era
hrănit de scrierile bizantine în definitiv sudul Haliei
ş i Greciei fuseseră de atîtea orr i unite sub un singur
sceptru79 p entru a nu mai vorbi despre confluenţele
culturale ca factor stimulator de sinteze. Deci tocmai 1a cest
mediu putea plămădi o legendă pentru un sfînt cavaler
catolic - cum era Ladislau - luînd ca m odel lege nda
de Largă circulaţi e, în spaţi ul biza ntino-1arab, a lui Digenis Akri1:Jas.
Read u să de aurind în atenţ1a cercetătorilor prin excelent ul raport prezentat de Agostino Pertusi la c -1 de-al
1

1

1

78

p.

Vlasta DvoMkov::\,

La legende de Saint

Laclislas . .. , loc. cit„

41.

79 Fă r ă să evocă m p erioadele mai î ndep ărtate,
c~1d Biz.an\u l î~
exercita au toritatea în în tre:'lga Ital ic, este necesa r sa re:1m1nlim ca
Roger II ocupa în 1147 Co rful, Corintul ş i Teba, inaugur1nd epo ca
„ba lcanică" a su verani lo r din Si cili a. In 1155 , Man uel Co mnen ul ad ucea
pentru ultima oară stăp î nire a bizan tin ă în Italia, cucerind P uglia, pierdută dup ă numai un an , în b :'îtălia de la Brin disi. Perioadei de rodnici\ .
pace cu Bizan\ul, patronata de î m păratul Frederic II , i-:1 urmat o
ofen s i vă prel un gită a Sicil iei În Balcani ş i astfel, sub M anfred, sub
Charles d'A nj o u sa u sub Philippe de Taranto, Însemnate terito rii d in
Grecia ş i din Dal m::t \.ia au fo st în c rpor:'lte ambiţi a ului reg:'l t sud italic ca re pă s tra din vremea lui R o er II o puterni că atr aqie pre
r ăsăritul bizantin.

HO A gostino Pertusi, Trei storia e legge11da. Akritai e Ghâzi sulla
frontiera oriem·ale cli Bisanzio . în „lhpp ort du X fVe o ngres inrern:i ti oml des erndes byz an tin es", 13uca rest, 6-12 epL. 197 1, p . 27-72 .
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Fi g. 9. Blitrilia de la Kerles (Moa cş a) clupă o co pie în acu:ucl ii e x e c utată el e 1-lu szk:t

şi

chiar nararea acestora a u fost nuanţate în raport cu ev nimentele istorice şi cu înţe l egerea reali tăţil or.
!n primul dnd trebui observată diferenţa dintre pov stirea scrisă şi povestirea p ictată. D acă în povestire.
scrisă, car este m ai aproap
d legendele orientale, fata
răpită se î ndr ăgosteşte de răpitorul ei, în povestirea pictată fatia participă la înfrînge<l.· ea ş i ucidere.a a cestuia.
Explicaţia aceste i m odificări tr buie că utată, cred m , în
int rven ţ i a unui teolog preocupat de valoar ea ex mplară
a unei legende pictate într-o biserică , potrivit tezei,
atît de răspîndi te în evul m ediu, c ă „pictura este biblia
ana lfabeţilor " 81 . In varianta pictată, fata răpită se transf rmă într-o vajnică răzbunătoare a poporului care sufer is de pe urma invaziei cumane ş i , a jutîndu-1 pe r eg ,
ea exprimă adeziunea întregului popor la lupta acestui a.
Este evident că, în această interpretare, confruntarea
lui Ladisla u cu adv rsarul său şi-a schimbat complelamente semnificaţ i a: dintr-o simplă luptă cavaler ească ea
s-a t ransformat în tr-'Uln veri babil act de .i usti ţie populară ,
valoarea moraliz atoare a acestei variante fiind lesne de
î n ţ les.
O altă modificare intervenită în semnificaţia 1 gend i
lui Ladislau priveşte definirea adv ersarului. Du pă înfrîngerea d efinitivă a cuma nilor - în vremea lui Charles
Robert - problema frontier i de răsărit a fost r e valuată în funcţie de pericolul, in comparabil mai mare, pe
car îl reprezen tau tătarii. După catastrofala invazie
mongolă din 1241-1242, Tran silvania şi Slovacia avuseseră nu o dată de suferit din ca uza hoardelor tătăr eş ti
care treceau pasurile Carp aţilor , pentru a se revărsa,
pu stiitor, as upra aşezărilor gă s i t în cale. Aflat la mare
cin te, Ladislau cel Sfînt a fost i·:wocat ca p u rtător de
biruinţă împotriva tătarilor . Potirivit relatăr i i din Chronicon Dubnicense32, în exp diţia lui Ludovic d'Anjou
împotriva tătaril or , î ntîmplată la începutul domni ei sale
{după 1342), victoria ar fi fost hotărîtă de un miracol al
sfrn tu lui r ege venit din m ormîn l.
Ţinînd seama de cronologia picturilor murale care repr e zintă l gend a lui Ladislau , c le mai multe r ealizate
după jumăt atea secolului al X IV-lea, se poate afirma că
tocmai n ădejdea în biruinţa c ntra tătar ilor a contribuit
la proliferar a ciclului leg ndar în p i ct ur ă. La ace a s t ă
concluzie conc ură ş i repartizar a te ritorială , pentru că ,
aşa cum s-a arătat mai sus, prin cipalele grupuri de
monumente cuprinzînd legen da lui Ladislau se afl ă în
fa ţa tr e cători1or Oituz şi Ghim eş- Pa l a nca , în Tmnsilvania,
Poprad ş i Dunajec, în Slovacia.
Popularitatea lui Ladislau cel Sfînt ca purtător de
b i ruinţă împotriva tătarilor a fost atît de m are încît
81 Wal a f rid St r:tbo, cf. Lo uis R fa u, !.'art
du
plastiques, Pa ris, 1935 , p. 2.
82 D upă D. Onciu , Papa Formosus în lTa diţia
O pere, voi. II, Uu c ure ş t i , · 1968, p. 7.

moy en
11 oas t ră

âge.

legenda sa a pătru n s şi în mediile slave, care e rau apte
o primeas că într ucît c un o şteau de mai multă vrem e
legenda lui Digenis Akritas sub denumirea de D vgeni evo D janie83 . Este important de ştiut că, în varia nta slavă, Ladisla u se luptă cu tătarii din h oardele conduse de
Batu, a ş adar invazia pecenegă din 1068, d e veni tă cumană pentru cronicarii de curte din s colul al XIV-i ea, s-a
tranfor mat în m area invazie din 1241- 1242 care a pîrjolit toată Europa răs ăritean ă.
In această variantă, legenda lui Ladislau pătrun de ş i
în veiehile s·crieri româ n ş ti , cele mai vechi texte pă stra te datî nd din seoolul al XVJ-lea. In Cro1?;ica moldo -rusă, cme date az ă din prima treime a secolului al XVI-lea, Ladi slau, sub
numele de VLadislav, se luptă cu 1ătarii care au t recut prin
Moldova şi „peste munţii înalţi" . Intr-una din interp olările
sale la Cronica lui Grigore Urech e, Simion D ascălu - refe1·indu-se la un „ letopise ţ unguresc" - pov s t eş te cum „La lău craiu" i-a gonit p e tătari şi „, i-au trecut peste Nistru la
Crîm, uJnrle şi pînă astăzi trăiescu" 84 . Fiind vorb a despr e l uc rări scris , este neîndoielnic că su rsa de inspiraţ ie a u
fost cronicile un g ur eş ti din secolul al X IV-lea, ca dovadă
stînd episodul fetei ră p ite ca re şi aici se î nd răgosteşt e
de răpito rul ei, ba chiar îl ajută împotriva lu i Ladislau ,
pentru care motiv acesta îi ucide p e amîndoias. Este de
să

83 A. P ertu i, op. cit., p. 58; ] ozsef P ereny, Dic L-tdislan Legrude
in R ussland, „Ann a:es
niversi t:ui s Scienri a rum Bud:iocqien is el e R o.

la nd o Eă tvăs nomin:i.tae -

sec ti o hi sto rica", 1957,

p:

172- 184 .

Cro nica molclo-rn ră : l on Bogd an, Cronicile slavo-române, !3 ucure1ti ,
1959, p . 158- 159; G ri go re Ureche, L etopiseţu/ Ţării Moldov ei, H uc ur e~ Li ,
1958, p. 68-69; P. P . P an:ii tesc u, Isto ria slav ilor Îll romaneşte î11 seco/Itl
al X \l ff -lea. Cronica lui Gheo rghe l31w 1rovici şi Si 11opsirn! de la K iev,
„ l{ ev i ta i sto ri că ro m â n ă", X, 1940, p. l OJ- 11 7 ; 112ss. ro111a11csc 249
(foi. 58 rec to- fo i. 59 verso) ş 1 mss. rom ~ 1 1 esc 770 (foi. 65 verso 67
recto) l:t Bibli te: :i Academiei R. S. Ho:n âni a Mul rum esc ~i pe ac e astă
84

ca le prof. Er il L ăză resc u a re mi-a · m na hr ex isten;a :i.ce;to r d ouă ma nu sc ri se.
85 Pent ru inreresul să u ist ri co-l itera r, d ă m ai ci te x tu l in tegra l cl in
11us. românesc 249: „Penim rneziile Chiev1t!ui care a1t fO>t suptu j1tgul

ce! rnmplit al lui Batic tătaml". „Deci pentru dep ă rl.1r ea lui D/ n n}11ezru
cllt stăpî11 ir tă tar ii
.hierm!, iar stăpî 11i 11d r1i1t/ crectmcios şi cumpliwl Batic Rosiia, penlm păcate le 11oastre, alt flirn.r pre !aroslav ul
\/sevo!odov ici c11ez mare Chiev ul1ti şi pe t oa tă Rossia, la a111tl de
la zidirea lumii 675 1, ia r pre rnez Mihail al Cemih11./11i şi pre 1t>1
boiariul al să1t anume T heodor i-a1, muncit păg înul şi c1tm.pliwl
Batic căci 11-a.u, v m r să s~ î11chi11e Df um]11 eză il o r lui. .clupă păgî1le;c1t lor obicei şi to t î11rrn a ~elaş an mare 1e CIU L llaniil, f ecio ml
lui R oma11 care se 111tmea so ma cl erje ţ a toată. R o ·iia a1t înrnrat pre
jecio ml săit a11u111e Lev , luî 11d p: f ara l1ti Belas craiul 1t11g1t resc, îm,i
,,cest Lev a z.hlit cetatea cia 11wre a1 11tme Lvovul , 111tmiml-o /J1'e 111t111.ele
său; ia r marele cnez D1111iil era foarte cinstit ele ţ1ăg : 111tl Batic pentm
v itejia sa cea mare; fi a1t fost î 11 ~u 1 1 1Mwt la împărăţia R osiei prin cei
r rimiş [i] de papa al R omei, dar pravoslav nica credin ţii Î 11 că o a1t 111ai
întă rit şi înt m clî11Sa pî 11ă la moartea sa alt t răit prec1t1n m ă rwrisesc
•1:echile lear.opiseţi . far acel fă ră Df1tm]11ezeit păgî 11 Baric împărat1tl
t ătă răsc, răsipi 11 d rnejăile R osiei ntt s-t11t i11dest1t!at cit atÎla, ci încă s-ait
dus, Cit toa.re oardele sale, spre slăpî 11 irea leşească şi ungureas că sprr
pă rţi le apusului ş fi] mu!te oraşe şi sale a1t pustiit r1rz!11d şfi J omorind
fă :·ti milă neamul c reş t111 esc. Pi1111 au aj1t1 1s1t şi la sr.o liţa w 1gurea<cli, la
111tmira cetate I ·aradi111tl. Si 1 ă/1li rî 11cl coşu ri le şi co,<le1ce/e tă t li1·cişti s11 pt
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Fig. 10.
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exec utat ă

de Hu ,zka ].

ac u a r e l ă execu tată

de Hu szka ].

observat din lectura manuscrisului românesc nr. 249 tradus desigu[' după un text slav - că autorul lui a ţinut
seama de unele date cuprinse în cronicile ungureşti din se_
colul al XIV-lea, dar a dezvoltat povestirea adăugînd num eroase elemente noi. Lupta se dă acum cu tătarii şi cu Batu
însuşi, prezentat ca răpitor al fetei, iar centrul acţiunii se
deplasează la Oriadea, unde eria şi sanctuarul lui Ladislau.
Autorul ştie ş i despre existenţa statuii ecvestre a regelui
sfînt, deci el şi-a redactat te~tul cel mai devreme la începutul secolului al XV-lea. Mai trebuie remarcat că fota
răpită este aici chiar sora regelui desigur printr-o îngustă pre1'ua:r·e a pasa.juJ:ui din Chronicd~ pictum, în care
Ladislau se adresează fetei cu „soră". Aspra p ed eapsă la
care este supusă fata împreună cu răpitorul ei decurge
dintr-o nouă interpretare a justiţiei morale. Este însă
important să reţinem că la lupta cu tătarii a participat
întregul p opor („muerile şi copiii"), deci pe sensul pe ca.r e
l-am putut descifra în ciclurile legendrare pictate.
Revenind la epoca lui Ludovic Angevinul, în timpul
căruia a avut loc deplina înflorire a cultului lui Ladislau

cînd s-a construit şi noua catedrală din Oradea cu al
ansamblu statuar - putem î nţel ege întrucît această
înflorire a fost motivată tocmai de substituirea care avusese loc: regele sfînt era acum un protector al frontierei
de răsărit împotriva tătarilor care constituiau un pericol
incomparabil mai mare decît a l cumanilor de odinioară.
Dacă aşa stau lucrurile, ne putem pune întrebarea: de
ce a decăz ut atît de repede cultul lui Ladislau cel Sfînt,
ştiind că tătarii au rămas vreme îndelungată o prezenţă
neliniştitoare pentru partea răsăriteană a Europei. Credem
a descifra destrămarea autorităţii regelui cav1a ler în mai
multe cauze de ordin intern şi extern.
Cu moartea lui Ludovic cel Mare (1382) dinastia angevină din Ungaria se stinge, urmînd ca, după cîţiva ani de
interregn, tronul să revină ginerelui său, Sigismund de
Luxemburg. Atît prin e ducaţie cît ş i prin orientarea politică , Sigismund era departe de Angevinii care îl precedaseră, interesele sale în sud-estul european fiind cu mult
întrecute de ambiţiile pentru succesiunea sfîntului Imperiu romano-german. Pentru el tronul Ungariei nu reprezenta decît o trambulină şi - sigur este - Sigismund nu
a simţit nevoia să-şi facă din Ladislau cel Sfînt un paladium, atenţia acordată de el centrului de cult de la Onadea
fiind cu totul neînsemn aită, fapt dovedit şi de ruinarea
oatedralei de aici , consemnată , aşa cum s-a mai arătat,
în 1445 .
Concomitent cu abandonarea de către curtea regală de
La Buda a cultului lui Ladislau, au intervenit o serie de
modificări pe harta Europei, care au avut drept consecinţă
o substanţială diminuare a pericolului tătărăsc. În 13·59
apăruse
statul independent al Moldovei, care prin
energicele măsuri defensive luaite de Petru Muşat
(c. 1379-c. 1391) şi Alexandru cel Bun (1400-1432) crease o puternică barieră între h oa1rdele tătărăşti şi părţil e
de răsărit ale Tmnsilvaniei şi ale Slovaciei. Deo potr ivă ,
ascendenva milit,ară a marelui cnezat al L~tuaniei, care, în
timpul lui Vi1:au1Jas (Vitold), ajunge să oontiroleze întregul
s paţiu dintre Baltica şi Mar ea Neagră, a fost un factor
care a oontiribuit la liniştea Tr1ansilvaniei şi S;1ovaciei din
partea tăltă['ească .
Un alt pericol preocupa acum curtea de la Buda: erau
turcii otomani care, încă din 1368, călcaseră frontierele
regatului. Poate că tocmai în legătură cu acest eveniment
trebuie explicată apariţia legendei lui Ladislau în pictura
bisericii din Turnisce-Slovenia, dar credinţa că regele sfînt
este un protector al frontierelor de răsărit era prea înră
dăcinată pentru a mai fi posibilă o translare spre vest,
ansamblul sloven rămînînd o excepţie.
-

să u

cetate, care iaste la mijlowl ţtlrii 1t11g1aeşti, fiii ul î11dest1tlată. rn de
toate ş[ij îm/;işugată de ajuns, zaharea de bă11t ş i de mîncat, avînd şi
J}îrae mari, gîrle care intra î11 şanţ11rile cetăţii pe di nafară şi în!ă 1t11 trn,
pentrn aceia nu se temea11 cei ce şă def a11] într-însa . V eci atuncea V ladislav, craiul 1mg1tresc, care stăp!nea ţara Cehilor şi a Nemţilor şi
toată Pomerania şi măca r că era Cit crai11l Belos, dar grăbi11d u-i păgînii
ei n-au apucat să -ş[i ] strîngă o şti.le lor care erau împrăş tiate în multe
p ărţi pe departe ş[i] neav înd craii Cit cine să stea în potriva pă~i 111tlui
Batic, de mare nev oe i-a11 căutat craiul1ti. V ladislav ci să în chide î11
cetate şi fiind 11n turn foarte înalt s-au suit într-:nrn! ş f i] de aco.'.o
priviia peirea ţării sale şfi] cu amar suspi11a, n1t puţi11'e zile 11ep1ttînd1t-ş[i J folosii. cît de puţin, însă rn rug ăciimea cătră Df 1tm]nezw
rn atîtec1 să mîngîia. Iar într-o zi. privind !mp reg111rul cetăţii vedia
v i11;nd ele afară soru-sa f1tgi.nd la cetate ca să mîntuiască de robie,
clar în·d ată prinsă fiind de păgîni cm dus-o la Batic. At1mcea craiul
mai rn însutită scîrbă s-au î11tristat a dă ogîncl scî rbă peste scîrbă şi
oht!nd p/îngeci cu amar şi. lacrămi peste la c răm.i vă rsa. Deci fiind
el întru atîta scî rbă şi. wprins1.t ele mult n ăcaz., petrecea întru acel tum
tîng11inclu -ş[i.] ti. că.lo şiia primejdii sale .,că pentm păcatele mele", zice,
,,împre1mă rn mi.ne s-ait primejduit ş[i] s-ait prăpădit şf i.J toată ţara
mea." Dar intm-una ele zile, e1flînd11 - să el tot rn acernş/ 1.J nemîngîiată
scî rhă şi întristare, făcî ndu-ş[iJ mga sa cătră D[11m]nezău Cit lăc rimi.
/i.erhinţ·i, s-e111 fă cut o uimire preste dîn sul, făr ele v este, ca mm Cir ft
grăit oarecine cătră clîns1tl i-a1t zis: „pentr11 ce tu post rn rng ă amestecat rn lacrimi. dai p11temicului Df1tm]nezeu, pentm păginul îm.părat
şi acestei îţi iaste [ln] mîna ta". Iar crai11l, ca
mm s-e1r fi trezit di11t r-1111 so mn şi l11înd oareşce îndîr[ jire] întnt inima sa s-a11 bucurat
foarte ş[i.] pogorîncl11-să clin wrn jos e111 văwt cal h1m î11şălr1t stînd
la scară şi ele nimenea ţin11t· ş[i] la ohlînrnl şealii /Jctrd ă limg ă legată .
Deci încredinţînclu-să craiul pe ajutornl marelui D[um]ne ză11, au în că
leCClt pre cal l1tind barda in mîna sa; şi eşind cit mitltă i ndrăzn-ire din
cetate rn o[ a]stea cîtă să timp /asă ş[i.l lovindu foarte tare şi f ă r-de
vi.aste coş11rile şi co ştiacele tă tărăşti, unc e era şi prot1vmcul lui. D[umjnez ă u, păg2nul Be1tic. Iar D[o]m1wl D[um]neză u dî1l'd spaimă şi mare
groa:u1 vărsî 11cl şi wnplîncl inimile p ăgîni.lor a tltl/iror, atila cit n-au
put[ut] să stea să 7 ş[i.] ţie coş urile şi cazanul lor ci toţfi] de odat[ă]
a1t î11ce put a fug i în toate pă rţii[ e]; iar ung11rii iute tăindu -i îi goniia
şi rrmltă mulţime nenumărată clin p ăgînii v arva ri fă r-de milă au omorît; şi. nu 1111me1i cătanile 1111guri.i tăia şi. omorîia pre păg : ni şi ce
mu(eJrile şi. copii fiJ pe care p ăgîni vede[au] că au rămas ş[i] au scă 
pe1t ii omorăia ş[i.J de vi. i. c1ţă îi lipsii.a. Iar acel /.;ez. d1tş1?ik şi fă. ră
D[um]n ezău păgî1wl Batic fugiia rn sorn crai1tlui călă ri; iar Îns1tş[1}
craiul gonindu-l pre păgîn. Iar p ăg î1ml s-a11 întors1t la craiul, omoscî11cl că iasle Înrnş[i. J craiul. far sora craitclui În lo c să ajute frntelui
ei ia mai tare şi clegrcib ajut'a păgînului Be1tic. At1111cea vă z ! 11d craiul
această neginclită şi neaştept at ă urîci1me ele la sorn-sa şi prim.ejclie de
moarte văz îml, mai iute mî11ie cu putere s-au aprins11 în inema craiul1â ş(i] ce1 u11 leu răcnind ş[i] asupra lor rn barda răpezin•du-se, pre
amîmloi În d ofu]ă i-a despice1t. Şi aşia ticăloşesc şi amar sfîrşit a11
luat vÎtlţ'a păg ! 111t!ui Batic la cetatia Varadinului. Şi î11tr-ctcest chi.ţJ
luînd s fîrşi.t Batic Cit m11lţi.mee1 ţJ ăgî nilor li.ti s-a1t Întors11 1t1tg1trii la
coşu rile unde fusese tabăra păgînilor şi s-au aşăzat 1mg1m1 i11 lowl lor,
măca r că în că m 11lţi.me de păgîni era 2mprăştiiaţ[i] prin ţara zmgurească
arzînd ,1i tîrg11ri şi cetăţ[i], tăindu şi robind creştmi.i. Si 1ntorcînclu-se
păg în easca oaste la co şteice le şi la cazanul lui Batic (precum era învăţa ţ[i] ele la dînsu!) rn mult:ă pradă ş[i] rn mulţime dă ro/?i, gî11cli.ncl că- l vo r găsi unde l-au lăsat, clar li s-a11 Întîmplat d~ alt f eliu;
căci rn ajutorul 11.ti D[um]n ezău În lom păgînului Batic, ei au găsi t
pe crai Vlacl[i]slav şi în loc să dlnească rn soţii de a lor, ei s-atc
tllnit Cit oastea 1mgurească. Carii aştepta acolo pre dînşii. şi adunîncl11-să tătm·ii iar 11ng11ri.i ţni n amtţ'işul săbiilor îi. trăgea, numai carii
să făgăduia că se vo r boteza şi vor crede D[um]neze1tlui !-![risto].1
aceia numai îş [i l clohî11clia graţie şi slobozire !ntrn viaţă pentru e1ceasta.
Aceie1 ce gî11dia păgînul Batic să facă crai1tlui unguresc, d egrab i-au
v enit la capul lui şi la acei ce au fost cu dînrnl. Deci, după a ceas tă
mare izbîndă şi. biruinţă ce le-au cle1 t D(111n]neză11 asupra p,Jgîni!ar,
mare praznice făcîncl au m.1tlţwnit /Jti D[1.1mjnezrn făcî ncl şi vărsînd
2n că şi chipul craiului de aramă ş ăzîncl pre cal ş[i] şi rn barda în
mîn ă ş[iJ l-au pus într-acel tltrn !nalt că acolo îi. să arătasă vedenia
şi agi11toriul sp re biruinţă să fie Întru vecinică
pome11ire î11 nea mu! cel
viito r cl1cpă clî11şii .. ."

-::

Revenind asupra reprezentării legendei lui Ladisla u cel
Sfînt în pictura murală medievală din Trnnsilvania, este
util să fie puse în evidenţă mai .multe elemente de ordin
iconogmfic, stilistic şi cronologic, în care scop se impune
o prezentare mai amănunţită a ansamblurilor păstrate,
precum ş i a mărturiilor documentare.
Cel mai vechi ciclu legendar care s-a conservat, care
este şi cel m ai complex ca 1alcătuire iconografică, aparţine
bisericii 'r omano-catolice din satul GHELINŢA 86 . Situată
pe peretele nordic al navei, unde oc upă integral registrul
superior, legenda lui La dislau este ilustrată prin urmă
toarele episoade: Binecuvîntarea lui Ladislau de către
episcopul din Oradea, Plecarea oastei la luptă, Bătălia de la
Kerles, Urmărirea cumanului care a răpit fata, Lupta corp
la corp cu cumanul, Cumanul este răpus cu ajutorul fetei ,
care îl decapitează .
Aşa cum am ia.rătat şi cu alt prilej 87 , reprezentarea legendei lui Ladislau se datorează aceluiaşi artist ca\fe a pictat şi ciclul cristologie afliat în registrul inferior al peretelui, identitatea stratului de preparaţie, ca şi perfecta
consonanţă stilistică fiind în acest sens argumente h otărî
toare. Aducînd în discuţie unitatea de stil dintre cele dou ă
registre de pictură este hecesar să se observe şi faptul că
66 Pentru bibliografia privind pi ct urile acestui monument, a se vedea
nota 32.
67 Vasile Drăg u ţ, Restaurarea
picwrilor mttrale de la Ghelinţa ,
., Buleti nul monumentelor isto ri ce", 1973, nr . 4 , p. 45 - 54.
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Fig. 13.

modul de tratare nu este, totuşi, acelaşi. ln reprez ntarea
ciclului cristologie autorul a recurs în mod frecvent la
scheme iconografice cunoscute, utili~airea fidelă a modelelor determinînd un anume convenţionalism; dimpotrivă, în
reprezentarea legendei lui Ladislau compoziţiile sînt mai
libere, mai ingenioase - chiair dacă uneori mai stîngace,
dovadă a absenţei unor modele cu a'Ultoritate. De asemenea, este important de subliniat că mijl()lacele de expresie
picturală indică fără echivoc un artist format în ambianţa
Italiei, la c111rent cu inovaţiil e şcolii florentine dominată pe
atunci de personalitaitea lui Giotto. Preocuparea pentru
modelajul formelor, folosir ea culorilor în satwriaţii diferite,
monumentalitatea figurilor ca şi amploarea sculpturală a
faldun.ilor, gama cromaitică bogată şi strălucitoare, de as menea acel mărunt dar semnificativ indiciu al ochilor migdalaţi cu coiadă prelungă, toate acestea vorbesc despre un
artist format în directă legătuiră cu expe1ri enţel e picturii
italiene din prima jumăitaite a secolului al XIV-lea, cu
probabilitate din preajma anilor 1330.
Ţinînd seama de faptul că :rieprezentairea legendei lui
Ladislau cel Sfînt de la Velka Lomnica, databilă în aceeaşi
perioadă, poartă, de asemenea, puternice a mprente italieni~ante, avem un argument suplimentar cu privire 1a rolul
pe care îl va fi jucat mediul cărturăr·esc şi artistic de la
curtea napolitanului Charles Robert în elaborrarea hagiografică şi iconogr1afică a legendei.
Desfăşurarea ciclului legendar de 11
a Ghelinţa beneficiază de o remarcabilă fluenţă, datorită tu:'1atării în friză,
fără cezuri verticale între episoa:de. Acest mod de a compune scenele, foarte potrivit t emelor narative, este mai
evident în prima parte, pînă la bătălia de la Kerles, în cea
de-a douia jumătate a frizei episoadele fiind diferenţiate
- cu mu1tă discreţie, e adevărat - prin siluete de copaiciBB. Intre cele două părţi ale ciclului legendar mai sînt
de semnalat - dacă sînt avute în vedere şi celelalte monumente - şi alte diferenţe de ordin iconografic. ln timp
ce partea secundă, rezervată urmăririi şi înfrîngerii cumanului răpitor de fete, este mai stabilă din punct de vedere
iconografic, fiecare episod fiind contur1at cu claritate,
prima parte este mai liberă, atît oa redactare cît şi oa
interpretare.

B ă tălia

de la Kerles

(Biborţeni)

Primele două episoade: Binecuvîntarea lui Ladislau de
episcopul din Oradea şi Plecarea oastei la luptă sînt
intim legate între le datorită abilei aşezări a figurii lui
Ladisliau. Reprezentat călaTe, în flancul drept al grupului
de călăreţi care pleacă la luptă, Ladislau se roteşte în şa,
intorcîndu -şi chipul către episicoipruil orădean oare face
semnul binecuvîntării cu mîrm dreaptă. ln grăbita lui miş
oaire, surprinsă în plin marş, Ladislau face un gest de
salut, potrivindu-şi coroana peste gluga de zale. Trupa de
călăreţi este admirabil redată, figurile sînt desenate cu
energică simplitaite într-un grupaj concentrat aaire sugerează hotărîrea în unitatea de 1acţiune.
D eşi nu ocupă decît o suprafaţă restrînsă, Bătălia de
la Kerles se impune atenţiei prin două cariacteristici: realismul crud al înfruntării dintre luptători şi, mai ales, renunţarea la desenul fi111al, care în cele1alte episoade dă un
contur proniunţat figua:·ilor. Este de presupus că cea de-a
doua caracteristică avea o semnificaţie preci să în limbajul
pictural propus de autorul a nsamblului de la Ghelinţa:
credem ia nu greşi dacă descifrăm aici intenţia de a sugeTa
cît mai convingător amestecul n edefinit al confruntărilor
individuale, topirea lor în masa informă a bătăliei.
In continua1I1e, ilustrarea legendei evocă briavura personală a lui Ladislau, înitr~o redactare .aproape identică cu
aceea de lJa V elka Lomnioa.
Ladislau urmăr eş te cumanul care a răpit fata, încercînd să-l lovească cu lancea. Cumanul s-a răsucit în şa
încercînd să tragă cu ,aircul împotriva urmăritorului, dar
faua răpiită a apucat de 1arc, ţinîndu-1 întins, pentru a împi,edioa slobozirea săgeţii. Ln epi1sodul urmăi1Jor, oei doi
combatanţi au descălecait şi se înfruntă în luptă corp la
corp, dar lupta este inegială pentru că fata a intervenit
retezînd cu o lovitură de secure un picior al cumanului.
Ultimul episod ilustrează în:fuingerea definitivă a cumanului : el este trîntit la pămînt, Ladislau l-a apucat de păr
şi-l ţine strîns, în timp ce farta îi aplică lovitura de graţie,
decolîndu-1 cu o sabie.
Asemănarea scenelor evocate cu cele din pictura de
la Velka Lomnica priveşte atît dispoziţia compoziţională a
figurilor, cu gesturi care merg pînă la identitate, oît şi
detaliile de recuzită şi costum.
Este evident că asemănarea În cauză are la bază un model'
comun, probabil un text ilustriat care s-a pierdut.
către

66 Motivul decorativ al copacului, ca element de scandare a episoadelor narative, apare şi în picturile de la Velkâ Lomnica.
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În

Vorbind despre modul de redare a luptelor cavalereşti
- atît a ce1or de g;r'Up cît şi a celor individu ale - est
necesar să fi e subl.iiniat gustml p e caire lum ea n obili ar ă.
a secolelor XIII-XIV l-a avut pentru asemenea repr ezentări . Vlasta Dvorakova a semnalat deja conti ngen-·
ţele stilistice ş i tipologice care există între picturile de la
Velka Lomnioa şi reprezentarea legendei ducelui Guillaume d 'Orange care decorează turnul F errande din P ernes-enProvence (Vaucluse)89 . Exemplele pot f i înmulţite cu uş u 
rinţă p entru că, mai ales în Franţa , se poate vorbi de pre
o a d evărată modă a povesti'filor cavalereşti transp use în
pictură murală. Uneo ri este vorba des pre o simplă ilustrare a turnirw·ilor, ca la castel ul Cindre (Allier) , ca la
o casă din Herisson (Allier), ca la ferm.a Loives din Montfalcon (Isere), ca în turnul Palm ata din Gaillac (Ta rn) , ca
la Villiers- Sain t- S epulcr·~ (Oise) sau ca în um·nul Arlet
din Cau sade (Tam et Garonn e)9D. Uneori tern.ele cavaleteşti se împletesc cu cele hagiografice, alături de fig ura
sfîntului Gheorgh e, fiind des CJitlat sfîntul Martin din T ours,
dar mai ales sfîntul Gilles.
Deosebit de complexă este decoraţia mu rală a sălii
mari din turnul F errande din P ernes-en-Proven c . Alături
de reprezentar a legendei ducelui Guillaume d'Orange,
învingătorul gigantului Ysore, se păstrează aici o foarte
detali ată ilustrare a răz b ()a i el or pul'tate de Charles d'Anjou
împotriva Hohenstaufenilor, pentru dobîndirea ş i păstra
rea regatului Siciliei. Au fost r eprezentate atît m a ri sc n e
de bătăli e - Benevent ş i T agliacozzo - cît ş i lupte izolate între cavaleri91 .
Executate către sfî r şitul secolului al XIII-lea, picturile
din tmnul Ferrand e a u un remarcabil pandant în picturile ce d e corează sala inferioară a castelului Saint Floret
(Puy de D6m e). Ilustrînd Romanul lui Tristan, picturile
el la Saint Floret cuprind numeroase m omente de lupt ă,
călare şi pe jos, si milit udinile cu r epr ezentări le din legenda lui Ladis1au avînd uneori un caracter frapant92 . Problema nu es te 1a ici stabilirea unei r e laţ ii direote între pictu.cile transilvănen e ş i cele din Franţa , ci considerar ea unui
curent de largă circulaţie în mediul seniorial, cment în
cadrul căruia Angevinii, prezenţi prin diferitele lor ram uri
din Provence ş i Sicilia pînă în Transilvania şi Slovacia,
par să fi jucat un rol catalizator.
!n acest sens este semnificativ ş i fiaptul că , pentr u
palatul r egal din Napoli, regele Rob ert d'Anjou i-a comandat lui Gi otto r eprezen1Jan:·ea celor nouă mari vite.ii care
încarn au virtuţile caVlalereşti 9 3 .
Aşa dar, dacă din punct de vedere al gen ezei h agiografice legenda lui Ladisla u a putut avea xplic aţta dată mai
su s, din punot de v der e al structurii iconografice ş i stilistice ea s-a înscris într-o modă de largă respiraţie , care
a avut printre principalii patroni p e aceiaşi angevini la
oare n e-.am referit în mod repetat. D acă la ansamblurile
murale se adaugă manuscrisele decorate cu miniaturi 94 ,
im agin ea de an samblu a r prez entărilor ciclurilor legendare şi cavalereşti devine încă ş i mai bogată, oferind multiple puncte de r eferinţă pentru problema în st udiu.
in 0rdi ne cro n ologică, urmE'd orul monum ent transil-

:ic u :ire l ă

Fig. 15. Odih1w lui Ladisla11 (Dîrji u)

89 Vlast:i Dvoi-:l kov:\, op. cit., p. 39, cu trim itere h P . Deschamp <
M. T hi bo ut, La peimure mitrale m Frn11ce au debltt de l'epoque gothiqne, P a ris, 1963. Pi cturil e cl in turn ul Fer r:inclc d :i r e:iză ele b s fîr ş i
tul 5eco~ ul ui :i i X l II- le:i.
90 P. D esc ha mp s &
M. T hibout, op . cit., p. 22 1, 227-229, pi.

&.

CXL, CXLII,

XLIII.

O :i m p l ă prezentare :i acestor pi ctu ri este făc ut ă de P . Desclu mp s
& M. Th ibo ut, op. cit., p. 229- 234. De remarcat că ş i aic; scenele
s~ cl e~ faşo ară pe un fo nd neutru , episoadele fiind un eo ri sep:ir:iLe p rin
siluete de a rb ri.
92 P. Desc hamps & M . Thibo ut, op. cit„ p. 222- 226, pi. CXLII.
R e marcabilă pentru ase mfoarea co mpozi \i n :i l ă cu pi ctur:i de l:i G helin \a şi în gener:il cu imaginile În ca re L:tdi sb u este î n fă\iş at În
luptă co rp J:i corp cu cumanul esre o scen ă În care doi cavaleri
d escălecaţ i se înfrun tă pi e p ti ş, as isLa\i de o prin\e să. Şi :iici scenele se
dc sfă şo :ir5 pe un fo nd uniform , cu :irbori di stribui\i e~al. Pe baz:i analizei costumelor s-:i p ro pus datare:i p icturil or de 1:i S:ii nt Florer Î11 anii
1364-1370.
93 P. Deschamp s & M. T hi bout, op. cit., p. 229.
94 A se vede:i de exemplu Les gran.des chroniq11es (ante 1285), La
91

vie de Sai11t Louis (s. XIV), Histoire de Saint Lonis (s. XIV), Miroir
historical dit roi Jea1z (a nte 1350), La Legende de Sai11t Dwis (13G7),
co n fo rm Henry Martin, La miniatztre franraise dn X lffc a1t X Vc siecles .
Pari ~-Br u xe ll es,
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1924, p i. 11 , 28- 32, 40.

v ăn ea n

care co n ţin e ilus trarea lege nde i r egelui Ladisla u
este biserica reformată din MUGENI9 5. Dispusă t o t pe
p er et ele n ordic al n avei şi tot în registrul s up erior, a ici
friza na ra tivă s-a p ăstrat în stare fr agmentar ă, pict ura
avînd mult de ufe ri t la sfîrş itul secolului al XV-lea cînd
v chiul p lafon al bisericii a fost înlocuit cu o b o ltă goti că în reţea, ale cărei console a u fo st în castrate în zidurile laterale 96 . Cercet ar ea fragm entelor de p ~ ctur ă p ăstrate
este îngre ui a t ă de faptul că pelic ula de var int ervenită
în per ioada Re.for m ei şi înnoită d m ai multe ori de-a
lungul ti mp ului co ntinu ă să asc undă s u prafeţe im portante97.
Spre deosebire de alte m onumente, la Mug n i cicl ul
legendar încep e p p eret ele vestic. Aici a fost r epr ze nta tă scena pl e cării la l up t ă ş i a bin ec u vînt ării lui Ladislau de cătr e episcopul d_in Oradea. i n faţa cetăţii Oradiei,
pe ale că r e i ziduri încununat de t urnuri se află t rîmbiţaş i , episcopul, î n soţit d
un grup de fem ei (?) face
gestul bin eciuvîntă!r·ii; Ladisl:au că lare, cu securea sprijinită de umăr , îş i pot riveşt
coroan a, în tim p ce c ălăreţi i
are îl însoţesc au p ornit la lup tă98 . Pe p er etele n ordic,
legenda co ntinuă cu următoarel e scen e: Bătălia de la K erles
( p ăstmtă
frag m entar) , Urmărirea cum anului (aproape
complet distrusă prin desch:derea unei ferestr e), Lupta
corp la corp cu cumanul (s c e n ă distru să p ar ţi a l prin încast rar a unei consol , se m ai păs t r ază do ar o parte din
fig ura lui Lad islau), l n.frîn gerea cu manului (de asem enea
frag m entaxă ) . Ultim a par1Je a legendei (poia te Odihna lui
Ladislau ) es te ap roape intregral distrusă . Din t ot ce a
ce s-a păstrat pe p ere tele n ordi c, deosebit de v aloros
este unul din fr agm entele car ilu strează b ă t ălia de la
Kerles. Cu o r e m arca bilă vervă, a uto rul anonim al pictw·ilor a ş t i ut să red a Î!n vălmăş eia la s în ge roasă a lupt,e i,
am estecul confu z de lupt ători. în diferite atitudini, cai
cabraţi sa u căz u ţi la pămînt, f te răpite. in nici. o
alt ă pi c tu ră b ă tă li a de la K erles nu a fos t atît de sugestiv
redată, chiar dac ă ţi nînd sea ma de toa·Le oanacterist icile - au torul nu poate .fi con siderat un mae~tru. Dimp o trrivă , a n alizînd mijloacele de
exp resie, sîntem în
~itua ţia să co n semn ăm o gam ă fo a rte limitată, c-are tră
d e ază o formaţie mo d es tă de a rt ist provincial. Executat e
în tir-o tehni că p u ţin r ez istentă9 9, pictmile în d iscu ţie
prezintă o ga mă crom atic ă r e du să la cîteva nuanţe de
r oş u şi ocru, la n egru şi alb, 1a cîteva griu r i. Lipsit de
şcoa lă ş i fără preoc upare p en tru prop orţii , pictorul ·e
re cup e r e ază pe plan a rtistic p rin d es nul fo arte vioi,
'C hiar intemp estiv, prin simţul miş cării , pr in expresivitate.
in fond , toa tă pictura d la Mugeni se b azează p e efectul
gr afic , culoarea avînd un r ol auxiliar , f iind dispu s ă în
s uprafeţ e plate cu valori decorative.
Data1r ea pic t urilor de pe p er etele n ordic al bisericii
di.n Mugeni a fo st, prin x c elenţă, co ntro ver sată , a tribuiril oscilînd între sfîrşitul secolului al XIII-lea 100 şi
mijlocul secolului al XV-1ea 101 . în fapt , este aici vorba
<lespre un x emplu t ipic de pictură gotică de stil lini arn ar a ti v, o:·ez ultat din sinteza form elor rom an ice tîrzii cu
ilustraţiil e de carte din ambia nţa n ordică . Difuzată m ai
ales în G ermania şi în ţăril e n ordice, p:ctura liniar-narati vă a avut purt:e rnice ecour i în T ransilva nia secolului al
XIV-lea, la H om orod, la Mălîncr a v, la Drăuşen i etc.
De 1a picturile bisericii Sf. Ioan din Bressanone (Bri1

Fig. 16. Ladislan cel Sfîlll, cletali•1 din fi g. 19

Pentru bi bliog rafia bi seri cii din Mu ge ni vezi nota 33.
Vezi nota 74.
97 O r e~ t a ur a r e a pic wril or de la Mu geni este p re văzută pentru
anii 1976- 1977.
98 Scen a riceasta ri fost c ur ăţ i tă de var de rnl de stîngaci la fî r ş i tu l secolului trecut, o da tă cu celelal te pi cturi, fiind copi a t ă în
acuarel:l ş i re pr o du să de Ma lonyay Dezso în A mag.J•ar nep miiveszete ,
n , Budapesta, 1909, p. 10. U lterio r a fos t r evă ru ită, a tfel că în 1%4,
-c: nd am pub licat articolul nostru des pre pict urile de la Mu '• eni , nu se
vedeau din ea decît mi ci fr agmente. I n preze nt a fos t din nou degr,j :ui
99
u p ro babil itate un „al secco" executat pe te ncuiala u şo r reu me95

96

zi t ă.
100 Jl:llog h Jol:\n,
Az erdely renaissance, Clu j, 1943, p. 16; Radocs:i.y Denes, op. cit., p. 98. R adocsay crede că aici apare pe ntru prima
o ară l e~e nda lui Ladi slau, opinie a că r ei netemeini cie rezul ta, credem ,
din Întreaga ex punere de fa ţă.
10 1 V. V a tăş i a nu , op. cit., p. 771
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Fi g. 18 ş i 19. U r mărirea cwnanulrti, l nfrîn ge rea w 1nc1111tlui, Lupta corp la corp (biser ica uni tar i a n ă din Dîrjiu, jud Harghita)

xe n) , datate în al doilea sfert al secolului al XIV-lea 102 ,
p înă la bogatul ciclu iconografic din biserica Sf. Maria din
Stary Plzenec, datat în jurul anului 1351 103 , şi pînă la
picturile bisericii din Mugeni există o largă varietate de
forme, dar, în esenţă, problemele stilistice rămîn aceleaşi.
Ezitarea între formele tradiţionale romanice şi cele mai
noi ale goticului, predomi nanţa caracterului grafic, gama
cromatică r e strînsă , st er eotipi•a figurilor sînt definitorii
pentru această fază stilistică specifică primei jumătăţi a
secolului al XIV-lea. Ţinînd seamă de unele timide încercări de modelaj cromatic ca şi de unele deiJalri.i de costum 104, credem că dartarea picturilor d e la Mugeni către
mijlocul secolului al XIV-lea se impune cru necesitate.
Inaiinte d e a încheia p rezentarea legendei 1uri. Ladislau
de la Mugeni este locul să observăm că desfăşurarea iconografică este foarte asemănătoare cu aceea d e la Ghelinţa ,
dar că interpretarea este mai lib eră datorită transpunerb
într-o nouă viziune stilistică. Oricum episoadele rezervate
luptei corp la corp a lui Ladislau cu cumanul par să fi
fost mai conservatoare, părînd a indica o mai clară cristalizare iconografică pentru această parte a legendei.
Prin d emolarea la sfîrşitul seoolului trecut, a bisericii
reformate din MOACŞA 1os (jud. Ooviasn1a ) 1a dispărut p entru
t otdeauna una dintre cele m ai frumoase ilusbrări a legendei
regelui Ladislau cel Sfînt. Din fericire, acuarelele r eiailizate
d e Huszka Jozsef în 1892 păsbrează o d esitul d e fidelă amintire a picturifuor dispărute, oferind îndestulătoare elem ente
d e ordin iconografic şi stilistic. Este pr·obabiil că şi aici ciclul
legendar începea cu scena Ple cării la luptă. Urma apoi o
fo art e amplă ·r eprezentare a bătăliei d e la K erles, impresiommtă prin claritatea organizării compoziţionale : cavale.ria maghiară înarmată cu s uliţe lungi, după sistemul
occidental, galop ează împotriva cumanilor înarrmaţi c:u
arcuri şi săbii scurte ca, în general, luptător ii din stepă.
Ladis1au este înfăţ:işait în momentul în oare străpunge un
duşman p e ca•r e se pregăteşte să-l arunce din şa, a pucîndu-1 de coif(?). Potr ivit observaţiei făcute mai sus, p artea
a doua .a :ilustrării este mai aproape de modelele stabiJ.ite
a n terior La V·elka Lomnioa şi la Gh elinţa. Urmărirea cu-

Huszka sînL fid ele, sînL de observa t silu e ~ e le ma bondoace. Elem entele de costum par îndestulătoa,r e p entru
a daita picturile de la Moacşa în ultimul sfert al secolului al XIV-lea, corespondentul lor cel mai a propiat fiind
legenda lui Ladislau de la Rakos (Slovacia) atribuită ult imilor ani ai aceluiaşi secol 106.
Cunoscut numai prin i.ntermediul unor observaţii publioate de Huszkia, bogatul ansamblu mural ce decorase
biserica unitariană din MARTINIŞ (jud. Harghita) a dispărut La sfirşitul seoolului trecut 107 . El conţinea următoarele scene: Plecarea la luptă şi Binecuvîntarea,
Marşul, Bătălia de :za Kerles, Urmărire:a cumanului,
Inj'rînger ea cumanului. Ultima s oeină cuprindea trei figuri
d e bărb aţi - ln chinarea cumanilor (?). P otrivit păr erii
lui Huszka, aceste picturi •ar fi fost reali zate in pr ima
jumătate a secolului al XIV-lea, d atare greu d e acceptat
da că se iau în oons:ideriaţi e m ărturiile lui H uszka oombin ate cu a naliza oopii1o;r în a.auar-elă dup ă p~ctuxilie din
corul dispărutei biserici 108 . Credem a nu greşi prea mult
d aică situăm pictUTile d e 1a Mărtiniş la sfîrşitul seoolului
al XIV-lea, eventual c,h iarr l1a începu t ul seooliuJ:ui a l XV-lea.
Deman·teJ,aită în 1897, vech ea biseri>Că reformată din
FILEA (jud. H arghita) p ăstrase pe p ere te~e n ordic au navei,
în registrul superior, o flI'iz ă cu cierul sfîntulu:i Ladislau:
Plecarea la luptă, Bătălia de la K erles, Urmărirea cumanului, Lupta corp La corp, Inj'rîng erea cumanului, Odihna
lui Ladislau 109. în lipsia oricărior a'lte indtoaţii , T'eţinem
apr ecierea făcută d e BaLogh Jo lan .caPe, pe b aza oorp:i:i1or
exeoutiate de HUJSzka, da t a pi.cturile de 1a Fi1ea în a doua
jumătaite a secoluliui al XIV-lea 110.
Menţionate în mai multe lU!arări ·d e 1
s pecialibate, pict urile bisex"idi unitariene din CHILENI (jud. Covasna) au fost
reacoperite cu viair în 1887 11 1. Pe peretele n ordic exista
legenda Lui Ladis1au, a 1căr.e i d atare în seoolul ial XIV-1ea,
propusă d e G eirecz;.e 112, poa·t e fi susţinută prin airualiza costume1or ee apar într -o ve che fotognafie1 13.
R eaioopeTite cu va.r s~nt şi p1cturile biser1cii reformate
din PADURENI (jud. Covra sna)114. Conform relatării lui
Huszka, pe p e.reiteJie noird1c se aflau următoar,ele imagini:
Marşul, Bătălia de la K erles Urmărirea cumanului, iar

manului, Lupta corp la corp, Inj'rîngerea cumanului şi
Odihna lui Ladislau se succed pe un fond neutru soandat de pomişori, iar compunerea ep ~soadelor este, cu
mici vani.aţiuni, aceea cunoscută. Dacă acuarelele lui.

Pentru bibliografie, ve?..i nota 35.
V. Dvo~akova , P. M. Fodor, K. Srejskal, op. cit„ p . .'l19 .
107 Pentru bibliografie, vezi nota 38.
108 Din relatarea lui Hu szka, rezultă că ş i la Mă rtini ş co nst ruirea
b ol~ii gotice în refea a provoca t par ţi a l a degradare a cicl ului legendar
rezervat lui Ladisla u (Huszka J., A szent Laszlo - legenda . . „ loc. cit„
p. 212.)
109 Pentru bibl iog rafia pi cturilor de la Filea, vezi nota 34.
110 Balogh J „ ofJ. cit„ p. 37.
111 Vezi nota 37, pentru bibliografie.
112 Gerecze P„ Magyarorszâg regi falkepeinek jegyzeke es irodalma
„Magyarorszag MLieml ekei ", I, Budapest a, 1905, p . 502.
113 Lasz l6 Gy„ A honfoglal6magya rok miiveszete Erdelyben, Cluj ,
1943, pl. XXVI.
114 In bibliog rafia mai verhe. loca litatea apare sub denumirea de
Be ş inău vezi nota 40.
105
10 6

102 Josef Weing:u tner, Die friihgotische Malerei Derttschtir~ls! „Ja~:
buch des Kunsthisto rischen Institutes der K.K. ZenDralkom1 ss1on fur
Denkmalpflege", X, Wien a, 1916, p . . 14; vezi ş i Juliu s Bat~m, Die

Malerei rmd Plastik des Mittelalters m Deutschland, Fra·iheich rmd
Britarmien, P otsdam, 1930, p. 361, fig. 417.
103 J aro sbv Pe5ina, . Gotickâ nâstennâ malba o zemich ceskych, I,
Praga, 1958, p. 325 - 334 , fi g. 206- 213.
104 De co nsiderat în primul rînd bonetele, pă lăriile şi coafurile cu
co lane de zale. Costume a sem ă n ătoa re p o artă perso najele din reprezentă
rile legendei lui Ladislau care se află î n bisericile slovace de la Kraskovo
ş i Rimavska B:111a, ambele datate 1360- 1370 (Vlasta Dvorakova, P. M.
Fodo r, K . Stejskal , op . cit„ p. J'.2 . 334).
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pe pwetele sudic .se afla o altă imagine re<prezentînd
cumanului, apoâ. Lupta corp la corp ş i Uciderea
cumanului11s. Datarea acestor pidJw·i o.sci1ează }ntrie prima
j u.mă1tate a seoo1uil.ui ail XIV-1ea şi seooliul ial XVI-le1a.
Copiile în 'ac UJair1elă O'foră a;rgumente pentru o datare fu
începutuJ. secolului ial XV-lea, datare priopusă şi de Ambr6zy 116.
Acoperite multă vreme ou var ş i ·oarnsidemaile definitiv
pierdute, de curind readl\.llSe la lumină, picturile bisericii
reformate din BIBORŢENI (jud. Coviaisnia) - deşi precar
con1s ervate - încă s!înt in măi.Sură să evoce o su.1'prin1ză
toa[ie f1rum ooeye 11 7. Ocwpillnd tradiţ1onalul 1oc de p e peretele nol'.'dic al naive i, cidrul legendiair are la Bibor'ţieni o
d esfăşurare n eobişm.1.i.1tă, fiind dispus Îln doruă regist"'I'e ou
scen e delimitate prin handlO'wri deo011ative. In registrul supedox· se păstrează un fragment din soena Plecării la
luptă, mai exa ct un grup d e călăreţi d escălecaţi, pregăitind
caii; es te siguir că .scena cuiprindea şi m0men 1Jul binecuvîntării lui Ladislau de către episcopul din Oradea. Sioena
următoore este re~ervaită ilustrării Bătăliei de la Kerles.
Imaginea este n eaşteptat de b ogiată: a:sailtuJ. ciavaleriei magrualfle este redat cu rară ştiinţă a oompoziţi1ei, grupajul
călă.reţiloJ.· lăinci e·ri fiind întregit de luptători pedestraşi
în1a1rmaţi c u arowri. Ciocnill'<
e a celor două airmaite este admfr,a bil sugerată şi nu piUJtem regreta Îlnidieajuns parţiala
distrugell'e a aces:tei .scene, cu sigm1anţă cea ma i :l!rumo01să
scenă ba.taistă din pictura noastră mediervrală.
Păstrînd proporţiile, nu se poate totuşi să nu n e gîndim la faimoasa Bătălie de la San Romano a lui P ao1o
Uccello, operă cu care sînt comune anumite calităţi de ordin
compoziţional, jocul decorativ al lăncilor ca ş i m odelajul
rotund al cailor. In continuare se disting resturi din scena
Urmăririi cumanului. Siub aioeste .scen e, î:n registll'ul inferior, .se păstireiază un fragment din .soerna Luptei corp la
corp şi un fragment din lnfrîngerea şi decapitarea cumanului. Demn de remar-oat este faptul că în p ofida stilului
mai evoluat, p ersistă fondul plat, soandat de si1JUetele conven ţionale ale 'Uil10r co:paci. Echiva1entul cel mai .apropiat
al picturilor de la Biborţeni se află la Bijacovce, în Slovacia, unde se păstrează de asem enea firaigmente din legenda
lui Ladislia u: aoeeaşi ştiinţă a desenului aplicată unei r edări fideiLe a figuri1oc cu dertJalii 1.semnifioative de costum, armament ş i halI'Illaşament - . aceeaşi pI'eooupar-e
pentru modelaj, aiceleaşi I'ernini'Soenve tipologke derivate
din piotuna i11Jailiană tr eoentistă.

Recrudesce nţa influenţelor

italien e în pictura transilnu are nimiic e:imepyionail în ultime1e decenii ale
seooJ.ului aJ. XIV-1ea · Şi Î'Il!C1e putul 1secoil!ului al XV-lea.
Dimpotrivă , .s e Îinisor:iie îI111Jr.. ,UJn fenomen mai 1arg oare
prefiaţează aocentuaitJa irtJaili.e nizarie a vieţii oulburaile şi artistice din ce:riauirile culte ale voieviodatUJlui, în special
cler:iioale, de-ia lu.n,gu i seooil!ului al XV-1ea.
In limitele acestui f1e.nomen se situează şi I'ep,riez,entarea legendei lu i Lad~slJaiu care deooI'ează peretele nordic
al bisericii fortificate din D!RJIU (jud . Harghita)1 18 . Decoraţia murală de .1a Dîrjiu 1
eiste priecis datată printr-o frum oa'Să i nsica.'i pţi e, cu min1
uscuJ.Je gotiooe, piiotaită dea·s upra
autopoirtJ.·.etului meşteriulrui: „ Hoc op(u)s f( e)c(i)t d( e)pingere
văneană

Urmărirea

seu pr(oe)para(r)e mag(iste)r Paul(u)s fili(u)s Stephani d(e)
Ung an(n)o d(omi)ni m(illesi)mo CCCC X nono ; scrip to
scribebat et pulc(h)ram puella(m) i(n) m ente tenebat" 119.

Distrugie:rile pI'ovooatJe de co111Jst:ruii·e.a b I ţi i în reţea
p e cons-o1e, 1a sfirşitul secol!uiliui al XV-lea, ş i de cons.t ruire1a Uinei tribiu1ne în seooilul al XVIII-lea, au fraigmen1Jat
cic~ul Legendair al sfin:tJuliui riege d1n care se m ai păs tirea:ză
cîteva .soone, şi aoesrtiea piarţial d istruse : LadisJiau însoţit
de un grup de călăirieţi a poirnit în urmărir ea cumanului,
Lupta corp la corp, lnfrîng erea şi uciderea cumanul ui,
Odihna lui Ladislau. Aş1aidar şi la Dî:rjiu diesfăşu.rax1e a n araţiunii

pictate se menţine în i!con,ograifi,a tmdiţi1on.ală, cu
numeroase detali.i oaimcteris tioe : fo1Ja răpită ţ ine întims
1

1l6 Pentru
bibliogr afi a selectivă a picturil or din acest monu ment
a e vedea nota 41, de ase menea Vasile Drăg u ţ, D esţJTe picturile mitrale
ale bisericii fortificate din J-1 omorod , „S tudii ş i cercetări de istoria artei~ ,
X I, 1964, I , p. 102- 109. In artico lu l citat am demon strat înrru cît
pi ctorului Paul din U ng, autorul a nsamb lu lui mura l de la Dîrjiu, trebuie să- i fi e atrib uit ş i crucifi x ul din co rul biseri ci i forr:f ica te d :n
H omo rod .
119
u privire la interpretarea acestei in sc ripţii, poziţiile sînt di forite : prof. V. Vă tăşianu (op. cit., p . 426) consideră că Paul este donatorul pictu rii , aceeaş i interpreta re fiind acce ptată ş i ln articolu l meu
privind pi cturi le de la H omorod (vezi nota 118). Utr.rior, C'ir:l ex plicaţii spec iale, su bsem na tul a m avan sat ideea că P aul este autoru l pi cturi lo r (Vasi le Drăguţ, Consideraţi i as1tpra iconografiei picturilor murale gotice din Transilv ania, în „Bule tinul monume ntelo r istorice", 197C,
nr. 3, cu o regre t abi l ă in ve rsa re a il u st raţi i lor 14 ş i 16). Este loc ul
să precizăm că în curs ul
secolul ui a l XV- iea titlu.I de magister apare
în mod fre cvent în in sc rip ţii Le pi ctoril or astfe l: „Ma?.ister Friderici pictoris in Villaco" , este men ţ i o n at în 1403 ş i în 1415 (France Stete,
Slikar Johannes concivis in Laybaco, „Zbornik za um etnostno zgodo v ino", J, Ljubl jiana, 1921 , p. 8, 11), la biserica St. Geoq in Wan g
di n Bozen-Tirol pi cturile sînt semnate de „magistrns Bemh.:1rd1tm" , î,1
1473, iar la Riffi an, în cape la cimitiru lui , in sc rip ţia pi cta t ă pre c i zează :
„hoc op1ts pichtav it magister Ven(c)la1ts anno dni M .CCCCXV". (cf.
J. Wei nga rtner, Gotische Ma/erei in Si.idtirol , Vien a, 1948 . p. 73, 75) 1.a Dîrji u in sc r ip ţ i a a m i ntit ă nu î n soţe ş te un tabl ou votiv, În sensul
propriu al cuvîntu lui, ci este i ntegrată în co mp oz i ţia Conversiunea apostolului Pavel, p!cto rul intro du cî ndu-ş i auto portre tul ;>r.ntrc cavalerii ce-l
în so \eau pe Pave l în drum spre Damasc.
Cît prive ş te nota l a ici za ntă a in scripţiei de ]a Dîrj iu, cu a sa
decl araţ i e de dragoste lumească, este util să amintim că în biserica refo rm ată din Sighetu! Marmaţiei existaser ă picturi murale însorite rle
in sc rip ţ ia: „Damianits mm amica .m a formo sa Maria pztlchra spo nsa".
H.e c 11n oaştem aici acel e mutaţ ii de valori care s~ operau în spiritualitatea eu ro pe an ă de pretutindeni, sub suflul înnoitor al Renaşterii .

1 1s Hu szka băn ui e ş te că pe peretele sudi c pictu rile au fo t reai!zate în secolul al XVI-iea, dup ă vă ruire a pi cturil o r de p e peretele no rdi c (Huszka ]., A szent Usz/6-legenda . .. , loc. cit. , p. 212). Ţinînd
sea ma de întreaga co mp oz iţie a cicl ulu i, ipoteza lui Hu szka nu co nvi nge;
pa r ~ a fi mai d eg rab ă vo rba despre co ntin ua rea pe peretele sudi c a
cic:u lui neterm inat pe peretele no rd ic.
116 Ambr 'zy Gy, A magJia r csatakep, Budapesta, 1940, p. 38 .
117 Pen tru bibliografi a mai veche a se vede a nota 39. Iniţi ata de
Direq ia ll'Onumentelor istorice ş i de a rtă , resta urarea a fost exe c uta tă
în anul 1973 de pic to rul Vigh Istvan.
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Sfî!nt 123, este locul să subliniem, o dată mai mult, excep-

arcul cumanulJU.i pentru a împ1ed1oa trimitea.,ea săgeţii spre
pieptul lui Ladisila u, în luip1Ja CO!lp la oorp flalla intervine
retezînd piciorul cumanwliui cu o secuire; înfr1ngerea crum anului este desă.vfrşită ·cu mîilni1e i ietei oare îl d eca-

ţionala stabilitate iconografică, stabilitate care este proprie
ş i dclu.riJ.or mum le din S1ovaciia la 1aare ne-am referit.
Acreastă stabilitat e iconog1nafo1că este c u atît mai impresionantă cu cît ea s-a impws unm a1rbişti de formaţie dife-

pitează.

Elementul n ou pe ear·e il 1a:duc 1piiotuirile de lia Dîrjiu
estie de- ordin stilistiic. Şi 1ailici fondul •este uniform, oa un
eC'rran pe ciare se proiectează imagiinile, diar suipr:a[iaţa sa
este tr.ataită deoomtiv, fiind în întriegime 1ruooperită eu un
fel de tapet lucrat cu şablonul, motivul ornamental rezultînd din gruparea :a patru c:rini stiliZJaţi d1sp'U!Şi în cruce.
Acest fop de deoar, imitînd tapetul, s-1a răsp1ndit în piic1Jura mura lă gotică sub infliuenţa mini1a,tUJrilon.·, în speci1al
a miniiaturilor fr.anc·ez;e, 1oaire, aşa •OU!ffi se şti e, .a\U străb ătut
o perioadă de mare înflorire în cea de-a doua j um ătate a
secolu.lui al XIV-leia. Cu p!I'lecăldere merită să fie ·conisidei~ată lunga serice de nuniaturi ctar1e ideioor<ează Les grnndes chroniques de France, operă real.iZJată în PI' a jma an ului 1380 şi ca.re s~a bu.ournrt; de un marie prestigilu î:n mediul artelor_ de curite 120. !n Boemi.a, fondul de tapet ia.pare
în picturile mur1ale 0!1e bis·ell'.'.iicii din LibiS, monument oonstru.it în 1381 ş i d eoariat oîţiva 1<.mi mai hlrziu. Cuniosout
fiind rolul Boemiei ca inilerme d ~ar întrie ţălrile oocidentaile
şi oele din zona ·oarpato-dlaruuMrună, este foarte prob abil
că pe a'ceastă cale v or fi a juns în. Tuansilv.a:ni1
a form e1e
stilistice oe defines c pictUJiia de la DÎlrjiu, puntea d e legă
tură fiind cu si gurainţă S1
1ov:aoi1a. D eriv,airea p1cturi1or de
la Dîrj iu din p1c1Jura de curte a •epocii se jUJsirifică mai
ales prin migala d e giuvaergiu cu care Paul din Ung a
redat detaliile de costum, aa:-m.ele şi hlrurID!aşamen tul, vă
dind o pe1rf.eotă cunoaş•bere ia alcesito:ria.
Ca şi sculpto.rii Martin şi Gheovghe din Clu.j , oaiiie în
luoriarea 1or păstnată , staitu.ia 1sfinrtului Gheorg he d e la
Praga, d emonstrau o formaţie de giuvaergii, prin delica ta
ş ti i nţă a d etaliilor, 1
pj.cto;rul P ruUJl ·din Uing se ariată tributair u.nei formaţii similare, va1enţe1e dleo0ir1ati'."e ale a1r tei
sa le explidndu-se pe 1aceeaşi oale. D rur, deşi reliaţ ii1e sale
cu pictwra de curte de ambianţă nord~ooc1dentaJ.ă apar ca
evidente, Paul din Ung este mai degrabă un e20ponent al
c onfluenţeloQ" cu Itia.Ua, mai exact ou mediul ibalo-bizantin.
In acest sens este semnifi1oativă ;v ev·enirrea lia un anumit
hieratis m care oonferă figuirii lui Lac:bis1au o mai eio centuată valoare simboliică, similară •CU „aceea din p1cturile
de la Velka Lomnica . Coroana ş i centura b ăt ut e cu
p erle, ca şi aureola cu contur perlat, reamintesc mai
vec;hi modele italo-biZJruntirue a că/Dor I'ee}Oalta•r e p oate fi
core1ată ou u1tima p eri.oladă de înflcxnilre ia oultului lui
Ladisla u oel Sfînt în p1t·ima parte ia •domniei liui SigisimuU11d
de Luxemburrg 121. !n a mb1ainţm s10V1a!că, piic1rurille de la
Dîrjiu îşi găsesc ooriespondenlte mai ·ruprop1ate ~n picturile
de la Rimavska Bana şi Kr.askovo, unde iJlustraPea legend ei lui Ladislau prezi1ntă si militudini de cmmatilcă şi modelaj , în mai mică măi&UJră de ti.Jpo1og1e. Sl!rut Q~em.ainoa.bi1e
mai ailes asemănă1r ile de 1mata:re ou. ip~ctur il e de la Rimavs~a Bai1a: figurile rozalii, pe sU1pnaf1ava · cărora aic centele d e lumină sînt obţi!Il.ute prin bhcuri a lbe.
Ultimul monument la care legenda lui Ladislau mai poate
fi atestată este biserioa romano ~catnlică din MIHĂILENI
(j•Uld. Harghita). Pia1Juri1e &mt a!Îlci 1aooperite ou var şi doar un
mic fuagment a fost c:bait lia iveală •Cu •ooa zia UThLLi sonda j.
C eea ce se vede - un pireioir d e cal şi un pircior d e călă
r eţ în armură e priea puţin pentru 1a 1av1a nsa rcu .apreci•erile oritice, to-tuşi e d e rema:rioat calitatea tehnică a striatului pid„u ral, de aseme1ruea d es·eruul ·sdigiur 1şi vioiiciJUJnea cu1orilo:r. Cu prudenţă 1air prutea fi inv·ooată ş i o 'a nume 1asemă
nare stilistică cu piotwrile de la DîrjiJu, m otiv pentru c1a re
- numa i cu. titlu de ipot eză de 1uoru - atribuim picturile
de 1a Mihăi1eni pirimului sferit a l secolului al XV-lea 122.
La capătul prezentării monumentelor triansilvăinene
care cupTind rep.reze.ntălri •ale legendei lui Ladi.s1aiu cel

rită, apa.rţinînd uno~· zone de c1ul1JUJră difierienţi1rute atît geografic cît ş i Via10Ti•c. Păstrarea neabătută a compoziţiei
icoruogtrafiioe, cu ia1e sai1e detalii .s emnifioaitive, oonistituie
- în situaţia .airălta tă - oea mai b'Ulnă doVJadă că dduJ
legenda1r al regelui Ladi!s1au •a pătr,uns în pictum murală
ca expDesÎJa UJnui act OOIIl'Ş'ti ent d e v· oinţă, avlind un subsfaia t politic şi mrnta1nt •eVlid!ent.
Eroul d e frontieră de pe Bufrat s-'a transformat întn.·-un
erou al CairpaţiloT, într-un apărător •al Tu.runs1lv1anie.i. şi
Slovadei împotriva invialdlatori1or mongoli. Po'."es1Jea acestei transform ări este sti.<IDs legiată d e .aiotivitatiea dinasti ei
Angevine c.a!I'e aducea cu sine, în aceas tă parte a Bul'opei, nostalgiile sale italiene, dar şi visu.rile sale de mărire
în expansirunea orientală .
Autoiritatea .c ultului lui Ladisla u rceJ. Sfînt a fost d e
scuirtă durată am vă zut - dar persistenţa 1eg·e.ndei sale
transmisă scri1eri~or ;româneşti şi u c:miniene pînă ~n secolul al XVII-lea dovedeşte trăinicia motivului vechi bizantin pe oare s-a 1altoit. !n .această lUJngă pernp ec tivă fi gw-a
eroului d e frontiieră capătă val1oar.ea UJnui adevărat
si mbo·l 12 4.

Resume
D a ns plusicurs eg li ses d e T ra nsy lvan ic, Slo vaquic, H o ng ri e Ct Slovenie terr.it o ircs compr is aut 1cfoi s da ns Ic ro ya LLme medi eval de
Hongri e on tr a uvc cn co re des cnscmblcs d e pcinture mural e rcnfermant des rcpr csc ntati o ns de la lege nde de saint Ladislas .
1095, LadiP erso nn age hi sto rique reel, roi de Hongrie de 1077
slas Jcr est cntre dans la legc'l1'd e par sa participati o n hcro'iqu c a la
c<11mpagne oo ntrc Ies P ctc hc neg ucs ct so n r&lc decis if d a ns la victoire
de Kerles (1068). Enterre dans la cathedrale d 'Oradea, ca noni se en
1195, ii est dev.cnu l'objc t d'un inter et partic ulicr au X J Ve sicclc,
quand sa legende a co n tirn e un des thcme s prfferes des ch roniques
officiell es h ongro ises ct est apparuc freq ucmmcnt dan s la peinvure
mu raJ.e.
L'ex plica ti o n de cerne p opula~it e a d o nn c !icu a u fi i du tcmps
un e abond a,nve bibliogra pbic ct n d es intc rpre tations so uvc nt cont radicvoires. L'autcur de la presc nre etude d6mo ntre en pre mi er l ie u que
la representation de la legende du sain t Ladi slas est apparue dan s la
peinw re murale auto ur de 1 300 et qu 'elle a ete abando nn ce vers la fin
du premier tiers du xve siec le. II. precise egalement que l'aire de
diffu sio n est celle de la fronti ere orientale de l'a ncien royaume de Hon grie,
qui etait de ce temp s men acee par les ho rdes tatares. U n autre asp ect mi s
en lumicre p ar l'aute ur est la ressemblan ce - a llant jusqu'a l'identite entre la legende illustree de saint Ladi slas et la legende b yza nrine bien
co nnu e du heros de frontiere D ige ni s Akritas. A l'in star de celui-ci,
Ladislas en gage un co mbat singulier avec un ravisseur de fille s qu 'il finit
par vain cre.
A la suite d 'une anal yse historique detaill ee, l'auteur avance a
titre d ' hy poth esc quc l'exaltation du culte de sa int Ladislas c t l'oeuvre
des rois de la d y nas tic angev inc (C ha rl es Rob er t, 1308 - 1342; Louis Jcr,
1342- 1382), qui ont fait du legendairc heros un palladium d e la
nmison royale. C'es t egale mcnt a la cour a ngev;nc qu'est duc l'adapta t io n du te xt•e byza ntin a ux rea lites h o ngro ises. Co m1pte te nu du fait
que Ie s An gevins devenus souverains de Hongrie etaient redevab!es
de leur culture cclecrique a la Sicile, OLI l' hcritage byza nrin etait si
puissa nt, l'cx pli ca ti o n proposee arpparaÎt· c o mmc on ne pcut plus
justifi ce, d' a uuant plus que Ies elbmen ts de style des peinturcs mu ra les
a nal ysccs trahissc nt cux a ussi de fo rtes c mpreint·cs itaLie n ncs. Apres la
d ispar iti on de la d ynastie angevi ne, Sigismond de Luxembourg a
co ntinu e n e ncouragcr Ic c ulte de Ladis!as, mai s a la suit e des modif ioa ti o ns intervenucs dans le dispositif de forccs cu ropecn apres l'a ppa·
rioi on des Turcs, la fr o ntiere or ienta le du roya um e a ccsse de co 11soitu er
un objct de preocc upaui o ns maj CLLres, d 'o L1 la ra pid e dcprec iat io n du
mi hcros. U n phenu menc sig nif ica ti f n cc t egia rd est la destru ction de
ccrtai nes rcprese ntati ons de sa legend e ve rs la f in du xve sieclc, lors
de la „ m od e rnisation" go thiqu c d es eg lises qu 'c ll es d ~ coraic nt (Mu gcni,
D î rji u).

a

a

1

turile de la Mih ă il e ni peri oadei de în ceput a secolului al XVI-iea, recun oscî nd ai ci şi unc ie parti c ularităţi care aparţin Rena ş terii (op. cit.,
p. 773) .
123 Pentru motivele arătate mai sus, nu am mai amintit biseri cile
de la A1e l, Dej, Remctea Bih or ş i Fizeşu l G herlei , unde e x: i s tenţa legendei în di scu\ ie \in c de domeniul ipotezelor.
12 4 Fo tog rafiile care în so ţe sc prezentul artico l au lo t realizare de
Vasile D răg u\ , G heorghe M:iri n ş i Adrian fanuli. Pentru procurarea
fotografii lor dup ă cop iile î n acmrelă exec utate de Hu szka· 1]., dator.cz
mul ţ umiri domnului dr. Rorsos Bela, şef de seq ie la Intendenţa monumentel or istorice din Ungaria.

120 Henry Martin, La mi11iat1tre /ra11 1aise du X fl/ e cut X /V e siede,
Paris-Bruxelles, 1924, p. 517; E ri c G. Millar, La miniatnre anglaise du
XIV• et d1ţ XV< sieclez... P aris-Bruxelles, 1928, p . 7- 13 ; J acques Dupont & Cesare G nudi , La peinwre gothirjlte, Skira, 1954, p. 24 ,

40- 43.
Vezi mai sus nota 52.
cu picturile de la Dîrjiu este reţinută ş i de Radocsay
Denes (op. cit., p. 129); dimpotriv ă, prof. V. Vatăşianu atribuie pic121

122 Asemănarea
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CERCETĂRI AEROFOTOGRAFICE PRIVIND TOPOGRAFIA URBANĂ A HISTRIEI
I. EPOCA ROMANĂ
(sec. 1-111 e. n.)*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - AL.-S ŞTEFAN - - - - - - - - - - - - - - - - - O. La 60 de an i de cînd V. Pârvan ina ug ura, în rnn1 c
1914, pr ima ca rnpa1ni e de săpătu r i , H ist ria este În mo mentul de faţă o r aşul antic cel 111 ai bine cun oscut clin ţ a r a
11oa s tră şi una d in co lon iile greceşti cele mai intens cercet ate din Întreg bazin ul pontic.
In tre toate aspectele istoriei .îndelun gate ale aceste i ce taţ1 ,
urm ă ri te de efo rturile s tă rui toare ale mai multo r gen e r aţ ii de
arheo logi sub condu cerea lui V . P ârvan, S. Lambrino, E m.
Co nclurachi şi p c care le re flec tă o lite ra tură deja impresion a ntă, aspectul care a avut o p riori tate firească ş i necesară
- ca fiind de finitoriu pen tru toate celelalte şi pen tru ori ce
încercare de reconstituire i sto ri că mai co rec tă şi mai dep lin ă a fos t ace la top ogra fi c. M ult ma i mult decît În
caz ul altor ob iective mai simp le, necesitatea acestei p reoc upă ri a fost de t e r m in ată pent ru Hi stri a de co mplex itatea sa
cu to tul p arti c ul a ră, dec urgînd , pe de o parte, dintr-o p erma n e n ţă de v i aţă şi de cons tru eţi e urb ană ex tinsă de-a
lungul a 13 secole ~i cunoscînd mai multe programe urbanistice di stin cte, cu sensi bile flu c tu a ţii teritoriale şi, pe de
altă parte, din car acterul instabil al substratului geologic al
aşezării .~ i al micro- zonei În genere, sen sibil tran sfo rmate În
special În epoca p os t-antic ă. Preocuparea am i n tită s-a m anifes t at .î n p rimul rînd Î1itr-o co ncep ţ i e a cercetă ril o r adap ta tă
ce rinţe lo r obiectiv ului , anume într-o mani e ră de di spu nere
În teren a săp ăturil o r care a. făc ut un apel mai redu s ce l puţin Într-o prim ă fază - la dega jarea co ntinu ă a unor
extinse arii urbane, în favoa rea unor ce rcetă ri punctuale distri buite pe Întreg teri toriul o r aşului , v izîn d tocmai definirea
cadrelo r sale top ografice succes ive.
Dacă aceas tă s tru c tură a ce rce t ă ril o r apare evi dentă pentru perioada explo r ă ril o r de la 19 49 încoace, ea fiind exprimată program atic1 de la .î nceput şi ilu s tr ată con secvent de
rezultatele produse, ex i s ten ţa ei p oate fi atestată şi p entru
săp ă turile co nduse de V. Pârvan şi S. Lambrino . Or, ace a stă
p e ri oa d ă mai veche, mai pu ţ in cun osc ută-, m erită to ată atenţi a, atît pe ntru că eforturile ei n-au fos t legate aşa cum
ap are îndeobşte azi - n umai de sp aţ iul ce tă ţii romane tîr z ~i ,
cît şi p entru că e firească tentativ a, în cadrul unui studiu
dedicat problemelor t opografiei Hi striei, de a stabili cît ma i
comp let p remisele în această direeţie .v v v
.
0. 1. ,fo ab senţa unor r ap oarte de sap a tura de prec1z1a ş 1
lim pezimea celor produse p entru U lmetum - care, dată fii nd
epoca, ră m în un model În istori a arheologiei clasice - rezultatele ex plo rărilo r lui V. P ârvan sînt puţin cunoscute, clar
reconstituirea evo lu ţie i ce rcetă rilo r e pos ibil ă ş i p erfect sugesti vă pentru co n cep ţia am i ntită. Deosebit de pre\:ioas_c _în
acest sens ş i indispen sabile pentru orice demers de r~su.tu1re
a top ografiei antice a H istriei sînt r ap oartele p rel11111nare
s ~ cc inte pentru p rim e~e d o u ă campanii „( 191 4 ş i ~ 9 15 ): srngurele doc um en~e ram ase ~e la V . P3 ~:r a1; c;! ed1cate 111t~ 
gral asp ectelo r strict arheologice ale cet a ţu ş1 sm gura . o_caz1e
în care ş i- a expri mat propria viziune as~1pr a topvograf 1e1 an.:;
samblului zone i arheologice histriene (an~ ur b ~na, necr?p o}.a
tu m ulară ş i ipoteza sa asupra aspe~tulm an.~1c al regrn111!)
(fig. 1). AceMe rapoarue, corob01rame m f1 orimaiţi:1 l1oir prec u1rs-o n lor la locali zarea Histriei, E . D esjardin s şi C. M oisil ş i celor

ale lui P . P oloni c, furni zează - în lip sa unei r i di că ri top oo do cum e n taţi e util ă
metri ce p re m e rgă toare săp ă turil o r pri v ind con fi g uraţi a ruinelor la începutul secolului . Perioadei
relati v sc urte a ac ti vităţ ii lui V. P ârvan, se d ato rează cîteva
con tri b uţ i i majore:
- p entru ep oca ro m ană: dezvelirea a trei laturi (N , V
ş i S) ale fo rti ficaţi e i tîrzii , i n i ţ i erea săp ă turii unor unită ţi
ur ban isti ce din interi or ( pi a ţ a po rţii, unele s trăz i , edificiul
term al) , dega jarea a d o u ă bas ili ci c reş tine, una .în exteriorul
in cintei, identificarea şi efectu a rea primelor so ndaje asupra
incintei roma ne timpurii3;
- pentru ep oca greacă: cercetarea ş i definirea ca atare
a unei pri me zone sacre a ce tăţii 4 , aceea În care săp ă turile
co n t inu ă şi azi, ş i semnalarea p entru prima d ată a zonei
de cons tru cţii cu mare densitate de monumente de epo că
a rh aică ş i cl as i că pc p latoul de vest 5 ;
- p en tru top ografia ge ner ală extraur bană : o l5 se rvaţi i asupra necropolelor tumulare de la NV, a acelei levee de terre
dintre nec rop o lă şi cetate, ipoteza in s ulari tă ţii i n iţi al e a nucleului monumental oriental6 ş i prime in fo rm aţii despre apedu ctele ce tă ţii7 .
0. 2. Aoee1aş i oo nc·epţic e pr1ezentă şi în periroad a 19271943, În ce rce tările conduse de S. Lambrino asupra uno r ob iective În cea ma i mare p arte atacate deja de V . Pâ rvan. Fă r ă
a di spune de r ap oarte de săp ă tur ă completeB, restituirea progres ulu i ex plo rărilor este şi de as tă dată posi bil ă; sub asp ectul
top ogr afic, ap ortul acestei p erioade ar fi urm ă to rul:
- p entru ep oca ro m an ă : co mpletarea dega j ă rii in cintei
r omane tîrzii p entru latura de p e ţă rm 9 , l ă rg irea ce rce tă ril o r
as up ra termelo r ş i a edificiilor înco njurătoa re şi dezve lirea
zonei de edi fi cii pu bli ce de-a lungul arterei dintre terme şi
pi aţa po rţii10 , săp ă turi asupra con struq iilor tîrzii de la V de
aria sacră i de ntifica tă de V . P â rvan 11 şi dezvelirea pe o
di s ta nţă de cca 150 m a zidului de i nc intă de la vest de cele
trei valuri 12;
- pentru epo~~ greacă : practi carea unor sond aje În interiorul cetăţ ii t1rzu, care a u oferit indicii pre ţi oase p entru
extinderea depuneril or arhaice, au determinat cu probab ilitate
exi s te nţa altor do u ă arii sacre 13 şi au p robat ex i s tenţa, În cartierul de V, la 3 m adîncim e, a unor ziduri cu gro simi de
peste 2 m 14 ; de asemenea , un prim sonda j a fos t efectu a~ pe
limi ta ele N a plat oului occidental 15, sond a j care a const1tu1t
nucl eul excav aţiil o r de după 194 9 În a şa numitul „Sector X" .
A rticolul lui S. Lambrino, „La destrnctio n d' H is tria et sa
reconstrnction au lll-e s. ap .].C ." 16, p rim ă a n ali ză arh eo l ogică
asup ra unei zone urbane mai lar gi, aducea ş i o prim ă determin are a do u ă mari etape în urbanisti ca Histriei rom ane şi
o delimitare mai pr ec i să a momentului care le sep a r ă . Sînt de
sublini at de asemenea o b se r vaţiile de natur ă to p ografic ă Înre-

254 ,

3 V. Pârvan, „ACMI" , 191 4 [1 915 ), p. 118ş i urm.; Raport ... 191 5, p. 18- 23; cf. H is tria
4 V. Pârva n, Raport .. . 1915, p. 23 - 26.
5 Idem, „ACMI", 1914 [1 915 ], p . 11 8.
6 !hidem, ş i Raport. .. 1915, p. 27- 28 .

119; „AA'', 1915 , col.
!, p. 285.

.
Idem, „AA", 1914, 3, co l. 430: „imterir.dische Reste v o11 rii 1~1 1 s~he,'(
Kanălen 1tncl Wasserleit1mgen , festgestellt hei Caranasuf ( dem alten I-!istrw) .
8 Cf. totuş i D. A d ame ş teanu, „A rcheologia Classica", X IX , 1967, 2,
p . 375.
9 S. La111bri no
Memoriu ele titluri şi lucră ri, B ucureşti , 1931, p. 5.
10 Ibidem1 · ide m Fonilles d' Histria Deuxieme article, „Dacia", III-.
IV, 1927- 19 32, p. J78 - 410; idem, Cetatea H istria, notifă istori~ă fl
desc riptivă , extras din „Boabe de grîu", 1930, p. 7-23 ; 1 d e 111 ~ f-Ttstrta
roma.inc
la lumie re des f ouilles, „REL" , IX, 193 1, p. 77-83; idem, La
cles1.mctio11 d' T-!istria et sa re co mtrn.ctio11 aM l!l-e s. ap. / . C., HE~" ,
X I, 1933, p. 4- 60 ; Marcelle F. La111brino, Les vases archai"q1tes d' !-ltstria,
Bu c ureşti , 1938, p. 14.
11 Cf. D. M. Pippidi, 1n Histria I, p. 231.
. .
12 S. Lambrino, Memoriu ... , p. 5; cf. 1-Ttstria !, p. 285 - 286; cf.
D. Adameşteanu, „Archeologia Classica", VII, 1957, 2, p. 219.
13 M. F. Lambrino, op . cit., p .11- 15; 97; 353- 359.
14 S. Lambrino, lo c. cit.
15 cf. Histria ! , p.205.
16 cf. supra, n. 10.
7

• Rezultatele acestor c e r cetă r i au co nst1tu1 t mate ria unei co m un i că_ri

cu ace bş i titlu, preze n tată b 4.IV.1974 J_a Institutul de arl~eolog ie d1~
Bu c ureşti; din motive expl icabile de spap u tipog rafic, • st~tdlll l de. fa_ţa
se limitează la epoca ro m an ă (secolele I- III e.n.), . ur_mmd ca s~c51u ml~

privind epocile grea c ă şi ro m atrn-bizant_i nvă ale . a1111nt1te1 co mumcan sa
aibă o publica re a p ropia t ă. Il u t raţ 1 a grafica apa r ţ m e autorul ui. .
1 „SCIV" , I, 1950, 1, p. 75; H istria. M 01iograf1e c~rhe_ologtca , voi. I
(În co nti nu are, H istria !) , ~ucureşti , 1954, P·. 7- 8; S}· ~ t Em. Condurachi, în H istria !!, Buc u re şti , 1966, p._ 5-:-8; d. „MCA_, IV, 1957, P: 86.
· 2 Campania 1914 : Raport provizor111 asupra prnnei campann de
stipătttri la H istria, „ACM I", 191 4, Bucu r eşti , 191?., P:
11 7 - l2~;
Ritmanien (Ar chăologis che Funde im Jahre 19 14) . „A rchao log1scher Anzeige r", Berli n, 1915, 4, col. 253-270; cf. ~i Analele A cacl. Rom: (Desb .),
S. II, T. XXXVII, p. 291- 296; ca m pama 1915: Raport speuaf: nr. 4.
Campania a !l-a ele săpăwri la H istria, „ACMI", 1915, Bucureşti, 1916?
p. 190-199 ( = extras; Raport as1tpra acti:!iSării_ M NA 1n .. rnrsul aiitt~t
1915, Bucureşti, 1916, p. 18- 20). Pe ntru sapatunl e drn an u 19L4-l9-7
v. şi S. La mbrino „Dacia", III- I V, 1927- 1932, p. 378- 41 0.
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gistrate de M. F. Lambrino 17 şi pătrunzătoarele sale consideraţii asupra configuraţiei originare a terenului18; stabilirea
încă de atunci a faptului că Histria aparţinea categoriei oraşelor fără acropole 19 e de cel mai mare interes. In fine, acestei
perioade îi datorăm şi prima fotografie aeriană20 efectuată
asupra Histriei.
0.3. Este meritul echipei de cercetare care a reluat săpă
turile în 1949, de a fi elaborat într-o formă deplina concepţia
care aparţinuse şi Înaintaşilor ş i de a o fi extins sistematic la
ansamblul zonei arheologice histriene printr-un program deosebit de dinamic şi de o amploare considerabil spo rită. O trecere În revistă chiar foarte sumară a importantelor achiziţii
de ordin topografic şi istoric, obţinute În cele d o uă decenii
care au urmat şi care pot fi urmărite prin publicaţii, nu e
posibilă .în acest cadru, dar ele sînt suficient de sugestiv exprimate fie şi numai de progresele Înregistrate În cunoaşterea
succesiunii de fortificaţii urbane, care comportă pînă În prezent cinci incinte cu trasee şi de epoci diferite. Aceste acumul ări de informaţii n-au Întîrziat să aducă puneri la punct ş i
studii de detaliu privind arii şi epoci determinate ale topografiei cetăţii. Astfel, o primă imagine a topografiei ş i istoriei
Histriei21 a fost produsă în prima secţiune a monografiei oraşului În care erau integrate critic atît monum entele inedite
degajate de vechile săpături, cît şi rezultatele primelor campanii. Au urmat importante analize dedicate În primul rînd
epocii romano-bizantine 22 , prin forţa Împrejurărilor mai bine
cunoscută, apoi şi celei romane timpurii, mai intens cercetată
în ultima vreme23. Remarcabile studii au aruncat o lumină mai
puternică asupra organizării Histriei elenice, fie În zona p latoului occidental24, fie în centrul monumental de la est 25 .
Preocuparea constantă pentru problemele topografiei cetăţii
a determinat şi un apel consecvent la tehnicile modern e de
prospectare şi Histria este, fără îndoială, În România, şanti e
rul-pilot în această privinţă. Histria fusese de altfel prima
cetate de la noi care beneficiase, prin grija lui S. Lambrino,
de o fotografie aeriană; cerute Încă din 1949 de acad. Em.
Condurachi26 mai multe fotografii aeriene verticale sau oblice
şi o restituir~ plano-altimetrică au fost realizate În deceniul
urm ăto r , iar volumul II al monografiei cetăţii apărea În 1966
însoţit de un cuprin ză tor mo zaic aerofotografic al Histr~e!
şi al Hin terland-ului27. Acest document a adu s arheolog1e1
româneşti prima foto-interpretare ştiinţifică, datorat<l pr0i.
D. Adameşteanu, care a făcut excepţionala descoperire a organizării necropolei tumulare septentrionale În parcele regulate,
delimitate de drumuri2B. în fine, o fotografie aeri an ă din 1969
ilustra zo na Histriei Într-o recentă sinteză de l argă circulaţie,
a parţinînd aceluiaşi prof. Em. Condurachi şi regretatului prof.
C. Daicoviciu29. Tot în această perioadă Histria a beneficiat

de Studii de geologie i·StOrllC· av30 ŞI de prospecţ1un1
geofizice31.
~.O. Rod a~ u~1?r preocupări IT~ai v~chi î1; aceas.tă privinţă,
studiul de faţa 1ş1 propune o discuţie ma1 cuprinzătoa re a
problemelor topografiei ariei urbane a Histriei şi - în măsura
Î~1 .~are Iu.~rul se revelă deja J?osibil - a problemelor urbani s ttcu ce~~ţu. ~cest ~emers se 1.ntemei~ză. în primul rînd pe inf ?rmaţnle no~, obţmute graţie analizei fotografiilor ae riene,
şi pe pe:spectivele mai largi pe care acestea le oferă, şi, în al
doilea rind, pe acumularea notabilă a rezultatelor cercetărilor
arheologice realizate pînă acum la Histria. Studiul nostru beneficiază din plin de sintezele şi de studiile de detaliu abia
a.mintite! dar a făcut apel la o reinterpretare şi o revalorificare
s1ster;i~ucă sub aspectul sem nificaţiei topografic-urbanistice a
masc:,i :mp~rtapi:,e de date ar~~olo~ice ~onţinute de rapoart~le
de sapa.tura p111a acum accesibile ş1 la mcercare a de a le remtegra mvelelor urbanistice corespunzătoare. Chiar dacă tentati:Va ar~ Încă multe li.mite, care depind în primul rînd de stadml at1!1~ de c:rc,etari, <;!e caracterul uneori restrîns al rapo artelor utthzate ş1, 111 special, de prezenţa şi cantitatea documenta~iei planim:trice şi stratigrafice, o primă imago H. istriae e
azi nu numai necesară, dar ş i posibil de realizat avînd deplin~ co1:vingere că un astfel de document va fi în pcrman~i~ţ~ obiectul unor perfecţionări, îmbogăţiri şi chiar rectif 1cari.
V

1.1: f"oto~rafia . aeriană , utilizat~,

deşi

aparţine

unei

acope~m verticale :fe~tuate 111 ?copuri pur cartografice în septembrie 1969, prezmta - grape şansei unui moment de aero-

fotog.rafiere deosebit de propice - calităţi excelente pentru
Foto~mterpr.eta~e~ .a~heologică. Real~zată în condiţii optime de
ilummare ş 1 vizibilitate, la scurt timp după o ploaie abundentă, care a activat indiciile revelatoare de natură higrometrică, şi punînd ~n lumină foarte net indicii pedologice
pentru zona platoului de vest, deoarece o arătură recentă delimita ~oarte clar. struc.tur! de sol. a . depuneri~or ar~eologice,
aceasta fotografie aeriana 32 const1tu1e cel mat preţios docum~nt. aer~fotografic ~e care dispunem pînă în prezent pentru
B1sur.ia (fig . 2). Foto-trnter.pr.e ta·r ea pe mr·e am 1re·a!l1izat-:o, foarte
bogată în urma acestor condiţii favorabile, a putut beneficia
de astă dată de un suport metric foarte exact, rezultat al
co l~b o r ă rii interd.isciplinare cu ech ipa de specialişti condusa
de mg. Radu Stmca de la I.G.F.C.O.T. Restituţia plano-altin:etrică astfel elaborată (fig. 3)33 constituie prima documentaţie. de. acess f~l realiz::ită pentru un obie,ctiv arheologic de la
noi dm ţara şi e de npul celor produse 111 ultimii an i de şco
lil e de topografie antică italian ă şi franc eză pentru o serie de
centre ~-reco-romane mediteraneene. La scara 1 : 2 OOO ( obţi
nută dm scara de zbor 1 : 10 OOO), cu ech idistanţa curbelor
de nivel la 0,5 m, cu lecturi suplimentare de cote pentru
zonele de pante line şi dublat de o serie de profile altimetrice fin Înregistrate pe direcţiile cele mai semnificative, acest
plan ne-a furnizat un instrument de lucru deosebit de util
pentru studiul pe care îl Întreprindem. Fixînd într-un cadru
exact structurile degajate de săpături sau chiar numai limitele
săpăturilor acumulate pînă În 1969 - an pînă la care, în
linii mari, acestea pot fi urmărite prin publicaţii - a fost
posibilă atît o integrare a planurilor de detaliu în această
ir;iagine de ansamblu cît şi o analiză atentă a orientărilor şi
di stanţelor. D e asemenea, acest plan este, datorită scării, direct
utilizabil pe teren, informaţiile obţinute din interpretarea fotografiilor aeriene putînd fi localizate cu maximă precizie.
1.2. D escoperirile de foto-interpretare interes e ază numai
~ri~ platoului de vest şi lucrul e explicabil pe de o parte prin
lllnttarea la această zonă a indiciilor revelatoare amintite, pe
de altă parte prin faptul că restul teritoriului cetăţii, afectat
superficial de săpături şi de activitatea de şantier din ultimele
decenii, de depuneri de pămînt, construcţii, amenajări turistice,
nu se pretează la astfel de observaţii, cel puţin pentru o
fotografie aeriană cu acest tip de emulsie şi efectuată în
această perioadă a anului.
1.2.1. O primă categorie de descoperiri atestă existenţa
unei reţele de axe de comunicaţie traversînd platoul de la

op . cit., p. 11 - 15, 358 .
ibide m, p . 11- 12, 353.
19 ibid em, p . 353.
20 ibidem, p. 10, fi g. 1
21 Em. Co nd'urachi , î n Jl istria !, p. 9- -66; 96- 99; idem, !-fi.m ia,
Ed. Meridi ane, Bu c u reşti, 1968.
22 Em. Co ndu rachi, H istria ,( Upoqne du, Bas-Empire i'apres Ies tler nieres " fouilles archeolo giq11es, „Dacia' , N.S„ I, 1957, p. 245- 263; idem ,
D eux edifices publics d'J-fistria byzcrnti 1z c, Kcx.pL o '!·~c J. V d~ 'A.K. 'Os /-thoov
vol, IV, Atena~ 1967, p. 161- 168; ide11 , Problema nnor basi/ici creştin e
de la Histria şi Callatis, „Pontica' , 4, 1971 , p. 173- 189; A. Pet re , Quelq ttes donnees archeologiques concernarzt la contimtite de la po p1t!ation et
de la rnlture romano-byzantines dans la Scythie Mine1tre aux V f- e et
V ff- e s. de n.e., „Dacia", N.S., VII, 1963, p. 317-353 .
23 Al. Suceveanu, Observa tio ns sur la stratigraphie des cites de la
Do_brogea aux If- e - !V-e s. a la lumiere cles fo1tilles cl'flistria. „Dac ia" ,
N.S. , XIII, 1969i: p . 329- 365.
24 M. Coja, Zid11l de apărare al cetăţii H istria şi împrejurările istorice
ale distruge rii ltti în secolnl al !V-lea î.e .n., „SCIV", 15 , 1964 , 3, p.
383- 400; idem, Les phases d'habitat du plateau ouest de la cite el' 1-fi stria
l'ep oque greco-romaine, „Dacia" , N.S., XIV, 1970, p. 99- 11 7.
25 D. Adameşteanu, Nota s11lle aree sacre d'eta arcaica a H ist ria, Societas Academica Daco-Romana, Acta Historica, T.I., Roma, 1959, p.
7- 19; D. M. Pippidi, Gli scavi nella z ona sacra di His tria. Stadio attuale, „Dacia", N .S. VI, 1962, p. 139- 156; D. Theodorescu, Notes histrie nnes „Revue Archeologique" , N .S., I, 1970, p. 29- 48, cu bibliografia importantelor contribuţii anterioare ale autorului.
26 cf. „SCIV", I. 1950, 1, p. 22; cf. Em. Condurac hi, în Histria !!,
p. 8.
27 Planşa A hors texte.
28 D . Ada,nieşteanu recenzie la Hi stria ll, „Archeologia Classica" ,
XIX-2, 1967, p. 374- 380.
29 Roumanie, în coleqia Archaeologia Mundi, Ed. Nagel , Gencve,
1972, fig. 195, p. 203.
11

18
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P. V. Coteţ, Ţărmu ! Mării Negre şi evolitţia lui tn timpurile istorice (ett privire specială ampra regi11nii Histria), ln H istria If, p. 337-352;
M. Bleahu, Observations sur l'evolution de la zone d' Histria att cours des
trois derniers millenaires, „Revue de geologie et de geographie", 6, 1962,
p. 341-343.
3 1 „Dacia", N.S. XIV, 1970, nr. 79, p. 443 - 444.
' 2 Pub!icată deja, v. supra, n. 29 .
3
3 Transcrierea planului aparţine autorului.
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fig . 1. Him·ia ~ 1 Împrejurim ile În epoca ar h ai că - Încero re ci~ r :co n, tituire de V. Pi\ rv.111 ( după „J\.rc h:iologi >cher ,\ EC!gcr", 1915 , 4, co l.
257- 258 , P i. Il).

vest spre es t ş i c nstituincl , cele mai multe, terminaţia un or
drum uri proven ind din tcri to riu 34 . Aceste d rumuri pătr u nd pc
platforma Î n altă p rin patru puncte sit uate pc latura ei occidenta l ă . Ce l mai sudi c (A ), plasat la colţ ul de SE a l p lato ului ,
este p unctul el e acces al mai mul tor direcţii ele com u n i caţ i e a
c ă ro r co nv erge nţă s::: p rod uce în proxim itatea sa: drumul
~- ::i 1 se ÎntÎln eştc În faţa i ntră rii cu drumul b-b 1 ca re la
rînclu l să u ::id unase la 110 111 spre vest ramifi ca ţ i a late rală
b2- b3. Din pu nctu l A, d ru m ul un ic descrie pc p la tou un arc
d ~ cerc a, - a2 pentru a cont inu a apoi cu un trase u r cc tili ni u
a2-a3 ori entat V-E, pîn ă la i ntersecţia cu drumul c-c 2 .
Acesta clin ur mă , v izibil d oar ele la intra rea pe p la tou (B),
prezintă un p rim segmen t (c-c 1), ori en t at V~E, p ent ru ca
clin c1 să descri e o fl exi une, tot rectilinie, pînă în faţa poqi i I
a incin tei romane. Artera ur mătoare spre N , d- d 1, venind
clin teritoriul necropolei tumulare, pătru nde p ri n p ua de sc ri să
ele teren În C pentru a traversa pla to ul În lin ie dr eaptă, în
clireqi a mere u V-E, pîn ă În p r ag ul porţ i i II a in cintei amintite. Din acelaşi punct C, ca o ramificaţie s in u oasă spre N E ,
poate fi urm ărit un alt drum (e-e 1- e2) a căr ui ampren tă p -:!
imagin ea foto grafi că c Însă mu lt ma i s lab ă clecît în cazul
tu turor celorL:dte drumu ri. Ultim a a xă spre N (f- f 1 ), pre·zc ntîn cl o or ientare car dinal ă V-E, îşi are orig inea în interiorul p lato ului , În i n ter secţ ia cu d ru mu l g-g 1• Extremitatea
ci o ri en t al ă (f 1 ) se pie rde în depresiunea accentuată din ac eas tă
z o n ă pentru ca o linie cu aceea şi orientare, da r d ep l asată putin
sp re S să fie d in nou vi zi bi lă în ap rop ierea zidului roman. C u
o ori entare net diferită (NV-SE), dru m ul g- g 1 , care ·v in e
ele departe clin interi or, trave rsează în diagonală plato ul ş i
inte r se ctea ză arterele f- f1 ş i d - d 1 înainte de a intra în
ce tate prin poarta I a incintei romane.
1.2.2. O a doua descoperire ele foto-interpretare c constitu ită ele identificarea şi deli mitarea a circa p::i truzcci d e tu m uli
34 Dator ăm roarte mult leqiei de foto- interpre tare ţi nuta de proL D.
i\. da meş te :urn pentru c '. ectivu l de ce rcetare de la Hist ria, În au gu' t 1967,
asu pr:i fo to ~ r a fiei aeriene publi c:ue în /fistria 11 , pe care apar unel e din tre d rumu rile disc utate aic i, d'.l r care e mu lt mai b og a t ă În detalii În pr ivinia 7onei necropoki ll1'1 ulare. De co p e riri l~ p rof. D. Adam cştea nu au
fos t p reze nta te. ra ră co n t ribu ţ ii pro prii decis'. ve, de P. Ale x~ n d r esc u,
„Peuce", II , 1971, p. 27- .35 unde , într-o sc hi \:1 de rest itu ţie (fi g. I, p.
29), :nt rig uraL ~ cÎteva li nii pe platou. a racterul che111atic şi scara mi că
a schi\ei, da r mai a les ;ibsen \a o r ică r ui comentari u privind ari a pl atoul ui
ne cli s pen s~ază de re fe riri ulterioare la ari.. cit.

din care mai mult de treizeci - complet n ivelaţi de a r ă turile
pe rm anente practicate În ultim ele decenii - n-au fost revel aţi decît de structura pedologică diferi t ă a resturilor lor. C u
diametre În tre 10 şi 35 m, tumul ii sînt masaţi În j u mătatea
occ id ental ă a platoului , f iind di stribuiţi destul de un iform î ntre drumur ile prezentate mai sus.
1.2.3. Tot indi cii ele natură pedo log i că a u p us în lumin ă
existenţa unei anomali i lini a re de apa re nţa unei benzi albicioase, cu o l ăţ im e medi e de 6-8 m, care înso ţe şte pe partea
s uperi oa ră a pante i (î ntre curbele ele nivel cu va loarea ele
3 ş i 3,5 m la S şi deasupra celei de 4 m la V) limitele meri dional ă ş i occ id e nta l ă ale p latform ei. Anomali a p rez intă întreruperi 111 co respon d e nţă cu p unctele de acces A, B, C ş i
nu mai p oate fi urmă rit ă la nord de D . Dou ă mari anoma lii
circul are (1 ş i 2) ele aceeaşi na tur ă, nu sînt de interpretat ca
tumuli , ci mai curînd ca amp lasamente ale unor construqi i
ele dim ens iuni mai mari.
1.2.4. Aceste ach i z i ţi i datorate foto- inte rpre tă rii imp un o
s um ă de co n s id eraţ ii p riv ind funqia lor topografi că ş i Încadrarea lor cro nol ogică .
a. Datarea drumurilor În epoca romană - şi a num e în
seco lel e timp urii - e as i g ur ată de per fecta co nco rd a nţă între
acestea ş i punctele ele acces ale in cin tei seco lelor II-III c.n„
to:ite drum uril e, cu sing ura excepţie a drumu lui f- f 1, avîndu -ş i term m aţ i a o rienta l ă la un a din cele d o u ă p orţi cun osc ute
a le acestui z ici de apă r a re.
b. Drum ul cel mai nordi c (f- f 1 ) se îndreaptă ş i el sp re
incinta amint i tă, dar extremitatea sa esti că a disp ă rut în aceca ~ i zonă de eroz iune care a distru s ş i suprastructura segmentului nordic al in cintei , necruţîndu - i clecît fund aţ iile, atestate
prin sondaj e În actuala porţiune in und ab ilă pînă la li mita
lac ului. Orientarea per fect lin i a r ă a acestui drum principal
ne cond uce la a considera ca foa rte probabi lă existe n ţa unei
a treia p o rţi la intersecţia , acum i deală, a drumului cu incinta. O chestiune de deta liu în p ri vinţa locali zării acestei
p rti de no rd c pu să ele posibili tatea de a alege Între intersecţ i a cu d '. recţi a f-f1 - În care caz am avea aceeaşi distanţă
pîn ă la poarta II ca Între aceasta din urm ă şi cea de sud
(170 m) - şi interseqia cu direcţia f 2- f3, dacă acest scurt
tron son n-ar aparţine unei alte a rtere paralele, ci ar fi continuarea drumului f- f 1 ş i , În această si tuaţ i e, distanţa Între
porţ il e II şi III ar f i de 145 m .
c. Conve r genţa a trei d in cele cinci mari artere ::itestate
pc platou - dintre care a 1- a 2 constituie s ingur ă confl u enţa
a tre i drumuri clin inter ior - presupune ex i s tenţa unui p unct
ele in teres excep ţional În partea de sud a o r a şului şi aceas tă
const atare c o nfer ă un plus de valoare ipoteze i locali ză rii p ortului În aceas tă d irecţie 35.
d . Este, d e asemenea, evident că aceste drumuri, s;iu
m ăc ar o parte din ele, a u continuat să fie utili zate ş i În epoca
romană-b i za ntină; c foa rte probabil că artera e- e2 , ale că r e i
urme slabe indică o funcţi o nare de sc urtă durată, să fi apa rţinut excl usiv aces tei per ioade. Mai mult, absenţa o ri c ă rui
lr um care ă traver seze incinta roma,nă în aihe puni ,ue decî t
ce le trei porţi repre z intă un arg um ent vali d pentru funeţi o 
narea acestei vechi linii defensive - Într-o fo rmă as upra că
reia vom reveni - pîn ă tîrz iu în epoca romano-bi zantin ă.
e. Observarea a tentă În stereoscopie a reliefu lui platoului
ne-a r evelat faptu l că traseele ciru mur ilor sînt instalate În
ax ul unor depres iuni mar cate; n u c vorba de adîncituri urmî nd stri ct patu l dru mu lui , de fe lul celei cun oscute pen tru
drumul princ ip al de la Novioclunum, de pi ldă , ci de d eni vel ă ri mult mai largi, sugestiv exprimate şi de cur bele ele ni ve l.
Or, cum dinamica înă l ţării platou lui este aceea a con tr uqici
urb an e ş i cum depunerile rezul tînd clin pe rm a n en ţa locuirii
se Închei e În pragul epoci i romane, este v erosimil ca aceste
depresiuni (care În se amn ă lip să de con tru eţi i ) să refl ecte
vechi artere al e locuirii urbane prcromane; este deci fo arte
probabi l ca drumurile romane să con erve tradiţia un or s trăzi
·ale oraş ul u i eleni st ic de pe plato u ş i acea stă ip ote z ă e spr ijinită şi ele desfăş urarea l i niară, ele parale li smu l ş i ori entarea
c a rdinală a tronsoanelor a2- a 3, c- c1, d- d 1, f- f 1 şi f 2- f 3,
ca re a r răsp und e pc deplin ce ri nţelor unui program urbanistic
reg ulat.
Î n acest fel de a vedea lucrurile r ă mîne încă d esch i să
pro blema explicării di recţ i e i diferite a drumu lui g- g 1 ; cum
fotog rafia aer i a n ă nu co n se rvă imaginea ;iltor detalii cu ace35
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ae ri a n ă

di n 1969.

e;işi orientare,
d o u ă sisteme

c dificil de presupus, de ocamdată , ex i s tenţa a
de s trăz i cu orientări şi de epoc i diferite. Se
p oate observa doar că drumul În di sc uţi e urme ază şi el o
den ivelare pronunţată ş i că el constituie origi1nea pentru drumul f- f 1 ; e p osib il deci să fi fost o arte ră maj o ră de tradiţi e mai veche legata de zona portului.
f. Punctele de acces, A, B, C , D, trebuie cons iderate drept
constante ale organiză rii platoului încă din faze vechi ale
loc uirii lui . Configuraţia terenului - de interpretat ca indi ci u
al absenţei construeţiilor - , convergen ţa drumurilor în fap
acestor intrări şi despă rţirea lor abia dup ă trecerea în interi or,
întreruperea În aceste puncte a anom aliei perimetrale (1.2.3.),
oricare va fi fost funeţi a ei, sînt toate dovezi În acest se ns.
g. Constatarea că toate drumurile, din ori ce epocă, ce v in
spre cetate, chiar şi cele din S şi SV (a-a 1 şi b 2-b 3), î ş i fac
intrarea numai p e latura occidentală a platoului duce la conclu zia - imp o rtantă pentru stab ilirea config uraţi ei uscatului
în a1ntid1i,t aue - că lim '. t a de md a oraş uLui (ş i a plamo ului)
a fost În contact cu apa, sau m ăcar cu un teren inundab:l,
pîn ă la sfîr şitul ep ocii rom ano-bizantin e.
h. D escoperirea anomaliei de la marginea de sud şi de
ves t a platoului aduce în di sc uţi e un detaliu topografi c important în organizarea acestei zone, a că rui funeţie nu poate
fi În că precizată . Plasarea lui con s tantă pe limita s up e ri oar ă
a pantei, dimensiunile, traseul foarte regulat, Întreruperile În
corespond enţa cu punctele de acces, coincidenp lui m ăca r
Într-un punct al laturii meridionale cu traseul incintei a rhaice
fac probabil ă relaţia lui cu fazele urbane, preromane, ale
istoriei platoului . Care a fost funcţi a acestei ben zi d ~ dep uneri cu structura diferită , urm ărind consecve nt limita locuirii
(fo rtificaţie?), o vor lăm uri doar verifică rile strati grafice.
i. Pre ze nţa - În proporţii neb ănuite pînă acum3 6 a
tumulilor pe platoul de vest o fer ă indicii sugestive p entru
dinamica extinderii necropolei - c unoscută p înă acum numai
în privinţa cimitirelor plane - În această veche zo nă ur bană
abandonată; tumulii repe raţi aparţin, fără înd o i ală, pri melor
secole ale ep ocii roman e. Faptul că aceas tă extensiune căt re
est se op reş te la o ,lim1ta deistul de clară , pe ca re doar trei
tumuli o dep ăşesc, poate avea, m ăcar pentru o anume fază,
se mnificaţia stabilirii unei linii de demar c aţie Între n ec rop o l ă
şi o eventuală locuire extra muros, dar e sigur că răsp undea în
primul rînd nevoii de a p ăs tra În faţa incintei un sp aţiu suficient de larg cu vizibilitate n estînj enită.
2. Un asp ect di stinct al acestui studiu pri veşte s p aţ iul
intra mi.ros al celor do u ă fortificaţii de ep o că roman ă ş i Încearcă să degaj eze din masa de info rm aţ ii de să p ă tur ă ac umulate pînă acum indiciile unui urb an ism regulat. În acest
scop, o integrare în cadrul exact al planul ui ob ţinut prin
stereo -res tituţi e a mon um entelor viz ibile şi a tuturor releveelor de detaliu disp onibile 37 privind descoperirile mai vec hi
şi mai noi ne-a furni zat prima planimetrie, a du să la zi în
rap ort cu publicaţiile, a structurilor o ra şului roman - instrument indispensabil pentru o investigaţi e de top ografie urb ::mă (fig. 4) .
2.1.1. Din moştenirea vechilor săp ături sînt utili zab ile
p entru orientarea structurilor: edifici ul termelor (A) (c u nucleu anterior mijloc ului secolului III e.n.), fr agmentul de
piaţetă p avată (B) ş i traseul a d o u ă s tr ăz i şi al unei clă
diri (C) „ p arţial suprap use de incinta tîrzic, reinterpretate
toa te de G r. Flo rescu, da r fă ră coordonate strati grafice 38 .
Segmentele estice ale seeţiunii de prospec tare E-V din anul
195 0, care au atins şi nivelele care ne re ţin atenţia , nu sînt
cun osc ute decît în chip eneric 39, fără planuri.
2.1.2 . Inform aţii preţi oase erau de aş teptat de la săp ă tu 
rile din aşa-n umitul sector T (D) , care constituie p înă acum
singura zo n ă din interi orul o r aşului tîrziu în care, pe o suprafaţa de circa 2 OOO mp , au fos t perforate toate nivelele.
D i,n neferic.re, difi c ultăţ il o r norm ale ale ob iectivului li s-au
adă uga t neajun suril e unei concepţ ii improprii cxp l o rări l oŢ
Într-un mediu urban. Con tînd d:n decup area progre s i vă, în fîşii
P lanul din Histria lf, p. 138, fi g. 1, apaqi nînd lui P. Alexannu i n di c ă d ~cît opt tum ul i În a c ~a 0. tă zonă .
37 Rap oa rtele prelimin are se opre ~c 'a camp"ni :i. 196 4; exceprie fac
publicaţiile pentru Terme lI : J\. I. Su cevean u, „Dacia", N .S., XIl l , 1969,
p. 329-3 40 şi pentru Sectoru l cen tral: Al. Suceveanu , C. Sco rp <. „Ponti ca" 4, 1971, p. 155 - 172.
38 Histriei r, p. 131 - 154 ş i „S I V", IV, 1953 , 3- 4, p. 600- 60 1;
lfistria {, p. 119- 121; ibidem, p. 106 ş i ur:i1.
39 Hi stria f, p. 163 şi ur m.
36

drc ~c u ,

verti cale, a depunerilor şi demontarea în ;icelaş i fe l a z'.clurilor
pînă la niv elele infer ioare, acest mod ele a opera i-a pri vat
pe autorii săpă turil or de putinţa unei v iziuni direct e de ansa mblu asupra vreunui a. din or izo nturile u rba ni stice roman e
traversate. In aş tep tarea unor des!u ş iri corn pleme n tare circums ta nţi ate de la un viitor raport definiti v, ceea ce se poate
ob ţine de la rapoartele ex istente În p riv:nţ;i ep oc ii roman e
În ;ice t sector e destul de să r ac, atît sub aspectul pian imetric
cît ş i sub cel stratigrafi c 40. Singurele monum en te fi gur ate pe
p lanurile publicate sînt d o u ă ziduri , unul cu mortar, aflate
l îngă latura de SV a templului A 41, trei încăpe ri cu n ive l
d atat În seco lul I e.n. 42 ş i un fragment de ca m e r ă cu z" duri
fo los ind ca liant mortaru l 43 ; mai sînt doar amintite „fragmente ele nivele rn arsură {i c e ramică clin primele secole ale
epocii romane" 44 ş i un ele , co ns trncţii c,:vile ele epocă romană", atribuite acel ui aş i seco l I e.n ., al căro r plan nu c încă
publicat 43.
2.1.3 . Elemente interesante au apă rut în seeţ iu nea E-V,
im edia t la V de p oarta fortificaţiei tîrzii ; u11' cuptor de ceramica fină (sec. II e. n.) 46 şi, mai ale s, o po rţ iune a unui mare
edifi ciu, p avat cu dale mari de calc ar şi onut cu coJc,ane (E) 47 . Foarte ut ib secţ iun e stra t i gra fic ă4 8 a zonei nu
este însă dubl ată ş i de un pl an, aşa încît ori entarea aces tor
cons trucţii nu ne este cunoscuta decît în chip in direct. Mon umente contemporane (F. G .H .), unele de dimen siuni n otabil e (H), a u fos t înregistrate 49 cu ocni;i dez velirii incintei
de e poc ă ele ni s ti că.
2.1.4. Cele mai valoroase inform aţ ii despre structura un ei
arii a o r aş ului roman al secolelor II-III e.n . au fost furni ~a t~ În decen iul trec ut de exp l o r ă ri riguroase în spaţ iul dintre
111Cinta ro mano-bi zantină ş i cea rom an ă . Săp ă turile din sectorul exlra mvtros50 a u stabilit primel e rep ere cronolog ice
ferme privind fa ze le locuir ii acestui cartier ş i au îmbogăţit
planul Hi striei cu imp ortante unită ţi urbani stice: traseele a
d o u ă străz i (1 şi 2) şi construqiile aferente din sec. I-II e.n.
ca şi detalii dintr- un mare edifi ciu (H , I) din prima jum ă tate
a sec . III e.n. Acestora li se a daugă complex ul termal 51 de
la limita de SV a cartierului (J) desco perit În 1964 şi care
va constitui primul edificiu, din acea s tă ep ocă, integral cerce tat la Histria.
. 2.2 .. O primă constatare p e care o produce analiza planului astf el ela.bo,r at (v. fig. 4) es.ne ac·e::a a pe1rfoot1ei unităţ i ele
orientare funcţi onîn d pentru cele do u ă s trăzi (1, 2) , relativele
lor co n s tru eţii, marele edificiu (H, I) ş i terme (J), pc de o
p arte, ş i reţea u a de stră z i din partea Î n a ltă a oraşului tîrziu ,
a căro r di sp une re ofe rise desco peritorilor , încă de ac um do u ă
deceni i, primele indicii ale unei o rga ni ză ri urbani stice de plan
ortogonal la Histri a. Diferenţa de timp care, la prim a vedere,
s-ar opune aces tei unifi că ri , se reduce considerabil în m ăs ur a
În care autorii cercetărilo r asigur ă cu argumente stratigrafice
ori gin i urcîn d J'Îna În seco lul al III-lea, cel puţin, pentru
ma jori tatea strazilor din ' sec. VI e.n. a căro r orientare o
fo los im :
2.2.1. Strada 3, p a r al e l ă cu latura de nord a edifi ciului
termal, cu canal şi dalaj de calcar, e co n s truită în secolul III
ş i probabil refăc uta În seco lul IV, pentru a fi de za fec tată apo i
o dată cu inst;il:uea p i aţete i pa vate52;
. 40 U n sistem de refe ri n\ă sy ra t i grnfică pentr u Întrea ga ari~ lip seş te; de
:iltlel, :ipelul la da te srrarigra lice în publ ica\ii e redu s şi, în cazul primelor rapoa rte, pur fo rm al, În mă s ur a În ca re profi lele prezintă fi e fe\.C
de ?iclu ri cu s tratifi c aţia de sub funda\ii, iar nu in ciden\:i stratu ril or asupr a
lor (Histria f, fi g. 113, p. 269 ; fig. 116, p. 27 4; fig. 117, p. 275; „SCIV" ,
Jl, 195 1, 1. PI. III, Profil 3- 4; „M A" , V, 1959, P I. IV a) , fi e raporturi de î n ă l rirne Înt re ziduri şi fundur i de săpătură, după î nd e p ă r ta rea depuneril or („S IV ", II, 1951, 1, P:. Ill ; „MCA", IV, 1957, PI. III co ntr a
p. 12). Singu re'.e seqiuni strati grafice operante pub licate („MCA", V, 1959 ,
Pl. Ill- IV) nu con\În nimic ese n\ial pentru stratu ri !e ro ;-ane timpurii.
4 1 Histria f, PI. XXIX ş i p. 269 ş i n. 1 ş i 2.
42 „M .A ", V, 1959, p. 287 ş i VI, 1959, p. 266- 267; 271- 273 şi
PI. II, a, b, c.
4 3 „MCA" , IV, 1957, p. 13 ş i P :. II, g.
44 „MCA", VI, 1959 , p. 273. Ar fi fo st interesa nt:l co relarea lor stratigraf id cu ace l „ vălmăşag ele zi.duri. şi s1t/Jstmcţii s1tprnpuse" a fl at în
ace l aşi pun ct, cf. „MCA", I V, 1957, p. 12- 13.
45 „MCA", VIU, 1962, p. 387 .
46 f-fi stna r, p. 171.
47 fbiclem.
48 fhiclem , PI. XVI.
49 Histria f f, p. 321 - 322, 330.
so „M A", IX , 1971 , p. 193 - 201.
51 Supra , n. 23.
52 Histria f, p. 132.
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Fig. 5. P lanimetria să păturil o r În cartieru l de nord-est, recon timid de autor dup ă planurile p a rţiale publi c.ne. J datate în sec. I c.n.; 3 - zidu ri ro mane (sec. I- III e.n.) incluse în substruqiil e clăd iril o r romano-bizantine; 4 -

şi ele de pe planurile pîn ă acum publi cate, avc;i u
di spunere sau se apropiau ele or ientarea reţelei tracl::d c
clin sud .
E adevă r at că trama constituită el e ;iceste s tr ă z i ;i]e
oraş ului secolelo r IV-VII pre z intă un ele abateri locale, un eori mai marcate, de Ja o sc hem ă perfect geometri că, dar lucrul c f iresc pentru o funcţionare atît de îndelun ga tă ş i alter area traseelor acestor artere tradiţionale se produce în sp eci;il
datorită suprap unerii constru cţi ilo r din ultim a perioad ă, ;i ~a
cum o d o cumentează un ele exemple de săpătură 60 .
2.2.6. Refle xe tîrzii ·:d e caroiaju lui urbani stic roinan astfe l
restituit pot fi consider ate prin ori entarea lor şi a lte străz i
ale or aş ului romano-b izantin ch iar dacă, lipsind deoc amd ată
cer ce tă ri stratigr afice În adînc im e, cronologia fazelo r lor ma i
vechi nu e ates t ată cu aceeaşi certitudine. E vorba de str ă
zile 16, 17, 18 din cartierul de la est de term e (A), ele
strada 8 de la norei de basilica meridională, de unele stradele
din cartierul rezid enţial orienta l şi de strada 5 ele la norei
de basili ca din piaţa porţii m ari .
2.2.7. G reu de judecat este s itu aţi a din cartierul de nord est al or aşu lui tîrziu, ale căru i constru cţii au fost demontate
pentru degajarea ariei sac re greceşti ş i pentru care nu a fo st
În că publ icat un plan ele ansamblu. Din analiza planimetrici
structurilor ultimelor nivele, pe care am Încercat să o recompunem din releveele de detaliu pu se În c irc ulaţi e pînă la campa ni a 1958 (fig. 5), se co ns tată o abatere ma i pronunţată
NV-SE, în r aport cu coo rd onatele romane timpurii, a str;idelei 10 şi a clădiri l or ad iacente. Lucrurile se schimbă îns ă ,
mergîncl spre est, În cazu l strad elei 9, a căre i abatere este
deja minoră faţă de p recedenta În ce priveşte extrem itatea
nordică, atît cît se poate c un oaşte din ea. Dacă latura de ve t
a străzi i În discuţie e paralelă cu strada 10, în schimb latura
op u să constituită din faţadele Î ncăpe ril or c, a, b/ 19541955 şi b, c/ 1958 - se apŢop i e foarte mult de ori entarea

2.2.2. Strada 6, de asemenea canalizata , pavat~Î cu lespezi
mari transversale şi prevăzută cu trotuare, are atestate patru
faze, dintre care „prima, cvt constrncţia originară a străzii,
s-ar aşeza înainte de secolul al IV-lea"53;
2.2.3. Strada 7, degajată p e o lun gime de peste 200 m,
p revăz ută cu canal, dalaj şi trotuare, se cons ideră că „ar fi
constrnită înainte de dărîmarea cetăţii de goţi în 248" 54 în
urma un or obse rvaţii stratigrafice la extrem itat ea sa occidentală; ve ri fi că ri mai recente as upra ex tremi tăţii opuse a u reaf i.rm at d atarea În secolul III e.n. a fazei vech i a acestei
importante artere 55 ;
2.2.4 . Străz ile 14 şi 15, traver se perpendiculare pe stră
zile 6 ş i respectiv 7, ca ş i 13 d egaj ată numai la punctele ele
in serţi e pe stra da 7, sînt ş i ele încadrate aceloraşi etape
cronologice, co nside rîndu-se că „străzile cu pavaj din Les pez i
mari de piatră, canale de srnrgere şi crepido, rn o lăţime de
J ,80 m, sînt anterioare construirii incintei celei mari" 56 ( i.e .
a nteri oare mijlocului secolului al III-lea);
2.2.5. Strada 4 din cartierul ele nord-est, a cărei fază de
Încep ut a fost dat ată de autorii cercetăril o r iniţi al În secolul IV 57, apo i în secolul III e. n.58, nu e Însă actualmente utili za bilă clin punctul ele vedere al orientării, din cauza caracte rului fragmentar al planurilor publicate pentru acest sector.
Pentru faza ultim ă, din secolul VI, linia clădirilor care o
mărgin esc la suci , sin gura figurată În planimctriile accesibile,
a r indi ca o ori entare u şo r deviată faţă de cea a scheme i urbani stice pe care înce r căm să o restituim . A r fi fost interesant
de ştiut cl acă faze le anterioare ale aceste i s tr ăzi , contempo rane
cu cl ăd irea at ribuită secolului al IV-iea şi aflată la suci 59,
53

f /;id em, p. 355; pe ntru ext remitatea ve s ti c ă

cr.

absente
aceeaşi

„S IV ", VI, 1955,

J - 4, p. 538.
54
55
56
51
58
59

pozi1:ia temp lul A; 2 - co n ~ Lru qi i
con struqii din sec. IV - VII e.n.

„SCJV",
„MCA",
„SCIV",
,,J'vfCA" ,
„MCA",

VI, J 955 , 3- 4, p. 529.
IX, ·1911, p. 187.
VI, 1955, 3- 4, p. 540.
V, 1959, p. 287- 288.
VIIT, 1962, p. 3 7 ş i n. 2.
I hidem, şi Fig. 3

° CL

6

p. 187

şi

„SCIV", VI, 1955, 3- 4, p. 539, fig. 16, „MI CA", IX; .<971,
fig. 7.
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s tr ăz i ior vechi , care e resp ecta tă Întru totul de latura de sud
a p o r ţ iunii meridionale, deli mita tă de zidurile camerelor
/ , g/1958 . Acel aş i lucru se p oate spune şi despre strada 11,
mai l argă (circa 5 m) şi prevăz ută cu trotuare - fă ră a şti
deoca md a tă d acă avea şi canal care p o rneş te spre sud-est
cu un traseu p aralel cu cel al străzii 12. E de notat, deci,
exis tenţ a în p ă rţile de est şi de sud ale acestui sector a unor
cons truq ii ş i artere a căror orientare e c onco rda ntă cu cea
a ţe s utului urban din centrul, estul şi sudul o r aşului tîrziu.
R egretînd din nou a b senţ a datelor stratigrafi ce şi planimetrice necesare p entru urm ărirea succesiunii orizonturilor
urba ni sti ce În ace a s tă zonă, re m arcă m în să pr ezenţ a unui alt
element - anume camera g/ 1955 - care se Înscrie în sistemul de dispunere roman timpuriu şi care c onfe ră ~. stfel origini
vechi planului acelor co nstru q ii romano-bi zantine din acest
ector ce-i refolosesc zidurile ş i-i p ăs trează orientarea.
2.2 .8. In di cii asupra ariei În care e p ăstrat sistemul vechi
de organizare În o r aş ul tîrziu mai sînt oferite, În lipsa unor
tra see de s tr ă z i , de simpla ori entare a zidurilor În cartierul
el e lîn gă latura de nord a incintei, În se cţiu nea E-V din 1950
~i În cele do u ă seqiuni din 1969-1970 din centrul cetă ţii.
2.2.9. Pentru a Încheia cu referirile la co mp oziţi a urb ană
roma n o - b i zantin ă e de făc ut o b serva ţi a, imp o rtantă de altfe l,
că trase ul unor laturi ale incintei defensive din secolele IIIVII apare ca determinat de adap tarea la orientarea vechilor
axe şi unită ţi urbanistice romane timpurii . Astfel, curtinele
de nord, de nord-est şi , În parte, cea de sud-est (v. fig. 4) se
alini ază str ăzil o r ş i grupurilor de l oc uinţe prezentate mai sus,
ceea ce expli că şi fo rm a gene r a l ă as im etri că a incintei.
2.3. Ex i s tă şi alte monume nte din secolele I-III integrab ile
În coo rdonatele urb ani stice prezentate mai sus, dar a căror
uti lizare În aces t cadru e s u sce pti b ilă încă de di sc uţii, fi e din
ca uza in form a ţiilo r insuf iciente din p ubli caţii , fi e dato rită
sta diului explo ră rii lor .
2.3.1. Edifi ciul traversat de seqiunea E-V În faţa p orţii
mari (v . fi g. 4, E şi supra 2.1. 3.) are o poziţie c un osc ută doar
indirect, pe baza observaţ iil o r lui Gr. Floresc u, care constata
c ă ori entarea lui este aceeaş i cu a străz ii 6, revenindu-i astfe l
regretatului în vă ţat meritul de a fi sesizat în că din 1953 un
prim indiciu de legătură Între planurile urb ane romano-bi zantine şi ro man 61.
2.3.2. Fragmentul de Încăpe re d in carti erul nord-estic
(v. sitpra 2. 2.7. ş i fi g. 5) , singurul datat de a utorii s:lpaturilor
În perioada roman ă, dar a că rui datare e de extins, dup ă
p ă r erea n oas tr ă, şi la zidul cu mortar cu care pare să se lege
direct ş i care, refo los it În epoca ro m an o-b i zantin ă Între camerele b şi h/ 1955, co nti n u ă spre nord p înă sub camera d/1955.
A d ă u gînd şi zidul n ş i , foarte probabil, unele din zidurile de
ub camerele e şi f / 1955 , elementele utili zabile din acest sector
ar c ăpă t a oarecare co n sis ten ţă.
2.3 .3. Co mplexul de canale (fi g. 4, F) de pe trase ul zidu]ui de ap ă rare ele ni stic prezintă o orientare perfec t id en ti că
cu edificiul H - I (rnpra 2.1.4), dar datarea ini ţi al ă În epoca
romană 62 a fo st mai recent p ărăsită , optîndu-se pentru epoca
eleni sti că 63. To tu ş i , ab sen ţa to t ală a fundaţiilo r inc intei În
acest loc şi dificultatea de a explica suportarea mase i fo rtific a ţ i ei de către structura co mplic ată a canalelor, ce implicau
ş i op eraţii de Între ţin e re, ca şi unele argumente ale primului
editor ar pleda pentru co nstruirea lor în v reme ro m a n ă .
2.3.4. Rămîn e ele explicat p o z i ţi a di stonan tă În raport cu
restul elementelor urbanistice coerente prezentate pîn ă ac um
a edifi ciului termal A, a pi aţete i B şi a s trăz ii C , care nici
Între ele nu au o orientare c om u nă. Exp li caţiile d eocamd ată
posibile nu pot dep ăş i stadiul conj ectural, deoarece p entru
toate t rei monum entele ca şi pentru zonă În genere lipsesc
ce rcetă ri stratigrafice. C hi ar pentru cel dintîi actualmente
cel mai bine cunoscut dato rită anali ze i strînse a lui G r. Flore cu - cronologia faze lor - în special a celei de început se s prijin ă exclusiv pe tipologia tehnicilor constructive, cu
ap roximaţiile sp c rite implicate de valoarea acestor criterii
În tr-o zon ă p erife ri că a Imperiului. Ridi cate spre marginea
o r aşului şi la limita uscatului edificabil ne d e p ăşi tă spre
sud decît în secolul al IV-lea - orient area aparte a term elor a fos t poate d e termi nată de con fi guraţi a coastei în acest
61
62

63

loc ş i de traseul probabil, aici pe mal, al unei fo rtificaţii anterioare. La această ultim ă presupunere induce ex i s tenţ a exact
pe aceas tă linie a incintei din a doua jum ătate a secolului al
III-lea, ab andonată la începutul secolului al !V-lea, ale c ărei
s u bstrucţii c9ntinu ă În afara incintei secolelor IV-VII, În că
24,3 2 m spre vest 64 (fig. 4, K). Atestarea acestui din urmă
tronso n de fundaţii a generat o p ro ble m ă Încă n erezolvată
în topografia şi istoria fo rtific aţiilo r istriene. Gr . Florescu a
p ostulat pe baza lui o extindere spre vest a incintei de la
fi nele secolului .:i.l III-lea e.n. În raport cu cea co ns truită la
începutul secolului urmă tor65, iar autorii cercetărilor asupra
zidului de ap ărare elenistic au Întrevăzut pos ibilitatea Închiderii acestuia di n urmă spre sud, pe linia fundaţiilo r amintite.
Mai mult, spre a dep ăş i obstacolul diferen ţe i mari cronologice,
s-a avansat ip oteza fun cţionă rii incintei elenistice p înă la
d.istrugerea go ti că din sec. III 66. Ambele ipoteze sînt în să
ac um În de plină co ntr a di cţi e cu datele fe rm e cîşti ga te mai
recent pentru cronologia incintelo r romane67 şi a s u p rafeţe i
dintre ele. În contextul mai bine structu rat al c uno ştin ţelo r
ac tuale, singura expli caţi e care ne pare pl a u zibilă impl: că
di socierea cro nolog i că a incintei din secolele II I- IV ş i a
tronsonului K. Acesta din ur mă poate fi considerat restul
unei linii de fo rtifi ca ţie anterioare, refol osit doar pa rţial de
inc inta am intit ă. Anteri oară deci mijloc ului secolului al
I II-lea, s ub stru cţi a În di sc uţie nu e de pus în legă tură cu inci nta secolelor II-II I de pe platou, care folose ş te fund aţi i
din bloc uri mă runte, ci mai curînd cu incinta elenis t ică, aşa
cum s-a propus deja, fă ră a-i considera î n să dezafectarea
mai tîrzie de începutul secclului al II-lea e. n.
Obiectivele B şi C sînt instalate Într-o zo nă mai j oa să,
care se expli că nu atît prin coborîrea substratului de rocă, ci
- aşa cum am mai subliniat - mai ales prin lipsa îndelungată a cons trucţ iil o r, ceea ce o fer ă un argument În plus ip oteze i care rezerva aici sp aţiul pentru ago ra63. În mod cu totul
prezumpti v, ori entarea p articulară a celor do u ă elemente s-ar
putea moti va prin aşezarea lor tîrzie Într-o zo n ă m ultă v reme
li be ră, la a căre i resistem ati zare vechiul plan urban n-a mai
fo st riguros resp ectat.
2.4. In mod firesc, aspectul metri c - esenţi al pentru defi nirea comp le tă a ori că rui sistem urbanistic regulat grecoroman - ne-a interesat În cel mai Înalt grad. Ve rifi că rile
făc ute asup ra intervalelor Între arterele 'pîn ă acum cunoscute
ne-au dus la constat area unei o r gani ză ri regulate şi În această
p ri v~nţă, bazaitie p e UJ1 mo dul de 30 m ( = 100 p i1c~oaire), care se
regăseşte În di fe riţi multipli ai să i . Numă rul ~ ,lfi ci en t de mare
de cazuri asigurate şi m ai ales repartizarea lor pe ambe.le
coo rd onate ale caroiajului stradal (fi g. 4) exclud posibilitatea
uno r coin cide nţe întîm plă toa re. D in p ăcate, Înce rcarea de
reconstituire a aspectului metri c trebuie să se oprească deocamdată aici dato ri tă absenţe i vre une i unităţi urbanistice depli n delimitate chi ar în nivelele romano-bizantine - pentru
care o cercetare cu această fi nalitate nu a putut fi înc he i ată69
- şi cu atît mai puţin În cele romane timpurii.
3. Este evident as tăzi c ă încep uturile d o minaţie i romane
la Histria - care sînt de plasat cu mai multă s i g ur anţă dup ă
o argumentare recentă la Începuturile decen iului al 8-lea al
secolului I. î.e.n.70 - n u au adus imediat dup ă sine o n o uă
organizare te ritori ală radi cal ă a o r aş ului . Reali zarea unui nou
program urb anistic În a devăr atul Înţeles al cuvîntului n u avea
să se produ că decît relativ tîrziu, la mai bine de un secol
d up ă intrarea Histriei în sfera po litică a Imperiului roman .
Avem deci a distinge în urbani stica acestei cetăţ i În perioada
rom ană timp urie (de l a sfîr şitul sec. I î.e. n. pînă la mijlocul
sec. al III-lea e.n.) dou ă etape sub s tanţial diferite, al că ror
moment de dem arcaţi e c f ixat de construi .rea incintei mai
ample de pe platou.
Ibidem, p . 322- 324.
l bidem., p. 324.
66 H ist:ria l!, p. 315- 324.
67 Cf. Al. Sucevean u, „Dacia", N .S. , X III, 1969, p. 342 şi n. 29.
68 D. Theodorescu, art'. cit., p. 46.
69 Cf. Al. Sucevea nu C. Sco rpan, art. cit., h n. 37.
10 Alexa ndra Ştefa n , Chronologie des inscrip1io11s grecques de Callatis.
f:t:ablie
l'aicle dit calcu la ter~ r, „St. C l." XV, 1973 , p. 105- 107; idem,
„Akten des VI. I nternat Kongr. f. G riech. u. la t. Ep igraph ik, 1972", Miin~ hen 1973, p. 471 - 472; idem , Le debut ele la domination romaine dans
le Po11t Ganche: date et circo nstances, „Acte s xne Co nference In tern at.
„Eirene", 1972" (sub tipar).
64
65

a

Histria I, p . 356 .
„SCIV" , IV, 1953 , 1- 2, p. 110; VI, 1955 , 3- 4, p. 525 - 526.
!fistria TT, p. 327.
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descris În raportul preliminar citat76, aceste dificultă ţi sînt
reale. R aportul p entru campania 1956 fixează urm ă toa rea
secvenţă cronologică: 1 monumentele ariei sacre distru se ·
2 -:--- umplutură de p ămînt (groasă de cca 40 cm), destul d~
umf~)fm ă ca structură, care include ş i acoperă monumente le
egal1 zînd s uprafaţa ş i conţinînd material datat în sec. II-I
Î.e.n .; 3 - strat de ar s ură cu grosime între 1 ş i 12 cm, care
acopera rntreaga zo n ă; 4 - peliculă ci ~ lut pur (grosim e
1-10 cm) sigilînd pes te tot ar sura ş i 5 - un al doilea strat
el e umpiurur ă .~ i n :ve1:are cu m<JJue·r i.a l ceram i.c şi teguhr tot d:n
sec .. Il-I. î.e .n. 77 • Or, în acea s tă s i tu a ţie ar aparea că geţ ii
au 111cenc11at nu m onumentele ar ic i sacre în fonqie, ci un
strat de umpl u tură care acoperea aceas tă zon ă dej a di stru sa
În tr-un moment anterior. D e altfel, aşa cum este desc ri sa
aceas ta bandă de ar s ur ă 7 8 şi dat fiind contextul ei strati "Dfic ,
ea nu are în nici un fel aparenţa unui incend iu care a r~ _ s tuit
monum ente cu dă rîm a tur a lor in situ, ci e de consid erat ca
una din operaţiunile7 9 efectuate, în mod orga ni zat ~i cu r ăgaz
dup ă dezafectarea zonei sacre, spre recuperarea ei ' În ved e re~
unor cons trucţi i cu alt caracter. Această încercare de clarificare nu exclude realitatea un ei distrugeri ş i schimbări de fun cţie a a ri ei sacre nord-orientale în urma campaniei lui il urcbista ; informaţii particularizate sînt în să d e aşteptat el '.'! la
r ap ortul definitiv al explor ări lo r în acest punct.
Ceea ce ne inte re s ea ză În special În acest context este mai
ales mod ul În care s-a produs reconstituirea cadrului ur ban
În anii urm ăto ri acestor even imente. în această p rivinţă c el::
luat În di sc uţie sem nificaţi a imp ortantului document ep:erafic menţionînd o „a d oua În tem eiere a cetăţii " , databil t ocma i
În p erioada care ne reţine ate nţi a 0 D. P en tru editorul inscr ipţi ei, „Înlcmeiere" îmb rac ă sens ul strict material ele „zidire" B1 .
„constntire"82, şi în urma acestei o p ţ iuni determinarea excepţi o n al ă de „a do ua Întemeiere a cetăţii" este r ap o rtată la activ itatea de reclădire a o r aş uluiB3 în d eceniile din pragul erei
noi . Consecvent acestei linii de restituire i sto ri că, autorul c' tat
este ţ i nut a aco rda acelaşi caracter exce pţi ona l ş i factorului
determinant al aces tei reconstru cţii , anume el 'stru gerea provocat ă el e atacul lui Burebista, califi cată drept „catastrofa cea
mai pustiitoare abătvttă pî11ă atunci asupra ei"B4. Nu intenţ i o
năm să in s i s tăm mai mult asupra proporţiilor ravagiilor produse de ge ţi - pentru care d oc um :! ntaţ i a arheo l ogică di sponibi lă, trec ută În rev i s tă mai sus, e r e du să ş i a căro r măs ur ă
exac tă va fi dată de ce r ce tă ri viito:u e - dar co nsider ă m or icum prem a tură Înce rcarea de a stabili o cl as ifi care, dup ă criteriul gr av i tă \: ii , a di strugerilor sufe rite de Histria de-a lu ngul
celor peste şase secole de ist ori e preromană, pentru care info r maţ iile arh eo logice sînt şi in complete ş i inegale. Mai important ni e pare a co nstata că datele av ute la di spoziţie pr ivind Hi stri a În sec. I. c. n. nu s u sţin caracte rul cu totul clco-
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Fig. 6. Hist ria romană - secol ul J e.n. l incin tei din ec. II- III e.n.
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3.L Începuturile primei etap e, care acoperă ultimele decenii ale erei vechi şi primul secol al erei noastre, sînt legate
de se mnificaţia ce se p oate atribui momentului exp ansiunii
orientale a lui Burebista ş i mai ales de discutarea urm ărilo r
p e care le-a putut avea pentru urban istica cetăţii. Argumentelor de natur ă lite rar-i s to ri că privind apartenenţa Histriei la
seri a de oraşe v iolent afectate de acest eveniment71 li s-au
a d ă u gat În ultima vreme cele care interpretează în acest sen s
o b se rvaţii de ordin arheologic. În că din timpul cerce tă rilo r
de la zidul de i ncintă elenistic, autorii lor a u avansat ip oteza
d istru gerii incintei şi a oraşului de către geţi72 ş i a co rel ă rii cu
acest evenim ent a unor urm e de incendiu. C u ocazia public ării
monografice ma i recente a acestui monument, se preci ze ază
datarea În sec. I î .e.n. a segmentului meridional (Secto rul F)
al incintei , i c produce din nou ip oteza id en tităţ ii momentului re co n s trucţiei cu acela al even im entelor legate de campania
pontică a lui Burebista73.
După mai multe campan ii , săp ă turile asupra cartierului
din n ord-e stul ce tă ţii au a juns să determine un comp lex de
s ituaţii, descri s în det alii ş i ilu strat de astă dată ş i cu unele
doc um ente stratigrafice, care compo rtă şi un strat de a r s ură
„i care de fin eş te În mod vi zibil deza fectarea zo nei sacre ca
atare În urm a unei di stru geri . Datate în cursul sec. I î.e. n.74
ace te s itu aţ ii nu au fost puse însă În re laţi e cu d is truge rea
provoca tă de Bureb ista decît mai tîrziu, în lu cră ri ge nerale
fă ră cara cter arheo log ic, în care se consideră c~î incend iul,
documen tat către jum ă tatea sec. I î .e.n. în ari a s acră - prea
generali zat la În treg acest corn plex urb ani stic sp re a fi accidental - constitui e proba un ei catastro fe de extins la Întreg
o ra ş ul ş i că o astfel de di strugere nu putea fi provocată decît
de atacul forţelo r lui Burebista75.
Fă r ă a Încerca să n egă m istoricitatea imp actului ge tic
asup ra Hi stri ei ş i nici valoarea probatorie a datelor arh eo logice din zo na sacră pen tru repercu siunile lui materiale, nu
p utem elimina unele dificultă ţi de ordin metodologic În reco nstitu irea unei succesiuni logice p e baza i nfo rm aţ iilo r preze ntate p entru acest sector. Dacă in cendiul general al zo nei afirmat În lu c ră ril e ab ia amintite e tot un a cu stratul de ar ura
7 1 Em . Condurachi, !listri.c f, p. 54 - 55: D.
Bcisso Danubio, Milci110, 1971 , o. 14 7 ~1 ·
72 „S CI V ' , III 1952, p 248 şi V, 1954, J13 r-ri.m i,i rr. p. 3 19-3 :?0
14 „MC A", V, 1959, p. 28 6- 287; VI , 1959,
1s D . M. P ippid i î„ DfD . I, 1965 , p. 287;
p. 2 19- 20, idem , f G reci, '197 L, p. 149.

M. P' p;Ji<l ',

76 v. not:i 74. Lu c r ă ril e ele la nota 75 nu trimit direct l:i nici unu l
clin cele d ouă rapoan:e ci Ja un raport de finitiv de mult :i nunţat (v. D .
M. Pippidi, „Dacia", NS. VI, 1962, p . l.50, nota 24; idem , DfD, I , p.
287, not:t 83; idem , f Greci, p. 149, not:i ' 4) ş i în
inedit, d:ir arsura
din r:ipoa nele prelimin:ire este singur:i prezentată ca ge n e ra lă şi d:itată :n
sec. I. î.e.n.
77 „MCA ", V, 1959, lo c. cit. ş i PI . ITI şi IV.
78 l bidem, p . 286: „moale şi ;mdroc1să, 11e co nţi11înd dec1t foarte inici
fragmwte de cărb 1me, ea in di că arderea u11or esenţe moi; uneori s labă,
ast fel că roşeşte jJăm înlit[ abia perceptibil, alteori ajlf.11ge să degradeze
chiar piatra calca roasă a n11or monumente'·.
79 R o~ ml acestei :irsu ri, Î mpreună cu stratul de lut c:i re o ~ upr:ipune
nemijl ocit, :i putut fi - m:ii prob:ibil decît o înce rc:u e de co nso lida ·e a
umpluwril or - de ord in ritual, de purific:ire ş i !;igil arc a un or mo numente s:icre di stru se cc urm:iu a fi :ib:indonate; cf. un I rocedeu ~ i111i'ar tas:ire ş i st rat de lut ars - pentru igilarea unui bot/nas, „M A", IX,
:1970, p. 179- 180.
eo D. M. Pippidi,
ont1ibuţit 2 , L967, p. 53 4- 546; idem, „A clou•
întemeiere" a Hi striei, în 111.mina 1mui dornment inedit, „St. CI." IX, 1967,
p. :J 53 - 16G; idem , La seco11dc fondation cl' fst:ros ,\ la !i.tmiere cl'1t11 dornmellt i11ed1t, „BCH", X CII, 1968, ·1, p. 226- 240; pentru el ua re cf. Al exan dra Ştefa n , Applications des mf!thodes mathemat:iques
l'epigraphie,
„St.C I." , XIII, 1971 , p. 38 sq ..
81 „St. !.", IX, 1967, p. 157 : .. . „ du pă cea de-a do1ta întemeiere (sau
zidire) a oraş1tlui".
8 2 „BCI ! " , XCII, 1968, 1, p. 228 : „ap>'es la secollCle fonclation (ou
co nstru crion ) ele la cite" .
83 D. M. Pippidi, „St. CI.", IX, 1967, p. 159: „o gravă pustiire a
oraşului, un na.tă de reco11strnirea lui în con diţii echivalînd rn o ad evărată
„a doua î1ztemeie re" ... "; p. 165 : „ . . . deprinde„ea ele a v orbi ele reclă 
direa oraşu!u.ii după catastro fa pricinuită ele ge ţi , ca ele „a dona înteme iere" e do ve d; tă rn p risos Î11ţ'ă ... ".
84 Tbidem, p . :163; cf. ş i p. 164- 165: ,„ . . la mijlocn! secolului l
î. e.n. Histria a tl'ernt printr-o primejdie ele moarte . .. "; ,„ . . f ata 1a încercare a fost resimţită ca o cez ură î11 isto ria ce tăţii" .. •

a

a

Greci ne!

2, p. 78 - 79 .
270-- 27 1 ~ i 27 _\
idem, Co 111r :b1tt.:i' , 1%7,
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sebit ::ttr;b uit reconstruirii ora şului În ultimele deceni i ale secolului precedent; atît modesta calificare drept „orăşe / " 85, cît
şi &:cr flc:v ~ix amintită În documente oficiale66 şi sărăcia monumentelor cunoscute pentru acest secol87 fac dovada unei perioade modeste sub toate aspecteleBB. În acelaşi fel se prezintă
ş i puţine l e construcţii cercetate in tra murosB9; un nou plan
ur ba n reali zat Într-o formă majoră la începutul acestei peri oade c greu ele presupu s ş i abandonarea ariei sacre ele NE
nu parc să fie efectul unei concepţii novatoare de redistribuire a fun cţ iil o r ş i a spaţi i lo r , ci mai curînd m ă rturi:i lip se i dt
resurse pentru refacerea ei. D e asemene:i, „i în primul rînd,
mcnţinere .:i ;:ice l o raş i cad re ale o ra~ ulu i prin n:pararea vechii
incinte de epocă eleni s tică co nsti tu ie o probă În p lus În ace st
se ns90.
1n aceste condiţii, interpretarea mai recentă dup ă care
„a doua înte m eiere" ar avea o valoare simbolică p o litică,
referindu-se la integrarea Histriei În Imperiul roman în
condiţiile privilegiate ale unui statut ju ri d ic care sa-i conserve autonomia tracliţională91 pre zintă calitatea de a nu
constrînge la a acorda reconstrucţi e i urbane a Histri ei dup ă
atacul getic un caracter pe care informaţiile de pînă acum
nu-l sprijină.
Imaginea Histriei în sec. I e.n. nu poate fi decît imprecis ă
(v. fig. 6) şi nu poate fi mobil ată decît cu cîteva ziduri ale
unei loc uinţe modeste în zona ele NE (D) 92 , cu mai multe
faze de co nstrucţie, şi ale alteia, adosată zidului de incintă
(G)93; chiar limitele ariei urbane nu pot fi decît b ănuite În
linii mari, fără nici un element de siguranţă pentru laturile
ele NV, N , E şi SE, cu singurul sprijin p entru latura de V
oferit el e trase ul incintei elenistice - pentru care ce rcetări
viitoare vor trebui să distingă porţiunile utilizate În această
ultimă epocă de funcţionare - iar pentru latura de S oferit
ele tronsonul K (v. supra 2.3.4 .). Singura menţiune privind
vreun edificiu al oraşului acestei epoci se referă la un va.oe,
existînd în v remea lui Augustus ş i dedicat acestuia94 . Nici
o precizare nu e posibilă în privinţa unui eventual spaţiu
locuit extra muros şi a localizării necropolei plane; e doar
p robabil c ă uni i din tre tu mulii re p e raţ i în v estu l platoului
(supra 1.2.2. şi 1.2.4 i) au început să fie ridicaţi Încă de la
Începutul acestei perioade.
3.2. Restructurarea urbanistică a Histriei se produce către
începutul secolului al II-lea e.n. şi noul program se operează
în spaţiul mult amplificat creat de noua incintă instalată
pe platoul occidental; datarea acestui important moment încadrat iniţial mai vag prin analiza tehnicii de construcţie
a incintei95 - începe să fie precizată prin explorarea riguroasă a complexelor în contact cu zidul de apărare96 . Aşe
z ată suficient de sus pe panta orientală a platoului pentru a
putea domina întreaga platformă spre V, această fortificaţie
prezin tă caracterul ofensiv specific epocii: grosime redusă
(l ,80-1,90 m) , bastioane interioare de mici dimensiuni
(1,80-3,60 m) dispuse la intervale mari (30-35 r:i şi ~8 1?
lîn gă porţi) , din care s-au păstrat 897 şi poate fi restttmt
un al 9-lea. După reconstituirea lui Gr. Florescu şi porţile
aveau în faza iniţială acelaşi caracter, fiind apărate de bas-

tioane interioare, care abia În faza a doua sînt dublate de
turnuri exterioare 9B. Două p o rţi conservate şi o a treia restituită Întrerup la intervale mari (cca 170 m) traseul pînă
acum cunoscut al acestei incinte orientate NNE-SSV, cu un
tronson sudic abătut spre SE. Considerată pînă acum o
simplă linie de baraj spre V, contestîndu-i-se uneori caracterul de zid de apărare propriu-zis99, în fapt extremităţile
nu-i sînt cunoscute 100. Nu există însă argumente peremptorii
pentru a nega posibilitatea Închiderii ei spre E, pe laturile
de N şi de S, cu atît mai mult cu cît imaginea multă vreme
Încetăţenită după care toate fortificaţiile Histriei cu excepţia celei romano-bizantine n-ar fi fost decît linii defensive N-S , din ţă rm în ţă rm 101, nu se mai poate susţine,
dat fiind că atît incinta arhaică de pe platou cît şi cea elenistică au atestate laturil e de S, de-a lungul ţărmului.
Incinta romană era dublată de mai multe şanţuri . Cele
două exterioare sînt mai bine cunoscute, fiind cercetate În
puncte mai m~m eroase 1 0 2 ; cel 1111ai apropiat de zid, atestat într-un singur punct, are nevoie de verificări suplimentare 103.
E probab il ca nu toate trei să fi fost realizate din momentul ridică rii incintei104.
Pentru spaţiul urban astfel delimitat (fig. 7), elementele
concordante analizate mai sus (2.3 şi 2.4) încep să schiţeze
tabloul unei concepţii urbanistice unitare pentru ansamblul
oraş ului , mate riali zată În primul rînd printr-un sistem de
orientare asigurat pînă acum pe suprafeţe mari În estul, centrul şi sud-vestul său, şi p e care axele restituite În zona
Înaltă orientală îl detevmină ca sistem ortogonai. Orientarea
axelor majore ale unităţil or constructive şi ale străzilor
(ENE-VSV şi NNV-SSE) denotă preoc uparea pentru o dispunere favorabilă în raport cu direcţia vînturilor dominante
de iarnă (NNE-SSV) şi cu expunerea solară. Refe rinţele de
ordin metric restituite acestui sistem sînt foarte importante
pentru încadrarea lui în variatele scheme urban e ale antichităţii clasice. Nedispunînd Încă de determin ări foarte exac te,
de ordinul centimetrilor, datorită faptului că au fost operate asupra caro iaj ului stradal romano-bi zantin - reflex tîrzi u
şi nu asupra elementelor cunosal caroiajului originar cute din sec. II-III e.n., care nu p ermit înc ă m ăsurători
semnificative, modulul restituit constituie totuşi un indiciu
caracteristic. Verificat În suficient de numeroase cazuri pe
ambele ordonate şi mai ales, funcţionînd pentru axele celor
dou ă porţi păstrate (v. fig. 4), acest modul are valoarea
constantă de 30 m şi nu e lipsit de interes a semnala că În
cetatea-mamă, la Milet, a fost restituit acelaşi modul destul
de rar Întîlnit105.
D e şi departe el e a fi completă, im aginea pe ca re am
reconstituit-o nu face posibilă identificarea unui plan urban
de tip roman, cu intersecţie axială a două mari artere determinînd un punct de interes central, plan pe care nu-l constatăm, de altfel, nici în organizarea oraşului romano-bizantin, la care ar fi fost justificat de unicul acces major dispus
în centrul fortificaţiei; e mult mai probabil ca spaţiul urban
să fi fost organizat per strigas, în manieră greacă . Trăsătu
rile enumerate pînă acum sînt proprii concepţiilor urbanistice de tradiţie greacă şi constituie suficiente argumente spre
a putea apropia programul urbanistic realizat la Histria În
sec. II e.n. de marile modele clasice relevînd din doctrina
lui Hippodamos din Milet106. Nu ni se pare imposibil ca

Strabon, Geogr., VII , 6, 1: 7tOAlxvLOv
.
V. Pârvan , Histria [li , nr. 16 (= SEG, I , 329); J. H. Oliver,
"Greek, R oman and Byzantine Studies", VI , 1965 , p. 143 - 15 6; D . M.
Pippidi , Conirilmţii2 , 1967, p. 349- 385.
87 D. M . Pippidi, în Melanges offerts ,; K . Mi chalow ski, Warszawa,
1966, p . 619- 623.
. . .
.
88 Cf. Em . Condu rachi, H istria ! , p. 54-55; D. ~· P 1pp1d_;'. C?11tnb1&ţii2 p. 543- 544 , subliniază pe bună dreptate ace ste 1mpreJuran; 1de·n,
„St. CL", IX, 1967, p . 164; cf. H. Nub:tr, Him ia lll . 197 3, p . 60-6 1.
89 Supra, notele 42- 45.
. .
90 Momentul Burebista prez intă astfel, sub ra po rt urba111 snc, urm a rd c
cele mai modeste în r aport cu celelalte mar i distrugeri atestate pentru
epoca greacă la sfîrşitu secolulu i al VI-lea î:e~1: şi !a 1~1 ij locul . sec. al
IV- iea î.e. n„ amîndouă succedate de reorgramzan teritori ale radtcale ş 1
de deplasarea linii lor de fo rtifica\ii; cf. M. Coj:1. arti co lele citate la nota
24 ş i D. Theodore n 1, art. cit.
91 Supra, nota 70.
92 v . fi g. 5 a, b.c./ 1957 şi supra, nota 42 ş i 43 - 45.
93 Histria Tf , p. 321 şi PI. XXI.
94. D. M . Pi ppidi, Histria I, p. 5 1 sq„ nr. 9
95 Gr. Floresc u, H istria ! , p. 292; idem, „SCIV", IV, 1953, 3- 4, p.
60 1 (pe rioada Domiti:rn - T-fadria n) ; cr. G. Bordenache, „Rendic. Ac ad.
Archeo l. I.ett. Bell e Arti - N :lpo li" voi. XXXIV, 1959 (1960), p. 183 ,
n. 1.
96 M .
oja, Co nt ribuţii la rn noaşte rea epocii :;0111anc la ll istria._ comunicare la Sesiunea Pontica, Co nstanţa 1970, citata de H.
ubar, Histria
!fi , p. 61, nota 205 (construire În vremea lui Tra ian ).
97 Cf. Histria ! , p. 285 - 293 ş i 180-197; G r. î'l oresrn , „SC IV" , IV,
1953, 3- 4, p. 597- 609.
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llistria I , p. 290-291.
G. Bordenache, art. cit„ p. 182: „non 1m muro di cinta, ma
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semplice sbarramento".
100 Cf. "SC IV ", I. 195 0, 1, p. 76; III, 1952, p. 265; Histria I , p.
180 ; 286; „MCA" , V, ·1959 , ]J· 303.
. . .
.
„
2
101 G. Bordenac he, art. cit„ p. 179; D. M. P1pp1d1 , Co11trilmţ·11 , p.
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93- 94 .
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M. Coja, "SCI V" 15, 1964, 3, p . 383 sq., fig. 2; idem, „MCA"

TX. 1970, p. 202, sq„ fig. 19.
103 Histria f , p . 95, 180 (şan \ :ldînc de 1,5 0 m la 2,50 111 Je partare
de zi d) ; 292 (" . . . zidul are în fafa lui două şanţuri, separate de 1t11 val
du pă wm s-a co11Statat !11 secţiunea 2 2 • Şanţurile sînt largi d~ ~·îte 7 ,5!} '"!'
iar În faţa zidu/ni e o herma largă de cca 4 m" ); Co nt ra dicţi e la larg1111 e:l ber mei: 2,5 sau 4 m?; cf. G r. Florescu, Cl>'t. cit . p, 60 1, n. I.
104 Histria ! , p. 95
iOS C f. F. Castagno li, fppodamo di Mileto e l'urba1 1istica a pian/a or1ogo11ale, R oma, 1956, p. 15-16: htura as i gu r ată a re 29 ,50 m ..
106 Cf. R. Martin, L'Urba11ismc dans la Grece antiq11e, Pam, 1956, p.
97- 126; cf. F. Castagnoli, oţJ . cit:.; idem, Recenti ricerche sull'urbanistica
ip podamea. „Arch. Class" , XV, 1963, 2, p . 180- 197; idem, S1tll'1.1rba11istica di T h trii, "I.a Parola clei Pass:lto", CXXXIX, 1971 , p. 301-307;
idem, O rthogo11al Town Pla11ning in AntiquitJI, Cambridge-Mass achu s>ett>,
V

1971 (non vidi).
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cellum 11B, a gy.mnasiului119 şi a portului120, în legătură cu
acesta din urmă existînd şi un turn-far'L21. Graţie unei insc rip-·
ţii din sec. II ştim că un a din arterele oraşului se chema
„Strada sacră" (' Ie:pa: nf.ocT efo: )122.
Ce rcetă ril e viitoare vor trebui să umple lacunele foarte
mari pe care le prezintă acest plan preliminar şi vor avea de
fi xat componente majore ale topografie i urbane histri cne: În
primul rînd limitele or aş ului şi traseul fortificaţiilor, poziţia
portului - pentru care unele indicii Încep s~{ se con tureze
(v. supra 1.2.4.c) - , a pieţii publice, a teatrului etc . Ceea ce
se poate, credem, reţine ca un bun cîştigat, Încă de acum sînt
indiciile dezvoltării Histriei În sec. II-III e.n. dup ă un plan
director făcînd ap el la cele mai bune tradiţii greceşti ale şco lii
urbanistice hippodamice. Realizarea lui În condiţiile de securitate şi rel ativă prosperitate ale epocii Principatului avea să
ridice din nou Histria de la modestul 7tof.[Xv iov din primele
decen ii ale erei noastre (v. fig. 6) la nivelul unui centru urban
bine structurat În ansamblu (v. fiş . 7) şi îngrijit În detalii,
p entru care calificarea de f.ocµ 7tpoTOCT1J 7t6/..ic; răspundea unor

planul Hi striei roma ne, cu sistemul de orientare şi structura
sa m etrică, să continue direct liniile de organizare ale cetă
ţii preromane şi ca, În această ipoteză, axele nucleului urbani stic grecesc din partea de est a oraşului să fi fost extinse la
începutul sec. II e.n. şi asupra zonei de V şi de SV, aceasta
din urmă abia de curînd cîştigată pentru construqii. Din
păc ate, absenţa p entru moment a oric ărui indiciu desp re
form a, dimensiunile şi orientarea unităţilor urbanistice (insulae) exclude posibilitatea definirii complete a schemei urbane.
De asemenea, nu e încă posibilă o imagine a organi zării
funcţionale zonale a oraşului; exceptînd cele două complexe
termale (A, J), de caracter public ampla1Sat e periferic,
ambde pe latura de S - , zona de loouive În punctul unde
au fost 1săpate străzile 1 şi 2 şi 'Un p11.1Jnct de produ cţie meş
t,eşugăreas că fa est de edifiiciul E, oelelalte două m axi obi,ective: E şi H-1 (acesta din urmă , ipr~n proporţii , probabi,l
de caracter p ublic) nu a u fun cţi ile cunoscu te, iar restul suprafeţei neceroetate est'e mult prea mare. Nu ipoat.e f,i vorba
niai de o decupave pe epoci, nioi mărnr pent11u puţirnde
monumente cunoscute : doar oennele J 1sînt sigur databile
În perioada restructură~ii de la Începutul sec. II e.n., 107 în
vreme ce termele A au încă un moment de constrll!cţie iincert 108, iar obiectiv ele B, C şi E sînt Lipsite de orice preciza:re cronologică. Oomplexelie H-1 şi L sînt atribuite primei jumătăţi a sec. III e.n.109. Celela.lte două punot e M şi
N unde s-au practicat sondaj.e rnu furnizează nrici .un indi ci u,
nioi cronologic, nici funcţional 110.
Primu l plan al Histriei romane (fig. 7) a p utut fi sensibil
î mbogăţit pentru zona platoului occidental prin precizările
aduse de interpretarea fotografiilor aeriene în ce pnveşte traseele drumurilor (supra 1.2.1 şi 1.2.4) ş i articularea spaţiului
liber de s iguranţă din faţa incintei ş i a şanţurilo r cu s upra faţa
afectată necropolei tumulare (s upra 1.2.2 şi 1.2.4.i). Cartarea
punctelor unde a fost constatată o locuire desfăşurată În forme
modeste În afara zidurilor, În prima parte a sec. II e.n. 11 1, ca
şi a mormintelor plane sigur datate la sfîr şitul aceiuiaşi secol ş i În prima jum ă tate a celui urm ăto r112 completează
această imagine.
Explorările arheologice din ultim a vreme au conturat tot
mai precis realitatea unei di strugeri către sfîrşitul sec . II.e.n.,
pusă în legă tură cu incursiunea costobocilor113. Deşi efectele
materi ale nu au fost neglij abile, din cîte se poate judeca pînă
în prezent, acest moment nu p are să fi afectat structura urbanistică a cetăţii, de vreme ce atît zidul de apărare cît ş i
alte monumente au fost rep arate pe aceleaş i fundaţii . Acestui
eveniment i se atribuie Încetarea locuirii din afara zidurilor şi
avansarea spre E a necropolei plane 114.
La restituirea peisajului urb an al Histriei acestei perioade
contribuie - din păcate în chip încă incomplet şi fără preciziuni topografice inform aţ ii epigrafice şi numismatice
sau documente epigrafice pe suport arhitectonic. În acest fel
sînt atestate pentru sec. II e.n . şapte edificii115 de dimensiuni
diferite - fie temple, fi e construcţii civile cu colonadă, fie
portice - , un templu al lui Liber-Dionysosi 16 , o gro tă mithraeum117 iar p entru secolul urm ător refacerea unui ma1

realităţi.

Problemele apărării zonei arheologice a H istriei
Rezervaţia arheologică ac tu ală, care e limitată spre vest
la linia zidului de apărare din sec. II-III e.n. , trebuie extinsă cu absolută urgenţă la totalitatea platoului occidental şi a
zonei de contact imedi ate, care constituie p arte integrantă a
oraşului grec (sec. VII-I î.e.n.) iar În epoca rom ană şi roman o-b i zantină (sec. I-VII e.n.) a cuprins monumente de
importanţă majoră: construcţii de locuire periferică, drumurile şi cimitirele cetăţii. Aşa cum toate cercetările de pînă
acum În această zo n ă au arătat-o, arăturile rep etate au coborît pînă la nivelul monumentelor oraşului grec, începînd să

1

afecteze direct complexele arheologice aflate peste tot la adîncime minimă (0,20-0,30 m); peste 30 din tumulii fun erari
au fost, de asemenea, total nivelaţi. Propunem ca Întreaga
zonă Încadrată de limitele planului de la fig. 3 să constituie
o rezervaţie arheologică prioritară, urmînd ca În viitorul apropiat să fie căutată o soluţie pentru protejarea Întinsei necropole tumulare din sec. VII î.e.n.-III e.n .

RESUMf:
L'instau rati on de la domination rornaine (fi n du Jer s.av. n. e.) n'a pas
entraîne tout de suite un changement des cadres urbains; Hi stria du rer
s. de n.e. conserve la muraille d'epoque hell cnistique (fi g. 6) et Ies quel ques monuments connus ont une al lure t rcs modeste. Une modification importante de !'aspect de la viil e ne se produit qu ' au se uil du Jie s., quand
le dcplacement de la ligne de la nouvelle enceinte accroît considerablement l'espace urbain, dont on con state l'organ isation selon un schema
gulier, orthogonal. L'orientation des edi fi ces (fig. 4, E- /) et des rue s
( 1, 2) de la nouvelle partie de la viile se retrouve aussi dan s la moitie orientale, co nsesvee par Ies rues de basse epoq ue (4- 18) et dont Ies intervalles so nt toujours des multiples de 30 m. Cette organi sation releve d'un
plan de traditio n grecque, arti cul e per strigas . L'interpretation d'une couverture aerien ne verticale de 1969 (fig. 2), utili see aussi pour elaborer une
restitution photogrammetrique tres pousse (fig. 3), a enrichi d'importantes
precisions !'imago Histriae. On a fixe le trace de plusieures voies d'acces,
l'amplacement probable d'une troisieme porte de la muraille et la position
d'environ 40 tu muli enti erement aplatis (fig. 7), ai nsi que Ies limites d'une
puissante anomalie qui epouse Ies bo rd s du pl ateau ouest, liee sans doute
aux' phases d'habitat qui s'y est devel oppee
l'epoque grecque (fig. 3).
Legende des piam: Fig. 4: 1-monuments romains (Ier s.-250 de n.e.); 2-enceinte hellenistique (IVe s. a.v.n.&. - Ier s. de n.e:); 3-monum ents de basse
epoque (250-VIIc s. de n.e). Fig. 5: Plan des foui lles du quartien NE, reconstitue par l'auteur pa rti r des plan s partiel publies; re emplacement du
temp le A; 2-stru ctures du Jer s. de n.e.; 3-mu rs des Ţer_ IIIc s. de n.e. remplo yes dans le ~ substructions des b5.ti sses de basse epoque; 4-co nstructions
des IVe- vne- s. de n.e. Fig. 6 Histria romaine-Ier s de n.c.; Ier aire fortifice; 2-muraille des II<-IIIe s. de n.e. Fig. 7: Histria romaine - cca
100 - cca 250 de n.c.; 1-voies d'acces restirnees par photointerpretation;
2-trac~s probables; 5-zones d'habitat extra muros explorees; 7-necropole p lane (tom bes datees); 8-limite actue lle de la terre ferme; 9-limi te actuelle de
la zo ne marecageuse.

,re-

Al. Suceveanu, "Dacia" , N.S., X III, 1969, p. 329-340.
Gr. Flore scu, Histria T, p. 140: epoca Severilor, p. 300 : posibilă
fază a nte ri oa ră epocii Severilor; idem, „SCIV" IV, 1953, 3- 4, p. 604; cea mai
veche fază a termelor d atată în perioada Domitian-Hadri an; cf. AI. Suceveanu , art. cit., p. 345 , care înclină pentru o datare încă mai veche. E
posibil ca orientarea diferită a termelo r A să se explice prin faptu l că
au fost ridicate inainte de realizarea noului plan urban.
109 H. Nubar, „MCA", IX, 1970, p. 196- 201; „Dacia", N.S. X,
1966, p. 31 , nr. 57 D; XI, 1967, p. 364- 365 , nr. 54/3; XII, 1968, p.
428- 429, nr. 57/3; XIII, 1969, p. 518-519, nr. 74 / 4; X IV, 1970, p.
443-444 , nr. 79; cf. Al. Suceveanu, art. cit. , p, 341 şi nota 11 ; cf. M.
Coja, com unicarea citată şi H. Nubar, Histria TTT, p. 64 ş i nota 222.
110 Histria ! , p. 176- 180.
111 Histria T, p. 200-204; 211-212; „MCA." , IV, 1957, p. 25. 39;
VI, 1959, p . 287; IX, 1970, p . 209-210; cf. şi Al. Suceveanu, „SCIV"
18, 1967, 2, p. 249 sq; M. Coja, „Dacia• N.S., XIV, 1970, p. 116.
112 „MCA", IV, 1957, p. 27-31; p. 33- 36; VIII, 1962, p. 413 .
113 Intîia d ată de Gr. Florescu, Histria f , p. 293; idem, „SCIV", IV,
1.953 , 3-4, p. 601; Al. Suceveanu, art. cit.; cf. H. Nubar, Histria l!T ,
p. 64 şi nota 217, cu bibliografia problemei.
114 Al. Suceveanu, art. cit., p. 251
11s V. P5.rvan, H istria !V, p. 611, nr. 21 (cf. Histria V ll, p. 60, nr.
47 ş i nDacia", II. 1925, p. 211 sq., nr. ·15 şi 16); p. 612, nr. 22; p. 615 ,
nr. 23; Histria Vll, p. 61, nr. 48; cf. S. Lambrino, Histria romaine
la
lumiere des fouilles, „REL ", 1931 , p. 5 (extras), nota 1.
116 D . M. Pippidi, Histria T, p. 524 sq, nr. 15
117 V. P5. rvan, „Dacia", II, 1925, p. 218, nr. 21.
2
118 D . M. Pippidi, Histria ! , p. 514, nr. 11; idem, Contribuţii , p.
-46-4- 480.
101
108
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V. P ârvan , „Dacia, II, 1925, p. 208 , nr . .10.
Idem, Hist ria TV , p. 91, nr. 27 şi 93, nr. 28.
cf. H . Nuba r, Histria !Tl, p. 65, nota 231 (cu bibliogrnfia anteşi p. 130, nr. 719.
Em. Popesc u, „Dacia", N .S., IV, 1960, 273- 296.
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NOI PUNCTE DE VEDERE ASUPRA VECHIMII ŞI ETAPELOR DE CONSTRUCŢJE
ALE BISERICII MITROPOLITANE DIN TIRGOVIŞTE*
arh. CRIST IAN MOISESCU
Privind cele cîteva imag1111 - fo tografii, desene şi relevee - care ne-au rămas de la vechea biserică a Mitropoliei
din Tîrg oviş te, ceea ce se face remarcat Încă de la început
este silueta masivă a edificiului, reali zată prin alipirea a
do u ă construcţii ridicate În epoci diferite. Asupra dată rii
acestor două părţi ale bisericii a existat În trecut o totală diveTgenţă de pă·rieri (fig. 1).
Nu vom intra În am ănunte asupra istoricului acestor Încercări ele datare, ele fiind În linii mari cunoscute celor care
se oc up ă cu studi erea vechii noastre arte. Amintim doar, că
în timp ce arh. Petre Antonescu data biserica în secolul al
XV-lea 1, Spiridon Cegăneanu, studiind monumentul numai
dup ă o acuarelă a lui Szatmary, îl considera ca fiind ridicat
înainte de domnia lui N eagoe Basarab, iar exonartexul, numi t de el pronaos, ca fiind construit În timpul domniei acestui voievod, o dată cu bisericile mănăstirilor Snagov ş i Argeş 2 .
Atît Virgil Drăghic ean u3 cît şi arh. N. Ghika-Budeşti 4 , bazaţi mai ales pe data m en ţion ată În pisanie, sînt ele acord că
biserica a fost Încep ută În vremea domniei lui N eagoe Basarab şi terminată mai tÎrziu În vremea domniei lui R adu Paisie sau chiar Matei Basarab.
î n sfîrş it , cercetări mai noi au Încercat să stabilească că
partea din spre răsă rit a bisericii (fo rm ată din altar, naos şi
pronaos) ar fi fost ridic ată la Începutul secolului al XV-lea În
timpul domnie i lui Mircea cel Bătrîn, pe cînd exonartexul a
fos t construit din iniţi ativa lui Neagoe Basarab 5 .
Faţă de propunerile ele datare menţionate mai sus, trebuie
arătat de la încep ut că am ajuns la un nou punct de vedere,
ca urmare a studierii celor publicate p î nă acum, Întregite cu
inte rpretă ri de ordin istoric, corobo rate cu unele ob:er.vaţii
stilistice efec tuate asupra fra gmentelor bazelor de cruci ş1 ancadramentelor de u şi ş i fe restre, aflate În inventarul Muzeului
de istorie din Tî rgovi şte6.
Din cercetarea releveului Întocmit de arh. G . Sterian Înainte de distirug·er.ea mon umenitu1ui 7 ( f.Îrg. 2, 3), În prezeJ1It singurul document pentru cunoaşterea planului şi elevaţiei biseri cii mitropolitane, cît şi a celor cîteva desene sau fotogr~fii
păstrateB (fig . 1), rez ultă - dup ă cum au remarcat .maj omatea ce rcetători l o r - că exonartexul nu se lega orga111c de partea mai veche, din sp re răsărit, a bisericii. în timp ce înă lţimea
cornişelor era diferită, friza, formată dintr-o succesiune de
arcaturi în plin cintru aşezate pe console, care se întorcea şi
pe faţada de vest a primei construcţii, lipsea la exonartex, de
unde rezultă ev ident ex i sten ţa a do uă etape de lucrări . Că
exonartex ul a fost cel din urm ă zidit ne-o arată dependenţa
fun cţ i o n al ă, l ogi că, a diferitelor părţi ale cl ă dirii.

Gavriil Protul, aflat În Ţara Romanească cu prilejul sfinţirii mănăstirii Argeşului, rel atează În panegiricul său că, N eagoe Basarab „ ... zidi m itro polia din Tîrgovişte mare şi frumoasă cu opt titrle ,5i tot rătunde cum să satură ochii tuturor
de vederea ei" 9 , ceea ce dovede şte că În august 1517 era ridicat ş i exonartexul cu cele trei turle ale sale, alături de prima
construcţie Înc unun ată de 5 turle.
Dovada certă în sprijinul acestei datări ,

În afara celor
amintite în pisani e 10, este scrisoarea · adresata de N eagoe Basarab braşovenilor În 26 aprilie 1520, prin care îi invită sa
participe la s finţire a bisericii şi unde menţionează c ă dispusese
rezidirea sa din nou („ecclesiam nostram neve Castrum qitam
noviter reedificare:)1 1, în sensul- credem noi- de adăugire
a unei noi construcţii la cea existentă.
Admiţînd deci că ridic area exonartexului a avut loc la
s fîrşitul celui de-al doilea deceniu al secolului al XVI-lea, ră
mîne de stabilit în continuare În ce perioadă şi cărui voievod.
îi d ato ră m zidirea celei dintîi construcţii a bisericii.
Părerea că a existat la Tîrgovişte un mare lăcaş ridicat
la Începutul secolului al XV-lea, iden tificat cu prima construcţie a bisericii Mitropoliei, apare în momentul de faţă neverosimilă.

Principalele argumente prin care prof. Virgil Vătăşi anu
propunea aceas tă datare a monumentului12 se bazau În linii
mari pe urm ă toare le obse rv aţ ii :
- identitatea planului bisericii Mitropoliei cu cel al bisericii Sf. Nicolae de la Argeş, legate printr-o aceeaşi funcţie ,
bise ri că de curte domnească;
- apa riţi a unui decor romanic alcătuit din fri za de arcaturi sem icirculare, construite din cără midă şi aşe~ate pe mici
console, asemăn ăto r cu cel al bisericii m ăn ă stirii Manasija, zidită de Ş tefan Lazarevici Între anii 1406-1418 În Craina.
sîrb ească, pe valea Moravei.
Refe ritor la cel dintîi argument, apare evident faptul că
În interior ul celor do u ă lăcaş uri găsim o di sp unere ide ntică
a înc ăperil o r în cadrul acel ui aş i tip de plan: un pronaos Îngust, urm at de un naos de tipul cruce greacă înscri să, Încheiate spre răsă rit cu absida altarului Încadrată de pastoforii.
'Ţ' in înd seamă de aceste asemănări structurale, există desigur
o apropiere între cele do u ă monumente. Dar, În timp ce biserica Mitropolici tîrgov i ştene prezenta o rezolvare diferită a
bo ltirii naosului , unde spaţiile de formă pătrată dintre braţele crucii erau acoperite cu calote (fig . 2) , la care se adaugă
plas.tiica mo:1rnmenta:l ă riep r·ewntia1tă 1p11i.n c~nci nwrle (frig. 3, 4, 5),
am intind astfel de prelucrările sîrbe şti ale tipului, la biserica
de la Arge ş calotele sînt înlocuite cu bolţi semicilindrice dispuse longitudinal, prezentînd şi prin aceast a analogii cu monum ente aparţinînd şcolii provinci ale a Greciei bizantine, mai
ales cu unele biserici din Bulgaria şi Macedonia, cum ar fi
cea a Pantocratorului din Mesembria şi Sf. Petru şi P avel din
Tîrnovo, dat ate larg În secolul al X IV-lea, sau cu biserica
Sf. Apostoli din Salonic, construită la Începutul aceluiaşi
secol 13.

* Textu l de faţă reia cu mici m o difică ri , necesa re pregătir ii pe.1nr~
tipa r, pe cel al comu ni că rii cu acelaş i titlu preze ~1tată lav Sesiunea şt 11np
fică a muzeel or, Buc ur eşti 1966. Desenele ca re du streaza textu l a p a r ţ m
autorului.
1 Pet re Antone scu, Arhitectura religioasă la români. Cele mai v echi
bi.seri.ci., I , B uc ureşti, 1907, p. 16 ş i 19-20 .
2 Sp. Cegăneanu, Cî teva observaţii !n legătr•ră cu v echec,1 Mi tropolie
din Tlr govişte, „BCMI", VI , 1913 , p . 123-127.
3 Virgil Drăgh iceanu , Mitropolia Tîrgoviştei. Note istorice şi. arheologice. ·(c u 18 i lustraţ ii . ş i planur.i) , Bu c; ureşti,„ 1?33.
.
••.
4 N. G hika-Bud eşt i , Evo luţta arhrtecturn m
M1mtema, partea 111tll ,
În „BCMI ", fa sc. 53-54, Văleni i de Munte , 1927, p. 19- 23.
5 Virgil Vătă şianu , fstoria ~rtei fwcla!e în ţă.rile r?mâne~. ;ol. I,
B ucureşti, J 959 , p. 204- 207; Grigore Ionescu, fstona arhttectttrr.t 1~1 R?mâni.a, voi. I , Bucureşti, 1963, p. J-47- 148; l stor1.a artelor plast1.ce m
Rornânia, vo i. I, Bu c u r eşti, 1968, p . •154.
. .
„
.
. .
.
6 Toate aceste elemente aparţimnd co nstrucpei vechu bise rici mi t ropolitane au fost recuperate în urm a dărîmării de căt re arhitectul A. Lecomte de Nou y a întregu lui edificiu, În juru l anului .1890.
7 Publicat mai Întîi de N. Ghik:i-B udeşti (op. crt .. pi. LIII- LV I)
apoi de Virgil Dră~hice anu (op. cit„ fig. 4- 7). I n a rhiv a Catedrei de
I sto ri a a rhitecturii a Institutului de arhitec tură „Io n Min cu" din Bucureşti , se păstrează releveul deta li at şi foarte exact al bise ricii Mitr? po liei,
întocmit de Lecomte de N oLiy şi în baza că ruia monumentu l trebuia restaurar. tn fapt, după con cepţia arhi tectului „restaurator", ace s~a a .fos.t
înlocuit cu o co nstrucţie noua ca re nu reproduce de fel, ca d1m c1rnun1
sau Înfă~i şare , imaginea valo roasei biserici de m ol a~ă p1n~ la temelii . . .
s Fotografia de la fig. 1 a fost reprodu sa clupa P~vel q11~a1a,
Contribuţii la p roblema originii şi stmct11rii oraşelor :te reşeclmţă cl111 Tara
R o mânească , ,;SCfA" , tomu l 17, nr. 1/ 1970, p. 70, fig. 8.

9 Gavrii l Protul , Viaţa şi traii~l Sf. Nifo11 Patriarhul Constantinopol11l11i, Ed . Tit. Simedrea, Buc„ 1937, p. 28.
10 Virgil Draghiceanu, op. cit„ p. 6; textul pisaniei , datînd din 1537,
este cuno sc ut după o transc ri ere din secolul trecut.
11 E. Hurmuzaki , Dornmente privitoare la istoria românilor, V f- 1
Bucu ··eşti, 1887, nr. 443.
12 V. Vătaşianu, op. cit., p. 204- 205 .
13 Cf. K. Miatev, Arhitectura v srednovekov na Bălgaria, Sofia, \ 965,
p . 153, 156-159; Ad ri ano Alpago Novello, Grecia Bizantina, Milano,
1969, p. 72, 73, 95. Este necesar să subliniem faptul că, deşi exi stă oarecare apropieri Între monu mentele citate şi l ă c aşul argeşean, sînt prezente
totodată deosebiri însemnate. Biserici :e Sf. Petru ş i P avel din Tîrnovo ş i
Pantocrato rul din Mesembria se caracte r izează printr-o pl astică deco rativă
s pe c ială, iar punctele de sprijin ale turlei naosu 1ui sînt coloa ne de piatra.
ln plus, la biserica Sf. A posto li din Salonic, fădnd ab straq.i,e de anexe ,
holţ il e comp artimentelor dintre braţe! e cru cii naosu lui sînt de tipul celor
..ln cru ce". Imaginea s paţială a bise ri cii do mneş ti de la Argeş apare
astfel mai apropiată de cea simplă a bise ricilo r macedonene , aparţi n :nd
aceluiaş i tip stru cmral, la ca re fo losi rea stîlpilor de z id ă r ie este curentă,
iar faţadele excelează printr-o tratare mai so bră, · fără o de c oraţie bo ga tă.
Dar, în afara pl a nului si mplu , mai apar diferenţe în com punerea plastici i
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Aşada r , biserica Mitropoliei din Tîrgov işte a fost rezolvată Într-o altă variantă a tipului structural „cruce g reacă
Înscri să cu puncte de sprijin " decît biserica Sf. Nicolae de la
Curtea de Argeş, neputînd fi vo rb a de o filiaţie directă.
Pre upu sa funcţie de biserică de curte domnească a tribuită
acestui lăcaş al Mitropoliei nu poate fi acceptată . Cercetări le
arheologice şi de arh i tectură efectuate la Tîrgovişte În ultimii
ani au prec izat că primele const ru cţii ale c urţii domn eş ti de
aici - case de locuit şi biser i că î nconjur a tă cu un zid de
ap ărare aflate În partea de nord-vest a complexului aulic
amplificat ulterior, aparţin cel tîrziu Încep utului ecolului al
X V- lea 14 , fiind deci excl u să posibilitatea ex i stenţe i unei reşe
dinţe domneşti În altă parte a oraşului În această vreme şi
implicit a unui lăcaş de cult aparţ inînd acestei curţi .
Nici apa riţi a frizei alcătuită din arcaturi semicirculare
aşezate pe console în retragere nu poate constitui un argument
În favoarea dată rii bi sericii În ulti mii ani ai domniei lui Mircea cel B ă trîn.
monumentale sau uneori În boltirea compartimentel o r dintre bra1ele cr ucii.
l\mpli ficarea pl a nulu i cu
travee specială, di sp u să înrre naos ş i altar,
cît şi dezvoltarea anexe lor răsă ritene, elemente ca racteristice bisericii Sf.
N ico lae Domnesc, li p sesc la monumen Le le macedo nene. Aceste observaţii
ne determin ă În final ă co n siderăm biserica de la Argeş ca un monument
original, rod al creaţie i uno r me şteri maced oneni , cărora li s-a ce rut prin
progra m o rezolvare structurală difer ită de exemplele un osc ute lor, rezu ltată din necesitatea ob ţiner ii unui lăcaş destin at să î nd eplinească funqii
complexe.
14
f. N. Constantinescu, Contrib11ţii arheologice asupra rnrţii domneşti clin Tîrgovişte, secolul al X IV-/ ea-seco lul al XV I , „ CIV", 1964,
nr. 2, p . 225-240; Gh. Cantac uzi no, Dat e arheologice !n legătură rn cronologia unor co 1 istrncţii ale curţii domn eşti clin T! rgovişte, „Mo numente
istorice, studii şi lu c rări de restaurare", nr . 3, Bu c ureşti , 1969, p . 14 7151 ; Cristian M oisescu, Prima curte clom11 ească ele la Tîrgovişte , „13Ml",
anul XXXIX, nr. 1, 1970, p. 11-15.

Valabilitatea tezei dup ă care ap ariţia aces tui element de
tradiţie romanică ar fi apă rut la biserica Mitropoliei din Tîrgovi ş te ca o influenţă sîrb ească, mai prec is inspirată din decoraţia biserici i m ănăstireşti R esava-Manasija 15 nu potate fi
contestată. Cu toate acestea, ipoteza colaborării În acea perioadă a unui meşter trimi s în Ţa r a Româneasc ă de către
despotul Serbiei, ale cărui strînse relaţii cu Mircea cel Bătrîn
ne sînt cunoscute, este mai gre u de acceptat . Dar, re ţinînd
ideea influenţei, ştim , din exemplele unoscute, că procesul ca
atare nu se produce nic i odată atît de rapid. Nu este oare mai
firesc să admitem asimilarea acestor infl uenţe sîrbe ş ti de către
arhitectura Ţăr ii Rom âneşti În timp ş i manifestate apo i înJ
vremea domniei lui R adu cel Mare, ţinînd seam ă ş i de legă
turile puternice ale acestui voievod cu Serbia ace lei epoci?16.
Dar, se pune totodată şi problema următoare: dacă biserica ar fi fost ridi cată În timpul domniei lui Mircea cel B ă
trîn nu este oare greu de adm is că acea ta putea ră mîne netermin ată şi netîrnosită timp de un secol, adică pînă în anul
1520, dup ă cum aflăm din scrisoarea trimisă de N eagoe Basa15
Deşi acest decor apare şi la a lte monumenLe sî rbe ş Li mai vechi
apaqinînd grupului Lil is Lic R aş c a, din care a mintim bi se ri cile m ănăsti ril o r
wdenica ( l 1.8 3- 11 96), Sop cani (înai nte de 1255), Deeani (1327-1335)
(cf. /\.. Deroko, Mo111m1ental11e1 i dekorativna arhitekwra rt srednovekov noi
Srbiji„ Belgrad , 1962, p. 50, 5 1, 53), si n g ură bise rica m ănăsti rii Manasija
prezi ntă apro pieri de plast ică monumental ă ş i st ru cwra pl animetrică cu
monumentu I. tîrgoviştean.
16
Aces te lega lllri , sLa bilite în că <lin vremea domni ei lui Vl a d ă lu gă
rul , care au dus la creş terea influen\ ei sîr beşt i În Tara R o m â n ească, s-au
manifesLa L atÎl prin sporirea num ă rului de pribegi sîrbi cît şi prin Închega rea unui ş ir de Înru diri cu fa milii ve rite de p este Dunăre. În ace l aşi
timp, Radu el Mare sprijin ă ridica rea sau Înzes Lrarea un r m ă năs t iri din
erbi a, din ca re a mintim bi se ri ca zidiLă de vo ievo d ş i un chiul să u , ma rele
p î rc~ l a.b Ghe rghin a, la anul 150 1, În hota rul sa llJlui Lopu şn i a din ţinuwl
ra 1ne1.

l"'ig . .I . Biserica Mitropoliei d in Tîrgovişte
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(fotografie de Szatm:i.ry, .1867).
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Fig. 2, 3. P lanul şi fap da de sud a bisericii Mitropo lici din Tfrgovişte Întoc mite de arh . G. Sterian.
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rab braşovenilor? 17 . Dup ă atîta timp, lucrul ar fi trebuit
reluat cu alţi meşteri, cu procedee tehnice şi cu mijloace artistice diferite, În funcţie de o altă concepţie generală despre
artă. Cu toate că este construit În două momente distincte
- dup ă cum am arătat - monumentul vă deşte o unitate de
concepţie arhitectonică, care presupune o mare apropiere în
timp Între cele do uă etape de construcţie ş i nu o di stanţă de
un secol.
Din relatarea lui Gavriil P rotul reiese că, În timpul domniei lui Radu cel Mare, do rin ţa patriarhului Ni fon II al
Constantinopolului era de a muta Mitropolia În oraşul principal de reşedinţă al ţarii: „ şi cum z ise sfin ţia sa Nifon
patriarhul Încă R adu [lui] Vodă că se va mitta Mitropolia
den Argeş în Tîrgovişte ce Radu Vodă nu s-au învrednicit
a o muta" 18 (subl. ns.). Re z ultă aşadar că preocuparea de a
aduce autoritatea religioasă a ţarii alături de scaunul domnesc
este legată de numele lui Radu cel Mare, în domnia căruia,
s-a p rodus şi reorganizarea Întregii vieţi biserice şti din Ţa ra

Mitropoliei se impunea de urgenţa ca o necesitate, ţinînd
seama şi de faptul că, din a doua jumătate a secolului al
XV-lea, mitropolitul făcea parte din Divanul ţarii20, trebuind
aşadar, ca el să se afle permanent alături de voievo d.
Propunem a stabili momentul începerii construirii biserici i
Mitropoliei din Tîrgovi şte Între anii 1503-1505, vreme cînd
Nifon s-a aflat în Ţara Rom ânească21.
Dar, În afara argumentelor de ordin istoric înfăţi şate mai
sus, cercetarea elementelor sculptate În piatră care se mai
păstrează din fostul monument, poate aduce precizări suplimentare În sprijinul noii propuneri de datare. în lapidariul
Muzeului din Tîrgovi şte printre alte piese provenind de la
fosta con strucţi e a Mitropoliei, se află nou ă baze de cruci: opt
se afl au deasupra cupolelor turlelor, iar ultima, dup ă obicei,
se afla deasupra altarului. Pentru a ajunge la unele concluzii
de ordin cronologic, va trebui recons tituită mai Întîi amplasarea exactă a locului avut de bazele crucilor pe monument.
Această operaţie este posibil ă numai În baza studierii amă
nunţite a dimensiunilor, formei, decoraţiei şi tehnicii execuţiei fiec ărei a dintre bazele amintite.
Din examinarea atentă a celor no u ă suporturi de cruci
reiese clar o asemănare de fo rme care permite o grup are de
cîte do uă pietre. Rămîne doar de stabilit cărora dintre perechile de turle le reveneau grupele de cîte două baze22 .
Din cercetarea materialului grafic de care dispunem23
constatăm că deasupra absidei altarului s-a aflat o bază relativ scundă (notată cu numărul I), al cărei bulb, avînd la

Românească.

Pap.nul c ă Radu cel Ma'r'e „mt s-au, Învredn icit" a muta
Mitropolia În ora şul de reşedinţă, datorită poate şi Împrejurărilor tulburi de la sfîrş itul domniei sale1 9 , nu exclude
posibilitatea unei iniţiative c titoriceşti În vederea Împ linirii
acestui scop. Dacă lăcaş ul ar fi existat mai dinainte, făr ă
îndoi ală c ă Radu cel Mare ar fi ţinut seamă de dorinţa patriarhului Nifon de a muta Mitropolia de la Arge ş la Tîrgovişte. Dar Împlinirea acestui act nu era posibilă deoarece la
acea dată nu exista În Tîrgovi şte un edificiu reli gios de mari
prop or ţii, p otrivit cu funcţia ce avea să o îndep linea scă. D e
aceea, construirea sub Radu cel Mare a unei biserici destinate

20 Gh . I. Moisescu, Şte fan L upş a , Alexandru Filip aşcu, Istoria Bisericii Române, Buc ure şti, 1957, p. 258.
2 1 Ibidem, p. 305- 306.
22 Pentru o mai fa c ilă urmăr i re ,a descrierii , aceste baze au fo st notate
de la I la IX, pornind de la baza de cruce aflată deasupra absidei altarului şi încheind cu cele care încununează turlele dinspre vest ale exonarte x:ului.
23 O foto gr afie a monumentului văzut din spre nord-est a fost publicată de N. Ghika-Budeşti (op . cit „ pi. LVII, fig. 11 5, şi de V. Drăghi
ceanu (op. cit„ fig. 3). In afa ra releveului amintit, Întocmit de a rh . G h.
Sterian de interes documenta r mai înt acuarela lui Szatmary cît şi o
fotografie fă cută de ace l aş i , re pro du s ă În articolul de faţ ă .

In sprijin ul acestui a.rgL1m ent vine ş i faptu l că biserica a fo st încu proprietăţi numai dup ă ce a fos t s fin ţ ită, adi că în timpul domniei lui Nea goe Basarab.
16 G avriil Protul, op. cit„ p. 28.
19 O mare se cetă care s-a ab ă tut asupra ţă rii , provocî nd fo amete ş i
Întinderea epidemiei de c iumă, a nu nţ a vremea de li psuri ş i dăun ă toare lupte
in terne ce avea să urmeze (cf. Ştefan Ştefăne sc u , Ţa ra Ro mâ neas că de la
Basarab I "lntemeietornl" pî nă la Mihai Viteazul, Ed it ura Acad. R. S
Româ nia, Buc ureşti , 1970, p. 83).
17

ze s tra tă

T' ig. 4. S ecţiune lo ngitudin a lă a bisericii Miu-opoliei din Tîrgo vi şte; Încercare de reco nstituire de a rh .
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Fig. 5. Biserica Mitropoliei di n
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axonomet r ică .

partea in fe ri oară un gît tronconic, era decorat cu nervun
lungi, de secţiune se mic irc ul ară, Împleti te (fi g. 6).
Pe t urlele mici ale prosco midiei ş i di aconi con ului se afl au
bazele notate cu n umerele II ş i III, asem ăn ă toare Între ele ca
silue tă dimensiuni şi urm ă rind stru ctura decorului În
li1ni,i genera 1e, ca orn ammtare (.fig. 7).
Baza, avînd partea d in mijloc de fo rm a unui sferoid decorat cu cercuri intersect ate din care se dezvo ltă un gît cu
nerv uri torsionate ( notată cu num ă rul IV), ţi nînd seama de
volum, de fo rma şi decorul uni c În co mpa r aţ i e cu celelalte,
s-a afl at pe turla ce ntr ală a naosului (fi g. 8).
Pe cupolele celor d o uă turle ale pronaosului s-au aflat cele
d o uă baze numerotate V şi VI care, deşi diferite În tre ele ca
d eco raţie, p rezintă ase măn ări evi dente atît În ce priveşte
dimensiunile cît şi profilatura p ă r ţii inferioare (fig. 9).
Baza no t ată cu n um ărul VII a ap arţinut fără îndo i al ă
tudei centrale a exonartex ulu i, fap t ce rez ultă evident din
cercet area imaginilor fotografice ale monumentului (fi g. 10).

U ltimele do u ă baze de cru ci, n umerot ate VIII şi IX
(fi g. 11 ), erau amplasate pe turlele di nsp re vest ale exonartexului. Spre deoseb ire de grupele de baze descri se mai sus, la
care diametrul p a rţii inferi oare fi la cu cel al bulbului, ult im a
pereche are conturul di fe rit p rin faptul că p art ea inferi oară
este mai re trasă. Deco r aţi a realizată În fo rme şi t ehni ci di ferite ge nerează deosebiri esenţi ale Între ultim a p ereche de baze
şi cele amintite anterior. În timp ce secţi un ea nerv urilor care
alc ătuiesc deco r aţ i a acestor d o u ă piese este reali zată di n lin ii
curbe cu şanţ median larg În fo r mă de U, sec ţiun ea celorl alte
baze prezin tă lini i frî nte În formă de V.
Motivul decorativ folosit cu pre dilecţ ie la ulti ma pereche
de baze de cruci este cel floral - mai p recis floa rea de crin
stilizată pe cînd la restul bazelor pre d o mină moti v ul geomet ric, reprezentat mai ales p rin împletituri de nervuri. Dacă
se ală tură acest or do uă baze şi cea di spu să o dinioară deasup ra
turlei centrale a exonartexului, ~are d eşi nu se aseam ănă cu
ele, este în acelaşi timp, total diferită şi de celelalte şase, se
56
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din Craiova34, Domnească mare din Tîrgovişte35 şi cea a fostei mitropolii din Alba Iulia36.
Cu toate acestea, tipul structural amintit nu a făcut şcoală
În arhitectura dezvoltată În ţinuturile dintre D u năre şi Carp aţi. El a fost utilizat n.umai din necesitatea obţinerii unor
edificii religioase de mari dimensi uni, cu o funcţie spec ială :
biserici domne şti , biserici destinate Mitropoliei ţării sau insti-

poate trage concluzia că aceste ultime trei sup orturi de cruci
au fost executate de alţi meşteri şi Într-o altă vreme.
Comparînd ornamentele care decorează primele şase pietresuport cu repertoriul decorativ utilizat la Împo dobirea faţa
delor mănăstirji Dealu, asemănările sînt evidente.
Tot atît de pregnante ne apar similitudinile dintre forma
bazelor de cruci care Încununau turlele bisericii mănăstirii
Arge ş ului 24 , înfăţişate În fotografii anterioare resta ură rii25
din ultimul sfert al secolului al XIX-lea, cu cele două baze
localizate deasupra turlelor mici ale exonartexului bisericii
mitropolitane.
Rezultă deci, din analogiile stabilite, că datarea propusă
mai sus, În baza unor considerente de ordin istoric, pentru
cele două principale etape de construcţie ale bisericii Mitropoliei tîrgoviştene, prima În vremea domniei lui Radu cel
Mare, cea de-a doua În timpul domniei lui Neagoe Basarab,
este confirmată şi prin argumente de ordin stilistic. Prin acceptarea acestor concluzii este înlăturată totodată părerea
potrivit căreia turlele bisericii ar putea fi În parte opera unor
refaceri mai tîrzii, emisă de altfel fără exi stenţa prealabilă a
unor elemente documentare sau argumente plauzibile26.
La cele arătate mai sus, în urma cercetării suporturilor
de cruci, se adaugă şi o altă observaţie: Întrucît una din baze,
cea notată cu numărul IX, are decoraţia neterminată, fapt ce
rez ultă şi din compararea cu pandantul său notat cu VIII 27 ,
se poate ajunge la concluzia că pietrarii sibieni m en ţionaţi în
scrisoarea lui Neagoe Basarab din 13 octombrie 1519, au
plecat din Tîrgovi şte fără a-şi fi Încheiat definitiv lucrul. In
ceea ce priveşte originea acestor meşteri pietrari, mărturie
stau şi in sc ripţiile săpate În piatră aflată pe două fragm ente
de ancadrament, care amintesc numele saşilor Georgius Zigelerus abroch, Johanes Ahsabroch şi a unui român D[ in ] că 28.
Între pietrele care se mai păstrează din fosta bise rică a
Mitropoliei prezintă interes un lintou avînd partea i nferioară
În formă de acoladă şi care aparţine etapei de construeţie din
vremea domniei lui N eagoe Basarab. Alături de un lintou
datat cu inscripţie 13 iulie 151729, pot fi considerate printre
primele manifestări cunoscute ale influenţei directe a goticului
transilvănean asupra monumentelor muntene şti ortodoxe.
Şt i m că intervenţii mai importante suportă monumentul
mai Întîi În timpul domniei lui Matei Basarab, în anul 1645,
cînd sînt Închise cu zidărie golurile dintre stîlpii exonartexului, montîndu-se cîte trei ancadramente de ferestre pe faţadele
laterale30, tot acum realizîndu-se şi pictura interioară a acestei încăperi. în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu,
din iniţiativ a mitropolitului Teodosie, Între anii 1707-1709,
se adaugă În faţa intrării un mic pridvoraş, sprijinit pe patru
coloane din piatră, cu balustrade frumos sculptate31 şi se rez u grăveşte În Înltr,eg~me ii111ueirimul p ăirţii mai v'e1ch1 a biser~cii,
prec um şi exteriorul32.
Reluarea tipului structural „în cruce greacă" inspirat din
arhitectura marii biserici mitropolitane din Tîrgovişte, care a
fost luat drept model, se va produce În a doua jum ătate a
secolului al XVI-lea, odată cu construirea bisericii fostei mă
năs tiri Sărindar din Bucureşti33 şi a bisericilor Sf. Dumitru

tuţiei băniei.

Concluzia care se desprinde din cele relatate mai sus este
aceea că biserica Mitropoliei din Tîrgovi şte, reali z ată în două
etape de construqie, a fost Începută sub domni a lui Radu
cel Mare, fiind desăvîrşită un deceniu şi jumătate mai tîrziu,
În timpul domniei lui Neagoe Basarab.
Prin valoarea deosebită a arhitecturii sale, biserica Mitropoliei se Înscrie În grupul de frunte al celorlalte remarcabile
mo1~u mente ridicate în Ţara Românească la încep utul secolului al ?<VI-~ea : bisericile mănăstiril or Dealu, Argeş ş i
Snagov, rar distrugerea sa acum aproape un secol nu va
putea fi niciodată regretată îndeajuns.
RE.SU ME

En reanalisant les opinions anterieures concernant la datation de l'ancienne Egli se Metropolirnine de Tîrgovişte, en
Ies compl.etant avec des interpretations historiques et par la
coroborat10n des quelques observation s d'ordre stylistique sur
fragments des bases des oroix et des encadrements de fenetres
et de po11tes trouvees dans le patrimoine du Musee d'Histoire
de Tîrgovişre, l'auteur propose une nouvelle datatJion pour les
deux phases de construction du monument.
Etant donne aussi l'unitc de la conception architecturale
du monument d'avant sa totale destruction et reconstruction
de la fin du siecle passe, l'auteur remarque un grand 1rapprochement en temps entre les deux moments et opine pour une
phase Radu cel Mare (l'eglise proprement-dite avec ses 5 coupoles, comencee 1503-1505) et une phase Neagoe Basarab
(l'exonarthex avec 3 coupoles, 1512-1521).

24 Actualc:e baze de cruci ale monumentului sînt în bună parte opera
refacerilor ultimului „restaurator" , care nu a mai respectat formele şi decoraţia celor ori gin ale.
2s N. Ghika-Bu de şti , op. cit„ pl. LXXXVIII.
26 Ibidem, p. 139.
27 Fotografia este reprodu să şi în N. Ghika-Bude şti, Evoluţia arhitecUtrii 111 Muntenia şi Oltenia, În „BCMI", anul XXV, fasc. 71 - 74, partea
a treia, veac ul al XVII-: ea , Bu c ure şti, 1933, pl. CCCXIX, fig. 500,
M. B„ p. 234 .
28 Radu Geoglovan, Lapidariul Muzeului de istorie din Tîr go vişte . în
„ Valachi ca", Tî rgo vi şte , 1969, p. 236.
29 V. V ă tăş ianu , op . cit„ p. 500
30 O Însemnare apărută în ziaru l „Orientul Rom ân", din 18 aprilie
1885 arată că „cu ocazia reparaţiei hisericii Mitropoliei din Tî rgovişte ,
r/,/ rîmîndtt-se o zidărie dintre doi stîlpi (era vorba desi gur d zidă ria dintre stî lpii exo nartexului, n.n. C. M.), s-au găsit În această zidărie scînduri
de ste iar puse in poziţie verticală 1tna în faţa alteia, Între ele lăsat un
rnic spaţiu gol. Pe aceste scîndttri s-a1t găsit scrise rn creiomtl următoarele
rîJ1Cluri: ,„ . .Gh. Diacomt şi Tnd or Sav11l11i spre pomenire veşni c(f 1645.
D reasă găsindtt-se stricată din 7 decemhrie leawl 1511 (sic!). Meşte rnl
G. G. Buettr" . An cadraTentele de fere stre , pă trate În lapid<iriumul Muzeului din Tîrgo vişte , ţin înd seama de anu l cî nd au fost realizate, reprezintă o prim ~ rnanife st:ue a in/'luen ţe i pe care o va e~ e.rc ita zi d.ir~ a În
:inul 1645 a biser icii Ste\ea din Tîrgo vi ştc asupra evol uţte1 deco raţ1e 1 edifi ciil or reli gioase din Ţara R o rn â nească.
31 A fl a te de ase menea în lapidariurnul Muzeului din Tîr go vi şte.
32 Dccora\ia pi ctată a faţadelor bisericii ne este c un o~c u tă din acuarela
iui Szatmar y, repro dus ă de Sp. Ceg;ă n eanu (o p. cit„ p. 126) .

.. .

7tira

33

După cum rez ultă dintr-un document din 1625 au gust 20

R om â nească,

(D.1.R . B„

XVII/ 4, p. 555) , exista În timp ul dom nie i lui Mihai Viteaz ul , fiind desigur mai veche . ImJ gine a ei ne este c un osc ută, din tr- o fotografi e
a Bu c ur eştilor datînd din anul 1856 (Sp. Cegănea nu , O fot ografi e clin 1856
a oraştt/1ţi B1~.CI~reştilor, „B CMI\ a1~ul IV, Bucure ş ti , 19~1 , p. 48) , înainte
de tran sfor ma nle care le-a suferit rn anul 1865. Este smguru l monumew
din Ţara Româ nească ca re reprodu ce plastica m onumentală a prime i bi sc~
ri ci a Mitrop oliei din Tîr gov i şte prin cele cinci turle , di spu se astfel: cîte
una pe proscomi·die ş i diacon icon, una c entral ă pe naos ş i do u ă pe pronaos. Spre deose bire de biserica t î rgovi şte a n ă, la S ă rindar apar unele
diferenţe în mascarea b olţi lo r nao sului prin ac o peri ş ur i în d o uă ape şi
adoptare a unui sistem de boltire cu trompe de co l ţ .
34
. C un osc u tă .m1~1rni din foto grafiil e publicate (N. G hika-l3udeşti ,
Evolnţitt arh1tect1tr11. m Mzmtenia şi Oltenia, „BCMI" , anul XXV, fa sc.
71 - 74, partea a treia, Bu c ure şti , 1933 , pi. LXXXVII- LXXXIX , fi g.
134 - 137).
35 N. G h ika-Budeşti, Evolitţia arhitecturii !n
M1mtenia si Oltenia ,
„ BCMI", anul XXIII , fa sc. 63 - 66 , parteQ a d oua, Bu c ur~şti , 1931 ,
p. 37- 39, pl. CXXVIII- CXXXVI, fig. 174- 184.
36
C ri stian M oisesc u, Consideraţii ttsi.t pra tipologiei momtmente!o„ dispr'i ritte ale Mitropo 1iei B ălgradi.tlui, „S CIA", seria art~ pi Q ~ti d, torn : 19,
nr. 2/ 1972, p. 287 passim.
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PICTURA BISERICII SF. IOAN DIN

DELNIŢA*

MIRCEA ILIESCU
Biserica romano-catolică, cu hramul Sf. Ioan, monument
cu o istorie deosebit de importantă pentru arhitectura secui ,1scă a zonei Ciuc, se află în apropierea aşe ză rii Delniţa care
este amintită documentar Încă din veacul al XIV-lea, sub
numele de Delna (în maghiară C sikdelne) 1.
Sp eciali ştii2 considerau pînă de curînd pornind de la
analiza planimetric ă şi, probabil, de la atestarea locuirii din
apropiere - că edificiul poate fi Înscris În rîndul bisericilor
de sat, sec ui eşti, ridicate în decursul veacului al XV- lea 3 .
Cu un plan simplu, a cărui folosi re - În Tnlnsilvania se regăseşte pîn ă tîrziu, biserica are o singură navă cu un
cor ne decro şat, Încheiat pentagonal ; la vest un turn clop otniţă de plan dreptunghiular, cu patru nivele, iar la nord ,
că tre extremitatea vestică a corului , o sacristie4.
1n descrierea planimetrică a bisericii din Delniţa este de
remarcat, ca p articulară, orientarea ne p ar alelă a zidurilor

lungi ale navei 5, iar la cor, deschiderea foarte largă a „celor
d oită unghiuri pe care le formează, la est, laturile pentagomthti"6. Iniţial , zidurile au fost întărite cu opt contraforturi a
căro r amplasare corespunde cerinţelor constructive, În special
În partea de est a edificiu lui, unde ele urmau să preia Împin-·
ge.riJ c bo'.ţ' l o·r 7 .
Ridicate din pietre de rîu legate cu un mo.rtar foa rte slab8,
zidurile bisericii au fost consolidate ulterior prin intervenţii
succesive, dintre care menţionăm acum numai amplasarea
unor contraforturi, pe laturile de nord şi de suci ale nave i,
contraforturi care au modificat ş i sistemul deschiderilor in iţiale ale fe restrelor. Astfel, sin gurul contrafort ulteri or de
pe latura de sud9, a acoperit un a din ferestrele origin are10.
5 In releve ul executat de a rh . Marin a Iliescu, cotele s:nt următoare l e:
în interior, la est, l ăţ i111 e 6,45 m, la ve t 7,30 m. Subliniem ap ariţi a corul ui n e decroşat faţă de zidurile navei, particularitate ce se reî ntî ln eşte şi
la alte biserici sec ui eşti , spre exemplu la Mihăi!eni şi Fei.iceni, la aceasta
din ur111ă p rovenind de la o refacere din secolul al XVI-iea. (Rezultate le
c ercetăr il o r executate la Feli ceni de că tre arhg. Ma riana Beldie sînt în
curs de redactare. Ii mul ţumim pe această cale pentru in formaţiile oferi te).
6 R . Hei tel, rap. cit., p. 15, nota 4.
7 La cor, chiar dacă nervura traveii centra '. e a bolţii cade, la sud ,
exact Între d o u ă contraforturi, ampl asarea celorlal te co ntraforturi î n cear că
să ră sp und ă În mod vizibil ce rinţelor construc tive. Vezi ş i a rh.
Marina Iliescu , Memoriu j1tstificativ, Proiect resta1Jrare biserica Del11iţa,
ar hiva D.M.I.A. , 1974, p. 3.
B Ibidem, p. 4.
9 Repartizarea contra fo rturilor iniţiale este
următoare a : cîte unul
pe co lţuril e celor patru un ghiuri ale corului , două pe latura de sud a
corului (unul corespunzînd arcului trium fa l din interior) ş i do uă pe
colţ mile de sud ş i de nord ale faţa d ei nordi ce a navei. !năl ţ imea contrafort uri lor din etapa I de co n s trucţie este diferită: cele ale co rulu i - mai
sc unde, cele vestice - mai înalte. La est de portalul sudi c, contrafo rtul
ini \:ia l are î n ă lţime a de 5,45 - cotă de referinţă .
Dintre co ntraforturile adău ga te: d o u ă masive pe latura v esti că a turnu lu i ş i trei contraforturi (1865) pe latu ra n o rdi că a navei. Reven ind la
contrafo rtul d ~ pe latura de sud a navei , la vest de portal, sub li nie m
importanţa sa deo se bită; vom Înce rca, pe parcursul lu cră rii, să surprinde:i1
momenwl a mpl asă rii sa le (vezi nota 18).
10 Pe lîngă descoperirea unei ferestre a absidei, » fe reastră bipartită,
rn m1tluri gotice tlrzii" (R. I-leitei, rap . cit. p. 6, subliniem ase mănarea cu
fe reastra absidei bise ricii din R acu), a u fost identificate, pe latura de sud
a navei, d o u ă ferestre originare: una a mpl asată la est de portalul sud ic
iar cea l a ; tă, mi că (aproape identică aceleia în arc frînt a sacristiei),
aşeza tă spre vest. Prin decaparea ten cuie lilor din interiorul navei s-a
descoperit o a ltă ferea stră, aşeza tă în ax ul contrafortului adăugat pe
lat ura sud (vezi nota 18). Dimensiuni le sale: h = l ,25 m, 1= 0,77 m, iar
arcul deschiderii este semicirrnlar.

* Preze ntu l studiu amplifică tex tu l com u111ca r11 cu aceeaş i te mă, us:n cadrul sesiunii de com unică ri a In stitutu:ui de arte plastice
„N. Grigoresc u", din Bu c ure şt i , la 23 mai 1973. Fotografi i le provin din
foro teca Direqiei Patrimo niului C ultural Na\ional.
1 Un „sacerdos de De ln a" este amintit î n că la 1333, cf.
oriola n
Suciu, Dicţiona r iswric al Localităţilor clin Transilvania , I , Ed. Acad.
R.S. R., 1967, p . 196.
2 Keopeczi Sebest yen J6zsef, A kăzepkori ny1tgati miivetseg legkeletibb
hatarai, „Emlekkon yv, A Szeke:y nemzeti mu zeum otveneves jubileuma ra",
Sf. Gheorghe, 1929; Magyarorszag mi.iemlekei, II, Budapesta, col. 265,
Vamszer Geza, A csikclelnei Szent }a1mostemplom, î n „Debreceni Szem:e",
nr. 8, 193 4; Ş te făn e sc u I. D ., L'art byzantin et l'art lombard en Tra11sylvanie. Peinwre mitrale de Valachie et de Mo ldavie, P ari s, 1938, p. 51
şi urm .; Ilalogh J olân, Az erdelJii renaissance, I, C luj, 1943, p. 124 215; Vătăşianu Virgi l, Istoria artei fe1ulale În ţările române, I , Bu c ureşti ,
1959, p. 559; Drăg uţ Vasile, Pict11ri m1tra!e exterioare în Transilvania,
În „S.C.I.A. , s. Artă P lasti că", t. 12, 1, 1965, p. 89. Alte i u cră ri referitoare la bi serica din Delni ţa - citate în studiul nostru - pot fi co nsultate în arhiv a D .P .C.N.
3 Keopeczi Sebestyen J6zsef, op. cit . p. 390; Virgil Vătăşi an u , op.
cit„ p. 552; I. D. Ştefăne sc u , op. cit„ p . 51 o at ribuie chiar secol ului al
XIV-iea.
4 I. D . Ş tefăne sc u , op. cit „ loc. cit., co n sideră că sacri tia a fost
con st ruită î n secol ul al XIX-lea . R adu J-Ieitel, R aport preliminar privind
cercetările cfcct1Jate la biserica monument din D e lniţa ( Mierwrea Ciite ) ,
îmrc 28 august - 28 octombrie 1970 (Arhiva D.M.I.A., p. 5) arata că:
„f 1mdciţia sacristiei a fost exewtată ele la nivelitl originar de călcare al
momtmentultti" şi ajunge la conclu zia că ea a fos t „adosată mon111nerit1t!1ti
imediat după terminarea !1ti".
ţin ută
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Fig. 2. Bi se ri ca ~ f . Ioa n din Delniţa, în timpul re s taurării .

' Fig. 3. Boltirea c rului .

Portalul faţadei sudi ce ;i, de acelaşi tip cu cel al sacnst1e1
- mai important - , prezentînd frapante analogii cu frag mentele portalului vestic descoperite în cursul cercetărilor
arheologice, este constituit dintr-un „cadrn decorat rn baghete
şi e Încălecat rn o cornişă în stilvtl Renaşterii, Încoronată rn tm
rînd de creneluri mici" 12.
în interior, corul pentagonal p ăs trează bolţil e de cără
mid ă „pe ogive, Împărţite În trei travee. Cheile de boltă
poartă srntvtri heraldice, de form ă alvmgită şi fest onată care
se răspîndesc În Transilvania Împreimă rn formele Ren aşterii,
fiind şi ele de provenienţă italiană" 13.

Trecîncl la interiorul navei , separată de cor printr-un arc
triumfal a cărui deschidere a fost modificată În secolul al
XIX-lea, credem că acesteia nu i-a fost destinat un sistem
ele boltire 14 . Inexistenţa contraforturilor originare, pe laturile
lungi ale navei, calitatea foarte slabă a mortarului şi ziclariei
În general, ne conduc la concluzia că nava a fost încă de la
încep ut acoperită cu un tavan ele lemn. Cel care se păstrează
pînă astă zi are înscrisă Într-una clin casete data 1613. El este
alcătuit din 104 casete dreptunghiulare, pc care sînt pictate
diferite motive florale 15.
în partea de vest a navei a fost construită, Într-o etapă
ulterioară, o tribună, „adăitgată în secolitl al XIX-lea, c1;,
parapet plin, sprijinit pe pilaştri şi arce În plin cintrn .. .
galeria este acoperită rn bolţi încntcişate, compartimentate cit
arce dubloitri" 16.
Biserica se încheie, spre vest, cu un turn de plan dreptunghiular, cu patru nivele, care conservă, „la nivelvtl doi, spre

şi

11 Montan\ii portalu '. ui au fo st în loc ui\i cu ocazia reparaţiilor din
1935 - 1941. E l a fost „protejat" cu un fe l de pridvo r ca re , co nstruit î n
1760, a fo t dem olat cu ocazia ace l or aşi lucr ări (vezi R . HeiLel , rap . cit„
p. 7. De ene'.c portalelo :· la Keopeczi ebestyen ] 6z ef, op. cit.).
12 V. V ătăş i an u , op. cil, p. 552: „În lip sa altor argmnen.te, cfotarea
biseri cii treb1tie să se Întemeieze d eocamdată pe aceste amăn1tnte".
l3 Ibidem. Majo ~ it a·• ea c er ce tă tor il o r at ribuie de cora ţia sc ulpta tă a
bise ricil or ~ec uieşt i din acea stă zona (Mih:J ileni , Rac u, Delniţa, Armaşeni,

a d ăugă m

şi biserica reformată din Peliceni), perioadei goticului tîrziu ,
cu influen1e rena scentiste. Kei:i pecz i ~ ebes tye n J6ze f (op . cit„ p. 390)
ajunge chiar să presupun ă, referindu-se la De lniţa. că "este opera muti
analizînd scururi 'e heraldice sculptate pe
italia11" . Acel aşi ce r cetător conso le au pe cheil e d e b ol tă, co n sid e r ă că apariţia stemei Hunt-Pa zmfo
refle c tă intenţi a lui Ioan de Szentgyorgy, de a d a „mă rire se minţiei " ş i
crede că, biser ica din Racu (spre exemp lu) , a fo st ridi ca tă sub do 1111ia
„regelui Matei , în timpn! voievo d1dui Ioan gro f ele Szentgyorgy şi Bazi11 ,
!ntre răscoa lele clin 1457 şi 1467" idem , p. 400 no ta 6) .
Fă ră să ma i di sc ută - justeţea concluziilor, arătăm numai că, din colo
de acestea, autorul trece în revi st ă ş i tema v oievo dului Petrn de Sze ntgyor;.)' (1490- 1510), iar la De :nip, pe o cheie d ~ b o ltă o b servă „stema
familiei Zapolya" (idem, p. 390). Considerăm deci folo itor studiu lui nostru, să amintim că domnia voievodului Ioan 7.apolya se însc rie şi ea în
sec lui al XVI- lea (1510- 1526, luptele pentru domnie prelun gindu-se
pînă : n 1538), ca ş i cea a voievodului Petru de Szentgyorgy . . .
Mulţumim că lduros lui Gheorghe Vida, pentru ajutorul s ub stanţial
aco rdat la traducerea textelor maghiare.
14 I. D. Ştefă n esc u , op . cit„ p. 51: „nava este acoperită cit 1m pla/011
de lem11 care a în/omit bolţile de piatră". Im pot riva acestei idei ve?i a rh .
Mari na Iliesc u, mem. cit„ p. 3.
15 Vam szer
cza (op. cit„ p . 7), co n s ider ă că apariţia tavanului
pic tat la Del niţa este ca rac teristi că pentru renaşterea populară maghiară".
În\e!egîn'd prin acest termen reviri mentul artistic ce urmează sc himb ă rilor
politice ş i socia le de la începutul veacului al XVII-lea în Tran si lvania,
menţionam că tavane de lemn pictate se lntîlne sc la numeroase bise rici,
cu deosebire în zona Odorhei, Miercurea C iuc, Tîrgu-Secuiesc. Maj oritate:i.
provin din secolul a l XVII-lea sau sînt mai tîrzii. Pentru De l niţa vezi ş i
l\.eopeczi Sebestyen J6zsef, op. cit„ p . 390; „motivele sale florale sînt
exemple foarte frrmioase ale ren aşterii ardelene (s.n.) . şi nu si11t nern11osrnte celor care s wcliază mobilierul princiar dintre 1605- 1630 . .. " .
In cadrul acestei picturi decor ative se de taşe ază, su spendată de tavan
imaginea Fecioarei cu pruncul, înscrisă la rîndul său Într- un pan ou
dreptunghiular. Tratată ne sigur, naiv, trădînd o insufi cienta exersare În
redarea perso naje lor ş i obţinerea expresii '. or, scena a easta părea de alt?
vî r stă dec:t cea a casetelor tavanu lui pic tat.
ercetări)e au dovedit totu şi
ca cele doua picturi s'.nt co nte mporane. Pentru amănunte referitoare b
tavanul de la Delniţa (tehnica de execuţie, cu 'ori folo site, starea de
co nse rva re lu c rări de rest au rare), vezi şi Ioana Lazarovici , Memoritt i1tsti/icativ priviiul restartrarea tavanului casetat pictat clin biserica romanocatolică din D elniţa, jucl . Harghita, arhiva D .M.I.A„ l 973, că reia îi
mulţumim pentru preţio ase le o b se rvaţii .
16 Marina Iliesc u, m em. cit„ p. 4 ş i R. I-leitei , rap. cit„ p. 2, o n ~i 
deră că : „anul 1834 . a11 afl at pe orga bisericii, precizea'l:ă în mod indirect
şi data d11pă ca."c treb1tic să se fi constrnit balco 111t! orgei .. .".

Fi g. 4. Portalul fa\adei sudice.
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Fig. 5. T avanul casetat al navei.

Fig. 6. Sondaj executat pe latu ra de sud a navei.

a ceastă ocazie , urmele unei con truqii ma i vechi, în zon a oc upată de actualul cor. Nu s- a putut preciza în să „ existenţa
imei clădiri cu caracter ecleziaslic, în ain te d e edificarea biserzczz ... " 20 . Chiar dacă acceptăm caracterul religio s al acestei
con s trucţii (în funcţi e de înh u m ă rile din zon ă ş i de m e nţio 
narea documentară a unui „sacerdo de D elna" ), trebuie să

sud şi vest, două ferestre tngi1.ste, În arc frînt " , iar la ultimul
nivel „cele patrie deschideri originare, largi" 17.
Cercetările arheologice au dovedit că zidurile turnului şi
cele ale navei au fo st construite concomitent, iar cercetările
de arhitectură au descoperit, pe zidul estic al turnului, urmele
fostei şarp ante, aşezată la o altă cotă, cu ocazia în ălţării zidu rilor navei 18.
De şi cercetarea elementelor de arhite ctură ş i d e coraţ i e profilată , p recum şi interpretarea anali zei planimetrice, au putut
identifica, la Delniţa, fazele esenţi ale ale transform ă ril or edificiului, totuşi nu a fost precizată, cu certitudine, vîrsta monumentului. Cercetările arheologice, deja menţionate, au identificat do uă dintre mormintele unui cimiti r anterior datat în
veacul al X V-lea 19. A u fost de asemenea descoperite, cu

Tăia te de fundaţi a bi ~e ri c ii (blocuri de p iat r ă ş i bolovani de mortar)
de sub nivelul portalului de sud, d o u ă morminte d atate în a doua jum ă 
tate a sec. al XV-ie a, au co nstituit un edifi cator terminu s p ost-q uem
pentru a da ta pe la încep1tt1trile sec. al XV f-lea debutul antierului biseric}i cu hr.~ mu Şf. Io.a n. Te rmi~u sul ante-quern care a oferi t d ata p r ec i să
a rn c!udem ş a nt1 e~ulu1. l-a const1tu1t descoperirea in sitrt în st ratul supo rt
al . prim e ~ p ard oseli (d.m lemn) a n~onumentulu i (notată în ra portul prelin11nar, mvel I) a unei monede datmd dm anul 1543 . In cursul cer cetă ri 
lo r, p o ziţia nivelului I a fo st din nou pre ci zată şi prin desco perirea unui
fr agment din tencui ala ori gin a r ă a pa ramentului interior al navei fragment a că rui margin e inferioară a fo st a fl ată în poziţ.ia de di rec tă ' raco rdare cu acest ni vei.
Zidu i de in c intă , construit din pi a tr ă ş i bo lovani , total lipsit de di spozitive de a p ă ra re, avînd un mic „turn " de po artă pe latura de sud ,
:1 fo st d atat în mod sigur - :n pri rn a ju m ă t a te a sec. a l X VII-iea,
d ~ to ri tă desco peririi in siw î n stratul arheo logic legat direct de co nstru q ia
lui (strat că p ă c u it de un pavaj din bolovani in t alar În faţ. a turnuleţu l u i
imediat dup ă terminarea construq iei) , a unei n:onede emise în anul 1623" .
Ţin înd seama de cer c etările a rh eologice executate p111 a acum Ja
De lniţa, este evide nt că studiul nostru nu poate interpreta dec:t rezultate le
acesto ra.
. De a:tfel, în a ceastă zon ă , rezultatele cercet ă ril or a rheologice au
sc h11n bat - aparent surpri ză t o r - d a tă r i.l e anteri oare nu numai la biserica d in De lni ţa. „Rotond a" din Odorh eiu-Secuie sc, a'rribuită secolului al
X III- iea s-a dovedit a fi un monument ridicat „ dup ă 15 61" (vezi M ariana
Beldie, „R.oto nda" din Odorheiu-Secuiesc şi problem.a datării mo numentului, în „ Revista muzeelor ~ i monumentelo r" , seria „Monumente istorice şi
<le a r tă ", 1, 1974, p. 59).
20 R . Hei tei , rap. cit., p . 8.

17 R . Heitel, rap . cit-., p. 5. O in scripţie „cu caractere gotice" , 171 0,
trebuie atribuită unei refaceri (ide m , p. 3 şi I. D. Ş tefă n esc u, op . cit .,
p. 51). Ei îi corespund şi o seamă de lu cră ri asupra acoperi ş ulu i biseri cii.
R adu H eitel (idem, p , 10) a surprin s în ex teri oru l bisericii, la sud , un
strat d atabil În „prima jumă ta te a sec. al XV Jf-lea acoperit de - rm
strat ce u rmează panta spre sud, a terenulrti, st rat / ormat . . . din reswri
de ţigle cu mortar - prov enind maio ritatea de la coama a c ope riş rtlrti bucăţe le de var şi fragmente de tmrnia lă iniţială , dovedind prin compone nţa sa că, la un moment dat, a co periş u' bise ricii a fost Î11 totalitate
refă. rnt, biserica fiin d şi rete n rnită . A ceas tă literare nrt poate fi datctt ă
dec:t în amd 17 10, anul înscris pe turn cu carnctere gotice".
18 M arin a Iliesc u, mem. cit. , p . 4 : „ construeţia bisericii din D el1 1 iţ·a
rep rezintă o etapă un i tară, actua 'a navă fiind const rnită o dată cit wrmtl" .
În cee'.l ce prive ş te î n ă l 1a rea zidurilo r o ri gin a re (ibidem, p. 2); „pe latura
de est a tttrnultti clopo tniţă se află marcată , în grosimea zidăriei, itrma
a cope rişul ui v echi, av'. nd coama c oborîtă rn 2,50 m faf,ă de cota a c tuală .. .
Î11tre limita actrta.'ei îw.;e!ito ri ş i rama vechii înv e itori pereţii de v est
ai navei sî nt completaţi Cit zidă rie re ce ntă, de că ră mi dă " . In ă lţ.a r ea coa mei
aco pe ri şu : ui cu cca. 2,50 m, faţă de co ta ini ţi ală co respunde unei ridi că ri
de aprox im a tiv 0 ,35 m a ziduril o r navei. 1n urm a a nalizei s irn a ţi e i tavanului casetat, a cărui în toc mire arg um e nte ază executarea sa pe ace t nivel
a l ziduril or ( + 0,35 m fa1ă de cota ini ţ.i a l ă , cf. Ioana Lazarovici, mem.
cit .), se poate ajunge la conclu zia că '. n ă l ţa rea zidu :·il o r la ac e a stă cotă
a avut loc În 1613 sau puţin înainte.
Supr aîn ă l ţa rea zidurilo r nu a impli cat 111 sa ş i modifi carea fe restrel o r
iniţi a le care pe la tura de sud - uau amp lasate În dreapta ş i stîn ga
portalului.
Abi a dup ă o vreme - p robabil cu ocazia refacerii acop e ri şului - a
fost se si za tă aqiunea e xe r c ita tă de greuta te a şa rp a n tei masive asupra zi du ril or. P entru ronsolidarea acestora s-a proced at a tunci la adosarea - la
interio r - a unui t rat gro s de tencui a ă a me ste c at ă cu fragme nte de \i f!, le
provenite de la aco periş u l nave i ş i turnu lui. T ot atun ci s-a î nchi s una
dintre fere strele laturii de sud a navei - cea de la ve st de po rtal prin adosa rea unui contrafo rt ce Î nt ă rea zidul (prob abil că ş i pe latu ra
d ~ nord a fo st a şe zat , pereche, un a '. t co ntra fort , d a r lu c ră rile din 1865
l-au î nd e pă rt a t) . Tehni ca de e x e cu ţie a acestuia demon stre a ză că s-a urm ă rit îndeaproape fo rm a contraforturi[o r o rigin are ( de oseb i t ă fiind numai
î n ă l rimea 5,91 m şi co rni şa de pi atră . . ) , pentru ob1i nerea unei im agini
perfect unita re a monu mentului.
D ata de încheiere a lu c răril o r acestei eta p : este în sc ri să pe corni ş a
turnu lu i (1710), fiind a te s ta tă ş i a rheo l gic (vezi nota 19) . Dup ă aceas tă
dată de altfel, lu cră rile ce se vo r execm a asupra biserici i nu vor mai
respecta unitatea ansamblului (în 1760, a mintim , se co n struie ~ te pridvorul
sudi c - vezi nota 12).
19 No tă î n to c mi tă la rugă m i nte a no astr ă de arheologul R adu Heitel,
c ăru i a îi mu[\·umim cu ace as tă ocazie. „La De l n i ţa să p ă turil e arheologice
a rhi tec tură pă s t ra te in situ (În cursul ce r cetă ril o r noastre efec tuate în
(anu l 1970) a u atacat un mo nument ca re, d ato rită seriei e'. ementelor de
În mod ubstan\:ial î nmul ţ ite ) , î ş i
colaborare cu a rh. Mari'l a Iliescu co nfirm ă d an rea în sec. al XVI-iea.

f ig. 7. U rm e de p i c tu r ă e x ter i o a ră la biseri ca din R acu.

fi I

https://biblioteca-digitala.ro

rig. 8.

Decoraţia pi crată

a bisericii Sf. I an din

Deln iţa.

consider ăm c ă

ac tu ala biseri că a fost ridicata ulterior veac ului
al XV-lea.
De fapt cercetarea arheologic ă a permis datarea precisă a
ansam blului prin descoperirea „În patitl de p ămîn t bătul al
celei mai vechi pardoseli, a imei monede datînd din amtl 1543,
care a indicat, înlătitrînd orice îndoieli, perioada terminării

în prima imagine amplasata la vest de portal ş i despărţita
de celelalte scene prin contrafortul adă ugat25 se poate încă
rec uno aşte conturul unui cal alb ce se detaşează de fundalul
realizat În culoare ro şi e 2 6 . Scena, al cărei subiect pare să fie
In trarea În l ernsalim 27, a fost pictata pe un strat s ubţire de
intonacco, suprap us unui alt strat de tencuială albă28 pe care
sînt vizibile urme de ciocănire, grupate În colţul din dreapta
sus29.
Deasupra portalului, În colţul din stînga, sînt rep rezentaţ i
Sf. Petru cu cheia raiului şi Sf. Pavel30 cu sabia. Amîndoi

construcţiei " 21 .

Odată ce elucidarea problemelor a permis corecta Încadrare a edificiului În epocă, este momentul să supunem d iscuţiei şi decoraţia sa pictata. Cu toate că sonda jele şi decapările
au surprins o seamă de intervenţii, mergînd În profunzime
pînă la structura zidăriei 2 2, În interior n u au fost identificate
urmele unei picturi murale. La exteriorul zidurilor Însă, pe
latura de sud, sînt conservate cîteva scene pictate a căror
importanţa este subliniata şi de plasarea lor, deasupra portalului de miazăz i . Este vorba de patru panouri, puternic deteriorate din cauza „văntielilor rnccesive"23 dar şi datorita inabilitaţilor tehnice, căci prepararea suportului picturii nu se
deo ebeşte cu nimic de una dintre tencu ielile obi şnuite, la
rîndul sau executata negli jent24.
Aşezată uşo r asimetric faţa de intrarea sudică, pictura este
despărţita pe teme prin intermediul unor chenare largi, uneori duble, de culoare ro şie. Cu toate că imaginile sînt foarte
d egradate, se pot rec unoaşte sau băn ui , cele patru sub iecte.

25 Vezi nota 18. Descoperirea, în spatele co ntrafortului din 1710, a
fe restrei ori gin a re, pune în di scu ţie dou ă ipoteze : în momentul executării pi cturii a fost ocoli t go lul acesteia, sau, în vederea pi c tă r ii suprafeţei, fere astra a fost î n c h isă. Ur m ărind modul În care con rrafo rrul a fo st
supra pus stratului pictat, ne Î n trebăm dacă mo nu mentu l nu a fost În
Între gime văruit, în 1710.
26 U rmele unui chen ar
co n t inu ă,
pre vest, a proximativ 0,60 m.
A lă turi de albul de var au fo st fo:osite p ă m Î nturi co lorate roşu ş 1
oc ru.
27 D r ăg u ţ Vasile, op. cit„ loc cit.: „ ... se mai disting restnri. de fig1m
şi siltteta muti asin, ar fi putut fi deci „Intrarea tn Ierusalim". I. D . Şte
făne sc u op. cit., p. 52, crede că e vorba de „Judecata de a poi" .
28 In g. Ion I studor , n o tă cit„ p. 2: „proba 3 strat suport intonacco, sud exterio r faţadă: . .. tenrnia!a este vă mit ă în alb peste care este
mprapus rm alt strat de tenrnia !ă, acoperit şi el rn o zugrăveală lntr-o
mioare slab ocru". Această văruială se re găse şte ş i la scen a de ca re ne
oc upăm, din stînga contra fortu lui , unde „1m strat de vă mia lă albă este
a c operită cu o slabă Cl/.loare ocm" .
29 Cer ce tă ri persona le efec tuate în octombrie 1970 ş i ma rtie 1973 .
30 In privinţa identifică rii sfinţilor , cercetăto rii au păreri diferite:
V. Vătăşianu, op. cit„ p. 772, crede că este vorba de „arhanghelul Mihail
şi Sf. Petru" . I. D. Ştefăne sc u , menţio nează doar poziţia: „pres de lui
(Saint Pierre n.11.J un ange portant l'epee semble monter la garde" (op . cit„
p. 52). Dră g u ţ V., op. cit., loc. cit., re c un oaşte pe „Petru rn cheia ş i
Pavel cu sabia" .
In cadrul com uni că r ii su sţinute la sesiun ea de comu ni că ri a Jn titutului
de Arte Plasti ce N. Grigorescu, În mai 1973 , co nsideram că este vorba
de Sf. Petru şi arhanghe:ul Mihail. Mul ţumim cu această ocazie prof. Vasile Drăguţ pentru indi caţii '.e oferite.

2 1 Idem, p. 10, vezi ş i nota 19. C u a l tă ocazie (R . Heitel, rap. cit.,
p. 9) se pre c izează că: „procesul de edif icare a monumentului a f ost 2n raport w proporţii.le sale - îndel1mgat (î 11tre 25-40 ani)" .
22 Arh. Marina Iliescu, mem. cit., p. 5; „Întreg peretele de no rd a
primit, În exterior şi interi.o r, ca de altfel tot interioml bisericii, un tidaos
ele tencuieli w fra gmen te de ţiglă ill grosime de 8- 15 cm". Este exclu să
deci posibi litatea surprinderii , prin so ndaj e, a altor suprafe ţe pictate.
23 Casia n Labin , Ion Neagoe, Mircea Iliescu, Referat în urm a dep '.asă rii efectuate în perioad a 1- 3 martie 1973 la biserica Sf. Ioan din
Deln i ţa, arhiva DMIA.
24 !n urma analizei tencuielii (in g. Ion I studor, notă internă nr. 66,
arhiva DMIA, 1974) „se co nstată pre zenţa a 1111meroase mi buri de va r".
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poartă

cîte o carte În mîna stîngă 3 1. Panoul are un chenar
dublu, Întocmit din linii ro şii de l ă ţimi diferite, iar sistemul
compoziţional se bazează pc cea mai s implă simetrie, insistent
urm ărită şi cromatic. Cei doi sfinţi. se detaşează p e fundal
(culoarea acestui a este ocru), Petru fiind îmb răcat Într-o
mantie albă ale cărei falduri sînt Întărite prin accente de
ro ş u , iar Pavel poartă o mantie roşie cu fald urile albe32.
Oprindu-ne la desenul figurii lui P etru - singura ce permite aprecierea po s ibilităţilor artistice ale pictorului - trebuie
să menţionăm coafura de tip preo ţe s c catolic, redată prin
aşa-numitul sistem al „solzilor de pe şte " , care poate arg umenta caracterul popular al acesto r rep rezentă ri , sublini at şi
în cadrul studiilor anterioare33.
Scena centrală este reze rvată unei deosebit de sugestive
Răstigniri34. Î ncadrată de Marta şi Ion35 îngen uncheaţi, crucea
- trasată În aceeaşi culoare ro şie - suportă trupul torsionat
al lui Isus. Şi aici, Într-un sistem compo z iţional piramidal,
prim ează un simetrism popular, simplu.
P anoul Răstignirii este delimitat precis, printr-un chenar
ro ş u , foarte lat. Delimitarea este cu atît mai v i z ibilă cu cît,
ea pre zintă şi o diferenţă de relief a tencuielilor, sub acest
strat fiind plasat un strat de tencuial ă mai gros decît În cazul
celorlalte scene. Deci nici aici pelicula de culoare nu se aşa za
direct pe tencuiala originară.
Urmă torul subiect, spre est, În colţul din dreapta deasupra portalului, înfăţi şează dou ă sfinte neiclentificate 36 , În
picioare, În rugăci un e. Este de obse rvat acee aşi alternare a
culorilor care, În ciuda compo ziţiei rigide, i zbuteşte să obţină
o ritmare cromatică. Stratul de pictură, deplasat de p e supo rtul să u , l asă să se vadă în co l ţul din stînga sus, o zo nă mai
mare clin tencuiala peste care a fost aşezat.
Cu toate că „s-ait ef ectitat sondaje, prin d ecapare, În continuarea suprafeţei pictate ... m t s-au mai s1,,,rprins t4'rme d e
pictitră "37. Rămîn e deci să di scută m aceste scene ca un Întreg
şi

nu ca detalii ale unui ansamblu3a.
Urmîncl relaţiile stabilite prin Încadrarea arhitecturii edificiului în secolul al XV-lea, cercetătorii au a juns la conclu zia că şi pictura exterioară trebuie atribuită aceluiaşi secol.
Recenta datare a monum entului, prin intermediul monedei din
1543, ne-a făcut să consideră m că aceasta este, aproximativ,
epoca de încheiere a lucră rilor de arhite ctură. Identificarea
arheologică a unui incendiu39 care - ţinînd seama de
datarea, prin inscripţie, a tavanului pictat - nu a putut avea
loc decît înainte de 1613 , precum şi ex istenţa unui alt strat
de tencuial ă, sub panourile pictate, ne conduc la concluzia c ă
3 1 Indiciu p reţios pentru recun oaşte rea Sf. Pavel.
ei d i apostoli
sl nt reprezentaţi d e asemenea î n biserica d in Ne 111 şa ( ibiu), Re111etea (Bihor), Du111it reni (Bihor) , G himb av (Co vasna) ... Pentru atribute ş i .amplasa rea sceneior vezi: V. Dră guţ, Icono grafia picturilor murale gotice dm
Transilv ania În „Pagi ni de veche artă românească", II, Buc. , 1972, p. 79.
32 Este de m enţio n at gama simpl ă şi modalitatea ru stică de alternare
a culo rilor.
33 Va ile Dragu\, op. cit„ p . 89.
34 La Mih ăi leni au fo st descoperite pe latura de nord, în interio rul
navei, fragmente di n Legenda Sf. Ladisla1t şi, apro ape comp:etă, o R ăs
tignire. Diferenţele stilistice, detaliil e co mpoz i ţ io nale, precum ş i amăn untele
vestimenta\iei ne co nduc la co ncl uzia că pictura de la Mih ăi leni este
anterioară cele i de la Del niţa . La Feliceni, anul acesta au fost decapa te
tencuielile cc aco pereau, pe Cap vesti că a arcului trium fal, o Coborîre de
pe cmce (?) şi lnchinarea magilor. Ad ă u gî nd acestora deja cu no cutele
picturi d in bo lta corul ui bise ricii din Armăşe ni , precum ş i cele mai noi
de coperiri de la Porumbenii Mari ş i Cr isturu-Secuiesc, co mp '. etăm pe
~aza d ate i r existente . nu 11 ărnl n: onume nte'.or cu deco raţie pi ctată din
jude1ul H argh ita.
35 V. Vătăş i anu , op. cit„ loc cit. : „aici e reprezentată răstignirea împreună w fi gurile Mariei, a Magdalenei ... "; V. Drăguţ, op. cit„ loc. cit„
rec unoaşte pe ,,fs1ts pe crnce între Maria şi fon ". Av :nd În vedere că.;
iconogra fic, Io n este mai frecvent Înt:lnit, credem la rîndul nostru, ca
cel de-al doilea personaj, alături de Mar ia, este Sf. Ton. Pentru reprezenta rea Răstignirii î n pict ur a t r ansi lvăneană vez i şi V. D r ăgu ţ, !conografia .. „ p. 35 , 71 - 72.
36 Este probabil ca sce na să reprezinte do u ă dintre mironosiţe, în
rugăc iun e. în ap ropi ere a biser ici i din Delniţa, l;t biserica di n R acu (Sa tu No u, ju<l . H argh ita) , cu ocazia l u c rări lo r de restaurare au fost scoase
de sub ten c uială d ouă scene pictate '. n in terio ru l navei, pe feţele vestice
ale arcul ui triumfal. Se remarcă aceeaş i gamă crom atică, acelaşi simetrism
popular, vizibil , la sud, unde se conse rvă, în ma i bune co ndi ţii, ima~inea
a două sfinte (vezi fot şi În, Uj elet, 13, 1973, p. 6). Rea mtn tLm
că f ragmcnte de pictu ră e x terioară au fo st su rprin se şi pe latura de su d
a nave i.
37 Casian Labin , Ion Neagoe, Mircea Ili escu, ref. cit„ p. 1.
38 Bibliografia anter i oară a bise ri cii din Delniţa, considP ră sce nel e ca
părţ i conservate a le unui ansamblu dispărut (vezi şi V. Drăguţ, op. cit„
loc. cit.).
39 R . Hei tel, rap . cit., p. 10: „ .. . nivelul de ră 1 care l pardoseală la
1t11

moment dat: incendiată . orietun înai11te de amtl 1613., ," .

FiJ!. 9. Sf. Petru (detal iu).

a existat o dista nţă , În timp , Între terminarea bi sericii ş1 pictarea ei, distanţă ele cel puţin o jum ă tate de secol.
In acest sens este de re ţinut că, dup ă victoria turcilor în
1526 la Mohacs, a început, în Transilvania, un lung răz boi
Între pretendenţii la tronul Ungariei: Ion Zapolya şi Ferdinand
de Habsburg. După tratatul de la Oradea, În 1538, moartea
lui Ion Zapolya şi Încoronarea „principelvti copil Io an Sigismund s1.t b regen ţ:a mamei sale l sabella"40 noii pretendenţi redeschid conflictul. Alături de Ferdinand de Habsburg, pretenţii la tronul Transilvaniei au de asemenea şi Gheorghe
Martinu zzi, Paul Bornemisza, Emeri c Balassa şi Ştefan Mailath, acesta din urm ă avînd, în 1540, şi sprijinul secuimii 41.
Luptele interne continuă şi după 1541 antrenînd inte rvenţi a
trupelor turceşti, muntene ş i moldovene care sp rijină partida
conducătoare rep rezentat ă de Ioan Sigismund şi regina Isabella. În urma dietei din Se beş, În cadrul cărei a Ioan Sigismund a fost silit să ren unţe la tron4 2 , a Început În Transilvania o cupaţi a habsburgică. Reîntorş i , dup ă cinci ani, În ţară ,
Ioan Sigismund şi mama a Isabella preiau - Încă o dată tronul, dar ciocnirile armate cu trupele hab burgi lor continu ă
pînă În 1570 cînd se Încheie, la Speyer, În condiţi i grele, tratatul Între Ioan Sigismund şi împăratul Max imilian43.
Prezentarea, extrem de s uccintă, a s itu aţ iei din Transilvania în prima jum ătate a veacului al X VI-lca, trebuie Înţel easă
în strîn să legă tur ă cu p ăturile, mai mult sau mai puţin avute
ale secuimii deo arece aceştia, participau la toate campaniile
avînd: „de mai multe secole rostitri militare importante ... "44 .
Înţelegîncl astfel motivele În tÎr zierii de aproape trei
decenii - a lucr ărilor ele constru ire a bisericii clin Delniţa,
4

0
41
42

Iswria României, voi. II, p. 932 .
Ibidem, p . 639.
Ibidem. Pentru analiza acestei peri oade vezi ~1 Mariana Beldie,

op. cit., p. 60.
43 Istoria lfo mf'miei, voi. II, p. 935. ,
44 Ibidem, p. 938.
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f'ig. 10- 11. Sfin te necunoscute.

analizăm momentul
pictării exterioare a

pentru a observa dacă el coresp unde ş1
edificiului.
Astfel În 1540, secuii îl ajută pe Ş tefan Mailath în încercarea sa de a obţine tronul 45. De asem enea, în această p er i oa dă
s-a produs o „răpire treptată a libe rtăţilor de care ţărănimea
se bitcurase pînă atim ci. Aceasta a provocat mişcări de Împotriv ire citm a fost răscoala secuilor din 1562"46 .
C u to ate că dieta din Cluj proclamase, în 154347, principiul libe rtăţii religioase, secuii aveau serio ase n e mulţumiri
politice (poate şi religioase), care îi conduc la răscoala urm a tă
de o „crîncenă represi1me ho tărîtă în dieta de la Sighişo ara" 48,
represiune ce a cuprins mai ales zona din jurul Odorheiului
unde, În aprilie 1562, se s trînseseră oştile răsc ul aţil or.
Situaţiei politice a voievodatului, tipi că anarhiei feudale,
îi corespunde o diversificare a ideilor religio ase căci, concomitent cu p ătrunderea ideilor Reformei Încă din 152049, apar în
Transilvania o seam ă de alte curente: sacramentarismul, antitrinitismul (socinianismul sau unitarism, mai tÎrziu) şi anabapti.smul. Dirntre aoestea anuirtr~niui.smuJ „s-a răsp îndi t cit o
putere nestăvilită . lnmşi Francisc D avid, episcopul ref ormat,
iar apoi chiar principele Io an Sigism.1.md ajunseseră adepţii
antitrinitismului" 50.
Să ne imaginăm, pentru moment, că În această conjunctură politico-religioa să pictura de la Delniţa ar avea rostul
să combată propaganda Refo rmei51, să s tăv ilească ideile antitrin. tarienilo.r, aşa cum În Moldova aceleiaşi ep oci, pictura
ex terioară avea, alături de semnificaţiile antiotomane, şi un
caracter antirefo rmist52. In acest context s-ar putea explica
?Oa te, apariţia scenei „ Răstignirii " la Delniţa . Nu putem
.ugumen ta Î nsă iconografi a celorlalte scene.
45
46

47
48
49

50
51

52

Spre deosebire de Moldova, unde puterea politică era
centr ali zată, iar programul politic urm ărit consecvent, unde
biserica, s u sţinută ele domnie, afirma - prin mijloacele sale
de pro.paganclă - aceleaşi idei, În Transilvania, secuii aveau
- în secolul al XVI-lea - o situa ţi e dificilă : drepturile lor
sînt treptat uzu rpate, luptele politice interne îi lipseau de o
conducere unitară, iar din punct de vedere religios ei rămă
seseră izolaţi, catolici, În timp ce se oficializa Reforma.
Ajunşi În pragul r ăscoalei , puteau oare sec uii din Delni ţa
- hă rţuiţi Între campaniile militare ale lui Ioan Sigismund,
Ş tefan Mailath sau E meric Balassa să se ocupe de pictarea
bisericii lor?
Revenim acum la argumentele menţionate În paginile anterio are: surprinderea unui alt strat de tencui ală, sub stratul
de pictură şi identificarea arheologică a unui incendiu care
a avut loc Între 1540 ş i 161353, două indicii care pledea ză
- alături de celelalte - că pictura de la D elniţa nu este
contemporan ă cu terminarea bisericii. Ince ndiul, care ar fi
lăsat urm e vizibile şi asupra pict urii de la D e lniţa (dacă la
acea d ată ca era executată) , n-a putut avea loc clecît cu
ocazia a două aqiuni represive: cea din 1562 sau cea clin
1575. În 1575, probabil a traşi de promisiunea repnm1rn
drepturilor anterioare, secuii din Ciuc se alătură lui Gaspar
Rekes în lupta acestuia cu principele catolic Ş te fan Bathory 54.
Bathory cîştigă „o biruinţă decisivă în htpta de la Sînpau l,
În acele părţi, cl iipă care s-a ră z bunat rnmp lit asupra aderenţ·ilor lui Bekes"55.
Oricum În să, la acea dată, pictura de la Delniţa nu
exista. Ea nu a putut fi execu~ată decît într-un mounent În
care po ziţia politic ă a secuilor a redevenit puternică, cînd ci
îş i recîştigă drepturile ce le acorda, de secole, o s ituaţie
privilegi ată În voievodat. Or, re c unoaşterea secuilor ca
forţă dependentă direct de puterea centrală are loc abia
dup ă suirea la tronul Transilvaniei a principelui Gabriel
Bethlen, În timpul domniei căruia se manifestă „tendinţa de

Tbidem, p . 892.
Ibidem, p. 639.
l bidm1, p. 892.
lstoria Rrm:âniei în date, Bu c ure ş ti , 1972, p. 120.
!Sl'oria României , vo i. II, p. 893.
Tbidem, p. 1035.
lbidem, p. 1 036.
Vasile D ră <; uţ , f-!1t>nor , Bucureşti , 1973.

53
54
5~

R. Heitel, mem. cit„ p. 5.
Istoria României. vo i. II, p. 941.
lbidem.
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a se constitvti o p ătitră militară care să stea la dispoziţia pitterii centrale", iar „majoritatea ostaşilor au fos t recrutaţi din
rîndurile ţărănimii şi ale semilor de rînd" 56. Gabriel Bethlen
re d ă secuilor privilegiile anulate, gest sufi cient de important
p entru ca - În semn de rec uno ş tinţă - numele să u să apară
în tr-o bi seri că secuiască avînd a lături şi titlul de: „serrenissimi
principis D ei Gratia Sirnlornm comitis"57, inscripţ i e pictat ă
pe tavan ul de lemn al bisericii din Ghelin ţa .
Situaţia speci al ă a secuilor în voievodat la încep utul veacu lui al XVIII-lea, se poate lesne de cifra ş i din lu cr ă rile
efect uate asupra bisericii Sf. Ioan din De l niţa, căc i odată cu
tavanul pictat, sau curînd dup ă aceea a fost co nstruit zidul
de incintăSB.
O altă condiţie care a contribuit la apariţia picturii exteri oar e, la Delniţa, a fosit şi perm ainenta l egă:tu1r ă ou clerul
catolic, mai precis cu un a di111tre p uţindc formaţiuni mona;s nicc care m ai rămăse e"ră canoli1oe, Îin T1r ansi1lva111:·a: la numai
6 km de biserica de care ne oc up ăm , m ă n ăs tirea franci sca n ă
din Şumuleu a permis p ăs trarea unui spirit catoli c şi , mai
ales, a oferit pictorilor modelele de care aceş tia aveau nevoie.
Dar s ingură, legă tur a cu clerul catolic nu ar fi putut conduce
la apariţi a picturii exterioare; Însăşi mănăstirea din Ş umuleu
nu avea, ca decor pictat , decît o singură scenă, a R ăstign irii59.
Reîntoarcerea la iconografi a anter ioa r ă R eformei a fost
favorizată tocmai de politica de atragere a secuilor, defin itorie
pentru domnia lui Gabriel Bethlen, politi că ale c ă re i urmă ri
se pot citi, cu u ş urjni:ă, din Însăşi isto.r.ia bise.rici·i Sf. Ioan din

La aceeaşi interpretare se poate ai unge ş1 pnn anali za
sce ne! r p ictate: triumf ul (In tra rea în Ierusalim), gar anţ ia
(Vi a ţa ele apoi rep rezentată de P etru, p ăz ită de Pavel),
credinţa (Răs tignirea ) ş i implorarea ( ru găc iun ea celor do u ă
sfinte).
Alegerea acestor subiecte clin iconografia genera l ă pare
dec i să argumenteze intenţiile picto rului care picta Într-un
mom ent triumfal (pentru cei oficial Împiedicaţi , de la relig ia
ş i drepturile lor, momentul reven iri i echivala cu un triumf),
pe care îl dorea etern instaurat (ap elează la imaginea Sfinţilor P etru ş i Pavel, În ace t scop) , ca şi dreap ta cre dinţă în
jertfa lui Christ60.
Ţinînd

*

seama de conf i g uraţi a inte rn ă a voievodatului
Transilvaniei, la Începutu l secolului al XVII-lea, picturi le ele
la Delniţa „ prezintă un interes excepţional " 61, ele demonstrează cum dup ă aproa p e un veac ele la Reform ă se
revine la obiceiuri vechi , Încă neu itate, revenire cc semnifică'.
ş i o m ag iază privilegiile politice acordate Întregii secuimi.
„Factura go tică" transmisă prin intermediul altarelor se explică astfel, prin revenirea la singurele exemple arti stice păs
trate, mai vechi cu aproape un secol, clar mai ales este argumentată tratarea „eminamente populară" a scenelor pictate
prob abil de către un zugrav loca lnic62.
în Încheiere, con s iderăm deci că, venind în continuarea
celorlalte lu crări executate În primele decenii ale secolului al
XVII-lca, pictura bisericii Sf. Ioan din Delniţa63 treb uie înscris ă În limitele acelei aşi perioade.

Delniţa.

°

6 Con ciliile catoli ce ale papalităţii co nd amnau, î ncă din 1540, Refo rma . Răm aş i !ii legătură cu ideologia catolică, secu ii nu puteau să nu
co n idere cato li cismu l decîr ca sin gura c re din ţa dreapta.
61 I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 52.
62 V. Drăguţ , Picturi numde . .. loc. cit.: „tratarea, de factură gotică
este eminamente poptâară" .
63 Reluăm succint d atări le propuse în ac tualul studiu : 1520- 1540
construirea bisericii; 1610- 1620 refacerea ei, executarea t avanu lui pictat,
picta rea ex terioară a celor p at ru scene descrise ş i construirea incintei; 1710
renovarea bisericii: tencuirea i nter i oa ră ş i „întă rirea" z id uril or cu co ntrafo rturi noi; 1760- acope rirea pi cturilor (vă rui te poate î n 1710) cu un
pridvor. Pi ctu ra de la el ni ra a 1·ă 111a s vă rui tă pîn ă î n anul 1935 - 1941
cî nd "pridvorul" a fo st demolat.

56

Istoria R omâniei, voi. III, p. 148.
I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 38 : jnscripţ·ia Cttprinde numele prinţ11l11i G2briel Bethlen, comite al secuilor: Renovatttm. hoc templwn 1628,
temP_o.r;, serren~ssii:ni P!incif!i (s) Gabrielis B et~l.;n Dei Grntia (S)iettlomm
comLtts . Ream1nl!111 ca p eri oada a fost denumita „ ren aş terea populară maghiară" (Va mszer G. op. cit. , p. l 5 şi Keopeczi Sebestye n ] 6zsef, op. cit ..
p. 490) ş i num a i cu acest ens pre lu ă m , la rîndul nostru, term enul.
·
58
R. Heitel, rap. cit„ p. 11 : „o monedă datată Î1l anttl 1623 , des cope rită la nivelztl constrnctiv iniţial a p recizat într-1111 mod sig11r datarea sa În prima j1tmătate a secolttlni al XV I I -lea".
59
Balogh ]olan, A 7. erde/yi renaissance, Cluj, 1943 I p. 124- 125.
Această pi ctură a di pă ru t În secolul al X IX-iea.
' '
57

Fig. 12- 13 . Detalii din pi ctura interioară de pe fa\ada ve cică a a rcului triumfal al bisericii din R acu (foto Liana Tugearu).
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DATAREA PICTURILOR MURALE DE LA PARHAUŢI*
BOGDANA IRIMIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di s:::rio din Părhăuţi (jud. Suceava) a fo st construită de
ma.r.ele loigofăt Gavri l Tooru şan 1 În timpul domniei lu.i Ş te
fan IV cel Tînă r (1517-1527). L ucrările de cons tru eţie a u
lu at sfî rş it în an ul 1522, iunie 15 - după cum indi că in scr ipţi a slavonă2 în piatră, de pe faţada vesti că a monu men tului.
A,cest e·difici u de cult, c onsirriu~t din p:.aor ă n efinisată (apar
că răm i z i la bo lţi şi arcadele pridvorului), cu exteriorul deosebit de sobru, lipsit de decoraţie, reflectă epoca de deplin ă
a utoritate a marilor dregă tori din sfatul domnesc În anii de
m inorat ai lui Ştefan ce l Tînăr, fii nd şi cel mai reprezen tativ monument de arh itec tur ă clin această perioadă 3 .

Biseri ca, cu planul dreptungh iula r

şi

absida altarului de-

c r oşată sem i ci r c ul a ră, include: altarul (boltit cu semicalotă),

naos ul şi pronaosul (încăperi acoperi te cu cîte o ca lotă pe·
a rce piezi şe moldoveneşti) şi pridvorul deschis (boltit cu un
semicilindru transversal pe ax) cu clopotniţă.
O cercetare de detaliu asupra ansamblului de pictură de
la Părhăuţi nu a fost Întrep rin să pînă în prezent 4 .
Data zugrav1ru bisericii nu este menţi onată în vreo 1nscri pţie.
Asupra acestei probleme a u existat urm ătoa rele opinii:
Wl. Podlacha5, Gh. Bal ş 6 , prof. I. D . Ş refa nescu7 şi
P. Henry8 - În urma analize i stili stice - au considerat că
biserica a fost z u grăvită În anul 1522.
Prof. V. Vătăşian u 9 cons ide ră că biserica a fost zugră
v i tă clupă an ul 1522.
S. UlealD datează picturile în perioada 1539-1540.
1n analiza noastră, avînd ca obiectiv stabi lirea datei de
z u grăv ir e a bisericii, am pornit de la : 1. anali za tabloului votiv care ca tehnică şi factură datea ză din perioada în care
s-a u z u g răvit altarul şi nao sul; 2. stab ilirea limitelor perioadelor În care biserica putea fi z ugrăvită, urm ă rind cronolog ic activitatea logofătu lui Gavril To tru şan din doc umentele
de cancelarie, din cronici şi din in scripţiile pietrelor de mormînt ale familiei sale care se găsesc În pronaosul şi naosul
bisericii; 3. concluziile a u fos t formulate În urma analizei
program ului iconografic şi a caracterelor stilistice ale p icturii
de la P ă rh ă uţi În raport cu ansamblurile de picturi murale
din Moldova clatînd din secolele XV-XVI.
Coroborîncl datele furnizate de documente, putem alcă 
tui biografia lui Gavril Totruşan. El a mo ştenit sa tul Păr
h ă uţÎ (Parh ovţii , În seoofol XVI) Înitr.e ahe saue de la vamqul An j'.inoo b ă L11uit a fi ta·tăil să u vttr•eg 11.
Pietrele de mormînt ale vameş ului An jinco ( + 1494) ş i

• Ani : lul de Ja ţă reprez i ntă te xtul dezvo ltat al pri~1ei p ăq. i din
co 111 urn care a noast ra Datarea şi sem 11ificaţia picturilo r murale ele la
P cirh ă uţi, s u s \ i nut ă la Sesiunea anuală de co 111uni că ri ş tiin ţ ifi ce a Direcţ i ei
111on umentelor isto ri ce şi de a r tă din 14 mai 1974 .
1 Co nfor111 tutu ror inscrip\iil or slavone (pisa nia bisericii , pietre:e de
111 or111 :nt) ale biser icii din Părhău ţ i , numele ctitorul ui este Totru \an şi nu
Tr ot u şa:1 cum s-a : n ce tă\ enit În majo ritatea .l ucrări lor referit0are :a bise ri ca in di sc u\ie.
2 Traduce rea in sc ripţ i ei slavone este următoa rea: „Cu v rerea Ta t.·,i/ui
şi Cit ajutoml Fitt!tti şi Cit siivîrşirea Sf. Duh, ro/ml /ni Dum11ezrn.' pan
Gavril TotrttŞctll lo go fă t, a zidit acest hram în 111tmele t:uturor sfmţi/ M
l"tre au strălu ci t: În toată lumea peutrn rugăci1t11ea sa şi a cneaghinei sa 'e
A11,1 în zile!e b!a goslovicu!ui şi de H ristos iubitoru!, Io Ş tefa11 Voievod în
anul 7030 ( = 1522), luna iunie 15" . Aceeaşi tradu cere la E. Kozak , Dic
fn schrif ten aus dcr Bnkovi11a, „Epigrnphi sc he Beitră ge zur Quel.enkunde
des Landes und Kir chengesc hi chtc" , l , Viena, 1903 , p. 51- 58; Gh. Bal ş,
Bise ricile liti ~·1 e fa11 cel Mare, „BCMI ", nr. 43 - 46, 1925, p. 180.
3 I n ti mpul ani lor de min orat ai lui Ştefan cei Tînăr , are loc proce ~~il de î ntă rire a boierimii moldovene (I ulia n Ma rinesc u, Bogdan al
fi f-/ea cel Orb, Bu c ureş t i , 1910; I. Mi nea , Complo11.tl /;oieresc co 11t ra !1ti
$t.e/Zi11iţă llo d11 , „Ce r c etă r i istorice", an IV, l aşi, 1928,. p. 1~ 8.- 2 1 9; H.
Ursu, Dom11ia lui S tefă 11iţă Voievod (Zece ani di n istoria pol1 t1că a Moldovei), Clu j, 1940; N . G ri go ra ş, Ştefa11 Vodă cel Tî11ă r şi . L1tca Arbore.
„Anuaru: JnotÎLuLUlui de i torie ş i arh eo·ogie A. D. Xen opol", an IX,
1972, p. 1-27)
In ace a ~.tă perioada, marii dregaw ri au ridi cat capele pe l î n gă re şe
dinţe '.e lor, a rfe l: bise rica poste:r i: ul ui Cos111a Şa rp e de la V:l 1eni-Ro 11a1~
(1519) , bi serica vistierniculu i ]ere111ia dev lav B.r ărti ş te ni -Ne a mţ ( 152 ~) ~1
biserica mare.lui l ogo făt Touuşan de la Parhau\I (1522). ~~· rrnele doua b~ 
serici au su/'erit 111odifi cari ca re au sc himb:lt :n parte î nl· aţ1 p re a lor ong ina r ă. Biserica de la P a rh ău \i . prez.intă . un deosebit interes prin ~ rhirec
Lura sa o ri g inar ă, deoare ce aici a lost introdu s pentru pnma d ala pridvorul deschi cu clo potni \.a deasupra, inovaţie adoptat:\ u:te rio r de 111e ş-

terii cons tru cto ri din timpu l lui Pe tru R a.reş (bi bl iogra fi a pen tru biseri ca
de la P a rh ăuţi la N . Stoicesc u, Bibliografie privind mo111tme11tcle fe1tde1le
din Moldova, „Mitropolia Olteniei ", an XXI, nr. 9- 10, C rai ova, 1969;
menţ i u ni im portante în ce priv eşte arhitectura la
h. Ba lş, op. cit„ p.
178-- 180 ; G r. Ionesc u, Istorici arhitect"'rii în Româ11ie1, I, 1963, p. 355;
tstoriu artelo r pl<istice în Nomâ11ia, I, 1968, p. 336).
4 Bibliografia referitoare la pi ctu ri:e 111urale de la Pa rh ă u ţ i: I. D.
Ş tefă ne sc u, L'evol1ttio11 de la pei11t1tre religieuse e11 Bttcovin.e et eu Mo ldavie j1tsq1ia1t X ! X-e siecle, Texte, Pari s, 1928, p. 101 - 103; idem ,
L'arl b;1zcmtii1 et l'art iombanl e11 Tram ylvanie. Peintm·es murales ele la
Valachie et ele la Molelavie, P aris, 19 38, p. 113 - 121; V. V ă taş i a nu, Istoria artei feud ale în ţă ril e româ11e, I, 13 u c ur eşt i , 1959, p. 838 - 839; fstona arte.'or plaSll:ce in R omânia . .. , p. 365.
-a arirmat ca: „Ma lgre /a co11fusion des to lls et la des1:m ctio11 des
fig1tres, le caractere mediocre ele l'exec1ttion ressort assez claireme11t" (I. D.
Ş teră n escu, L'evol1tlio1 1 .. .). In urm a cerce tă ri i de te ren, fa ce 111 ur mătoa
rele o b se rv aţii: progra111ul ico no grafi c ş i c alită\. ile stili sti ce ale pictu rii pot
fi identificate. Registrele superioare sî nt 1nnegrite de str atul de fu111 depu s,
dar num ai În alta r şi nao,.. în registrul de jos al n•ao ul ui, PL1 <1ai fig uril e
sf'in\il or Teodor Tiron ~ i Teodor Stratilat (nord ) şi chipu; st'. Ioan Boreză t o r u l (tabloul votiv) au fost repi ctate. Frescele ce:e 111ai bine co nserva te se află în pr naos. Aici, unele fi guri de sfinte rnuce ni\ e (nord) şi
fig ur a sf. P avel au w fe rit r e pi c tă ri. în pridvor, pe bo.ta semi c i l indri că,
dou:î regist re din cele trei dedi cate Vieţii sf. Nicolae au fost repictare, respecLÎndu-se di s p oz i ţ i a iconogntfică ori ginaril. Aceast:i LL!Lim ă inte rvenţi e
- În prid vo r - a a vut Io• probabi l la înce pu t ul s~co: u lu i a l XIX-iea
cînd biserica a fo t re co n so lida tă . Picm ri le 111 ural e pre zi nt ă rea le calita\i
anisLi ce necesitÎnd o cercetare 111in uţi oas:l .
5 WI. Podlacha, Malowidla scieune w cerkwiac Bukowiny, Lernberg,
19·12, p. 171 - 174; idem, \.fl cmdmalerei in dm griechischorirnt·alischw Kirchrn i11 cler Bukowi11a, „Bu letin de la societc polo naise pour .l'avance111 enL
des ~c i e n ces", l 91 J, p. 47- 48.
6 Gh. Balş , op. cit., p. 26 4- 265.
7 I. D. $te f:lne cu, L'evo!1ttio11 . . . , p. 86
B P. Henr y, Les eglises de la Moldavie clit Nord des origi11es ,; la fi11
du .\'V f-e siecle - Architecwre el pei11tnre, Tex te , Paris, J 930, p. 179 .
9 V. Vă t aş ianu , op cit„ p. 838- 839.
lO S. Ulea, Dalarea ansambl1tlui de pictu ră de la biserica Sf . N icolaeDorohoi, „SCIA, se ria ana pl as ti că", an I, nr. J, 1964, p. 79 ; nota 33.
11 Dowmeme privind istoria R omâniei, vearn/ XVI. A. Moldov a, I,
1953 , p. 126- 328, doc. nr. 294 : M. ostac hescu . Do cttll'lwlefe moldove11eş1i de i Bogda11 Voievod ( 1504- 1517), Bu c ureşti, 1940, p. 142- 144
ş i 149- 159.

foig. l. Vedere din spre vest asupr a bi sericii di :1 Părh ă u ; i.
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Mariei ( + 1506 7), mama lui Totru şan, se găsesc În pronaosul
bisericii 12•
Boier moldovean de frunte, Totruşan a av ut funcţiile de
spăta r II căt re sfîr şitul domniei lui Ş tefan cel Mare 13 ş i v istiernic 14 în timpul domniei lui Bogdan al III-lea. între anii
1508 (decembrie 15) - 1515 (decemb ri e 21), el poartă ti tlul de mare v istiernic 15. În timpul domn iei lui Ştefan cel
Tînăr, Totru şan oc up ă înalta funcţie de mare l ogofă t al
Moldovei, Între anii 1516 (decembrie 10) 1523 (martie 25)16.
Biserica ridic ată În vara an ului 1522 reflecta perioada de
<le plină ascens iune soc i ală a ctitorului.
In pisania bisericii, este menţionată ş i cneaghina Ana
(v. nota 2). Dar aceas ta a decedat În an ul 1521 (decembrie
2) ş i a fost înh um a tă în pronaosul bisericii înainte de terminarea lucrăr ilo r de const rucţie 17. Decedată la data cînd
s-a z u grăv it biserica, conform u z anţei, cneagh ina Ana nu a
fo st z u grăv ită ală turi de soţul să u În tabloul votiv.
F runt a ş al opo ziţiei boi e re şti faţă de Ş tefan cel Tînăr,
Totru şan a fost în lăturat clin sfatul dom nesc În primăvara
.anulu i 1523 18. Amestecat în complotul organi zat În ap rili e
1523 , el este Întemniţat, iar În toamna ace luiaşi an s-a refugiat probabil în ţăr ile vecine 19 . Potrivit ob ice iului, Ştefan
cel Tînăr a confiscat aver ile l ogofă tului „v iclean", deci . i
curtea boiereas că de la P ă rhă uţi .
În baza acesto r date, obţinem o primă perioadă În care
se puteau executa lu c ră ri de decorare a bi sericii: vara-t oamna
an ului 1522, ştiind că bisericile nu se z u g răvea u iarna.
Totru şan a revenit În Moldova fiind am intit În documente Între anii 1530 (august 22) - 1537 (ap rilie 30), dar
abia la 7 martie 1531, P etru Rareş i-a restituit averile Între
care figurează P ărh ă u ţii 2 D. în această pe ri oadă, Tot ru şan a
ră mas printre boierii de frunte ai Mo ldovei deoarece a
ocupat loc ul al doilea În sfat - fără titlul de mare logo făt şi a obţinut numeroase averi: satele Costîna, Berin deşti şi Tocle re ş ti (tin uturi Învecinate cu P ă rhă u ţii ) , D umbrav iţa (sat situat la sudul aşezări i o r ăşeneşti Baia), ţin utul
Iasnoveţ ul din Orhei şi o v ie la Cotna ri21.
în anul J 53 '1 , To tru şan ş i hatmanul M ihu s-au num ă r at
p rintre principalii trădători ai lui Petru Rare ş. E i a u purtat

'[lzj
;/

I ./.
I'

ri g. 2. P l;inu l biseri cii d in

P ă rh ă u \ i , dup ă

R o·n

Vig. 3. Pi 5an i;i bi seri cii din

tă rfe r .

P ă rh ă uri.

Fig. 4. Pi atra de mo rm înt ;i Ani siei, f iica lui Ie re mia Mur g ul eţ.

12 E. Kozak , op. cit .; R epcrlorinl monumentelor şi obieaelor de artă
din timpnl /ni ,5tefa11 cel Mare, Ed'. Academi ei R.P .R ., l3 uc ure şt:i , 1958, p.

260. A vînd î n vedere vechimea mo rmintelor a nterioare actu alului edificiu
de cul t, N. Iorga (Nea1111tl românesc în Bucovina, Bucu r eş ti 1905, p.
63-- 64) a emis ip oteza - uit a tă ulteri or de ce rc e tă to ri - că, pe loc ul
bisericii ridi rnte de To tru şa n În 1522, ar fi fo st o a ltă b i se r ică al că re i
cr itor va fi fost v ame ş ul Anjin co în timpu l :ui Ştefa n cel M a re (145 71504) . Cer c et ă ril e arhe o'.ogice :u adu ce info rma ţ ii intc ~ e s a nt~ asupra acestel
probl eme.
13 I. Bogd an, Dornmrntele lui Şce fa11 cel Mare, II (1493- 1503), 13u u re ş ti , 191 3, p. 467- 468 .
14 M. Co5tă c h e sc u , op. cit.
1s Iu li an M;i rin esc u, op. cit .. p. 11 1- 11 2; M.
'05 tă c h e sc u , op . cit·„
p . 14 2- 14 5 ş i 495- 496.
La 22 ;iugust 1516, To tru şa n d ăruieşte un epit;if mănă s tirii Voro ne\,
epi t;i f ;ifi at În prezen t l;i muzeul mă n ăstirii Putn a (M;iri a An a Mu sicesc u,
Broderia me dievală româ 11eas că, Ed . Mer idi ;ine, Bu c ureşti , 1969, p. 36).
16 M.
o s tăc h e cu, op. cil. Este m e n ţio n a t cu fun q ia de logo fă t în
documente '. e cancel ;iriei (D!R , A . Moldova ; XV I 1 (1501- 1550).
17 E . K ozak, op. cit. !n nrnjoritatea I Ltc ră ri lo r care s- a u ocup;it de fami li a lui Tot ru şa n , s-a a fir mat că soţ i ;i s;i An ;i ;i r fi fo st fiica lui Lu rn
Arbore. În urma in fo rm aţi il or din docu mente , am st;ibi lit că Ana nu ;i
fos t fii ca p î r c ă l a bulu i Luca Arbore deo;irece An a /\ rbore t răia în a nul
1576 (D IR. A . Moldova, XV l/J, p. 72) ş i a fost - sau era î n că - so1ia co mi , ului Pbxa (DIR. A. Moldova, XV I J, p. 14 4). D in izvoarele isto rice, nu am putu t st;ibili fa mili ;i din c;i re proven e;i ~oţi ;i lui Tot ru şa n .
18 Este bin ec un osc ută î n liter;itu r;i i s to ri că atitud ine;i o poz i ţio n i stă ;i
11nui gru p d ~ m:ui dr egă t o ri - printre ca re Fi s urau L uca A rbore ş i T oir u ş;i n fa 1 ă de Ş te fan cel Tî n ă r cî nd acest;i, deve nind nn jor În ;inul
15 22, a i"ncercat să Ji·n iteze a uto ri tate;i p ol it ică a sfa tu lui dom nesc (H .
U rsu, op. cit.; N. Gr i go r ;iş, op. cit. ).
19 !n se1 temb rie 1523, Ştefan cel T : n ă r a e:11i5 un ;ict p rin c;i: e '. I
ac u ză pe To tru ş;in ca re .l ri cinuise „turbur:u e" în tre mo ld ove nii şi ardeleni i
<le J;i Bi5tri ra (N. Io rga, Dowme11te româneşti cli11 Arhivele B is triţei, 1899,
L., p. XIII ; J-Iurmu zachi, Dowmente ... , X V/ 1, p. 274-275 ). N .
rigo r;iş (op. cit.) co n s id e ră c ă Totruşa n „a
inc/ns intre membrii sfa wlni do mnesc" .

rămas în ţa ră, dar 111t ,i mai fost
în să nu este de admis c;i, dup ă

aq iun ea sa de t ră d a re, să f i ră m ;i În Mo ld on În timp ce majo rita tea
maril o r dre gă to r i p art i c ip anţ i la co mp 'o t s-a u refu gi;it în P olon i;i, Tr;i nsilva ni a ş i "Ţ;ira R omâ nca că, con tinu înd să unel tea sc ă îm potr iva vo ievodu lui.
onclu zia n o as tră este ;ir g um e ntată ş i de faptul că Începî nd din
1523 p '. n ă În an ul 1530, To tru şan nu e5te amintit În v reun doc um ent de
c;ince brie şi apoi bru sc dup ă ace ;i stă d a tă, este am in tit În m;ijo ritatea actelo r.
20 D!R. A . Moldova . .\"V f I, 195 3, p. 236 - 238, ci oc. n r. 29 4.
21

Ibidem.
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Fig

5. Pia tra de mormînt a va m eşu l ui Anj inco.

fig. 6. Gavril Totruşan, detaliu din tablou l votiv.

Fig. 7. }ztdecata ltti Pilac,

legătu ri cu
D up ă fuga

turc11 m scopul îndepărtării voievodului din ţară.
lui Petru Rareş În Transilvan ia În anul 1538,
marii boieri au sprijinit domnia lui Ştefan Lăc u s tă (1538 1540), iar în pericada 15 39 (mai 24) - 1541 (martie), Totruşan a deţ inut din no u funcţia de mare logofăt.
In urm a unei conspiraţii, În decembrie 1540, Totru şan şi
Mihu au asasinat pe Ş tefan Lăc u s tă la Suceava22. Ei au nu22

II,

Gr. Urec he, Lewpisetul
1958, p. 160.

Ţării

sce n ă

din naos.

mit ulteri or domn pe Alexandru Cornea (1540 decembrie 15 41 februarie) pe care îl vor sluji pînă la 19 febr uarie
1541 cînd Pet ru Rareş se reîntoarce în Moldova23.
Din ordinul lui Petru Ra reş, l ogofătul To tru şan a fost
decapitat pentru „viclenie " la 11 martie 1541 la Roman 24 .
El a murit la o vîrstă înaintată avînd În vedere că activitatea sa În sfatul domnesc va fi început În jurul anulu i
1500.
Să ne oprim şi asupra familiei ctitorului. Am amintit-o
dej a pe oţia sa Ana. Documentele menţionează că Totruşan
a avut o fiică Nastasca, urm aşii acesteia alcă tuind familia
Murg uleţ. Această ştire este Întăr ită şi de exi stenţa unor
morminte ale familiei Ieremia Murguleţ , datînd de la Începutul secolului al XVII-lea, În pronaosul ş i naosul bisericii25.
Tabloul votiv (Deisis) în făţişează pe ctitor fără soţie
am arătat că decedase În 1521 - şi fără copii.
In urma analizei şi combinării informaţiilor din izvoarele
istorice, prin deduqie am ajuns la concluzia că Gavril Totru şan s-a recăsăto rit ulterior cu Nastasia, fiică a lui Luca
Arbore pîrcălabul26.

Moldovei, ed. P. P. Panai tescu, ed.

Bu c ureş ti ,

Fig. 8. Tabloul votiv.

23

Vasile

Că răbiş,

Un domn al Moldovei: Alexandri&

Vodă

Co rnea,

1946.
24 N. Iorga, S wdii istorice asttpra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti,
1899, p. 348; Cronicile slavo-române din secolele XV -XV I, Bucureşti,
1959, p. 102; Gr. Ureche, op. cit„ p. 162- 163.
25 Lespezile funer are a Anastasiei ( + 1635), mama lui Ieremia Murguleţ şi a Anisiei ( + 1624), fii ca acestuia.
26 Documentele referito are la familiile Totruşan-Murguleţ şi Arbore
sînt următoarele: DIR, XV 1/2, 1951, p. 72; XVI/3, p . 79, 144; ibide"!,
p. 280-281; XVI/4 , 1952, p . 254; N. Iorga, Studii şi documente rn privire la istoria românilor, Buc ureşti, 1901- 1913, V, p. 281 - 284 p . 551;
„I. Neculce" , 1928, p. 311.
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Fig. 19. Cele trei fe cioare aduc omagii Sf. Nicolae.

în urma acestor date, putem formula urm ătoa rele con cluzii:
1. După moartea cneaghinei Ana şi după ce s-a reîntors
b Moldova în timpul domniei lui Petru Rareş, Totruşan s-a
recă să Lorit cu Na tasia, tiica lui Arbore. Singura urmaşă directă menţionată În documente a fo t Nastasca.
Dac ă t abl oul votiv ar fi fost p ictat după an ul 1531
data cînd i s-a restituit reşedinţa de la P ă rh ă u ţi - , al ătu ri
de Totru şa n ar fi fost înfăţi şată şi a doua soţie cu fiica sa
în calitate de ctitori ai picturii.
Rezultă că tabloul votiv a fo t pictat În vara-toamna
anului 1522 cîn d Totruşan rămăsese singur.
Deoarece tabloul votiv era pictat după decorarea altarului
şi naosului avînd şi argumente de rdin ico nografic şi stilistic27 - considerăm c ă picturile din altar ş i naos datează
din vara-toamna anului 1522.
2. Trăsă tur a esenţi ală a picturilor de la Părhăuţi este
program ul iconografic restrîns, conc is şi perfect adecvat stru cturii arhi tec turale.
L1 o anali ză mai atentă, se constată că ex i stă o deosebire
de v iziune şi stil Între picturile din altar-naos şi pronaospridvor. Deosebirile se remarcă În organizarea co mpo z iţi onală
a scenelor, În ati tudinea diferită faţă de rep rezentarea figurii
umane, În sugerarea anatomiei perso najelor şi . În cromatică.
A vînd În vedere înalta calitate artistică a picturilor din
pronaos şi pridvor, cons ; derăm că nu au fost create de v reo
ca lfă a meşterului care a zugrăv it altarul şi naos ul , ci sîn t
pera unui alt zugrav la fel de talentat, dar cu o altă con-

In urm a celor arătate, con sid erăm că Totruşan, neputînd
termin a lu cr ările de z u gr ăv ire a ctitoriei sa le În vara-toam na
anulu i 1522 - şi ştiind că În anul urm ă tor a lu at parte la
complotul boieresc şi a emigra t - , a continuat lucră rile cînd
a reintr at În posesia reşed inţe i de la Părhăuţi, dec i dup ă prim ăvara anului 1531.
În anul 1538, el a fost angrenat În ac ţiun ea tr ă dătoare a
marilor boieri contra lui Petru Rareş, iar Între ani i 1538
- primăvara anu lui 1541 , ch iar dacă a deţi n ut funcţia de
mare logofăt - ceea e presupune ş i po ibilită ţi materiale
deosebite - nu putea urmări lucrările de z ugrăv ire, deoarece
era amestecat În intrigi, comploturi şi asasinatul de la Suceava.
Deci p eri oada În care s-a zugrăvit pronaosul şi p ridvorul
este c uprin să Între an ii 1531-153728.
*

Personalitate politică În timpul a patru voievozi şi om
de c ultură, marele l ogofăt Gavril Totruşan este ctito rul unui
remarcabil monument de arhitectur ă religioas ă din Mold ova
veacului al XVI-lea, edific iu de cui t cu dublă funcţie, paraclis şi n ec rop ol ă.
Picturile murale de la bi erica din Părhăuţi reclamă un
interes deosebit din partea istoriciilor de artă ·:·.

cepţie arti stică .
Avînd în vedere anii cînd sînt me n ţionaţi În documente urma ş ii lui
Trotu şa n , rnns idcră m: 1. ctitoru l ră m as vă du v, s-a recăsătorit cu Nastasia
ca re avea o fi i că - N astasca - provenind probabi l dintr-o altă di~ă
torie. 2. N astasca era o persoană mawră În anul l 555. cînd a fo st men :
ţiomuă în document. Deci această urmaşă a lui Gavn l To tru şan va f1
fo st fii ca sa vitregă .
27 Vom reveni asupra picturii de la Părhă uţi Într-un arti col în care
v m di scuta programul iconografic şi scm n iricaţia sa şi cal ităţi\ ~ arti stice.

28 Perioada 1531 - 1537 propu să pentru datarea pi cturii din pronaos
pridvo r este , deo ca mdată, p rovi zorie. Ni se parc în să logic ca To tru ş an
să ri continuat lu c rările de de corare a ctitoriei sale în cep fi1d cu anii
1531 /2. Vom încerca să stabilim un termen mai precis de datare dup ă ce
vom ajunge la unele conclu zii asupra trăsături ' or sti listice particulare ale
an ~ambl uri lor de picturi murale create în timpul lui Petru Rare, .
• Fotografi il e au fost executate de Ni colae I ·1csc u ş i Bogd :rna Irimia.

şi
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TREI PISANII DIN EPOCA LUI MATEI BASARAB*
TEREZA SINIGALIA

În patrulobul pisaniei de la Măxineni apare stema Ţă rii
Rom â neşti completată în partea superioară de o coroană susţinută de doi îng•eri. Cu unel.e mi1
c i cLufor,e nţe de trntai1.1e, imaginea se repe tă la Pinu. La Filipeşti, surprinzător la prima
vedere, imaginea este total diferită : scena Adormirii Maicii
Domnului sc ulptată Într-un relief foarte plat.
Analiza co mpo ziţiei , a iconografiei şi a tehnicii ş i plasarea
celor trei pisanii În contextul mai larg de gîndire şi creaţie al

„ Ţara aceas ta drep t ste mă pasă rea corb poartă,
Iar pe gîtul ei acum şi o cunună atîrnă,
C u adevărat a casei prealumin ate şi preab:î trine
A casei preaviteazului neam Basarab . . .
Nu l ăsa să se· ri sipe ască, Doamn e, În pieire
A lor coroan ă şi jos să c adă,
Iar al co rbului piept să fie pururea ferit . . ." 1

epocii lui Matei Basarab, ne-au condus la fo rmularea cîtorva
ipoteze pri vitoare la originea şi circ ul aţ i a unor motive şi
scheme compoz iţi onale şi la des lu ş irea semnifi caţi i lo r pe care
acestea le dobîndesc În e pocă şi mai tîrzi u.
Fără a merge pe lin ia că ută rii cu ori ce preţ a analogiilor,
două lucruri frapează de la Înce put În aspectul celor trei pisanii : Înrudirc:t de stru c tură compoziţi on al ă ş i de detalii cu
unele broderii şi impresia gene r a l ă de placă de gravură pentru pagina unei cărţi .
D reptunghiul ori zo ntal al cîmpului şi raportul dintre dimensi unile laturilor, cadrul decorativ, un ghiurile tăi ate de
benzi În relief ce reiau chenarele rezervate in scripţiil o r, delimitînd spaţiile ce conţin simbolurile evangheli ştilor, prezenţa îngerilor purtători de obiecte simbolice ne duc cu gîndul la
ep itafele moldoveneşti din secolele XV şi XVI (fi g. 6).
Rel aţ i a cu artele decorative se poate extinde ş i la asemă
narea compoziţională şi uneori de detaliu cu ferecăturile de
cărţi , la rîndul lor înrudite cu structura paginilor de titlu din
diferite tip ărituri . Imaginea A dormirea Maicii Domnului foarte fre cventă În micile spaţi i rectangulare ce formează chenarul acestor fe recătu ri ar putea fi pusă, eventual, în legătur a
cu aceast a.
În rudirea cu tip ăriturile epocii este o altă observaţie demn ă
de menţionat. Făcută deja de T eo dora Voinescu cu referire la
pona<lur.ile b.rînoovene şti 6, ea v.iZJează aÎlci nu ol'ig.inea un or
motive decorative, ci o anume structurare a materialului grafic ş i imagistic. Compo ziţi a prez intă asem ă nări cu paginile
de titlu ale unor cărţi ce circulau în prima jumătate a secolului al XVII-lea În lumea o rto doxă, pisaniile combinînd cele două tipuri de cadru p atrulater (cel floral geometrizat şi cel figurativ cu scene ş i personaje minuscule) , un text şi
o s te mă. U neori stema se afla, În aceste tipărituri , pe versoul
pagin ii de tit1u.
La asemănarea cu cartea contribuie şi tehnica utili zată : un
relief scund, tăios, cu numai do uă planuri - unul de fond, al
doilea al sculpturii - , cioplitura netă, cu curbe bruşte, comună atÎt im aginilor figurative şi decorative CÎt şi literelor
pisaniilor.
Dar capitolul con tamină ri-înrudiri nu se opreşte aici .
Forma qu adrilobată gene ral ă şi conţinutul - stema ţării medalionului de la Măxineni - pr.i11111ul din seci·e - 001nduc
cu gîndul la stemele moldovene cioplite În pi atră plasate numai la Întrările în in cintele unor cetăţi şi m ă năstiri sau pe
turnurile clOJpoitruţă (o excc.pţie consti•tuind-o pisania de la Sf.
Dumitru din Suceava). Cea mai apropiată - ş i În timp şi în
spirit - este cea de la m ănăstirea Dragomirna, pusă de Miron Barnovsk.i 1a term ~namea incjruuei, În 1627 (f,ig. 5).
Cîteva fapte de istorie culturală generală sau conjuncturală ar putea veni În sprijinul argumentaţiei cu privire la originea şi semnific aţi a elementelor particulare ale pisaniilor de
care ne ocupăm.
Este binecunoscut pentru epocă noul avînt al tiparului,
care are drept consecinţă editarea În ţările române a unui
num ăr important de cărţi , de toate felurile, cărţi destinate
programatic unei largi circul aţii ce trebuia să înglobeze nu
numai medii, dar şi zone geografice şi etnice diferite. C artea
ilustrată cu gravuri - tot mai frecventă facilitează vehicularea unor motive, care, cu timpul, nu numai că se generalizează, dar pătrund şi În alte genuri ale artei, îmbogăţin du-le
iconografia.

Desigur, nu o Întîmplare face ca doi sau trei ani numai
-să despa rtă apariţi a acestor versuri, puse de Udrişte Năs ture l
În fruntea e diţi e i din 1635 a „Molitvenicului " tip ă rit la

Cîmpulung, dedicate „prealuminatei steme a milostivilor
Domni J3asarabi" şi redactarea - cpig rafică şi piastică a pisani ei fostei mănăstiri Măx in eni din zona Rîmnicului Săr at .
Apropierea nu se ju s tifică num ai ca fapt În sine - deşi
şi acesta îşi are importa nţa sa cît mai ales pe planul reali zării plastice a unei suite de pisanii atît în epocă cît şi
ulterior - pu,ternic marcate de nevo ia de reprezentare aco rd ată tot mai manifest acestei zone de decor inv estită cu
funcţi a deloc de neglijat În ep ocă, a p reze ntării meritului
ti toririi unei biserici.
Măxinenii , ridic a ţi În 1638 de Matei Basarab În locul
„unei biserici mici, de nuiele, lipită cu lut"2, Filipeştii de Tîrg
- ctitoria de 1641-42 din Prahova a bogatului Postelnic
Constantin Cantacuzin o ş i a vecinilor săi de mo şie , boierii
Filipe ş ti 3 , ş i schitul Pinul ce înlocuieşte În 1647-1648,
din po.run.ca aoeliui aşi Ma•tc·i Basarab, În ţinutul Bu ză ului o
b.is·e ricuţă mai ve:che'' - , fac - prin p i:>aniile lor - obiectul
ar·t~co lului de faţă (fi g. 1, 2, 3).
în fapt, de la toate aceste trei biserici nu au r ă mas decît
pisaniile, restul fiind distru s În timp ş i în Împrejură ri dife rite.
Prima ş i ultima se p ăs trează în colecţ ii muzeale, cea de-a
.doua - Încastra tă În pridvo rul noii biserici din Filipeştii de
ThgS.
Cele trei pisanii alcătui esc un grup aparte care, comyoziţional, se detaşează cu pregnanţă de toate celelalte realizari de
acest gen din arta Ţării Rom â neşti . î n limitele unei cronologii
largi ş i ale unui spaţiu geografic destul de Întins, ele se înrudesc prin structura compoziţion a l ă, pri n folo sirea unor elemente de detaliu identice, prin te hnic ă ş i impres ie general ă şi ,
la urm ă, dar nu În ultimul rînd - prin semnifi caţi a pe care
aceste elemente le-o conferă.
Ceea ce fr ap ează chiar la o examinare sumar ă este simimarcat
litudinea în compoziţie (fig. 1, 2, 3): un cadru pril1ltr-un decor Horal - Ît1100111 jură tex·tul pe •tJr.ei laiturj; în
colţuri , În spaţii anume delimitate de linii În relief, apar simboluril e celor patru evangheli şti; adiacent laturii inferioare,
un medalion - diferit ca formă - c reează o p auză şi un accent toto d ată În cîmpul dens al textului. Elementele specifice
se grefează pe această sc hem ă comună : vari et atea motivului
flor al de la ancadramentul general; cadrul unghiular corect
trasat al spaţiilor destinate simbolurilor evangh eli ştilor - la
Măxineni (fig. 1); arcul de cerc stîngaci desenat ce taie f iecare
unghi al cadrului - la celelalte do uă (fig . 2, 3); medalionul
patrulob prelung cu chenar În relief purtînd o in sc ripţie dedi catorie - la Măxineni , potcoava terminată În aco ladă cu cadrul rezervat În grosimea pietrei la Filipeşti şi la Pinu. Dar,
dincolo de aceste elemente ce tin de te hnic ă şi de abilitatea
meşterului , conţinutul acestor medalioane particularizează atît
fiecare pisanie, cît şi - prin preze nţa ş i a imaginilor simbolice ale ev angheli ştilor - grupul întreg.
• Prezentul articol reprezin tă textul comu nică rii ţin ută în ziua de
20 noiem brie 1974 în cad rul Sesiunii tinerilo r cerc etători di n DPCN.
1 Traducerea publi cată în Al. P iru, Istoria literatrtrii române . I. Perioada veche, Bucureşti, 1972, p. 272-273.
2 Textul pisaniei a fo st publicat de N. Iorga, Inscripţia de la Măxi
neni, „BCMI" , 1923, nr. 1, p. 97.
3 N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, II, Bu c ureşti , 1908,
p. 162.
4 Inscripţiile medievale ale României, vol. I, Oraşul Burn reşti, Bucure şt i , 1965, p. 481.
5 Pisani a de la Măxineni În c olecţi a m ă năstirii Sinaia, pisania de
la Pinu în Lapidariumul Muzeului de istorie al R. S. R omânia.

6 Teodora Voinescu, Observaţii ampra stilului brincovenesc. Portalul,
.SCIA - seria a rtă pla stică" , XV (1968), nr. 1, p. 3- 24.
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Fig. I.

Pi ~ a n ia

fo stei

111ăn ă s tiri

din

Mă x ineni.

Fig. 2. Pi sani a bise ri cii d111

Legat de aceeaşi frecv eni·ă a un or preocupări de difuzare
a c uno ştinţelor prin intermediul că rţii ne apare marea varienane de portrete voievodale prczc nuatc În medalioane gravate,
efigii ofi oiale de certă influenţă ren aisce n6s tă, în so ţite de steme
şi in oripţii .nominali zînd perso najul .~ i funcţiile alc7. Semnifi caţ i e acestor in sc ripţii redactate în l at in eşte - ca ş i
fap tul c ă reprez intă lu cră ri de comand ă, În ateliere occidentale, nu t:rcbuic să scape atenţ i e i.
Frecvente pe versoul paginilor de titlu în tip ă riturile polone şi kiev iene, versurile dcd:catorii la o stemă - uot de org inte renascen ti,stă - nece ită În ace t context un comcnvariu
apa rte.
Spuneam la început că nu Întîmp lător compoz iţi a „primrthti stihvtitor cielt clin literat vira româ nă" (c um 11 numeşte
George Că l inesc u 8 pc Ud ri şte Năsture l , autorul citatelor vers ~ri)'. preccde În timp apariţia stem ei lui Matei Basarab pe o
p1sa111c.
1n aces t cns, treb uie făc ută deoseb irea cu stemele de pe
z idurile moldovene sau chiar cu cea prove nind de la s fîrşitul

'ă l i ne sc u ,
preu111, 13u c ure~ti, 1941,

l'ig. 5. Pi s:t ni a incintei

implicată.
Şi poate

nu Întîmplăto r , ilustrarea plastică a acestor versuri apare pentru prima dată pe un mon ument ridicat nu
departe de locul Întîiei lupte cu Vasile Lupu cel supus turoilo1r 10.
A fo st s ublini ată adesea incidenţa dintre anumite punct!.'
din programul politic al lui Matei Basarab şi cel cultural,
pe linia aceloraşi preo c up ă ri , similar rezolvate, ale lui Neagoe
Basarab.
Sprijin al popoarelor ortodoxe din Balcani, adept al unui
panortodoxism politic slujit de cartea sl avonă şi apărător Întru
acestea al purităţii cred;nţe i În luptă cu te nd: nţele refo rmi ste
tot mai manife ste printre teologii epocii , este fire sc ca Matei
Basarab să cea r ă sau să admită pre zenţa pe unele portaluri ale
epocii a simboluri lor evang heli ş tilor - imagini concretizate
ale purei Î nv ă ţăt uri cristologice. Jn ace laşi spirit ar putea
fi interpretată imaginea A dormirii Maicii Dommtlui - originală ş i unic ă s inteză , la F ilip eşti , Între icoana de hram şi
pisanie 11 .
Din analiza celor trei pisanii, mai pot fi relevate cîteva
aspecte ma.i mărunte. Anume particul arităţi lex icale din redactarea primei pisanii - cea de la Măxineni - (
pentru
pentru aceea) , ne fac să-l b ănuim pe cioplitor a fi
mea,
fost un moldovean, fapt cu totul plauzibi l dată fiind apropierea de Moldova. în acest context, prezen ţa atîtor elemente
prezente În arta moldovenească nu ne surprinde, Întrucît În
această ţară arta broderiei tradiţionale continuă să înflorească,
iar stemele săp ate În piatră se înmulţesc. Cu atît mai mu lt
cu cît, unele s tîngăcii În tratarea corbului cu aripi des făşurate
ni-l văde~c pe cel puţin fami liarizat cu imaginea de pe stema
munteana.
Aceea şi ordine În plasarea în unghiurile dreptunghiului a
simbolurilor evangheliştilor (cea considerată a fi cea cronologică a apariţiei Evangheliilor) ca . i repetarea parţială a
motivului fl oral clin chenarul de la Măxineni la Filip eşt i şi
apariţia aici şi a unor elemente ce vor fi reluate la Pin1.1
întă resc ideea de fili aţi e .
Un alt fapt este apariţia la un interval de CÎţiva ani, tot
În ţinutul Buzăului , a aceloraşi compo ziţii şi motive decorative

fswria lit erawrii rolllâlle de La origini p:11,; în
p. 52.

111 ă n ăs tirii

de T îrg.

secolului al XV-lea de la clopotniţa m ănăs tirii Dealu, simple
p eceţi în piatră ale comanditarilor de rang voievodal, şi apropi erea în spirit cu pisania bisericii Sf. Dumitru din Suceava.
Glorificarea pe această cale literară este sp eci fic ă epocii
pc plan european, dar transpunerea ei În plastica unui portal
de biserică o inovaţie în Ţara Românească, a cărei se mnifi caţie
um an istă trebuie relevată.
Aşa cum remarca şi D an Horia Mazilu în recentul studiu
consacrat lui Udri şte Năst urel 9 , elogiul lui Matei Basarab nu
este numai cel m ărunt, dictat de Înr udirea personală, ci glorificarea individului şi a neamului să u , o aluzie la tentativa de
po liti că independentă faţ ă de turci a vo ievo dului fiindu -i

7
Sînt binecunosc ute portretele voievoda!e (Marei Basa rab, Vasile
Lupu, Gheo rghe tef an, Mihnea III), în epocă existînd ş i efigii ale 111 aril or boier i, cea a Postelnicului Co nstantin Ca ntac uzi no fiind cea 111a1

s~ 111nifi c at iv ă .
6 George

Fi lipeşrii

rago 111irna.

ace

9

ras,

me

Dan Horia Mazilu, Udrişte Năsturel, Ed. Minerva, Seria Uni versi·

Bucureşti, 1974, p. 74-76.
10 Istoria României, vol. III,
11 In acest sens, numărul de

Bucureşti, 1964, p. 167.
hramuri dedicate Maicii Do111nului în
epocă este destul de ridicat (v. Voica Maria Pu şcaş u, Biserici, ctitori,
hramuri 2n sec. X IV-XV!/, Comunicare la Sesiunea jubiliară a DMIA
din febr. 1973), Înseşi bisericile de la Filipeşti şi Pinu fiind un exemplu .

74

https://biblioteca-digitala.ro

l'ig. 3. Pisan ia sc hitu lui Pi nu.

l'ig. 4. I ctali u din

Măx ine ni , la un mon ument modest, dar tot ctitorie voievodală, construit sub sup ravegherea unui ispravnic unic, căci
inscripţiil e îl dese mnează cu acel aşi nume ş i acelaşi rang: Radu
vei căp ita n. Dar nercpcta rea inscripţiei În jurul stemei ş i o
tratare mai fru s tă a reli efu lui dovedesc o a ltă mîn ă în alcă
tuirea pisaniei, a unei persoane nefamili ari zate cu u zanţa
benzii purtătoare de text votiv şi, În acelaş i timp , ciop litor
mai puţin experimentat, care exec ută la cere re, dup ă mod el,

pisan ia de la Pinu.

*

*

*

Deosebirea de gînd ire ce a condus la

in medalioanele celor trei pisanii este În

*

*

Revenind la cele trei pisanii ele care ne-am ocup at, remarcăm că din structura lor co mp oziţională nu se perpe tuează şi
d ezvoltă decît elementul purtă to r al unei noi gîndiri : stema,
cu tot ceea ce se mnifi că ea.

repreze ntă ri diferite
măs ură să ne indice

şi consec inţe l e

importante în rezolvarea unor probleme similare În tot secolul al XVII-iea şi parţi al in cel de-a l
X VIII-lea.
R emarcabilă pre ze nţă doar la ctitoriile voievo dale, corbul
ş i coroana - elemente rezultînd din simplificarea compoz iţi ei
iniţial e nu apar În mod firesc la ctitoria boierească. Si ternul se va perpetua atît la unele ctitorii ale lui Matei Basarab (G herghiţa) cît şi la cele din v remea lui Şe rb an Cantacuzi no (Bise rica Do,amne i, Goumoe.ni) . La ocioorjj1le fami,Li il.or
hme.r,eşt! în sp eţă ale Cant ac u,zinilor, singm.ii ,ca;r,e îşi perm it
să introducă un Însemn heraldic În portal ea va fi înloc uită cu acvila bicefală, În alt chip integrată în compoziţi e,
îmbinîndu-se cu cadrul decorativ (Afum aţi, Filipeştii de Pă
dure, F undenii Doamnei, Comana).
O problemă interesantă ridică pisania de deasupra portalului bisericii Stelea, din Tîrgov i şte, ct itori a din 1645 a lui
Vasile Lupu, p ortal considerat ca Început de drum pentru p ă
trunderea În decor aţ i a din Ţara Românească a formelor sculpturii goti.ce tîrzii În pia<tră veni1ue p~~n filieră moldovenească.
Apa riţi a În centrul cîmp ului textului a stemei Moldovei, fără
un cadru izolato r şi fără in scripţie , ar putea fi mai curînd
un reflex al unui obicei Încetăţenit în Ţara Rom â n ească decît
perperou:area tradiţi e i moldoveneştii, Î:nti11udit ~a b:iiser~ca T,rei
J,e rarhi din Iaşi stema apar·e toit pe turuml clopo1tni1ţ,e i , conform tradiţi1eii şi nu în p or.talul bi,seri,oi~ .
Este de mult cunoscut fap tul că În epoca lui Matei
Basarab căutările pentru rezolvarea portalului sînt numeroase,
iar rezultatele, ch iar şi dup ă adoptarea şi adaptarea soluţiilor
moldoveneşti, variate.
T ipul de pisanie de care ne ocupăm, cu caracteristicile dej a
amintite, nu se putea compune cu portalul bogat, cu baghete,
de influenţă moldovenească. Relieful scund al decorului pisaniei - inspirat din anume prototipuri nearhitecturale - şi
jocul de umbre şi lumini al mulurilor gotice nu au putut intra
Într-o sinteză viabilă, fiecare dintre cele două elemente urmînd
să se dezvolte independent.
Tot u şi , treb uie remarcat că placa de piatră a pisaniei de
la Filipeştii de Tîrg prezintă Încă partea s up erioară a unui
ancadrament cu baghete, deci că soluţia a fost Încercată, dar
că apoi s-a renunţat la ea. Ea reprezintă din cîte ştim astăzi
prima atestare a unui asemenea tip de ancadrament, anteri-

•

din C herghi1a.

oa ră celui de la Stelea, în d eobşte considerat a f i primul
de aoes1t fel În Ţa ra R omâ nea că 12.
O soluţi e interm edi ară parc a f i portalul dintre pron ao$
şi nao s de la Go leşti (1646).
n ancadrame nt bogat cu baghete, ce Închide Între vîrful acoladei şi o mulură orizontal ă
co rbul Ţăr ii Ro m â ne ş ti , este surm ontat ele o pisanie cla s i că ,
lip sită de cadru propriu ş i cu tex t conunuu.

<le la

*

pi ~ an 1 a bi~eri c ii

Figurile eva ngheli ştilor - imp ortante la un moment dat
pentru Încă rcătu r a s imbolic-militantă ce-o purtau - sînt p ă ră
site, pentru a nu fi regăs ite decît o s ingur ă dată , tîrziu, În tr-o
a ltă fo rm ă, dar poate cu acelaş i mesaj, la ctitoriile spătar ului
M ih ai l Cantacuzino.
R eali zarea celor trei pisa nii , favo riza te de prezenţa unui
spirit umani st În continu ă asce nsiune în epocă, de ci rcu laţi a
că rţii ca re ve hic ul ează atît motive ş i soluţii decorative cît şi
un gust sp re narativ, popular ş i fru st, d ezvă lui e un aspect
nou din arta primei faze a domn iei lui Mate i Basarab, fază de
tatonări şi că utări despre care ştim încă prea puţin .
12

îi

Rem arca - făcută la disc u ţiile de dup ă susţi 11ere a co muni cării
prof. Vasi'e Drăg u ţ, ă ruia îi adu cem mul ţ umirile noast re.

aparţi n e

Fig. 6. Epitaful de la m ănăstirea Neamţ, 1437.
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OBSERVAŢH ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA CERCETAREA PICTURILOR

MURALE
MATEI LAZARESCU
Apariţia obiectului „ pictură mural ă" era ca r acte ri zată de o
succesiune de oper aţi uni devenite autom ate pri n exe rciţiu , devenite stil al scrierii, interpretare per sonal ă a unei unice parti~ur~ : aplicarea tenc.uielii, desenul iniţi al cu pensula, desenul
mc1zat pe s uprafeţele pe care primul desen va dispărea sub·
tonuri Închise, apli carea În straturi succesive a culorilor,.
desenul final de precizare completă a formelor şi exec uţi e
a detaliilor, decurgeau rapid şi continuu, ope r aţ i e dup ă.

Lucrarea de faţă îşi propune examinarea cîtorva trasaturi
importante ale picturii de tip biza .nio pentru a încerca apoi ,
În funqi e de acestea, stabilirea unor modalităţi cît mai adecvate de analiză; În sfîr şit, o comparaţie Între cîteva elemente extrase din dou ă picturi apropiate ca moment istoric
şi mod de execuţie, serveşte ca sumară exemplificare.
1. Caracteristici ale picturii murale de tip bizantin

operaţie.

1În primul rînd, trebuie subliniat caracterul durabil al
programului. Într-o evo luţie foarte lentă a acestuia există
modificări În genere mici, neesenţiale, aşa încît pe perioade
lungi temele mari ale picturii apar ca un subiect relativ
imobil.
Modul de reprezentare - „convenţia " de redare În imag1m a temelor, prezintă o transformare foarte înceată. O
fină evoluţie a stilului se manife stă, dar modificările radicale lipsesc p înă la o ep o c ă recentă (care iese din preocup ările acestei lucră ri).
Mijloacele tehnice sînt şi ele aproape constante, cu u şoare
variaţii În cadrul unei aceleiaşi perioade, cu mici transform ări de-a lungul unor epoci diferite.
fo ceea ce prive şte situaţia tipului de pictură de care
ne ocupăm, din punctul de vedere al relaţiei ei cu realitatea
vizibilă, pe de o parte, şi cu „publicul" căreia i se adresa,
de ce alaltă parte, am putea spune, pe scurt, c ă pictura citează elemente ale realităţii Într-o selecţie, o ordine şi o
compoziţie convenţională, ilustrînd conform unor prescripţii
dogma religioa să a vremii.
„Codul de semne" folosit pentru a cita, a evoca realitatea (ma i precis cele cîteva elemente ale acesteia cerute de
programul picturii) este constituit din reprezentă ri al căror
grad de simplificare faţă de realitatea vizibilă este În general evidem 1. Pictura nu se inventă şi nu se În'V'aţă, În cazul
de faţă, după n atură , ci după prototipuri, descrieri şi scheme
de rep rezentă ri (înregistrate În erminii). Chiar dacă uneori ,
aşa cum e de aşteptat, apar unele modificări ale acestora ca
urmare a o b servării unor corespondenţe reale din ambianţa
epocii, ceea ce predomină net este şcoala, codul transmi s şi

„Ai,ttomatismele"

O bservarea picturii duce la constatarea unor repetă ri frecvente În cadrul fiecărei categorii de elemente ce o comp un.
Rezultate ale con di ţiilo r de reali zare am intite mai sus, aceste
repetări pot fi considerate o caracteristică imp o rtantă a tipu~·
lui de pic tur ă analizat. Numindu-le con ven ţion a l „automa~
tisme" ale reprezentă rii5, vom încerca să sublin '. em rolul şi_
semnificaţia lor În aceas tă pi ctură, ca şi impo rt a nţa ce t reb uie
sa li se acorde În cadrul cercetării.
Automatismele reprezentării sînt rezultatele unor succesiuni-tip de gesturi, folosite de pictor În timpul lucrului , ori
de cîte ori trebuie să apar ă imaginea „cap", sau cea ,_,m înă" ,.
sau cele, mai complexe, „sfînt ", „călă u ", „munte" etc. Există.
pentru unele din aceste „subansambluri "6 descrierea sum a r ă
În erminii a modului de execuţie recomandat ca şi a cîtorva
variante necesare. De exemplu pentru categori a „capete" există.
variante pentru bă trîn, tînăr, femeie, bărbat etc. Pentru alte
categorii (munţi, fund al arhitectural), descrierea de variante
nu a fost probabil co nsid erată necesară în erminii , dar cîteva
procedee-tip de a le realiza pe fiecare pot fi recunoscute ca
specifice pictă rii unui monument anume, în care rev in conform
cu necesităţile subiec tului şi ale compoziţiei .
Reluînd exemplul de mai sus, me şte rul X va trata cape-tele În mod ob i şn uit producînd prin succes :unea gesturilor
m, n, o, p ... s liniile şi suprafeţele core~unzătoare şi , printr-u;1 doza j aproximativ ace laşi, inte n sitaţile valorice şi cromatice; de asemenea printr-o selecţi e aproape constantă a
culorilor folosite7.
Această largă „automatizare" trebuie să fie Înţeleasă ca
n;odalitate de bază pe care se sprijin ă exec uţi a picturii. Ea
~mde. să produc ă imagini asemănătoare , dar niciodată perfect
1de1:uce ale elementelor din aceeaşi categorie. In afară de
variantele prescrise şi utili zate deliberat conform subiectului
reprezentat , meşterul modific ă uneori tot deliberat cursultip al execuţiei elementelor pentru a introduce o a1;ume expresie, h otă rîtă de el a fi necesară, sau pentru a crea o
„ branşare", o integrare, a unui element la structura anume a
compoziţiei În care se Încadrează. în afară de acestea există
~odific~ri create involuntar, pe de o p arte datorate faptului
ca „ m aşm.a umană de pictat", foarte complexă, exec ută întotd~aun~ d1 ve~se abate.ri de la. i:r~t?tip, pe de altă parte amb1anie:. sce:1e1 ~espec t.1ve (vecmatapi altor elemente ale reprezentaru ) ş 1 ex1stenţe1 unor factori aleatorii ca de exemplu
relie.fuţ ".ălurit al tenc~ieli~, carev imprimă 'urmelor pensulei
gros1m1 ş 1 trasee u şo r diferite faţa de cele pe care le-ar l ăsa
pe o supr afaţă perfect plană etc.a.

Î n su ş it ca un scris?.

Pe baza codului, conform unor

reţete

În ceea ce

priveşte

com p oziţi a scenelor şi urmărind programul iconografic, pereţ ii bi sericii trebui au să fie acoperiţi cu pictură Într-un timp

relati v scurt. Sarcinile în cadrul unui singur edificiu par
uriaşe; num ă rul foarte mare de scene, de personaje, de detalii
acoperind s uprafeţe monumentale şi În acelaşi timp coerenţa
lor, îmbinarea lor privite succesiv sau sincron, sînt pentru
privitorul de azi surprinzătoare3.
Pict0rul4 care realiza un asemenea ansamblu era pregă
tit Însă tocmai pentru aceste sarcini. El era posesorul unor
metode şi al unui repertoriu, experimentate şi practicate de
şirul de n1eşteri prin care

îi

reprezentării

fuseseră transmise şi exersate

de el Însu şi În varianta sa pe rsonală, pîn ă la o stăpÎnire
perfectă.

Cvasi-imobilitatea temelor, a modului lor de reprezentare
convenţ ional, transmis element cu element prin „şcoală", imobilitatea mijloacelor tehnice, s upr afeţele mari de acoperit cerînd o viteză foarte mare de exe cuţie a tuturor fazelor realizării picturii, toate aceste caracteristici au dus la folo sirea unor
procedee-tip aplicate sistematic În fiec are etapă a lucrului şi
strîngînd Într-o puternică unitate întreaga realizare a lucrării.

5

Cuv1ntul

".automatism"

est~

o

exagerare

menită

să

sub '. inieze

ca:acte~ul repetabil, de procedeu-tip, perfect stăpînit, a l execuţiei fiecă
n a a drn .ele1;ientele repertoriului de bază din ca re e compusă repre_:-:entare~ ŞI p1ct~ra de . ~a r~ ne ocupan~. Pe dev altă parte, vom vedea
V

1 Există departajări semnificative în ce p riveşte gr adul de simplificare a di feritelo r categorii de reprezentări, asupra cărora nu ne putem
opri în cadru l acestui artico l.
2 Afirmaţia nu imp li că nici o nuanţă de apreciere negativă; vezi
În cele ce urme ază paragrafele privind manifestarea perso n alităţii pictorului în acest tip de artă.
3 Nu trebuie uitat că viziunea de ansamblu asupra unui perete
în timpul lucrului era ex c lu să din cauza siste mulu i de lucru în etape
şi sche:ei necesare.
4 Termenul nu
de se mnea ză aici o s ingură per soa nă, ci pictorul ş i
membrii echipei lui, deoarece tipul de pictură în di sc u ţ ie permi tea, a ş a
cum se ştie, repartizarea sarcinilor execuţ iei între mai multi indivizi
mai mult sau mai pu ţin spe ci alizaţi, sub coordonarea unui condu că tor :i.l
echipei.

11:1 contrnu are, ca s emmf1 caţta termenulm se leaga, credem, în mod justif tcat, de cea a „automatismului" fo !osit de sup rareal işti.
6
Faţă de „a~sam b lul " pe care îl constituie reprezentarea unei
scene, e l eme~te le dm care este compu să (ş i care sînt trauate fiecare
co nforn;i unm proce?eu anu ~11e, obsei:vat în general cu regularitate pentru
categona eleme!nuhn re spectiv) pot f1 considerate „subansambluri".
7
• ~u~omatismul. „capete" e unul di ntre cele mai strict respectate
datorita 1mporranţe.t . ac.ordate repr~~entării figurii um ane; el prezintă o
selecţte cu foarte nuci ş1 rare vanaţu ale cu lorilor folos ite din cauza obligati vităţii. asei:iă~ării cu aspectul real. Selecţia culorilo'r e desigu r cu
mult mai v~n~ta la ."costume" de exemplu, dar şi aici se vor putea
observa asocieri predilecte ale culorii x a costumului propriu-zis cu
culoarea y a desenului cutelor etc.
6
In legăni ră cu aceste probleme, vezi şi mai jos pag. 78 şi nota 12.
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•

Fig. 2. D eta liu din reg istru l cu sfi n\.i

fi g. l. Adormi rea Sf. Ioa n Ev a nghel istul (Hu mo r) .

c uv i oş i

din p ronaos ( Bai:i).

înregistrar.:: op tim ă pentru fo losirea ulteri oară a i nfo r ma ţi ei ;
va trebui să re u şească, dup ă un t·mp de pr ac ti că, să separe
pc cît posibil factorii generatori amintiţi , rec unoscînd meşterii
şi echipele lor, seriind picturil e pe şco li , influ e nţe etc.
Sarcin a analize i o constitui e În pr ;mul rînd observarea
ş i înregistrarea tutu ro r elementelor materi ale ale pi cturii, ce
pot furni za informa ;ii utile ce r ce tă rii şi apo i a elementelor
repre zentării 9, avîndu -se În vedere: 1) prezenţa pe s u p r a faţă
(cantitate) a fi ec ărui ·tip de element 2) frecve nţ a, ritmul lui
de ap ariţie i 3) prop :)fţÎÎ relative Între t ipurile de elemente
ş i v ari antele lor.
Apoi, în ce pri ve şte automati smele repreze ntam , aces t
tip de a n ali ză va pune În ev idenţă co ntribuţi a factorilor menţio n aţ i mai sus: o reprezentare întîlnită frecvent o p erioadă
lungă, la monum ente situ ate pe o arie largă, ţin e des igur de

2. Orien tă ri necesare ale analizei

N e a fl ă m în cazul picturilor bisericilor medievale din ţ a r a
noas tră în faţa unor grup.uri de .opere ase m ~n ~toa re, dar.

ncidcnt:ce, op ere compu se fi ecare dm reprezentanl acel o raş i
teme mari în m odalită ţi asem ănă toare; rezultate ale unor
suite de o~eraţii cu apro ape aceleaşi m ~teriale, recom and at~
de-a lungul unor „ şco li " , de la o ge n e raţi e la alta de m eş te ri.
Ceea ce deose beş te în special aces te picturi între ele este dozajul elementelor co mponente ş i nu natura lor (a~e ~s tc;, a~Ît În
ceea ce pri veş te clementele fo rm ale ale reprezentant cit ş1 elementele materi ale ale exec u ţ i ei ) .
.
.
î n cadrul unei picturi , fi ecare urm ă de gest, o per a ţi e, f 1ecare element al reprezentării p în ă la co mp oz!ţi a a n s~m?_lului ,
sînt (şi trebuie privi te ca atare) rezultate ! le. 111ter aeţ1 ~nu factorilor care au generat-o . Program, şcoala ş1 m eşte r sint prezente fi ecare, în propo r ţii anume, În aceste rezultate-urme.
O ana li ză m o de rn ă va trebui deci să a ib ă În vedere totul,
de la detalii l a întreg; va trebui să găsească modali tatea de

9 „lllruror " este fo losit aici în sensul stati sti c al „ep nti onului edifi cato r": din roa te categorii le, :uît cît e necesar c:i. să p oa tă du ce la
concl uzii, cu grad ma re de exac tir:tte, asupra Întregului.

Pig. 4. Ma rtiriu l Sf. Zenob ie ş i Ze nobi a (Baia)

Fig. 3. Martiri ul Sf. Ze nobie şi Zen obia (l-lum o r).

77

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 6. Detaliu din scena n~ar tiriului SL 7.enobie ş i Ze nobi a (Baia).

Fig. 5. Detaliu din scena martiriului Sf. Zenobie ş i Zenobia (Humor) .
epocă, şcoală, program general, iar ceea ce vom întîlni rar,
excepţ iile, ţin de con junctura s trictă (progra mul unui monument
anume), de personalitatea unui anumit meşter etc. Pentru a
defini precis pictura unui monument şi a o putea compara
concludent cu o alta, va trebui să înregistră m În date statis-

crea o imagine destul de precis ă şi obiectivă asupra a ceea ce
numim „stilul" unei picturi murale, ca şi as upra problemelor
generale şi caracteristicilor picturii de tip bizantin.
Obse rvaţia bazată pe criterii statistice a acestei picturi
rel evă, de pild ă, asemănarea cu teatrul: num ă rul tipurilor de
personaje (coincizînd reprezentărilor automate „s finţi martiri ", „ călăi ", etc.) a căror apariţie o întîlnim de-a lungul
plimbării ochiului în sinaxar, de exemplu, e În mod cert limitat şi mult mai redus decît ar apărea. Există figuri care revin ,
aceleaşi, În alte poziţii; invers, există poziţii care revin sau
feluri de a construi poziţiile, tipice pentru pictura resp ect iv ă.
Acest fel de a lucra, care aminteşte oarecum ş i schiţele de
construire a corpului şi poziţiilor sale din caietul lui Vilard
de Honnecourt, are o certă Înrudire cu procedeele teatrului
medieval: num ăr limitat de actori, Încarnînd fiecare mai
multe personaje; poziţii-tip, reprezentînd acţiuni ş i stă ri de
spirit; dominaţia absolută a figurii şi acţiunii asupra fundalului (care nu este de obicei decît o foarte convenţională indicaţie a mediului desfăşurării acţiunii şi un element co mpoz iţional determinat de aceasta din urmă).
Pictorul de biserici organizează o „ reprezentaţie" în care
dispune de un num ă r de „ păpuşi" tipizate, Într-o serie de
poziţii convenţionale, schimbîndu-le costumele potrivit rolurilor şi ambianţei scenelor respective. Fundalurile pe care se
desfăşoară acţiunile sînt nişte „decoruri ", compuse prin combinarea diferită a aceluiaşi „se t" limitat de elemente de arhitectură şi ornamente, de munţi şi vegetaţie.
Este de subliniat că acest tip de lucru nu presupune nici
rigiditate, nici monotonie a rezultatelor, deoarece: 1 - „seturile" de variante pentru fiecare element important al reprezentăr. ii permit un num ăr suficient de combinaţii pentru a nu
obliga la repetiţii evidente (stridente); 2 - execuţia a dou ă
elemente de acelaşi tip nu este practic niciodată identică
(vezi pag. 76); 3 - există un număr redus, dar prezent, de
„i nvenţii" unice, importante, locuri în care pictorul a dat o
rezolvar,e uni,că unei imaţii aip ăirnte în pi!'loc1esul de c11eaţie a

tice caracteristicile lor: vom putea astfel constata structura pe
care o are În general, de exemplu, reprezentarea „ mînă " În
pictura unui monument, structurile excepţiilor de la această
reprezentare-tip, num ă rul lor, relaţia cantitativă (şi calitativă)
Între reprezentarea cea mai frecventă ş i celelalte etc. Comparînd apoi rezultatul cercetării (pentru toate elementele reprezentării) cu rezultatele analizelor de acelaşi tip efectuate
asupra celorlalte monumente din aceeaşi perioadă, vor apărea
clar date comune majorităţii (care vor caracteriza „stilul"
epocii), alte date specifice numai cîte unui grup restrîns de
monumente (care vor caracteriza o „ şcoală", traseul unei
influenţe) şi date unice , la monumente izolate (reprezentînd
fie invenţii rămase nepreluate ale unui meşter, fie cerinţe cu
totul aparte ale unui program special , fie di spa riţia accidentală a altor picturi Înrudite).
Analiza trebuie să fie aplicată nu numai „subansamblurilor", mai simple ale scenei (capete, m11111, picioare, corp,
costume, instrumente, vegetaţie, animale, munţi şi arhitectură,
ornamente, cer şi cîmp ), ci şi reprezentărilor mai complexe
(care înglobează ailtiele), ca „sfîrnt", „ma.11tir", „ călău", „pa.ntocraror" etc., ca şi modalităţilor de a compune scenele, de a
Împarţi ansamblul În registre şi scene etc.10.
Este pe de altă parte important să se acorde În analiză o
atenţie specială diferenţelor de semnificaţie şi rol ale diferitelor reprezentări şi zonelor În care sînt situate, în cadrul ansamblului picturii. Este cunoscut faptul că zonele şi reprezentările cele mai importante (de exemplu naos şi, respectiv,
Pantocrator) sînt obligate de obicei la o conformitate mai
mare cu tradiţia şi canonul. Dimpotrivă, există repre zentări
şi zo ne a căror poziţie şi funcţie permit un grad mai mare
de libertate pictorului şi unde vor apărea mai puternic şi
mai frecvent invenţia, particularul, care pot duce la caracterizarea (şi identificarea) autorului1 1. Pot fi citate în acest
sens, ca exemple: ornamente de tip „liber" , fără execuţia deliberată a unui motiv anume (fig. 1); hainele proorocilor acoperite de false in scripţii ; reprezentările călăilor (personaje
nesacre) şi figurilor lor, În scenele de martiriu din sinaxar;
Întregul sinaxar, ca zonă în care slăbe şte rigoarea dogmatică
şi ceremonială (prezentă În scenele de mare Însemnătate din
naos, altar) etc.
Alături de posibilităţile de studiu sistematic şi clasificare
detaliată pe care le deschid e, analiza de acest tip va putea

lucr ă rii12_

Jn faţa decorului care se sc himbă În fiecare ~cenă, ca. şi
cum noi ne-am deplasa dintr-un loc Într-altul, rntr-o suita
de scurte avansuri şi momente de răgaz, se petrec acţiunil e,
de cîteva tipuri, ale cîtorva tipuri de personaje. Ideea pe care
12

Se poate ad ă u ga, cu acest prilej , la problema manife stă rii perso-

n alităţii pictorului, că exi stă şi o i nter venţie . regizo ral ă« in co n ştie ntă,
inevitabil ă (pe lingă cea co nştientă) a acestui a în reprezenta rea subiectului complex şi obligat al picturi i. Faţă d'e întîmp l ă rile co n ţi nute ş i de
. spiritul« acestui subiect, faţă de cenele şi personajele prog ramate să

le reprezinte, pictorul are Întotdeauna o atitudine, în ca re aspecte inco nştiente se î nve ci ne ază cu aspectele co nştiente .
înd cineva pove s teşte o
întîmplare sau expune o dogmă cu exemplele de rigoare , di sc uţia şi
p oz iţia sa interioa ră privind fapte le expuse vor a p ă rea î ntotdeaun a, mai
exp lici t sau mai discret, În alegerea termenilor, în acce ntu ă rile voluntare
şi involu ntare, în ez ită ri şi omi siuni etc. Este deci de studiat în analiza
personalităţ ii me ş terului problema m a nife stă rii identifi că ril o r Lui cu per onajele reprezentate, „participării" şi atitudinilor proprii în cenele reprezentate. lntr-un fel discret, dar prezent (este ceea ce d ă .că ldu ră" reprezentării), pictorul . d e p lasează• personajele făcînd u -le să joace o a doua
piesă (sup r ap u să primei, subiectul) cea a propriei sale vieţi, a personaje lor co n stel aţ ie i sale mintale, a convi ngerilor şi problemelor sale.
Expresia domin a ntă a fi guril or şi po z i ţi il or c ută rei categorii de
perso naje În raport cu celelalte, frecvenţa apariţiei în pic tur ă a unui
~es t În Jocul altora la fel de posibile, raporturile util izate cu predilecţi~
mtre m ă rimile unor personaje ale pictu rii cu funda lurile etc„ toa te acestea

10 D~sigu r ,
exe c uţiei, vor fi

mergînd în sensul cel ă l a l t, spre detaliul operaţiunilor
analizate ş i sistem atizate pe ace leaşi csiterii suprapunerile
culor il or, grafia desenu lu i ere., (vezi şi M . Lăzăre scu, Probleme de
cercetare tn procesul de restaurare nB .M.I. ", nr. 3/ 1973 p. 75) ce caracte ri zează şi ele epoci, şcoli ş i me ş teri .
11 Sînt d ~ cercetat desigur şi
raporturile î ntre : co ndi ţi ile de mai
bună sau mai s l abă vizibilitate în fun q ie de sistemul de ilumin are originar, de p ă r tarea minim ă de la care poate fi privită zona re spec tivă a
pictu rii , unghiul obli gat al privirii etc. pe de o parte, şi pe de altă
parte gradul de libertate, grad ul de „soignc", „fini" etc. pe care le are
pictura în acea s tă zonă.
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Fig. 7. Detaliu din

Fig. 8. Detaliu din

scena marti riul Sf. Dionisie Areopagitul (Hum or).

două

scene din sin axa.r, perete le vest (Baia).

proprie î i creează acestui a iluzia mişcă rii personajelor pictate,
care reapar, schim bate, dar aceleaşi, În faţa unor decoruri
mereu puţin sch imbate ş i ace leaşi, În minte se produce un
amestec al realităţi i cu imaginile altei „ realităţi", fictive, pictate . Ex i s tă aici un an umit aspect repetitiv ş i halucinant (deci
primitiv) al acestui tip de artă 14.

degaj ă pictura
p ild ă, este: to tul

o

unei biserici de tipul celei de la Humor, de
se petrece ca În Întîmplările A,B,C,D, . .. N ,
indiferent de loc, indi fe rent de timp, indife rent de persoan ă.
Ochiul prive şte scenă du pă scenă, mintea Înreg i strează Întîmplare după întîmplare, construite dup ă cîteva prototipuri
ş i repetate cu diferenţe nominale şi formale, pînă cînd din
toate acestea se desprind un num ă r de principii şi de idei
ale co n cepţiei religioase desp re lume 13, considerate strict
necesare În general În epocă ş i nuanţate de conjunctura apariţiei p icturii respective.
Teatru exerri.plar ş i nem i şcat, pictura impune însă privitorului să se mişte pentru a o parcurge, aşa încît m işcarea sa

J. Exemplificare

In cele ce urme ază vom încerca să clarificăm p nntr-o
exemplificare sumară modul de analiză propus.
Iată deci o parte din datele înregistrate în cadrul un ei
observaţii de scurtă durată as upra picturilor sinaxarelor situate În pronaos, la biserica fostei Mănăstiri a Humorului şi
la bi·seri ca „Adoomi.r·~i Ma~ai.i Domnulruă" din B1ai1a 15.

anali zate ş i co rel are , ne vor indi ca acea s tă a doua piesa amintită 111a1
sus, acest co mentariu perso nal, 111 anifestare a per so nali tăţ ii.
„Evenimentele" în cadrul fiecărei categorii a elementelor reprezentării înrîlnite de ochiul care parcurge pictura unui 111onument se
vor prezenta statistic, În mod obişnuit, astfel: un număr 111are de repet ă ri
(neidentice), cîteva nu111ere medii de repetări (neidenti ce) ş i un nu111 ă r mai
mic, dar cu rol important, de reprezentări unice (unicate). De exemp lu :
î11 pictura unei bi serici se co n s tată exi stenţa cî torva moduri de a reprezenta
că l ăi, dintre care unul domină, alte cîteva sînt sec und are (numer ic), iar un
altul este foarte rar folo sit.
13 !n privin ţa aceasta , vezi G. Mathews Byzantyne Aesteti.cs, cd. John
Murray, London, 1963, ca p. 4. The I-Iidden Me anin g.

0

14 Este de remarcat cu aceas t ă ocazie că şi procesul de ex ecu ţie a
picturii se c arac terizează prin reperări ale unor suite precise de o peraţii ,
ca ş i prin ceea ce am numit automatisme ale reprezentării; devi ne mai
u şo r de Î n ţeles astfel coe renţa an samblu!L1i pictat.
15 Alegerea celor d o uă picturi (data te de I. D. Ştefăne sc u : r-Ium o r
1535, Baia 15 32; vezi ş i A l. Efre mov, Restaurarea pictnrii privită pri.n
prisma iswrirnl1ti de artă, 1n „BMI", 3/ 1971, p. 76- 79) şi În cadrul lor,
a scenel or ana lizate , este urmarea indi caţiilor isto ri cului de artă M a rioara

Fig. 9. Sf. E ufrosin a (Hum o r) .
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Fig. 11 . De taliu de sc enă din sinaxa r, fi gur a um11 că l ă u (Baia).

Observaţii

date cer etate

î nălţime a registrelor
lungim e a registrelor
perete N şi S
perete E ş i V
predominanţă

Humor

1,07

111

5,90 m
5,55 m

I

Bai a

date cercetate

1,14 m

di mensiuni

urm e ale unui procedeu (sfoară
Întinsă,
apăsată
pe tencuiala
proa p ătă?) cu ca re s-a marca t
iniţial împărţirea în registre şi
sce ne (fig. 2)
banda roşie separatoare a registrelor şi scene lor
dimensiunea liniei albe care o

I

6,95 m
5,85 m

înălţime
înă lţime
înălţime

idem
da
9 din 21 posi- 12 din 21 p osibile (pt. numai bile (pt. cele
2 registre din 2 registre)
cele 3)
nu am găsit
da, frecvente ş1
vizibile clar

72
107
91
16

fundal arhitectural
zo na ,,cer"

Baia

cm
cm
cm
cm

87 cm
113 ,5 cm
93 cm
19 ,5 cm

dimensiuni personaje
martir stînga
martir dreapta

80 cm
75 cm
76 cm

75 cm
72 cm
75 cm

călău
proporţia

corp/cap:
martir stînga
m artir dreapta

idem
idem

l ăţ im e

7 1/5 capete
7 1/5 capete
capet e
8

6t!z capete
cap ete
7
7t!z capete

diametre aureole
înălţimea capetelor:
martir stînga
martir dreapta

lăţime

0,3- 0,5 cm

I

înălţim e:

că l ă u

cca 2,5 cm

H u<1or

sce nă

lun gime

n etă

a scenelor
cu dimensiun ea mai mare pe înalt
co n co rdan ţa Între limitele verticale ale scenelor de la registru
la registru

deli m ite ază

Sce na „Martiriul sfi nţil o r Zenobie şi Zenobia" 16, fi g. 3, 4 şi 5, 6 .

ampra registrelor w scene de sinaxar

d imensiuni practic identice
I

10,5 cm
10 cm
10 cm

că l ău

10,9 cm
10,5 cm
9,5 cm

detalii capete:

Rostul acestor date de măsurătoare comparativa este a1c1
de a da o idee asupra raporturilor dimensionale Între registrele sinaxarelor de la Humor şi Baia, ca ş i Între elementele
principale ale scenei folosite pentru exemplificare. Se poate
constata astfel c ă diferenţele de m ărime ale registrelor şi scenelor sînt relativ mici Între cele două sinaxare; În cadrul
acestor registre şi scene, reprezentările pot avea deci mărimi
foarte apropiate (care s-ar preta eventual utili zării unor desene pauzate pentru transcrierea scenei de la unul dintre
monumente la celălalt).

î nălţime fi g ură:

martir stînga
martir dre apta
înălţime frunte:
martir stînga
martir dreapta

6-6,2 cm
6 cm

situarea ochilor
etc.17

I

4,4 cm
1,2- 1,5 cm
(îngusta tă de
un breton)
la l /2 din înălţimea capului

ilizibil exact
5,8 cm
ilizibil
1,2 cm
idem

16 Este una din scenele care prezintă o extrem de m a rcată ase mănare
la cele două monumente, ca şi scena amintită mai departe În text a
martiriului sf'.ntului Dionisie Areopagit1tl (ase m ă nare descoperită şi semnitl ată de Mario ar a Mocanu);
17 Restul datelor mă suratorii detaliilor figurii prezintă dife renţe Între
0,1 şi 0,5 cm; nu le c ită m în continuare, pentru că nu duc la conclu zii
deose bite faţă de cele deja constatabile În datele citate.

Mocanu; domnia sa a desco perit şi analizat pronunţate a emanan ico nografice şi stilistice Între cele d o u ă sinaxare, fapt ce a constituit subiecwl
unei c omuni căr i la Sesiun ea ştiinţifică a D .M.l.A. din 26 martie 1974.
Trebuie menţionat, cu ocazia aceasta, că tipul de a n aliză propus !n prezen tu · articol este desigur doa r o parte, o latură, a studiului complet
asupra unei pi cturi, a l ături de cercetarea i co no grafică, cercetarea de laborator etc.
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Mai departe, comparaţia scenelor Zenobie şi Zenobia arată
o serie de marcate apropieri dimensionale, care merg Însă
rareori pînă la identitate, ceea ce trebuie să excludă folosirea
desenului pauzat amintit18. Asemănarea flagrantă În ambele
scene a modului În care sînt repre'.lentaţi cei doi martiri ne
face deci să presupunem existenţa unei schiţe executate dup ă
una dinţre scene, care a servit apoi ca model realiză rii celeilalte (sau a unei unice schiţe ce a servit ca prototip pentru
amîndouă scenele). Exact acelaşi tip de asemănări au fost
constatate şi În alte cîteva scene analizate (în special M artiriJ,tl Sf. Dionisie Areopagititl, Cei şapte coconi din Efes etc.),
ceea ce confirmă ipoteza schiţelor model1 9 •
Să analizăm acum structura uneia din reprezentările „automate" cele mai importante
capetele - şi anume varianta
cap de tînăr reprezentat în sem iprofil20. Iată aspecte ale

Date cercetate

lăţime

zone:

desen iniţial cu
culoare
, prima acoperire
(to n de baz ă ) ocru
verzui
' a do ua acoperire,
par ţ ială ocru roz
accente cu întindere
mi că cu o cu lo:uc
roz-r oş i etic ă

aceeaşi

culoare,
poate mai den să ,
sau un roz şi mai
apropiat de ro ş u

6) centru l ure chii 7)

4) pe nas, para l elă cu conturul
5) sub ochi, pe obrazul privit fron tal, dou ă grupuri
de haşuri mai multe
(4) spre centrul obrazului
şi mai puţine (3) spre
nas
6) direqiile lo r - un ghi de
90° cu vîrful spre centrul obrazului
7) deasupra buzei superioare,
în zona mediană - linie

linie (contur) cu
culoare brun
(nuanţă roşiaL ică )
lăţime

zone:

(3-4 mm)
8) Între colţu] gurii şi obrazul privit frontal - 2 sau
3 linii scurte (5 - 6 mm)
descendente spre vîrful

culoare neagră

numai v!rful
nasului

idem
idem
idem
idem
idem - linie
simplă

cînd ad:ncirea
păr

-

li nii curbe 111arcînd

',

bie

şi

Zenobia

idem
idem
idem

idem

idem
idem (nu în scena

Zenobie şi Zenobia ci în alte exemple, pe
peretele sudiC)
idem

superioară

a

expu să

frontal
privirii 2 sau 3 linii
similare şi orientate contrar (90°) celor descri se
111 '11 sus
irisul ochiului pată orizontală, cu lungimea de cca 2 ori mai
mare decît înălţimea

idem

idem

Oprind a1c1 cit area datelor stricte, trebuie sublini at că nu
am efectuat o analiză nici pe departe completă, care ar fi
permis concluzii definitive. Nu am făcut, în sc urta cercetare
ce a stat la baza prezentului artico l, decît cîteva sondaje folosind tipul de anali ză propus, pentru a-l exemplifica. Rezultatele acestor sondaje comparative as upra picturilor celor dou ă
sinaxare, pot fi rezumate astfel:
1. Dimensiuni aprop iate ale registrelor ş i scenelor în ge .
ne ral.
2. A emă n ăr i extrem de pregnante ale unor scene ş i ale
clementelor acestora. Aceste asemănări merg rareori pîn ă la
identitate dimen sional ă, dar unele elemente „automati zate "
ale repreze ntării (s iste mul ele exec u ţie a capetelor analizate,
de exempl u) , sînt atît de ase m ănă toare încît presupun preze nţa unui meşter comun al exec uţi e i acestor elemen te la Bai a
şi Humor 2 1. Num ărul şi În special tipul analogiilor conf irm ă
ace astă legă tur ă direc tă Între picturile celor do u ă monumente,
a firm ată , pe baza cercetării sale, de către M. Mocanu.
.3.. Pe de altă p arte, o serie ele difere nţe se imp un obse r-

idem
În cîteva
cazuri
nu, sau rar
(neîntîlnit)

şi

p leoape (cîte o linie pentru
li mi ta p'.eoapei superioa re ş i
cea a pleoap ei in ferioare)
co ntur nas
gură lini a com isurii bu zelo r, linie mai sc ur tă sub
buza inferioară
ureche contur extern ş i
linie s c urtă În interior, 111ar-

partea

bărbiei,

idem

linie dubl ă

idem
în scena Zeno-

bă rbiei

9) p e

ide111

2- 3 mm
cap, gît
spîncene -

orizontală scurtă

o sin gură haş ură mai lată
idem , dar fără
respecta rea
exactă a pnralelism u I ui

8) bu ze accente lini are
2 X 4, 2 X 5 mm

a frunţii
grup de 3- 4 linii

arcuită

idem

linie

verti cală
bărbie , lin ie par al el ă
lipi tă de contur

centrală

2) deasupra sprîncenei privită frontal 2 sau 3
h aşuri lun gi
3) pe ochi (1ntre pleoape)
- linie sc urtă (4-5 mm)

idem
idem

da
pete mari la frunte, o braji;
pere mici; pleoape, nas, ureche
1) parte a externă a frunţii
2-3 haşuri paralele cu
conturul, late 2-3 mm
2) pleoape superioare; linii
late 2 111111, p arale le cu limita inferioară a pleoapelor
3) zona centrală a obraz ului expus fr ontal haşuri sau pată ovală
4) paralel cu limita externă
vertic ală,
a
celuila lt
o braz- linie para le lă ~i lipită de contur
5) Începutul
linii
nasului
scurte
vîrful lui
verticale
late 1 mm
lin ie pa ra le lă cu co nturul
ver tical al nasului

Baia

nu pot fi observate

brun (?)

gri-negru (?)

1- 1,5 mm
1) p artea
-

Baia

Humor

I

Humor

haş~ri cu cul?ar,;
alba - „lumim

execuţiei:

Date cercet ate

I

idem
idem
idem
idem
ra r linie În
interior
idem

v a ţ1 e 1:

şuvi ţele

a) În p ri vinţa Împărţirii s p aţ iului pereţilor se re marc ă la
J3aia co i ncidenţele mai frecvente ale limitelor verticale ale
scenelor, de la un registru la altul; de asemenea urmele nete
clle procedeului de marcare iniţială a delimită rilor ori zontale
şi verticale ;

18 Nu am observat, de altfel , urme concrete ale unui procedeu de
pa uzare.
19 Este interesan t faptul că lă\ im ea s uplime nt a ră a scenei Zenobie şi
Z enobia de la Baia faţă de cea de la Humor produce o „dilatare" laterală a repre zent ări i ; călăul devine extrem de lat şi desfă şoar ă o mişcare
foarte a mpl ă în timp ce siluetele celor doi martiri sînt foarte asemă nătoare
cu cele de la Humor. Scena martiri1tlui sf. Dionisie Areopagitul, mai îngu stă la Baia decît la Humor, prezintă o com p rimare latera lă a spaţiului
suprapunînd părţi ale personajelor (a căror lăţime este practic identică cu
a celor de la Humor), În ghesuindu-le. La mai multe scene impresia este
de sc h e m ă dila tată sau comprimat ă după neces ită ţile sp aţ iului rezervat
în re gistru l scenei re spective. Ace astă imp resie este accentuată de fap tu l
remarcabil că raporturile Între înălţimile personajelor tind să rămînă acele aşi în scenele similare. (In scena Zenobie şi Z enobia , martirul din stînga
este mai înalt decît cel din dreapta , care este mai scund decît călăul, atît
la Baia cît şi la Humor; în scena Dionisie Areopagititl, c ă l ăul este În
ambele reprezentări mult mai scund decît sfînta care primeşte capul tă
iat etc. ).
2 0 Analiza s-a de sfăşurat în special asupra capetelor martirilor diu
scenele „Zenobie şi Zenobi a" cu cîteva e x cep ţii, ca detalii ilizibi le la

l3aia din cauza unor de gra d ă ri; pentru aceste detalii am folosit alte rep rez en tăr i de capete din cîtev a sce ne din sinaxar.
2 1 In afara celor men ţionate în text, există multe alte detalii ale reprezentări i care coincid; citez de exemplu, în scenele a nalizate : po zi ţi a
mîinii care înmînează şi a celor care prim esc capul sfîntu lui Dionisie; direq iile pe care le ia slngele scurg:ndu -se pe aure o l ă În aceeaş i scen ă, direeţi ile privirilor În scena Zenobie şi Zenobia etc. A cest tip de a se măn ă ri
ple dează tot pentru ip oteza sc hiţelo r model. Alte detalii ţinî nd de reprezen tarea in strumen telo r ac\.iunilo r sÎnt ş i el e revel atoa re: mÎnere le săb iil or
îi-, sce nele de decapitare sint în gene ral aproape identice la Baia cu unul
din tipuri le prezente în pi ctura de la Humor (atît În ce priveşte for ma
lo r ci t şi culoril e folosite), fi g. 7; repertoriul de orn am en te fo losire la Baia
coincide cu rare excep ţ ii celui de la Humor, fără a-l cuprinde în Întregime; fund alul arhitectura l e Împărţit în partea sa superi oară în zone cu
înălţimi practi c identice În ambele picturi etc.

81

https://biblioteca-digitala.ro

.SCOALA , PR:OGliWi

GENef;?AL

( DE'F'O-

ZITU L DE D~l'E" N..
.EFOCll)

MONUMENT ANU-

HE. .Lf_ROGR.l H
.SPc(..,;IAL

.

PER~ONALITATEA HE:5TER.ULU11
DISTRIBUl~E .SJ CCIZAJ AL E LE-

.SUP~tz

HONUH!!lJ1ULU t.

NENTEL.OR ~El=>REzaJ'rA Rll

1

.~1: --~~·~i:

•• b .

,•... . 0 . . :

~-~ :<~:

"o :
'b

I

'.

.

„ ..·.o:

• - • C\"

~"' .

.

'

„.. ·J_.. ! ..

~

\r, . ' · .

()•

]?\. .„ ~>":;·~V~:.'
. ". I

t„

"11:.

.. q

...

PICTURA

:~ :'.

..

. --.: .

.. {'. „ .

2

.

·"l1...

ANALIZA
~UPR.A F"rr"E.I

TENCUIA L-A

Personalitatea me ş teru l u i
intre tradiţ i e, cerinţe le program u lui ş i s uprafeţel e
trebuind să fie decorate.
Desenul sch ema ti zează un proces foarte complex pentru desprinderea carac teri sticil o r lui esenţia l e, într-o probJem:i. de trecere de la un depozit de date abstra cte
(text, discurs, memor ia unor a lte ansamblur i pi ctate ), impuse într-o an umit ă v:u:iant!i.
de „programul" monume ntului , la reprezentarea lor în imagini materia li zate (picturn )
pc s uprafeţel e pereţ il or monumentului în cauză. Intre două categorii de d<tte im puse
- programul şi şco:tln pe de o parte ş i pereţii biserici i cu formele ş i dimensiu nil e
lor pictoru l este un adaptor, un traducăto1: în forme ş i cu lori aşeza te pc rel iefu l
monumen tulu i. Acţiune:1 sa va fi de se l ecţ i e. repar.tizare ş i doza j t1 un o r c lemente cu -

nosc ute

l.

(repreze n t ări l e

nrh i tcct urnl ă

t r adiţ i ona l e) ,

pe suprafctc care sînt

şi

e le va ri a nte la o

tradiţi e

c unoscută.

2. „Ob iec tu l" pic tură m u ra l ă.
De ta liile prezintă st ru ctura specifică acestei picturi ş i necesitatea pe care o im pu ne
a unui stud iu complet , strtitigrrlfic (care pune în ev id enţă suita operaţiilor ş i creaţia
imaginii prin acope riri succes ive cu culori a tencu ie lii ) ş i a l srt/Jrttfe/ei (cu prinzî nd atît
observaţ iile

„fronta le " asupra teh ni cii de execuţie a picturii, completînd cu noaşterea
stratigra fiei , cit ş i ana li za în co ntinuare a mij Joacelor de repreze ntare, a imag inilor
compuse de executia mate ri ală a pictur ii).

b) desenul incizat al elementelor reprezentăr ii este mult
mai bogat cantitativ şi mai adînc (deci mai vizibil) la Baia;
c) la acelaşi monument, stilul de execuţie a picturii e în
general mai rapid , mai pu ţin fin , 1111ai aspru faţă de Humor
(fig. 8). O mare parte din automatismele repre zentării prezintă aceste caracteristici: fu ndalurile simplific a te, aproape
„expediate" uneori ; rep ertoriul de orn amente mai redus ca
întindere şi folo sit fără variaţia şi complexa legătur ă cu restul elementelor scenei a şa cum e cazul la Humor (fig. 9, 'tO) ;

costumele au un cutaj mai violent-dinamic; in stru mentele reprezen tate fără preocupare de variaţi e22 .
In sin axarn l de la Humor e x i s tă mai 111ulte tipuri de rnînere de
de teci) , fie ca re cu variante, p : n ă la tipuri inte r mediare, atît ca
lorme cît ş i c;1 culori fo ~ o site; a l ătu ri de vastul repertoriu de orna111ente
ale fundalului arh itectura l şi ale costu111e lor ş i de execuţia plină de fine\e
şi invenţie comb inato rie a ce lor;alte elemente a le rep reze n tă rii , aceste efecte
ale unei pr eoc u păr i de va ri aţi e şi ale posibili tăţ ii de stă pînire ş i folosi re
a unui repertoriu vast de „situ aţii" p lastice d au înt regi i picturi o complexitate şi o căldură excepţio n a ' ă.
22

săbii (şi
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3. Aparjtia picturii
succesi unea operaţi il or
An aliza unei picturi trebuie să privească mod ul de execuţ i e ş i „stilul " fiedirei etape
de realizare: l. aplicarea tencuieli i (suprafaţă ma i mu lt sa u ma i puţin vă l urită ,
sdivisită ; urme a le instrumentului fo losit etc.); 2 . ma rca rea (în c:1zul rep rezentat,
cu aj utorul unei sfori întinse) împ:1rţirii în registre ş i scene; 3. executarea Jesenului
initial , cu pensul a (foa rte sumar sau deta li at şi precis) ; executat cu o anume cu loare,
cu o pen sul ă de o a numit ă grosime etc.; 4. executarea desen ului inci zat (mai mult
sau mai putin bogat , a m ă nun ţ it , ma i adînc sau mai superfici a l inciz:1 t . cu o anu ·
mită formă a secţi un ii V sa u U de exemplu etc.); '.5. prima acoperire cu
culoare (repa rti za rea culorilor pc zone ; grosimea stratului de cu loa re ; pe n s ul a ţi a.
traseele şi caracterele ei diferite pe zone etc.) ; 6. acoperirile u rmătoare cu culoare
( cu acele aşi criterii a le ana li zei ca ma i sus la punctul 5; în plus observa rea a legeri i

7

suprapuneri lor acestor straturi unele peste a lte le etc .): 7 . desenul fi na l, de ta liile, precizia (culori ş i grosimi ale tuşei ; re latiile lor cu culorile zonelor pe ca re se ap li c ă ;
caractere a le traseu lui . stil ).
Pentru toate operaţ iile ana li zate, observaţiile ar trebui să fie înregistrate in fi ş e 
tip care să d u că la defi n irea „stilului " de exec uţi e :1 c pera liei respective ş i cont ri buţ i e i
ei la aspectul ş i stilul genera l al picturii; de asemenea f i şe l e ar trebui s:'i inc lud:i
rubrici care să separe caracterele cunoscute ca uzual e în epoca respectivă de ca ractere le speciale a le picturi i analizate.
·I. tmpă r ţirea s uprafeţe l or mo numentului În registre ş i scene.
Anali za trebuie să m ăsoare ş i să compare dimensiunile în ciip:i ril or, registrelor ş i
scenelor, deci să izoleze modul în care a fost gîndită repartiza rea temelor (prog ra mului iconografic), în spatiul special al monumentului în cau ză.

Imaginile personajelor sînt adesea şi ele foarte simplificate
uneori , alteori tratate cu o grabă şi o libertate tinzînd spre
un expresionism agitat. O atenţie deosebită me rită reprezentă rile călăilor , de un dinamism deformat şi amplu; statistica
poziţiilor-tip arată (în numeroasele scene de decapitare) predominanţa netă a celei cu braţul drept Întins oblic În s uş, cu
sabia aruncată spre spate, iar cel stîng flexat şi sprijini't În
şo ld. Expresia acestei atitudini are o anume dez involtur ă şi
cruzime asociate violenţei gestului cu sabia; alături de o altă
poziţie din amică frecventă şi de cîteva variante, există num ai
două scene În care apar gesturi de lini ştire, În care actul e
Încheiat (punerea săbiei în teacă, sprijinirea armei de umăr) .
Tipologia frecventă a figurilor călăilor are o expresie brutală
(fig. 11) - şi există aici fizionomii de o certă ferocitate, ce
nu pot fi întîlnite în sinaxarul de la Humor23.
Aceste date caracterizează astfel realizarea picturii sinaxarulu i de la Baia: pc de o parte, dorinţa evidentâ d.: a stabili
ordine şi precizie În .execuţie (folosirea exagerată a sforii pen-

r

a

c
d

c

23 In aceeaşi ordine de idei, reprezentarea unei lapidări pictată pe
glaful ferestrei estice a peretelui de sud al pronaosului de la Baia, su rprinde prin mişcările violente dînd impresia de dans ale celor doi că! ăi
care aruncă pietrele.
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fn

cadrul

scenelor

o bse rv ate an u mite

pot fi
sim pentru repartiîmpărţ i ri

p le a le sp aţiului
za rea elemente lor reprezentăr ii ;
aceste î mpărţ i ri sînt frecvent folosi te, probabil ca un mij loc de
ordo nare, s im p l ă, în conti n uarea împărţiri i perete lui în registre ş i
scene; o
lin ie oriionta l ă a solurilor, o alta a
li mitei su perioare a fund a luril or
arh itectu ra le , sînt în general respectate de scenele d intr-u n reg istru. D e asemenea , jumă ta tea
înă lţimii scenel or este marcat ă
ad esea de sc himbări ale direcţ iil or formel or reprezenta te ; ordo n ăr i prin vertica le (n.desea simetr ice) pot fi remarcate în cadrul multor scene etc. Este îns1L
foa rte important să nu se introd u că silit, din afară, Îl) t impul a na lizei p icturii , împ:irtiri
imag in are pc care ea nu le
prezi n tă în mod sigu r, ş i c:1re
provin adesea dintr-un exces de
zel şi inventivitate a le cercetă
toru lui. lmpărţi rea cadrului sce nei
şi
orientarea clementelor
compoz iţi ei treb uie privite a l ă
turi de ce lelalte operaţii, pro·
cedee ş i de stilul .repreze n tării
ca un tot cu o presupus ă co ere n ţă ş i funcţiona litate în sen su l sco pului c ă rui a î i era des tinat.

5

YIZIZJ
6

OCRU

VellUlE

e:rc.

6 . Di stributi n culorilor
Ce rceta rea trebuie s ă sta bile ască „pd ncipi ile'' reparti ză rii culorilor în scene , registre, perete, În căpere; să pună în evidenţă caracteristici le ş i stilul compozi ţiil or cromatice în
cadrul fiecărei a din aces te secţ iuni ş i al întregu lui ansa mb lu. Cantitatea, frecven ţa de apariţie , elementele reprezent ă rii pe care le acoperă, zonele m onumen tulu i un de a pa re vor trebui
înreg istrate pentru fieca re culoare impor ta n tă î n parte (o defalcare î n „hărţi" de a pariţie a culorii roşu , a culorii a lbas tru , galben etc. la monumentul cercetat, va p une în evidenţă probabil atît p rin cip ii de distribuţie ci t ş i c:irncter isti r i ale stilul ui şi modului de obţine re a expresiei , „:1tmosferei " une i picturi monumentale).

tru marcarea liniilor drepte, abundenţa şi profunzimea desenului inci zat) pare să indice tocmai dificultatea de a le obţine, ne s iguranţă; apoi slaba preocupare pentru unele parţi,
conside rate probabil neimportante, ale picturii (simp lificarea
Împărţirii în scene prin folosirea frecventă a unor limite ve rticale În prelungire În cele dou ă registre suprapuse, utili zarea
fă ră mare interes şi fără varietate a ornamentelor, slab a invenţie ş i va ri aţi e În detaliile scenelor). P e de altă parte, nelini ş te , ne răbdare, impetuozitate, preferinţa pentru repre zentări
exprimînd direct v iolenţa că l ă ilor, s implificări uneor i fruste
ale si luetelor etc.; tendinţa unei exp rim ă ri rapide din care
lip seşte preocuparea comp lexei armonii, prezentă la Humor .
Cons iderînd ca fap t cert legătura directă Între cele d o uă
picturi , prin probabil a participare la reali za rea lor a unui

meşter com un, rămîn
căreia; o ana liză atît
această cerinţă , ce nu

de explicat caracteristicile specifi ce fi ede restrîns ă nu poate Încă răspund e la
poate fi Împ linită decît de o cercetare
mai ampl ă bazată pe aceleaşi principii, atît asupra celor două
monumente În cau ză cît şi asupra altor ansambluri pictate
din aceeaşi epocă . O asemenea cercetare, ală turi de studiul
sistematic al iconografiei, ne va putea, speră m, inform a ş i
,1supra unor chestiuni importante, încă obscure ş i an um e:
modul de compunere al unor echipe ş i Împ ărţirea sarcinilor
de lucru În cuprinsul lor. Va fi po s ibilă, credem, în v ii to r
stabilirea unei h ă rţi cronologice a evo luţiei stilurilor un or şco l i
şi meşt.eri, pusă În legătură cu zonele ş i şcolile învecin ate;
vom avea .atunci o imagine mult mai prec i să a caracteristi cilor
structurii şi d ezvo ltării picturii mural e la noi.
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RESUMt:
7. Alcă tui rea unei scene
Sci1ematizare, des igur exagera tă, a modului de constitui re a unei scene (de sinaxar În
acest exemp lu) . Pictorul nu avea ch ia r un „ fi ş i e r" pe tipuri de persona je ş i pozitii ;
totuşi, împărţirea pe categorii cu caracteristici specifice de reprezentare a pers0naj e lor
ce apar În pictură este evidentă , ca ş i revenirea frecventă a unor poz i ţii, detalii de
execuţie etc. Existenta unor „manuale" cu schi ţe ce erau imitate , transpuse, combin ate
este ş i ea cun oscut ă. Cu „seturi" (mem orizate sau în registrate în schiţe) de elemente,
pictoru l efectuează minta] ş i apoi pe su prafaţa peretel ui com binări ale lor, în ca re se
manifestă afinit ă ţil e, predilecţia pentru une le d in tre varia nte pentru fe luri de a le
nuanţa, pentru moduri de a Je compune. (Tn text , problema „automa ti sme lor repre-

_L':uticle ess:i. ye a ctablir des 111 odalites d':i.n alyse, Ies plus objecti v,es
poss1bles, des peintures murales de type bizantin. L'observation co mparative
de ces peintures releve, dans le cadre des co nventions generales (qui caracterise nt de s larges regions et periodes de temps) , des variantes individuelles
plus fa ibles Oli plus marquees dan s l'execution des memes elc,11ents imp oses
par le programme et la mani ere de represe ntation, presque co nstantes , de s
peintures religieuses. Etant donnee l'existence d'un gra nd nombre de dates
imposees a la representation (et un accuse traditionnalisme dan s la technique utilisee), la peintlire de ce genre peut-etre conside ree en tant qu'un
cade, qu 'une ecrirure, a l'aide desquelle s sont depeints Ies meme s thcmes.
Si le sujet et la co nventi on de sa re presentati on sont presq ue constantes,
ce qui caracte ri sera et sera sp ecifique pour une ce rtaine peinture, sera le
dosage de ses elements co mpo sants. O n constante, pour chaque peinture,
des repetitions-type dan s l'excc ution des elements de 1:i represent:nion. Des
suites d'operatio ns, des sui tes de gestes qui crcent Ies elements de l'image,
et meme de s selections et dosages des co uleur s se repete nt presque invariab'. es par ca tegories,
chaque appa riti on d' un ,,so usensemble" de la representation (du type : tete, main, saint, bourreau, decor architectural , etc);
de meme Ies attitudes-type de s personnages, de leurs expressions, des rapports expressifs en tre Ies personnages et le fon d, en tre Ies dimenssions des
scene s etc. En constatant l'exi stence de ces „automatismes de la r epresentation" , caracteri stiques pou r chaq ue peinture, l'auteur propose une fa ~on
d'a na lyse, par la decomposition de la peinture (l 'objet materiei et Ies representatio ns qu'il so utien t) en operations qui l' ont c reee et en elements de la
represe ntation qui la co mpose nt.
U ne observatio n statistique et un enregistrement num erique de s quantites, des frequen ces d'appari ti on de chaque type d'element, de s proportions
relatives entre les types d'Clements et leur variantes peuvent dCfinir avec
clarte une p artie de ce qui co nstitue le specifique d'une peinture et peuven t servir comme base objective de c;o mp araison de peintures plus ou
moin s sembl ables, ce qui permettrait de relevee Ies traits co mmun s de mem e
que Ies caracteri stique s ou particuli eres de gro upes de peintures, d'ecoles,
d'influen ces, de maître s.
La, derni e ~e partie de 1'artic}e, co nstitue un_e illu stration ?e l'ana l y~e
proposee, appl1quee sur quelques elcments de s pe111tures des eghses de Baia
et Hum or (datant de la IV• decennie du XVI• s.). L'analyse met en eviden ce des re ssembl ances qui vont jusqu 'a l'identite des dimenssions ~t
d'expressions. Ce fa it demon tre, d'apres l'avis de l'auteur, l'existence d 'un
lie n direct entre l'e xecutio n de ces peintures, no tamment la presence probable, dans Ies deux equipes de peintres d'un maître co111 mun , lequel eut
employe des croquis-modele pour des sce ne s presentes dans Ies deux menologes. En meme temps, une serie de di fferan ces evidente s caracterisant la
peinture de Baia co mme etant plus simple, plus directe et d'une violente
expressivite, denot_e la presen,ce. _d' un temp ~ramen~ plus impulslf et une
meth ode de trava1 ! plus expeditive . Ce fa1t so uleve des problemes concernant probablement la composition complexe des equipes qui ont travaile aux deux monuments, probleme s qui ne se posent pas dans la phas?
actuelle des recherches.

zentă rii ").

a

8. Stiluri le unei epoci
Dacă

hotă rim

ca unele elemente considerate

importante

ale reprezentă rii

în

cadrul

picturilor de tipul analizat să fie notate cu literele a, b, c • .. n, ş i reprezentate fiecare grafic prin spaţiul cuprins între d ou ă linii, lărgit sau restrîns după cum elementul respectiv este ma i bogat sau mai săra c reprezentat în cadrul picturilor diferi -

telor monumente, de-a lungul timpului , vom

ob ţine

imagini gra fi ce ale

evoluţiilor

unor

stiluri. De exemplu, fie a desenul inci za t ; el este prezent în foa rte multe picturi, de
facturi foarte diferite şi epoci de-a rindul. „Culoa rul " a va fi deci prezent, mai larg
sau mai îngust, după cum desenul inci zat este mai mult sau mai puţin prezent la

monumentele perioadelor analizate. Un alt element d, să spunem de pil dă decorul
ornam enta l în band ă cu motive geometrice plasat pe partea superioară a fundalurilor
arhitectura le, nu este prezent decît la cutare grup de monumente ( şcoala A), într-o
perioadă

anume, apoi dispare, pentru a reapărea ceva ma i tîrziu la un alt grup de

mon umente

(şcoala

B) etc.
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SEMNALĂRI
BISERICA ROMÂNEASCA DIN SANDULEŞTI (JUD. CLUJ)
IOANA CRISTACHE PANAIT,
arh. MARINEL DAIA
de o unitate constructiva românească. Cu mai mult de patru
decenii, În urm ă, V. Vătăşianu lega forma capelei de la Hunedoara de reali ză rile meşterilor locali 7• Biserica de la Săndu
leşti, ca de altfel şi lăcaşurile făgărăşene din cele dou ă Comane (de Sus şi de Jos), ne îng ă duie să înlocuim, pentru
absida cu unghi în ax, noţiunea de „mediit local hunedorean " B
cu cel de „mediu transilvănean". Preci zăm, fără intenţia concluziilor definitive, că absida poligonală decro şată cu patru
laturi, avînd muchie În ax, ocupă prin r ăspîndirea sa al doilea loc printre formele de plan preferate de meşterii arhitecturii în lemn din judeţul Cluj, ea întîlnindu-se aici la un
număr mai mare de astfel de l ăcaşuri9 decît în orice altă
parte a Transilvaniei10.
Dar datele ce atestă vechimea bisericii din Sănduleşt! nu
se limitează la forma absidei. Ferestrele, avînd cu aproximaţi e acelaşi amplasament şi num ăr 11 ca ş i cele de la Bîrsău
(aici una În plus, pe latura de sud a absidei), au deschideri
înguste la exterior, Între 20- 30 cm, semicirculare În partea
de sus, iar În interior ele prezintă deschideri largi, evazate,
pînă la 1,25 m înălţime şi 0,95 m lăţime. Structura ferestrelor
de la Săniduleşti poate fi pusă ală·nul'i cu oea a b~ser~oi:i din
Leşnic 12, judeţul Hunedoara, şi de cea a lăcaşului din sec. al
XV-lea de la Viştea de Jos 13, judeţul Braşov. Cu ultimul
lăcaş biserica din S ăndule şti prezintă similitudini şi în ceea
ce pr,iv eşte forma gotică şi amplasamentul oonurafortur,ifor.
Peretele dintre pronaos şi naos, cît şi cel dintre naos şi
altar, sînt reali zaţ i din zidărie, iar altarul este prevăzut cu
o nişă pentru proscom.idiie r.ezeirv-a,tă În g;msimea zidwlui. Prin
aceste ultime elemente, ca şi prin grosimea zidurilor, dimensiuni, proporţii, biserica din Sănduleşti ne readuce imaginea
dispărutului lăcaş românesc din sec. al XV-lea de la Seghişte-Bihor 14, îmbogăţind astfel , cunoştinţele despre unitatea
de concepţie a arhitecturii româneşti de zidărie din Transilvania.
Biserica din Sănduleşti a suferit unele modificări În timp,
constînd În înlocuirea boltirii navei - ale cărei urme se păs
trează printr-un tavan de scînduri, ca şi schimbarea faţa
dei de vest, lucră ri ce se vor fi executat În secolul al
XVIII-lea. Intrarea semicirnilară pare a indi,c a ex·~stenţa, odinioară, a unui turn-clopotniţă, înlăturat În secolul XIX şi
înlocuit cu un pridvor deschis de lemn şi o clopotniţă din
Învelitoarea pronaosului. Turnul-clopotniţă amplasat pe latura
vest, obişnuit la vechile biserici hunedorene 15, este regăsit şi
la lăcaşurile de zid, recent cercetate, din părţile Turciei, de
la Miceşti şi Borzeşti16 .
Absida altarului p ăstrează boltirea originară, constitmta
dintr-o boltă în leagăn, racordată cu laturile în ax prin intermediul unei sem icalote În ogivă .
Apreciem după cele expuse, că biserica românească din
Sănduleşti a fost construită în secolul al . XV-lea, înălţarea
sa fiind un rezultat al sprijinului pe care · mica nobilime românească, atestată În satele din jurul Cheibr Tur.zii pînă În

Nu departe de oraşul Turda, spre apus, cuibărit pe valea
bucurîndu-se de minuna,t a privelişte a Cheilor
Turzii, se află 9atul Sănduleşti. Istoria sa se împleteşt'e cu cca
a Întlfegii zone a străvech iului o ra ş.
Vestigiile arheologice, izvoarele narative, legendele, cu
nelipsitul l1o r miez de adevăr istoric, atestă importanţa de totdeauna a 'oraşului Tu rda şi a aşeză rilor Înv,ecinate. Bogăţia
subsolului şi a apelor, rodnici'a p ămîntului, frumuseţea peisajului au determinat intensa locuire a acesto'r meleaguri din
cele mai îndepărtate vremi 1.
Animată de idealurile eliberării sociale şi politice, populaţia rom â nească a satelor din părţile T urd ei a fost în tr-o
continuă mişoare În decur,sul vremii, făcîndu-i-se auzită dorinţa elibe'fării în toaite momentele de răscruce ale istoriei.
Biserica rom â nească din Sănduleşti adaugă un izvor în
plus pentru cunoaşterea trecutului istoric al românilor din
părţile T urdei.
Şematismele de Blaj, ca singur gen de lucrare românească
ce amintesc această biserică, indică următoarele date: „parohie
veche, biserică de piatră din 1702 în onoarea S /. Arhangheli"2. Cu aceste informaţii şi neavînd s iguranţa existenţei
sale încă, am poposit În toamna anului 1973 În satul stră juit
de Cheile Turzii. Pe o colină, de la marginea de apus a Săn
duleştilor, se află un lăca ş românesc, a cărui vechime, dup ă
suma elementelor stilistice, ignora datarea cu care plecasem
la drum3.
Durat în piatră, cu ziduri groase de 1 m, l ăcaş ul înfaţi·
şează un plan dreptunghiular compartimentat, avînd absida
decroşară cu patru laturi, cu unghi În ax. Prin această particularitate planimetrică, prin dimensiuni (10,50 m/6,10 111) şi
chiar prin grosimea zidului , biserica din Sănduleşti o aminteşte îndeaproape pe cea din sec. al XV-lea, de la Bîrsău, judeţul Hunedoara4 (9,95 m/7,95 m).
Considerată ca aparţinînd doar unui grup de monumente
din ţinutul HunedoareiS, care au avut ca prototip capela din
castelul Corvinilor - regăsită În sudul Transilvaniei, la bisericile din cele două Comane, ca urmare a circulaţiei formelor
arhitecton~ce6 - , forma absidei cu patru laturi, prezentînd
o muchie În ax, o avem acum prezentă, prin biserica de la
Sănduleşti, şi în altă parte a Transilvaniei şi anume În judeţul
Cluj. Consider ăm că nu este vorba de vehiculare de forme, ci
Hăjdăţii,

1 Camil Mureşan, Monumwte istorice di11 Turd a, Ed. Meridiane, Bucureşţi, 1968, p. 5- 10; Mihail G ăzd ac şi Toma Roşiu, Călă11za J1uleţ1tlu1
Turda Arieş, T urda 1924; Ş t. Pasc u, Vo iev odawl T ra11silv aniei , I, Ed.
Dacia, Cl uj, 1971, p. 33-37, 46, 149.
2 Şematism, Blaj, 1900, p. 590; Aceleaşi date 1n Şemcttism, Blaj, 1932,
p. 201; Consc ripţia lui Bucov, din 1760-1762, Înregistrează :a Sănduleşti
o biserică ortodo xă, cf. Virgil C iobanu, Statistica romanilor ardeleni dm
1760-1762, „Anuarul Inst. de Ist. Naţ.", III, C luj , 1926, p. 639.
3 Pentru stadiul de cercetare a bisericilor romil.neşti din Transilvania
ln care s-a elaborat Şemati smul de la Blaj, datarea gre ş ită nu ne surprinde. Menţionăm că pentru unele edificii vechi lucrarea nu indică o
datare , ca tle. exemplu: Ci c ău (jud. A:ba), p. 161, con s truită în sec. XV,
cf. Mari'lls Porumb, Biserica din Cicău, Com unicare la sesiunea DMIA
ian. 1973; Tritenii de Jos (jud. Cl uj) p. 560, d atabi l ă cel mai tîrziu în
sec. XVII, cf. Ion Scheletti, Contribuţii la cunoaşterea bisericilor rbmancşti de zi4ărie din jud. Cluj, comunicare la sesiunea DMIA, 19.73; Borzeşti (jud. Cl uj) , p. 528 , construită în sec. ~VţI-XVIII, ~ rf. l bul:em e.tc.
Amintim de asemenea datele eronate care md1 cau ca data a c onstrucţ1e1
p.i ctarea lăcaş ului sau o reparaţie : Gaida de Jos (j ud. Alba), ~732, p. 141 ,
,lă c aşul fiind ridicat cel mai tîrziu În sec. XVI, cf. Eugema. Gre ce.a nu.
Ioana Cristache Panait, Biserici ro maneşti din raion11l Alba ful ia, „M1tro. polia Ardealu lui", XI, nr. 4-6, 1966, p. 327; Cergăul Mare (jud. Alba) .
1804,. p . 191, biserica fiind ridicată 1n. sec. XV:III, ~~ul ~8,04 refer.indu-se
la pictură, cf. Ioana Cristache Panait, Consideraţ11 privind arhitectura
romanească de zidărie din Transilvania în sec. XV !ll, „BMI", XLII,
2/ 1973, p . 28; Mărgău (jud. Cluj), 1810, p. 413, fo re alitate 1749, cu
refacere 1804-181 O, cf. insc ripţiil o r etc.
•
• 4 Eugenia Greceanu, Influenţa gotică ln arhitectura bisericilor romaneşti de zid din Transilvania, „SCIA", tom. 18, 1/1971, p. 50.
5 Bisericile: Sf. Nicolae din Hunedoara, B1rsău , Cinciş şi Băcîia .
'"
6 V.
Vătăşianu, Istoria artei europene, I„ Ed. didactică şi ped.,
Bucureşti, 1967, p . 537; Eugenia Greceanu, Ţ('.ra Făgăraşului zonă de
radiaţie a arhitecturii de la md de Carpaţi, „BMI" , XXXIX, · 2/ 1970,
p. 35.
.

7 V. Vătăşianu, Bisericile vechi de piatră din jud. Hunedoara, Cluj,
1929.
a Idem , Istoria artei je1tdale în ţările romane, E d. Acad. Bu c ureşti,
l 959, p. 564.
9 Nouă lăcaşuri cu absida poligonală, decroşară , cu patru laturi şi
ungi:; în ax şi una cu absida nede croşată.
10 laa;i• C ri stache Panait, Ion Scheletti, Bisericile de lemn din Să lai .
„BMI", XL, ·/ 19 71, p. 36 .
11 C ite una ;„ p ro n a o~ . norc.l şi sud, dou ă la nan~, nod şi su d, cît~
una la laturile În ax ale ab s id~1 .
12 Vasile Drăguţ, Pictura m 1&rat ă Jm T rcm..,i/~>a n ia, Ed. i\ ikridiane, Bu cureşti , 1970, p. 26.
13 Ioana Cristache Panait, Cu privire la unele monumeme din Tara
Făgăraşului ln lumina relaţiilor w Ţara Romanească, „BMI", XXXIX,
2; 1970, p. 31; Eugenia Greceanu, op. cit. p. 35.
14 St. Mete ş , Istoria bisericii romaneşti din Transilvania, I , Sibill.
1935, p . 418-420.
15 V. Dră g uţ , op. cit„ p. 26, 33, 63; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale , p. 255 .
16 Ion Scheletti, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii bisericilor romaneşti de zid din jud. Cluj , comunicare cit.
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XVII-k.a 17,

seoolul al
1-a aico rd at lui Ianc u de H unedo:i.ra, în
lupta anti o to m an ă, lăc aşul ase m ă nîndu-se şi din acest pun ct

1

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

17 1n satu I vecin Pctr id , azi Pet r e~ti , este ate s tată, în sec. XV 11, farn ilia de mi ci nobili româ ni cu nu mele Balica, cf. O. Va lcsc u, Balica haiducit[ şi cct:alea lui clin hcile 'fMâ i , „Stud ii de mu zeo logie ş i istorie
m i l it a r ă" , nr. 4- 5, 1971 / 1972, p. lll - :1 13.

P lanu l bisericii d in S ăn dule şti .
Vedere dinspre sud-vest asupra bi ser icii din ă ndu le ş t i .
Vedere spre a b s id ă asupr a biseri cii d in Săn d uleşti.
Biserica din Bîrs ă u .

4

3

87

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. Bi erica din

Să ndule ş ti .

de vedere surorilor lui hunedorene 1a.
Datarea, în perioada goticului tîrziu, 1n ecolul al XV-lea,
a bisericii din Sănduleşti a fost afirmată cu peste opt decenii
ia V.

Drăgu\ ,

În urm ă de istoricul maghiar Orban Balazs19. Ceea ce contesta Însă autorul acestei biserici „stăpîni te de valahi" era
faptul că ei au construit-020.
Cele dou ă argumente pe care Orban Balazs le aduce în
sprijinul afi rm aţiei sale sînt neîntemeiate şi naive. Românii
nu au construit această bi se rică „ cit absidă exagonală", pentru
că, spunea el, În secolele din vremurile trecute nu era în
obiceiul românilor de a construi biserici de piatră , mai mult nu
le era Îngă duit 2 1. !n urma numeroaselor studii despre biserica
românească din T ransilvania, apărute În secolul nostru,
comentarea argumentelor ne pare de prisos, căc i ele sînt
infirmate de grăito arele mărturii În piatră şi lemn din Transilvania, p ăs tr ate În num ăr mare În ciuda vremurilor nep rielnice.
Îns u şi Orban Balazs nu putea fi convms de cele sp use,
căc i la cîţiva paş i de Sănduleşti, pe coasta dinspre Petreşti
a C hei lor T urzii, se vedeau bine, În vremea sa 22, urmele
mănăstirii româneşt i de aici: „Capella valahorum de lîngă
Haşadat", ate stată în 1417 şi de care istoricul maghiar
Csanki D ezso, avea cunoştinţă 2 3. Spre răsărit de Turda,
urmînd firul apei, putea vedea biserica românească din Tritenii de J os, cu absidă pătrată, iar spre sud-vest, pe frumoasa
vale a Arieş ului , ctitoria cneazului Stanislav, de la Lup şa .
!ntr-adevăr românii transi lv ăneni, Începînd din 1279, au
fo st opriţi să-şi mai construiască biserici 24 . Chiar dacă nici
un singur lăcaş românesc din acele vremuri nu ar fi d ăin uit
pînă astăzi, aveam dovada că ele au continuat să se ridice,
în însă şi ameninţările şi m ăs uirilc luate Împotiriva acestora În
tot cursul secolelor xrn-xv2s. Şi ce dovadă mai elocventă
de dîrzenie şi vigoare a unui popor putem avea decît îndrăz
neala ele a Încălca rescriptele ce-i stînjcneau mersul firesc al
istoriei sale.

op. cit. p. 29, 42, 45 - 46, 55, 72.

Fig. 6. lli seri ca din Comana de

us.

Orban Balazs, To~da V aros es Korwyeke, Bu dapesta, 1889, p. 399.
cer cetă rii la faţa locului a bisericii di n S ă ndule şti a m
aflat că exi s tenţa a viitaare era amen in ţată . Prin adresa nr. 13693/ Ill ,
din 21 iulie 1973 , Consiliu l popu lar al municipiului Tu rda cmi ses~ avi z ul
prel imin ar de demo lare. DMIA a trecut imediat în nou a li s tă a monu mentelor istori ce acest impo rtant obiectiv, iar a utori tăţile lo cale , Consiliu l
popular al j udeţ ului C luj-DSAC şi cel al municipiului Turda, ş i - au însu~it acest punct de vedere cu multă solicitudine (arhiva D MIA dosar
monument).
21 Orban Balazs, op. cit. p. 399.
22 Mihail Găzdac şi Tom a Ro ş iu, op. cit„ p . 18 .
23 Csanki Dezsă, M agyarorszag tortenelni fă ldrajza a hunyadiak Koraban (Geografia istorică a Ungariei în timpu l huniazilor), Budapest?..
1913, vo l. V„ p. 725.
24 Şt. P ascu, Voiev odatul Transilvaniei, p. 451.
25 Ibidem, p. 450- 453.
19
20

In timpul
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CASE VECHI, CASE NOI, ÎN MEDIUL RURAL
arh . TIT
In proces ul ele sistema ti zare a com unelor şi sa telor n oastre, o preocupare ele p rim plan este rezolvarea problemei
locuinţelor (individuale, grupate şi co lec tive), c on strucţii care
c vo r Înca dra ca suprafeţe ş i cost în baremul un or indi ci
te hni co-eco nomici şi implicit se vor lega ele lucrările edilita re
care vo r da un confort m ă rit l oc uinţei.
Folos irea în mod cît mai eco nomic a teren ului ca suprafa ţă ele construit ş i costul ridi cat al lucrărilo r edili tare sîn t
factori care impun realizarea un or fronturi de clădiri cît
mai con tinui , cî t mai dense, imob ile extin se în adîncimc şi
dezvo lta te pc .mai m ulte nivele. În aceste noi ansambluri, cu
paiii verzi rcstrînse, cum se va Încadra casa ţărănească?
Va r ă m î n c o l oc uinţă anacronic ă sau o pic ă de m uzeu?
Se vo rb eş te de crearea un or ansam bluri cu spec ifi c loca l,
care să înglobeze şi ceea ce es te vechi, valabil, p entru a fi
pus În valoaTc „in situ ".
In general, arhitectura, ca proces de creaţie, este rezolva rea unui partiu care, sa ti s făcî nd di verse f uncţiL<ni, se exprimă În spaţ iu prin volume care asamblate ne dau silu eta
ge n e ral ă, iar prin raportul lor ele mărimi ş i comp oz iţi a volum etri că ne da u jocul de lu mini şi umbre, dec i plasticitatea.
Din a nali zarea mai aprofundata a va lorilor de a rhitec tură, făcîncl o incursiune În istori a ş i teoria arhitecturii,
se ele prind principii de ordin ge neral care stau la baza rezo lvă rii procesului ele creaţie. Aceste principii se traduc pri n:
sinceritate În tre co nţinut ş i formă, Între stru ctura mate ri alului ş i pun erea lui în valoare printr-o d eco ra ţi e care n u
trebuie să altereze formele structurale; gă s irea unor proporţii armonio ·~se, imctrii, accente ş i dom inante ş i , În final,
încad rarea volumului general În mediul urban sau peisaj .
asa noastră ţărănească, care resp ec tă aceste principii,
a re o valoare de arhitectura clas i că. Rap orturile între plin
ş i gol ne dau o plasticitate a faţadelor ş i o armonic perfectă.
E lementel e de a rhitectură - cerdacul, foişorul - prin r ~t
mul travcelor au o sob ri etate ş i echilibrul unor prop o rţii
care se pot traduce În formule matematice similare cu ce le
pe care le găs im la p orti ce le şi propileele antice (fo rmule
coa e În ev i denţa şi demonstrate de prof. a rh. Ad ri an Gheo rghiu).
Siluetele volumelor, care va ri ază prin înă l ţimea acoperi ş urilo r, se În ca drează În peisaj, făcînd un tot a rm oni os, fără
disonanţe. în detalii, meşte rul din pop or a atins p erfcqiun ca
prin punerea În valoare a mate ri alelor - lemn şi cărămid ă
au pi atră . Această a rhitectură verificată În timp ca re
rep rezinta un stil - nu o putem înlocui cu o a rhitec tură
neverificată, nestudiată aprofundat, care etalează niste forme
noi, de multe ori hibrid e, de prop orţii n earmoni o~sc şi p c
care o numim , impropriu, tot popular ă .

ELIAN
Astfel, vedem în mediul rural, case noi cu a rcaturi de
fo rm e ciud ate, o decoraţ i e decad e ntă, o modenatură care
nu are nimic comun cu cea populară, goluri de ferestre cu
contururi care înscriu o tîmplă rie ne funcţi o n a lă. Acoperisul
În p a tru pante este înlocuit prin terase, iar frontoar:i.c 'şi
aticuri apar pe faţade, m utilînd silueta s imp l ă a caselor noa tre bătrîneşti.
·
î_n mai multe sate din Moldova (jud. Bacău) am vă z ut
porţi monumentale, realiza te În beton, cop ii fidele clup ă
cele de lem n, de ace le aş i proporţii, cu cioplituri spec ifi ce
lemnului , executa te În ciment. i ca totul să fie mai proasp ăt, cimentul se vopseşte În ulei cu culori v ii (verde, ro şu
etc.).
D e igur că ap ar noi materiale, mai eficiente, tru ctur:d
mai durabile şi mai economice. Metalul ş i betonul tind să
înl o cuia scă lemnul care este deficitar, tabla ş i azboc imentul
tind să înlocu i ască ş iţ a.
P e de altă p arte, t ipi zarea ş i stand a rdi zarea se impun
ca o co nse cinţă a dezvoltării industriei.
. Se p oate. real i ~a o arhisectur~ n o u ă cu clădiri-parter sau
mai multe 111vele 111 care sa se mcadrezc arhitectura veche
crcîndu -sc un ansamblu unitar de construcţii. Această arh i~
t:cw:ă 1:,o u ă, pentru a reflec ta specificul local, es te de ciont s~ ~a streze acoperi şul cu p a tru pante, foişorul, cerdacul . ş 1 silueta unor volume care se p ot încadra în peisaj.
D es igur că totul se va realiza din mate riale noi, fără pasti şe formele şi dim ensiunile elementelor (stîlpi, arcade,
parapete etc.), rezultînd din structura aces tor materiale.
~as~. ţăranului n ostru este primitoare, veselă, însorită,
flonle 1 ş 1 a u rolul lor decorativ. J ardiniera este un element
lega~. de pla ti ca faţadelo r , ca se poate pă tra la p arapetul
loggulor mo dern e. De asemenea, se p ot menţine ~ ; adapta,
s treaşina ca re îş i a re rolul fu ncţional şi decorativ, bolta ş i
arcada care sîn t exp res iile constru ctive ale că răm i zii. Azboc ir~1entul şi ta~l a pot înlocui şiţa , În să căutîndu-se a se obţine
pnn forma ş 1 montarea lor o v ibrare de umbre şi lumini
a învelitorii.
Să reco mand ă m p ăstra rea albului im ac ula t al spoielii
În faţade, evitîndu-se vinacctul, uleiul şi mai ales folosirea
culorilor stridente care nu e compun.
. u rareo ri p anourile de beton armat prefabri cate, n estudiate ca fo rm e ş i dimensiuni, î nloc ui e c împ re jurimile ele
lemn ; coloane cu cap itele necorespunzătoare clin ipsos înlocui esc stîlpii z ve l ţ i ai ce rcl ac urilor ş i o întreaga gamă de prof ilc ~i ornamente din ciment, lipsite ele ori ce in piraţi e, altereaza paramentul faţadelor.
Din ist oria arhitecturii se desprinde că abuzul de decoraţie care di stru ge ac urateţea formelor şi a liniilor constructive , duce la „ d ecad enţă". Ş i fiecare stil a avut perioada de
declin, proces care se Î ntîmpl ă şi la noi, În mediul rur::il,
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N u vor fi neglijate nici detaliile decorative, stilizate ş1
interpretate din materiale noi sugerînd motivele populare ce
apar ca accente vii pe faţadele vechilor case ţă r ăneşt i. Şi
să nu se uite rolul plantaţiei, care atenuează formele mai
puţin re uşite ca arhitectură şi dă colorit viu unor fronturi
de clădiri prea uniforme. Muşcata din fe reastră re flectă
ceva din sufletul nostru. Nu trebuie neglijată.
Prin concursuri publice cu teme de loc uin ţe - individuale, grup ate şi colective în mediul rural, se poate
ajunge la proiecte care să sati sfacă atît cerinţele de locuire,
cît ş i factorul economic şi aspectul plastic.
Schi ţele prezentate sînt ale unor case vechi de 100200 an i din com una Călim ăneşti , judeţul Vîlcea. Ele sînt
numai cîteva din multele clădiri populare dispersate pe tot
Întinsul ţării, fiecare a vînd însă caracterul şi specificul local al zonelor respec tive.
Le-am schi ţat din dorinţa de a se pastra imaginile unor
clădiri, cu valoare de monum ente, care tind să dispară.

coea ce ne impres io n ează pentru un moment, considera t ca
r zultatul unui spirit inovanor.
Actualmente, se co n strui eşte mult ş i el e aceea se imp un e
o ex i genţă mai mare clin parte« Direqi ilor ele sistematizare
.~ i a rhitec tură judeţene la eliberarea a uto ri za ţiilor de construc~ic, un control mai sever pc teren pentru respectarea avizelor, un discernămînt mai mare pentru pă s trarea şi conserva rea „in situ " a ansamblurilor de ca e vechi, reprezentative
ca ar hitect ură populară ş i încadrarea lor În med iul înconjurător.

În comp oziţia urbani stic ă re structurării com unelor noastre,

re z ultantă a extinderii ş i
în care tradiţia unui specific ele esenţă popular ă trebuie să fie p ăs tra tă şi continuată rigiditatea volumelor noi, exprimate prin cuburi
şi paralelipipede se poate aten ua prin şa rp ante cu s treaşini ,
introd ucerea logg iilor şi foişoarelor, marcarea un c,r streaşin i ,
care dau mai multă scară volumelor şi plasticitate prin jocul
de lumini şi umbre.
·
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CASE BUCUREŞTENE CU PICTURI MURALE
DIN PRAGUL SECOLULUI AL XX-LEA (I)
PETRE OPREA

I. în prezent putem semnala

puţine

le c ump ăra se de la E lena Fălco ianu (so ţia căpitanului M ih a il
Fălcoian u ), ca re În 1865 le primise ele zestre. Cîţ.iva ani mai
tîrziu, pentru că treburile îi mergea u foarte bine, iar fetele
ajunsese ră la vîrsta m ăriti ş ului, îşi construie şte pe loc ul r ă
mas liber o nouă loc uinţă cu un etaj , pictîncl-o el însu şi.
Pictura ele pe plafon ul dormitorului (ele form ă aproape
p ă trată, acoperind pe o l atură , din spre strad ă, şi un balco n

interi oare de case

bucure ştene din pragul secolului al XX-lea pictate sub influenţa „J ugenclstilului " austr iac, deşi numeroase inform aţ ii
ne fac cunoscut că ele ar fi fost ex trem ele mu lte. Cea mai
reprezentativă şi mai bine conse rvată pictură de acest gen
se află în l ocuinţa clin Calea Gri viţe i nr. 48, unele se mai
pă trea ză plafonul dormitorului şi cel al bibliotecii, precum
ş i o fri ză cu şase scene mitologice În coridorul de la mtrare.

interior dreptunghiu lar) a suferit în an ul 1941 multe retu„uri ,
nu tocmai fericite, necesitate de numeroasele crăpă turi produ e ele cutrem urul din 1940.
Ambe le dreptunghiuri prezintă fiecare cîte un centru ele
formă ova lă , redînd un cer alb astru de vară, acop erit pc
:ilocuri cu nori albi s trăve zii , înconjurat ele ghirlande de flori
şi crengi înflorite, pînă la marginea plafonului, care are, la
intr e tă i erea cu 'p e reţii , o bogh etă îng u·s ră de culoare a1ba stru închis, jucînd rolul unei rame care să su ţin ă aer iam
lu x urianţă vegeta lă. Fondul cîmp ului înflorat este pictat în
diverse culori de brun, iar flor ile În tonuri pale de r oz ş i
roşu , Împerecheate cu variatele nu a n\:e de verel e a le frun zelor şi ele brunuri ale crengilor. Prin di spunerea crengilor
înflorite şi a florilo r ele-a lungul sp a ţiului ce re d ă cerul, se
creează privitorul ui impres ia un ei mi şcă ri circ ubrc, În jurul
acestuia. Mi şcarea este oprită, Î n să, ele direcţiile yc1nlcle amin tind aşez area spiţelor u~1ei roţi, de-a lungul carora sînt ci i trib uite florile În funcţie de m ărimea acestora, de la centru că tre ex tremităţi, ca şi de color itul lor, care devine din
ce În ce mai accen tu at în spre ma rgine. Această modalitate
co mpo ziţi onală are men irea să imprime privitorului dorinţ:.t

Locuinţa a fo t co.nstr uită între 1899- 1900 şi pictată

imediat ele însuşi proprietarul ei, pictorul decorator Fr itz
Elsner (1859-1927). El a so ir la .I3ucure~ ti În 1884, chemat de profeso rul să u, v .ei,u , spr,e a -·l aju,ta la piimar,e a bisericii Domniţa Bălaşa. Dup ă num ai un an Fr. E lsner lucrea ză
pe cont propriu, încheind un co ntract În a so ciaţi..: c..i pictorul
v ienez Josef Kott (B ucureşt i , 17 a ugust 1885). ontractul încheia t p e 5 an i, stipula că ambi i pi1ctori „se obligă a execveta
toate literări le ca.re vor fi efectitate d e ei sa;t de unul dintre
ei În t ovărăşie '', pînă În 1890 şi că doar „sing1-tra ex cepţie o
constititic l1-tcră rtle d e la Casteli-tl Peleş din Sinaia , care va fi
efectitată pe socoteala d -lui Ko tt". Dintr-un registru răimas În
familie, E lsner a r fi lucrat şi el cîtva timp la Castelul Pele ş, ca
salariat al lui Kott . La expirarea termenului asoc ia ţiei - 1890
- Elsner, de acum căsătorit şi cu intenţii ele a deven i cetăţe an
rom â n, Încheie socotelile comune, urmînd ă lucre ze pe cont
propriu . înc ă clin 1889 a c ump ă ra t un loc cu un co rp ele
case în alea Grivi ţei (fost drum ul Tîrgovi ş tei ), nr. 5, uburbia Sf. Voevozi, ele la Valter Francisc, care le mo şten i se
în 1877 ele la frate le să u Valter Scarla t. La rînclul să u , acesta

Fig. 1, 2. Detalii din pi ctura hol ului ş i a p lafo nulu i biblio tecii cl?\dirii
din Calea G ri v i ţe i , 48 . Fig. J. P lafo nul fo stulu i dormi to r al cl?\dirii din
~ t r. Gabri el Peri, 2. Fig. 4, 5. Pan our i de co rative din holul lo c ui nţei din
~ tr . Budişte:tnLI, 28 bis.
2
5
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acoperite cu bronz, unul pe peretele op us uş ii el e intrare ş i
cîte două , pandant, pe ceilalţi pereţi. Pe primul panou cli n
dreapta, cum intri În hol , es te pictată o draperi e de catifea
ro şi e, s trîn să jos, În multe falduri, lăsî nd să se vadă un
imens buchet de flori. Corn po z iţia apare pictată ş i pe pano ul de pe peretele op us, clar motivul nu este riguro s acela şi, atît În privinţa co lor itului cît ş i a dese nului . Cel ele-al
doilea panou de pc peretele clin dreapta reprez intă o sce n ă
cu trei femei nude, simb oli zînd probabil cele trei g raţ ii ,
avîncl jos, în dreapta, numele arti stului ş i data execuţ i e i picturii: ANGEL [18]96 .
Panoul pandant înfăţişează o femeie stînd pc o banc ă
în gră din ă şi citind o scrisoare, desigur de drago ste, În tru cî t
În spatele ·ei pluneşne, ca un f1un1.11r·e, C up.i1d0tn.
Panoul ele pe p eretele din fund redă o eşa rfă s u spe ndată
În pa.nea s up eri oară Într-o verigă, iar jos s u s ţinînd un co .~ u
leţ cu fl ori .
La toate cele cin ci panouri desen ul este stîngac i, iar coloritul v iolent, denotîncl că arti stul, ANGEL, nu tă pîn ea
arta pi cturii.
Semna l ă m acest ansamblu de pictură mural ă, Întrucît
aparţin e u:1ui_ pictor bucureşte a n a cărui activi ta te ne este
necun osc uta ş1 totodată ne pre zintă o preferinţă a epocii înd reptată spre o că uta re romantico -simboli ta .
III. In strada Gabriel Peri nr. 2, la eta jul I, ocupat
ac um ele Întreprinderea Elcctron um, un birou fo:i.rt t: spaţio s,
altăda tă dormitor, arc plafonul pictat. :încadrată de un rînd
ele casetoane d in stu c, bogat ornam entate şi avînd fiecare
În centru cîte o ro ze tă, o scen ă, pictată reprezintă un cer pe
care z boară zglobiu trei grupuri de îngeri, multe p ăsă ri şi
fluturi. Pictura, re tu şa tă foarte mult după 1957, e te probabil reali za tă În ultimul deceniu al secolului trecut de un
artist influenţat de decoraţia murală franceză şi care c un oş
tea bine legile perspectivei plafonante.
IV. Ca a În care se află actualmente instalata întreprinderea Proclexport, din str. Gabriel Peri nr. 5, mai p ăs trează
plafon ul unei Încă peri şi Întreg peretele fundal al scă rii ce
duce la etaj acoperite cu picturi reali zate imediat clup ă terminarea construeţici, probabil Între 1901-1905 .
Pictura (ulei pe pîn ză maruflată) din casa scă rii reprczin tă o serbare În parcul unui ca tel, am intind sce nele galante ale lui Watteau. Ea este se mnată de pictorul academic
To uclouze, care a exp us de mai multe ori la Bucure ş ti Între
J 896 ş i 1910, În cad rul expoz iţiilo r itinerante de artă franceză În str ă in ă tate.
Actualul birou al directorului general, fo st unul din dormitoare, are plafon ul pictat în ulei, cu scene reprezentînd
două grupuri ele tinere fete , care oc up ă tot spa\:iul compoziţiei , l ăsîncl să se întrevadă printre ele cerul. Lucrarea poartă
se mn ă tura unui .arti st ne identificat: MARIOTON.
Se ş ti e că pe plafonul vă ruit al secretari atului ş i al cabinetului directorului, care altă d ată constituiau o s ing ură încă
pere, iar actualmente sînt de spărţite ele un perete, se afl ă
pictată o compoziţie.

ele a contempla circular bogă ţia florală, ca apoi să se recreeze pe spaţiul odihnitor a l albastrului central. Este o
izbîndă decorativ ă, reali zată în spiritul Jugend stilului aust riac.
Plafonul bibliotecii arc pictur ă pe pînză maruflată, exec uta tă de arti st cîţiva ani mai tîrziu clecît plafon ul dormitorului ( 1902- 1903 ). într-o ram ă ovală din lemn srnlptat este
pictată o co mpo ziţi e realizată În nuanţe de brun uri , avîn I
con tururile tr.a atc cu negru , ca re actua1m entc s-au Întun eca t.
In centrul plafonului , din locul de s u s ţinere a candelabrului, un buchet de flori de crin îş i prelunge şte tijele meandric pîn ă la marginile compoz iţie i în lănţuind u -şi luj erele de
jur Împrejurul ramei care Înca drează patru medalioane di spuse două cîte dou ă afrontat, fiecare avînd cîtc trei personaje ce participă probabil la o scenă mitologic ă, al că re i
sens nu-l cunoaştem. Spaţiile dintre ovalul compoz iţi ei şi
restul plafonului sînt acoperite de o catifea bej cu motive
florale, folos ită ş i la tapiţeria mobili erului.
Şi în cazul decoraţiei acestui plafon avem el e-a face, clar,
cu pir1eoeptelc J ug1enidstilu1Lu.i.
Scena este reali zată Într-un desen trasat cu o linie v igu·
roasă, culoarea jucînd un rol secundar, acela ele a crea suprafeţe care să armonizeze spaţiile.
Holul îngust şi lung ele la intrare are pictate În paţiul
de deasupra u şilor, pîn ă la plafon, şase comp o.zi\ ii, probab il
narînd o legendă nordic ă, de şi fiecare scenă pare tratată de
sine s tătă tor.
Pictura degaj ă o atmosferă romantica . i este o reali zare
tipică J ugcnclstilului austriac, de un caracter mal pregnant
decît În celelalte dou ă picturi ale plafoanelor.
Î n posesia nepoatei sale, Lui sa Şo im esc u , se p~{suează mai
multe sc hiţe ele plafoane, tratate minuţio s În desen şi culoare
pînă la ultimul detaliu, căci urm au desigur să fie m ări te
pentru execuţie , dar care din păcate sînt concepute doar
p entru a fi tran spuse în lemn intarsiat, prec um şi un registru
inclicînd picturile pe care le-a executat Între 1885 - 1890 1.
II. Locuinţa din str . General Budişteanu nr. 28 bis, clă 
dită în 1895, p ăstrează actualmente toată pictura decorativă,
care înfrumu seţează holi şorul de la intrare şi holul mare,
realizată În 1896.
Holişorul are plafonul pictat Într-un albastru l ăptos, redînd cerul, avînd două jerbe de flori, viu colorate altădată
(diverse n uanţe de ro ş u şi verde), dispu se afrontat În diagona lă, una pe latura de la intrarea În clă dire , cealaltă p e
latura op u să.
1În holul mare, se află cinci panouri pictate, Încadrate de
rame exces iv ele late şi înalte, cu multe muluri din stuc,
l Din tre ele sem n a l ăm în
pictura

peret·ilor

salonu lui

1885

fran cez

muz i că şi
tava nu lui clin

pictu ra tnva nu lu i camerei de

din

pa latul

rega l :

pictura

locuinta d -nei brka; în 1.886 pictura unui tavan în stil pompeian şi 1111
sal on în ulei ş i cu aur din l ocuinţ a d-lui P:i scu ; în ·1377 pictura sa lonului
do rmi torului casei d- lui Oppler; pi ctura să lii de in tra re a Curţ i i de casaţ i e;
pi tu ril tavanului ş i pe reţi i unui antreu la casa d -lui Hosetti ; în 1888 pi ctura
tav:uutlu i ş i pereţii sufrageriei în sti l gotic din cnsa d-lui Fili pescu ; pe
faţada clădirii J\ lgiu o frescă pe ciment policrom; în 1889 n pictnt tavanul
sa lon ului case i d- lu i Margh iloman; în 1890 n picta t tavnncle şi p:t rţi :tl pe reţii
din locui nţa b:troa nei V. H ertz.
şi

Fig . 6, 7, 8.

cene din pictu ra ho\1lui căr ii clădi rii din str. G"b riel Pe:i, 5.
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CRONICĂ
Pe marginea unor considera ţii privind „zidul medieval" de la Păcuiul lui Soare
RADU POPA
în tr-o n otă intitulată Citeva consideraţii î11
legăw ră cu, 1m zici mediev al ele la PăC1ti 1tl l11i
Soare, publi ca tă de Petre Diaconu în „B ul etinu l
Monum entelo r I storice", 2/ 1973, an XLII , p .
33-36, se fac pre c i zări noi asupra co m plexelo r
d in seco le le XIII- X IV afl a te în in cinta cetă
ţii biza ntine de pe insula P ăc uiul lui Soare. Im pl ica1 ii le istorice a le acesto r pre c i zări ca ş i
impo rta n \a, În ge nera l, a c e r ce t ă ril o r de la
Pă c uiul Ju i Soa re , che ma te să contribuie la reco nstituirea istoriei D un ări i de J os din primele seco le a le mile niul ui nostru , ne î ndeamn ă
să facem une le o bservaţii pe marginea celo r expuse de a u tor.
In primu l r înd , c:teva î ndreptări pri vind
il ustrn\ia notei. I n fi g. l (p. 34), cu legend a
„I::xtremita tea zidului medieval, acoperită ele
apă " , nu este reprod us cî tu ş i de puţin zid ul
a fl at î n di sc uţie (numit în text „ medieval" pentru a-l deosebi de zidul bizantin de in c intă,
acesta din urm ă fiind numit si mplu „zidu l" în
f ig. 3 de la p. 35 unde este reprodu s ş i fiind
co nsiderat probabil „medi eva l timpuriu"), ci
a pa r pi etrel e care m arc he ază , î n albia ac tua l ă
a D un ării , traseul zidu lu i de nord al ce tăţ ii ,
co nstruit de bizantini la s flrş itul secolu lui al
X- lea. Pe d e a ltă parte , fig. 5, 6 de la p. 36
despre care se spune î n lege nd ă c ă ar reprezenta „Profilele secţiunii S V li", cup rind în
rea litate o porţiune din profilul vestic a l secţiu nii VII ş i o po r ţiu ne din p ro filul nordic al
se c ţ i u n i i II [ d . Probabil că l::i acea s tă din ur mă
p o r\iune de profil se re feră c o n sideraţ ii:e de la
p. 35, unde este vorba despre „situa ţia ... cli11
sectorul l V " ş i despre „stratitri 1e nr. 22, 23,
24 " care nu au co respondent în legenda profilelor, unde numerotarea straturilo r se o pre şte la
nr. 21.
O nedumerire î n plu s se naşte din co mpararea p ro filulu i vestic al secţ iun i i VII, publicat
sub fi g. 5, c u p lan ul >e neral a l să păturilor de
la P ăc u i ul lui Soa re. Ace t pla n, publicat î n
m:ii mu lte r1nduri 1, m:ir c h ează 1n seq iunea VII
l:i o di stanţ ă de 3 m spre no rd de „zidul medieval" 1n d i sc u ţ ie , ex i ste nţ a unui al t zid. Or,
pe p ro filul publi cat acum , d eş i este rep r o du să
o po qiune de peste 8 m lun gime î n direq ia
ca re ne i ntere se a ză , nu a pare şi a l doi lea zid
găs it î n secţ iunea VII. Dacă s itu aţ ia consemnat ă În planul general este reală, atunci profilu l la ca re ne referim l a să impresia a fi o
versiune, s imp l ific a tă În birou , a doc umentu lui
de şa n tier. Im presia este mai mult Î ntă rită de
co nstatarea că, în pl a nul general pub licat în
1966 şi î n mo nografia din 1972, zi dul „ medi eva l" a pare ca fiind intersectat de profilul vesti c a l secţi unii VII pe o lun gime de 2,202,50 m, În timp ce î n profilul pub licat a ceastă
lungime este de 3,80 m.
Z idu l „ med ieval" de la P ăc uiu l lui Soa re
a fos t ce rcetat în toamna a nului 1958, printr- o
s i n g ură se cţiune , aceea al că re i profil este acum
pub licat. In r apo rtu l întoc mi t pentru c ercetă
ri le din acel a n, P. D. a firm a că zidul a par\ in e primului nivel al strawlui de vieţuire din
seco lul X I V- în ceputul secol ul ui XV ş i „ că
spre exterior f 1tndaţia acestui z ici a fost ţmsă
dire ct p e un strat ele Î nălţa re, ridicat peste ni.velit! clin a doua j itmătate a secolu/ni X II l
şi primii ani ai secolului X l V" 2 . într-o preze nta re de a nsambl u a rez ulta te lo r o bţinu te În
primi i cinci a ni de ce rce tări de la P ăc uiu l lui
Soare, acela ş i auto r afi rm ă că zi du l În di sc uţie datează din a d o ua j um ăta te a veacului 'li
X IV- lea3. C in ci ani mai t î rziu, ace.la ş i zi d a
fo st datat de P. D. chia r „pe la 1400" 4, pen-

e
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tru ca, după a ltă p e ri oad ă de 5 a ni, d atarea
zid ului să co boa re din nou „la în ceputul secolul11i al X ! V-lea" 5• In sfîr ş it, în vo lumul mo·nog ra fi c pub lica t î n 1972, P. D . renunţă la
pre c iză ri de deta liu mu l ţ umindu -se cu alirmaţia
că acest zi d este „clin secolul al X IV-iea " 6. Pozi ţ i a osc ilantă pe care a av ut-o P. D. în d ata rea zi dului „ mediev a l" este co n se mn a tă de
altfe l chia r ş i în no ta la care ne referim (p. 35,
nota 24) , fă r ă ca totu ş i să fie men ţ io nată ş i
datarea e x trem ă de ca re s-a bucurat zidu l,
aceea din juru l anului 1400.
In ce ne priv eşte , ne-am referit şi no i l.l
a cela ş i zid , Într-o succ intă preze ntare a locu ir;i
d in seco lele XIII-X IV de la Păcui ul lu i
Soare, a firm înd În 1963 că zidul a fo st ridica t „la mijlowl v eciwl1ti al X ! V-lea" 7. Adoptînd a ceastă d a ta re , co n co rdantă cu aceea propu să de P . O. î n 1961 , ne-am î ntemei a t pe o bse rva ţ ii proprii repetate, realizate pe ma:ul Du n ă r ii, unde profilul natural creat prin ruperea
de că tre ape a uno r po rţiuni din aşezare punea
1n evidenţă faptul că zidul „medieval" a avut
o teme lie mai în gustă decît partea lui superi oa ră, că această temelie se a d î n ceşte î n pri mul nive l al stratului de vieţuire din seco lul al
XIV-Jea ş i că lim ita din t re temelie şi e:evaţia
zidu lui co respunde riguros limitei dintre cele
d ouă nivele ale stratu!ui de vi eţuire din seco lul a l X I V-iea. A cum 12 a ni , cele d o uă nive le era u datate În linii mai generale În prima,
resp.ctiv a do ua jumătate a seco lu lui al XIV-iea
cu o posibilă pre lun gire a ultimului nive l î n
primii a11 i ai seco lului a l XV- lea. Cerc etăr i l e
ulterioa re , din co lţul de no rd -est a l ceta p1 ,
ne-au du s la convingerea că limita dintre cele
d o u ă nive le se pla sează, cro no logic, pu ţ in după
mijl ocul seco lului al X IV- le a.
În no ta care stă Ja origin ea ace stor pagi ni,
P . D. aduce unele co mp l etări privind tehnica
de co nstru q ie a z idului „medieva l" . Află m astfe l că zid ul a avut un şanţ de fun d aţ ie să p a t
în trep te, cu po r ţ iunea superioară l ată de
2,70- 2,80 m, pe o adî ncime de 0,60 m ş i c u
p o rţiun e a infer i o ară
lată de 1,70 m, pe o
adîn cime de 0,20 m. Fundul acestui şa nţ treptat a fost Întă rit cu pi l oţ i de stej a r ş i a fo st
prevăzut cu b i rne-talpă, a şez ate î n lungimea
zid u:ui. Afl ă m apoi că „la aproximativ 0,50 m
mai sus de temelie, constmctorii a11 reali zat 1m
prag (crepida) lat intre 0,08 şi 0, 15 m" (p. 34),
afi rm aţ i e s urprin zătoa re deoarece din ea rez ult ă
că o po r ţi une de 0,60 m din temelie ş i un .l
de 0,50 m din elevaţ i a zi du lui a u grosimea
id e nti că ş i răm1nem astfe l cu totu l n e l ă muriţi
asupra criteriil o r după care P.D. a fixat În
locu l respectiv limita dintre tem elia ş i elevaţia
zidului.
Ace ste ob servaţ ii nu rezu l tă din să pătura
s istematică prac ti ca tă În 1958 ci, a ş a cum
chia r a uto rul lasă să se Înţelea gă, din cele ca re
se p ot sa u care s-au putut vedea la un moment dat În profilul natura l de Ia malul Dun ări i8. Pro babil că tot de aco lo provine şi
ilu st raţi a publ i cată sub fi g. 4, repreze ntînd urmele uno r pari sub o te melie de zid (p . 35 ).
Oricum , din pro filul publi cat nu re z ult ă ni ci
unul dintre aceste d etalii, ci doar e x i ste n ţa
unu i zid intersectat pe o lun gime de 3,80 m
(!J, pe care se poate eve ntu al d istin ge „crepida"
amintiră. Este cazul să spunem că din profi lul
publica t ni ci nu puteau să rezu lte mă c a r o
parte din deta liile de co n stru cţ i e a zi du lui ,
pentru simplul motiv că profilu l redă o săpă
tur ă incomp l etă, op ri tă î nainte de încheie rea fire ască a ce rce tării . N ici pe larnra sudi că (ex ·
teri o ară) ş i nici pe latura n ordică (interi oară )
a z idului repreze ntat în profilul seqiunii VI! ,
nu s-a ajuns la stabilirea pragului sau a pragu ril o r de retragere a tem eliei , pe care P.D.
le-a o bse rvat În malul Dunării . Deş i să pătura
s-a ad1ncit , aşa cum re z u l tă d in profil, cu
1n că 3 m pe ex teriorul zi dului , după surprin5 Pe tre Diaco nu , Cetatea bizantină din inmla
Păwinl !11i Soare, „B.M.I." , nr. 1, 1971, p . 17.

6

1

C f. f ig. 2 din „Dacia" N.S., V , 1961 , p.
486; fig. 2 în „Dacia" , N .S. X , p . 366 au
P. Diaconu, D . Vîlcea nu , Păwi 1tl lui Soare.
etatea hi:cantină, I, B u c ure ş ti , 1972, fi g. 4.
2 „M .C. A.", VIT, 1961. p . 606.
3 „Dac ia" , N.S ., V. , 1961 p. 500.
4 „aux alentours de !'an 1400 " în „Dacia",
N. S. , X , 1966, p. 371.

P. Diaco nu , D. Vîlcea nu , op . cit., p. 45.
R. Popa, Părniul lrti Soare. O aşezai·e
cl1mărea nă cu t răsăwri urhane î11 v eacurile
X lff -X lV. „Studii ", 1, a n. XVII , 1964,
p . 108-109.
8 D u p ă desc ri e rea „a rtificiilo r te hni ce", se
spune că bîrnele aş ezate sub te melie „se
ohse rvă. . . in
rnptura zicl11lui, clin malul

derea fe ţe i sale, a u rama neclarificate atît limita dintre elevaţia şi temelia zidului cîu şi
rapo rtul acestei limite cu stratu ril e marcate în
profil. Pe latura interioar ă a zidu lui , o platform ă a ră m a s n esăp ată î n locul în care se
putea surprinde pragul a mintit sa u limita dintre teme li a ş i e levaţia zidului . Aici apa re î n
profil o mi că îngro ş a re, de cca 0,05 111 a feţe i zidului , 1 n g roş are ca re d acă a r fi id e n tică
cu nivelul de co n stru eţi e a zidul ui, ar pleda
p entru datarea acestuia la mijl ocul secol u:ui al
XI II-lea, î n orice caz la î nceputu l nivelului
marcat ca fiind din seco lul al X III- lea. Dar
judecînd după acela şi profil, o groapă umplută
cu dăr : m ă turi a tă i at le gătur ile stratigrafice
d intre po r\iun ea dezveliră a feţei zidului ş i interio rul c etăţi i .
Ne gr ăb im să preci ză m că printr-o cercetare co mpletă nu avem î n vedere dezgo lire a inte grală a temeliei zidu lui " medieval" , inclu siv
săp a rea pe sub talpa tem eliei sale ş i, î n ace st
sens, putem Î nţelege de ce a u scă pat î n 1958
o b se rvaţi e i , co n so l idă ri l e de lemn din sub stru q ie
ş i chia r e x i s tenţa retra gerii inferioare a temeliei . Dar o cercetare co mpletă presupune torn ş i sur prinde rea, pe a m î nd o u ă feţe l e zidului,
a lim itei superi oa re ş i inferioare a te meliei i.lll ,
În caz ul d at, a adîn cimii de la care teme :ia se
î n gustează, precum ş i rel atia acesto r puncte cu
diferite le depuneri din zo na respe c tivă, fie şi
numai ca nivel ment general d acă legă turile directe au fo st t ă iate .
Dacă nota se mnată de P . D. ş i- a r fi propus d oa r să co mpl eteze datele privind tehni•:a
de co nstruq ie a zidului „ medieva l", inte rvenţ i a
n o a s t ră nu s-a r j ustifica de ş i chiar ş i În acest caz,
exi stenţa acelei temelii „ treptate" a r justi fi.:a
un semn de înt rebare. Dar această n o tă, ală tu 
rî nd unei s i tu aţ. i i stratigra fice neclarifica te şi
neco ncl udente ob servaţii făc ute în ruptura malului Dunării , propune o n o u ă datare a z idului. Pentru aceasta, P. D. proce dează la un
co mentariu al p ro fi lului (p. 33), profil despre
care credem că o g linde şte o si tu a\ie sensibil deoseb ită de aceea pe ca re o st a bile ş te auto rul.
C o mpa rî nd ni ve lele din seco:ele X -X I ,
aşa cum sînt marcare, ş i o bservînd impo rta ntele
deo sebiri dintre situ a ţia de pe latura e x teri o ară
ş i acea interioară a zidului „medieval" , a m
putea pe bună drep tate observa că ele pl edează
pentru exi s tenţa zidului în c ă d in seco: ul a l X- lea,
deoarece d oar prezenţa lui ar putea ex p lica
lip sa de co ntinuita te a straturi lo r ma rcate cu
nr . 2, 3, 4 ş i 9, stra turi care s-au depu s pe
or izo ntal ă. Desigur că nu propunem o asemenea
data re , ci soco tim d t'ept cea mai p l a u zib i l ă
ex pli ca re a situ aţ iei , modifi ca rea de c ătre a pele
Dun ă rii , prin spălări şi depune ri succesive, a
stratigra fiei din zona s itu ată la sud de zidul
„ medieval ". Această mod ifi care ar fi ulteri oa ră
î n ă l ţăr ii zidului „medieva l" ş i l-ar d ispensa pe
P.D. de expli c aţ ia artifi c i oasă a „st raturilor
răsturnate" (p. 33).
Pe de a l tă p a rte, nici obse rv a \ia lui P.D.,
referitoare la zona aflată la nord de zid , dup ă
care aco lo, În momentul co nstruirii zi du lui
„s-a trecut la răz1ârea pa rţială a nivelurilor 13,
14, 15, 16 şi 17, .d insp re interi.arul ce tăţii"
(p. 33), n u co n co rdă cu re alitatea. O s imp l ă
p rivire arun ca tă pe profil p oate î n c r edi n ţa pe
oricine că niveluri le 12- 15 au fos t răz u ire
cu ocazia Întinderii nivelului 16, că nivelu l 17
nu are ni ci o legătur ă cu acea s tă „ răz uire",
că între nivelel e 16 ş i l 7 e x i stă o dun gă de
mo rta r ca re ar pu tea să aibă o imp o rta n tă
d eo sebită d acă ar fi î n mod ce rt nive l de
const ruq ie a zi dului 9 • Dar acea s tă dun gă de
morta r, la fel ca ş i straturi le 12- 17, nu aj un ge
pî nă la zid, ia r pe zi d nu este m arcată limita
din t re temelie ş i elevaţ. i e .
Toate aceste îndreptă r i ş i o b serva ţ.Î i a r putea
sa p a ră ca t inînd de d omeniul deta liilor putin
impo rt:l nte ş i , pîn ă la un a numit punct, chi ar
\in de un astfe l de do meniu. în ş i ra rea lo r
a fost totuşi n ec e sară pentru a justifica o pinia
n o a st ră că „analiza pro filelor (la pl ura l? nota
n oa s tră R .P .) secţinnii V ll" n u îl "îndritu-

7

D1mă rii ".

93

https://biblioteca-digitala.ro

9 în
treacă t fie ~ pu ~, d acă nivel ul 17,
ca re aco p e r ă acea s tă dun gă de mortar , ar fi
fos t „ ră z uit" î n mo mentu l co nst ruirii zi dului,
aşa cu m s u sţ ine auto rul , atunci dun ga de mo rtar nu poate fi nivel ul de co nstru q ie al zidului,
acesta din urm ă .aflîn d u-se undeva mai sus,
într-un ni vel co re spunzînd unei epoci mai tîrzii.

ieşte" pe P.D. să s u srin ă că momentul î nceperii
con truirii zidului se plasează „la sfîrşitrtl seco-

lul1ti al X II l -lea sait la începuwl secol1tltti
al X I V-iea" (p. 35). Altfel spus, în profilul
JYUbli cat nu există argum ente pentru modificarea
d a t ă rii adoptate a nteri or.
Probabil că din dorinra de a Î ntă ri greutatea „ co n sideraţiilor" făcute asupra zidului
„medieval" sau poate dato rită înţelegerii lipsei
de trăinicie a arg umentării, P.D. aduce succint
în di sc uţie (p. 35) ş i situaţia d in a l tă parte a
ce tării şi anume din sectorul IV, sus1inînd că
acolo s-ar observa „1rn strat de p ă mînt galben

nisipos ( conţinîncl cli11 lo c îri loc şi cite 1m
fragment ceramic scut o lmcată ele piatră)" ,
strat care ar reprezenta o nivelare ulteri oa r ă
unui 1110111ent de distru gere a cetăţii ş i ca re

„se inter pune nivelnltti clin a doua j 1ună tate a
secolul1ti al X I I I-lea şi 11ivel1tlui din secolttl
al X ! V-lea". Ac ea s tă situ a ţie se poate verifi ca
pe al doile a din ce le d o u ă profite pub li cate
sub fig. 5-6, profil care, aşa cu111 am a r ătat,
nu face parte din „pro fil ele secţinni i S T!J ! ",
ci este din secto rul IV. Regred111 că pe legenda
profilului nu e x i s tă n umerotă ri ca re să ne dea
p osibilitatea de a î nţele ge la ce se referă P.D.
cîn d a firmă că „stratttrile 22, 23, 24 . .. sint

straturi
X TII-lea
se trece
(p. 35).

ficată , cu cît sinteza, generalizarea, a tît de
difi cil de realizat ş i care t rebuie să co nstituie
conţinurnl său se ad resează unui public care
mt este de trie t ă speciali rate ş i p ot avea un
efect invers celui scontat. Noro cul co n s tă în
fa ptul că este greu să convingi pe cineva de
un lucru de care nu este co nvin s. Ne feri m
să ad ucem exe mple, de care din p ăca te nu
du cem lip să , de teama că cei o mi şi s-ar sirnţi
lezaţi.

a

A ce a stă

di gre siune a

sublinia

imp o rtanţa

[ost nece s ară pentru
apa r i ţiei Catalognltti

Co le cţiei ele art ă re ligi oasă v eche a arhiepiscopiei
Timişoarei. şi Cara llsebeşnl ni , alcătuit de Pr.
Ion B. Mure ş ianu, care ne permite să c unoa ştem
î n că o p ă rti c i c ă din patrimon iul nos tru a rtistic. Numele lui Io n J3. Mure ş ianu este bine
cun oscut cel or ca re se oc up ă cu trecutul Banatului, cărturar u l avî nd numeroase ş i val oroa se co ntribu 1ii I.a c un o a ş terea isto riei ş i cu:turii acesLU i str:l vechi ţinut ro:11 â ne ~c.

clepttse. . . la sfîrşitttl secolului al
,an începttt11.l sec. X I II, înainte ele a
la constntirea ".Ci clului ele incintă"

Pe profilu l respectiv, Între nivelul
ma rca t ca fiind din seco lul XIII ş i ce l marcat
ca fii nd din secole:e XIV- XV nu se află nici
un „strat· ele pămî11 t galbell 11isi pos" , ci o
plac ă s:rn o dun gă de 111orta r ca re se o pre ş te
spre vest într- un bloc de piatră . Da că autorul
are în vedere stratul pe care l-a 111 a rc:n ca
rep re ~entî nd „vclă rî17!_ătttră rn mortar şi piefrc'',
atu nci observam ca acest strat se afla i ntre
nivel ul din seco lul XI ş i dărîmătura tî rzie, din
epoca tur cea scă, ş i că pe profil nu e x i stă ni ci
un ele men t pentru p~ asa rea lui , mai devrerne
sau 111ai tîrziu , În cuprin sul seco lelor xnr-

xv.

Abia da că mai este nevoie s ă preciza m, în
închei erea o b servaţiilor noastre, că cele „cîteva
co nsid'erarii" făcute de P.D. în I eză tur ă cu
z idul „111edieval " de la Păc uiul lui Soare nu
pot să d o vedea scă co nstruirea lui la s fîrşirul
secolului a l XIII-lea sau la Începutul seco lu~ui
a l XIV-iea ş i nici să-l pun ă în legă tur ă, chiar
ş i „cu rezervele c1tve11ite" (p. 36), cu refacerea
cetă\ ii în urm a „1m1ti atac tă tăresc care s-ar fi
consumat în anul 1285". Prin urm are „ipoteza
localizării Iii.cinei la Păcitittl lui Soare" (p. 36)
- ş i cu acea t:i. prob:ibi l că am ajun s la 111o bi lu l „co n sideraţiilor" lui P.D. rm „poate
fi co r o borată ş i de nivelul de d is trugere de l:i
sfî qitu l seco lului a l XII I-lea", deoarece acest
ni vel de di stru gere, dacă e l ex i s tă re al rnen te,
trebuie ilu wtt ş i prezenrnt w mijl oace :idecvate.

Un exemplu de urmat
ALEXANDRU EFREMOV
er c erăto rii trecutului artistic rom ânesc nu
sînt prea r ăs făţaţ i cu publica\ii care să co nstitu ie un in strum ent de muncă ş i referire . Fă r ă
î nd oial ă, l u c r ă ri de .popu[,ariz:ire, de bun ă
ca lit:i.te, sînt necesare. în să co ndiţia e senţial ă
p entru ca o ase rnene a lucrare să-ş i atingă scopul
ş i să nu fi e doar o înş iruire m ai mult sa u mai
pu\in re u ş ită :i un o r idei de împrurnut adesea
neverifi cate sa u, ceea ce e te ş i 111ai peri cul os,
idei proprii neju stific:ite ş tiinţifi c, este ca la
ba ză să ex iste o cercetare ş i c un oaş tere a temeini că a subiectului tratat. Exige n ţa faţă de luc ră r ile de pop ulariz:i re este cu atît mai justi-
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U n cata log co nstituie baza ş tiin\i fi că fun a unei coleqi i, atît pent ru ce i ce
co nservarea, c un oaşte re a ş i pun erea
în va! oare a obiecte lo r ce o co nstituie, cît ş i
pent ru to ţi ce rcetă to rii din dorneniul respectiv.
E'. aborare a unu i ca tal og de coleqie este
o mun că de „sclav" cu îna l tă calificare pro fe s i o nal ă, a n e v o i oasă ş i p e r se v e r entă cu i111pl ica1i i
În studiul co q1p ara tiv cu alte opere existen te
în ţa r ă s:iu peste gr a ni ţe , presupun în d o cun oaştere te meini că
ş i cercetarea
un ei vaste
bibli og r:lfii. Timpul cernt de elabo ra rea unei
asernenea lu c r ă ri de migal ă este foa rte mare.
Ea cere din partea a utornlui pasiune ş i abnega\ie. . i nuni ai cei ce nu au l ucrat la a lcă 
tuirea unui catalo g uită adesea că sub aceas t ă
fo rm ă ap a rent 111 o de stă, d ar extre111 de util ă,
indi s p e n sa bil ă chi a r, se asc unde o Îna ltă calitate, vo lum de m un că ş i ti111p î ndelun gat.
Sub acea s tă pri s rn ă trebuie privit catalogu !
alcă tuit de I n B. Mure ş ianu , ca re în afa ra
d ate lor strict neces:ire pentru identif icare:i şi
situarea În timp şi spa\:iu a lu c r ă ri :or atttorul, datare:i. , tehnica, dirn ensiun i, inscrip \ii,
prove nien p. ş i nr. de inventar - o feră pos ibilitatea emi terii uno r j ud ecăţi ele val o:ue cu
privire ]a clirnawl cultura l ş i :irti stic al Banatului de altăd a tă . Acea tă recenzie a r îi putut
dament al ă
lu c re ază la

fi int itu htă „o ca ne cu un titlu nepotrivit"
deoarece autorul a d epăşit cu mult exigenţele
unui catalog, unui pri111 catalog de co leqie. C u
modestie autorul ne d ă „pe tavă " sinteza unei
munci de cercetare anevoioase, :isidue ş i cali fi cate. Ne referim În special la capito:ul „ Cărţi
de cult" (pag. 69- 73) unde cele apro:i.pe 15 0
de titluri a u o rubrică „A l.re exernp lare în
eparhie" ca re ne permite dintr-o a run că tur ă de
ochi să c un oaşte m c ir c u l a ţ ia că r ţi i î n Banat,
fiind
v orba atlt de
lu c r ă r i
a p ărute
pe
teritoriul ră ri l or ro ma ne, cît ş i În s tră in ă tat e,
să co ns tatăm ast fel le1> ărurile cultura le î ntre
toate provin ciile istorice~ rorn â neş ti . Dar nurn ai
ac ea s tă rubri că cîte că ută ri, ce rcetări, depi stări
presup une ? Nu mai ge nerozitatea autoru lui a
făc m ca În „Catal og~' să fie cuprins ca pito\d
„Z ugravi ş i Pi ctori " (bănăţe ni sa u ca re ş i-au
de sfăş urat activitatea În J3an:i.t) , ce putea co nstitui un studiu aparre.
Ar mai fi multe de spu s cu privire la
co nţinutul catalogu lui lui Ion B. Mure ş ianu
ş i a „Cuvî ntului l ă mur ito r " care-l precede, în să
ni ci tem a prop u să ş i ni ci spariul nu ne-o
per mit.
·
Desigur că s-au strernrat ş i unele ero ri de
datare, fără î nd o i ală că vor exista p ăreri di î eri te cu privire fa modul de orga ni za re a materia lul ui, de c l a ~ ific :ire ş i succesi une (ne referi111
în special la ca pitol ul icoa ne) , cu s i g u ranţă că
lu crare a p oate ş i trebuie chiar s ă sufere co mpletări ş i î mbun ătăţi ri În timp (chiar autorul,
sîntem co nvin şi, ar fa ce unele 111odifi cări, acum ,
după imedia ta ei apariţ ie , vezi capi to lul „Antirni se" (pag. 56), negreşit se vo r fa ce auzite
voci care vor adu ce critici , vor înfiera unele
g re şe li inerente d ea ltfel unei ::\Semnea lu c ră ri ,
d a r ele trebuie l uare ca atare, deoarece vin din
partea unor:t care nu- ş i pot afir111 '1 „co:11peten 1a" Într- un mod 111 ai co nstru ctiv.
Para !el cu tex tul, ilu stra\ ia fo t ogra fică
:i.bundentă pentru o :i.se rn ene:i. lu crare (25 reprodu ce ri co lor şi 126 :1lb- negru) ş i pre?.entarea
g rafică ca re fo loseş te reprodu ceri după fronti spi cii , maju sc ule ş i viniete din m a nu ~c ri se
b :i !1ă\ene, f:i c ilitează c un oaş tere a nu nu111 ai a
p:urim niului co leq iei, ci şi a a rtei Banaw lui
În general , co nstituind prim a lu crare ele :icest
ge n În domeniu , uti litate:i Fiind cu atît mai
mare cu cît sî nt puţini la nurnăr cei ce s-a r
putea l ă uda cu c un oaşterea artei vechi din
ac eas tă provin cie i stori că românească. Şi lc1
acest capito l autoru l ş i-a adu s :i.portul cu
pri sos in ţă, căc i .lui îi apaq.ine te hn o redact:i.rea,
111 ac heta ş i coperta căf\i i.
Fă ră î nd o i ală că o lu crare de o :isem enea
imp rta nţă , cu 111ultiple implic a ţ ii de o rdin
ş tiin r i fi c, a rtistic . i eco nornic, nu ar fi putut
vedea „ lurnin a tip:irului" fără Î nţe : ege re:i, spri jinul ş i îndrumare a unui că rtur a r ş i om de
cu lrnră
um este I.P.S. Ni co lae Co rn eanu,
MiDr politul Banatu lui , ca re prefa ţează lucrarea ,
dînd şi cu acest prilej dova da unei î11nlre
1inute ş tiin1iîi ce , etice şi patriotice.
Sarisfa q i:i. ce ti-o prilejuie şte a ş ternerea
cÎlorv a rînduri pe marginea unei lu c rări merito rii, care-\i Î mpr os pătează În c ă o d a ră am in tirea frumoasei expuneri ale prin ci pa:elo r exponate din co leq:ie în Muzeul Mitro polici Banatt1l ui din Timişoara, este umbrită la gî ndul că
al te muzee, cu tr a diţii ş i p os ibili tăţ i mul t mai
mari nu au. Întocmit în că un catal og cu date
cît de suma re, d :ir ca re şa fa că
uno "~ u t
Întregul lor patrirn oniu. H.efu.ză m să credem
că lipsesc oa me1li competen \ i ş i e ntu zia ş ti.
Facto rii de r ăspundere a r trebui poate s ă ş i
îndrepte ate n ţia asupra acestu i :i spect al prob'.emei, mai cu se amă acum , cî nd p:i rridul ş i
statu l ş i-au î ndreptat o dată î n plus a ten ţ i a
asu pr a patrim niLd ui nos tru artÎ<;ti c ş i cultural.
Şi :i.cu 111 ~ve m un exe mplu de urm:it.

CRONICA SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE -1974
D obrovăţ (judeţul la ş i)

co perite pre est . Z idu l de in c i n t ă cu cele d u ă wrnur i de co l ţ din pre
no rd-est, sud -es t (în celel a lte d o u ă co l\uri nu au exiotat turnuri, ci cîte
d o u ă con tr a for turi unite p rint.r-o fund:i ţi e a vînel un rol de co nso lidare) şi
cu co nstru qi ile a l ă turate , dintre ca re a u fos t de scoperite urn1e :ilc c l ă di
r ilo r de zi d de pe latura sud , pardosire În inter io r cu cără mid ă, dateaz ă
din sec. XVIT, fiind co nternpo rane cu co mpartim en tul adău ga t bi sericii În
1641.
Fo cşalli (juderul Vran cea)
Săp ă turile ax heologice efectu ate în interiorul biseri cii Starnatine ş til o r,
d atînd din :i. doua jurn ă tate a. sec. XVI II , au du s la desco perirea re sturil or
tmui lăcaş anterio r. Ace astă bi seri că , din lem n pe teme lii din le pezi d e
piatră ală turate, di s tru să de un incendiu , avea planul dreptunghiular, cu
:i.bsida p o li go nal ă - cu trei laturi - n e de croş ată.
Gh. I. Cantacuzi no

Bi serica ş i in cinta fo stei m ă n ăs tir i D o b ro v ăţ ct ito rit ă de Ş tefan cel
M:i re.
S ăpă turile a rh eo log ice co ndu se de Ni co lae Pu şc a ş u ş i V oica Pu şcaş u
au pu În eviden1ă exist:enp unei a şeză ri c:irpice, cu bo rdeie bine conservate , de asernenea a u dern o nstrat o perfec tă co ntinuita te ele loc uire pîn ă
î n epoc:i m ediev:i l ă inclusiv. Bogat materi a l cerami c ş i 111 oneta r.

Fost'a

mănăstire

Brad11, (co m.

Ti să u, j ude ţ ul Buzău).

Au fo st efectuate ce r ce t ă ri în in cintă (În partea de sud şi de est) ş i
la ex teri o rul ei. S-a putut stab ili că bi se ric:i a fost ridicată î n for ma sa
ini\ial ă În sec Iul XVI, succedînd unui nivel arheologic cu urme de vieţui re din a do ua jum ă tate a sec. XV (monedă de la Ştefan cel Mare) în
·Ca re nu s-au găsit urme de co nstruqii. Co ntempma n ă cu biserica, o co nst ruqie, pr babii clop ot ni ţă, ale că re i picioare mas ive de pia tră au fost de s-
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Ti rgovişt e

(jude\u l D :mbovip)
efe crnate în zo na noii pieţe centrale a o ra ş ului au du > b
desco perirea un o r co mpl exe de loc uire (pivniţe că ptuşire cu lemn, gropi
etc.) cu un bogat material :uheologic <l e 1a s fî r ş itul sec. X IV - sec. XV.
fn imedi a ta vecinătate, în juru l bi seri ~ ii cato li ce, au fos t de zvelire J·esruri le vechiului edifi ciu , din cără midă pe funda1ii de piatră, cuprinzînd o
nav ă, un co r ş i o ab s id ă p o l igo na :ă, ca ş i urme ale unor co nstructii
a fl ate 111ai la sud . Ve chea bi seri că exista În a do ua j um ă tate a sec. XVI.
Mu ze ul jude{ean Dîmb ov iţ a Gabr iel Mihăescu, în co laborar e cu
D .M .l. A. - Gh. I. Ca ntacuzino.
Săpărnri l e

Merei (comuna Mera , judeţul Vran cea).
efe ctuate În special în partea de est a in cintei ş 1 1n afara
ace >te ia au permi s preciza rea succe iunii etapel o r de co nstruqie a fostu lui
a nsamb lu mom1 sti c.
Cele mai vechi co n stru cţ ii d a teaz ă de la fîrş itul sec. XVII (lipsesc
ori ce fe l de urme de loc uire anteri oare acestei date), primul fiind turnu l
re ctan gular de piatr ă de pe latu ra de est; acestuia i s-a a dău g at apoi, la
no rd , un zid de piatr ă cu dot pi lo ni masivi de zid ă rie care u ş urau accesul
la nivelul superi or al turnului. / .idul de in c intă de c ărămid ă a fo st ridica t, probabil o dată cu bi se rica, la Înccpuru l sec. XVIII. P a rtea sa de sud,
di st rus:\ dup ă 1717, a fost ref ăc ută cu cÎ\:iva metri mai spre exteri or, în
173 2. La extremit a tea de est a vechiului cimitir, unde dup ă o tradiţi e locală s-a r fi aflat ruine !e primei biseri ci. nu s-au gă s it urme ale unui l ă ca ş
de cult. ci re sturi al e 11nui beci de piatră
Gh. I. Cantac uzino şi Luminiţa Munteanµ
Fosta

m ă niisti re

Să p ă turi l e

B is triţa (Jude\u l Bi stnp -Nă să u d)
Lu c ră rile de cercetare ş i restaur:i. re din centrul. isto ri c a l o r aş ului au
debu ta t cu so ndaj ele a rheologice efectuate pe suprafaţa o cupată de aş a
numita „casa a lui Ion Z idaru", co nstrnq ie datată p e baze documenta re

la Începutul sec. al XVI-iea . Anterior acestui edifi ciu , au fo st surprin se
mai mu lte niveluri ce dovede sc e x i s ten ţa uno r .activităţi me ş te ş u gă re şt i în
perime t ru l central al ora ş ului , în inte rva lul cuprins între secol ul a l XIIIJea ş i În ceputul seco lulu i al XVI-iea. Ce le mai vechi urme sînt ale unei
con struqii de lemn, ale cărei tă lpi au fo st surp1·in se in situ; ea a a dăp os tit
În cursul secolului al XIII-iea un ateli er de prelu crare a pielei. Pe acelaş i
loc, în cursul seco lelor XIV- XV, a fun cţ i o nat un atelier de prdu crare a
minereului de fier , o co n stru eţ ie, de asemen ea de lemn, ce a suferit în
intervalul amintit cin ci etape de ·r efaceri.
(j u de ţ ul Suceav a)
Întreprinse cu ocazia lu cră ril o r de restaurare, au permis
bo gate date arheologice ce privesc a tît monumentu l cerceta t
culturii materiale care se va fi dezvol ta t în cadrul vechii
a şezări de la Baia. Cele mai vechi urme de vie ţui re sînt reprezenta te de
ce le ale unei loc uin\e se111i îngro pate, dat a tă în p rima jum ă t a te a seco lulu i a l
XIV-iea cu ajuto rul mater ialu lu i cerami c ş i numi smati c de sco perit pe po din ă .
Dezafectată la mijl ocul seco lului al XTV-lea, l oc uin ţ a este suprapu să
de o bi seri c ă de lemn , din necrop ola c ărei a au fo st cercetate cca . 30 de
mo rminte. La în cepuwl secolului al XV-Je a - con fo rm dată rii oferite de
materialul numi smati c - , pe acelaşi loc va fi a mpla sară o bi serică de zid ,
ce va primi pe l:i.tura sa de vest un turn , la mijl ocul a celuiaşi veac.
In afară de un bogat materi al cerami c ţinem să menţionam descope rirea a d o u ă teza ure moneta re dintre ca re unul co nţine emi siuni ale lui
Petru Mu şa t ş i Ale xandru cel Bun iar ce] de-al d oilea , monede ale lui
Sigismund HI Vasa.

Baia -

Rui11ele fostei biserici ceitolice

Săp ă uu·i l e,
o b ţ inerea unor
cît şi aspectul

Rădăuţ i

-

Bisericei Sf. Ni colae Domnesc

(jude ţ u l Suceava)

P otrivit pl anului de cercetare, în cur sul anu lu i 1974, săp ă turi l e arh eologice de s făş urate la acest obiectiv au afecta t doa r exterioru l monumentului . A fost cerceta·t un num ă r de 57 de mo r111inte, dintre care n ouă sînt
intersectate de funda 1iile bi se ri ci i acrna le, iar altele ~uprapu se de nivelul de
construqie a l acesteia. fap t ce ne î ndreptă ţe ş te să credem în existen 1.a unui
ed.ifi citL de cu lt, pro babil din lemn, ante rior celui cun osc ut.
Situa\ia s t ra ti g rafică , o b servaţii l e efectuate asupra stru crnrii funda 1iil or precum ş i materia lul numi smati c desco perit, indi că existenta unei
etape de mari refaceri ş i ad ă u g iri pe trecute În timpul domniei lui Alex andru cel l3un.
Se ma i p ot ·emn a la, la v est de actua la bise ri că , urm ele a do u ă loc uin ţe ce fun cţi o nea ză succesiv În cursul seco lului al XV- iea.
Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna

Biserica ref o rmată, Feli.ceni (jude1·ul Harghita)
In biserica reformată din Feliceni , formată din co r poli go na l,
turn la ve st, s-au făc ut urm ă to :uele descoperiri:

nav ă ş i

- în navă s-a descope rit fundaţia unui cor cu ab sid ă pătrată , care
a aparţinut unei biserici-sală, care p oate fi datată la sfîrş itul secolului al
XIII-iea şi în ceputul secolului al XIV-iea ; s-a co nstatat că acest cor este
fundat pe un teren fol osit anteri o r pentru înm o rmîntă ri;
- în corul actu al s-a desco perit funda ţ ia unui cor pă trat, d atabil în
cursul secolului al XIV-ie a ;
- corul actual sprijinit de co ntra fo rturi este co nstruit probabi l la
începutul seco lului al XVI-i ea.

Cetateei Ai.ud (judeţ.ul A lba)
S-a executat un sondaj arhe ologic în faţa intră rii În beciul Turnului
D ogari lor descoperind u-se o fundaţie a unei în căperi adosate turnului
(probabil casa scă rii). Această În căpere a fost cl ă dită probabil în a do ua
iumăt a te a secolului al XVIII-iea, Întrucît in scripţia de scoperită deasupra
intrăr ii în beciul turnu lui , menţionează că în 1744 a avut loc o ren ovare.
Dintr-o g ro ap ă de v ar săpată la vest de biserica reformară din cetate s-a reco ltat material ceramic roman de fo arte bun ă calitate ş i de
ep ocă medieval ă (seco le le XII, XIII-XV) .
Castelul Bethlen din

In urma

săpături l o r

Criş (judeţul Mu r e ş).

arheo logice executate în campania 1974 s-au
putut preciza mai clar etape le evoluţiei acestui ansamblu de arhite c tură :
- nucleul ce l mai vechi al an samblului îl reprezintă turnul cu plan
circular, alip it unei curţi dreptun ghiulare , databil ]a sflrşitul secolului al
XV-iea, Întrudt fundaţiile sînt adîn cite într-un teren cu urme mate.:iale

d atÎnd din secolele XIII- XV. -a reco ltat de asemenea o m o ned ă de
a ram ă Bela III (1172- 11 96).
- în a do ua jum ă tate a seco lului al XVI-iea curtea dreptun ghiulară
este tran s formată în clădire cu caracter civil , vechiul nucleu este înconjurat de o in c intă de piatră, din ca re s-au desco perit cîteva f ragmente pe
iatura de nord- ve st ;
-- o etap ă de propoqii mai mari intervine în a do ua jumătate a seco lului a l XVIl- lea În timpul lui A lexiu s Bethlen , cînd e renun\:i ]a
vechea in cintă de piatră, construindu-se o n o u ă fortificaţie cu patru turnuri de tip pan ă .

Cetcttea cli11 T g. Mureş (jude\ til Mure ş)
S-a efectu at un sondaj pe latura de nord a zidu lui de in c intă , în
ap ro pierea 13asti onului Măcelaril o r, unde a ap ă rut in cursul unor ce rc et ă ri
anteri oare o intrare in incinta, a stupată , n ec un oscută din planurile din
ecolul al XVIII-iea. Acea s tă intrare a fo st spartă în zidul de in c intă ,
amenaj îndu-se spre interior un turn de p o artă cu beci. Această ad ă u g ire
a avut Joc probabil spre s fî r şitul secolului al XVIII-iea, impu să de necesitatea unui acces spre exterio1· ş i pe ac ea s tă latură (de nord) a cetă ţii.
Turnul a fo st dezafectat ş i dem olat în cursul seco lului nostru (inform a ţie
primi d de la un localnic).
Bi.seri.cei Sf. Ni.culcte d in Brî11cov e11i (judeţul Olt)
S-au în cheiat cercetă rile a rheologice în interio rul bi sericii. S-au descope ri t Î n că cinci 1110.r minte anterioare biseri cii de lemn de sub bi serica a.crnală , c onţin î nd podoabe de argint ş i aur, toa te databile în a doua jumă
tate a seco lului a l XV- iea.
Bise ricei veche ei fo stei Episcopii di.11 V ad (judeţul C luj)
S·-au în cheiat c er cetă rile arheo logice în interiorul biseri cii . În pronao s- a de>ro perit un sin gur mor mînt cu inventar - o s a l bă fo rmată din
14 p! ăc u \e cu to rti ţe din ar a m ă .
Bi.sericei Sf. Margeiretei din castelul

o raş ului

Me cliaş

S-a efec tu a t un sondaj p e latura de nord a in cintei din jurul bisericii. S-au făc ut urm ă to arel e descoperiri : un inel de r î mpl ă la un mo rmînt
nederanjat, ş i un a] doilea ine l de tîmplă În umplutura un or morminte mai
noi. Acestea fac parte din o ri zo ntul de cu ltur ă m a teri a l ă din seco lele
XII- XIII, identifi cat cu ocazia cerc etăril o r din interi o rul bisericii.
La cc a 12 m. spre nord de bi seri că s-au descoperit funda\ii le unei
clădiri , datînd din secolul al XIV- lea.
Mariana Beldie
Bisericei din Saclu (judeţul Sibiu)
ercetare a arhe o l og ică efe c tuată la bise rica Ador mirea M aicii D omnului a avut următoarele rezultate: în nao ul ş i p ro naosul bi sericii actuale
au fo st stu·prin se fundaţii l e unei biseri ci de zid , de tip bi se ri că - s ală cu abs id ă se mi circ ulară de c r oş at ă. In jurul acestei biserici se pla sează cimitirul
lăc a şului respec tiv cu ajutorul caniia putem d ata acest monument în
pr ima treime a seco lului a l XVI- iea. Men1io n ă m că În pronaosul acestei
bi serici a u fost surprin se t rei morminte , dintre care unul avea m o ned ă din
anul 153 2.
Mariana Beldie şi Luminiţa Munteanu

Ceitedralei ro mei n o-cci toli că - Alhei fo liei
In continuarea cer cetări i.o r efectuate în anul 1973, în cursul camp an1e1 anu lui 1974, în zo na de vest a catedralei r.c. s- au lu crat 3 seqiuni
(C. VIU a 2, C XI ş i C XII). Pe baze sigure au fos t stabilite urmă to arele:

Cel mai vechi ori7 ont a rheologic co respunde p eri oadei de e x i s tenţă, În
prima jumăt:ne a sec. II e.n „ a trei l ocuinţe (semibo rdeic) apar \inînd unui
viws (?) roman . In cadrul bogarului material ceramic ro man reco ltat a u
fo st identifi cate şi o serie de fra gmente ceramice, sigur deicice. Se poate
deci acum - cu to ată s i g uranţ. a - s u sţine faptul că cimitirul din prima
j um ă ta re a sec. JI e.n. de pe ,,Pociei" , cerceta t de O. Protase, apaqinînd
acestui vi cus.
în ultim ele d o u ă caree a le seqiunii C VIII a 2 (axa est-ve st) a fo st
i<lentificat:i partea din spre interi or a unui val de p ă m î nt cu pali sad ă, roman , ce suţJrafJ tme umplutura unei a dintre lo cuinţele amintite, v a l care
foarte probabil face parte din. prima fortific a ţ ie e xec utată în acest loc de
trupe apar ţ in î nd Le giunii a XIII-a G ermina. Pentru datarea acestui val
În a do ua treime a sec. al II-lea e.n., pledează , pe de o parte, terminu sul
post qttem asigurat de datarea loc uin1:elor anterioare lui, iar pe de alta,
suprapunerea. unui strat de nivelare ce-i apar\ine , în pr imul r.Î nd de un
strat gros, de balast, instalat de constructorii romani în legătura cu edificarea un or d adiri (au fost identificate ş i părţi din fundaţiile lor) şi , în al
doilea rînd, de suprapunere a stratu lu i de balast, de un strat fo rmat prin
depuneri natllrale, datat, pe baza unor monede descoperite „în situ", În
prima treime a sec. III e.n. Acest ultim strat de epocă ro man ă este, î n
cheva loc uri , tă ia t de fundaţ i i le a d o u ă clădiri , ma.sive (evident construite
în sec. Ill e.n.). cea mai veche a fo st edifi cată în opus q1wclratttm.
întrega situaţie arheo l o gi că prec izată pînă aici este suprapu să de un
strat de p ă mînt - succesiunea depunerilor ce l-au format fiind foarte
greu de sta bilit - strat în care au fo st descoperite o serie de fra gmente
cer ami ce databile În sec. IV, V , VI ş i VIII (ultimele de ti.p Brcitei, cimi.ti.rnl 2).
Acest strat este ce l în ca.re au pătrun s - pînă la nivelul superior a l
stratului de balast ro man - constructorii unui semibordei de plan rectangular, ce avea pereţi din pari subţiri , acoperiţi ctL chirpic, În co lţul de
nord-est un „pietrar", de mari dimensiuni, şi dinspre est, a ccesul spre interio r marcat de două trepte . Puţinele materiale ceramice descoperite in
silit certifi că datarea momentului co nstruqiei lui În sec. al I X -leei ş i , în
mod indubitabil , certifică încadrarea În orizont1tl cultural Dridu şi , totodată ,
vin să confirme ipoteza. după care - avînd în vedere şi rezultatele ob1:inure în campaniile preceden te
aşezarea din care făcea. parte acea stă
l oc uin\ ă a fo st tota l ev ac uată Înainte de a fi fo st in cendiată (în ceputul
sec. al X-lea).
In continuare, drept deosebit de importanc.:, mai sînt de amintit următo a rele: În pr imul rînd în umplutura l oc uin ţei din sec. al IX- iea răvă 
ş iră de ş anţul de fundaţie al zidu lui de vest al monumentului ecclesiasti c
datat În cursul ce rcetărilor di n anul trecut - datare pe deplin confirm a tă
ş i anul acesta datorită unor situaţii similare În prima jumătate a sec.
al XI- iea, au fo st descoperite resturi dintr-un schelet omenesc ce - dară
fiind sirua\·ia s tratigrafică - p ar să fi aparţinut unui morm înt în sec. al X-lea.
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1n al doilea r1nd, În cinci loc uri, morminte din sec. al XII-iea, identificate in sitlt (dintre care unel e suprapun direct resturile de fun d aţie ale
monumentului din prima jumătate a sec. a l X I-iea) sînt, fa rîndu l lor,
tăi a te de morminte „in ciste' , datate sigur, în prima jum. a sec. al XIII-lea.
In fi nal, mai pre cizăm faptul că în unele dintre zonele cercer:ue, Întreaga stratigrafie arhe o logi că a fos t (într-u n lo c pînă la - 3,80 m. faţă
de nivelul actual) complet di s t ru să de gropi - executate în secolele XVII

şi XVIII -

ş i pe Întrea ga s uprafa\ ă a te renu '. ui cercetat, că p ă c uită de
strarnri de niveluri moderne. C er cetă r i l e vo r continu a.
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