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STUDII
SCARA DE ACCES CA FORMĂ ARHITECTONICĂ ÎN ARHITECTURA
POPULARĂ ROMÂNEASCĂ
P110f. dr. arh. ADRIAN GHEORGHIU
Pentru casa ţărănească române<l!scă, funcţiunea de locuire,
În ,spa,ţiu Înohis, conduce la m1me'l1o.ase tipuri de plan 1, dar la
un Violum construit în general simplru-pri1smatic Adaugtînd
Însă seria de furncţiuni giospodărnşui, nllodul de viaţa şi de
muncă, dominant în .aer libe.r , al ţăDanului, precum şi oondiţiile geografico-economice, de microrelief şi microclimă, de
ocupaţii dar şi de tradiţi,i, acest volum se îmbogăţeşte şi se
diversif iică prin ada101sul, de alvfel organi,c, al unor forme
a·r hitectoni ce, mai ale·s deS'c h ise: prispa ('la parter), sala (la
etaj), foişorul, polata, scara A1cestea, ca ,spaţii funcţionale
ve aparente, şi uoomai
semiadăp.ostiite, icu ·S tructuPi oonstructi1
de aoeea purtătoare ale detalii1or decorative, cooistirui1e „subviolurne" redundante bine 'Conturate dar raţional şi
estetic integra-te volumului tlota!l, rezultant, al casei . Ele dau
casei populare române,şiti o anumită plastiieă de linii, suprafeţe şi volume, În pl~nuri ş i goluri, 'Î nainte de a ajunge la
vibraţ"ia de detaliu 0ciioplit.ură, 1s tucatura, trafor) şi fa un anumit mod de gradaţie a luminii şi lllmbrei, pe acestea, ca şi pe
adaosul de pila1nte şi f.liori. Ele realizează 10 tranziţie Între
spaţiul închi,s al locuirii (propriu-zise) ·şi ,spaţiul liber Î111conJurător, ,o Îrntrepătmndere ·complexă a aces'tora. Exprimînd
funqiuni goispodăr·eşti sau nrnşteşugăreşti, dar işi funcţiuni de
recreare, aceste forme arhitectonice sînt de multe ori şi
social-i sto ric semnifi1o ativ.e şi ch iar 1tr;idiţional-simbolice 2 .
P.01:mele ai-hitecvornce asnfol definite contribuie, evident, la
diversificarea tipudl10,r de plan - prin spaţii le funoţionale
ce le introduc - dar, mai ales, pentru acelaşi 1tip de plan,
contribuie subsnanţial, Ia dive11sificarea elevaţie i. Prin j1ocul
de „1subvolume", deschi1se sau semi[nchise, şi tlocma.i de aceea
cu multiple libertăţi oompoziţionalie, 1În jurul volumului simplu închiis al casei, ,c a ,şi prin elemente,le coo1stl1llctive şi deco.native ,ce le 1in:t11oduc, pri1sipa, ·saila, foişo rul, po1'ata, 'S·c ara
conduc la ,o mare varietate de 1aspecte ·spaţiale ale casei ţă
răneşni romaneşti. Desfă1 şurnnd de1ci 1în · S paţiu tipul de plan
ş i extinzînd transparent volumul -locuirii, aceste forme arhitectoniiC1e fac să apa:ră 'ideea tipu'lui de arhitectură oa rezultantă a tipului de plan, a tipului de elevaţie şi a tipurilor de
„s ubvdume" (indusiv cantita,t ea şi calitatea lor) .
Mai înuîi, criteriiul devaţiei int11odU1ce 1încă două „subvolume" mai stnînis legate 1şi [ndi1speinsabile, de faipt, volumului simplu al caisei: soclitl 1şi acoperişul . Soclul, purtînd tipul
de plan şi al „S1Ubvoh.11111eltor", indică ~nălţimea casei, cu sau
fără iintroducere de n10i funqiuni . .Aistfel Siodul lipseşte la
casa joasă (fa niivdul solului); se ·ridică 0,30-0,80 m pe
bîrne, pia1tră sau piJoţi, la casa pe socht fără pivniţe; ajunge
la 1,20-1,50 m la casa pe soclu cit pivniţe; şi poate, la
1,50-2,00 m, să devină un p <l!rter icu ipi1vniţe, bucătărie de va, ră şi încăperi de liocuit la casa cu un etaj. Soclul, În teren oriz0111tal oou <l!ocidentat, poate să intrioducă un
tip de plan, alrul demt cel al l1oooirii p!.1opriu-zi1se pe care
îl ridi:că. A1ooperişul, la rfodul Jui, Î1ş i are 10 1 aimp lă tipoliogie
referindu-se la forme şi materiale, ,în fonqie de climă, de
tradiţii regi1ooa1e sau locale, de dezvo:karea 'casei etc. Ambele
parni 1oipă, icu deosebită 1p1ondere, l1a aispecnul >Spaţ ial al c<l!sei,
fiin,d zonal specifice (oîmpie, deal, munte) şi regional spe-

cifice (.funcţiuni, economie, ambianţa isuoruca, 1obiiceiuri)3.
Evident că formele arhiteotoni1ce inti'o.duse - funcţionale şi
esteti,ce în acdaşi timp - modtifrcă aceste „subvolume" funcţional-constructive, e senţiale a'le caiSei, tra111smi9îndu-le din
redundanţa lm"
Intre acestea, scara de acce1s la tipul de plan s usţinut de
s:oclu (în sens general) aparţ~ne constructiv aice,stuia, dar ea
devine semnirfioati vă În sip.aţiu începînd uneori chia1r de la
casa j10asă şi, cu auît mai mult, la ca~a 'Pe 1S1odu înalt ş i la
casa cu etaj. Tinunid - Întrudt răimîne ex'terioară - sa
marcheze intrarea În casă şi Înseşi urcarea şi coborîrea, pe
care sa le şi 1adăpostească, scara de acces se îmbină cu celelalte forme arhitectonice - 1pri1spa, sala, foişorul, soolul, acoperi,şu l - sau generează altele (fie şi numai de legătură,
cum vom vedea), intrioduoe În oompioziţie linii şi pilane obli ce
dar şi lllOi v,erricale, iar prin dimensiuni - trepte, balustrade,
l ă ţime 1eoinferă întregulllli volum (evident nu ·ingura) Însăşi „soara umană" . Daică aşezarea scă rii În plan este În
fonoţie de tipul de plan ,şi de ansamblul gospodăriei, inclusiv
microrelieful, orienta1iea şi acce<Sul dinspre drum În gospo,dă
rie şi apoi în casă, constru cţia ş i dezvoltarea ei În spaţiu
depind de tipul de e levaţie (în special înălţimea soclului) şi
de îmb~nările posibile cu 1celelalte forme 1arhitect!onice.
Gomide,rfod aşada'l· că scara de acces - formă arh itectoni·că de legătură Între 'exteri10r şi interior, pe verticală, [nclu~înd un anume dinami1~111 con tribu ie la definirea tipurilor de arhitectura, Întreprindem o sistematizare a relaţiilor
de poziţie scară-usă..iprispă-sală-Boi şior, mai mult sau mai puţin dependenta de înălţimea oasei, dar icu ' S pecială privire
asupra mtodului de .aooiperire al ei. Pentru ieă a1ooper~rea s că
rii, oînd apare, îi şi a·ccennuează calitate.a de „subvolum " ,
aduoîrnd mod~fi'Că.ri acoper:i:rii celorlalte forme arhitectoni1ce
ş i deci Întregului . Pe această cale vom pune În evidenţa o
formă arhi' tJecuo nică ge ne rată de scară mai puţin remarcată 4 ,
denum[ta de noi „bakonul cu sc ară giorjan" 5 , care se ridică

7

3 Nu insistăm .a supra unei definiţii complete a tipului de arhitectltră populară sa u a s tructu rării lui, aşa cum totu ş i schiţăm aici detaşare a, iniţial nece s ară, a for111elor arhitectonice adjuvante, ca „subvo!ume"
funqional-e tetice, volumului casei. Tipu rile de arhitectură populară rom â nească au reu ş it, prin specificu! lor regional, dar şi prin unitatea lor
naţională, să fie sintetic-global prezentate de prof. dr. doc. arh. G ri go re
Ionescu în Arhitectura populară românească (Ed. tehnică, 1957). Mai
în detaliu, pornind de la tipul de plan şi unele forme arhitectonice
adjuvante - prispa, sala, foişorul - ţinînd seama ş i de vechime şi de
variante m~croregionale, un prim studiu, b:izan şi pe o stati s tLc:ă în sate111artor, a se vedea Arhitect1Jra populară !n bazinul superior al Argeş ul ui, publi ca t de :iutor în colaborare cu Paul Petrescu în revista „A rhi-

tectu ra R.P.R. ", nr. 8, 1954. Cu aceeaşi metodologie, încadrată î ntr-o
documentare de sistematizar1e regională, În echipe complexe (19491956), deci cu adaosul variantelor sau subtipurilor de a rhi tec tu ră (inclusiv gospo d ă ri a ) , în legăt urile lor soci:il-eco nomice, pe microregiuni,
văi , depresiuni, a se vedea lucrările , FI. Srăncule sc u, Ad . Gheorghiu,
P. Stahl, P. Petrescu, Arhitectitra· populară românească, regiunea Hunedoara (1956), Dobrogea (1957), regiunea Ploieş ti (1957), regiunea Piteşti
(1958), regiunea Buc ttreşti (1958), din care s-au reprodus unele imagini.
4 Balconul cu sca ră este remarcat pe faţada secund ară ;i. caselor,
î n că de Tache Papahagi, În !mages d'ethnographie roumaine, Bucureşti ,
1934; pe faţada prin c ipală , de Gb. Focşa care În articolul Elemente
decorativ e tn arhitectitra popit/ară din zona etnografică a Jiului de Sus
1954) redă
(„Studii şi cercetări de istoria artei". nr. 3-4,
văz ută din interior în fig. 22 o „sală şi balcon ca sttlpi şerpuiţi la o
casă clin Creţeşti", de senată de noi în fig. 81. Este remarcabil sdlpul
înalt ca re de la prima ureaptă susţine polata. Iar Grigore Ionescu ln
op. cit„ fig. 44, redă „casa hti Popescu din Brădiceni rn scara de acces
la etaj alipită prispei dtnd tntr-un palier, c1J balconaş"; scara şi palierul fiind închise, cu scînduri verticale, „ fo rmează un element distinct"'.
5 Autorul, conducînd, în 1957, o echLpă de srudenţi-arhiteqi, la
rel evee de arhitectură populară în nordul Olteniei, a remarcat densitatea,
calitatea şi diversitate a de conformare a balconului cu scară, mai :tles
în Novaci. Făcînd şi le gă tura peste munţi cu privariu[ mărginean , a
considerat, totuşi, ca originale, supr apunerea privariu- sa lă, cu red ucerea
privariului ş i ridicarea lui pe verticală rn „balcon cu scară gorjan" . A
se vedea Ad. Ghe<irghiu, Arhitectura populară românească, izvor ele inspiraţie pentru arhitecwra contemporană, „Studii ş i proiecte" , 2 Inst. de
arh. „Ion Mincu" , 1967, precu m şi Florea Stănculescu, Adrian Gheorghiu, Paul Petrescu, Tezaurul de a rh itectură pop1~lară din Gorj, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 1973.
·

In Planurile caselor româneşti ţă răneşti , Sibiu, 1958. („Studii şi
Muzeul Brukenthal) , Paul Stahl ajunge pentru prima oară
la o amplă tipologie a planului. Bazat pe o „logică proprie a transformărilor casei" din interior ~pre eKterior, urmăreşte şase familiii de planuri la "casa cu un singur cat", inclusiv bordeiul, şi trei familii la „casa
cu două caturi", indidnd apoi „case cu planuri rare" ş i „~ospodăria rn
ocol întă rit" . Paul Stahl reuşe ş te s ă dea, pentru fiecare familie, atÎt evoluţi :i În plan pornind ae la încăperea uni că cu vatră dt şi ariile lor de
răspî ndire În ţară, incluzînd şi une le aspecte spaţiale.
2 Pentru simbolismul unor elemente sau forme decorative a se vedea
de eKemplu Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Ed. Meridiane, 1971,
iar pentru semnificaţia şi simbolismu[ foişorului, prin asimilarea lui, la
nivel de formă arhitectonică cu „arbore!e vieţii" a se vedea Adrian
Gheorghiu, Simboluri milenare tn arhitectura populară argeşeană, „Argeş",
anul I, nr. 5, 1966.
1

comur.icări ",
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s emnificaţie a l ce lorlalte prisp a, sah ş i fo işi care 1a rîndul ei gener ează sau d efineşte ma1 multe

b nivelul de
şorul -

tipuri de a rhitectură.
Fă ră a urm ăr i o cronologie a tipurilor s·cării de aoces
ş i a nmdurilor ei de îmbina re 0 1 celelalte forme arhitecnon!'c.e,v ~ ~st1 f~l , de sis tem a ~zare c.?nstituie LJ1n in vemar de posib 1hta ţ1, md1rnn d voto data soluţ11ile naturale sau a d aptă rile în
specificur i regioinaLe sau locale, pmcrnm ş i tendinţel e că tre
am.ph1-mo numental sau v ibrnm -pitoresc.
Dar, îmb ină 1·ile s că1rii de acces cu celelalte forme arhitectoni1ce fădnd:u- s e pe oorpul casei, se i1mpune, în vederea acestei si s temai:iză ri , oonsiderarea iacelor forme esenţi a le, independente de tipul ele p1an, al1e a'l·hi1te crnrii p op ul are ro mâneştii: casa simplă (de formă pri sm atică, Întrucît oonstituie
volumul simplu Închis al lro cu1rii), casa cu prispă (bine formată, 1.1 parter), incft.tsiv cu sală (pe soclu înalt sau pe
parter, Întrucît nu modifid î planul schematic) ş i casa cu foişor ( e Înţelege fo i şorul pur sau veriitabi l). Cu ace·stea, relaţii·le de poziţie de mai sus (prea co.mpiexe p entru o sisuemat·iza.re) se ramifică În două: I, relaţia casă-scară, Înţelegfo d
casa s impl ă şi caisa cu pri1spă (sală) ş i II, relaţia casă cu foiş or-scară, Î nţeleg:înd fo i şiornl adăugat fie casei s'i:rnple f.ie
casei ou pri1spă (•sal ă). ln aceiste rdaţ ii - concentrat defi nite - treb uie di stinsă faţada princip a l ă de cea s ecundară
ş i putem consider a, fără a restrîng:e genera:1itatea sistematiză rii, prispa (sala) ca şi fo:iş o rul, exclusiv pe faţada princi-

Fig. f . C a,a Teo do r

andrea. Poiana V ad ul ui , jud. A lba
(după releveu 1972, arh . Sorin Gavra)

1

pală .

I

I. Relaţia casă-scară. Sînt patru moduri de aşezare a scării
În rapo rt cu casa: perp endicul a r ă pe faţa.da prin c ipală (a),
pe .cea sec unda.ră (b) şi respectiv, rabaterile ei, pe faţada prjnc i p a l ă (c) ş i pe cea s ~cund ară (d). Ace ste moduri de aşezare
.conduc la şiruri de cazuri rezultînd .din •oonsiderarea tipurilor
de c a să - s impl ă (1) sau ou pri sp ă- s ală (2) - , înă lţimii
·casei tradu se prin lungimea şi forma scării în plan ş i sistemele de acope rire, indtv~i v a ·scării (1'), (1") . . . (2'), (2"),
. .. ce·ea ce introduce dezvioltarea ei 1În • sp aţiu . Se ajunge astfel la o matrice (tabelul I) a tipuril1or de arhirncmră ale
casei simple ş i cu pri sp ă-sală , cu sp e c i al ă priv ire la scara de
acces ca form ă a r hitecton i că . D e la Înoeput trebuie obser vat
că (c) şi (d) atrag atît la (1) cît ş i la (2), ca absolut necesar, în faţa intrăr~i În casă, un pod est, care devine uneo ri
prin Î n ch~derc, un balcon . Se defineşte astfel focă din plan,
<lar bogată tipologi•c În devaţi,e, o fmm ă arhitec to nică scara ot balcon - fie ea ş i de tranziţie Între s p a ţiul exterior şi celdalte fonme arhitecto nice. De asemenea, trebuie observat că În (c) rabatarea este indiferentă, la stînga sau la
dreapta, pe când ( d) oon duce la o a doua rabatare, di1stinctă,
în prelungirea faţadei sernndare şi În afara cel·ei principale,
caz subsi.diar Întrucît readuce scara la modul (a) ş i de aceea
notat la ncv o.i·e (d').
l n cele ce urmează, comentînd mai În detaliu ş i exemplifioînid pe tipuri de case ş i fornte ide acoperire - pe cît posibi l şi în fun cţ i e de în ălţimi - introducem pentru cazul care
rezultă în matrice, la interseqia coloa:nei de exemplu (b),
a mlo du!.ui de aşezare a s cări i, cu o linie, de exemplu ( 3') a
tipului de s cară de acces indusi'v de awperire, notaţia (3'b).
La casa simplă ( 1), joaisă sau pe soclu, eventual şi ou p~v
niţe în teren denivelat scara, ev ident exteri1o ară, rămînc În
general neacoperită. E~ p oate atrage În ă o pri spă parţială
în În &u ş i corpul casei, lateral ă sau centrală în (1 a) şi (1 c)
numai l ateral ă În (1 b) şi (1 d). Ceea ce face să a.para, fără
a fi si ngurul motiv, d ou ă tipur~ de arhitJectură: casa cu prispă
parţială, larg r ă,~pfodită 1
Î111 ţa·r ă, ş i casa cu prispă centrală
(t,ip log.gie), mai ales la oîmpie. D eşi ele conduc la alte aspecte spaţi ale, introducerea lor În preZJenta sistemat'.zare nu
ar aduce modifiicări esenţiale.
Acoperirea În p olată a scării (1 ' ) se foce, mai ales la
casa cu pri sp ă parţială , În (1' a) şi (1' b), p!o lata pornind
de sub s trea şina versantului respectiv al acoperi şului, cu p.antă
mai mică dedt a acestuia. De aceea se şi Întîlneşte În reg1iuni
în care panta acoperişului este foarte mare, în Munţii Apu. v
•
seni (fig. 1, 2) şi În Maran:1ureş.
(1' c) care atrage mai rar o pnspa p arţ i ala - ş 1 care
pr!ntr-o dezvoltare a p odestulLJ1i-baloo n poate să con ducă
la foişor (vezi II) - devine, ca „balcon cu &cară ", aooperit
în p·o lată, o formă arhitectJonică specifică: privariul mărgi
nean, care foce s ă apară ş i un tip de arhitectur ă, al MărgiV

-<- Tabelul

I. Matricea

Fig . 2. C.isa Avra m Ian :·:1. Vidra

11--'~~-- _

(du:) :'\ T. Papahagi, fota 1923)

_

~-

%?! !iJ /! ~

l~------~"Jl ·,fj
r--~-.,,-.....,,.,..-.,..,,.,,,i
~

Fig . 3.

asa Ma riei T o111 a ('J 798) , P oiana Sibi ului
(după a rh . M. Possa ş i P. Mihalik, foto 1954)

Fi g. 4. T ili şc a (Arh

•

ca să - prisp ă - sală - s cară
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p op. ro m. reg Hun edoa.ra, după foto 1949)

ni.mji Sibiului 6 ş i Hunedoa rei. Balcon ul mai sc urt (strict neoesa r i'ntrării) sau m.a1i alungit (tinzînd către pri sp ă ), ş i scara
(de 3-7 trepte) wm Împreună aiooperi te În polată frîntă, ce
pleacă din versantul de faţaidă al acoperiş-ului, de-a lun gul
unei .orjzontale a lui ş i de p a,ntă mai mică . Acea stă formare
a polatei o dată cu tendinţa: spre pri sp ă a privariului au atras
probabil pante şi mai mari pentru versanţii laterali ai acoperişului, devenind aproape ftionroane. In m od curent, acea s tă
p olata cade sub s treaş ina acopeâşului (fig. 3, 4) . Sîm cazuri
în 1ca re aceeaşi polată sau o polată frmtă de la coama acoperişului
pă1s trează
de-a l.un ~u1l privariului streaşina .casei
(fig. 5), du:p ă cum s-înt şi acoperiri prin s upra l ărgiri de streaşin ă pe Întreaga faţadă (fag. 6) . Şi astfel, spre ,deo sebire de
pr isp a acoperită În polată de prelvmgire a veTsan tului de faţadă
al acoperişului, CiÎnd .palllta aceistuia nu este prea mare, şi
care condu oe la un tip de .arhitectură mai rar înnîlnit În cîmpie; p nivariul m ă rginean , deşi Î n~u s t, prin aceste varian te
ş i prin mo·dul de integ.rare În corpul casei, redu s lat era1l pe
fa~aida aceste ia, este domparabil mai mult cu foişorul decît cu
pr11sp.a .
(1 ' d), chia,r şi cu prisp ă parţial ă , Îl11trudt ar oonf eri faţadei secundare atribute de faţadă pri1ncipală, pare 1să fie un
caz foarte rar .
.AJcope·rÎ'rea „În foi.şo r " a scăr ii (1 ") adi că cu trei •Sau do,i
v·ers.anţi ş i la aceeaşi s treaşin ă cu acoperişul casei esne, În general, rară (1" a) şi apare la oasa ou pri sp ă parţială, În zona
de d ea l (fig. 7). Deniumit „foişor de s cară", Întrudt derogă
de la funqia ş i s·emniifi.c.aţia fo~şorului, se înuîlneşte frecvent ,
u şor suprafo ă lţat faţă de str· e.aş ina acope6şului, la casa simplă 111ou ă. Aceasta, frecventă mai ale1
s la CÎmipie, ajunge prin
renunţarea la pri-spă-·sală-<Boi şo r, la o marcare, exclusiv decor<l!t.iv ă, a intră rii.
(1" c) este de asemenea frecv•e nt şi cu multe variante,
constituind o soluţie noua : fie că „bal oom1l cu s cară" devine
un foişor plat În axul casei, ae mulve ori cu 1streaşina supraînă lţată, f·ie că odată ou o pl'elung~re a balconului pe tot
re tul faţadei , devine o pr~spă :dec 11oşată. Apare asnfel, un tip
de arhi.tect ură ţărănească nouă (.fig. 8), de cărărrni1d ă şi beton, cu decroşuri în plan, dar şi de s treaşină (chiar pe aoela ş i plan verti•cal), cu de.s·chideni În arcade sau acolade, cu
jocuri complicate de acoperiş ~ i cu deco raţi1e i eşită din scară
1

Fig. 5. Pr ivariul casei d in Tili şca (1847) . Muzeul

atului BLLrnreşti .

Fig. 6. Ca>a Socod ru. P oiana Sibi ulu i.
(după arh. M. Possa şi P. Mihalik, releveu 1954 )
Fig. 7. Starchiojd (Arh. pop. rom. reg. Ploieşti)

li==~~=-==-=--~-===--===i=-.
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6 P entru Mărginime a Sibiului a se vedea remarcabil a lucr are a arh.
Mircea P ossa ş i a rh. Paul Mihalik , Poiana Sibizdui, complex de arhitectură popula ră, Bttc ur eşt i , Ed. Meridi ane, 1966.

Fig. 8. Casă n o u ă din L 11n gtt l cţ u, jud. Ilfov (Arh. pop. rom. reg. Bucureşt i)

Fig. 9. St rea ~ in a o ndu ht-supra l ă r gită la

li
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Împulun g, foto , 1956.

şi multicoloră, pierzînd aspcotul uni ta r ş i 1~o bu ·t al arhitecturii tradiţionale.
Xnca•drăm î n „foiş·o rul de scară ( 1" a), la rnsa cu pri sp ă
parţială ş i ·o s.o luţie nmsceleană (veohe), a •:>uipralătigirii o ndula te a streaşi n ei deasupra scă rii, ·uneori .extin să şi deasupra
gîrli ciului pi vn iţei (fig. 9). A cea.sita pentru că ondul area streaşin ei , În ace l aşi plan d e 1uştere a1l acoperi şului, rezultă din
rncord ă ri curbe pe muchi1iie si doliile foisorului, p:înă la
,;topirea" lui - de-.a lungul unei oxizo ntale În versa ntu]
acoper_şului. Rez ulta, în totul, o 1111odeilare a polatei de frîngere m ă rg ine n e.
La casa rn prispă-sală, independ ent d e în ălţim ea c.a9ei şi
de Întinderiea pri pei şi sălii (parţiale sau llotale), scara poate
fi exter i10.ară (2), (3), au interi oară spaţiului se m ' ad ăp os tit
al prisp ei sa:u să lii (4), (5). Notăm ~rnsă că sca:ra ap a rţin e ca
„sub volu m" soclului (în sens general, d eci .şi partemlui), astfel încît se îm bin ă În ~p ecial mi prisp a, iar sala, ca s p aţiu
de aj.tmgere, este doar irnfluenţată de scară. Exterioa ră fond,
sca ra .î n general ş i „bakionul .cu sca ră" mai puţin , p ot r ămîne
la case le joase sa u pe ~'O clu cu pi vniţe , nea.coperi.te. Altfel,
acoperirea se faoe 3n polată ide prehmgire sau frîntă (2'), (3'),
(3") sau „în fo işor " (2"), (2"'), acoperiri sus ţinuue, În general,
de doi stî lpi.
Acoperirea în pol ată a scări.i Într-o s in g ură ramp ă (2')
prezintă urrn ăvoarele cazuri:
(2' a) În p l a tă de prdungire, la casa j oa,să, a xată sau nu
faţadei cu prisp ă - se întî lneş te frecvent În Gorj, unde scara
p oate fi mărginită de balustrade (f ig. 10) sau mai rar, chi ar
închi să cu un „portai}" (fiig. 11); fo po l ată frîntă se ÎntÎ]neşte în Hunedoara, în Munţii Apuseni dar şi în Dobrogea .
(2' b) mai ales, in polată frînră se Întîlneşte În Hunedoara de nord, în Munţii Apuse ni şi În Maramureş (fi g.
12, 13).
(2' c) d e fineşte, la ca;sa cu pri19p ă- sală , de •o rice înă lţime,
un balcon cu scară arniperit În polată de p relun gi:rie, su sţi 
nută sa u nu de stî,l pi, uneori şi neac0iperi,t. Frecvent în nordul
Olteniei şi mai ales fo Gorj - pentru ca re l-am ş i numit
„balconul cu scară gorjan" - se Înscrie vă dit În fa milia privariului mărginean (c), îmîln indu-se Încă pe Înt reaga arie de
raspîndirre ,a .acestuia . întHnit î n N ovaci ş i domina nt în
Novaci -Ungureni, format la nordul N ovacilor-Rom âni
(sau P ă nuÎntieni), de- a lungu l timpului, de emi.graţi din
zo na de mult co n s tituită a Mărginenilor,
cons ided·ă m
ace.aistă formă arhitecto nică o adaptare
tran sformare
şi p ropr ie evo h1ţie a prj•v.ariului m ă11-.ginean. Î n a.d e-

Fig. 10. Bălfoeşti, jud. Gorj (d up ă foto Gh. Focşa, 1954)

Fig. 12. Casa 1.on Ca ri ,
Hunedoara)

Fig. li . J)ortal ul casei An toni e

Mogo ş

( 1875) Ceauru , jud. Gorj
(Muzeul satu lu i, 13ucu r eşt i)

rişa n ,

ju d. Hunedoa ra (A rh. pop. rom.

Fig. JJ . Be r be ş t i ( 1775 ), jud. Maramure~ (Muze ul ~ atu lui , Bu c ureşti)
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fig . 14. Casa Dtru. Călugăru . N ovaci-l\ orn â ni, jud . G-0rj

(fo to a rh . I. Enilchescu, 1957)

Fig. 15. Ca 1\ cu o singu ră î n că p e re pe pivniţă . Că tun el e , jud . Mehedin ţ i
( dup ă foto Al. G heo rghiu -

fig. 16. C:i :i Ion P aloş, Prej n:i, jud . Me hed i n ţi

( d upă schiţă

Fig. 17. Cas:i. Tab:in,

ovaci-Ungu reni, jud . Gorj

Fig . 18. Ighiel, jud. A lba (J\ rh. pop. ro m. reg.

Fig. 19. Va le:i. Mo trul ui, jud.

Tîrgov i ~te -

1939)

P aul Pe tre~cu, 1960)
(desen autor 1957)

Iu nedoara)

Me h e d i n ţi
( d u p ă foto arh. Victo ria Sandici, 1957)

Fig . 20. J\i[ urgeşti, jud . Gorj
Fi g. 21.

asa lo~ J\ndrco iu , Novaâ - ce ntru
( dup ă re leveu Inst . arh. „To n Mi ncu" 19S7)

16
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Fig. 2J. :\1iclău şa ni , jud. C luj (desen după a rhi va foto CDCAS)
Fig. 22.

Ca~a

veche Io n P ia naru, Novaci-U ngureni, jud. G orj
(de sen autor 1957 )

Fig. 25. Ca

Fi g. 24. C asa Ion Coso r, N ovac i- Ung ureni, jud . Go r j

ă parţia l

veche, cu ba lco n cu sc ară, În T îrgu Jiu
(desen autor 1957)

(dese n auto r 195 7)

Fig. 26. Cas ă cu o sin gu ră î n că p ere pe pivni\ ?i, l3umbe ş ti - Pi1i c,
Go rj (desen autor l 957).
Fig. 28. Tun ş i , jud. Go rj ( dup ă T. P apahagi, fo to 193 l)

jud.
Fig. 27. Casa Leoargă, Ţi c leni , jud. Go rj ( d u p ă T. Pap ahagi, fo to 1930)
Fig. 29. Cl mpu

https://biblioteca-digitala.ro

lui N eag, jud . Hun edoa ra (foto ISCAS , c. 1950)

vă r dacă , p rivari,ul mărginean este un balcon cu ·sca r ă, acoperit în polată frîntă , alipit ca un ,foişo.r p lat părţii centrale
a casei impie, „balconul cu cară gorjan" es·te un privariu
mărginean minim , aicorpe1iit În po l ată de prelungire, d ezvoltat
în î n ălţim e, a·liipit în centrul faţ-a:d ei la casele joase peste
pr>i sp ă , iar la casele mai Înalte p este 1
soclul plin al parterului
şi mai ales p e te sal ă , la etaj. El rezultă ca un „subvolum"
deschi s, cu atît mai biine integrat caisei ou prirspă-sală cu CÎt
legătu.ra l.a corpul casei se fa.ce prin intermediul aice nora. Întîlninrd aioeastă formă a rhitec toni'Că din Mehedinţi pînă În
A1igeş, ou un maximum de intensitate În Gorj, dar şi În aria
pri v ariului m ăiigiinrea•n , •SC doved eşte vechea şi ·continu a legă
lll ră Între sudul şi rnordul a1 cdora.şi munţi , de nondea-im a loc uiţi şi p ăs.tiori·ţi . Ad ă 1 u1 găm .că , alături de acest schimb de
„f1mme .arhitectonice" , la Novacii-Ungureni nu a pierit nici
azi amintirea z u grăviiiii În albastru, dt de p alid, măicar a
odulu.i (ou pivniţă sau pa.11ter) zid it, pentru că prÎ !>p a- s ală
rămJ'ne În t•r.adiiţia l oca lă a lemnului .apa·r·ent.
Aş.ad a.r, integriînd şi unde exemple mai dep ărtate, vaniantele im edi at•e ale balconului rn scară gorjan p ot fi: neacoperite (f ig. 14, 15, 16) , sa.u aeoiper.ite (fi g. 17-25) ş i apoi
variantele de form ă in elevaţie, depi1rn\'nd aJdi că de în ălţimea
ca ei , care p ot fi:
pe soclu plin (fig. 16, 17);
- În oornso l ă, atît bak 1on>t1l .aît ş i scara (fig. 15, 18-22);
- p e suîlp.i (fi g. 14, 23, 24, 25) .
„Balconul cu sca ră go·rj.an", pri n acce nuul introdus pe faţada casei cu pri spa-sa l ă , subvol um de ve rti ca le şi obli ce de
mi.că d imensiune, p11of1iLî ndu-·se p e 1
soclul plin şi golul sălii
largi, prin multitudinea de variante, pnin răspîndire ~ i integrare natural ă În volumul semiînchis al ·caJsei cu pni sp ă - s ală,
constituie 10 remarca bi~ ă fo rm ă a rhitectonid şi con.duce la un
rip de arhi· tectur ă : casa rn balcon şi s cară gorjană.
(2' d) de mai l argă ră1spîn d i r1e, a pa re mai a~e la casa
Î n altă . Balconul continu ă lateral, pe soclu, •În co n s olă sau pe
·tîlpi , sala etaj ulu.i şi , acoperit izolat (fig. 26) sau o d ată cu
scara de-a Jungul faţadei laterale, În polată de prelung: re,
oond>tLCe la forme r.::m.arcabi,Je, din Mehedinţi p.înă În Arge ş ,
mai ales În Gorj, dar şi În udul Hunedoarei (fig. 27, 28, 29).
A coperirea În fo~şor (2"), numai a scăTi i - În (a) ,ş i
(b) - face să apar ă „fo i,şo.rul de s ca,ră" îngm t, mai mult sau
mai puţin ieşit În funcţie de în ă lţim ea ca ei, evident pe doi
~ tîlpi şi acop eiriit adesea În doi ve·r s anţi . Este o soluţie care
pierde forma, funcţiunea ş i semnifi c aţia fo iş o rului veritaibil.
Dar, Întmcî t ea es t·e foarte r ăspfodită În ZJone În care fioi,şo
rul nu co nstituie o formă tr a,diţi on ală , se p oate d educe că şi
„foişo,pul de s cară" est·e o so luţie natura1l ă. Astfd Gorju l, care
a cLmoscut mai puţin foişo rul, şi Vîkea, car.e p are să fie zona
de ori gine şi evo l uţie a fo i şo rului , nu au recurs la compromisul „foişoru lui de rs1cară": Gorjul a gă·si•t „scara sub polată"
p 111 a 1a „p orta l" ş1• „ ba 1·Conu 1 cu sc ara go·r;a n , iar v~1
1 cea,
dup ă cum vom v•e1dea, a dat Întreaga ser ie de soluţii ale a l ă
turării scă rii la foişor, subordonîncl-o oarecum acestuia şi
creînd de fapt „ foişoru l cu sc ară" . Aşa dar:
(2" a) este foar.te răspî ndit În ţară , mai puţin Olteni a de
no rd ş i T r.an il van i1a, ş i cu d e•oseb ită foecvenţă în Argeş
(fig . 30), PJ·ahov.a etc., dar ş i În sudul Hunedoa.rei (fig. 31).
(2" b) pare să fie, În schim b, foarte rar, poate, Întrucît
conduce la o anume am biguitate iÎn.tre cde ·dou ă faţade .
(2" c) oonslJÎituie o variantă ide .aicoperire a „bal·conului cu
scară g·orjan" . Se acoperă „În foi~or" Îngust, exclusiv balconul ( fă r ă a fi de.ci un Boişo r de sc ară), iar scara, În polată de
prelun gi.re a vel1Sa n~ului de fa.ţaid ~ al a1 ~01perişul~iu casei i'fi~ .
32), mai rar a celui lateral al fio'llşorulu1. Dato nta asemanarii Cil! fo~şoirul , fonna mai .r ă•s pfodită este cea cu scara neacoperită (fig . 33) .
(2" d) rămîne o formă po sibilă, În schimb (2" d' ), adi că
cu 1scara dirijată În afara faţadei pri.ncip ale, aooperită În foişor alungit şi .îndinait, racor:da t la p olata de acoperire a balconului în consolă, consti.tJuie, con s~derăm , un caz sing1ular
(fig. 34) . Pentru c ă e.ra posibi l ca bal.conul să fie acoperit
„În foi1şo1"' şi scara În polată de prelungir.e, pare să se fi
p Peferat aiduoerea În faţaida princip.al ă a unui foişor, de da:ta
aicea sta d e sca ră, fire ş i a t'Ît d e curios.
(2"' c) şi (2" ' d), reprezemînd pă trarea aceluiaşi plan
de naşte.re a a•oop eni şului casei rşi de-a lungul acoperir ii baloon uJ.ui cu sca ră, nu se Întîlnes.c în aceste for me pure, c~ ca
suprală rgiri de rs tre aş in ă , i1mplidnd ev ident defo rmări ale versantiului respectiv al acoperişului casei . Astfel (2'" c) oonduce

Fig. 30. Oarja, jud . Argeş (foto autor 1963)

Fig. 31. Stîlpeni , jud. J\.rge ş (Arh. pop. rom. reg. Piteşti)

0

A

Fig. 32. Casa P. Cre~oiu, Po ciovaliştea, jud. Go rj

(foto arh. I. Svoboda, 1957)

Fig . 33. C urte a de Ar geş (desen auro r 1953)
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f.'ig. 34 . G mp ofeni , ju d. Go rj
(dup ă

Fig. 35. Turce nii de
Fig . 36.
Fig . 37.

releveu arh. R.

raini ceanu

195 6)

us, jud. Go rj ( dup ă fo to a rh . A I. P . 1932)

asa P otocean u, Cl mpu lung-Mu sccl ( dup ă foto ISCA , c. 1950)
Joşa ni,

jud. Meh e diQ ţ i (foto R. -rqcanu, 1946)

Fig. 38. Go vo ra, jud . Vîlcea (A.rh. pop. ro m. reg. Pite ş ti)
Fig. 39. Hure z, jud. Vîlce a (Arh. pop. ro m. reg. Piteşti )
Fig . 40. Spanţov,

jud. Il fov (fo to Al. Gheorghiu -

Tlrg o vi~te,

1930)
39

37
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41

44

42

43
Fig. 4 . Casă d in St:lne~ti (Mu ze ul
Fig. 41.

' asa '/. amfir:i G:t vr'1, Vidra (A vram bn cu), ju d. Alba
(după releveu 1972, arh . So ri n G avra)

Fig . 42. C asa N. 7.ahar ia, C helar, jud . Hunedoa ra
Fig. 43. Casă d in Mun ţi i Apu,eni (după arhiva fo to
Fig. 44.

Fi g. 49. C asa N. Stoica din

(d es~ n autor 1949)

Fig. 50.

Casă

din

Albeşti,

aru lui Bucure şti )

urtea d e Ar geş

(A h. po p . rom. reg. Piteşti )

Mu ic e: ( Jes~n d11p:I

A.

:h . pop. ro 11 . reg.

P i reşri)

Fig. 5 /. C asa N . Chiriţesc u, Mioreni ( 1920) i•.1 d. Argeş
(foto :u h. O. Alex.ievi ci, 1956)

DCAS)

asa Maria Miclăe~ri, Valea M o rii, jud. Alba
(după re'.eve u 1972, arh. Sorin G avra)

Fig. 52. C1<:ă din Cl mpu lui Neag , jud. I:-lunedoa r:1
(Arh . pop. rom. re g. Hunedoara)

Fig. 45. Casa A'.ex . M orar , Livezeni, jud . HL1nedoa ra
(Arh. pop. rom. reg. Hunedoara )

Fi g. 53. Casa D umitru Mă neţu , Po iana Sibiu:ui
(dup ă desen :uh . norea Stă ncule sr u , 19 19)

Fig . 46. C .1sa Nicobc Mariş, Lăzeşti , jud. Alba
( după re\.eveu 197 2, arh . So rin Gavra)

Fig . 54. Casă din Scoa r ţa , jud. Go : j

Fig. 47. Casă din Ru că r , M11 scel (Arh . pop. rom . reg. Piteşti)
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Fig. 55 . Privariu mărginean, l\ ă~ inari Sibiu
(desen autor, 1954)
Fig. 56. Casa Pianuu n o uă
nci-Ungure11i.
(foto arh. I. Enăchescu, 1957)
Fig. 57. Casa Mariei 1-Iuan~u, Hurez, jud. Vîlcea
(după releveu lnst. arh. „Jon Min cu", Arh. pop. rom. reg . Pite ş ti)
Fig. 58. Casa Tud o r Vl::tdimirescu, Vladimir i, ju<l. Gorj
(după foto 1911, Tezaur de arh. pop. din Gorj)
Fig. 59. Casă din iovîrnăşa n i, jud. Mehedin\:i
(după foto T. Papahagi 1933)
Fig. 60. Ca să din 133lăneşti, jud. Gorj.
(după foto I. Voinescu, 1911)
Fig. 61. asă clin împofeni, jud. Gorj.
(după releveu 1959 arh. R.
r ă ini ceanu)
Fig. 62. Casa Trai a n Telegu~ din Abrud, jud. Alba
( după foto 1 C AS şi releveu 1971 arh. Sorin Gavra, demolată În 1972-73)
fig. 63. asa J3euran din Cu rti şoa ra , jud. Gorj
(Muzeul satulu i Bucureşti)
Fig. 64. Casă din Bărbăteşti, jud. OrJ
(dese n dup ă foto. T. Papahagi, 1928)
Tabelul JI. Malri cca re la ţiei casă- foişor-sca ră

fie la frînge11i ale streaşinei (fig. 35), fie la on dul ăr i ale acesteia (fig. 36), fie la o a.coperire În doi versanţi numai a
balconului, scara acoperindu-..se prin s upral ărgirea ştreaşinei
(fig. 37). fo schimb (2'" d) este o formă de mai largă răs
pîndire (fig. 38, 39, 40).
Scara de acces exterioară prezintă uneori - fie din cauza
lun.gimii, fie a mini0reliefului - d o u ă rampe la unghi drept,
cu pod es.t pătrat interme1diar (3). în aicest caz, baloonul se
Închiide În prispa-sală. e .ajunge ],a o formă arhitectonică des
înrîlnită În Munţii Apuseni7, dar şi în regiuni vecine, ea ar
putea fi numită deci „s-cara cotită moţească". A·stfel:
(3' a) scara porneşte paralel cu faţada, dar prin intermedi·ul podestu.lui ajunge perpend!culară ei la o prispă parţială
(fig. 41, 42) sau la o pJ-.Î•spă-s ală comp letă (G.g. 43) şi este în
întregime arnperită cu o largă polată de prelungire, po sibi1.ă
datorită pantei uneiori mai repezi a căr i·i.
7 Pentru docu mentarea pri vinci Mun\ii Apu se ni (În specia.I jud. Alba),
s-a folo it şi Referatul de teză a.l docterandului arh . Sorin Gavra (conducăror pro f. Grigore Jene cu) din 1973, privind arhitectura populară
ş i plasti ca ei decorativă din Ţara Moţilor.
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72

74
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Fig . 65 . F o i şo ru l casei din B:rzo teni (1812) jud. Vîlcea

Fig. 11. C asa Ili e Mih :lilescu (l SJJ) jud. Vîl cea

(Mu ze ul saw '. ui

(fota ar h. O. J\ lcxievi ci, 1956)

B u c ur ~ ş ti )

Fig. 66. Casa T . C onsta ntine scu din J,ib lea, jud. Vîlcea
(foto arh. O . Alexievici, 1956)

Fig . 12 .

(Arh. pop . rom. reg. Hun edoar a)

Fig. 67. Casa Ol ă n esc u din Olăne ş ti, jud. Vîlcea
(releveu Inst. arh. „Ion Mincu")
Fig. 68. Casă din Rîmn ic u v ; Jcea
( du pă i'ot:i I. Voin esc u, 1911 di spărută, ş i Arh. pop. rom. reg. Pi te ş ti)
Fig . 69.

Casă

din

B ă lile şti,

jud.

Cas ă

l'ig . 13 .

:as?\ din J-l omo ri ciu , jud. Prah ova
(Arh . p op . rom. reg.

P lo i eşti )

Fig . N. C asa Ili e Vă duv a di n Ol ă ne ş ti , jud . V îlcea

Arg e ş

(Arh . pop. rom . re g.
~de sen autor

Fig. 10.

a s?\ d in Z.Ja ş ti , jud . H uned oara

Piteşti)

1952)
Fig. 15. Ca s ă din R îmni cu Vîlcea

din Brezoi, jud. Vîlcea
(dup ă

( dup ă

fo to, 19j0)

fo to arh. Florea S tă n c u] escu, 1940)

în cazul a1simetne1, unei laV'iţe (priispă În oons olă) . Forma
se În tî lneşte r.ar În Vîlcea 'Ş i Argeş, mai frec vent în zona
Ru cărului, unde una din jumă tăţile prispei p oate fi uşor ieşi,tă,
acoiperirea fădndu- se a tunci prin s upra.l ă rg, ire ondulată de
s trea ş in ă (fig. 47) .
(4 b) scara, tran slatată În lungul ei, intră în prispă, ocup înd una sau două trav.e.i1 şi oarncum dispa·re ca „subv,o lum"
adjuvant. T·o tu~ i (4 b) conduce direct la două tipuri de arhitectură , specince arhit·ecturiri p opulare nornaneşti:
Casa musceleană, cu s cară as cun s ă În s·oclul Înalt formînd , ce l mai adesea, o unitate cu parapetul s ălii muse.elene,
ea Î n săş i spe'c ifi-că . E ste prima şi cea mai pură variantă
(fi g. 48), pentru că numemase alte variante privesc fie marcare a s că rii, fie simplitatea sau complexitatea so clului. De
exemplu: scara p oa:te fi marcată prin balustrada înclinată din
p arapetu] să lii (fi g. 49) sau prin planul oblic al imrad o·sului
ei, r e zultîn~d o s al ă În con s ol ă (fig. 50). Casa mu s celean ă are
o veche ră sp îndir,e de la Olt pînă În bazinul Buză ului şi pînă
În vechiul Bucureşti, În variate proporţii şi cu diferite detalii
de.cora ui·v e.
Casa rn sală pe prisp ă este casa ou ·e taj de largă răs
pîndire, 'C are dovedeşte ică pri-spa, de veche tradiţie rom1:1ne as-că la casa joa, s ă , dnd a devenit pos1ibil, a fost ridicată
ş i la etaj. Variantele sînt numeroa,se, În fun cţie şi de mater iale şi de tipurile de plan (la cele ale casei ridicate la etaj
se p or adăuga c ~le ale parterului), dar scara de acces, intro-

(3' b) ·scara porneşte de pe 1sol, perpendirnlar faţadei p entru a se îndrepta apoi cu a doua rampă În lungul pri,spei,
acoperirea fădndu- s e cu dou ă p olate Iiber al ă turate (fig. 44).
(3' c) pare să fie doar o posibitlitate, m nduoînd la mai
multe s oluţii, În elevaţie, În polaue sau foi şo.r. Dar, incluzînd pode·sn1l, a doua rampă şi, evident, balconul În prispasa lă, începînd de la unul din .c apetele acesteia, se ajunge la n
fo r mă des întîlnită În Hunedoara, la case înalte, mai noi , de
că ră midă . Rampa primă, rămas ă exterioară , mult redu s ă, nu
se mai awperă (fig. 45). De altfel, coi·n cide arunci cu (3 ' d)
adu s În faţada pr : n ci1pal ă .
( 3" d) scara cotită pe faţada s ecundară , cu rampa prim ă
p a ra lelă acestei.ia, şi cu a doua generînd o s ală laterală fie şi
parţială, se întîlneşte în Munţii Apuseni (fig. 46). Acoperirea
se face În do uă polate: prima de prelungir-;: sa"U frîntă, peste
r::unpa a doua şi pod.est , a doua - fără vreo îmbinare peste ramrpa p11im ă .
Tinzînd la reconstituirea volumului simplu al casei, acop e riră În patru versanţi, fără jocurii de p:olate, foişoare sau
sup ral ă rgiri de s treaşină (4), scara de acces se introduce În
pri sp a - sală , de·v enind şi ea form ă semi.în chi să, m ar c ată. mai
mult sau mai puţin În elevaţie, astfel:
(4 a) scara perpendiculară faţadei, translatată În lungul
ei În prispă, nu este posiibilă .d ecît la casele j-oase sau pe soclu
cu pivniţe În teren denivelat. Scara accede dire-ct Ia uşă sau
foane ap11oape, lă.s·Înd greu accesibile juma tăţile prispei sau,
17
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cum sala, fără a prelungi în oonsolă balconul. La c ase mai
dezvoltate în lung, bakonul poate co nţine scara sub el, Închisă la1teral, dar · cu initradosul v iz~bi l (fig. 61). Sînt tlOt
at<Îtea variante ale •t mui alt tip ide arhitectură nord-oltenească,
în special go'l·jana, care aimp J,ifiică sau aduce la forma Întreagă de pri sp ă-sala-1scară balconul cu scară de La (2' c), el
este deci cu atiît mai original. Pentru că, a.ce l aişi balcon cu
scară, ad ăugat ş i extins pe Într·e aga pri1 spă-sală , se Întîlneşte
ş i în aria M arginimii, cu balconul aooperit în polată frîntă,
uşor racordată cu restul aooperiÎ•şului, dar cu scara acopet'ita
În polată Îngustă ooborînd tocmai din planul ·de raoordar.e
(fig. 62) .
(5 d) presupune exiis tenţa unei prispe- să li p e faţada sec unidară peste •Care se adaugă un bakon cu ·scară, Întroducînd11-se tor.odată ·s ub acelaşi a:ooperiş cu casa. în acest mod
se poate ciT'cula pe o latură a scării, ca la (5 b). În parte,
este cazul casei Beiuran din Ourtişoarn (fi,g. 63) sau .a altora
mai dezvolt.ne, din n ordul Olteniei (fig. 64).
II. Relaţia casă-fo iş or-scară . În general, foişorul - cînd
există defineşte faţada princpală, fie că este „foişorul de
scară", din cazul I (2" a), fie ca este foişorul veritabil - de
plan pătrat, cu trei stîlpi În faţadă ş i acoperit În trei ve rsanţi-,
singurul ·care intră În această relaţie. Iar un foişor pe faţada
s ecundar ă apare 'dac ă mai există unul pe cea pPÎncipală.
Âş ezarea foişo rului pe faţada principală poate fi as~rnetrică
- la dre<l!pta sau la stînga, aliniat ·sau nu, .lateral, cu foţada s ecundară şi simetrică, adiică În axul rnselÎ (la casele
mai clezvoltate)B. Indepmclent de aşezaDea foişorului şi de
nipul esenţial de caisa, s implă sau cu pri spă-sala, sînt trei
moduri de a' şezare a scării de aoces. Primele două moduri de
la I - scara perpendiculară faţadei principale şi scara perpendiculară 1celei ,s ecundare devin ai,ci, re9pect~v: sca.ra
adia. centă soclului foişorului, aicoedîn.d fie direct fo ca să sau
pe pri spă, fie mai înuîi În foişor (a) şi scara aidiacentă soclului ca·sei accedSnd Sn foişor (b) . .&coesul direct în oasa

dusă în pri1spă, ramme parţial vizibil ă pPin tr.e srîlpii, d e
lemn sau de cărăm~d ă, a:i acesteia (fig. 51, 52).
(4 c) Întruoît ;:i,parţine famiili,ei balconului cu s cară ş i privariului mărginean, dar scara introducî!1Jdu-1se de-a lungul
prispei, se poate ·spune că balconul a rămas alipit să lii 'e tajului, căic i alufel, cazul ar ooindde cu (4 b) . Iar aces.t bakon,
mărit În ambele sensuri pe so clu plin (sau cu gîdiici), În
conso lă sau pe stîlpi ·ş i aoorper.it În trei sau doi V· er, sainţ i , icond:11ce la ca.sa ot foişor {i scar~ izolată ive:zi II). ~ut~ai alun:;
g1t, acel.a1ş1 ba1oon, ma1 .ale.s 1.11 consola ş1 acopent 111 polata
00111duce la un cip de arhitectură de aspect mărgine.an, Îtnîlnit
din nou În nordul Oheni,ei ş i În Mă rginiime (fig. 53, 54).
(4 d) conduce odată cu dezvi0lta1<ea scării rn balcon p!"opr:e fapdei secundare ( d), la o pri spă-s ală pe a:ceais tă faţa1 dă introdu să , de data aceasta, sub acebşi acoyeriş cu casa.
Restul este ca la (4 c), forma fiind însă mai rasp1ndită.
Dar, scara de aoces integrată, .inclusiv balconul, În prispas ală din faţada principală 1sau secundară p oate .atrage supralărgirea acestoira (5) . Astfel:
(5 a) pă s1trează , la ca:sele pe so.du mic sa u ·c u pivniţe, un
pode st 111 faţa uşii de intrare, permiţînd un mai bun .acces
la jumătăţile prispei. Res trînsă lateral, această prispă, În vederea acoperirii ei ·În p olată frîntă, oo.nstitui1e o variantă a
pri variulu i mărginem1 (1fig. 55) apropia•tă formei •Srucevene (4 a).
(5 b) .c orespunde caselor d ezviolta.te, cu paruer şi etaj, cu
sala de mare lăţime, a1s tfd îndt scara, Într-'o singură rampă ,
perm itc accesul cel puţin pe o latură a ei. Ascunsă În soclul
înalt, plin sau cu goluri, sau pe suîlpi subţir i , se întiîlneşte la
cule dar şi la case ţărfoe,şti (fig. 56) . Vitzibilă Însă pnintre
stîlpii pri spei parterului, se ajunge la un alt tip de arhitectitlfă
nord-oltenea scă (fig. 57), de largă răspîndire. În ambele cazuri de fapt, scara gene.rează (parţial) un ti1p de plan.
(5 c) prezintă 10 .suipra lărgire a p!"~spei (sau a sălii) prin
ad<l!osul şi adaptar·e a unui balcon cu ,scară pe uoată lungimea
ei, cu aoope,r ire În polată de prelungire de pe întregul versant de faţadă al aooperişului. La casele joa·se, adaosul facfoidu-se priispei, scara mai 1scurtă este adiacentă primei travei (fig. 58). La casele înalte, adaosul fădndu-se sălii, scara
ocupă uneori, În elevaţie, jumătate din faţadă şi bakonul În
consolă •cealailtă jum ătate (fig. 59) . încadrăm ai.ci o formă
de tranziţie: bakonul Îngust de tiip (2' c) este Iegat oblic,
prin păli.mar, cu capătul liber al sălii (fig. 60), l ă rg ind oare-

8

In studiul său, Casa rn foişor ţără nească la români („Studii şi cer-

c etări de istoria a.rtei", 1, 1958), Paul Petrescu tratează parţial şi separat „aşezarea scării faţă de casă şi foişor" şi acoperirea acestuia, considerînd ş i unele noi acoperiri .î n „turnuleţe" etc. Pe Jîngă că se ajunge
la o primă tipologie, se prezintă ş i o zonalizare cu hartă, pe întreaga
ţară , de deosebit interes. Cu ace astă ocazie redă din articolul citat din

„Arhitectura R.P .R.", nr. 8, 1954, tabelul sinoptic figurativ, al tipurilor
de arhitectură popul ară argeşea nă, corespunzătoare „casei cu foişor".
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Fig . 76 . Fo:şoru l casei din Chi ojdu Mic
( r epro du să

În Muzeul >awlui

Bucur eş ti)

Fig . 71. Casele d o mn e ş ti de la Mănă,ti r ea Rîrn ova, Iaş i

(dese n autor 1960)
Fig. 78 . Casa Mă r gine a nu din Vlăde şri , jud. Vîlcea

(Arh. pop. rom. neg.

Piteş ti)

Fig. 79. Casa D i eseu din Sără c ineşri, jud. v :Jcea

(rato. arh. O. Alexievici , 1956)
Fig . 80. Ca ă din Cîmpu Jui Neag, jud. Hunedoara, ilustrînd o „formă
co 1111 01.ir:'i" Întrunind II (Sb) cu 1 (d4 )
(Arh. pop. ro m. reg. Hunedo:ua)

/"i g. IJ.l. J3 akon cu sch. ra din

C r eţeş ti ,

jud. Go rj ,
(după

văzut

din interi.or.
1954)

ra ro Gh. Fo cşa ,
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vex pe much ia aooperi ş ului f:oi.şo rului şi unul concav pe doilia
dintre aJooperişul foiş·o rului ş i a l casei (fig. 67). Da.r (1" b)
prezintă o racordare a ve r an ţil or r·especniv i la d olie, co ntin u ată cu o po lată de prelungir-e din V·e rsantul faţadei casei
deasupra s că rii (fi g. 68). De remarca t că toate aceste forme,
cu casa p e s1oclu de piatră, În general tencuită , şi numai cu
fo i ş1orul În lemn şi cu ' tîlpii oioipJiţi, constituie un tip de arhite ctitră cu foişor vîlceană.
Da că casa s impl ă ad optă acop erirea În polată a scă rii
( cee·a ce se Întîlneşte foarte rar), atunci cazurile ar fi cele ară
taue mai jos.
L a casa cu prisp ă-sală şi foişor (2) scara po ate ră mîne
nea.coperită sa u acoperi.tă prin supral ă rgiri de · s treaşină, cu
sau fără racordări , mai ales În V îlcea, dar ş i în Arg·e ş şi
Prahova . .Amperir,e a iscă rii În p o l ată (2') , (2"), (2'"), (3),
aproaipe independent de înălţim ea casei, e te răspîndită În
zona delu r>oa1să a ţă-r~i, mai puţin nordul Olteniei, Transilvaniei şi Dobrogea, frecvenţ a cea mai mare p are 1să fie în
Argieş şi Prahova. Se întîlnesc astfel t oate cazurile din marnce:
(2' a ) şi (2' b) În pol,ată de prelung~ne din veirsantul de
faţadă al acoperişului casei, respectiv În lungul scării (fig. 69)
şi de-a latul scă rii (fi g. 70).
(2" a) ş i (2" b) În po lată de prdun.gi:re din versantul lateral interior, al f.oi-şorului, respectiv de-a latul scării (fig. 71)
şi de-a lungul ei (fig. 72}, caz rar d auori.tă t ocmai faptului
că polata acoperă un a sau dou ă travei a le prisp ei.
(2" ab) În polate de prelungire a v•ersa nţilo 1r din dublele
cazmi precedente, o dată ou prelungirea dol·i·ei, oonform deci
unui „ traseu regulat 'de aicoper~ş" . In acest caz, ,de altfel rar
întîlnit la un acQperiş de tablă (fig. 73), scara în planul orizo ntal se înscrie Într-lUl1 pătr at, rămiÎne deci mai s curtă şi
poate accede, indiferent, pe prispă sau în fo.i,şO'r. S-ar putea
spune că este cazul 10colit pl'in utilizarea, mai liberă, a racor-

s impl ă atrage un podest, cel În foişo'l.· mai rar. In ambele
moduri, scara e te aitrasă, â.n unghiul foişorului cu casa. E sre
însă po1s.ibil ă În (a) şi o scară ex terioară . Se 11ealizează a1stfel
o formă arhitectonică complexă „foi,,ş-o rul cu scar ă" , se Înţe
lege l aterală, acoperită sau nu, deosebită de „ foişorul de sca r ă"
introdus la I şi de „fo işoru l pur". De aceea, al treilea mod
îl constituie aşezar·e a -că rii rota.I izolată de fo i şo r, •ceea ce
ar conduce la repetarea cazurilor din matricea I, deci la apariţia unei a doua forme arhitecnon~ce pe aceeaşi faţ ad ă sau
nu cu foişoml şi deci la un a lt tip de arhitectură care ar
putea 1i denumit „1 oo;rnpo~it " .
Ocupîndu-ne numai de „fo işorul de scară" deci de primele două moduri (a) şi (b), elie se div.e r sifică şi aici, cu cele
clm1 ă tipuri de casă, s1i111plă (1), (4) şi cu pri,spă-•sa lă (2), (3),
(5 ), cu lungimea scă.rii car e cere adoperirea ei şi cu sistemul
de acoperire: p e un acelaşi plan de naşte re (1), (2), (4), (5),
sau cu introducere de pola te drepte sau curbe (1"), (2' ), (2"),
(2'"), (3). Se ajunge şi În acest caz la o matri1ce cu două coloane (a), (b) şi mai multe linii (tabelul II) a tipurilor de
arhitec tură cu „foiş·o r cu sca ră ".
Nu insistăm ai.ci asupra tipurilor de foiişor - pe soclul
plin sau cu gîrlici, în consol ă şi pe stîlpi, minim sau dezvoltat ·etc. - după cum nu am insi1sta.t nici asupra tipur,i lor de
1

prisp ă- s ală.
UJ:1rnărind matri cea II , exemplificăm , pe linii, cazurile
rezultate, fără a in.si•sta atS u.pra va rian telor.
L a casa simplă (1 ), da că es.te foarte joasă , la n ivelul terenului, aiccesul se face direct În foişor, la oontactul lui cu
oorpul casei, fo~şorul constituind a stfel - ca şi prispa - un
adăpo•s t - un umbrar În faţa intră-rii, de străveche şi aproape
uni vers ală tradiţi e . La caisa s impl ă p e soclu, •CU sau fără pivniţă, foişorul poate să apară , dup ă cum s-a arătat la I (1 c),
ca ·o dezvoltare, alta decît bakonul, a podestului s cării. Ceea
ce îi permite ca odată cu înă•lţarea tipului de plan , să Închid ă În soclul său În teren d enivel at saiu nu - un a:dă
post pentru p ă sări sau, mai Înalt, să acopere el Însuşi, scara
de cobo-rîre la pivniţe formînd „gîrl1iciul pivniţei". In ambele
cazuri şi independent de orientarea ei, în (1 ' a) sau (1 'b),
scara p oat e rămîne neacoperită (fig. 65, 66). To tuşi şi la
această -casă, .şi cu atiî.t mai mult la ca:sa Înaltă, S•cara se acoperă printr-ro supralărgire de streaşină, cel mai adesea, o ndulată şi uşor lăsată (1" a) rezulnînd din rncoridarea vers anţilor
de faţadă ai casei şi foişorului cu două oonuri - unul con1

dăril o r ş i ondulă rilor.

Desigur, ·acesite poilate bine precizate, sprijinindu-se În
punctul de pl•e care, liber, al scării, pe un snlp, prezintă unele
avanta je constructive. Dar, În interiorul ung;hiului f.oişor
ca:să, ele conduc la aspecte mai puţin clare, pr·i n suprapuneri
de volume şi plail1e ca şi prin decupările oblice ale ordonanţei
de stîlpi ai foişorului sau pri1spei, mai aies În (2' a) şi (2" b).
(3 a) constituie o soluţie ocolind imaginile la care oonduc
cazurile precedente. Scara, · rămîn1nd perpendiculară faţadei

1
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princi paile, este scoasă din unghiul fo i ş or-casă, devenind adiacentă exterior foi şoru lui, ceea C·e n u eiste p osibi l decît d ac ~1
fo i•ş o rul e.ste adău gat, lateral, În a En iamentul faţa.clei secun dare . Astfel, aşezată, scara atrage un p odest-ba loon, pe st'Î lpi
sau soclu plin, În cap ătu l prispe! şi, Împre un ă cu el, se acoperă În po lat ă de prelungire din versantul oom un , lateral,
al casei ş i foişoru lui (fig. 74). Se aj unge pe fapda se•c undară
la un „bakon cu " cară", de tip gorja n, integra t case i cu
pr :sp ă ş i fo i1 şor vîlcene.
O colind acoperirea În pola tă a s cării şi tinzînd la restituirea unui singur plan de naştere al acoperirii (ceea ce contituie un specific a l arhi.t eeturi i p opulare româ neşt i ), s-a
ajuns .Ja În tr.a du cerea car ii de acces În însăşi stnictura foişo 
rului, deci ş i sub acel aş i acoperiş (4), (5). Astfel:
La casa simplă (4), scara adia ce ntă foi ş c- ru lui , situa tă sau
nu în unghiul foişo.r-ca să, se introduce prin tran s laţ i e În foişor, adăug·îndu-i perpendi c ul a ră faţadei, ·o nouă travee (4 _a) .
Eviident, cara ~trage un po de t l:l nivelul foiş orului : F:oişon1l apare iÎn faţaid ă cu p atru stîlpi , cu scara vizib i l ă (desohi·sa) sau nu , iar noua travee .poate aduce acest „foişor cu
scară inter! ~ ară " În aliniamentu l faţade i senmdare (fig. 75) .
P ăis trîn d scara :id i d!centă soclului case i (4 b), ea se poate
intro duce În fo i. şor, În lungul ei p ~ traiveea trans·ver s a l ă, d ~
corntact cu caisa, numai În ,c·a?Jul caselor jo<l9e.
La casa rn prispă -sală (5 ), scara s upu să acelei.aşi tran sl aţ ii ca h (4 a), nu mai atrage un podest la nivelul foi şorului ,
pentru că el se co nfund ă cu o travee a pri•spei, la intersecţie cu traveea scăr ii introdu se În fo i şor. Ş i aici, traveea scă
rii poate prelungi faţada s enin.dară ca la C hi ojdu (fig. 76 )
sa u poate r ă mîn e În unghi ul foiF r-casă (fig. 77).
Consid eră m că arnste d o u ă so luţii (4 a) ş i (5 a), de Încorp orare completă a scării .în fo i·ş o r, realizează o s in teză coinS1truc ti.vă ş i pla s tică a două fo11rne arhi teictonice, foi ş o r ul pur ş i scara de acces, într-una s in gură, o riginal ă, de
mare cl.ar.it.ate şi deo s eb ită arnp loa.re . No ua formă a rhi tectonid p oa te fi numită „fo iş·o rul cu sca ra inter i.oară", ca re se
pr ez in tă În d o u ă varian.te:
Foiş o.rvtl lateral care S·e citeşte În Întregime În fa ţ a dă,
prin soclu l . să u cu gîrli ci şi cei trei stÎlpi, în simetria foişo
rului pllir, da.r ş i la-teral, prin t·r,an sparenţa lă•sa tă de scara
cu balustrada ei înclinată ş i snîl:pii de înă lţimi ·d escresoînde,
aflaţi sub ace laşi acoper iş cu fo i şorul. Forma nu este des întîlnită ş i de aceea se poate numi „ fo i şo rul de C hi o jdu" .
Foişo rul central, de simetrie În că cres c u tă, datorită s cării
ascunse într-un soclu uni.tar - fă ră a se di1stinge balustrcuda
scă rii . Fouş·orul aipar.e dezvoltat .în lăţime, cu ce l puţin patru
stîlpi egali în faţa1dă, nu mai exi1s tă un stîlp înalt, al pu_nctului liber de pornire, al s căr ii. Uneori se Întrevede al dodea
ş ir de stÎlpi ai „casei s cării". Este cazul foişio are lm de case
domneşti au boiereşti, de ţară sau de oraş, c ~1m sînt ~el~
de la Bîrnova (fi g. 77) s·a u cele de la Glogova 111 Meh e d1nţ1
sau casa Mă ldăresc u din Tîrgu Jiu.
, (5b) oo~stituie , yri'.1 intro:?'~~cerea s cării ~e- a lun gul v
1ntr-un capat a l pnspe1 sau sal11 , un caz de izolare a scaru
de fo işo r , el se Încadrează deci În al treilea mod de aşezar e
a scăr ii în .relaţ i a ca să-fo işor-s·c ară . In m ăs ur a în care scara
ramrne ascun ă în !>odul înalt a1 casei, nu se intm duce o
a doua formă arh itect on i că p e faţad a fo i ~o rului , care se
p ăs treaz ă asnf.el la in tegritatea lui. Intră aici num eroase casc
dezvoltate, cu foişo rul l:n ax, cum ~Înt : casa Mă rg inea nu din
V l ă.d eşt i-V!lcea (fig. 78), casa Di·sesrn din Sărăcineşti-Vîkea
(f ig. 79), sau casa unei gospodă rii închise din Cîmpu lui
Neag-Hunedoara, cu fo işor pe stîlpi În ax ş i avînd accesul
pe faţada l atera lă, pe o s cară cu balcon pe soclu de piatră
(fig. 80) .

În di verse su sţ ineri ş i acoperiri (Înt-o·omai ca foişorul) ş1, 1n
f in al, transformă (prin interme diul ace stei forme sau nu)
celelalte forme arhitect on ice, inclusiv soclul ş i aicoperi1ş ul.
Se poate spune că dacă pr·i pa, sala ~i foişorul sînt sediul
unor activităţi de cara.ct•e r is tatic, pîn ă la contemplare, scara
de acces, ca formă şi funcţiune, are un caracter dinamic:
atracţie şi convergenţă În pl ane oriz,ontale, d epl asare (urcare
.~ i coholiÎ.re) pe V·e rti cala, tradu s prin lin.ii şi plane oblice
ş i prin verticale Înalte. Prin acest caracter dinamic, scara
de acces integrată vizibil prispei, sălii sau foişorului, ridică
gradul de expresivitate al aoeswra, poate spre un anume
pitoresc pentru că •scara de acces a s cun să (în arhitectura
mu scdeană) la să sa se citea s.c ă, dominant, sensul monumental. De aici, încă o remarcă : prin aceas tă sistematiza re se
regă s esc rnajoritat·ea tipurilor de arhite c tură populară românească cmwsc ută, inclusiiv unele legături stmnurale ale lor,
dar se definesc ş i altele, de acela.şi grad de semni.fi.caţie (în
cele d ou ă matrice), bazate tocmai pe aceas tă fo rmă arhite•ctonică pu să În ev idenţ ă. Mai prec is, se poate spune că datorita ierarhiei de criterii adopta te, cele do u ă matrice conduc
la tipurile e s enţiale de arhitectm ă , p ennru că altele, pe care
le-am numit oompozite ar rezulta din „.Înmulţire a celor două
matrici" sau ş i d ·n diivers·ifi carea .c azurilo r, În parte după
tipolog ia planului, prispei, s ă lii şi foişo rului. În aoest sens,
s-a. văz u t că Însăş i aceas tă ·s~s tematizare introduce pr·i spa p arţia l ă sau prispa-sală pe faţada secundar ă, după cum integ rează şi unele soluţii singulare.
Iar da că acea s tă sistenntizare 9 sau o alta cu ailte
detalieri În trepte, şi raimific aţii - indi.că pos·ibilităţ i , Într-un
fe l şi so lu ţii naturale, ele tr·ebuie că u tate pe teren, urm ă rite
În izolarea sau influenţarea lor reciprocă sau chiar În suprap unerea lor, pînă la absorbire, În t~mp. Căci tipol1ogia nu
În s eamnă numai tip curent (fie ş i stati•stic, deterrn !nat), În
zone sau regiuni, ci ş i tip p osibil. Determinarea tipurilor
structural posibile (naturale, logi1ce, În domeniul respectiv)
condu ce pe de o parte la inventarierea şi interpretarea soluţ iilor realizate, iar pe de alta (întmcît Înisa~i determinarea
are la bază o ip oteză de lucru, o intuiţie ş i o Vlo inţă de
integr are) la noi şi originale soluţii.
1

R ESUME

L'auteur propose unc typol:igie d 'e lcvati ons de la m:tison p aysan ne
roum :ti ne , independante dLt p oi nt de vue :t nalitique de la typologi·e de s
plans,
l:t quelle elle doit etre, cvidemm ent cor roboree. La ty pologie d e
l 'e lent~o n pas seu lement d ans le sens de la projection onhogonale
mais surt::i ut de l'im age spatiale est rea lisee en Fon crion des remarquabl es et sp ecifiques forme s architecturale s, pl:tstiques et fonctio nnelles,
adjuvanrc s mais org:tniqu eme nt in corporces au vo lum e, en general sim p le de la maiso n. II s'agit notamment de la veranda, de la salle
(u ne veranda Surhaussee SUr Un sode OU a J'etage) et du beffroi, :tUX
quels on doit ajouter l'escalier d 'acces, clonc l'entree dans la mai son. Il
csr prouve que celui-ci, en tant que fo rm e a rchite cturale de liaiso n a
l'exreri.e ur et d ' un ce rtain d ynami sme sur vertica le, enge ndre la liaison
a la veranda, I.a salle et le befroi en Ies modifiant et se tran sformant ,
m:tintes fois , dans un esca lier
balcon co uvert . C'est cela, surtout, qui
:ttti re des transfo rm:ttions du toit de h maiso n, de la ve randa et du
be ffroi.
n y est systematise, d ans l'arnicle, en fo nctio n de la hautcur de la
im.ison, les possi bilitees de li ai~ ons de l'esc alier par l' intermed e du
lnlc on ou non a la mai son avec veranda-s:t lle (tab leau I) et a la
maiso n avec beffroi (tableau II), y co mpris Ies modi fi cations possibles
de reco uvre ment et de racco rdement du beffroi au reco uvrement de ]:t
mai so n. La maj ori te de s cas est .i]Justre par de s exemples, cenaLns d'eux
avec des nomb reuse variantes co ncernant les proportions, les materiaux
etc.
On met :tinsi en evidence Ja diversite des aspecrs spatiaux, sur la
baie d ' un m ~ me plan schematique, p ar le jeu de „so·.1s-volu111es", y
en m~me temp s plastiques et fo n,ctionn eJs.
co mpris l'esca]ie r d'acces -

a

e!:

1

a

1

*

*

*

Prezenta sistematizare, p ornind de la p osibilită ţile de
aşezare în plan ş i de d ezvoltare În spaţi u alie scă rii de
acces, în l egă tură ş i cu celelalte forme arhitectonice - prispa,
sala, foişorul formă

9 Studiul de faţă vine în întîmpinarea un ei re co n s iderări a metodologiei În acest domeniu , îmbun ătăţin d şi co mpletînd rezultate de ja
o bţinute, unifidn d , ÎnDr-un cSistem, tLpologia pla.nului, tipo logi:a elevaţii
\.or, a sistemelor de oonstru eţie pîn ă la cea :t aspeotelor s pa ţi~le; cercetări l e parţiale sau izo late, de detal iu ca ş i sintezele deja întreprin se nu
multe în acest dome niu deloc pe cale de închidere urmînd a constitui permanente i poteze de lu cru .
Desene le acestui studiu s'. nt executate fie direct, fie după foto·
grafii, relevee, sc hi ţe, de c ătre autor.

arată că ea Însăişi devine o remarcabilă

a rhitec toni că .

P orn ind uneori numai de la cîteva
trepte, scara de acces .gener·ează mai Întîi forme arhitect·o nice
de l egăt ură - pod.est, balcon, balustradă , p•o l ată, foiş·or de
scară etc. ajunge apoi la fo11ma ,balconului cu cară"
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RATOŞELE

DIN MOLDOVA

MIHAI ISP1IR

I-fanuri le „de drumul mare" din Moldova de la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea au
atras de cîteva decenii atenţia cercetătorilor, acredidnd În
literat ura de speciaEta.te un tip arhictJectural aparte: „ ratoşul "
sau „rateşul", definit prin opoziţie cu tipul de han specific
mai ales ornşelior şi tîrgurilor Ţ'ării Româneşti În secolele
XVII-XIX .
Diferenţa a fost semnalată pentru prima dată Într-un
studiu al prof. Horia Tendoru 1 În cuprinsu l căruia autorul
stabilea demar·caţia Între hanur'.le din Ţ'ara Româneaiscă,
în special din Bucureşti, onganizate În jurul unei curţi int·erioarie descoperite, şi unele hanuri din M oldo·v.a (ratoşe) la
care încăperi le şi anexele sînt Înglobate sub acelai.~i acoperiş.
Prof. Grigiore Ionescu, În sinteza s·a consacrată arhitecturii româneşti2, operează o disociere nu anît Între hanurile
din cele două principate, cît mai ales între programele hanurilor „de or<Lş" .şi de „dPumul mare". So luţi a ratoşului, produs
al dublei influenţe exel'citate de arhitectura p·oip ul ară şi de
cea culta, ih1 s trează, afirmă auto1iul, şi În Moldova, carac-terul autohton al arhitect•urii oivi,Je româneşti , la graniţa
secolelor XVIII .şi XIX.
Examinarea de:osebirii tip ologice menţionate Între hanurile prevăzute cu o curte interioară ş i rato 1Şe - una din
cele ma i interesante probleme puse de arhitJectura civila românească3 formează şi scopul articolului de faţă.
Cum este leme de Înţeles, o biectivul propus, Ie.g at îndeosebi de problema o.ri1ginii şi tipofogiei ratoşului - în treacăt
numai at insă de cercetări.le antJer:oar·e - , necesită o perspec-

Pînă ~pre sfîrş itul secolului a l XVIII-iea, găzd ui-r.ea -căl ă
torilor, s trăini1or2 negustoriLor, trimişilor oficia1i etc. er·a
prevalent asigur.ară În ţari le române şi În specia-I În Mo1dova
de funcţronarea „ o·spitaliităţii ", noţiune pe car e o folo1sim
aici nu numai În sens de principiu umanitar, dar şi În sensul
de îndatorire s tabilită juridic {beilicul)4. Situ aţ i a era expli-cabilă prin fragilitatea premiselor, În primul rînd economice, care favo r i zează îndeobşte construeţi a de hanuri.
Fără a ne referi la alte coordonate ale vieţ ii economice,
v om aminti doar ·tarea precară a drumurilor, a că11or buna
Întreţinere era Împied i cată chiar de Imperiul otoman, pînă
în primele decenii ale veacului al XIX-lea. „Drumurile care
din Austria duc În V alahia, mt pot fi niciodată reparate fără
o permisiime expresă a Porţii Otomane; aceasta, cu toate
trebuinţ ele grabnice ale negoţitlui, nu acordă permisfrmea,
căci îşi Închipuieşte că În caz de război armata austriaâi
cu l'renul ei va trece astfel cu greu Carpaţii", scriie În aprilie
1828 agentul Pru iei În Tara R omâ nea scă, min-i-struJui său 5 .
1

Obligaţi a „beilicului" sau „ c o n ăc itu l ui" a găz duirii străinilor „de
ori ce limb ă" În casele loc uit orilor (mai ales orăşen i) săraci sau bogaţi era c urentă în evul mediu, În ţările dependente Porţii otomane. Anterioară :inului 1585, c:nd apare întÎi menţio nată pentru ţările rom ane
(N . Grigoraş , Date noi des pre Beiliml clin laş i, „Studii ş i ce rcetă ri ştiin
ţ if ice . Istorie" XIV, 1963, fasc. 1, p . 91), ace:lSta îndatorire este instituită de domnie pentru a compensa, p robabil, ab senţa unor construqii
speciale destinate oaspeţilor. îndeplinit inirial „m m1tltă prietenie" (N.
Iorga, fstoria come rţ11/i.ei românesc, v. I, p. 272), „beilicul", generalizat în
a doua domnie a lui Ş t efan Tomşa (1621 - l623) (cf. N. G ri go raş, op. cit.
p. 91) capătă cur :nd o noră opresivă reSIÎmţită îndeosebi de păturile neprivilegiate, supuse la feluri te abuzuri (rechi zi\ii de obiecte casnice, evacuări
etc.), în folo;u I demni tari lor turci.
Scutirile de „co n ăc it" , individuale sau co'.ective, urm ă rind încurajarea
existen\ei un or „bresle", printre care se număra ş i cea a negustori lor, se
prelunge s~ p:na la în ce putu l vearnl ui al XIX-iea, confirmînd dăinuirea
acesnei :ndaroriri .
De altfel, tot pînă În sec. al XIX-iea, referiri documentare la case
de adapo~t pentru că l ător i, 1 tră iini etc„ construite În Mo ldova sub egida
o s pitalită\ii prim a datab i l ă ante 1557 (Hu rmuzaki, Doc1emente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, 1876- 1946, voi. XV, 527, doc.
DCCCCLXIV) - s:nt, de ş i restrî nse, mai numeroase, totuş i dec:t cele
privind hanurile. Dacă de pildă, în prima patre a secolului al XVIlI-lea
nu cun oa1 tem pentru Moldova, din izvoare, decît un si ngur han, stră
juind p:md Oituzului (Emil Diaconescu, op. cit., p . 52) a flăm În schimb,
dintr-un docu ment datat 1 ianuarie 1757 că la Iaşi existau case pentru
beilic în că din timpul un eia din domniile lui Mihail Racoviţă, „aproape
de rnrtea domnea scă " , dar că între timp se darîmaserăl- ceea ce a făcut
necesară recl ă direa lor pe teritoriul m ă nă s tir i i Sf. Ioan Zlataust (N. Grigoraş, op. cit„ p. 94) . După mă rturiile tradiţiei locale „conacul Beilirnlui"
avea „ două catttri" şi un „cerdac enorm ele lemn" (ibidem, p. 95 ).
Pe de alta parre ospitalitatea, sub cu totu l altă formă, era a s igurată
ş i în mediil e ecleziastice. După mărturia trimisului austriac We nzel von
Brognard, printre alte misiuni ale mănăstiril or, se numără propagarea

ti vă i•s torică lă.rgită .

1 Hori a Teodoru, ]-fonu Anmţei, „BCMI" , XXXVII, 1944, fasc.
119- 122, p. 45-57.
2 G. l onesc n, Istoria arhitecturii 1n România, vol. II, Bu c. 1965,
p. 352- 35 4.
3

O bibliografie s um a ră a hanuri lo r din Moldova mai cup rinde:

fsto ria artelor plastice 1n România, voi. II, Bucureşti, Ed. Meridiane,
197-J , p. 131 - 133; unele studii ş i sinteze :i.bordînd adiacent prob le~1a
hanurilor: N. Iorga, Istor:a co merţ1tl1ti românesc, I, Epoca veche li ,
Epoca mai nouă , Bu c ure şt i , 1925; N. Iorga, Din tezaurul ele artă bowşc'inean, „BCMI" , XXXI, 1938, fasc. 95, p. 1-22; Emil Diaconescu , Vechi
clrnmuri mo/dove11eşti. Contri bttţiuni 1n legă tură w luptele lui Ştefan cel
Mare prntm owparea domniei , Iaşi , Institutul de arte grafice, 1932; C. C.
Giuresc u, Principatele române la 1nceptttul secol1dui al X I X -Lea. Constată ri istorice, geografice, economice şi statistice pe temeiul hărţii rnse din
1835 , Bu c ureş tii, Ed. ş tiinţifică, 1957; Romulus Vulcăne sc n ş i Paul Simionesc u, Drum1tri şi poparnri strtivechi, Buc ure şti, Ed. Albatros, 1974, precum ş i lu c r ări cu caracter mai literar ca N . Iorga, Dmmuri şi oraşe clm
România, Bu c ureşti, Minerva, 1904, sau G. M. C_a nta c u~!n o , !~'1'. o~re şi
poparnri., Bu c ureşti, Ed. Fundaţiei, 1934. Nu trebuie neglijate mci 111for-

ospita: i tăţii: „lntr-1m anume sens, deci, aceste mă năstiri pot fi văzute
ca a devă rate a dă posturi (wahre 1-lerbergen) pentru călătorii străini"; dar,
ad augă Brogn.a rd „ ... este păcat că prin ultimele războaie (cel ru o-turc
[768- 1774, n.n.) multo ra clin ele li s-a lzeat putinţa de a exercita mai
depa rte ospitalitatea" (cf. Gheron Netta, Expansiunea economică a Aust riei şi explorări.le ei orientale, Cartea Româneasc ă, Bucureşti, 1931, p . 171).
5 cf. Rolland Eminet, Drumurile clin patria noastră, Ed. ştiinţifică,

maţiile

pe ca re le o feră literatura memorialistică sau beletristică (operele lui Ion Ghica, Geo rge Sion, Mihail Sadoveanu ş. a.).
4 Prelungirea trad iţiei „os pitalităţii" a stat de-a lungulv istor!ei r;,
baza unei serii de programe arhitecturale, care nu s~ confunda, de ş i pre.zincă numeroase puncte co mune, cu cele ale hanurilor; casa de oas peţi,
azi lu l pentrn că l ători ş i să raci etc. unde cazarea ş i masa erau oferite
grat'. it.

Bu c ureşti ,

1959, p. 28.
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Către sfî rşitul veacului al XVIII-lea, o anume redresare
a econormiei sub impulrsul dezvo ltării forţelor de producţie
este vizibilă, alături de accentul pus pe produeţia pentru
schimb. Produsele traidiţiona1e de export - vitele - Încee
sa fie oot1curate acum şi de cernale, 6 ·e xploatarea agri,c ola
fi;nd prevalent 1orient·ată către piaţă. În ace st cadru apar
la sfîrşitul veacului al XVIII-lea, În ţările romi:lne, primele
forme ale ac umul ării primitive de capital. Un aspe·ct al
acestui proces este in te re.sarea În a·cti vi ta tea comercială a
marii feudalităţi, inelu.siv a d omniei, Încă de la jum ătatea
veacului, de cele mai multe ori indirect, prin mijlocirea

Faptul ca re se impune cel dimîi cu evidenţă cercetă
torului este anvergura c·o menzi i soc ial e a hanurilior, marea
lN ră spîndire Într-<o perioadă de stul de sc urta .
Concentrarea domeniilor - trăsătura specifică acumulării
primitive de capital În a.grin1ltură a favorizat pe de
altă parte, o anumi.tă coo!'dona1"e în cons trucţia ratoşelor,
explicînd fernomenul rda:tivei lor unităţi arhit·e cturale, con•S tatate pe o Întinsă arie g,eo1gmfică.
În studiul amintit despre hanuri, pro.fesorul Horia Teodoru l oca lizează cîtev:a dintre acestea. In afară de hanul
făcut ·c elebru prin pove,S'tiril·e lui Sa:doveanu, de la T upilaţi,
autorul mai descoperă rat·oşe la Erbiceni, Bă1'ăn·eşti , Tmneşti,
Ruginoasa, notînd În urrma observaţ iei oomparative a. cdor
numai cinci exemplare, „marea lor varietate" 10 • Cercetările
ulterioare au completat numărul hanuri1or cunoscute cu cele
de la Roznov, Săveni, Cîrligi, Gura Orbicului, Trifeşti. Se
mai p ăstr ează de asemenea ra.toişe l e de la De.len i (lîngă
Hîrl ău), Drăguşeni, Tudora şi Cacica (în ţinutul vechi al
Sucevei).
În tr·e cut rat-oşele vor fi fo st nmlt mai numeroase şi e
probabil că verigiile, as tăz i di spărute, ale reţelei pe care
o formau, ar fi putut întregi imaginea lor de ansamblu,
lă murind o seri•e ·de puncte Î n că obscme. Chiar ş i aşa, unele
ooncl uzii parţiale se imp un. Ele a·u fost sugerat·e Încă de
articolul lui H oria Teodoru, unde se observă de pildă, că
hanurile „izolate . . . par a fi situate de obicei la răspîntii
de drumuri, la jHmătatea dis tanţei dintre centrele mai importante .. . " 11 . Exemplelor date hanuri1e de la E rbj.ceni,
între Iaşi şi Hîrlău, Tomeşti, Între Iaşi şi Ţuţorn şi Bălă
neşti li se pot ad ăuga şi altek Astfel distanţa Între
Piatra Neamţ şi Bacău apare Împărţită, pe h artă, În trei
segmente, de localităţile Rioznov şi Buhuşi (Gura Orbicului),
unde se găsesc hanuri; drumul Fălti·ceni-Rioman (•oca 90 km)
este de asemenea jalonat, la intervale egale, de ratoşele de
la Drăguşeni şi Tupilaţi; cel Între Tupilaţi şi Piatra Neamţ
(cca 30 km) de hanurile de la Şerbeşti şi Cîrligi, iar Ruginoasa se află Între Paşcani şi 'ţg. Frumos. Fa.ptul că unele
hanuri se găseau nu pe şoseaua principală, dar la mică
di st·anţă, pe un drum lăturalnic, 12 este expli,c abil atît prin
r.e tnigerea satelor de la şosea, ca urmare a deselor rechiziţii
abuzive pentru „ menzil" cît ş i prin Însăşi condiţia acestor
construcţii, expuse, Într- o v reme cînd ne.siguranţa 1drumurilor era o regulă, tîlhăr·iilor „oamenilor răi" care îşi aveau
sălaşul nu do·a r În codrii ,,înfrioo.şaţi" ai Herţei şi Dobrovăţului, ci şi În luncile riîuriJor mari, de-a hmigul cărora
şerpuiau drumurile. Oricum ha nurile jalonau drnmurile numite „ mari" , longi mdin1ale, pe văile IIÎurilor. Asnf.el, hanul
de la T udora e ~te la intersecţia drumului Si.r etului (unind
Suceava sau Dor-ohoiul cu Riomanul prin Pa•şcani) ·cu un
alt drum venind de la Baia; h anuri le de la Drăguşeni şi
Tupi laţi se afl ă pe „calea mare" 13 , c·e fosoţeşte cursul Moldo·vei, u1timul 1la inte11seoţia cu ,dmmul unind Piatra cu
Paşe.anii; hanul de la Săveni esne pe „drumul tă1tăresc" vechi,
care trecea Prutul pe la Somca, deviat apoi spre Galaţi,
reunind centre urbane e senţiale p entru viaţa oomerţului;
hanul din Deleni sie afla pe o variantă a dmmuh1i care
unea Botoşanii şi laşul trecînd prin Hîrlău, fo st „popa1s
domnesc"14; cel de la Roznov, la interosecţia drumului amintit, legînd Piatra şi Bacăul, cu „drumul Bmleştilor" 15 , continuat prin Tg. Neamţ, spre Suceava; cel de la Trife.şti era
pe ruta Piatrn-Roman etc.
Incercînd să fixăm pe hartă aceste localităţi, constatăm
agliomerarea rato1şelor În vechiul ţirnut Neamţ (Tupilaţi , Şer
beşti, Gîrligi, Roznov, Orbie, Bă'1ă.neşti) ca şi prezenţa lor
În zonele Învecinate, la Ruginoasa (în vechiul ţinut al Romanului) . Ratoşe - izolate Însă - mai ÎntHnim În vechile
ţinuturi ale Iaşului (Erbi,ceni, Tomeşti) şi D orohoiului

arenclaşilor7.

Dezvoltarea categoriilor de arendaşi şi negustori camatari, amen.inţînd vechile fa.mi.iii boiereşti cu iiuinarea, ducea
la intensificarea p articip ări i aces.nora din urmă la oomerţ
şi cămătărie. Acelaşi efoct îl are Întărirea juridi că a monopolurilor feudale p.r in a,şezămintel<e lui Constantin M avrocordat (1743), Grigore Ghi,c a (1766) şi Grigore Calimachi
(1768) ultimele dO'Uă referindu-se printre altele, la „dreptul
exclusiv al proprietarului moşiei de a vinde vinul" 6 •
Este, de altfel, s,imP'to matic că s tăpînii de moşii care
supravieţuie sc conc urenţe i negustorilor sînt şi cei pe domeniile
cărora se oonstru ie,sc hanuri: familiile Sturza, Cantacuzino,
Bal ş , Catar,giu, Ghica etc.
Apariţia primelor forme de p ă trundere a capitalului În
eaonomia ţărilor romi:lne a fost Însoţ ită de un pmces corn··
plementar acela de orientare mai freoventă a legăturilor
comerciald spr·e Apus şi În spedal spre Austria, fapt care
venea fo Întîmpinarea politi<cii mercantiliste, de expansiune
economică sistematică spre Răsărit a Imperiului habsburgic.
Irntensi, ta~a cu care ,se desfăşoară a.ctivitatea negustori,Lor
austrieci în Moldova, mai ales dup ă 1783, anul înfiinţării
consulatului, este atît de mare, încît periclitează chiar situaţia negu storilor pămînnen i .
Aceste de.sch~deri spre Apus nu puteau fi totuşi, pînă la
urmă, decît un factor de p·rngres eoonomic, prin prejudiciile pe care le pmvocau mono.polului turcesc.
Mai mult decît atît, tendinţelor economice pro-occidentale nu îndrzie să li &e adauge şi cele politice . Este cuno•scută
politica favorabilă austrie.cÎ'lor, precum .şi refo11mele interne
în .sens apusean ale lui Alexandru Ipsilami, cel care În
timpul ocupaţi·ei din 1788-1792 s-a lăsat „ făcut priz@ier"
de j1111periali. De alvf.el, boierjmea mo1doveană simpatiza Ja
rindul ei cu austriecii .şi este semnificativ aipdul ei În timpul
aceleiaşi campanii, către prinţul Goburg, rngat să i1a sub
o'crotirea sa pe boierii Divanului, În 1schimibul asigurării
gratuite a hranei pentru trupe.
Modificărilor survenite în si~uaţia eoonomi1co-socială a
marii boierimi, În orientarea intereselor acesteia, li se suprapune apariţia unor noi nece sităţi legate de sporirea circulaţiei mă rfurilor, destinate atît exportului cît şi pi·eţei interne,
extinse ca urmat'e a .~pecializări i ecouomi-ce regionale (muntecîmpi,e) şi a ră1spfodirii iarmaroaiceior ş i t1Îrgurilor să.pta
mînale9.
Ridic·a rea unor clăJdiri care puteau oontribui la impulsipnarea vieţii economice şi comerciale - hanurile - În mediul
rural sub directa ÎnC'llrajare a marii feudalităţi, intere sată
în o~ice fel de mijloa1ce pentru sporirea averilor (deci şi
în construirea de localuri permiţînd cormercializarea băuturi
lor) apar.e În a·ceste condiţii firească.

•

•

•

6 In Germania de pildă, se exportau În jurul anului 1780 30.000
comune şi 6.000 de cai, iar în Turcia erau trimise mai mult de 1.500.000
de oi, după Brognard (Gheron Netta, op. cit„ p. 16~- 164). C!t priveş~e
cerealele, „o cantitate prodigioasă se desfăcea ln Rusia, T ransilvama, Polo ma
şi Ungaria" (Hurmuzaki, Supl. I/3 , p. 82).
7 Din scrisorile dragomanului Ion Callimachi, viitor domn, care. practica la scară mare negoţul de oi, boi, stupi, prin intermediari greci, s-ar
putea deduce că utiliz'area arendaşilor era motivată prin disc~eţia marelui
latifundiar n · •• însă simet nu voiu să se facă cu numele miezt ... frate,
nit fa ce sunet mare, că să nu paie că voiu să ridi~ vr-o d~lă ş'oiu face
pagubă ţărăi .. ." (N. Iorga, op. cit„ p. 47). In realitate, desigur, pr<?Ces~l
re flectă contradiqiile interne ale orînduirii feudale În farn sa finala.
a D. Ciurea, ln le gă tu ră cu problema monopolului f eudal in Mo ldova,
„Anuarul Institutului de istorie şi arheologi e", Iaşi, 1964, p. 141.
9 De notat că impozitele percepute la tîrguri şi iarmaroace reveneau
tot proprietarilor feudali .
10 Horia Theodoru, op. cit„ p. 53.
11 Ibidem .

{Săveni).

Se relevă astfel, vivaci•tatea act1vitaţ11 comerciale În depresiunea Neamţului şi valea M oldovei, Împînzite de căile
de comunicaţie cu Transilvania. Pmsperiitatea regiunii se
danora şi situaţiei s·ale de „ţinut de graniţa", fapt atestat
de numeroa.sele privileg.ji şi scutiri pe care le obţine În

1

12
13

14
15

E. Diaconescu, op. cit„ p. 38.
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 50.
Ibidem, p. 46.
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decu1,sul tirnpului 16 . Nu este poate lip s ită de semnifi caţie
nici constanarea, desprin să din analiza Condicei liuzilior (1803)
că În ţinutul Neamţului se găseau cele mai multe sate 53 - unde ocupaţia locuiro.rilor era cărăuşia 17, dezvohata
îndeosebi În condiţiile spe c ializării economice wnale, din
a doua jumănat'e a veacului al XVIII-lea.
Evocăriie saidoveniene ... "s-ait pornit din părţile noastre
(Ţara de sus) cărăuşii ca s-aducă vin spre munte şi atuncea
a fo st· la Hanul Ancuţei vremea petrecerilor şi poveştilor.
T aberele de care mt se mai isto v eau . . ." 18 se ref eră I a o

o regmne economica deschisă, cu cel puţin dou ă tîrguri
importante - Pi,a tra Neamţ ş i Tg. Ne amţ - ţinutul Neamţ
a reprezentat un mediu prielnic receptării influenţeli0r di•V'erse,
la nivelele ele bază aie societă ţii, influ enţe provenite În
special ain zonele învecinate ale Tra1]silvaniei.
Evident, considerînd aceste date, ca şi num ă rul mare al
p opulaţiei în ţinutul Neamţ 19, aglomera1iea, aici, a hanurilor nu p oate surprinde.
Faiprul că ţinutul Neamţului era un cadru predilect de
desfă1 şurare a legăturilor Între Moldova şi Transilvania era
confirmat ş i În relatarea trimisului .austriac Wenzel von
Brognard care con s\Jată că populaţiile de „ungitri şi transil'1.Jăneni " sînt comasa!te În special În jurul Nea1111ţului şi
Bacăul ui20.
Relaţii1'or tradiţionale cu Transilvania, med~ate prevalent
de ţinutul nemţean, li se supraipun Însă , cum am văziut, la
finele veacului al XVIII-1ea cele rezultate În urma politicii
de ex.pansmne econ omi,că duse de Austria În Orientul
europ ean.
Nu es ne surprinză to.are, În urma tunwo·r .acestJo.r consideraţii, utilizarea ÎnllÎlnită În Moldova a unui dublu
t·crimen pentru desemnarea aceloraişi clădiri destinate odihnei

situaţie reală .

Depresiunea Neamţului, situată la hotarul Între Ţara
de Sus, şi Ţara de Jo,s, a constituit, Într-<rdevăr, un loc
predilect de intersecţie a căilor de comerţ. Prin excel enţă
16 Cităm do ar regimul aparte al satelor, „care v or fi pe marginea
Moldo vei", acordat de Grigore Ghica în cadrul aşeză mîntului di.n 1 ianuari e 1766. Conform acestuia, locuitorii satelor respective nu urmau să
presteze decît 6 zile de clacă pe an, faţa de obligaţia general ă de 12 zile.
(Istoria României, Ed. Acad. R.P.R„ Bucureşti, 1964, voi. III, p. 516).
17 Iată situaţia satel or Moldovei ale căror locuitori se ocupau, printre
altele, cu că răuşia; 40 de sate în ţinutul Bacău, 48 În ţinutul Putna,
23 În ţinutttl Tecuci, 10 în ţinutul Covmlui, 13 În ţinutul Tutova, 14 În
ţinutul Fălciu , 24 în ţinutul Dorohoi, 16 În ţinutul Hîrlău, 17 În ţinutul
Iaşi, nici unul în ţinuturile: Rom an, Vaslui, B o toşani, Suceava, Cîrligă tura etc.
Alre o c up aţi i în ţinutul Neamţ, În afară de „lucrul pămîntului" erau:
plutăritul şi mai ales prelucrarea cherestelii (16 sate). Erau de asemenea
169 „breslaşi" - printre care se numărau şi negustori de ţară - (Teodor
Codrescu, Uricarul cuprindetoriu de diverse acte care pot servi la Istoria
R omânilor, Iaşi, Tipografia Buciumului Rom@.n, 1886, vol. VII, p.
241-395 ş i vol. XIII, p. 241- 368).
18 Mih ai Sadoveanu, Opere, ESPLA, Bu cure şti, 1956, voi. VIII, p. 464.

1

19 Cu 9804 locuitori („oameni", „menzili ", „ ruptaşi", „ruptele visteriei",
„ s udiţi", „bresle ce nu pl ă te sc bir") dintre care 381 „scutiţi de bir"
( s trăini), ţinutul Nea mţ se situa pe locul al treilea În ce priveşte populaţia, Între ţinuturile Moldovei, fiind înt11ecut numai de ţinuturile laşului,
12.200 şi Sucevei 9988 locuitori (Teodor Codrescu, op. cit„ vol. VII,
p. 236 şi 275- 276 ş i voi. VIII, p. 261 - 268).
20

Gheron Netta, op. cit ., p. 151.
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c ă lătorilor: „rawş " 21 (de provenienţă ap\.llseană) ş i „ha n"
(de origine ·orientală ) exprimînd o dualita·te mai ~rofund ă,
cc caracterizează Într•e aga civilizaţie româneasdt in epoca
de adînci prefaceri de la sf.îrşitul ·secoluk1i al XVIII-lea ş i
începutul secolului al XIX-lea.
Această dualitate terminoliogică s ug erează În să ş i partirnlari•t:nea arhitectuală a rat'oş ului , ilu s trat ă de pild ă de un
han cum este acela din Tupilaţi.

observat totuşi, că ·o paPte din hanurile bucureştene la ca re·
·se referă H oria Teodoru - Şerban Vod ă , Constantin Vodă,.
Colţea etc. - , adică de fapt cele mai caracteri1sti·ce, datează
de la s fîrşitul veacului al XVII-lea fiind deci anterioare cu
un secol ratoşelio r. Ele reprezintă o preluare din arta rnusulma:nă a u nui tip de „han moJ11umental" , dezviohat originar
la Con sta ntinop ol.
in secolul al XVIII-Iea şi la Începutul seoolului al
XIX-iea, tipurile de plan utilizate la han uri, În Bu c ure ş ti
şi În alte o raşe a~e Tă rii Rom â n eşt i e div cr s i.f ică. U nele,
prdiuate din •sec·olul preoede111t, s.înt organizate, În jurul unei
curţi interio are, pe d ou ă. ş i trei nivele, faţadele dinspre curte
fiind unitare datorită poirti.cdo.r, ritmate CÎtei01dată d ~ acoe ntele foi şoarelor proeminente. Un exemplu din a ce a stă caitegorie
este hanul lui Manuc din Bu c ureşt i. L:t alte hanuri bu c ureş
tene (H ag i P apazoglu, Hanul Roşu) , curtea interioară nu
este deli miita tă pe t oate laturile (plan În U). În s fîr·şi1t , se·
cuno·sc ş i hanuri de plan dreptunghiular, cu anexe separate:·
hanurile l3ei1icului~ Dudescu-Şuţu, Filar·e t, al mănă s tirii Sf.
Ecaterina, to ate din Bu cureşti ş .a. 25. Dacă ad ă ugăm şi hanu-·
rile Ţă rii R o m â ne şt i, d'.n afara o raşdor, (de h B ă leni
Dîm bov i ţa, S căioşi-Praho· va etc.) de s•tructură 00mp actă, sau
hanu rile - p ă s trate pîn ă a·s tăz i - din Transilvani.a ş i Banatul acestei epioci (han ul d e la Baia Mare, d e plan dreptunghiub r, cel de la Pîncota avînd o curte interiio ară ş i cel
din Lena uheim, iar~îş i de plan dreptunghiular, toate pe trei
nivele (induzînd ş i pivni1ţa), ob ţinem un tablm1 de am·amblu
de o ma re vari·e tat e din care putem 00111chi1de totuşi, că,
dacă planurile hanurilor de maş a c uz ă o ce rtă di versitate,
hanuril e la ,,drumul mare" sfot îmocmite p.re.v alent după
tipul de plan dr.e ptungh iular, care se confun,dă aproape cu
cel al lo c uinţe i ţără ne ş ti dez.vohate. Şi În aioest c.1 z Însă,
anexel e sînt distincte amenaj.are În „10.g rnd a" han uh1i.
Nică ier i ele nu sînt •î mb inate cu paţiile de d orm it şi d e
l uat ma sa, ca În partiul ratoşulrui, a că rui ·o riginalitate a
fo st, p ~ b un ă dreptate, s ubliniată.

Hanul dt! la Tupilaiţi, intrat În 00rniştiinţ.a cititorilor de
prin povestirile lui Sadoveanu sub numele de
„Hanul Ancuţei" a fo st consi1derat de ce1«cetă tor i dr·e pt p rototi•p pentru prog.r nmul şi p artiul ratoşului.
Planul (fig. 1), aşa cum apare descris de H oria Teodoru,
e5te un dr·e ptunghi alungit2 2 oompon î nd o di vizi•u ne ·tripartită, longitudinală. Axial era rezervat un fel de gang ( 4,70 rn
lă ţime) pentm trecerea carel:or ş i că ruţel or. Acestea er~u
adăpos.rite, împ,reună cu călăwrii ob~ş nuiţi şi cu mărf ur,il e
lor, în painea din fund a cl ă dirii, pe o rnprafoţă mai mare
de jum ătate din Înt:·eg sp~ţiu~ interior, în :'ş ~nd~ama~ a:,
cu şa rpanta aparenta, su s ţmuta de patru st.1lp1 dm caramidă dispu.5i În lu111gul g::rn gului. Re·stul spaţiului interior,
de o parte şi de alta a gangului, era 1ocupat de patru „ că m ă
ruţe" pentru 1oaspe ţii mai imp o rtanţi şi respectirv de alte trei
încăperi: oîrciuma, pe unde se cobora ş i În p~vniţa b o lti•tă
din pi:atr ă, camera hangiului ş i sala comun ă (b irtul ). Interesant ş i nou era a:coperişul În dou ă ape, cu p ini on, foarte Înalt.
Faţadele ou timpanele s trăp un se de golu ri pentru v·e ntil<i.ţie, avearu' intră rile subliniate printr-un rezal~t puţ_in înă l~ar
dea supra cornişei, încununat cu un fronto n tnunghmlar (fi g.
2). Profilatura corni1şei cu care e tem1inau zidurile la partea
s uperi o ară, protejată de 10 s tr·eaş in ă era, ath cît se mai poate
deduce din fotograifiile p ă s tr:tte, d e so rginte clasică. Faţadele
erau riurnatie de o serie de panouri rectangulare, delimitate
de lesene drepte, di·spu se în inte,rvalul dintre fere stre. Eer.e sv
d
1 •cc erau in.a 1te ş 1• 111guste ,
trele corespunzanoare
„ şan rama e1
evazate spre interi or, asemă n ă toare „meterez.d or" giiupa;e
dte două. Ferestrele camerelor nu aveau an cadrament, 111
schimb pervazul şi montanţii de lemn alcătuiau prin ahernanţa materialelor (lemn , z id ă rie) un joc dem rativ.
Tipofog;a plan ului ş i devaţiei ha1;ur~I.~r la „drnmul
mare" din M oldova, pentru care a fost 1nfaţ1şat ca exemplu
hanul din Tup ilaţi , a fost pr ezentată În că de prim1ul lor
ccr.c etă tor I-foria Teodoru, aşa cum am arătat mai ms, drept
contrais ta~tă în rarpo rt ou ce:t a han uril 0 T munteneşti, În
com poziţia cărora, curnea interio ară avea un rol „de căpe 
tenie"23. Conrt:rnstul amintit era pus pe seama climei24 . Trebui·e
literatură

A

A

Analiza unui alt rat oş, ocolit de oe rcetă rile anteri•oare, haD>::1g~tşe ni, p oate da, cu claritate sp o riră, ma·sura
acestei o ri ginahă ţi. C lă dire a, de plan dreptun~hiul ar - cca
18 X 23 m (fig. 3) •este înă lţată de:i.supra unui beci cu zitd uri·
de piatră ş i b olţi de că ră midă - semicilindrice ş i de inters ;: c ţie p c arce dublouri . Inte rio rul cuprinde trei di viziuni
10ngirndi nale de spă rţite prin două şiruri d e stîlpi din cără
mid ă de secţiune dreptunghiulară (cca 50 X 75 cm ) . Se p.a re
d cea mai mace pane a sp aţ iului interiior era lib e ră , sub
şarp anta aparentă, fapt sugerat de aontinuarea şirului stîlpilc.r, al că rui traseu era uş or dev iat În dre.a.pta scă rii pre
beci pe toată lungimea clădirii, În partea de sud . În co lţui
Je est, d oar un fragment de z id (d esc rierea este fă.cută dup ă
releveul arh. A. Petruc, anterior refacerii din 1972-1973}
indică proezenţa unei Încăperi. Ne a fl ăm deci În faţa u nui
program şi a unui p.artiu asemănă toare acelora de la Tupilaţi . Noutatea princiopal ă a p11ogramulu i c o n s tă În faptul că
a dăp o>S tir·ea cardor, căruţelor , animaldor ş i oamenifoJ· este
reailizat ă Într- un acelaş i sp a ţiu , larg, acoperit.
Cons trucţia din cără mid ă, cu ziduri groase, de cc a 60 cm,
avea acoperi1ş ul În do·u ă ape, dar cu cap etele co a1111 ei tăi a te,
JJstfe] încît tim:Pan ul nu mai era triunghiular, ci terminat
drept . Cele doua faţade cu intrări aveau o d eco raţi e arhitectonică nepretenţioa să , ade cvată unei cl ă diri „de serie" funcţ~onal ă prin ·excelenţă, dar caracter~s ti că . Intră rile erau ublinia te prin cite un rezalit, foarte uşo r ieş it În afară , prelungit În dreptul frnntonului (unde se d esch idea ti.5 a p odului).
La dreapta şi la s·tînga r·ezaloitului se afl au, pe s uprafaţa
timpanului, golurile a două fernstre se rvind la bminarea şi
v entihrea po dului . Corni.şa, pmteLată În dreptul fr onton ului (pe care-l Încadra) de o s treaş in a , avea o profilaniră compl • exă, de nuanţă cla s.i<Ci-s tă cu remini s:oenţe baroce, co mbinînd
10 c avetă cu un ciubuc convex ş i cu o serie de pl atbande ş i
filaturi.
Meşnerul a Încercat să anime plinuri~e de la dreapta ş i de
la stînga r,e zalitului intră rilor pr·in do u ă pan ouri rec tan gulare
prnoticaite <În gro simea z~duri1or, cărora li se suprapune, destul de s•tJÎnga·ci , ritnml unei o rdonanţe de cite trei le sene din
ten c ui ală imi·uînd bo sajele „rusti ca". Faţadele laterale erau

ni.el di n

1

21 C uvînru\ „ratoş" provine, se pare, din germanu \ „~{.athau s " în e n~ 
nînd „ pri m ă rie" (N. Iorga, Din tezauml _de artă ho'.rtşa nean, „BCi\11 ,
XXX I , 1938 f. 95, ian uar ie -martie, p. 12.) Este desigur un. proces de
tran sl aţ ie lex i c a lă , ÎntÎinit fre cvent, înles nit poa te de co·11pl ex '.t:n ea fon ctio n a l ă a „R athausuri\or" oraşelor germane ce cuprindeau, prin t.re a ltele ,
magazin e pentru negustori (Cf. Virgil DrăghJ c.~anu, Ziduri/~ Băniei Craiovei,
„BCMI" , III, 1910, p. 194), crame sau bera ru - Rateke. ler. (Der Grosse
Brockhans, Ha11dh1{ch des Wissens in zwanzig BCinden, Leipzig, 193 0~ voi.
VII, p. 18). Filiera este, a şa cum s-a precizat de cerceta nle a nte ri oare ,
(!sto ria artelor plastice 1n Rom/inia, vol. II, p. 133) poloi~eză (ratus =
prim ăr i e) sau ucrainean ă ( ratu şa = prim ă rie, mai a les L!rbana) . Termen.ul
a pare ln documente di n 1787, 1798 ( du pă Nicolae .sroicesc u: Repertorml

bibliogra fi c al lo calităţilor şi monwnrntelor medievale dm

Mold?va,

Direq ia Patrimoniului Cultural N aţ i o nal , Bibli oteca monumentel or . isrnrice din R omi\nia, Bucureşti, 1974, p . 149) şi 1830 (Dornmente ţmvmd
istoria economică a Rom/iniei, Seria A, li , Moldova, P·. 138- 139) s.ub
for ma „ra toş" , iar în ha rta rusă de la 1835 (C. C. G1~re scu . ~P · c1.~„
p. 157-160) sub aceea de „ ratuş" ş i el se genera lizeaza, 111d1c. nd (111
special pe ntru regiunile mai nordice ale Moldovei) !rnnul la drum ul mare
sau, în ori ce caz, din mediul rural ori semi rural (:i.1 urgun lor):
.
22 Horia Teodoru dă , conform releve ului arh. V. Mo1sescu, d imensiun ile aproxbmativ·e dt- 16 X 36 111. Nu este cre~em, totuşi,_ li~si t ~e
interes să red ă m o descriere a hanului, fragment dintr-un act inedit prin
care prop rietarii din 1939 so li cită repararea sa, cu toată rezerva, desigur,
în ce priveşte dimen siunile: „ Clădirea este constrnită din că rnmidă, acope rită w drani ţă, cu o li.mgime de 40 metri, lăţimea 18 metri, î n ă lţimea
de 5 metri şi grosimea zidttlui de 70 cent. Cu opt camere şi o sal~ !nare
2n lung1tl lui. Un beciu (pivni ţă) mare, lungimea de 20 m, 5 m laţunea,
constrnit din piatră cit o su prafaţă de 10 prăjini pămînt 1mpre j1trul hamtlui" (datat 30 martie, i scălit Alexandru ş i Mihai Plugaru, Arh. St. laşi ,
Fo nd . Rezidenţa Regală a ţin utului Prut, dos . . 285/1939, f : 288,. d ovcui~1e~~
comuni cat de tov. Gheorghe Balica de la J\rh1vele Sta tulu1, Ia şi, ca ruia 11
mul ţum im pe acea stă cale) .
23 Horia Teodoru , op. cit., p . 49.
24 l bidem, p. 56.
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Fig. 8. - Hambarul! din Cisteiu de ~ureş (foto }rh.
Otetelişa nu)
Fig. 9. 12, 13 - Rato ş u l de la Ru gllnoasa (clupa V. fempeanu , „Album
Fă lti ce ni" , pl:i1n ş i vedere azi )
fi g. JO. - R atoş ul Jui Bal ş (dLipă BCMI)
Fi g. 11. H ambaru l dtn Sînpaul (ferestre false la una din faţadele
c11 timpane)
fig. 14. - Rato ş ul din Şerbe ş ti.
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de asemenea scanda,te de lesene .d r.e pte delimiuînd, Împreună
c u arcel.e în mîner coş care le uneau , cîte opt pamouri, adîncite în grosime.a zidului, .În axul cărn ra ,e rau pl aisate ferestrele zăbrelite, Înalte pe faţa de sud , mici pe ce.a nord:că
"

't

1"'·

lui po·ştal, de către stat: „Ca să se aşeze mezahtrile, toto dată
ca să nu se supere locuitorii ţării, nici cu cai a le lua de olac,
nici de cheltuiala oasp eţilor, prernm para acmit ... 26".
C onform PelatariJ.or 1 că lătoril o r şi conisuli1or s tră ini (Thornton, Raicevi,ci etc.), releurile de p oişta erau staibilit1e în cele
dou ă principate la o di s tanţă de patru leghe unul de altul27 ,
aidi că la aproximativ 25-30 km2B, di s tanţă care de.sparte şi
Drăguşenii de Fălticeni şi de T lllpilaţi, precum şi T upilaţ. ii de
R man.
Pînă la sfirşitul secolului al XVIII-lea, domn:torii Moldovei e Îngrijesc În continuare de buna fun cţionare a p oşte
lor ş i de repararea menzilhaneldor, ,,Însă mt rn cheltitieli
prea m ari"29.
In acea·s.tă nouă perspecti vă, a apropi·erii rntoşelor de programul staţie·i de p ~ştă, necesitat·ea îmbinării economice a
funcţiil or de găzdu.ire a că1lănorilor şi de !Îngrijire a atelajelor trebuia să fi fo ~t d eos.ebiit de stringentă . Ideea de la 1care
s-a p omit, a îngl,obării Într-un acelaşi spaţiu interi>Or a celor
două funqii, prezintă unele avantaje faţă de compoziţia disp ersată a anexelor. Este o soluţie oe permite o priotecţiie mai
bun ă a v.ehi·culelor care În cazul hanului cu o curte interi·oară , sînt practi1
c lă sate sub cerul liber, şi de asemenea aisigtU·ă o securi·vatie sip.oirită, a: ături de zidurile groaise cu deschideri puţine şi de sistemul solid de „forecare" a porţi1or

(fig. 41 ),
1
dvd
1
lVd' '
'
E ernentu caire a ea caracteru intreg11 c a' u-1, ca ş1 111
cazul harnului de la Tupilaţi, ier.a desigur acoper~ş ul cu pin ion,
foarte ră1 spiîndit În z·o na Eu ropei centrale, În seoolele XVIIIXIX , de unde migrează spre est de-a lungul căilor expansiunii economice .altistriece. Prezent În arhitenura trans ilvă
nean ă în aiproape toate zonele, acest tip de aicoperiş se înnîlneşte şi În t11Jordul Moldovei, În regiunea 1temporar stăpÎnită
de austrieci.
Putem nota aic um , oonsiderîrnd .în par.ald exemplele de la
T upi!aţi ş i Dră1guşeni, pe de o parte, şi hanurile am.intite din
Ţara Rom â nească şi Transilvania, pe de altă parte, o simplificare, la rato şe le .din Mo1dova, o reduc·er'e a funcţiilor, care
le fa ce compaxab.ile cu menzilurile epocii. Lipsesc atÎt depoz·i1tele (înlocuite ,de „şarndrama") cît şi prăvăliile. D esigur
negoţul se putea de flişura În aier liber sau tot sub „şandra
ma" dar absenţa urno·r Încăperi ~p eci-al destinate activi·răţii
com~PCiaie, la care aidăugăm ritmicitatea distribuţiei pe hartă
a ratoşelor şi faptul ,caract,eriisti.c, că de au pl'e deo sebire
de hanurile munteneşti, chiar şi de oele „la drumul ma:re" dou ă , imrări 'Oipus.e, permi~înd circulaţia fluentă a carelor,
sug,erează laolaltă că, cel puţin iniţial, aceste construeţii au
avut un rol foarte asemănă·nor s taţiilor de po1ştă.
E te cunoiScută dezvoltarea menziluri1or (menţiioniate În
Moldov,a din a d oua jumătate a ·secolului al XVIl-1'ea) În
veacul al XVIII-lea. încă din 1741-1744, Constantin Mavrocordat a introdus în sistemul său de reforme un punct care
atestă a:slliffiar.ea cheltuielilor, deci şi a organizării serviciuA

~

r

A

Grigo re Io:1escu , O/J. cit„ p. 348- 352.
Co nst. N. Mine cu, Istoria poştelor române, Originea, dezv oltarea
şi legi s laţi1mea lor, Bu c ureşti, Imprimeria statului, 1916, p. 120.
27 l bidem, p. 124
26 Leghea era, la s fî1şitul veacului a l XVIII-lea, În Moldova, de
4000 de paş i, iar pasul era de 1,67 m (cf. N. Stoicescu, Cum măsura1t
st rămo şii, Ed. ştiinţifi că, B Lt c ureşti, 1971 , p. 43 , 100).
29 C. N . Min escu, op. cit., p. 128.
25
26
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va 1ucra şi la castelul din Ho nţ~da) îl utiliz·ează la palatul
Banffy36 . Foloisirna acoperişului „mansardat" la hambare se
datore~te nu numa.i modei, dar şi necesităţii de a 1obţi1ne, în
pod, un spaţiu mai mare pentru depozitare, la o înălţime
oît mai mi.că a pereţ ibr, pentru a se reduce ohehuidile. Fo11ma
acoperi1şului cu coama r1e1Jezată permite de asemenea econ10mi1sirea zidar.i ei timpanelor.
N eces.Ltatea restrîn1g e6i cheltuielilor financi:a:11e şi de material ·e ra expl1i1cabi l ă ţinând seama de caracterul de a.nexe al
h ambarel01r , ma.i a1es atunoi cînd mat.e rialul folosit eJ'a ca ramiida şi nu cel u z ual pen.tvu asemenea construcţii, lemnul.
Remarcab il este Însă tn101dul cum aoeas tă cerinţă de ordin
snjct econom ic a stimulait i1wentiviuatea me.şter.ului, diictînd,
alăt:uri de alţi parametri utilit.ari, v0ocabulan1l decornţi·ei arhiterc tura le. Pla stica eme.ri101ară a edificiului, deo1sebit de 1a:pidară (fig. 7), este redusă la acele elemente care pot îndeplmi
şi un rol funeţion~l? ş i ye . care le-am Înnî~1it prelu ate .la
rauoşe: Iu ca.rnele nuci, alat1un de fer·e strele zabrel1te desch1·se
în timpanele de caip ă.t, asigură vent.ilare.a p odului sau cornişa
(fig. 24), - ac oennt! nenminal .al zuduri1or pe faţadele laternle - ,de ·o pmfilatură ce evocă epoca de s fî.rşit a bapo·cului (caveta, du sina şi •semj-t orul se wmb in ă cu ciubuce drepte) .
În ce prive·Şt·e panourile delimitate de p.iLa.ştri ş i termi nate
cu aroe fo mÎn<:r d e coş (ca şi la Drăguşeni) , ale că rnr chei
şj naşter.i ~Înt sublini a.te prin forme din tencui.a l ă i1111iuî111d
b olţar.ii procedeu deoorativ tipj.c pentru barocul tÎrziu de
şcoa lă clujean ă ele au soopul de a reduce cantitatea de
zidărie, ri•n1111înd to,uodată faţad ele lungi.
Acest siiStem de u ş u mre a z id ăriei îl Întîln.im de aJ.nfel şi
L1 alte h ambare, cum sînt cele din C i.steiu de Mureş, ori
din Sînrpaul, und e pe faţadele •Scurte ap a r nişe sau forestre
fal se (fig. 8, 11) . Revenind la Răsc ruci vom mai nota, Între
dementele ce defines·c a111s1a1mblul extrem de sobru al decoraţiei arhitec.nur.ale , p otri1v it desigur destinaţiei utilitare a cl ă
di1r.ii , J.es·e nele de co lţ din tencuială, cu s triaţii, amj11Tt.i,111d bosa.jele „ n~stiica" ·Ce apar, de .aiSemenea pe faţaJdele şoproane
lor din Bonţida, Sînpaul sau C isteiu de Mureş ş i - pe f.aţ·a
dde cu intrări anca dram ent ul p o rţii, a s emănător cu cel
al panouriilor. Nu v 1om zăbovi mai mult asupra ha.mbardor
trans ilvă nene aJ.e căroJ· ma.dele au aipări\.lt pe la mijJ.ocul
data urbariului
secolului al XVIII-iea, Înain te de 1764 mai sus-menţionat de la B on ţida, deşi ele ar merita cu
s iguranţă un studiu special. C u un plan şi o elevaţie guvemate
de ideea eco n.omiciită•ţii, a.ceste edificii, a ·căror expresie este
determinată de sol~ditatea structurii, de generoziinatea - fun cţiona:! jiustiificată. a dime111sio11 ării şi p1101porţi.onăr.ii plinuriJ!o.r ş i de p onderea domi.na.ntă a acoperişului În comipo z iţ.i •a
volu metr i că, indi că totuşi o epocă de rela tivă prosperinate sau
cel puţ i.n de stab:ILtate eco nom.id .
Important e·ste Însă , din pun.evul 11'0 tru de vedere, f.elul
cum tră·sătur iJ.e pe car·e am Încercat să le de spr.i.,n1dem , imp r im ă
caracterul a rhitec.t ur.al al rnnoşelor.
Ratoş ul de la Drăguşeni este, mai mult decît cel de la
Tupi laţi , relevant pentru autoritatea modelului tran silvănean.
Ş irul de „snîlpi de că•rămidă" menţionat la interiorul hambarelor în inventarul de la Bonţida şi vizibil astăzi la hambarul din Sînp aul se citeŞ'lie aici ·CU claritate, În plan. Grosimea zidurilor, moti vată la hambare priin Împiin1gerile produ se
de ·ce1;eale, devine La Drăguşen i şi ,Ja celelalte hanuri un eJ.ement defenrsiv. Sîm p ă.s trate zăbrelele ferestrelo r, desigur not
În scop def ensi1v.
în faţaidă, panourile adîn oite, termin:a:ne cu arc În mîneJ·
de oo·ş, de la R ă scruci , s-au păstrat. D:me111s.iunea fer·e strelor
pe faţa.da N-V esDe d e a:semenea ap nopi•ată de cea a ferestrel·or de la Răis.c ruci. Imitaţia bosajelor „rustica" prezente În
foţadele de la Bonţida, Ră s c ru c i , Sînpaul şi Ci steiu de Mureş,
apare şi la Drăguşeni (unde este mai puţin Înţeleasă).
Comşa de la Drăguşeni este similară cu cele de la Răscruci,
Bmţird a (fi g. 25) şi parţi.al Sînpaul, pe oare le interpreteaz ă co11fo11m unei viziuni mai severe, d aisici1ste sau ·d atorate
pur şi •simplu i111abai· tăţii în trasa11ea unor p1.iOfile curbe. Ală
tura-rea ima;gin.i1lor •e ste elocventă şi conduce !.a concluzi.a că
meşterul de la Drăguşeni a a:viut drept m odel soluţi•a hambarulllli de tip Bonţ~da-Ras oru ci pe caJre a adaptat-o pe de o
parne no·i lo1r necesităţi funqion.ale şi pe de altă pa:ne tradiţiil o r arhineononic·e locale.

intrării. Partea esenţială a a·c eswi program asigurarea unui
spaţ iu sufi.cient pentru adăpostirea vehiculelor ş i aniimalelor
ş i pentru dep ozitarea furajelor co.aduce la o soluţie adecvată În primul rîrnd cerinţelor şopronului.
Nu ne poate păr. ea, În consecinţă, ânnîmplătoar-e asemă
narea - care merge pînă la detaliu - a ranoşelor din Moldo.v a, cu hambarele (şoproanele) ri1dicate Între anexele un or
caistele din Tran·silvania În a d oua jumătate a veacului al
XVIII-lea30, la Bonţida, Ră scru ci , S1napul, C isteiu de Mureş

etc.31.

Intr-aidev ă r, analiza arhitecn1rii unui hambar cum este cel
de la R ăiscru ci , reluînd, pmbabil modelul din Bonţida, poa.t e
dezvălui analogii surprinzăr.o.a r. e cu tipul rat oşu lui.
Ma,i înuîi, trebui•e precizat că termenul „ h a mbar " de iorigine ttwcească, avînd 1sensul de depozit pentru gl'Îne este mai

puţin

potrivit pentru desemna.rea acest·or construqii decît
cel .de „şopron" (de la gevmanul Schitppen) 1ndicînd şi un
spaţiu .de pmtecţie a v·e hiculelor (ic.are, trăsuri).
Termenul „ş an.drama", În ca·z ul ramşelor, nu esue decît
eohi1valentul, de prov e ni·enţă turoeas că, pemru „ şopi<on" 32 .
Este cert că hambarele castelelor transilvănene am intite aveau
ş i mlul de şopma.n•e. Ne-o conifirmă şi con semnăr ile documentare. Intr-un urbariu din a nul 1764 al domen iului Bonţiida33 este menţionat, Într.e alt.e anexe, În ap11oipier·e de gră
dina de zarzaJVat a curţ·i·i „u11 hambar vechi de piatră şi c,zră
midă, pe
,~ar panta

stîlpi de cărămidă, avîml 1-m acoperiş de şindrilă cu
de brad". In continuare, se prec iz.ează că „partea
de jos a fo losit drept şopron de trăHtri " . De altfel a.rhj.rectura h ambarelor din Bonţida34 (fig. ~ şi Răscruci, Încadrabilă stili•stic barocului nîrziu transilvanean cu nuanţe cl as ici.st:e, de şcoală clujeană, este cu deoseb iDe adecvată acesuui

· · d'111 caram
u
u
· d e piatra
· u
scop.l
P an u 1 001J11strucţ1.e1
1'dU
a pe f·un d aţ 1.e
de la R ăisc ruci (fig. 6) este un dreptunghi alungit (.raportu l
dime111siuni1or: 1/ 2) desp ărţ it în di11eqia laturii lu ngi În trei
oompartimeme, prin inr.ermediul a două şi ruri de stîlpi de
lemn. La capetele diviziunii centrale erau praicticate do uă
largi intrări, închi1se cu porţi de stejar (4,10 m X 3,20) aflate
faţă în faţă, pe unde pătrundeau carele şi trasurile (pard ?seala era din p ămînt bătut). Vehiculele intrau pe una dm
laturi J.e scurte, d escăI·cau succesiv cerealele sau furajele În
~ompa:rtimentele diJ1 ~reaipta ~i Adin s t~ng.~ cel.ui cent~al. ..~i
ieşeau pe latura ·opusa, sau ra111irneau 111 mtenorul clad1n1,
u111de erau a d ăpostite. Inneriorul era ventilat şi lumi1111a t printr-o serie de fere stre m i·ci zăbreJit,e dispuse la intervale egale
pe laitu11i•l e lun.gi. GreutaT:ea şarpanuei ma.sive su sţi:nînd Învei ilmarea de şindrilă e.ria suportată de zidurile groase (73 cm),
întări•te în imervalele dintre fere~me prin stîilpi de z idărie
pute rni1ci de •Secţiune dreptunghiulară . Aceşti stâlpi av·e au d e
asemenea ro lul de a crea spaţii de depozitane specia.lizate,
după cum rezultă şi din inventarul domeniului , Înto cmit În
1825 unde este d escrisă „ ş ura mare": „ Ptirţile Laterale Între
stîlpi'i de zid . . . sînt coşniţe pentrn ştiitleţi de pornmb, la
care partea ex terioară este din şipci (leaturi) iar partea t~e
jos din scînduri de brad li cea. c0năimtr~ la fel'.' 35 . . f,>.copenşul în do uă ape, cu panta rapida, cu fnng.e n ş 1 pinion este
cunoscut în arhitectura trans ilvănea n ă din a doua jum ă tate
a seooluluj al XVIII-iea, dar devine ,b modă" spre sfî1,şi
nil aoelu i. a . şi seoo l dup ă ce dulgherul Anton Dberla•cher (care
30 Ră spîndirea acestor constru q ii se nurnă:ă prin~re rez~iltate l e m ăsu
rilo r luate de guvernul de la Viena, de bun a ea ma l?urt1ncl. amp1enta
preceptelor „absolutismu lu i lumin at", m ăs uri ~1enit~ să 1mpuls1oneze ci.:1tura raţional ă a pămî ntului , a unor plante m ~ 1 puţm ~ u.noscu.te e ~c., i::inn
înălţa rea de „eclif icii necesare invent.amltti şi pro411cţ1e1 ~g~1,c;ole , difuza rea cărţilor şi manualelor agrotehnice etc. (Istoria Romamet, Ed. Academi ei R.P.R ., Bucureşti , 1964, vol. III, p. 794).
.
.
~
,.
3 1 Această co relaţie ne-a fo st indi cată de prof. , Vasi le J?raguţ ; 11
ex primăm cu acest prilej mu lţU1~1irile. noastre pentru mtreaga 1ndrumare
aco rd a tă în elaborarea prezentuhn smdm.
32 Acest termen era î ntrebuinţat în Moldova ·În secolul al XIX-lea
şi pentru a desem na prelun~irea acoperişului prăvăliilor .orăşeneşti~ sat~ ale
hanurilor la drumul mare, 1n scopul de a .ere~ un spaţlll de } egatura cu
exterio rul (N. Icirga, Negoţul şi meşteş11gurile m trec1.1wl romanesc, Bucureşti, Minerva, 1906, p. 124 şi H. Ţ~odoru'. op . cit„, p. 5~). . _"
.
33 Biblioteca
Filialei Academ1e1, Cluj, „Arhiva ISto ri ca , co le cţ i a
Urba ria et conscriptiones, Fasc. I, n:; 6, p. 1764. .
.
•
34 Nu e s ~e sigur, evident claca h~mbarul 111ve n ta~1 at „111 _l764 este
identic cu cel păstrat pînă astăzi . Oncum , planul sla~1m pastrate -:
con struită din do uă pavilioane intersectate urm eaza, rn mare, acelea ş i
prin cipii.
.
. .
35 Bibl. Fii. Acad. Cluj, co l. Urbana et conscriptwnes, rase. I/ 15,
·1s25. Actele privind materialele de co nst ru qi i ori ginare provin din
ace la ş i izvor.

36 C f. M:u git 'Nagy, Unele aspecte clin istoricul construirii palatului
Banffy din Cluj, „SCIAU, 195'9, 2, p. 111.
1
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Fig. 15 .
R atoşu l de l:i. R ug in oasa (fo to H.
T e doru)
Fig. 16, 17. - H a nul de la Şe rb eş t i (fa ţ:t d :t
sud ş i detaliu fere ast ră )
Fig. 18, 19. - Ha nul din Roznov.
Fig. 20, 22, 23. - H :t1rnl de la G ura O rb:cuJui
Fig. 2 l. - Conacul din 13 uhu şi , po:i. rt:t
Fig. 24 , 25. - Co rni şe l e h:i mbarelo r din Răs
cruci ş i Bo nţid a.
Fig. 26, 27. - Go rn i şe l e ratoşe l or d in D răgă
şe ni ş i Şerbe ş ti .
R :i.ro~ td de la B ă l ă n e ş ti
ş i faţadă , re vcleu a rh. Şt. B al ş)
30, 3 1. - R atoş ul din Săve n i
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31

Contamina,r.e.a cu tradiţia arhitecturii ·c ivile din M o,l dova
se Într·e vede 1aiuÎt la Dră.guş eni , cît ş i la a lte hanuri: Gura
Oribi1cului, Şeribeş, ti , R,ozrnov, I3 ă l ăneşti euc., Într-o contragere
a dr.eptunghiu.lui plaJiliului, ale >Cărui prOJpo rţii nu mai sînt
a1lWllgÎ'ne, c i 1se a propie mai d eg r aibă de acelea aJ,e aoinacului
baiere c din seoolul al X V II-lea. Acoperi1şul hanuril•or din
M0Ld101va este, tot sub inif,] uenţa tradiţiei lo cale, mai puţin
În1alt dedt cd al hambarelor, ·ceea ce mo1difică oa recum proporţiik arn~amblului. In ·sifcÎrşit, deooiraţia aThi,t· e otur.al ă devin e
la ratoşele di~1! MoJdoiva mai 1no der.ată, reHex specific p rocesului 1ob i1şnuit de pr<)Vincializare a unui f ernomen artistic.

pective. În acest sens se cuvine amintit ca, 111 unele l ocaili taţi
unde emu rato1şe, se ţineau bîlciuri şi tJÎrguri: 8 bîlciuri p e an
la R oman, 2 la Tupilaţi, 1 lia Bă rgăoani (lîngă B ălăne ~t i),
1 l,a Tr.ilfoşti, 12 la Săveni . .fo plus la Buhuşi şi Săveni se
•
' 111
' f 1'1ecar.e saiptarnuna
v v ' v 45 . D.a r' tJoat,e ace:-1tea nu exo Ju d
ţ.~nea
lllrg
posibili.tauea une i destinaţii a primelor ratoşe - le--am numit
pe oele de La Dră.guşeni ş i Tupilaţi, p oate ş i cel de la Ru girnoaisa - a:p 1101pi ată de a s taţi,ilor de po ş tă.
Esne ga«eu, desigur, de precizat m 8-tmentul ·c are a marcat
debutul p mgna.m ului ş i pa:niului arhineotural al rano1şului în
Mo~ldova. Pri o1r ~ta1te.a cr·edeun că aparţine fie .rano.şului de la
Dră1gUi~eni unde motivul stîlpilor este mai acuzat, fie celui
de l1a T up ila.ţ,i un1de pmpor,ţiile .d reptunghiului planului sfot
mai a1pmpi1ane de ·cde ale modelului, ad i că han urifor din localită·ţile menţi101n.a te pe ha,rta poşta l ă a u s tri.acă din iper.i1oada
oc up aiţi 1 ei 1788-1791. Este posibil ca modul de sublini1ere a
intrării, printr-un fronton triunghi1ula r, pe ca.re l-am Întîlnit
la TU1p il aţi şi pe care nu-l r1e gă s im ca atar·e la alte rar.oşe (la
Dră1 gu~eni este un sim plu rezalit) să fi expirim at to cmai si tu aţi1 a de s, naiţ1i1e prin cipală a edificiului. Se po,ane obiecta că În
·ceil1e mai mu1te din Lo,oa:lit ăţ il,e i111d i.caue din ha nta aiu9tir i1acă nu
se cu111osc hamuri. D air În '00111diţiil 1e Sn car,e Rioma111ul a fost
sediul aidmini·str.aţiei milita·r·e a ustriece pîn ă În 1790, iar apoi,
pîn ă la fine:l.e oonfli.ctului, 1sedju] ·u nei ,aidJmin. iistraţii civi1e
suiborldonane guver.nului Galiţ~ei, drumul oa·1'e ·urnea Gal:i,ţia cu
R'oman ul şi oare treoea 1obişnuit prin Dră.guşen i şi T upi.Jaţi,
dev·e nea de~s·ebit de im p ortant, :ar ridicarea Ît11 cele două sa.ne
a uno.r dădi 1 ri pentiru schimbare.a ca ilor de p o.ştă ş:i pentru
od:ilma călănmilor nu p oate :-1urpr.inde.
Nuanţa polon.eză sau ucraineană a termenului „naino1ş" es•t·e
cr ncă un argument În acest sen s.
Impr,ejumrreia i snor;iică a admiini1stră1r:i, i M o,ldio1v,ei Între 17881791 de cătr·e imperiia.'li nu e te des·i gur, prin ea Î111s,ă1ş:i, edifiioa;nooire în p.ri1vinţa proven:ienţe.i meşteriloir condu:că1to-ri a,i
lucrări.lor. Am văziut de a Lrfel că şi În Trans.ii1van.ia .a.rnexelie
r1 eşediriţdo1r nobili<tr1e era u i·id.i1cate sub î.ndruma:rea un100- me·ş 
t«~lfi a.u:stri1eci prn ven~· ţi din ambi1 anţa Eu110pei cenuna1le. D e
al nfd, oorrnducătornl aJcluni111iistraţi1e.i civile În timpul iocuip aţ iei
auJSt· r~ece, deci cel -că ruia îi 11evenea sarcina supmvegherii lucră
r.i1or •e di1li·na:re, e.ra un moJ.dovea:n, Manei Mihialiaiche. O ri1cu:m,
t ipul haunbardor trianisiLvă.nene webui.e să fi fost cu1110.scm În
ep ocă . P .rieluairea unei s:oluţii care cir.cula În mod frecvent
fii111d ,Ja modă" Întir-'O zonă a Tr.a11tS!ilv1aniei cu care M oldova
av,e a liegă ruri , îinr-o peniioadă de 01ri1ent1are g1e111e.nailă spr·e Apus,
parie 'Î n acest c1ontext, fineaiscă .
Modul de oonM.rucţie asem ăn ăto r ş i aşe~a:ma ri,t1m1ca a
raicoşe1o·r cu pasaj pen'tir'll vehi,c ule indică p e de 10 parte 10
ini~i:atiivă cent1r.a1li zată (a d omniei sau a Divanului), v eni111d
În mnmp~in0.1t1ea .În,lleneseloir maTii fouda1ităţi, Î•ar pe de aJ1tă
parte, rdati·v a simuhanei1t,a te cronoliogid a aic esto·r edificii
pe cane, în 1UJnma da·telo·r anterioare, le-a.m s·i1tua În u1timul
sfert al veacului al XVIII-le.a (fioarte prohabil <În llllitimul 'Său
deoenii u) ş i în prirnde d ece nii 1ale s1ecoilulu i U111m ăi1ioir.
T ipul de rato ş pe ,c.a.r,e am rncercat sa- 1 prezerntam mai
SUJS prin innernnediul ex·emplairiefo,r de 1a Drăguşeni 1 şi T upilaţi , deşi fioa.r.te ră sp~ ndi·t de-a lurngul unor dru muri impnrtainte pe 01 ariie maire, nu estie 1uni1cul tip d ezvo.lt.ait În Mo ldova
J,a finel e veaicului al XVIII-iea şi Începutul cdllli u11măto r .
EX:i•S'tă şi hanur.i fără weoer·e interi1oară pentrn v.e hicule, mo1dificat'e ,de pJ,a.n 1oe an1trenează desigur şi metaimorfoza stru<:wrii de1v.a.ţi1e.i. Aceste 2 cat,ego·riii - ou varia nte şi tipuri intermedî,are - s•Î nt deajuns de di1sti.ncte pentru a reda.ma o considerare separată 4 6.

1

Problema difuziunii modelului, strîns legată de cea a origiini·i meştedlor, ră1mîne dc.schi,să 3 7 . Densitanea că il o.r de com unica.ţie cu Tran silvania, siinuaţi a privi leg iia tă de w n ă ·de graniţă, fre cve nţa hanurilor ar indica ţinutul Neamţ drept regiunea î n c are t ipul . mnoşului a fost daborat.
Etaipde innermedia1;e de transmi.si,e a prouoit,i pului rămîn
însă nes:gu1«e. Probabilă esne filieria Bonţiida-Răsc rnoi (unde
era şi un han) Gherla-Bi striţa-Suceava, adică străve
chiul „drum de sus" , oonuinuat ap .i de făg.aişul „d1,umului
Sucev,ei" de-a lungul vă!.i Moldovei: Dră. guşenu-T u:pil1aţ·i , iax
de a.iici s1p1«e Piatra ş i Rioman. Gherla a fo:-1t un cen tru renasce111ti1s1t imp ortant, a cuno· cut o fază barocă d eosebit de car·a·cteristid, unul din me,şteri.i cei m,aii s·o liicita~i ,ai barncului tfrz iu de şcoa l ă clujean ă, }nsef Leder, oare a lurnat ş i la Sînpaul,
fiind ori1ginar d e aici38. De aisemernea Gherla 'e ra În continue
rnlaţlli cu l\fo,~dova, prin in termediul negusnori!K)r anmen.i 39 sau
al l3i1str iţe·i. Dar se.w lul al XVIII-lea este, am văzut, ep oca
în care vechiilor re1Jaţii 1ou Tr·a1111s·i1lvam ia li se supmpune orientarea mai 001Hecv.emă a p o·litiicii ,e xterne a Moldovei către
AustrÎ'a, care, a.vea, la rîndul ei muluiple interese 1În a·cest
prind p.ait - !Între a1ltde s:prijini1«ea „unei importante emigra-ţii
d e me ştJer·i, agronomi, m edici, spiţeri, arhitecţi şi constructori de vase"40 (s. n.).
Exparisi.unea ecornomi1că a Austri,ei a cunoisout unul din
punctele maximale în chi.a r perit01a1da - sntrtă, este adevă
rait - de owp aţi1e aUJstri:aică a 5 judeţe din Molidova (Suceava,
Neaimţ, R1oman, Bacău şi Puma) În t~mpul războiu.lu~ rusoaustro-turic din 1787-1788 1791-1 792. E·sne rei111aiuoa:biJ
faipnul că În descri·e rea faoutk hărţii poştaLe a Mo,l do,vei Întocmite de au:s'trieci, figurează dou ă din Joca 1'i,tă ţile unde se
găsesc ra.noşe : Drăguşe111i şi Tupilaţi, prima, ·staţie s• ecundairă,
ia1r ia dollla, ·s taţ·ie principailă. Pe hartă Însă, desooperim şi aJhe
saJte ·sau nîr:guri .î n care as tăz i ' CUn'oaşte1n hanuri: Şerbe1şti,
:&oznlOIV, Buhu1şi, RuginoaJs:a41. fie d .austrie1ci.i au găsi't ratolşe
la Dră.guşeni, T upi.laţi sau În 1celda.lne centre, fie că le-aiu
corntn1it .sau au ipus să le CI011S'trni.asd, fie că pur şi s.in1plu au
conse!11ll11a1t importa:111ţa loc.ali'tăţil1or r,e spectiv1e, menţionar.e1a
lor p e o har,tă a staţi•i1lor d e p oştă ni. se pare se mniifi cati·vă
pentru des tinaţi1a iniţia1l ă a r.ato1~efoL Desig ur ratoşele nu a u
fost exclusiv Ş'i ipernnkl.nent staţii de poştă. Chi1ar fo 1818
mulne din locaili tă ţi,J.e lJJ111de s·e aflau Pa:uoşe lipsesc din co ndica
de men~ihtri '<li 1ui Sca.rlat Ca1lima1chi4 2 pentl'U a reapare· apoi
pe hă·rţile poşta.le ale lui Gh. As:achi4 3 şi Fili1pescu-Dubău 44 sau
în h a:rua rusă de la 1835 . .funcţia mnoşelor .se va fi diiv1ersificat ŞJ va fi favorizat activinauea neg•oţului În centi-.ele te~-
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37 Es te dificil d e acceptat opinia
neargu mentată du pă care
ori gi ne a ratoşelor ar trebui căutată în Asia Mi că, Balcani, sau Dobrogea
(fstoria artelor plasfice in f!.or:;â~1ia, voi„ II,. p. ~33). S:el_:: cîreva exemple
cunoscute de hanun turceşti fara curte mtenoara prez111ta diferen ţe notabile în . raport cu ratoşe le (ferestre pe o s i n gură parte, sistem de acoperir:
n1 bolţi în cruce, o singură intrare dispu să, în gene ral pe latura lun ga
etc. ). In plus ele sînt toate datate îna!nte de ~ec . al XVII-lea (cf. Umit
Serdaroglu , Han.ul de pe dru1Ţ11~l Agm-Kemaliye, Arna:iut lf an,_ Extras
.din Keban Pro7rct 1969 Awv1.es, METU Keban Pro7ect 1 uuhcatwns,
Series I , nr. 2).
36 Margareta Benkă, Castelul din 1-T odod şi imele co nsideraţii asupra
arhitecturii barocul11i în Transilvania, „SCIA", 1966, nr. 1, p . 103.
39 N. Iorga, Istoria come rţul1.ti, voi. II , p. 24.
40 Ibidem, p. 67.
41 Mihai Popescu, J-l cirta a cinci jude ţe din Moldova ocupate de
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Prima ·C<Ute·gO'ri•e a riatoşdor - cu paJsaj pe11'tru vehkwle cuprin!de hairnuri aise mă11'ătioare ·c a plan icu ode ·de la Drăguşeni
şi TU1p.i·laţ.i, oonstrnite fie diin pi:aitră nereguia:tă de ca1ri1eră, fie
din cărămid ă, fie .d in o01Inbi1na.rea oerO'r două maneriale, dearsupra unO'r becimi de piatră. Se deosebesc doar prin forma aicoperişului - cu sau fară pi111.i1on ş.i foîrngere de pantă, În două
sau panru .a.pe - care su sţi1111e Învdiit oarea de şiJ11dâl ă. şi ,er!~
pr·e'.l!en·~a s·au ab s'fmţa unei camere ma.11tsa11da1te d easupna '1!11tran1.

Attstria 111 timpul războiului dintre Turcia, R usia şi Austria, 111tre r111ii

1787- 1788- 179 1/92, „Revista isto ri că ro m ână" , 1939, IX, p. 280- 282;
Idem Războiul Austro- Ruso-Turc intre 1787-1792 , ln Principatele Român;, „Co nvorbiri literare", 1930, 63, martie, p. 337- 362 şi aprifie,
p. 443 - 461.
. .
.
.
, .
42 N. Iorga, Swdii şi documente privitoare la 1stor1a rom.am/or,
Bucureşti , 1910, voi. XIX, p. 94-127.
43 Gh. Asachi, Cartea poştală a Moldovei, Iaşi , In st. Albinei , 1847.
44 Fi lip e scu-Dubău , Carta poştală a Moldovei, 1854.

45 D. Frunzescu, Dicţionaru topograficu şi statisticu altt R omâniei
precedam de geografia şi statistica ţerei, Bucure ci, 1872, p. XXVII.

Vom sublinia acea stă distinq-ie ş i terminologic, menţin : nd termenul
nu mai pentru dese mn area co nstruqiilor din primul gru p.
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De dimernsiuni -ap maipe idenni•ce cu hanul de la Tupila1ţ.i
'e•ste ratoşul de la Ruginoasa, situat Î.nitre două uîrgur,i În dezvokar·e I.a sifî1işi:tul v•e acului al XVIII-lea: Paşca ni ş.i TîrguFrumo·s, pe „drumuI laişilor " 47 cair1e se desprindea din „Ca:le1a
Suceve.i", fă101nd pfauz iib.il ă o m:i1g;rar>e a t.iipului· t'ot din z·o1111a
-- lim.it110lf ă - a T ran.si•lvaini.ei. Satul era s.Î'tlrat Într-o .1»e.giu1ne
d e intens comerţ de vite ş i la s fîr.ş in1l secdului al XIX-lea
-este 'C{)l11Semn;ait aici ş i un al dojlea ha'll, de bun ă seamă exis·tent în.ainte 48. Hanul mare din oentrul R'lllgin o.asei se a.flă În
ap mipiie.11ea mur ţi.i bo:i1ereşti a fa1111iliei Sturza. Similiturunea planimetrică cu han.ul de la T u1pilaţi est·e vizi bilă şi În deta:şa
rea dară 1a z101nei .r ezerv.a.te căl ă.NJ1riLor de cea c0inespU1nză uoa[ie
„1şa111draimaJei" (de s uprafaţă ma i m i că deoît I.a Tupilaţi) zonă
identificabil ă dup ă .feresitrde d e •t ipul „meter ezelor" sau mai
·de1g;naibă a1 „g.uril•o1r de aeris.ire" praicti·ca.te a.deseori l1a ham-baJfle . Di:stribuţtl1a .înicăiperilm trehui•e să fi fost anal oagă cdei
de la Tupi l aţ i (da.ir În ordjn.e i.rrnersă): la s~În:g1a intirării:i de la
est, •sal•a oonmnă, camera hangiului cu soba (pentru pl•ită probaibil) şi cîrciuma fo dreptul căreia se afl ă intrarea - din
1nueriio.r - la pivrniţă . în .dJ·.e apta .in trării ·eirau pmbahil „că 
m ă ruţele " (fig. 12). Elevaţia faţadei principale, păstrată Într-un desen (fig. 9) prezintă un pridvor cu arcade în mîner
de •COIŞ descă·roatie pe nrei snîlpi de piatră . Aoes•t priidVtor cu
_f1,zi10111101mie g;r1eo•a:ie a1d ăug1at p oate ulner1io1r, devine se pa!Ce,
caracte·ristic în sieo~lul al XIX-iea rato1şului, după cum se poate
·constata şi din imaginea „ Ratoşului lui Bal ş 49 (fig. 10), unde
_pridvorul se nmnsformă Într-un 1p0irtic Înconjunîrnd cl ădirea 12,e
toate latu.rile. Rezalitul, care marca intrarea la hanul din Dra:guşe.ni, rie.a.pa[1e I.a hanU1l de la Ruginoasa şi term:inaţ.ia sa
dreaiptă, ,qonfi1rmă p m :te faptul că şi acoiperişul a.cestui hain
avea la O'f'igine coama te şită la capete.
G alur.i1lre cu de1ren Uin a.irc frî111t, p.raoticate În timpaine, C?!l1·stituie pnoibaibti1l, ·Oa ·şi „,aibsiideLe jo.a.se"SO de pe faţa1da V•eSVJca,
moidiifid1ri int1r:oduse probabil În p erioaida mfaoe1ri:i În sti1l neogo1ti1c 1a fosuului conac Sturza, rp e la n1ijlo cul V·e acului triecut
{fig. 15).
R evenihl1d În ţinutul Neamţ, la Şerb eşti, sat aflat Într-o
:zonă de colonizare transi,J . vă ne. ană51, la j1
u ma t.atea di s tanţ•e i între
Tupila.ţi .ş i pja;tna Neamţ p e drumul Pi awa-Fooşani foarllie
important deoa1rece I.ega „ Ţ aira de Sus" de „ Ţara de Jos" şi,
de .airemenea, d o u ă rngjun.i „desichi.se" econ1omic ( depre51Î'unea
Neamţului şi cîmpiia ieşeană) - întîlnirn nu departe de c on~
cul Cantacuz~nilor din seoolul al XVII-iea un alt han, asernan;ftnr n1 .oele desc11i1se p înă aicum. R1eg.ă.s im gangul c·entir.ail (mai
l·airg de·c1Ît comp.airitime:ntde latenale) , cu ceJ.e două intirăiri rerminial!Je cu 1a11c subî!l1ălţa:t (una din ele z idită uherieir) , gang
rnă.rg;in~i't .de •ti;e.i .încăp eri ,spre ră să, rit şi de dollla 1
sp1f'e a.pus
- oîiiciuma ş.i camera hall11giului - , uln~mele .încadrînd scara
către beci, care porneşte din gangul central (fig. 14). Şan dr a
ma'l!ra .este r.edusă re a dirnens~iună şi liipsită de st:îl.pii .intreir inri.
Fereisnnelie cu şp a•leţ ii ·e vazaţi către inuerior, după un s·iis tem
fo"1!rte vreohi, perpetuat ·ş•i IÎn ac·eaistă epocă, sÎ:nt termin:a.te cu
un ,a.irc de săig.eată mi că, cu ancaidra.menne de tierncui.ail ă ce
văides, c efortul meşite mlui de a pt'elua un n110Jtiv tipic pen nm
barocul tran silvă n ea n (întîlnit la Răscruci şi Cisteiu de Muiieş): •aPcul ar,e chei.a ş.i nai~terile ~ubliniate prin imita.ţii de
bolţari rea.lizaite din tencuia1lă (1oel de la cheie În formă de
pan ă) . Rusti•oitz.area ş i ,111e,Înţelegeuea motivului sînt do•v edi1te
1a Şe11beşti de faptul că fomn eJ.e plate din terncui.ală, oa1ne s1.1ib1"111iază n.a.şr.eirea arcului, si~nt cobo1r1Îte muLt mai jos de a1cest
pu111Ct (fig. 17). Stîngfoiile meşremlui Însă, depar:e .de a prejudicia ansamblului co ns trucţiei, îi sporesc expres1v1t~tea . F~
ţade.Je sîn t r~tmate prin ·ohi~nw•tul sistem al panounlo1r del.1mi•na.ne de pi.laiştri drepţi, parnomi ca.re auci SLnt dreptunghiulare, ca La T Ulpiila.ţi, rnfle·cUÎnd a~a cum 1arătaim mai 1nain tie,
un p11ooes de c! Cl's i1ciza1re a formuJ.ei, o s imp l~fica1·e tipi1c prn-

v inciail ă ( „prnvi1n cia Liza:re" a unei airte deja provincia.le).
A·oeeaşi „dasi1oizane" faţ.:=t de exemplul de la Drăg uşeni sau

de mod:e:lel1e tmrns·i.lvăoone se penriece la cor:nişă (fig. 27), akă
tuită nu1mai d:n p roif.ile drepte. Gurrii1e de aieri1sire a podului
- m mibiice, sîn1t aisem ă1nă1 to1a.r•e cdorr de 1a Tup.iiliaţ.i. ltema:rcăm
şi aJdaio1S1ul unei uşi la şandr·aima, exprimat vizibil prin îm:reruperiea pi1l1aisnrului c·0i11espunzăt:01r În faţadă .
OohO'l~nd pe drum ul 51pi-e Viatm ş i În oontinuaire către
Bacău pumea fi ântîlni:t Încă ·a .mm CÎţÎva ani un mair•e hain
(18 x ,29 m) La R oznov, Jio1cafoart·e economic prospera la finele
veac ului al XVIII-lea, făoî1nd parte dintre d 0111wniile l o gofă
tului Nicolae R oset Roznovanu 52 . .în plan, se putea observa
rieduoereia şa:ndramaJ.e, i - ia ·că rei şai11pantă se spr,i·jiiniea pe snîlp.i
de lemn - ip.r in p.rdung.iirea 1ncăp e.riiorr de~a lung·U1l Înt·regi.i
kLturi de noa·td-v,est (diin1tr..iun.a din ac,este înduperi, p.11obabil
drciuma, se oobora în beci), reduoerie comp en sată prÎJ1 lăirig;i
r.e a spaţiului de treoeue iaxi1ail (fig. 18). ToMe intră 11ile, 1n
af1ară de oele afl.a:te 1a oapetel.e gangului, Înt ada.oouri . Ciuda1tă este a;par i1ţia un1oc ferest_r.e ză breli:te şi a unei inrrăll'i
foarte Largi, ,a mbele cu arc s ubînălţat, pe unul din z~du nile
Î'flueri:o1ar•e m ăirgin.irnd şan1d1-.amaua, .indicîrnd p oate diesti1naţia
de cîrciumă .a încăperii alăturate (asitfel ·s-air eX!pliica şi lăr
gimea desc hi·derii uşii) di.n care plllte1a fi supliavegheait ~nterio
rnl ş1a.nidn1a.maleii . Remaircăm ş i .guriLe de 1aieriisi1re, pe faţada
rnd-,est. iin devaţ.i1e, sie de•taşa aoopei;işul impunător, ~n p ainru
a;pe, ou faiÎngieri de pa111'tă şi coama .t1eş.i:tă, prev ăz ut cu lucarne
(fig. 19). AcOlperişul a fiost prelu111gi1t mai tîrziu , deaSU1pm urneia
diJl1 illltifăd ş·i sprijirnit pe şai~e S'tiÎlpi de lemn srrun.ji.ţi , cu
socluri de zid, defin~111d aisitfel un pridvor deschis, oe evidenţ iaiză oa şi fa hainul dim Rug~inoaisa, părăs i.rea, în cur.sul secol ului al XIX-lea, a raparenţei fortifi oaue, ge111eirianc de cerinţe le rdefornsitv„e. COJrn iiş.a, .a.tJÎ1t oît s·e po.ate di stinge, s.e as· eamănă
cu cea de la Şerbeşti.
H amtl de la Gitra-Orbirnhti se ,aif1lă pe a1cd1a.ş i dmm de
],a Pia.tna lra B.aioău53_ in pl1a.n (ifig. 20) 1oibse rvă m oa şi la
R1oz111ov, prdungÎirea â'rncăperiLoc pe lunrgimeia unei l.a'lluri
întnegi. Şandramaua O'cupă î111să a ici Întirieg sipaţiuJ răimas,
ş_arpanta fii111d u sţinută cu ajutorul unor tă l~i de lem1~. Ţoate
fere snl'eJ.e de p e la1t.ura clie no11id-·e t emu !1(11 oolflls~omţa, 1a
orirg.i:ne, s.im ple guri de aerisiire. Hanul ia fost conrsldenat ce]
mai veohi din acea.sită se.rie54 . Este Înrsă destul de g;reu sa
concep em d ez,v,c~J.uarna arn1oaidramentului porţii.or iin·tirării pentru a nu lua deoîit un si111g1ur .ex·e mplu - , de La folrmla
st.îngace pe aa.r1e io înnî.Lrtiim I.a O ribic La formeJ.e elaho:rate de
l.a T up iIa ţi sau Dr ăiguş.e111i.
Ancadramentul pmţii de l,a Oribi1c pa:re o 1aida:ptaii-.e rustic izată a arn1.k1i porţii oon<11rnlui din Buhuşi (fig. 21), 00i11·Struit în 1800 de vel aga Toader Buhuş•Î , sau de ma.ma .sa
(ceea ce .ar co nsti1tui ş i un element pentru . ~tare.a · hanului)~
iar arhitectura hanului - o încercare de 1m1tare a hanulm
din Roznov, avînd în vedere forma acoperişului În patru
ape cu foîrnge.r11de p antă ş i coirniişa (fig. 22, 23).
Pe de o partie e v;oluţia în. p!anv a sp a.ţiulu;i şan91ia:m:al1ei,
pe de alttă parte evoluţia cormşe1 cat~e o ~r?f1la1~ra simpla,
s•evie.ră (vezi fig. 124-27), de nuanţa d<11~11o!z1a111ta ~a ha1nur·ile des!Crise p înă acUiITI, pr1e1cize,ază crndeim ş1 . 'suooes11u111eia lior
crnn01l1ogică in 0111dinea expunerii noa.sure, ul.tJ1mtul, cel de la
Orbie, datÎ 111d probarbiJ. d in prea.jma airnului 1800.
V oim examina p e s~u!'11, ţn co1111;iin~iaire, un g~up vde h.anu:.i
caire a u ca element driism1nat1v o 1noaipere destmata od1h111e1,
cu deschideri multe ş i Lalig,i - 1pentru V'entiLarea Ş:<li11.9tr.amalei,
di spu să deasupra intrării55. Acest .accent reprezinta, P?at7,
ampli.fi.cama rez,ailitufoi Încununait cu friontoln de La Tupdaţ1.

1

1

î n 1803, R a znovul era al vistierni cului Iordache. Roset, iar locui210 Jiudi d in ca ~e 40 s t r ăi n i „sc utiţi de î n s u ~1" se ocup a'J cu
"luc'm pămînwZui, cherestea" , avînd. „loc. puţin" ( Uricarnl, VII, p. 268) .
în timpul războ:u lui ruso- rnrco-austnac, du1 1787- 1792, Radu.can,u R ose t
s~ rve~ te drept că l ăuză trup elo r lui Co bt_1 rg I~ 1~1tr a re ~ acestuia 1n ~~1 dova (cf. R:idu R o~etti , Note genealogice Şt bi_ografi ce desp~e fanu lule
Buhuş şi Ro setti (foş ti proprietari ai n;oşiei Bohotm1tl), extras dm .''Analele
Acad. R omâne" , II, t. XXVIII, Mcm . Seeţ. Ist.! ~ucureşn, „ln~rnutul de
arte grafice, Gobl. 1906, p. 20). în till!pul aceleaaş1 cam_pay111, 111 toa mna
anul ui 1788, o parte din trupele auswece a~ fost ca rt1rt11te I ~ Roz_n oy
(Mi hai Popesc u, Războiul -!1-.1tst~o-R us~-Turc, m tre 1 787~ 1 792 111 Principatele Române, „Co nvorbm literare , 1960, 63, m arne, p. 337---:--3~2) .
53 Satu l aflat la „gura" v ă r sarea p\ :ului. Orbie în B1stnp,
men ţ i o nat doc umentar ultim a dată în 1742 (E. D iaconescu, op . cit„
p. 83 ) este in clus ulteri or În raza d rgului Buhuşi.
54 Istoria artelor plastice în România, voi. II, p. 133.
55 Vezi ş i Horia Teodoru , op. cit„ p . 52- 54 .
52

to rii

V

E . Diaconescu, op. cit., p . 78.
48 Gh. Dem. Ursu, Geografia com1mei Rttginoasa, în „Asachi", 1884,
III, p. l 350; satul avea în 1803, 265 liu zi ş i 37 „srn tiţi de el î ns ttŞ /."
adică s tră ini (T. Codrescu, op. cit., v. VII , p . 277).
49 N . Iorga, Din tezauml de artă botuşăn ean , „l3CMI" , 1938, p. 11 ,
fig. 14.
50 H o ria Teodoru , op. cit„ p. 56.
5 1 Este semn ificativ numele satului vecin „ U ngura ş ii", sat ca re, ca ş i
Şc rbe ştii , a p a r ţi n ea banului Ilie Cantacuzino, avî;1d l 8 bresl aş L (Th. C~
drescu, Urica ml, v. VII, p . 261). De asemenea, m tr-o socoteala a nL_1m arului oamenilor angajaţi la cositul fln:ilui~ din ~~4 iu_ni e _1791,. ~par p~nnt~e
alte nume: Pante Ungurianu, Enach1 zat Be1anarwl1t1 , Vas11i Be7a11anu
(s.n.) t oţ i din Şerbeşti (Dornmente privind relaţiile agrare în secolul al
.YV!Tl-lea. vol. II. Moldova, p. 560, doc. 566).
47
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Fig. 32. - R :uoş ul din Săveni (clişeu DPCN)
Fig. 33, 34. - Hanul din Cîrligi

Fi~.

Un prim e~emplu 'e.sue ratoş1.tl de la Bălăneşti oaire, prin
p1an şi prfil foil.lma aoCY.p.eriişului se ·încadrează seri,eii RozniovOrbi c. Goluri1e fo1resnrelorr (sub influenţa oelio·r de la RoWio'v
sau Şerbeşiui) sîn t ne,rmirname cu un 1avc aiplia1lizait, dar în plan
au şpaleţi·i dub1u evaz·aţi - către exteri~).r şi inverioir. Caracteirul for·e,strdor încă.perii de la 'e taj, apropi1at de oel 1a l go.h.1rilor „Ratioşul ui lui BaJ1ş" construcţie de pe la mij101cul
ve.acuJui56 - paire a SUJgell"a fie O dJatiare m1ai tnrz.i·e a Întriegii
oonstruqii, fie - oeea ce paire mai p110ibabil - aidăugairea
ulterioară a oamerei de lia. eroj (f,~g. 28, 29).
In o:riice oaz, aoost dement reaip.aire la m:aire d.i nanţă la
hamtl din Săveni, fo ţinutul Boi1l0şaniilor. Hanul este mein'ţit0nat tî.rziu, într-'Un document din 185257 şi :t rebui1e să se fi
dezvoiltart: după înfiinţairna tJÎr:gului, În 181858. Lo·oaliitallea
este aminoiită încă din veacul al -XVII-lea ca popas
impornam $n drumul oe unea Hotinul şi Gameniiţa cu Oonsuantino1p 0Jul, treoînd prin Iaşi, după ce mai maintie fu~·ese
o enaipă ·a drumJUluii nă1tăiresc5 9 • Esne pI1oihabi.l că, neoesi'llatea
unui han fiin1d · impusă de ac,ti1vinauea oome11oi1ală să s·e fi
apelat la tipul pe at'Unci „la modă" în MoldoVia. L'ega'.otura
prin „drum mare" (ha:11na msă din 1835) a Botio Ş'anii1lor cu
Romanul ar explica, poate, fixarea asupra so luţiei de la

O s tructu1ră aipairte are hamtl din Cîrligi-Neamţ aflat în
aceeaşi zonă de i111te111Să oolon~za11e ca ş i Şerbeştii,60 La innersecţia drumuriLor Pwaitria-Tupilaţi şi Roznov-Girov-Th1gul
Neamţ. ConSJtrucţia prez.iintă, de asemenea, o încăpere etajaită

35. - Hanul din Tudora
Fig. 36, 37. - Hanul din Deleni (pl:tn ş i plan pivniţ ă )

deasupra i111ti-ăr.i~, dar a.re arcoperişul (în două ape) cobol'Ît
nrnk faţă de COiam.a a:eo.pe6şuh1i mare (în pa trn ape). T nansfom1ările ,5u1ocesiive ~ac ap110aJpe .de nerieou111Qsout clădirea,
doar din plan (fig. 33) putîndu-se citi vechea orgarnizare
irtneri1oa.ră ia hanului şi aooaJstia succeptibilă di, cuţiilor. Nu e
sigur dacă la 101r,igi1111e ha.rngarul pentilu că.ru~e şi t0Lace se
descrudea, oa şi astăzi, laneml cătr,e dmnmr.iie spre Bioteşti
ş i spre Tupilaţi La mtieJ.'I ecţia C~J.'IOllia 1se află hanul, sau dacă,
la fel ca 'Ş i ,),a cdel~Lne r<l't101şe, exi stM dou ă i111trăi1.·i diispuse
faţă în faţă pe l1atmri1
1e ,s1curtie, ,î111 aoest din urmă oaz Întă
periea de 1a no11d n~fiii111d altce1v1a deoît ve1ohea „şandrama"
- şopronul. Ipoteza ultim ă estJe :destul de prohabiJă, mai
ales că unele detalii de la interiior, cum ar fi micile ni,şe w
w-me de raftur i săpaite În ziduri, S·e ·ÎnllÎlnes1c la aproape ·noate
hanurile ·c u gi<mg mediiian. M oidUJl cum este dispusă 1soa.m, de-a
c urmezi şu l gangului, păr&rnd a oontrazi,oe aiooaSJtă iipOlteză, ne
face să presupunem că şi aici, camera de la etaj va fi fost
înă lţată mai tfrziu. Sala wmună era siiruată În dreptul
intrării de la ud, zidul de spăr ţitor, s ubţire, Între cele d ou.ă
Încăperi de as tăz i, fiind probabil ad ă u gat ulterior. Hanu) de
la Cîrli1gi esne im1ponant pen11lru că reprezintă tipul irnnermediar Între oele două aaitego,rii sus-amin1titJe de raitoşur.i:
cu spaţiu de ttieoere pentru vehicuLe şi fără spaţiu de treoer.e61.
Cea de-a doua ca.itego1ri'e deI1ivă e pare, .di,n p rima, vepirezen t~nd, .aşa cum s·e p:oatJe v,e:dea '1a hamel de la Tudora, o
reduceir,e a acestuiia oib ţin1Ută prin L~pri·1111area şandramalei.
Comparund pl1a111u:riÎle harrmrilior d e la Tudo·ra (fig. 35)
şi CîrLiigi, observăm că cel dimîi este obţin ut p11in decupa.rea
din cel de-al doilea a părţii „locuibile " (eliminîndu-se şopro nu1) , toata aceaisita par.te f""nd
11
1, nsa rastTl.Lrnata „111 og l"1n a .
Se pă strează v·estibu~ul, cu rol de rnsţină-to·r - la ria.vo~ele

B ălă!l!eşti.

Oricum, modelt11l de la Bălăneşti mferă UIIlele traJ11Jsform ăiri: diimensi'lllrni1e se amplifică (18 X 28 m), „ şandnamaua"
dilsprair,e În Întioogime, Încăperile fiind dispuse p e toată lun.g.imea latur,i for (fig. 30), i1a r coaima se p.relun.geş1le, la aoeeaişi
înălţime şi idea1supna !Lncăperi.i manSJarrdarte. .I magiroa v1olumului, or.wecu1111 sătrărcită fo'\]ă de oea de la Bălănie~lli, &e ci.lleşte
astăzi d eSllul id e grieu sub a1dăugiiâ11e În decoi11aţi1a arhi'1:1eomrală
aplicatJe la ~n1ceputul V'eacului al XX-1ea (fig. 31, 32).
56 Dată m „Ratoşul lui Balş " spre mijlocu[ secolului al XI X-iea considerînd porticile ca re îJ \\noonjură şi care reprezintă, aşa oum vom arata
în continuare, dovada unei influenţe - tîrzii - a tipului orăşe ne sc de
han · asupra soluţiei arhitectonice a ratoşului.
57 D. Furtună, lnfiinţarea Ttrg1el11i Săve ni, în „Revista I s torică",
An. I, nr. 1, ianuarie, 1915, p. 134.
5S Ibidem, p. 130. In 1803, „Sevenii a d-sale spatar Luchi" e menţion at cu „vite, loc puţin" şi numai 90 „liudi" dar cu 20 „breslaşi",
(Uricaml, VIII, p . 305).
s9 E. Diaconescu, op. cit„ p. 10 şi urm. şi p . 54-55.
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„Cîrligii , vist. Catinca l ancitlea" cu 43 liuzi ş i 4 bres l aşi este
În 1803 printre satele ai căror locuitori se ocupă de că răuşie
(Uricaml, VII, p. 272).
61 Includem în acea~tă catego rie ş i hanurile de la Erbiceni cunoscut
dintr-un document fotografic datorat prof. Hori a Teodoru (Horia
Teodoru, op . cit„ p. 52, fig. 12) ş i Trifeşti , în raza iniţi a lă.
60
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Fig. 38. - Hanul din Tudora (clişeu DPCN)
Fig. 39, 41, 42, 43. - Hanul din Cacica
Fig. 40. - Hanul din Deleni (faţada cu intrarea)

din B ă l ă n qr·i ş i Cirlig'i - ·al în.că;perii mansardane ş i care la
T udo,r a, obturîn:d ooriidon1l me:diain ce air fi putut servi de
ttie'Cei·,e penitn.1 veh.icule, 111eiali ze1ază d iar, oa ş i l1a Cfr,l~g1,
oomunioar,ea cu bec.iul, prin o bi şnui.na ca;ră cu wep·ne din
len111 de uej,air. O .altă i'Il'tTan:ie 'e d eschi, să l1a caip ătul opus al
gangului. La stînga vestibulului găsim „sala com ună " de
la Gîirlig.i des,chisă şi spre l1aimrn. opusă gangului (uşa de
c muni'Caţie spre v'esriibul a fo st ulte1ri o.r a s tupată). î n:căpe
rea, care a avll't p oate iniţi1al rolul de grajd, pr,ezintă un
şir m.!dian de u~ei snîlpi de ,l emn simpli, de seoţi'Ull11e oatogo~1ailă . De oeaJ..altă pa111te a gangului Înt dispus,e trei încăp eri oa11e oomun1i0aiu Între de, .aici aflî111du-s·e p oatJe şi
drci1um.a.
Des.igur, ca şi În cazul grupului B ălăneşti-S ăveni, ne
putem Întreba prin ce căi a ajuns să fie Împmmutată s·oluţia
de ila Cîirligi, de cărtJ11e meşrte1r.W. de la Tudo1ra, sat 0.1.fliat Înllr-'O
cu totul altă ia.rie geoigria1fireă . T 1do[·a, însă, siruam îrntr~o
rngi1une de inuerns comerţ de vite, era o 0siuaţie imp10\f'tal1'tă,
con1se rnn aită În hăirţ i şi documenue, a drumului ca11e un ea
ţinurtur1le 1I1ondice ,aJ.e B o1noşanilor şi Suoevei cu Riomanul şi,
impli1c.it, Neamţul la î111oeputu1l veacului al XIX-lea62.
Sim.iilititudinea uniorr soilt1ţi.i 1airhirnectutrale fo'll11e clăid.iâ
afl~ne 1n looalităiţi d ~SltanVate gieogirnfic În .aoeaistă perioadă
(prima pa.ne a seoolllllui ial XIX-lea) anestă, fă[·ă a exclude
eventuaJ.iitaiuea uno1r v1eri1gi ill1t·e!l.'medim~e, astăzi n1ecuno1scute
irntensiificairea ci11;culaţiei ·Î!fl'tire diverselie regiun.i prin 1:1elativ~
slă bi'fe a 'l.1111oa·1a c1iQ1'llre bairi1ei;elie •eaonomice.
Elevaţia hanului de la Tudora (fig. 38) este, la rîndul
ci, diferită de mo·a elul ob.i1şnuit. Acoperişul cu înivelirto1arre
de dra11ii·ţă, în p.auru 1aipe, cu h10ame, domioo prin dimensi uni masa zid ăriei. Panouril·e decupalle În grosime.a zid ă riei ,
pe oaire le-ann iobserv.ait l,a raooşele din pr1i:mul grup filnt to1t
mai puţin învelese, de f.iind îrrnDebuinvatie La Tudo,~ cu un
inoen.it rost decoirativ (iaioela de a îna.1ldr.a gioo1Urile). Toate
aceste p ai11tiicularri1tăţi 5e explică, p oate, prin intea.-venţia unor
me.~ner. i oaire au luar.at [n mediile armenieşci d1n ţÎnutuir.il1 e
B otoşan iilor şi Suoevei63. Aceasrtă observaţie ne este sugerată

de aplicarea sistem ului de dispunere a scîndurilor planşeului
p ald ul1ui „în coasită" 1a:tJÎt lia hanul de 1a T uido1r1a, cît ,şi la
un Le case oon sumine la liuniDa seoole1or XVIII ,şi XIX,
în cClll·n~erele armeJ11eş1t.i din B 0itoşa11i 1ott:i Suceava (de pi1d ă
casia Maximovi.ci din Botoşani). O tipolio.g,i1e asemrcînăto1an-e
a el evaţie i prezintă hanu l de la Cucoirăin,i, Înrt11e Bon0işrclJlli
ş i Do,roho·i, ca:re avea în:să pe cît se p are şi g,a ng pemru
căruţe şi o.b oe.
H anul de la Deleni, rid icat pe fo stul domeniu al Ghiculeştil1o.r şi mai înainue a l Ganuaou'.lJinilor nu departie de oona.cul clădit la început11.1l veiacului al XVIII-lea ( daita refacerii ace tu'. a - 1802 - poate fi şi a.ici, 10 sugestie penllru
datair1e a hanului) , este ais emănăuor ca plan ou hanul de la
T udo1rn. De a<ltf el saitul, deşi pe drumul Hîrlăclui - unind
Bo1toşa1nii cu faşul em kg;i.t de Tudoira pirintr-u.n dnum
local direot, ce aipare pe harta rus ă din 1835. Fără a ţine
·eam1a de Î111Jcăpe•rea mar·e cu m l de prăvăli·e, aidă'l.llg1ată pe
latura de 110ll.1d-est şi 'COn:51lruiÎtă clin cărr ămidă, spr.e deosebire
de rie stul constru cţie i diin pi,atră (10 cairieră impoirnaJ11tă
se gă ~ea pc nmşia Deleni) regăsi m roori.dornl axi1al şi
micul vestibul pă,tJrat de 1a Tudora. flanmte - spr,e drum
- ele saila pent.ru clrciumă, cu o mică despă1rţimră la norrdest, iar În paJ.1tea ioprus ă, de două oamerr·e de 1supr1aifove aprnximativ egale (fig. 36) . in pivniţa deasupra căreia avansa
o .altă focă.pere comunioî111d cu ,exner~ornl , ma1difidl1ld .astf·el
pa.rtirul iniţiaJ (drepittt111ghiu1air) se păurundea p11obaă l, la
început, din carnem af1ată în colţul sudic a l clădi[·ii şi nu
prin ex·t eriior, cum p air·e .a i:111d~oa siitUJaţi.a acuuală pe ternn.
Interesantă este, în elevaţie (fig. 40), ap ariţia soclului care,
ca şi Îngustimea co11·~dor'liluii m,e dian, exclude posibiliitanea
pătrunderii vehiculelor În interiorul edificiului.
Forma giolunii1orr ram~meşne aJtÎt În pl1a n - , e~ailă ev.az,are
a şpaleţilor spl'e il[l'uenim .şi exteri«)r - dt şi în elevaţie terminaţi a cu .a rc plait pe 01ceea de La. Bălăneşti (asocie:re
ce nu po<lite surprinde, aviînd În vedere şi celelahe relaţii
suabiliite înnir1e hanurile din ZIO<l1ia BonaşaJilJi-Hînlău şi ce1e
din ţÎlrntul Neamţ) .
O situaţie partiimlară în rs'eriia hanurilor oon51iidexiate prînă
aoum a.l'e ulrtJimul monrumen1t asupr,a d~ruira ne v001 .o pri,
oel de la Cacica . Satul esue sinuat îm11e Arrboce şi' Gura
Humorului, în:tr-<o 11egiune de ~mensă şi fl'eoventă comuru-

62
63

E:_,Diaconiescu, op. cit„ p . 22.
Paul Petrescu, Arhitect1tra civilă a Bo toşanilor, „SCIA", 1969, 2,
p. 283 - 299.
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ca.r·e lia dif.e.rine n1i•viele (tmamhwma111ţă şi mi1giră!f'i) Într·e populaţia riomâooască (1 şi nieimrnâa11eia$că) de pe cei 1doi vernanţi ai
Ca. rpaţi~oir, l1egiiu111e snrăbătuvă de „•dmmul de sllls" sp'I'e
Bistiiiţa tmn sî· lv.a.nă, dair şi de drumul ca.re · venind dirn~pre
Roman se îndrepta către Galiţia, ambele trecînd prin Suceava şi fiind llTili:ne prin oramifioaţi:i in1;eJ."mediia1r•e nume.110aise.
Pe m11a dirnn-.e :aoesueia leg&nd Gura Humo.rului de Hl~ni1ţa
şi mai depia'l'lte Sl11i1a1lyn, se aHa · şi hanul , a1m~rnui1t, al cărui
pl~n (fig. 39) ne apare ca o interpretare a modelului la
T UJdora. El are acelaşi degajament axi1al, precedat de vestibulul din oare !Ye .cob.001ră î.n beci şi m ărgini•t de drciumă
şi de e:amereile pentru odihnă, şi este prin contagiune
cu tna1d~ţi1a plra:i1ulrn mripa111nit (tindă şi două oame:re) 'lJllliliza!t
În a.rhi·vectu:na casei ţăirăneişui mai acuzat de-zv,ol1t1at pe
axa pe11pe·111diirn1ară i111tră1riii dec~t la Tudora sau Ddeni. Materialul din 1oaire (S!Înt mns·tnviţi pereţii, lemnu1l - exipli1oabil
prju1 vecină ta1Jeai pădiurifoll'
exdude po1stilbilunartea une.i
dec-oraţii a fo.~aide1or de tipuil celei În tîln: te la ex·emplele
preoedente. Aooperiişul nn. patru ape, cu îrwdiiltoiarie diin şin
da·ilă, uşoor bomb:aită tÎn drepl'lll ia11urăirii, 1101mnjită la mUJchi~,
acoenvuează 1a•tura aiuuohwnă a ca;ra,ollerului mOJnUJmentului

poate fi surpr.i1111s, triansmis oa aliar e ÎU1 pmg·ramul arh:1tectur1ail al .11a1Joşulu~, În cairiacterul volumului con:S'tn1iit al aice.s tu1a, dd~m~tiaJt de plin'l.l'ri 1111a1sivie de zidăr:i.e şi orgainiza:t după
o aou11po z1 i·ţi·e oein1tiriipetă.
În veacul al XIX-'.ea, adăuga.rea unor portice - fie pe·
s.tîJtpi de p.iaur ă s.au că,rămidă (la hain:urile din Ruginoasa,
Triifoş 1 ti, la „R1atoşul lui Bal-ş" enc.), fie pe stil.pi de 1emn
(ha.nul din Rozrnoiv) - . şi În fa.ţadel1e naiuo:şelo1r, c1ontmibui1e
la iaiuenuaireia sau dispariţia înfăţişă.l'ii forti.fii.oaite care le defi-nea in, secolul precedent. Aoestie ma<difjcă·r.i pe oaire le 9uforă
strucitura e.levaţiei, În sensul unei mai acuzate deschideri catreexterio1r, s•e dia1UOJriesc po;aine i1nfluenţei hanu"!'Î1Lo1r dj1n oenweJ,eurba111 e, ·s:au pr.ei.wba1111e, din oe 1În oe mai numeroa se la !Începutul secolul1ui 1all XIX-1ea6B.
O concluzie urnifwoaiuoiai1ie 1aipa.11e prn1111a·tu:ră. Ori1gi.n.ea şi
djifuz·a,ma r.atJo:şeLoir din M-olidoiva, uemă fe.ritilă p em:riu ·oeir.cetă tor, vădesc, pe mă.sura 1adînci·rii ei, ramificaţii din ce în
ce mai oomplex•e. Noi am îrnce.ricat să le ataişăm de climatul
ta \"o rabii pă•nrunderii unor idei ·şi forme sti1li1stice .de so·rginte·
apii.vseană În Moldoiv.a, La ifirr11e1Le v.eaculu1i 1al XVIII-l.e1
a, prin
inne11~mediul Trn1nsiilva111i1eii, runde 1acestic foocime . şi idei îşi gă1si
se, ră o preaiJ.aJbj:lă orj,siualiz,a1Pe. Crn1sildenama oompa.riainivă 1
a
monumentdo.r prilejuieişt1e analogii izbitoa·re, care trebuiedesig·ur validaroe priiin1 airgumC111Jte de •01Pdin i•s1t01riic. Coiin1oidenţia. c1m111ologi1că şi wnei1e parnicul1air:ităţi ale dezvioltă~11iii .eoonomfoe, siocial1e şi po.lttitioe 1în Moi1dava şi Tmnsilvaniia, Ja
finele v,e.aoolu~ .a.I XVIII-Lea, ne-au oferirt unde di:rntireacestea. Clasificarea propusă aşază hanurile Moldovei din
acea19tă perioaidă 1
În două grupe, distincte dlliPă caraiciter.isrici
planimenri.ce şi o.a.r.ecU1m .suooesirve 1011ornoJ01gic pr]ma siruaită,
în maire, în uJ!tiimelie deaaide a1e V·ea:cului al XVIII~leia., ceia
de-.a douia, În priiime1e decen1ii ia.le 1seoolului al XIX-leia, .exiistîirnd şi Înur-u.n aa.z şi iÎ:n1Jr-ahul ·exioeipţiiile de 1rigo1aine.
Oniigi'.na!lina1neia. iso,luţiei 11a11Jo1şe1l1ar nu p'Otaiue fi, desigur, 1anulată de wrdaţi:i1le suabili1ne. Fixa!t pe 1te11enrul u:rnor g;us:t!uri şi
senisiibi:Lin:ăţi e.siteti1ce bine defl111"1te, modelul inriţial a cunoscut
adaptări şi meitaimorfoze. A stat În ~11tenţia noastră ca
nounaite1a tipulhlli de han „de dQ'umul ma.ne" d~!n Mo1ldo1v1a să
nu ap.a .d, în urma a:oostim 0001snait~ri, sărăcită, ci, d~mpotrirvă,
maii nuain ţiait co 11Jllt1111a tă.
1

(fig. 41-43).
Ha.nul din Caiciiaa p oatie .suscina desigll!r, prfo ·S.ÎltJuarea
sa înitr-o z101nă de 1ntieI'1fo11enţă 91l~li s ti'Că, diiJScuţiii mai .am1pile.
Se poit desoope•ri, aisnfel, an1a1h01g.ii 1Î:nit~ie aioe9t han ,şi ailtie
amenajări similaire din zone ruraie, mul1t îndepăl.'tate geografic64.
Tiipolo·gi1a a1oesnor hanuri, dădi·te, poaite, d~n !in~ţiaitiva
obşti,ilor să.teşti, esre aiprnximat.iv comună din nordul Moldov•ei pînă în regrlJJilJile Olteniiiei. Apiairu1ţ~a unior neioe sităţi
funcţionale cvas1iidentice, conducînd la soluţii aisemănăware
în regiuni îndepărta1te, este, se ştie, una din caracteri1sticile
a:1;h.i·tecru11iii şi arteii piopu1are. Dar e,a se ir1egăseşne şi În oazul
unor programe „de serie" , de utilitate publică, cum sînt cele
ale hanurilor.
1

•

•

•

Daică exercitarea o Sipitalităţi.i impunea oarecum di stin.gerea oas.peţilo1r drupă po"ZÎţiia lor .so oi1ală, ha111ul, În special c~l.
„de drumul mare", era destinat celor mai diverse categorii
de .călăvori. Succedlair'ea, oail 1eidoiscapiică aipmape, ~1 peirno111iajefo1r sadtorveniea11e, de 1diverne oo'111diţii şi pmven,i111d dtin divierise
meidi.i sooiale, nu est.e numai un pt101cedeu lirtie1I'la:r. In inod
oibî1şnui1t 1se vQr f~ î,n 11îlinli1t 1n ha nuri ,, neguţătorii urncător,;"
- deo·sebjţi de cei „ şeză1JO!ri"65 - ,alătLLri de mes•eriaşi iuin.eranţi, cei ce pmctiÎ!caiu meşneşugul armelo r ală·um.i de ţă rainii
înde1eitni1ci1J1Jdu-.s.e cu cărăuşi.a, S1au de 1oii1eri, î.n sfî.rşit, oa.speţi
de vază, ·că1ro·r:a le 1ea·a1u .11ezorv1aite „cămiă·ruţek~" sepa:riaiue.
T•otuşi ·exi,91Ja.u, se piaire, haniuri de dive rse ca tegoirii. As1tifel
o s1crisi01aire a ·draig1omanului aoinsuk11rului prU1S1i1a n dlin Bucureşti , din 1822, ne informează că la Iaşi dragomanul a fost
găzduit în „L'auberge d ite kan !?ongrois" , şi că a găsiit ou
g:rieu un han mai bun66. Di,9ti11cţia ~îrnnr·e aoeiste oategoirii e1r.a
însă, deS1igur, grnu die precizait . Sernsibjlitatea airhi1teotiuim,~iă
a W1 0.r medij ~oci1al1e di1vieirs•e u şi găJseşte exp1.1esia În S1Cr!la
metaimOll'fiozel10.r p1Potiotipufoi in1 i1ţi1al a.l mnoşului. „Gusitu:l predomi•n.arnt" al pă·a11rili01r medi·i triain spaire îndeosebi din „ le~
tllil1a" moil.'fologllie.i decoraţi,ei exteorj0taire. D.air s1t1m otura plan1meinrică ~i v.ol1umetriică 1ev~den.ţiază pairti cipa111ea lmor meişneri
familiiariziaţi cu pairtlicul1airti1tă ţi le progimme1oor 11eşedin,ţei feuclaJ.e şi ainexdor acte91Jei1a.
Am ara1tait aniteJ.".Î1oir 1C10iin1cÎldenţa Ui1101f soliuţii ia•le liooalului de popas şi oaiSiei. T.oruşi, .solJUţia compactă, 01doo1avă, a
rat·o~elo.r ooonra~nează ,La p11Îlma veckr e cu oa.moterul deschis
al l1ocuinţei boi•etieştii moldovene a epoCÎ'Î, n1 „scosuri În
toate părţile" 67 .
Revenind la modelul in1i·ţial, rvom ·observa, din niou, modul
în oaire forma exteri0tairă :a hambairelior t11a1n1s.iJvănooe g·enerată deisigm .de 91Jri1otie neoe.sităţi forncţi1 01rna·l.e, da>r ~i de
anrumiite r.aipo1arne şi pmporţi~ „si.:bie.otiv~:' a.11e părţ_ili~r
ponen1te - dierv·ine >reflex ial unei s.11tuaţ11 de 1-.elaitl'Va bun.astia:11e ·eoonomj.că 1piro,venită din ·e~pl0Jata1Pea maii• 1r:aţi·o1111ală ia
moşiilor (·swsă 'a f1 01rin:ăir.i1 i ·caipÎlna:!ulUJi ?omer·~iial), Mi urma
măsmifor luate siub egida .aibs· aliun~smulu1 lurnrnrnait; 11e.fl.ex ce

68 N u ne ocupăm în acest articol, de hanuril e o răşen eşti din iW.o l.d o~a,
ln seco lul al XIX-iea. Menţiuni documentare privind aceste ed1hc11 s111t
indicate în : Nicolae Stoicescu: R epertorird bibliografic al lo cali tăţi lor şi
monumentelor rnedievale din ·Moldova, 1974, p. 39, 82- 83 , 108 , 314315 , 382, 420- 421, 626, 719, 850, 858 , 859, 861.

R f:SU Mf:
Les :luberges moldaves „de grand chemin" se singul a rise nt dan s l'ensemb !e de l'archirecture feo d ale roumaine et notamment par rapp o rr avec
Ies auberges des autre s P ays R OLLmains, in.clusivement avec les auberges
mold aves construites dan s Ies centres urbains, par le fait que voyageurs et
:lttehges y son t abrites so us le 111e111e roit. La presente etude te~1~e
d'erabli r quelques poin t1 de repere en ce qui co ncer~e. le type de banme nt qui leur a se rvi de modele ainsi que la tran s1111ss1on du prototy pe,
pro blemes insuffis:lmment dct aill ees par Ies precCdents recher~ hes .
.
L'ana lyse d e quelques exernp1es (d'ailleurs ces co nstru ctJOns rnnt !ort
resse mbl :lnues) fait resso rtir L111 pos.siblc rappro chement avec Ies stau ons.
de poste de l'epoque, rappro chement qui, appu ye par Ies . sources documenta ires, impliqu(; une consid eration des interferences d1verses, s.u_r le·
pl:in de h civili sation et d e la culture, entre J'.l Mol.d ~v1e et. la Iransvlv anie. Vu auss i d 'a utres exemples de constructtons 1vdes qu1 adaptent
Lin plan :lproprie aux anexes de la ferme rurale (greniers, granges, remises.
etc. ) au x necessites de !'habitat, une relati on entre les auberges moldaves.
mentionnes et les greniers eleves dan s la , prox!mite ~e qulques-u~s ?es:
châ te:lu x de Transy lvanie, au XVUI.Omc siecle, a B o nţ1da , Rascru c1, S .npau.J, Cistei u de Mure ş, devient pos.sible. L'an rulyse compar.a uve .des deux
c ~tego.ries de m01i_uments rele:ve d es similarir.e~, frapp a ~te s, tand1 s ~ue. la
d1ffus1on du modele est explicable par la f1liicre B o nţ1da-G herla-B 1s tnţa
Suceava, un des deux grands chemin s de co mmunic:ltions cntre la Moldavie et la Transylvanie, dans l' epoque feo dale.
N ous CSS:l yo ns, de suite, a etablir une cl assification des a uberges
ewdiees d ans deux categories:
I - Auberges, pourvues de passage interieur pour les attelages. Ex.
ceux de Tupil aţi , Drăguşeni, Rugin oasa, Şerbeşti, Roznov, G ura Orb1cului , etc.
II Auberges sans passage ~n terieur pour Ies attelages. Ex. ceux
de Tudora, Deleni, etc.
Les arguments St)'.listiques et historiq~es C?,ncourent a dat~~ ces _constru ctions dans le dermer quart du XVIII-cmc s1ecle et ies prenucres decennics du XIX-cmc siccle.
Moul ant aux traditions locales un modele originaire de l'ambiance arhitecwrnle du baroque tardif central-europeen provincial, les auberges moldaves „de grand chemin" ouvrent un tres interessnat champ de recherche
dan s le domaine des inter-influences culwrelles concernant Ies Pays Roumain s et les zones voisines, au debut de l'epoque moderne.

1

1

1

cme-

64 Un exemplu luat la întîmpla~e este hanul sau „circiuma" din
.Scăioşi-Prahova, constr11it din cărămidă, asemănător Însă ca plan.

65
66

67

Documente economice, Seria A, II, Moldova, p. 138-139.
Hurmuzaki, X, p, 201, doc. GCLXXI.
Grigore Ionescu, op. cit., p. 224.
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pot fi rngais11ue În B1arlca111i ,şi chia1r mai depal'te În Otiire nt,
foa,rue m uLte dinnne elementele cu caracter heraldic caire inte rv·enreau oa m0rt.iv1e 01rnrame1111tale pe s·up mfaţa di·s1cll1ri1l101r îşi
jus tifică a1pariţia În cadrul unl\.t i prooes de co ntam in a.re ou
aJit.elre deoorrrativre 1a le O cc.ird entuluiS.
Fă~ră să ne proipurnenn ro anal•iză aimănun· ţită 1a mom1menuelor caire p ot irnra În g1t1U1pU1! p wb'.·ernauioii srudia1te, Îninrucît
acestea sînt înde'ObŞt1e bine cuno scune 6, esne timpul să reamint~m că primul e1difici u din Mo1
ld ova la ca:rre s·e în:rî.l11reş1te o
decoraţ ie 11e1a Ll z,a1 tă cu aj'l11n::in1l cemJmi1oii c1r:namenoal,e 1est·e
bi19e r.i1ca Sf. "f.r,ei1111e din Si,rret. Arr:bu i1tă de trad iţi e bi Sas
V"01dă (1354-135 8), da1r pusă de cătr.e cer1oeta11JC;.r i P- seaima
iniţiativei ct it o ri· ceşti a iui Pe tru M u şat ( I 374-1391), bi seri c:a Sf. T rnimie din S~mt es ne un 1111i1c edifi,ci u pe p 1ain
t11«i1oon c, 1irps i•t de rt1.ml ă 7. Con s t·mită (ln pi.ait1ră b rută de carireră, eia are faţaidde
aib sideLo•r decorate cu Ît11ar[te finide, •Îa'l!Chei aiue l a p artea superi om·ă cu ·arrcuri semi1oi1Pculan·e. Arh ivdtele ace.stor firide sfot
sub'.iniate de un ş ir de discuri de dimensi uni rrela tj,v mic i,
smă lţui te În galben şi În verde, În spaţiile dintre ele aflînd u-se
cruci'l!Ji ţe tubu'.are, fix1aue iÎn teincui, ală. Deas'Upra liniei a.rcaturi lor, formînd un b.r îu di1s·conoinu.u, S'e af.l ă un la1rg handou
alcătui1t d in dou ă nîndm.i de discuri smălţ1.ri1ue, 1Îit11Cadriarte Între
două ş in.111'.i de cărăm i z i puse pe lun g, ,s1paţi1 i le libe1r·e fiinid şi
aiici punctJa1t1e cu ajuuorul oruc iuli· ~el o.r wbulaPe. În raforră de
aoeast1a, decoraţia de oeraimii1că s mă1 I ţuită i.11ttervi111e în dreptul
for,es1trie101r , dera supm că11101m a u f109t orea:te mi.ci panour<i 01rna1nen1t.ak Ai,ci, efe.ctul deoorntiv este obţ inut .auît cu ajut10rul di·srnr iilor dt ş i prin intervenţia cărămiz il or smă!ţuit e.
La f er,ea.srtra aiLtarulrui, căr)Vm iz ile co nstituie pr1inrci:pa lu1l element 00111 p oz.i.ţiornal.
P ornind de la exi s tenţa fi ridelor înalte cu arhivolte,
sublini ate de discuri din ceramică s măl ţui,tă, mai mu l ţi ceroetă1t oQ··i a u fos t îndiim1ţi să vad ă În w r:ami,oa ornarn enrtal ă
a biise.rici1i Sf. T Pei1me djn Sunet un elemen~ expliroabil În
Întregime prin fi liera balcanică 8 , biserica mănă s tirii Cotmeana
fiind in voca tă ca termen de comparaţie În Ţara R om ânească.
O bservînd că bi1Srei1ioa Sf. T1ieirn e din S11vet estie În m ·ice
caz anuer i1o airă mrnrumentului argeşe.an 9 , oar.e nu poart e f,i
deci un inel iniuermedi1air înurre zona de influenţă a BailroaniitJior ş i nordu l Mokloivei, mai 1lr1ebuie adă ugrat f.aiprtul că
ni că i eri în spaţiul balcanic luat În di s cuţie, nici la Messeml>Ti1a, n~1 ci la Tîmov-o, nu se îmîlnesc bandouri largi, de tipul
celui utilizat la biserica Sf. Treime, de asemenea nu se Întîlnesc căirăm1z1 s m ă lţuite formînid .p anouri ornamentale În
jurul 1f.ere~trelor. R eforire,a exolusi vi stă lra ,e x1emplele halcan ice ni\.! este d e nanură să satisfacă, aşaidia>r, 10 .explicaţie de
tip oauzal, cum t-rebuie să ne 1p m punem În oazul 0111id ·rei
pmMeme sirn~1Lare de iistmia artei. Gorn:ider.air.e a tm1iLa1oorală

O ca.r.acte1ri1S1tică maJ·Oira .a arh i1tecturi1i J111ediiev.al·e din
zona Moldovei este extraordinara capacitate de sinteză ş i d e
ino vaţ ie. În lu crarea sa devenită clasică, Bisericile hti
Ştefan cel Mare, George Balş a firma, pe bună dreptate, că
bi·s·eric.a din iaoeastă 7-!ană ·a.re un plan b izantin executat de
mSini goti·c.e ş i după prinâipi~ parţial ~otioe 1. Daa·, mai presus
de a.oesite înrîiUJri1ri pe care Geo!l'l~e Bial ş ~e soo1tea În ev id en ţă,
est;! imipoirtant să avem În v,e dere moidul subtil , do1vedind
un matur 1siimţ 01rtÎlsni1c, ân .o<l!tie 1Co(Jln uruoto,r.Ui şi deao1·.a1lorii
m oildo;vein.i au ş1uiut să s:e 1r:idiicc deasupra moddelor furnizate
de marile cu lturi din Orient şi din O cci dent şi să realizeze
opere de- s ine- s tă·t ă to.are, s u rrpri n zătoa.re p,rin ori.ginalitate,
singulare ca a1utenticitate. P ractic, bisericile din epoca de
an.t·r a Mo lido1ve,i n11edi1ewulre, epocă maroa:tă ide domniile desLoini1oili01· voiev ozi Muş,ati ni , a u reuşit să ÎnsGie În istoria
artei europene un oap[t,ol die-s:ne- stă·tarnol-, capi tol a că:rui
imponanţ ă ·o r· ecuni.::~tie.a, cu cîteva deoenii Î~1 urmă, marele
medievist sp a ni ol Pui gi Cadafalch 2 •
La frumu se ţ1eia şi o·r i1giin.al1i-tatea m on u men.uel10\r din M,o]d ova conmriibui;~, nu puţin, decomţ i a .akătuită di n discuri,
d.i.n ddmizi ~ i din pl ăc i d:e 1C ·~ .mmid sm ă l ţuită, deconţie
cane po aue fi 1Înuîlni1 tă a:uîrt La exterÎrOir cît şi În .Î1nneniornl
aoes tora . Esite bine cunorscurt faptul că mai toat·e bi sericile
ctit'OPite de Ştefan oe! Mare a u faţadele Îmip oidobi·t e cu un
b11îu lat, akătuiit d in dirscuiri de 'oe1ram.Î1că 1s mă1lţiuită, brîu
di1S1pus im1ediiiat sub .001rn:i1~e ş i oaine, În pauz,a dre umbră a
aoo1peri.şului, iCJieează 1o adevă.rn1tă parură 001lo111aită cu Sltră lu
ciri Sic himbăuc1are 1în fonqie ide arele z iliei.
Unie1m i, f.aţadde s~1111t 6:1mp)Vrţit· e În l.argi dm puri, prin
hrîire .oriz,01nKtle s1au prin b.anida mi vcrrti1cal1e, alcă.tuirte din
căirămidă ~ă lţuită, În acmpoz1 iţira ·CiiOmatică a aces11Jo·r elemente intrînd diferite tonuri de verde, de galben, de brun
ş i de .;1Jba1s<'llru, mai 1mr 1şi tmain:ţe de n eg.ni, Îniuregul s.iS1tem
deomauiv oonforind acestior monumenJue rsnrălucirna preţiroasă
a u!!Uo.r bijute.rii dem r.ane cu email.
Cerami,ca m or~d ov. enea,sd din ·Siecolelie XV-XVI ra sna1t
în awnţia mai mu1tJcir 1oeo.1oeta1uori3, stuidiu1te acumu!1aite pînă
în p,rezent f.i:rnd În unăsură să ne dea o i11111agine destul de
exactă ait1Ît a·slllpra monumentelor purillînd o asemen ea preţio:aisă po doaba, oît şi asupra r1eperPtoiriului de forme deciorative ce ap air p e s:upr.afaţa di9cur.irlo.r de cerrarn.ică smălţuită,
nu miai puţin fiind .anraliz,aita va111iretatea tcmu1ri1oir de smalţ .
Străbăuînd bibliogrm fi.a acumula tă pÎn1ă În p:rez,ent, eS11Je l1esine
de orbse.rvat faptul că maTre a maj o r~tlai1le a cer1oe tă tio1ri:lo•r înclină
să .at:ribui:e s.i,s tJemul oimramental a doptat de oer.amica monumernt·ală mo1lrdove111ească u11110.r ii nfluenţe bizanitri.nio-baloainfr.e,
·influenţe me diate de 1eidiJ idvl1e din Ţara RJOinâneaJscă 4 •.
S-a ,r ema1roa1t tlQltuşi d, dareă 10 seri1e de cainacteristici
dew-ra1niv.e proprii d iscurilor sm ălţuite u tirliz,ane În Moldova
1 G.
2 ].

B a lş, Bisericile lui Şt e fan cel Mare, „BCMI", XVI , 1925, p . 14.

a

P ui gi Cad afalch, Les eglises de la M oldav ie. Con tribution
['origine de lrnr forme decorativ e, în „Bulletin de la section h istorique
de !' Academie R oumaine" , 1924.
3 Dintre stu diil e co nsacrate :icestui subie ct amintim : Rudolf Gassauer,
Teracote s11cwme , „B CM I" , XXVI II , 1935, 86, p. 145-164; Barbu Slă
tineam1 , Des pre teracotele s11cev ene, „BCMI" , XXX, 1937, 93; Corina
Nico lescu, Cenimica d e corativă în arhitectura veche româ nească, „A rhitectu r:i", 1954, nr. 2, p, 20- 26; idem, Decoml mănăs ti rii Neam ţ în Legă
t11ră cu ceramica monumenta lă din Moldo va ln seco lul al XV-Zea , „Studii
ş i cercetări de istori a artei" , 1955 , nr . 1- 2, p. 11 5- 13 6; Bar bu S l ă ti
neanu, Ceramica feudală românească, B11c ureşt i, 1958, reeditare fo1 Studii
de artă pop11lară, Buc ure şti, 1972, p. 295-298 , 302-308; Co rina Nicolescu, l nceputurile ceramicii mo numentale în Moldova, în „Omagiu lui
George Oprescu", B u cureşt i , 1961 , p. 373 - 394; Virgil V ă tăşianu, Istoria
artei feudale 2n ţările române, Bucure şti, 1959, p . 290- 295, 302- 303,
308-309.
4 P ri nci palul p artizan al ace stui mod de interpretare este, În stu diile
citate mai sus, Corina Nicolescu .

5 Pl ă c i ceramice cu subiecte similare ce lor din Moldova (zgripţorul
în:iripat, sirena cu dou ă coz i, acvi la, leul „passant" ş .a . ) au fo st gă site
în Italia ~ i în E lve ţ ia; cf. B. S : ăti n eanu, Ceramica feudală, p. 302 .
6 O li stă a monu men telor m o ld ove ne şti decorate cu disc uri, p : ă c i
şi că rămidă s m ăl ţuiră a p ub licat B. Slătineanu , op. cit„ p. 296, 304-305.
7 Dintre nume roasele l uc : ări
care se oc up ă de acest monument,
cităm pentru ca li tatea i ! u s traţii l or, Istoria artelor plastice tn România,
I, Burnre ş ti , 1968, p. 185 - 186, ii. 171 - 172; de asemen ea C Nicol esou,
lncep11t1aile cera micii. mon•tmentale. , ., loc. cit.
8 Co rina Ni colescu, l ncepuwrile ceramicii mo111tmentale . . . , p, 394.
9 Într- un recent studiu, baza t pe o a m ănunţită cercetare a rhe ologic ă
a monumentulu i, arheo logii Lia şi Adrian Bătrîna demon strează că
bi seric:i. mănăstir ii Co trne :111a a fo st cons truit ă d e către Mi rrea cel
Băt rîn În an ii 1396- 1404 (Lia B ă tr : na şi Adrian B ă trîn:i , Date noi
rn privire la evoluţia bisericii fo stei. mă11ăstiri Cotmeana, „Revist a
muzee:o r ş i mof\umrn telor. Monumente istori ce ş i de artă " , 1975, nr.
1, p. 18-19.
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Fig. 2. Biserica
f. T reime din Si ret, fereastra diaco nico nul ui; pa no ul
deco rati v este alcă tuit din di sc uri s m ă l 1 ui te, c ru ciuli ţe tub ula re ş i că ră1111 z1 s m ă l \uire.

Fig. 1. Biseri ca Sf. Treime clin Siret; de re marcat ş irul el e di m 1ri s 111 ă l 
\Uite ca re suprnl ini az;-\ co nturul a rhi vo ltel or regist ului ci_ H ca de o 1 rb ·~ ,
de ase menea hand oul dublu ş i cîmpu ril c decor:lliv c d ! dea up ra l'erest relo r.

a spaţiului balca nic nu rezi s tă nici confruntă rii cu tehnica
de construqie a bi ericii din Siret, Întru cît este vo rba aici,
aşa cum am a ră tat , de utiliza rea pietrei de carieră, Într-o
t ehni că p e caire ro întîln :rm numa i î·n amb i anţ• a .a.rhirnectu1rri
gro ti oe, de l a:rgă 1r ă1sip înd 1r e În Tr-a.n sil vania 1ş i În Pofoni.a .
Fig. 3. Ceta te a Ho tin , turn pe f::qacla vemca; deco rul ce ram ic, realizat
odată cu co nstru irea z1 cluril o r, î n făşoa r ă to:n e fa1.ad ! le.

l'i g. 4. Il iserr:ca Sf. Ion din Pi atra Nea m ţ, fapd a s u.cli că. I n 111 od excep \ional, Între co rni şe şi band o ul de disc uri s m a lţ. uite se interpune un alt
band o u deco rativ cu cără m izi s m ă l1uive, ce se co mpun î n rombuii pe
fo nd a lb.

In epoca hui Şmerfan cd M ame, oîrnrd cerauniroa s-a bu cumt
de o p wr.i oulară p opula·r ~tiaiue 1Î111 pl·aistioa .airh.irtectoniică mo.]d ove ne.a s că, sisoemele deooinani•vre •nu aiu decît destul de vagi
as• emăn~fa,i cu ex•e mplde bakani•oe luait•e În rdri.scuţÎ1 e. Ar·oaitur i1l•e deoorn tiv.e rde pc faţade, 101ndorniue pouri1v-irt unui savaint
sisnem a.kănuir d~ ar.oarde, f.it-ide ş i •o oruiţ•e, vioir fi sub!i·n iate
nurna.i cu .cărănrildă, smălţuiit.o:=t s.au n u. E:>Qemp•Ie de o 1rnm.arca.b Ll ă fiiunn'l11seţ· e 101for ă Î·n ,a.ce t ·s·ens bi1sier·Î•c a Sf. fon din
Pi.aiura Neaimţ 1 o sau bi sierirn ln ă lţăi1'm rde la m ăniă,s.r·i 1rea
Nea1mţ1 1 . ln 1ambe1e cazuâ, că1r ă. rn.ida smălţiu~tă ca.r.e ·subliinj,ază înalt.ele a:11ca1de ·e 1ue 001111bi111ată ou o rema.mahilă ştiinţa
a .a rmorni·il1or cmma.nic•e, p.alleua fiirn.d ialcătui1 tă diin tonuri de
galben, de V•e rdre, dre ' brul!l, Î1nt11e 1aoescea pa:uz·ele d e negiru
avînd un ·ev ide!1't ro l de ,~mbl1i•n1i1eine . D iscuri.Le 1cerami.ce, pe
caire Îin Dalcm-hl i1e gă siiim .ou ·r egulari tate În j'lLrul 1aJrhi'\llolre].or, 1sî nt llltiliza1te la. .rn011'U1meJ11tel1e lu1 Ş teif1a.n •Cd Ma.re În
special penwu a1l1căituitrna a·c.el'lli bd u deero1r1a.tiv sinuat sub
ni vielul o01rnişe:i, 'lt1111eo1ri şi pentn:u a oon sui1ulllÎ ~prlÎ.noenre deconaiti1v•e dea supir'a .a.noadmameinmel or de ferea1st1'ă.
Gel mai ,5.rrăilru10Ît, cel ma i cornpi!et rep1iez•e.n.1.a1111t ra l aiere.soui
sisitem de deco rare esrte biseiri1c a înă lţăr ii a m ănăisitirii Neaim\ufoi . Gui1001nită de Ş ueifain oel Ma•re În a.nul 1497, bi.serica
foă, ] ţăQ·j,i de I.a Ne, a1mţ arpa1rţÎne 1acdui 1ui1
p sipecif.i:c m101ldovenesc de bi seri că ma nastireasd cu pl1an dezv1oiltat, fii111d 31di că
un m1on•Utmernt cu n.aios ide rpl1an tri:oonc, cu pl10n.a.os alungiit
alcăt u,i t de do'll ă 1uca1v,e1
e, 1a.v1îrud o g110p 111iţă .Îinille11p usă î1m~re
pronaos şi naos şi un exonartex-pridvo r pe latura de
v est. Alungirea neobi şn uită a monum entului , d a tor a tă formei de pl an a.min:ui:ne, 1esiue .subtil ·co mpensată În de c.ona ţi.a
10 G. B al ş, op. cit ., p. 87- 98 . Biserica Sf. Io n din Piatra Neamţ
este sin gurul monument l::t care decorul ceramic s-a p ăs trat intact, fă ră
interven\ii ulterioa re.
11 O det aliată prezentare a acestui monument, dup ă ultima sa resta urare, o Întîl nim la Şuefan Bal ş şi C. Nicolesc u, Mănăs tirea Neamţ,
Btt ;ir~ şti, , 1958.; a se v edea de asemenea C. Nico lescu, Decoml m.ă n ăs
'tirii Neamţ . . „ loc. cit. ·
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Slllspend a ră .

Ob •e1rv·Î nd cu justeţ·e c ă În peri1o·aida constinurn
i1st.emului ddeJ11siv •al Moldovei, ou pro babi1l•itiate În a1nii
domniei k1i P.ennu Mlllşart, s-a 1făout aipel la un tip pl·ani metric oa.racte·ri s1ti c regiu1nii baLt·iioe, f•ilind vorba deci, Ici
cetatea de scaun a Sucevei, la cetatea de la Scheia şi la
cet:;utea Neamţulu i , despre amenaj ări pe plan patrul'aiter cu
turnuri pătraite de c o lţ, profes1oru l Virgil Vă tăşianu sublinia
în oou1timtau:e faptul c ă ni·oi a·rcatrurile decorari•ve de pc
fa~aide nu sînr 1t11eouno1s.nute În zona Balticii ş i că esite fo1a ne
p rio babi l ă preluc ma 1U1n.OT eilemenue de oer.ami.că 9m ă lţuită din
•
aceeaşi Z•
onav 14 .
Un imp'a Ptant J!rgurnent .adus În a.oe t en esrte de coraţia
i a ţad e i ceită ţii I-I91ui1
111\.dl\.liÎ. Este vorba .a.Îlc~ despr•e paimmente
de cără mid ă ·ca.re În unele z·one pl aichează zid ăria de piatră
b·mtă , pa1riame111ue ailc ă1 ruind de1
s•en1e ge1ornetri.ce În formă de
p ă tră ţde ş i de cn 1ci15. fpe ovente · Şi chi.ar tipice În aThi1Ue•ctura de că ră m.i1d ă a ţă ril o r balti1ce, ap a riţia acest .r pa1r.amen,te dec. rnnive l1a HoltiÎll1 nu ipoaue fi pu să În J.e.găt)l.lră cu
oirnamemcle ,fa~aidelio:r bi zan:tirne din B.al.oani, ci numai cu
cele d:n Euu··:ip a de n Oliid-est. Ob servaţi a de m. i us estie
dieios1eb.iit de 'lJlti,J ă, În tii-ucî t ea tl11u pri·ve şt:e m~mai de oo.r.aţ i a
H o1tinulu1i ci per1111iiue nede s.chiclieaiea, în rno·d mai nu::i.nţa·t , ::i.
\'nvrreg1i1i probl·eme prrivi1n1d 101rig~nea sisuernului de w rauiv alcatu'.1t din ce•r.:iimid '. sm ă.I p.1ită .
În Li1tua111~a, mtrnern1a1se edifi oi1i de Clllh, civile şi mili•uare
bcndii1ci.ază de intervenţia oeTa1111i oii srn ă· lţui t c ca•rc oreează
oîmpmi on1ame111tial1e, .înv ~ :c'l'Îrnd faţ;adde şi oonforin:du-le o
ex.pr-es•i1e spe cifică . în ge111eir1al, •e ste vorba de uniliz•aiiea cără
mi z~,j sm ăl9ui•te oaire de senează pe faţade u·asee iu11uers·eotaroe
În fo1rme rorn boidale, 1i1mprimînd supr.a fe.ţdor aspect:nl ·u noir
uri1aşe ţ• e să nuri . Aoest tip de de·oo r se r·c găse·~e la cas t:eh~l
din Trakai, la fortă.reaţa oraşuh1j Vilni1u , la ce·ta•t:ea Kaunas,
de .asiemenea po1a1ue f.i Î1ntîlni.t l.a bis•eri oa Sf. Eoauer in a din
14

!clem. p. 303, 647.

15

Un rele veu ;i, I acest ui deco r ;i, publi cat proL Gri go re Io nesc u,
ll istoire de /'arhitectu 1·e en l?ouma11ie, Bu c ur eş ti , 1972, fig. 88.

Fig. li. Cet are;i. H oti n, turn pe

Fig. 5. Bise rica Sf. Ion din PLatr;i, Neam\, dernliLt din absid;i. altarului ;
;i.rc:1 Lurilo r 0:1rbe sÎ nL execu ta \i din c:\ r ă rnid :\ s m ă lţuită (g;i.lbcn,
neg rn , verde) Într-o co n c epţi e d eco ra t i vă c;i, re nu se r egăse~tc În s p a ţ. iul
bi za nti no- b:t lc;i. ni c.
pib ~ tr i i

fai;;aidelim- cu aju llOlrul oemm~1cii mou1iun11en1taJ.e. Sutb ooiimşa,
potr.i·v it unui principiu ce poate f.i consi·derat deplin ·mn s riru~t În a1c e. ais tă vreune, -se afl ă un la.r.g brîu alcătui•t din
n ·ci ş i,ruri de di scur i smă l ţuite, .di smri prevăzute cu o deoonuţi1 e 'll~c·r sig11:afi tată, m ouvvde 1aparţin1nd irepe!l11lQ111iului vege1ta1l sti1lizat 12. Deasupra an1oardr.a1111entelor gotice traifora1te,
se ali ă spr1irnoe1111e aJ.c ă1tu1i1ue 1din di scm1i de c·era111ică simăl 
ţtvită, demen:te ca111e c ree· ază 'lU1 efoot deoo,r.ativ de 10 s·esizan,tă v~oici'lme. P1
e11111ru a 1001recta 1otp1Ji1c alung,ÎJrea f.aţa.delo:r,
Slllpr.aifava aceisto1m ·esme deoo1r,a tă cu lia1r.g,i ba111dou.r1i ve1f'1li1ca.J.e
de cără midă sJYJ'ălvuiră, ·llOlt cu cărăim.iidă smălţu~tă friiind ubliniată linia zve ltă a Înaluelo.r .aroatiuri care În cing cele trei
abside.
Oo:J11te1111plînid biiservca de la Neaimţ, ne pu~em în•treba .în
oe mă. simă sistemul deo01ra1uiiv uui'1.izîn;d oenauiuoa nuonUJnentală maii este a:ioi î111da.t.orn1t v1reun1ui mioidel biza111'ti·t110-ba.lcai11iic.
Aoeaisua cu .a1tîit maii muh cu dit utilizar•ea di.scu.rilo1r şi
cărămiziLor smă•lţuitie nu e~ue do1
a r un apa.naj al ·a rhiteietu·ri1i
din Hakani, ai trebuie oonside rată <Într-'un ~paţiu ·c ultural
to1airte larg, dia< Orli1eu11uul a1si1airi1c •ş i pînă În v•estiu l eu1rn.pean.
Este niecesa:r, aşaidau:, ă u1rtmă1rim 111elaţiil.e ·a rtist·Îce ia l•e Mo1dov1e1i medu1ev.al1e •Î n Î1ntr1e.a1g.a lor c0'1111pfoxi1ta t e ş i să di soerinem
arti•oulaţii[.e \.linu~ 1
prooe1s geneitic mai coniplicat, În care nota
de creaţi·e o·ri1gin.ală, pr<0plflÎ•e arhineciturii moldov•ene.şt i , să
fie mai p1.1ecis 001111JU naită.
Cu prilejul .redeschitdeirii do·sa•m lui privind 01J.1igin.ca cerami1cii moldo1v.eneşti, este fooul să ai111i111tim că, Încă din anul
1959, pmfes:oml Vi'fg.il Vată·ş iainu av.ain,saise !Îipoteza tmm donta1mină11i cu si1stlemul deOOirait~v existent 3n ţările bal1tice, atî.r
în ueri•uo,riil•e orupa!Ue o'~'l1Îo1airă de .căr1;e cav1aleiri·i oirdinul1ui
r.el.lltJon cÎ•t şi în marele m iez.a t a'1 L<i1uu1ainu1ei 13. Din păca.ue,
ipo1trezel1e p1.1olfesornlui. V.iirg.Ll Vărtă.şian'll nu .au ·fost unmat•e de
nmt1Îvărci mai tlemeinioe ,şi iais.tfiel Î:n1uiieaga pmbl· emă a rămas
12
13

C. Nicolesc u, De coml mănăs tirii Neamţ .. „ loc . cit „ fig. 20- 23 .
V. Vără~ianu , op. cit „ p. 290, 295 .
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F::t ţ;i, d a e ; ti că

l' ig. 7. lfaeric:i. în ăhă rii ci ~ la m ănăs tire:i.

eamţ;

vedere de :1 nS:1mb lu

Fig. 8. Bi ,e ri r :1 în ă li ă rii de la m::in::mire:1
eam\;
ve rică, admirabil exemp lu de s in teză deco r at i vă.

Vi:ruil\.ls, sau l.a ·o caS'ă de loc'Uit d :n Kaun:as, mo nument
da1uînd din eoo liul a l XVI~hea16.
In nioirdu l Proloniei, În aoea zonă ca.r e s-.a .a flat tcmpora.r
în rnîinjle cav.a ler~l1or 1ueuuOQ11i, exemplde sînt Încă . i mai
m1me roase. La M.albork, vrnme de ap m a.pe 200 de ani •1.1eşe
cl:inţă a ordinului teuwn, cai tdul (sec. XIV) J?IPez iniră un
va st s i ~1ve m deco raitiv alcănuit din cără mid ă 5m alţiuira, fi,i nd
prefera ie, ş i aii1oi, tra.seele geomeliri oe si1m1ple, .de cele m.a.i
rnuhe ori de tipul romburilor înlănţiuiue 17. La bis·eri1ca Sf.
fa co b din T TLI•n, o imp resi1o·Ih:'l"ntă basil i că g1o tucă de dfa·ă
mi.d ă con.svr uit ă În .arn.U,i 1309-1350, ceraimi ca sma lţuiită int rvine sub forma u11101r plăc i de cUJL are gia,lben ă ş i v erzuie,
care ag.remenoează S'upr.a~aţa din jurul p ortalului şi ancadramentele de forea s.tiră 1 B. La R aidom, bi seiri.oa foS!tci m ănă1s t:ri
be rn a rdin e, edificiu de că ră midă d atînd din an ii de dornn '. e
aii regelui azirnir cel Ma11e (13 33-13 70), 1ar,e, de a semene.a,
un d .cor reailizait din ·cărăm idă ma l ţ'1.1·i'tă 19, acelaş i uip de
decor regăs indu -se la capela dominicanilor din Poznan 20 sau
Ja casa În care a locuit cron ica rul Jan Dl'ugo z din Sandorn i1eirz 21.
In acea.stă din LLPrn ă lo c.aihi oare, cu oaire M oldova .a aivU1t
frecvente legăturoi ooun erciale, se p ă,s c11ează un monumenrt
care prez intă o particulară importanţă pentru di s cuţia ele
faţ ă : est v o,r ba d espre bi'SerÎ·ca Sf. Iacob a rn ănă 1 s tirji domini cane, monUJmen•t consiuruit În prriim.a j1.1rn ăita.ne a ecoh1Ju i
al XIII-lea, Începînd cu anul 1226, la ridicarea lui contri1

1

1

16 Pentru toate aceste monumente, ca ş i pentru cele din P o lon ia care
vor fi am inti te, ce rcetă ri la fap loc ului ale autorului.
17 J er zy Z. iozi 11 ski, Adam Milob~dzJ~i, Moni,ments historiques d'architecw re en Polog11e, Varş ov ia, 1967, p . 160; Bohdan Gu erquin, Zamki
w Polsce, Varşovi:1 ,1974, p. 192- 195.
18 J. Z. iozi1
1ski ş i A. Mi l ob~ dzki , op. cit„ p. 251.
19 Idem, p. 211 .
20 Idem, p. 200.
21 'o n s crui tă în 14 76, casa lui J a n D lugosz are fa\ade !e în că ră
midă apa rentă, de coraţ i a fiind realizată prin că r ăm izi cu s malţ neg ru
ca re dese nează romburi .

+-

Fig. 9. Bi serica- mau soleu
197 4) .
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d in

R ăz b :i ieni

( dup ă

restaurarea

din

1973-

Fig. l l. Biserica Inăl\ăr ii de la mănă s tirea Neamţ ; detali u din bandou l
<le discuri s mă!\. uite (motive:e orn amentale s'. nt de largă răsp î nd i r e în
:nrreaga arie de infl u en\ă bizantin ă) .
Fig. 16. Sand omie rz. Caia croni carului Jan Dl ugo z.

Fig. 12. Biserica Sf. Ni colae din
nu ,.,1 eroa1e motive heraldi ce
cărăm i zi le apa ren te.

Băl in eşt i;
intr ă
în

s .11ăl1. u itc co mpoziţie
de co rati v ă

'Fig. 13. Ce rb şi n~ o tiv decorativ
b i s~ ri ca Sf. Gheorghe din I-(rlău.

geo metric; disc uri

di sc urile

pr venind

cu
cu

de la

Fig. 14. Leu „passant" ş i stema Moldovei; di sc uri pr ven ind de Ja
bi s.eri ca Sf. Gheorghe din I-Iîrl ă u .
Fig. 15. Srnma Moldovei ş i Melu sina (sirena cu d o u ă cozi); discuri provenind de la bise rica sr. Gheorghe din Hîrl:iu.

https://biblioteca-digitala.ro

bu:i1111d, idrupă dt se şitre, un număr de u11eşt1e1'i .italien~22. Biserica Sf. focob din Sai111do1m~1erz •aire z1oa1!a srrnpe1rrii0arră a faţa
deJror deaotra tă cu un şir dre plăci oernlmice plărc i1l1e ceir.ami1oe
fo1rrnîn:d şi rdeooQ·ul up1r1 ail"eţei adiiacente rp·o•r:taJrulruâ l1'<)11dic.
Sîntem .ai.ci în faţa unui .si1s·te111 decornti'V compl,ex, ca,re
u zează atît de efectul s malţului, oît şi de ef.ecuul dementelor
de.wnaitive de pe supmfoiţa plăoiJor oenaunrice, decve 'Obţimvue
chiiiar În mom«~111t1ul t'1.11rr11ă11ii a,oes.llor plăci. P:reforirnţ.a p ent1ru
cărămida smăilţu :1 ră, fo~QI ită ca dement deoo[;a11:i1v în •oîrn\p ul
p.a1mmen1tului, ca Şi u:ti1izM1eia plă oiJ.or oemmioe 001111S1tumi1e
un preţÎlo's uermen de r11e1fm1i11ţă ipentJru oeea, 1oe viO:m nurmi în
ce1e din t11rmă immeza m1oi1drov1enea;s1că a s~s11Jelm1uJui de·oo,nalliv
din cerami.oa rn1onumel1'tJailă. Modul iÎn oare Moldova primibr
Muiş,ai:iini pute1a verni În 00111t1aict cu siS1temde dreoor.anive ri.tt·iliza ve Îm Liirn::ini1a şi, În gieJ1•Ci1'al, cu oele dim ·teri·r.o,rii·Le balti,oe
este foarte uşof' de explicat.
Potrivit unor izvoare istorice mai vechi, se ştie că
Alexandru cel Bun ar fi Pemtris la meşteri,i guverna norului Gheldigold al Podoliei pentru refacerea ş i Întărirea Cetăţii Albe23.
De ,asemen.ea, ou a jut'o1rul urne•i echipe de mquer i liuuaruire:ni
puşi la di1S1plozi ţie .de către marde cneaz Vuto1d, a fost refăicuâ
cetat.e.a Hiouinulrui24. Cu .a.oeSlt pri1ej avem m101tiv să credem
că pe faţaidrele oe tăţ ii de pe Ni1stru a aipă["'Ut a.cel orrrnament
ceir.ami·c a'ttit de c-us·ernănă1tm În 1sirmpliirtamea 1sa deoo· r,ativă cu
exemplele lituaniene anterior citate. Dar, trebuie să ne imagirnăm că În _,eforlJ'l.ul să u de .a C()IJ11SK~lilda cetăţiJ, e froi111uie1rei dcsă
r.it:e111e a M·o1draviei, Al1exanrd1ru oel Bun nu s-a Emi1ta1t doia:r
la i1eZ:~di1rie:a curtindo1r, oi .a fosit de01pr01trivă pPeooupait pe11'1:'ru
aimen.ajair•ea u1110T •spaţii 1rezildenţLale . În .ace·St mod trebuie să
ne .inniaiginăm uuiliZ:a11ea ipe o S·oarră mai la1rgă a •cetrnmiioiri smăl
ţu : te, peintm deoon11rea irn1uerjo.a:rdor, f,i,e că estie vorba desprr·e
pavimentele de cărămidă s mălţuită, fie despre plăcile care
îmbrăcau ziduri.le rsra-i.1 Îmipodorbea:u .9orbele.
La iiint110ducerea oeir,aimi1ciri c111111aimen1ta11e, îrn v.aa«ia111ta baltică, vro r fa cont:inirbrnit p101ai1Je ·şi 01J.1dri.111e1e căfogă·11eşti ,de,s•p1-.e
carne avem rr der;:ri dbcumernrtar1e Încă diin anii dre mijloc ai
seao1k~lui al XIV-l ea. rî n v1eahea cetaite de scaw1 de la Si1ret
a ex·i·s•ta.t o mănă stiire 1 f1r<lJ!1Joi1>oană, menţionaită în 13402s, de
asemenea o mănă stire domini1o ană, Sf. foa·n Bol·ezănorul, cons truLtă anteQ·ior a.nu1lrui 1384 de Mărgă6ta-Mu1 şata, mama lui
Petru Muşa t 26 . în liipsa unor cernetari arheologiice, afirmaţia
rnu p oate avea dedt oatiaicneruil urnei ·iipore:z:e de lucru, dar nru
po.ane fi ilJliecută ou v1ederiea exi•sne111ţa acdei m ă1111ă· siti:ni dominioain·e a1t1Ît de copii/os Î1111pordrolbită cu ce.ram~ică sm ă lţllliită de la
Sa111domii1e n. Gernetărrriile M·hreo1LcAgii1oe 1Îlnnrierprins:e l:a Humor, La
cetatea de scaun a 6uoevei, la bi·sea·i,c a Mirăuţi din Surnav1a27,
t.a Orhei 28 a.u demonstrat pretuuindeni29 prezenţa pl ăc ilor de
ceramică smă lţuită şi, ceea ce este semnifica.tiv, toate aceste

plăci beneficiază de un repertoriu ornamental de sorginte occidental ă, fiind vorba, În primul rîn.d, despre elemente heral-

di ce30, uneori intervenind rezol vă·ri ornamentale de certă fi liaţie gotică31.

C o·ns1ideirînd nolaitJe 1aoe sne dait•e de .01rdin, dio1cumen1t1a:r şi
arheologic, este, credem, util să acordăm ateniia cuvenită
componentei nio111di1co-101ccidernnal·e .a ~]~tiemuluă ocrami1c-1110111umem.a1l d~n Motldova . Fără a 1DJeglija contnibuţia biza111ti[1'0bakall1ică la con1s1tirtiuirea aJceistui sistem, este nrearpărat neoe•s.a r
să. .avem În v•ede11e faptul că, 'În pniuniele decenii a l.e ·ex:istenţei
sa,Le, M101dova a ·foisit înldera prro«11pe 1l•eg·aită, pnin ,int1eres•e de
n.aimră polirti că şi mi,J.i1tiarră, dre Lituaini,a şi de PoJonia, ş i că,
o bun ă p e rioadă de timip, relaţ iik s·alc di1«ecte ·Cll lumea bizantină au fo st îngreuiate32.
Dai:, a-erven1i1111d 1k1. aJfi.rma ţia inuiţi.ală, nu esue sufrroi,enrt să
detenmnăm fa ot101rii rdre Înrh111-.:.11e sau de insrp i!r,aţie de care au
beneficiat ·00'11.Stl'UOt:IO'rii mon:u1men1ue'l101r din Moudov1a meru•evală . Se impune aşadar, să punem în evidenţă marele
adevă1· că •sistemul cerarmic omamen.ta.! ca·re arpar.e pe faţadele
b~s1erii. c i1'o r lui Ştef.an ioeil Ma:rre nru ar.e .echivalent nrioi în Balc.an,i, ni oi În teiri to1ri1i11.e balrt:i•ce idesp11e oa:r.e a f1<Ys•t v.01riba. E
drept că o .analiză a repertoriulllli o.rnamental oe caracterizează
di sc urile ceramice s1măllţuirte idin Moldo.va medi·evală pune în
evidenţa numeroase motive de insrpiraţie bizantină33, unde cu
mai îrndepă~·na ue J·ădă•cini orie nta le, dar În a,cefaşi ti11111p v.a fi lesne
de 11emMoat .apo1rnul die 01ri1ginie ·ooci.dlennală34 . Se vor putea
face, de ase menea, referiri la unele scheme compoziţionale,
fi.e că ·e ue vo.rba de aicea mb1inie1ie a arhivrOJ1tielor cu dis·cur·i
de ce11a11~că srnăJ1\lUi'tă , &atluţie foecvooită Î111 B.aJlcani35, fie că
e!>te v 01rha desipre 1t11t1iJ,iziar1ea oărămizi,lro1r şi plăici101r oeirramioe În
pa:nouri, de ~'0gă1 s~t ou p111ecăider1ie În spaţi1ul ba1t'iie. Da r, ,aioea
mai.estru o asă parură de d.isc·u.ri care înc ununează fruntea monumenue11or mro,ldo. ven1eş1 ti rnu 1s1e gă1se1 şt·e ni·că·i·eri ca aua1re la •Scaa·a
Î11JU11egii arte ornaimeirntiail1e reurn1pei111e sau O'ri.en:taile, după cu1111
nwcă i•eri nu V '111 •gă si 10 Î1111bin1<1me simiJla1ră de forme de.aora1.Jirve, n:~căi1e.ru dirs n11ri1le oeriairmoe nu v.or oornvi1eţui - În a:semen•ea wnupoziţii - Cili căr1ăimizi11e 1s.a1u plăroil1e smălţui1ue. EsrtJe
vo1rba, aşad.a1-, des:p:r.e 'O solurţie .deoo1ranivă 0111i1gi.nală, al ca'l1ei
efoct e•s,tie pus În vafo.arie dle don1v~eţui1rea am1onică cu plÎet'l·ă
ria profilată de pe faţade, compoziţia ornamentală a ansamblu1h1i fiind .in·tiegi~ată lJll11o~r 1TI101111ume1111Je a că'l10Jr exprres1i1e •arhitect o ni· că irezuiltă din acea s intez ă car.acteri1 s tic ă pentru arta
de a oon.s.trrruâ diin M01lrdo1v a medri.evailă: sinteza driint:re p11~g:rra
mul sp1a.ţiaJl de tr aidiţie 'bizantină şi tehnirca z~dăriei de stil
g.01tic To omai 1aiceaistă oolmplexă, dair uni1tairă oa expr1esie,
compiozi•ţÎe .de fo.rme . şi de demerntie decm.aitiv.e ·sU1bioiiido111ane
unei vizi1u11.Î otiigi111iaLe aooSitLt'l.lie oal1i.natea .defi111i·uo11-.ie a airhite t urui 110 mâneşti di.n Moldova epooii .lui Şt1efan cel M<llre.
1
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S1 nt de luat În co nsiderare cu precă der e elementele heraldi oe care
discurile: zgripţo rul Înaripat, Melusin a „si re.na cu d o uă
cozi", cercu l, leLl!l „pass ant"; de 1asemenea se cer mcn,ţiorn :ue (pemru
a fi precizat cadrul sti :istic în di sc uţie) plă ci.le cu cerbul avînd o crnce
Între coarne, pl ăc ile cu figuri de ca valeri încadrate de fleuroane go tice
(R. Gassauer, op. cit.; B. Slătineanu , op. cit., p. 305, 306). De un remarrnbil inve res eiste fopw'l că o .sobă, datî·1~d din seicoh til al XV- iea,
de sco perită într-o ca să de pe platoul cetă ţii de scau11 a Sucevei , are
cahl ele de co rate cu ac ele a şi elemente care apar şi pe di sc urile s mălţuite:
stem a Moldovei, cercul, ce ntaurul înaripat, zgripţorul, Melusina (cF.
Radu P opa, O casă domneas că clin secolul al XV-iea lîngă ce tatea
Sucev ei, În „SCIV", 1969, tom. 20, nr. 1, p. 57). Aparţinînd, stilistic
vorbind , illmbianţe i gotice, :i.ceastă so bă s ugerează posibilitatea prelu ării
motivel or deco rative în di sc uţie din repertoriul ceramicii de interi or, cu
adaptarea ti parelo r pentru reliefuri I.a fo rma schimbată a c1 mpurilor.
3 1 In afară de cîmpurile ornamentale cu arcuri frÎnte şi fle uroane,
sînt deose bit de co ncludente profi lele tipic gotice ca re delimitează multe
pl ă c i decorative provenind de l:I Suceava.
32 Ne r.eferim la bin.eştiutul conflict provocat de numirea mitropolitului de Suceava în perso ana lui Iosif Muşat şi refuzul lui Petru Muşat
de a accepta un mitropoliu grec numit de Patriarhia ecumeni c ă de la
Co nstanti nopol.
33 De
origine biza.ntină sînt, În primul rînd, discurile ceramice,
chi a r nedecorate, cum sînt acelea de la biserica Sf. Treime din Siret,
sa u cele de la bisericile lui Ştefan cel Mare de la Borze şti, Războieni,
Piatra-Neamţ. Bizantin este şi deco rul discurilor bisericii mari a mănăs·
tirii Neamţ. ului cu motive de in s piraţie vegetală sau geo metri că organizate În compoziţii stelare sau radiale, de tipu[ „roata soarelui".
34 Un episod tîrziu al relaţiilor moldo- lituaniene în domeniul ceramicii ornamentale a fost marcat de domnia lui Vasi le Lupu şi se referă
la ornamentarea curţii domneşti din Iaşi (cf. Eugenia Neamţu, Ceramica
decorativă polono-lituaniană de la rnrtea domneas că di11 laşi, „SCIV",
1970, tom. 21, nr. 4, p. 697-703.)
35 Avem În primul rînd în vedere bisericile: bizantine din Messe mbni a ,
sec. XIII(Sf. Ioan Aliturghito s, Sf. Par.aschiva, Sfinţii Arhan gheli XIV), de asemenea pe acelea de la Tîrnovo (Sf. Dumitru, Sfinţii Petrn
şi Pavel, Patruzeci de mu cenici sec. XIII).

22 7.yp;munt Swiechowski , B11dow11ictwo roma11skie w Polsce, Wrocfaw, 1963, p. 233-237. Ar mai trebui, poate, amintită biserica Boris
şi G leb din Koloza, de Hngă G rodno, mo1rnmeno ale că rui fap.de sî nt
d ecorate cu cru ci formate din cără mizi romboidale smălţuite În verde,
galben, vi olet ş i roş u ( către 1200). (Midrnl Wali cki, Ce rkiew sw . Bor11sa
i Gleba na K olozy pod Groclnem., „Studja do dziej ow sztuki w Pol sc e" ,
I, 1929, p. 1- 45).
23 Căl ătorul france z G hillebe rt de L1nnoy relatează faptul că, 'in
anul 14 21 , Gheldi gold ar fi participat la reco nstruirea Cetă ţ ii Albe , cu
12 OOO m eşteri şi 4 OOO de ca re Î n cărcate cu pi•atră şi lemn ( Călători s tr ăini
desp re ţă rile româ11e, I , Bu c ureşti, 1968, p. 50- 51). Ştirea este pu să
su b semnul înd oielii de căt re cercetările mai noi, crttica textului relată rii
ridicîrnd numeroase semne de înt11ebare (în acest se ns, a se vedea Nota
criti că cu e îrnsoţeşte rela\i :i lui de Lannoy, 'În Că l ă tori st răini ... , p.
57- 58).
24 N. Iorga, Cuiele historiquc de la Rownanie, Bucure şti , 1936, p.
101 - 102. S-ar p ă rea că referire:1 prive ş te illceeaşi şti r e din po ve.sti.rea
lui de Lannoy. Oricum , dincolo de aspectul îndoielnic al re:atării călă
torului francez, co in c idenţa unei m ă rturii de epocă cu aspectul decorativ
al par.amentului de la Hotin constituie un argument de autenticitate, de
care trebuie să se ţină seama.
25 C. /\uner, Episcopia din Siret ( !Jll - 1388), „R ev ista cato lică ",
1914 , p. 66.
.
26
* * * Documente privind istoria României, A. Moldov a, sec.
XIV-XV , vo i. I , Bucure ş ti , 1954, p. 1- 2. Do cumentul este emis de
Petru Mu şa t, la curtea din Hîrlău, în ziua de 1 mai 1384, şi face
referire la faptul că mănă stirea Sf. Ion Botezătornl a „fraţilor că lugări
predicatori" a fost zidită de doa mna Măr gă rita în intenţia ca biserica
măn ăstirii să- i fie loc de Îlngropare.
27 V. V ă tăşianu, op. cit., p . 308 - 309.
28
Cu ocazia cer.cetărilor arheologi·ce efectuate de G. Smirnov la
Orhei au fost descoperite cărămrizi s mălţuite în albastru, destin ate faţa
del or, „de asemenea pardoselil<0 r (G. A. Smirnov, Arheologhiceskie issledovan11.a starogo Orheia, „Kratki,e sco b şc eniia, Institut istorii materialnoi
kulrur :", Moscova, 1954, nr. 56, p. 27- 29.
29 V. Vătăşianu, op. cit., p. 638, 649, 650, 654, 656, 658, 660,
667, 677, 68 1.
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RESTAURAREA UNUI VALOROS MONUMENT AL ARHITECTURil CIVILE
DIN TIMPUL RENAŞTERII DIN TRANSILVANIA: CASA SCHULLER
DIN MEDIAŞ
Arh. HERMANN FABINI

Lo,oul ,ocupat de caisa SohruUer în istor,ia a1rhi,rect1urii din ţara
s·ub aS'pect v·a~!ori~c , diat1011i1t1ă pă sit1rărri1i ,a numenoraise
elemente orirg i·na.re din timpul Rienaişt, erii, erste concis fixat în
pasajul referitor l.a a•ceas tă constr.uqie, de prof. G.ri.gme Ionescu
în Istoria arhitecturii În România1: „M ai toate casele const ruite sait refăcute în epoca aceas ta în stilul Renaşterii au fo st
î nsă ulterior restaurate ,~i Dransformate din necesitatea de a
Le adapta La ce rinţe noi, încît azi ele mt mai păstrează din
vechea lor ar hitectură d ecît imele elemente izolate. Exemplele
păstrate Într-o stare Întrncîtva mai ap ropiată d e cea origi11ală sînt deci foarte r;are. U n astfel de exemplu poate fi
semnalat În oraşitl Mediaş, fostul han din Pia ţ a R epublicii
m . 2 5" . Aoea1stă sirruaţie justirf~ică ·aimplele lru1crări de c.omolid a~·e, oo\Il,serv a~·e 1şi r,es,tia'UJr.aire ·Care s1
e ·execută rl a aoesit monument de DiPecţira Pra1rrimorui'Ulh1i Gultur.al Naţiion.a l 1ncepî111d
dLn 1975.
Cadrul istoric, date despre istoria monumentului.
T rransf1o:rmărr1i'lre p rofu:111dle di1n Trnnsiil v.a1111ia ·sieooldar XV
şi XVI , detenniin:aiti:: pre de 10 rpal"'te de s.ituaţria poEmic ă din
sud-estul Europei, si1t1u1arţ~e c.a1r;ac,neriz·ată mai aJes p·11i11 Î11rainmrna sprre ve1s1t .a l1mperirului 101t1omaiil, ii1<l!r pe de alrtă part:e
de s•chimbăT,iJ.e i1nter,veniite rÎinr mportur~1e rde prlorducţie şi in
cde sociale, Îrş i găises1c o irntereS·<l!nrtă .r,efilre·ctaire Îrn evoluţia
oraşu.lui Medi.arş. Acreaistă l1ocarlita1te, menr~iron1ată Î1n drorcumenrt,e pentru prim.a, daită ir11 •a do'Ua j'llllnăitarte 1a S·eC . 1al
Xiii-lea, era Încă, la mij1on1l sec. al XV-1,e.a, un sat de .aceeaiş i m ă.rime ~i im1po.I1tanţă .ca mulue altiele dim zona Tîrnavefo:r: Maşina, Şeiioa M aire, Rirchi·ş, Bi·errta:n. Spr'e sfl rş.itul S1eC01luluri al XV-lea, Med.i1a:ş1U l cun1oiaişue ro dezvr0.lita'fe ra;pi1dă
de1trerminartă de po~uţua. s1a 1
1111ai .a1v:antaj,01a1sa din p'l!lnrOt .de V eder1e ecornomic rfraţă de 1saitde moo~uoill'aJUe, pozriţue devenită
mai bună şi În urma mută.r<irÎ1 1Î111 seooiliul al XV-le·a a drnmrurilor comenciarle de pe colinele rdea1uriLor În a:llbiile văilor.
La sJÎiiiş i tul sieoo"ilului .a:l XV-lrea Medriaşul eSrte ni&cat de
cănne V.ladiis.Lav II lra r;a~g de 101ra1ş 2 , ia:r În1t1re 1490-1534 ,se
00111S1t1Pu1~ sc zidurrile ·de a!p ărnlI'e ra1e ,o:raşului, aane Împrejmuire1sc o supr:afoţă ~nai ne oompa:rMÎ v ou 1alltle ioiraşe din T.r aU11Sri1lv aini,a. NCYul }oe pe cam î:l 1or01.JJpă Medfo;şul În 1rîndul o~·aşelo,r
trarnsi1~vă'l1rene se exprimă 1În fo1pt1il că, În a do'l!la juma rate a
sec. a'l XVI-I.ea, ,aij,ci .au lo1c, Îill •r,epetaite rînduni, dii1etele princi1parruh11i T1r,a1nsă'l v.a11.1iieri1.
Dinrre moiil'ume111t1eiLe 1c,aa1e rrrefle.otă cel m<l!ii bune prro:spreiritatea o:raişuJui, Casai Sohullierr e·SltJe de.sigur ·Cel mai im1por t,a nt.
Siuura1t În pia1ţa pr~i11idiJparlă a 01naşuh.lli, În im1ediat.i. apmpi1ere
a .ain,sambl1ului fonuiifriroart ,aJl birse·ri·oiii Sf. Mar:giareta, imp10.rrarn1ţa ino1n1Umemruluii ieorrnSrtă 1
Î111 f.aip1tul că e s,ue ·u111u:l din puţi
!lllde ex;emple de airhi1roorură ·o ivaă, din uiimpuJ Rrerniaş·uerii, din
ţar.a nioaS1tră, l:a care t'.lian1s1formă.ri:11e u.Lt·eri·o.a:ne nu SIÎntJ de
na:vură să faoă r ~mpo1 siirbiJă ro r1esitirui1r1
e ra sa ~n ,fro.nma :originară. Cu alte cuviintJe, .artÎlrt eJeme.nroole ai11rne:r:io.arr.e comtrruqi·ei
rnnaisoe111tiis·t·e cît ,ş i oe'!ie uilrte1r~o1a:11e co ns1ti nuiie, ~mb a.srpec.t'lll valor,ii lo1r, 10 pa!rte m~n101 ră, corn.rnuqi,a din seco1lul al XVI-I.ea
purnî.nd fi. rrecunlo.scutră. În. r1narjro111it,a,t1ea .elemenrtJel,o r edificiulrui.
D airele i:s,r,o:rice prrivin1d ,i:st101ria ol ăidiir:i.i ·sîm, ca de altrfel lra
1111ul1te c1o nstruqii ,civile din EV'lll ,Medi'll, dresrul de sumaire.
P11i1ma menţiurue rdroournlentiairă ne info pmează că tÎn ra nul
1588, 'CU orca,z ia dietei, oaire ~11 acest an s-ia v~rn.Jrt J,a M·e diaş,
pri.111oiipele TnmS1il1vaniiei, 61ÎJgi~simull1Jd Bra1thory, a fost găzduiit
în casa lui J;ch 3J111ne:s Schullie~, prrima:riul ,or.arşului. Din ·rerlată rilre lui Andreas Gr.a:self3 aflăm rCă Johannes Schuller e9t:e

menw10!11 aJt Ca
1

pr11~ma.r

ia}

·O'I'iaJŞUJ.t~i

În 1586, fj.irn d un bun func-

ţionar şi un nrn Î nvăţat. ,În urn1a 1n·oriţii lui, survie nit·e în
aodaşi .an, În ra ctel,e 1 01 r , a:şului ,apaa·re drezbartJerre.a sucoesiunii,
a•!>tifre;l că rr.ebuie să ardmi1te1111 că, În 1588, casa a fo9t în,chiri a:tă de la văduva luii Jiolharmes Sohrul 1Ier de magi s1tra·t ul oră
şenesc pell'trn gaz,du~rea lui S:i1gi1s111m11rd Bra1rn1ory, rfi~n~d oea ma i

noas tră

r e preze111rta1ti 1 vă cas, ă
kmeţi1a de principe

a o,r,arŞ'llh11i . Al·egre111ea rlu i Hatho•ry În
ail T rra111JS1i.lrv.a111iei precum şi prirmirrna lui
în C<l!S1a Schlll·HeT ne ISiÎrm re1lra.tane ou lux d e amărnunDe de delegatiUl Sibiului, Alibe.rt Huet. De La ridi·c area casei , spre sfîrşi.tul 1seoolului al XVI-iea, şi pînă lra. 51fîrrş.i1 1:iul seco lului ail
XIX-lre:a, conswuqi.a se ipaa-e că am a sufori•t n11a111sf.o rrn ari
radicalre, unrele repar.aţi ! f,iilllld databil1e, p e baza in scrripţiilror
de pe steagul metali c ce Încunună coama acoperişului , la 1 67 ~
şi 1760.
Do1u ă fotogr.af:ii, run,::i. ~di1n 1854 (fig. 1) ş i .a d oua din j·u rul .anului 1870 (fig. 2) , nre .arr~aită rcă la s fî.rşi1tu.l ·S>e1c olului
trecut farţadde prurrta·u fo1oă ampr,enrnelre a:rhirtec.tu.rii R e1na.ş
nea·ii (fig. 3). O tr·an.sforrma111e, p mib<i!bÎI din ultimul deoen•i'll
al s e ooJlulu~ 1a1l XIX-l1ear, 1a dimi•na't anoadrame111tele de piatră, carre mai a;prar În ,fo.no1gir.afiiile anllirnti ue. Alte ·l:Pansfo,rrm ă ri
şi , aJda!ptăT i a u av ut loc În rul timi:i 30-40 an:i. A stifd, În
cu11te a forst mon1ta1ră 01 .palSla:relă mrerr,alică î·n l1ooul unui .arc
de zirdă1rire, care srtrărpun g•e în mod bruta!} balustmda oriiginrarră . Deois-ebit de u11efas.t,e a·u fost ·1mnăr1irle 1.1nor amena j ă ri
mia.i 1rre oenne, în cu.11S1Url 1căa101r.a 1a u froSlt d rirmii111ar.e p.arţiial 'tl!l1rele
ziduri p o1 ta'l1't1e de la prultlerul •don.srt1nu oţ.i1eii şi CQ,re au du s la
dezechilibr <l!nea sistemuilri.1i Srtatic al 1Î1ntreguLu i edificiu.
Elemente obţinute din cercetare.
Si1tuaţ.ia 1arsirfoJ rez 1 ul1ta·tă a fă.cur 1 ~mrpo.s ibil ă folo1s:ir·ea în
c0J1Jt1irn uaire .a ca:seii rpenrru furnqirun.a1e de rnsit arlllf:antJ la
par•tie r - şi Lo1cuinţe - la ,etaj. Gu ·Sprijinul Co1rnsili1ului P opul.an· al munici1ptiiului Medri1 aiş, În 1973 ş.i 1974 au putut fi
efectuate cer·cetă.ri, după ce În p.re.a.\aibi.\ .sipaţiile intre.ri oa re
au fo st eliberate (fig. 4). Proiectul de cercetare a propus efectuan~a unor sondaje de p a ramet111t 3ndepăa1tairea Stl"ait urilrorr
surprerficiale de rtencuia.lă rpe 10 r1eţea de Lini·i :orruZ101!11tJa]1e şi vertioale fixate pr~in 1pno1iiect - , fodreipărrnarea molorzului din pod
şi de pe bolţii ca o prr~mă mărsum peinllm descăiroar1-era el emennelo1r oorn1s·t1rucri.ve S1Upm1solridtait·e, p~emvm şi 'll!nele sonda je
arhe101'ag.i ce şi d e anailiză ra. 1eJ·emen1uelro1r 001111slt'ruotJ~ve ( ardinc~mi de fundare , 1st1ructura 1terern1Ulru1~ pe care eisne situa tă
f"tvnda ţira) .
S'UJb .aspeotJul dementie.lo.r nreoesa,re pmu1eo1JU!rt1~ de •11esita'llra.re, de deo s•ebit'ă v.a.lioair·e au rf osit rezul1nartreI.e oon:etălfi1orr de
parramen1t. hstfd, sub 1Un suralt de uencruial ă 11101uă au arpă
rut părţii dri1111tr-un anic.a.dirra1mem de foreasillră diin pirairră (.frig.
5), rCarre :a'U pe.rmi1s O 'l'elCOlt11Slîlilt'l!li1re ,j,111tJegiraJ}a ra rprof~fart'Urr.iÎ origiil11are (fig. 6). T101r dii111 rS1oind:aije de prarnment .au pu1t'Ult f·i
locarlizate ,gdudle f.er.es·urdror ini.ţiale .(rfiig. 7). La parterul
constnuqiei a fo:sit decapat un anoaidmmenrt de pi1a1t1ră, prob:aibill dle I.a Or n.i~ă 1exterr~o.aim, Borma1t dintr-'lm 1a:rc .î n priim
oimlf'u cu muchia 1t1eşiită (frig. 7). Gurăţi111du-s.e exitradors1Ul bo•l ţill.or de peS1tc ipainter, .a u ia.părut bucăţii din gininzile oa;r:e au
CO\Il1Srt ituit planş,erul unrei prtim1e co•rns1t1ruqii, fopt c.arre a dlJIS La
ipatJez1a existenţei 'llilllei •oon1srtruoţiii din zirdă,ni.e, ianteri:orare cele.i
de la •s.fîrrş iTul rsec. a l XVl-l1e1a. Ipo teza ·esne îmă.rri1 tă de fapt ul rcă ş i aincaidrraimenteile de pÎiat1ră din pivnriţa aripei no•r dvest pot f.i datarte, 1pirin .a1nra:lorgue cu .ainoaJcfoarmentJe simj1lare
din Sibiu, În pr:ifma j1U1m ărta11Je a secol1u!lui a l XVI-l1ea, fiii!l1d
as tfrel ai11terÎio1a·re c0rn1:.nruroţi·eir lui Jlorhanrn.es Sch'lllUer. In
uim1pul lurcrărilroir d e rest1a'l!l11arre ~1111cep'll'De În 1975, fii1111d practÎc<l!tre goluri în ziidurirl•e exterioare cătr·e Pi.aţă, pen nru consol1i.darrea cor111s1truc~i1ei cu cernt1u1rii de beton arnna1t, irpoiuez·a a
fost crorr1f.irmată de exi.:>nenţ.a. a drolllă ziidru:ri alănur1a•tie: ce'! i1Herio,r de la cele doru ă rn e din pe11i1oarda gotiireă, ex•ecutiat În
1
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1 Gri go re Io nesc u, lswria arhitectltrii în Romiinia, voi. II, Editura
Academiei R. S. Români a, Bucureşti, 1965, p. 203 .
2 Eugenia Greceanu, ·Monumente medievale din M ediaş, Editura Meridi-a.ne, J311.cureşti, 1968, p. 8 ş.a,.
3 Andreas Grase r, Umrisse z1tr Geschichte der Stadt Mediasch, Sibiu,
1862, Editura Th. Steinhausen, p. 63, 94 .

39

https://biblioteca-digitala.ro

Fi g. J. Fotogra fi e din 1854 repreze ntînd co ltul de nord-est al p!eţei
principale din Media ş. În partea din stÎn)!.a se vede col\u l casei Schu ller.

Biserica Sf. Margareta

-7

Fig. 2. T'otografie din ju rul anului 1870 a pie\ei pri ncipale c:Li n Mediaş.

l'i)!.. 5. Sondaje de parament pe f"a1ada
ment de piatră de la etaj.

~u d -est.

Re sturil e Lnui ancadra-

tehni,ca zidă ri e,i m i xt~ di n piiatră şi că1rămiidă, ia:r cei! ext e6or, di n cărăm i dă, ex·e outat 1()1d ată cu î ndep ărtairea pla.111~ee
l ,r de grinz i ~i bol uima cameirel•o r de h p a11ter pentr'u a
prelua Împ :ngeri le oiriizo nLa le d a,te d e bo l ţi . D e,talii le de arhitec t ură de p e zidul exter ior: anca,d mmenml p o r ţii prin oipa le ş i p il aşt r i i cu lei ca re î l fl a n ch ează nu perm it nici un
Fig. 6. Recons titu irea ancadramentelor de la etaj.

-.
Fig. 3. Reco nstituire grafică a casei Schuller Înainte de tran s formări l e
de la sf :r ş i tu l sec. al XIX- iea, în ba7..a materialu lui fotografjc ş i a cercetăr il o r de param ent.
Fig. 4. Vedere gene ral ă di nspre Pia\a Repu blicii în timpul ce r cetă ril or
din 1973 /74 .
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Fig. IO. Galeria de >e h[ să de la etaj.

Fig. 7. Sondaje pe faţada sud-vest.

'

I

J'

Fig. 8. Plan parter

şi

etaj I.

dubi'l1 În priivinţ.a da:tăa·.i1i ace tui z·id, constrnit la sfîrş.itul s·ecoJ.u lui .a [ XVI-lea.
Din ad ăugi·riile ul1reri1oai11e menţionăm bolta pe te pairter,
din oame.ra nord-vest oare, după factură, poate fi data·tă
oonieomitenrt ou prima ifl!scr•ipyie de pe steagul de pe acoperiş, care .avestă lucră-r.i de repairaţiiri În 1675.
Fig. 9.

Secţiune lon g[ tudi nală

pdn

casă.

Fig. 1 l. Travee de la galeria deschi să din curtea interioa ră.
Fig. 12. Poarta principală .

•

*

Este greu de spus astaz1 dacă prima. de>S>tin·aţie a construc ţiei a. fost cea de han, pe care a avut-o timp de mai
multe secole. T·otuşi, atît struotiura plan~met•rică cît şi orname111taţiia bogată a portalului şi a curţii iinteri.oaire - ne
fac ă pr·esupunem că a ·a vut aioeastă de stinaţie Încă din ultimul sfert al ecoliului al XVI-lea.
In plan se disting demen.tele priunei con strucţii ~En peri.001d a gotică şi se pot remarrca Îngroşăn:i le zidului mterrveniite odată cu acoperirea piarirerului cu bo·lţi (fig. 8). La etaj,
se rema.r-că, l•a prim·a vedere, frun11oas.a saJă din oo lţul de
sud-vest cu a.cces de pe galeria bolni·tă dinspre cuPt:e şi cu 5
fore nre de pi.atră în nrei canate. Din păcate, din fin.isaj·u l
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să preia Împingerile orizonta le date de bolţi. Pentru a descărna gailer.ia diin r0ur.ne ·au fio1srt prnva"ZJurt'e corlJS'ol1e .de•asupra

etajului I. Do1uă grin zi de len11n, 1c are su s ţin navanul din oa.mer.a ·maire de l·a euaj, se în l1o:cuiesc •ou g1rinzi d.e benon armat,
avî:nd ş i foncţiia dre ms1ţi111ere 1a a.corprer:i1ş1ului. Şa!l."'pa:nrra 1onig.i11airă se pă sta:iează, fai'llJd ·î:111tă1rii,tă •OU U •l1 ri1stiem de pene .şi
p opi rioi, .asuf el ca efor.tm1r:ile din aiooipedş s ă fie ·ta·arnsmi se
dis·ect elremel1'teliorr din beuon arimat.
Diin punct de veder.e al ·r1est,alll'ra·riii elcrnentelio~.- arhi1uectura:le s-a preoonlÎz«ut .r.esuairn11airrea •Ce'Lorr 11101uă ancad11ament>e de
pi1aitră de la etajul caisei, cortfofl'm mo:delu;Lrni gă1swt în t impul
ce11oerări1or (fig. 6). Vies:ele 1oirigirua:re, fond foarte dete1i-Îorat1e, a'l.1 fost swaise de 11a 1 ocul loir (fig. 5) şi 1remo.nuaue În
Înf()erirorul caimem.i aidmaoerntre femstrrei ;respectivie, u:rmînd să
fie Însoţit·e de o inscripţie explicativă. La galeria din
ourre, baluşnri1i c:ue l~pres·c se vor Gompleta cu baluştriii n •OtÎ
din pira•nra de Guna Ba6ulu1i, e1ememele păm·Me fi.in1d r-efoJosite În mă1su:ra În ca11e &1Ja.11.1ea }o.r aorual ă permite a,cest luet1u.
P.erntru fini sa jul ·.iirtter.Îio1r ·au fo st 1ek11bo.r«111Je detali·i conform
unnelm fini S1a.jdo[· 1oirigir11·a•re. rA.•s feJ, t«tvianul de La etaj ia
fo1st pa10ii1ectic11t după forrma găis.ită înr.r-una. di!ll oainrnre 1sub
un plafon ma:i nou. TencU1iel~Le i1TtJeriioar1e ş i .exteroi·oare se
execută cu mo11tar ·de var gras 1 ou agrega:te spăl ate şi ou o
g.ranulomett-.ie prei6s sitra1bili1ta, con1foa-.m reţenelior da ne de labiomllorrul Di.re oţiei Pa.wiin1101rLiului Culivurnl Naţii1onal. P.Pin
c1ompoziţia moQ1t.a1'1\.lfl'll'Î oît şri prin mo.dul de aipluoare, îu1 1 nai
multe traturi se urm ăresc o bună adeziune a tencuie lii la
zidă.rie, p osilbirlitatea aerisirii z.i!dului prin t·encui.a lă, cît ş i o
reziis uenţă opuiimă 1a1.1Jen1ouid.iri .
După 00111s1olidairea 1şaJ'pan1nei, se piierv:ede în.1"01cui11-. ea învelă·toTii .a,oru1ale cu ţi1 gle de f.0111ma.t „ooaidă de dndurni1că" . După
globu1 şi sueaigul de pe ·caipalllul ·S'l~dic al ao•ameri aooiperişului
care au fo st demontaue în ourr ul lu crări'lo,r de restau'fare, se v1or exeo.1 t.a oopi:i di111 ta,blă de ,a,r,a,ma, rn1igin.a1ele
cl i'S truse Î111 ma.re rprarue de 1Pugii111ă urmîr111d a .f j tmrare peD!tJru
con e1rvare ş.i expu e rla Mu'lieul n1'lln i1oi1pal 1d in Med.iraş.
Pe,ntn1 .a nu n~duoe cainnÎltatea de '11lllmÎ:nă oe intra prrin
ter.esitre, p•rrin ancadr.amernreie de piaură, 1to1cuni11e lo1r au fioist
pr.o1icc1ate a tJfel ca să 1111l.1 depăi~eiască deschiderea gio1ului din
piatră. Din acel.aş motiv au fo st folo site cerceverle dublate.
To.aită nîmp lăirja urmează ·sa fie executaită din sneja,r. Pe1111Jru
fo1rma şi sttiuctura uş1i rl10<r au fo t fo Losi te drept ·mo del 'l11Şi
din timpul &ooaşneTiii, ·C>t1m le maii girsi1111 izolat }a case de
pa,tricieni (Sibiu) .sau la roaisnelie nrohiliaPe d:in aceaista per·ioradă.
Prin folosirea prr0poqiiL01r generailre .ale acesitoir uşi şi a s~s
nemuluri de rame şi tăibJii s-:a urmărr,iit, pe de o parne, integrm rna În giîndirea S1Urucnurală a epocii, i1ar pr11in reducer,e a
deta liul ui deco rativ la minim s-a Încercat, pe de altă parte,
eli minarea efectu lui de copie (pastişă) . La fel s-a prooeda1t şi la pr.o~ectama detaLiÎllroa· .de foron•erie (brala:1na:le, druk.er.e). P.en·llr'U ferestt1e au fost prevăziute vinro1uri, cu ro1chiirn-i
de stic l ă de formă d11epvu11rgh:iul.a1ră.
In baza ·În9eileg.eriri Într·e Olt'gande focale .ş i proi'.!ctant, ·a
fos,t stabili·t progr:amul de fo.Jo.s.inţa ral .a cestui ed ificiu. C orn forrm raoestui rprn1g1r1am, fiix3Jt îm. 1Jema de proiec tare aptioba tă,
la parterul casei vor funcţ i o na, dup ă restaurare, un restau ra11Jt di·evetic şi un g.mp de camcioe. 1n spaţiul de la enajul
mo111um enuului, cu camerrele srpaţ·i oiase, hine ip1-.op.or9i·o111iate, se
va pu't ea ctiea 'ltn cadru adecva>t penuru 1oficierea căisa'tlorii
J,oir. Pivruţa urme::iză să fiie foJ1o sită, conform acesvui p rogra1111, pen tt'lt degu ta·r·i de virn.rr,i din z:ona TîrnavreLoir.
Desigur, prin restaurarea valoro ului monument de
airhite tură c iv il ă medirevală •Se wmp lerează im aginea no.ai t-ră
deSipre acest greri de ·arrhiueotmă, edi1E.ci ul Îrnscriiindu-se În . eria ca:rc Clllprrinde: P·riirnă1r~.a V:eche, oa1sa HaUe.r, M irelui alb ,
no1a,oe În Sibuu, Ca1sa negus.tJorillm (Hi1r9che·r) di111 Brnşorv, casa
Wol.pha1nd-K.akais dilll Cluj, oa~a ·011 cerb din Sighi şoara şi
alte le.
Nu putem ·î ncheiJ scutita preze111tare a acestei lu orări de
resta·ur.J1re [a ră a atr.age atenţ·.Î a a suprm unor probleme oe le
1-.idi că cadrul Înco njur ări ·r a:l monu1111e111tului. T1rdmi.e menţÎ1onartă a.ici, În primul rî111d, tr.atai~ea 111eoo1re·spu11zaroare a
suprnf·eţei pireţei pliamaţiiJe aicvuale, mult pr«e1a dese 111epe1r111iţînd o b u nă conuempl.are .a spa~i·tdui arhiimectural. Toto dată va ttiebui să se :aoo11ide ro mai marc atenţ;i.e tratăirrii f.a~aidel orr 001111struqii l10Q· fovecin.aine, căci n umai p nin ' oluţio
naima p nohlemdo·r es.oeoi·ce ş.i funcţionale din întl'eaga mi.croz,0111 ă ' e va ajui111g.e la adevărata vaJorr ifica11-.e J monumentului
proprt U-Zl'S.
1

l'ig. 13. Detaliu

şarpantă ac openş.

in1ter i0-r al acestei Îl1'caperi - pictur.i mllJI"ale ş1 tavra n cas·emt - 1uu s-au p ăisitrnt pîn ă '<llstăz,i decît 111rme f0rarte ruma·re.
Travarnu'l cu gninrz.i aipairente 15-a păsitr:a't în chimb rdaitiv
bine În cameiia ,d:ifl <JolţU]. de vie·Sit.
De un deoSieb~t in1looe:s rs Înt detaliile de pi«~trăirue pă1stirare
În număr Înrsem11113Jt Ja a1cesrt mo1mmenit. în afară de ra ncadrramentde de fo1.1estr1e menţuon1a·ue mai su s, anr:agie · atenţia
gal1eri•a de s1chii1să diinsipirie ourue (rf~g. 9). Ai.ci .sre port vedea 1a
pal'trer colroarnelre de seqi•lllrne p ătn11tă cu miuchiri teşii1 te, cu
b 1ază şri capii1nel de siecţiu1111e tPaipeZJoidală. B<Yha în 0J:1uce, ·c.aire
acoperă ,galeâa la e·taj (ifig. 1r0), 1es·te rezemată pe coloane de
secţiiune circuk1:ră, cu ro pmfii[,anură 1p11erenţiio1aisă, oa.Te la rîndul lor se reazem ă pe balustrada co mpu să din baluştrii de ecţ•Îune di1eptunghiu'lairă ·ou che o jum ăitia:te de colo.r11etă angaja tă spiie exverLoir şi inrverio1r (fig. 11) . .Aitît ba.k~ştriii cÎt şi
mî.oo. curen'ta s.înt din piamră m aisirv ă . În poifi.da ·execuţiei
foat'lle 111rg,rrijiine .a a.oesum demen:ue, se pQlaue mema>rca 1un a numit provincialism În faptul că Înt·r e axele arcelor de la p arter şi et:aj nu exi1stă nici o 001re porndenţă. Poarta p:rÎ<tuoipală
(rig. 12) a re un ainoaJdrarnent de pia:nră ou pm.filaoură tipică
pentru arhitectura Renaşterii. Pe doi pilaştri, în dreapna şi
stînga p orţi~, sînt piaisaţi doi 1ei; prezenţa lo1r pare a veni
şi ·Ca În spirijin1ul 1 i.poueze~ că 1 a oeais.tă ca ă :a fost i11i9i1al un
han, ŞtVut frlli111d 1Ca ia.Sllifol de 1anima1J e simJboJ1i1oe Se1."Ve•au Î:n
Ev1ul Mediu dt~ept firme. E deajun să ami'11ltim, În acest connext, că iÎn Si:biu a extÎrsta't rpînă 3n seaoJul .no!S'liru rnn 11ocal
denumit Gnoaipa Lei'Lo1r şri că fatrmaiciile veohi di.11 Sib~'ll av.ea:u
de 1a,emenrea, denumti.r1i de an~ma1e (Vulouru.l 1neg:ru, Ursul
etc.). Cei doi lei, reprezentaţi Într-o maniera arhaică, cu
schiţan.-.ea elrememelr0<r ca•raioteTistice (001aimă, .coard ă, pă.r) În
fo1rme ge.ometrriz.airni;e, au În gurile des1ohi s,e OÎ1lie 1un glob. P rofila,tuna a,ncadra,m entul1U1i po.rţii . :.e t•erminră în pa.nea inferioară cu două pirelire deoo1ra!1Je cu dve rtre.i ca:ndur i.
Din anc3'draimernterJe uşilo1r s-au pa•strait două În pi vniţa
aoQ·p'lilui de J1Jorid, oairaicterizaue prin p mfil•atură Srirnplâ (muchie neşită) şi a.t'c În pJ1in oÎ'11ltrru. Gum s-a mai a,mJÎnti1t, aceste
do·uă anoa,dr.ameni:e ·aipaqiUn p1110babi1 unei oonsitrucţii anter· ~ oaire. La pairtevul aice1wiaşi wrp de clădi11e se m:aii păistrează
llln an.ca.dramem a l unui gol de uşa de foirmă dreptunghii1ulairă . în timpul hbcrăr:i:lor de restanrar:e, În .apw.pier·e de
p oar.ta principală, a ii.ieşit la 1kbmin ă 10 pie ă din lenun de stej·an.·, cu proifik11tu1ră În stJi1ul Reim~terii, piesă oaire odinioară
a făJc ut parte dintr-•un anca,dra.menit de uşă . Ogus intrarn
principale în pirvniţa, Sn curnea ,iJnteri101airă se pa1 st11ează L11n
srîlrp de pi1atră cu aidîn cituri orizont«1,le, care servea la tran sponul bmoaie1o·r În pivniţă. .Aiooper:ii~u1l aotual S·e rema>rcă
prirtbr-o şa:rrpian,tă pe sca'lune Ja carie a'l1 fo51t folos.i·ne pie elie
unui ·aooperiş 1na,i vechi (fig. 13). Fo1r111a îmb i nă1·iLo.r, fol.osir.ea .ouido1r de lemn, precum ş1i prducrarea s1uprafreţei permit daitairea ş•a[~pa!11uei rÎn seoohil al XVI-l·ea. 1n înv.e'li1no1arna
aonuaJa rS·e rna:i paS1Jrreaza riw ]at ţigl1e de for1111at •sipeciial
( coaidă de ,rJ\ndunică); pa:rtea de jos a ţigiei este dreaptă, co1l\:urile f.iind tăi.aiue în fo11111ă de segment de cerc.
Proiectul de restaurare
Urna d~n saii1cinrile prinoipale a l·e prniecrului de t'estaurare
estie c·on siolirda·r·ea monrnmen,t'ltl ui În urma deo~[·ir01ra·rilor in terv.enite în decu.rsul 'timpului. Î;1 1acest ·sens, s-a prevazut legarea ·oonstrucţiei prin centuri şi grinzi de beton a rm at, ca re
1

1
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CERCETĂRI AEROFOTOGRAFICE PRIVIND TOPOGRAFIA URBANĂ A

HISTRIEI III. EPOCA ROMANĂ TÎRZJE (SEC. IV-VII e.n.)*
SIMION

ŞTEFAN

1. O peri o<l!d ă di s tin c tă în evoluţia topog1rafică a Hi,stârei poa:t'e G Încadll.1ată, În Liniii mani, Î1111Urie sfirş1i.tul seoolului
al IV-1'ea ş i .sHnşitul celui urrmănor şi ,rep[·1 ezintă În istJoiri.a
oraşului o epocă ;În 1 eg.ailă rmă 1 sură .crii1nică ştÎ puţlÎln cu111oscu tă.
1.1. Redusă exd\]siv la suprn..faţa iinnraunurrană, cetatea
oonminu ă să exi1ste În fort me modesue, aşia c um o srugcriează
•sin·g m·d e deuerminărri pr·eciise din cartierul centrnl 1; o i1ep ar-aţre fa turnmil1e ex•tJeoc:ioa1re ale pm9iii poat'e f.i datată (c!Jproximati v în urma rdreso01p eri1ri:i unei monede de la T heio:dorsitU 2.
In •rest, pe planul Hi1Siuriei aces<t•ei ·e poci nu pot figum decît
a oeleaşi axe straidal1e ~i unde clădrir ni ma:i 1m11ri ate stane p entru
secolu l arrJJte·r i 01r , de vreme ·Ce SÎ11<t folosite şi În secolul a'l
VI -lea; peu1.uru mulitre drin m onrl]me111tel<e Clli11JOSCut•e precizia
scăZJmă a darăriJ.or eXipr.iimat1e În tJermerni d e felul: secolul IV - VI; IV-V Siau V- VI - anulează iorice Încencare
de , di,s cuţ i1e de detaliu.
1.2. Geroe tării.J.e din ,cel<e 1trei seouc.a1re de reforinţă pentru
recon stituir·e.a evo•lruţi, ei .ariei c.upr i.nse îmr•e incinta r o man ă
tim.puri,e şi incinna 1seaoliel:o1· III-VII şi an1Ume punctele
H-I3, J4 ş i L5 a u dovedti,t exuind erea n ecrop o1lei pîn ă În

apmpierea 0iraşuk1i , fă1 ră a putea 1stabi li d eocamdată exact
Jimi ta ci o.rierntală . Ceea cc a apă rut m a i limpede În specia l
1

colec tiv ă 6 schele te) ; „SC J V", V, 1954 , 1- 2, p. 77 (2 morm in te
in sitrt cu vas ceramic şi m o ned ă de l.t Valentinian). In publi ca1i a
finală , C. Preda, A. Doicesc u, Jlistria !I, p. 331 - 332, c am i nti tă
de coperirea în ace s ţ sector a cca 30 mormi nte, majo rita tea deranjate,
fă r ă a se preciza localizarea lor. Cl tev a mo rminte sigilate de un pavaj
tîrziu ş i acoperire cu ţi gle ş i Î n c ă 4- 5 m:.i rmi nte nederanj ate sî nt d:n are
pri11 p oz iţie s tr a ti grafi că , 11w entar m ă r gele de s ti c l ă ş i , eve ntu a l,
o m on ed ă de la Va lentinian (este p ro babil acel:i şi cu morm înw l publicat
În 1954) În secolul al IV-len, mai p ro babi l in a doua ju m ă tat e . P entru
~a p ă turile din 196 L- 1964, cf. H . N ubar , Co n t r ibuţ ii la topogra jia
cetăţ'iii Histria în epoca romano -bizant i uă . Co n sideraţii generale arnpra
11ecropolei din sectorul bazilicii „extra muros", „S C IV", 22, 1971, 2,
p. l 99- 2 l4 (71 rn orn11nte, maj oritatea atribuite sec. IV c.n ., cu pr ecă
dere celei de a doua jurn ă t ă\ i) ; a se ad ă u g a cele 16 mo rminte de co·
p eri te în 195 5- 1956 În zo na basili cii ex tra rn u ranc, cf. „MC /\ ", IV,
1957, p. 16- 24 ş i pi. IV, p . 18; V, 1959, p. 291 - 296 ~ i fig. 4,
p. 292, dintre care cc!e supr apuse sau dera njate de stru cturi le ba5ilicii
pot fi atrib uire sec. IV e.n.
4
Al. Suceveanu, Un m or111î11t dill secolul X i e.n . la !l islria,
„ C IV", 24, 1973, 3, p . 495 , ~ i nota 3, p. 496, notele 4- 8 (6 mor ·
minte datate prin inventar între ultimul sl'ert a l seco lul ui TV şi s l'î r ş itul
celu i urmă to r).
5
M. Goja, comunicare la Sesiunea „P onti ca"
Muzeul de arh e logie din Con s tanţa - în octombrie 1970; cf. D . P opesc u, /,es jouilles „.,
1966, „Dacia", N. S. XI, 1967, p. 364, nr. 54,3 ; idem., „D acia" , N. S.,
XI1I , 1968, p. 428 , nr . 57,3. Morminte a tribui te secolel o r IV - V e.n.
mai sînt localizate În punctele : Z 2, Z 2 /\, cf. „SC IV", I, 1950, 1, p.
78, ş i V. C an arache ~ i S. Dimitriu, llistria ! , p. 185- 188, pl. XVII
ş i fig. 67, p. 187 ş i f ig . 68, p. 188 (4 morminte); '/. 2 1955 - cf. „M C A",
IV, 1957, p. 48- 49, pl. VII, VlII (M 5 co lectiv , M 11); Z 2 195 7 cf. M. Co ja, „MCA " VI , 1959, p. 288 , pl. VI (M 3); '/. 2 1960- 1963
- cf. M . C oj:i, „MC A" , IX, 1970, 209 ( L 111or111 î nt); X 1949 cf.
„SCIV ", I, 1950, 1, p. 76; II, 1951, 1, p. 128; E m. Co ndur.a chi ,
. Dimi t riu , !Tistria f , p . 209, p i. XXVII , p. 2.13 ~i fig. 76 , p. 211
(2 morminte).
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* Studi ul

de faţă contin u ă articolele a nterioare p rivind : / . Epoca
(sec . l - l!J e.n.) şi Tl. Epoca romană tîrzie (s ec. Il!- f\I e.n.),
publ ic:ttc În numerele 2 di n 1974, p. 39- 5'1 ş i, respectiv, 2 din 1975,
p. 51-62 ale aecsr.ei reviste. Jlustira\i :t g rafi că apa.q:ine autorului.
1 C f. Al. Suceveanu, C. Sco rpan , Stratigrafia Histriei ro mane tîrzii
în lnmina săpăturilor din 1969 şi 1970 în sec torul central, „Pontica",
I V, 1971, p. 167; Gh. P oenaru Bo rdca, Monede recent descope rite la
!l isl.ria ş i unele probleme de circulaţie mo n etară În Dob ro gea a nti că,
„Ponti ca" , IV, 1971, p. 324- 325.
2 H. Nubar, llistria !II, p . 77 ş i Catalog, nr. 1442 şi 1649.
3 P entru
Î nm o rm întăr[ l e din zona incintei elenistice cf . „SC IV " ,
IV, 1953 , 1- 2, p. 112 (2 morminte deranjate) , 113 (în mor mîntare
roman ă

f ig. l. -
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în expl0irările mai ample din primul sectoa· oitat este ca:mcterul organiza t pe care l-a .avut, cd puţin În această zona,
noua ne c11opolă. Nu ·există pîna .ac um indicii ca Hi·stria să
fi avut încă din seoolul IV, precum To1m.is6, o basilica extranmrană legată de funcţi• o 1111ar.ea cimitirului; basilica de sooperită aici încă de V. P ârvan air·e o data1ioe ma.i tÎ1rzie şi cerce tă-rile .i nmmplete la car·e a fost s upu să n u au descoperi•t
urmde uno r faze mai vechi.
1.3. Ni se pa·re mult maii verosimil a admite, indife1ient
de da:ta pr.opusă pentru oele mai• vechi moim1.inne ş.i pen'1lru
înoetaT·ea locU1ia·ii .în zona H-I - d.air cu .ait.ît mai mult în
cazul În mre Ît11 viullor aoe.aistă data ar fi aip.I1op.iiară de cronologia stabilită în punctoe'.e J şi L - ca insitalaorea celor
două şar1ţrn;i de lîngă v.alul III s-a produs În a doua jumă
tat•e a secolului al IV-lea, cînd loc•u irea de la vest de ele a
fost eoimpl1e t abandonată şj cînd şanţuriJ1e au putut constitui
ş i li1mu1ta spr·e est a noii.i rnecropole.

2.3.1. În aoeastă peri'Oaidă fonqio1n a fă.ră a putea
preciza momentul ri:d~căirii - baS1ili1c a cireştină13 a că1re:i faţadă ddjmita spre es1
t pi.aţa pava1ră a po'f9ii ma1ri. De dimensiuni mai ourînd moid est·e, •Cu un plan uşor a~imeooi.c şi ·o·r ientată vest-nlOrd-ve ~t re.St-isud-est În func9ie de adaiptairea la
eleme111ttele p.reexiiSitJente, e.ra dotată cu o ·a:bsirdă se1n.ioircula•r a,
o navă cennrală majoră pav.ată cu cărămizi, dlouă laterale
îngius•te şi narthex şi ·avea ca element apairte 10 cniiptă suprapusă de un ciborium .
2.3.2. La sud-vest 001111linua să ,ex'Î'Slte dă,di1rea m<lJÎ veche
(6 ), de plan ba,silical, fără 1aibsitdă; nu se po1C1Jte şti dacă uti1lizariea 'ei ca lncal de cult oreş.tin a fost co111•comit·enotă cu basiili·c a înveoinată •SaJU daică, od<tJta cu :r idica•r ea acesteia din
urmă, nu \5-a pro1dus aiS1upra ei transferul fonqiei reli1gioase,
basili.ca făiră absjdă fiind .refoliosi,t ă .a pn.i În ~copuri profane.
2.3.3 . Alin1iată ou ipriecedernta, basilica 17 aida:ugă, pnobabil În ·aoea.stă peirioaidă (of. II.2.3.4), un nou edi.fioiu publi.c de caracner monumental oar.tierulllli de V·e,st.
2.3.4. La un •ras.t imp o airecaire, da.r în.tre aoe leaş i limite
cro11101'ogioe ma;r,i, oonsiiderăm că a avut l'OC şi resisvematizar·ea lanu1r1ii de .e5t a s tră?Jii (19) prin implanta1rea sucoesi1vă,
de La sud spPe n'Or·d, a elemeJ11telo1r care au dat struotura 00111pl1e xului 19. Înt1r-un pn·im moment ,s-:i r•eal1zat clăd.ir·ea lungă ,
de plan basilical mo1no1navat şi cu ab sid ă imerior semi.circulară, ·exterioir hexaigona:lă, aşez<tJta pe la tura de sud. Fo1CYsjnd
În p11opriia-i sitructură latura de est a tennelo'f - ceea ce
indică rapoirtul de p os.terio1r~tate faţă de anumi.te faze ale
acestora - basilica îi împrumuta şi oriennarea nord-sud; discuţia relativă la eventuala utili zare ·c ulturală a basilicii În
aceasta primă formă nu a ajuns 1la închei·eroi oondudente 14.
Int.r-un al doilea momet111t 1s-a adăugait şii încăperea lungă de
la nord, · a cărei oompairnimentaJr•e inverj·oară şii al căirei perete
de vest - ame111ajat În 1Jej1gihea - au da11·i1ficat funcţia oomernială a Jntregului ansamblu În ac.eaistă fază finală În care
ş i basilica mai veche ·prime.ş.t 0 10 di·v~:rore în senSJllll lungimii 15.
Este, de ase111ene1a, viiziba că acestte tabernae, a 1căror co ns trucţi1e e m:ai recentă În .raiport ou basi<li1ca absidaită de la
sud, au avut ia se adapta şii la prnex.ÎIS1tenţ'a baisi.licii 17, 'Oe:ea
ce justifică şi .aisimet1r.i a maJrcaită a încărperi1i şi avansarna ei
no1taibilă spre vrest, În detrimentul suprafe ţei Slllrazii şi a regulari tăţi,i l:a:rnr,ii de est a aoestJeia.
2.3.5. Cla·di1·ea 20, cu ,fonqie Îrncă nedetermin ată , aparţine aceluiaşi oPizont cronologic şi folo,s eşte pentru trei dintre
laturile sale z~drnrilie existen11Je ,aI,e b<tJsii.J,i1cii 18, in1ci1111Je1i şi termeJ.or.16.
2.3.6 . Delimita1 tă de ma.r•ile edificii publi.oe Înoonj•ură,toare
La care as igura accesul şi oo.nsti1J1.1in1d în aoe'ai5'ta v.reme terminaţia meridională a străzii 19, piaţeta cu portic 21 reprezintă unul din 1rairde spa1ţii liher.e din cetate 17. De.şi modestă
în dimens.ÎrnJ.i şi În realizar•e oofo11Ja:da e icom pusă din
piese ll.'ecuperate din construcţiii mai vechi - aoeaistă piaţetă
nu e mai puţin ·O doiv<tJdă a permanenţei În aiceas•ta epocă a
u1110,r preocupăr i pentru amenaja'fi ocbanisti1ce.
2.3.7. Vechea •oonistmcţie a termre1oir Înoog,~sllrea:ză o nouă
refacere însoţi•ta de 01daptarea nivdului de călcare Ia oota
de utiliz:aire a p101rticului şi a clădirilor de l1a 11'C~rd ş.i de

*
2. Ultima perioad ă r·ema111ca1bilă din isuoa·ia Hi striei, atÎ't
sub .aispe·c tul mo:difi. căinii caJdrdor ·llopograifioe cît şi În oe p1riv· eişte activi·llaitea ·edilitJa.ră desifăşur.ată, Începe in pragul secoludui aJl VI-l1ea şi ·e J11 aJrca tă de rea lizăr i1e de:o se:bite gene.ral.e pentru Înt1re.aiga regiune - a le domniifor lui Anastasiu şi Justinian. Deşi nu ÎntJotx.leauna la nivelul de preciz ie doriot, •acesrei pe:ni•o ade 1.i sînt 1a triliuite cele mai multe
din. oo nMmcţi1i.J.e mai impo1r1tante cunoscute ş1i se poat•e a fi.rma
că acestlOf decenii !oe apa'fţÎa1• e con.s ti.tuiorea ukimei înfăţişări
monumental•e a 01m:şul1ui, <tJce:ea la c•aire s-au opiri1t .î n ge111ere
săp ăituril·e după c·eiroetama ş.i îndepărtarea suprnpuncri1or mai
nmdeste din etapa finală de dedin .
2.1. Nu sînt pî11ă În pr·e zent a.testate modiifiicări de traseii.1 ale .incinrei da.r e cen că ea a fă.cut ob iectul unor reparaţi'i încă gireu de di s1tins, ca amploare şi lo caEzat'e, În multitucline•a de interv.enţi1i deteirmiITTate în ooirpul •Sau ; e a s i~u
rară ·o rdacere În vmme:a lui Anaistas1iiu graţie de w p eri,rii,
pe laitu1ra de no1rcl7, a unor cărămizi nt ştampilă, ceea oe ar
i111dica foloosirea ş i la inc intă a unei tehnici mixte.
2.2. Sistemul de ,stirăzi îna·,e.gisttrează în aoea tă epocă modifică1rii de detal1iu car.e ţin de dispune.r ea mai puţin ordonată a 1110,il or clădini şi, În gienere, de tendinţa reducerii la
minimunn a spaţii.Im .J•ihere din onuş. Apare, de a•semenea, fenomenul specific vremii, de compartimentare a traseelor stradale prin porţi a căn:.o·r localiza-r,e •e lievelată de de:scoperireia
pr.aigurilio r, pînă aoom do<tJr În Z!One peri:f1eriice; pe strada 6
la innerseqia cu ·strnda 12a, rpe aooasta din 'Ull·mă I.a intersecţia cu straJda 79 , două pra:giuri pe 1stradia 310.
2.2.1. Sllraida 19, al că.rei •1Jraseu e j.a:lionait de faţaidele a
două ma1ri ba1s,iLici pe latuira de e.st (6 ~i 17) şi ·a aheia (18)
pe latura ves.c id, nu mai ajunge de•cÎt la faţada sept·e ntrional ă a termelor, probahilla Jegă1tll.rră aniteriio.a-ră dirncră cu
cai.it1i1e ml de sud fi,i nd anulată de consri.iuiriea complexului comercial 1 9.
2.2.2. Noile oorn>truicţi,i di111 ca11'tieiml de noird-est conforă
o nouă dd1imitare străz.ii 4, caT·e continuă funcţia airterei oonstatate airci în pe.rioada ante.rioară (of. II .2.3.5. b) şi creează
o a111o~naili1e focală de oni1enta.r:e şi di1spuner·e penuru s'tiradelele
9 ş;i 10, În v1r•eme ·Ce air.oor.a mai i1npor11Jantă 11 şi, parţial,
9 se aliniază schemei ordonate (cf. I.2.2.7.)11.
2.2 .3. Str.ad.a ipoirţii de sud - care păstrează şi În această perioadă lă,rg·innea originairă 1 2 connim1ă să fie praoticabilă penrtru vehÎ!cule.
2.3. Sub-etapa de care ne ocupăm este cel mai bogat
nepr, ezientată prin numer.oaSoe oomitirucţii şi comp1exe uirbainusrice, difeiri.te ca destinaţie so:cială şi ca mod de 'f.eaJ.izare, fie
că .aparţin in1tegrnl epooiii, fie că se menţin stJruorur,i1le ooor
edi.f icii mai vechi.

1

1

L

13 A ce a s tă ba s ilică nu a fost de sco perit ă În 1950, cum
afirmau
V. C anarache şi S. Dimitriu, Histria I , p. 167, ci în să păturile co nduse
de S. Lambrino, în intervalul 1931 -193 4 (a se co mpara S. Lambrino,
Cetatea Histria, Bucure ş ti, 1931, fotografia de la p. 11, jos, î n care
zona apare nes ăpată, cu fotografia aeriană publicată de M. F. Lambrino, Les v ases archalqrees d' 1-listria, Buc ure şt i, 1938, p. 10, fig. 1,
care a testă degajarea aproape comp letă a basilicii ş i a clădirilor de la
nord de ea. Pentru publicarea basilicii, cf. „SCIV", II, 1951, 1, p.
141 - 144, fi g. 6- 11 ş i V . Canarache , S. Di mitriu, loc. cit . şi fig.
57- 59. C f. ş i I. Barnea, Roman-byzantine basilicae discov ered în Dobrogea
between 1948-1958, „Dacia", N.S„ II, 1958, p. 331-333;
idem, Dl D. II, p. 472.
14 cf. S. Lambrino, Fouilles d' Histria, „Dacia", III- IV, 1927- 1932,
p. 384- 391; 409-410, fig. 2, p. 382 (caracter creşti n Într-o fază mai
n o uă); I. Barnea, art, cit„ „Dacia", XI-XII, 1945- 194 7, p. 224;
228; 231 - 232 (caracter c reştin; absida exterior poligonală datează monumentul nu mai devreme de prima jumătate a secolului VI e.n.); idem,
Dl D, II, p. 473 (problema funcţiei cultuale nu mai e abordată); idem,
Monmnenti paleocristiani delia Scizia Minore, XVI!! Corso di Cultura
rnll'arte rav ennate e bizantina, Ravenna, 1971, p. 34 (clădirea în discuţie
nu figurează Între basilicile c reştine de la Histria).
15 Gr. Florescu, op. cit„ p. 122-126; Em. Condurachi, Deux edifices
publics d' l-Tistria byzantine, X0tptcr't't)pwv e:'i:s 'A.K.'O pf.&v~ov, voi. IV,
Atena, 1967, p. 165 - 168.
16 G r. r:lore scu, op . cit„ p. 127- 128.
17 ibidem, p. 128- 131.

Zosimu s, IV, 40.
V. Parvan, Raport 1914 , p. 120; idem, Raport 191 5, p. 27;
idem, llistria IV, p. 701-702, nr. 61, idem, „Dacia", II, 1925, p.
248 , nr. 45; S. Larnbrino, Fouilles d'!-l istria, „Dacia", III-IV, 19271932, p. 390; cf. I. Barnea, Contribution to Dobrudja l-!istory under
Anastasiris ! , „Dacia", N.S. IV, 1960, p . 363- 374.
a Gr. Fl:irescu, Histria T, p. 355.
9 ! /?idem , p. 357.
10 Tbiclem, p. 160.
11 Referirile de acest fel, fo losite În text, mm1t la primele dou ă
seqiuni, citate în nota preliminară, ale acestui studiu şi la diferitele
lor paragrafe.
12 G r. Florescu, Histria ! , p. 301-302.
6
7
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Fig. 2 - Histria Între cca 375 şi sflrşitul sec. V e.n.: 1- şanţ defensiv; a - traseu asigurat; b - traseu probabil; 2 - necrop olă; 3 - drumuri
de acces; 4 - limita actuală a uscatului; 5 - limita actuală a zonei inundabil e.
trace probable; 2 H isuia - fin du IVe - fin du Ve s.d.n .e. 1 - fosse defensif; a - trace certain; b necropole; 3 - voies d'acces;
4 - li111ite actuelle de la terre fer111c; 5 - limite actuelle de la zone marecageu se.
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restrîng,er.ea fonqi~ei rterima le prqpriu-zi,se la d 1tev.a încăperi
tie,aJme:najate din ex,tr1em~tanea occidema:lă1B.
2.3 .8. Ca:rt~e11ele ele la esit . şi de h sud de terme îş.i dato.i:iează 11Jo't primei jum ă.ta,ţi a seaolul1UJi al VI-lea con.figuraţia
geneiral ă, pe care tioate reUJtiJizaQ·ile şi 1mo:diifiidî1rile din peni1oada ul:tie,rioară nu .au 1aju1ns să o schimbe radical.
2.3.9. E foa1r·te p1~obaibil că tot În etaipa de care ne ooupăm, măcar către 1Sifk1şitul e~, e de plasat şi rnlomen·tJul de
co1rns1 tiriuc, ţi1 e ia ba:silicii crnşciine 25, căreia dauo1 ri,tă [ra ptului
că era conside. mită u!lueriioară dezafe.otăr, ii zidului de irnoin:tă ,
pe care l-ar ,f i sU1prapus - ti-a fost aitiribui1tă o data·re fo:M.te
tlÎJrzi.e. Acea1stă 1a tnibui1·,e se Înlleme,i:ază pe o refori1r,e sumară
a lui V . Pârvan - sub oonduceirea căiru ia a fost degajată
Z'o na - la „basilica creştină de pe zidbtl de Sied-Est al cetăţii" 19 1şi pe Împ11ejur.area că o r1
esti1tui,re a pl1anului ci porninid de l:a dementele pă1stiraite ,ş i aduniţînd o o~·ganiz.aire simetridî faţă de .axul ~0111gi tudirrial ar prnsupunie t0 ext.i.ndere
a ei peste ,t r.aiseu.l 1i,nci111tei2D. Cum ai9tăz i nă1 rui:r·ea zi,durilor
biasilictii şi deunantelarea în aroest punot a .Lnaimei pînă la o
rntă foalfte joasă nu mai înga·d ui1e 10 ver.iificaire di.riectă a p oziţiei l1olf i·eo~pro,oe, ampJas·ru··ea pesne for1rif1i1caţiii2 1 şi, imp licit, datarna extr,ema a bi1sericii au Tamas pÎ.na 0!0Ul11 VndeobŞ'te
acceptate.
1Pr.e.s1U1pusa suprapunie re e de Snlătwr.at definitiv , prin
apeh1l la un iailt pasaj, tot dinur-o lu cnare a lui V. Pârvan,
de dat.a acea.ista f.oa1•1Je 1explticit: „una grande basilica clel sec.
V, rifatta nel VI, nefla parte sucl-est della citta, proprio
aocanmo al mum delia fonezza" ... 22 (s.n.) . Di s1paire, rn aonsec inţa, raţiunea detierminiairntă pentru plasarea cornstruc ţici ş i
foncţiron ăir.ii aicestJuu lăcaş de cuh Într-o fază foarte .recentă,
cu oariaoter de a'şez:a1·1e 111efolftJiif.icatâ, ş:i Jnlll"ieaga cnon0i1o.gie .a
monumen.tului e de deplasait iÎnaipoi: faza fin1ală a biserircii ,
oricum uirzie, e de resni,t ui1t 11JJhimului nivel orga:nizat al ·o rnş ului a;pant de ti1ncinrtă 1 şi e de Sn,c~dmt .î ntre 11imi1tele cnon101
log,i1ce st,aJbiline pe111t1ru ia.oesta23, .i1a[· ridicarea ş i prima perioadă
de utilizare24 e de urcat - ch iiai· dacă rnu În se{;olul V, oum
presupunea V. Pâ1main - cînrdv:a În cur·sul s1ernluhfil al VI-lea,
poaue dup ă di,smiug;erea, ,rnoe111t oonstaitată, de 11a mijlornl 1secdului25. E de accepna:t, de aisemenoo, ideea unui plan de o
a1siiimetr.i,e accentiuată, dretet1.'mi_111ată de aidoisariea la z~d ul de
incinită 1şi de 1iespectarr,ea aJPllerei importantie 8, În aceaJsită
v,reme cai1101siaib i,lă.
2.3.10. O altă unitate urbani s tică majoră prin dimensiuni şi execuţie a fost revelată recent de săp ătur ile din

centrul cetaţ11; e vorba de o clădire încă incomplet degaavînd Îns ă asigur·ate o mare absidă spre est, ziduri cu
mortar şi planşee dalate, precum ş i elemente de decoraţie
arhitectonică În marmură de o realizare tehnică îngrijită .
Datat către Începutul secolului al VI-lea, o funcţie religioasă a edificiului nu e neverosimilă26 .
2.3.11. Nu e locul să in sistăm asupra componentelor
individuale ale cartierului rezidenţial de est, dezvelit pe o
ar ie aprnciabV!ă, ipuib.li1ca t cu sufircientie detalii 27 ş i studia;t
sub aspectul organizării urbanistice şi sociale2B. Realiza te la
începutul aceleiaşi mari perioade constru ctive, se di sting trei
clăd iri care adaptează În chip diferit acelaşi plan, de origine eleni s tică, al l oc uinţei organizate În jurul unei c urţi
ce ntrale cu peristil, dar compor tă elemente proprii diferite:
capel ă privată, dou ă ni vele sau in stalaţie termală .
2.3 .12. Structurile „casei cu coloane" din cartierul nordoriental, a cărei realizare a fost atribuită secolului al IV-iea
(cf. II.2.3 .5. b), înregistrează o reutilizare datată în secolul
al VI-lea ş i care se manifestă în camera w - singura pentru care au fo st comunicate unele informaţii privind succesiunea depunerilor - prin înălţarea cu cca 50 cm a nivelului de funcţionare şi a pragurilor şi prin instalarea unor
dolici 29 ; din punctul de vedere al planului sînt cunoscute şi
pentru acea s tă fază aceleaşi trei camere care se sprijin ă pe
laturile de nord-vest şi de sud-vest ale camerei cu peristil:io.
In afara precizărilor o bţinute pentru camera de sud-vest (cf.
II.2.3.5. b) prin care aripa occ idental ă putea fi racordată
spre sud-est la artera 4 - racordare ce trebuie menţinută
şi pentru o parte a secolului al VI-lea, atîta vreme cît este
asigurat un nivel de funcţionare din acest veac pentru strada
În di s cuţie3 1 - exis tă posibilitatea de a Întrezări, cu oareca re aproxima~ie, co nfig uraţia parţii orientale a clădirii într-o fază co n structivă mai tîrzie. În aşteptarea publicării
ex hau stive a observaţiiil.oir şi a documerntaiţiei pLanimetPice ş i
stratigrafice privind acea s tă zonă periferică a sectorului, care
făcu s e ob iectul unor prime cercetări conduse de S. Larnbri no32, Încercăm să utilizăm în acest scop un plan al reţelei de ziduri tîrzii care la Începutul săpăturilor era co ntinuă pînă din colo de latura de nord-est a templului A 3!',
plan pe cît de sugestiv pe atît de gre u de utilizat, dat fiind
ca Înregistrarea s-a operat Într-un moment În care nivelul
ultim era incomplet degajat34. Cu toate acestea, o serie de
z iduri co nţinute În planul din 1950, integrate metric în încercarea de restituire a planimetriei de ansamblu a sectorului de nord-est , au comp letat într-o oarecare măs ură imaginea orizontului urb anistic tîrziu (v. fig. 1, zidurile s w) .
Desigur, aproximaţia la care ne referim , ş i care priveşte aspectul cronologic, impune rezerve În fo losirea acestor structuri - care, teoretic, ar putea aparţine exclusiv nivelelor
de la sfîrşitul secolului VI şi Începutul secolului VII - la
reconstituirea planului unei clă diri care funcţiona de la în-

spec~al

j ată,

15

ibidem, p. 131 sq.
His tria VI! „A ARMSI", JIJ, t. II , Me111. I , 192_\, nr. 5, p. 9.
20 cf.
di sc uţi:i. la G r. F loresc u, op. cit., p.
15 5- 159; o atare
restituţie g rafi că l:i. I. l3arnea, art. cit., „Daria", N .S., Ir , 1958, fig . 3,
p. 334 . Basilirn a fost ce rcerat:l în 1921, cf. C. M oisil , !11.fu r111aţii div erse .
Săpăturile arheologice ele la !fi stria „C NA", III, 1922, 3- 4, p. 44.
.Existenţ.a celei de a treia intrări presupu să de J. Barnea, art. cit.,
p. 334 - 335 e asigurată, cf. S. Lan.i.brino, Cetatea Histria, p._ 19,
fotografia de jos ş i legenda: „ ... se văd. trei porţi care se des ch1decw
către miazăzi"; aaelaşi docu ment ane stă trei baze de coloane În afar a
celei de la colţ ul alt:i.rului pentru limita de nord-vest a n:wei
centrale dar e cert un număr mai mare de coloane, deoarece pe latura
pusă s~ păstrau uei baze numai În jumătatea dinspre intrare.
21 G r. Florescu, op. cit., p. 156, cu rezerve („Astăzi, 1n afară de
aceas tă reconstit"uire ipotetică, 111t mai avem. 11ici tt11 element concret
care să confirme afirmaţia l11i Parvan"); I. Barne::t, loc. cit.; A. Sion,
Al. Suceveanu, Contribtlţii stratigrafice la urbanistica H istriei romane
(seco lele !!- VI e. n.), „RMM-MIA". XLIII, '1974, 1, p. 14: „ . .. sp riiininclu-se pe zidul de incintă, datează cel mai devreme cli11 secolttl
vr e.n.".
22 Nuove consiclerazioni sul v escovato delia Scizia Min ore, „R endico nti delia Pontific ia Accaderni:i. Romana di J\rcheologia" . II, 1924,
p. 125.
23 C hi ar eli111inînd argumentul p os teriorităţii faţă de incinta dezafectată, nimic nu se op un e la a admire fie lll umai în mod teoretic,
în c ondiţiile actuale a le îndepărtării depunerilor suprapuse b asilicii o
dată tîrzie În seco lul VI pentru refacerea ei, care e s prijinită de
car:i.cterul rudimentar al zidăriei, cf. Gr. Florescti, lo c. cit. ş i I. Barnea,
D!D Tl , p. 474 , şi o funeţi o nare a ei ş i la în ceputul secolului al
VII-iea, î mpreună cu clădirile învecinate ş i cu restul o r aşului, cf. A.
Petre, Quelques donnees archeologiqitcs concemant la co ntinuite de la
population et ele lct wltitre romano-byzantines dans la Scythie Minmre
aux V f c et V ff c s. de n.e., „Dacia", NS, VII, 1963, p. 33 1.
24 Exi,svenţa a d ouă fo.zc a fost determinată de Gr. Flo rescu, op. cit.,
p. 158- 159, pe baza cotei cu 70 cm mai joase a pavajului bi se ricii
faţă de nivelul st răzii a~ăturate ş i :i. diferenţelor calit:i.t ive între realizarea altaru lui ş i cea :i. zidurilor exterioare.
25 Atribuită atacului din 559 e.n. al currigurilor, în urma unor
obse rvaţi i de natură arheologică cf. A. Suceveanu , C. Scorpain, art.
cit., „Pontica", IV, 1971, p. 162- 164; 167 - şi numismatică - cf.
G h . Poenaru Bordea, art. cit„ „Pontica", IV, 1971 , p. 326-327, şi
H. Nu bar, Histria IT! , p . 82.
19

26 /\. Suceveanu,
C. Sco rp:tn, art. cit ., „Ponti c:i.", IV, 1971, p.
164 - 167.
27
„S C IV ", III, 1952, p . 255- 262; IV, 1953, 1- 2, p. 99-103;
l. Stoian, C tsct clin epoca roma nă t1rzie, Histria I , p. 324 - 350; Gr.
Flore, cu, Piaţa pavată, Histria !, p . 350--352; I. Stoian, „SC IV" , VI,
1955 , 3- 4, p. 532 - 538; „M C i\.", IV 1957, p. 76; V, 195 9, p.
- '8- 29 1; l. Stoi:rn, Em. Popescu, „MCi\." VI, 1959, p. 274 - 280;
r. Sroi:i. n, „MC A", VII, p. 234-236; Em. Popescu, „MCA", VII , 1961,
p. 236- 242; I. Stoian, „MCA ", VIII 1962, p. 397; J. Stoian , M.
Sî mpetru , „MCA" , IX, 1970, p. 186- 190; cf. I. Sto ian, La maiso n
histricime d'epoque romaine tardiv e ( Domus), în Etudcs !-listriennes,
Collection Laromu s, vo i. 123, Bru xelles, 1972, p. 121 - 146.
28 .E m . Co ndur:tchi, Problema ttnor basilici creştine de la H istria
şi
Callatis, „Pontica", IV, 19.71, p. 173-188; idem, Quelques maiso11s
byzantines des villes pontiq11es, Studies in memory of Dav id Talbot
Rice, Edinburgh University Press, 1975, p. 171 - 183 .
29 D. M. Pippidi , Histria I, p. 276-277 şi 275, fig. 11 7; cf. şi
„SCIV", IV, 195 3, 1- 2, p. 95-96. In privinţa po sibilităţii datării în
sec. IV :i. primei faze de co n s trucţie a clădirii pe baza datelor numi smati ce, cf. infra, nota 41.
3o D. M. Pippidi , op. cit., pi. XXIX.
3 1 O. M. Pippidi, V. Eftimie, „MCA", V, 1959, p. 288.
32 U lterioare runului 1935, v. fotografia aerian ă citată la nota l3.
33 D. M . Pippidi , op. cit ., p. 234; 233: „ . .. în 1950, terenul . ..
prezenta semnele indisrnta hile ale unei cercetări .m perficiale, de pe urma
căreia. . . ziditri ţ1e jum ătate n ă ruite, acoperind o rnprafaţă ele cca
370 m 2 şi delimitincl o serie de încăperi nereg1tlate . . . Ad1ncimea săpă
tttrii nu pare să fi trecut 11icăieri de 70-80 cm" ; depunerile romanobiz:tntine avansau sp re est p î nă la tranşeea îngustă care urmărea faţa
de nord-vest a aşa-m1mimlui peribol, p. 235; cf. ş i „SCIV", II, 1950,
l , p. 135.
34 Publicat întîi în „S C IV", II, 1951, 1, fig . 5, p. 136, apoi în
llistria, !, fig . 88, p. 238.
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AL. S. STEFAN

Fig. 3. - Histri a înore s fîrşitul sec. V şi s fîrşirn l sec. VI e.n . 1 - locu ire extrn 1nuros: a - zone ex plorate; b - extensi une probabil:!; 2
de pamînt; 3 - necro pola.
Histria - fin du V-e- fin du Vle s. de n.c. 1 - habitat extra mnros: a - zones explorees; b - extension probab!e; 2 - v allwn; 3
cro pole .
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ceputul secolului VI. Totuşi, majoritatea zidurilor recuperate din planul primei campanii se articulează Într-o manieră coerentă - continuitate şi paralelism de trasee - elementelor cunoscute ale edificiului; faptul că toate zidurile
de la est sînt din piatră legată cu pămînt35 spre deosebire
de cele ale camerelor din jumătatea publicată de la vest,
care - cu o singură excepţie36 - folosesc ca liant mortarul, nu constituie un impediment pentru a admite funcţio
narea lor în cadrul unei anumite faze a clădirii, chiar dacă
se poate presupune că În momentul de început al construcţiei toate zidurile acesteia au fost legate cu mortar. Un
exemplu de coexistenţa a celor dou ă tehnici în aceeaşi clă
dire, În secolul al VI-lea, e oferit de unităţile rezidenţiale
din cartierul învecinat, de est. Cu zidul t se cîştigă o limită
lungă pentru trei Încăperi, iar zidurile v ~i w fixează delimitarea şirului următor spre est. Zidurile s şi it ar putea fi
considerate compartimentări mai tîrzii, ca şi x ş i y, a căror
fixare pe plan e asigurată, deoarece apar şi Într-un profil
transversa13 7. In privinţa limitelor edificiului, cu excepţia
celor de nord şi de vest care rămîn clare, putem presupune
că cea de sud-est ern con s tituită în continuare de strada
4 pînă În momentul apariţiei, probabil În a doua jumătate
a secolului al VI-lea3B, a complexului a-h/1955 ş i că latura
de es't depăişea În aiceaistă parte s uprafaţa t,emplului A .
Cu aceste precizări privind di spoziţia interioară şi delimitarea, ansamblul de care ne o cupă m poate fi definit ca
o domits Întru totul asemănătoare ca plan şi dimensiuni (minimum asigurat 25 X 25 m) celor din cartierul oriental. Restituirea celor trei Încăperi dinspre mare asigură poziţia
centrală a curţii interioare cu peristil, de care era, desigur,
legat şi accesul principal din exterior; exclu să pe latura de
sud-vest şi puţin probabil ă pe latura de nord-vest, pe care
deschiderile au caracterul un or accese secundare, intrarea
principală e de presupus pe faţada de la strada 4, către care
se extinde şi pavajul constatat În prima campanie de săpă
turi (v. fig. 139). E de bănuit că această manieră de organizare a clădirii, pe care o con statăm pentru o etapă întermediară a existenţei sale, apar~ine concepţiei iniţiale, de
realizare a primei faze a edificiului. De abia În a doua jumătate a secolului al VI-lea şi la Începutul celui următor,
acest plan avea să fie sensibil alterat prin remanieri succesive - În special În spaţiile c, d, e/1955 - şi noi divizări
interioare, aşa cum o atestă zidurile r 40, x şi y41, proces de
altfel general pentru restul cartierului şi pentru întreaga
cetate.

2.3 .13. Ca şi În cazul cartierului de sud-vest , zidurile
scoase la lumină Înainte de 193542 în vecinătatea curtinei a
şi aflate la o cotă foarte joasă argument pentru adăuga
rea acestui cartier În epoca romano-bizantină sînt de
atribuit, foarte probabil, În majoritate secolului al VI-lea.
Singura observaţie de fă cut priveşte faptul că, împreună cu
latura corespunzătoare a incintei, zidurile se în scriu în sistemul de orientări din partea Înaltă a cetăţii (cf. II .2.1.3).
2.3.14. Ultimele componente cunoscute ale acestui orizont urbanistic sînt localizate la nord de piaţa porţii mari,
unde se . remarcă edificiul 2/1959, de proporţii mai mari
şi ou o funeţie publică probabil ă . Datat fa începutul imervalului43, el constituia, Împreun ă cu basilica creştină şi cu
basilica 6, o limită monumentală a acestei e x tremită ţi a

piaţetei.

2.4. Etapa În discu~ie e definită şi printr-o amplă reluare a locuirii din afara zidurilor, pînă la limitele cunoscute pentru a doua jumătate a secolului al III-iea şi pentru
prima jumătate a secolului următor.
2.4.1. O densă locuire a fo st con s tatată începînd chiar
de sub zidurile cetăţii şi a fo st ate s tată spre vest pînă la
linia valului I, 44 la care s-au oprit s ăpăturile, fă ră a avea
În să certitudinea că se termina aici şi nu era în perfectă
continuitate cu complexele verificate la vest de valul II. Neînregi strate În niciun .elan, resturile deteriorate ale acestor
construcţii mai sînt Înca vizibile de-a lungul Întregii fîşii de
la turnul E pînă la turnul I. Exi s tenţa unui dolium lîngă turnul de sud al porţii principale 45 oferă un indiciu pentru
caracterul locuirii şi pentru nivelul de călca re în raport
cu incinta.
2.4.2. Excavaţiile practicate de-a Iun.gui traseului încintei elenistice au întîlnit un orizont continuu de locuire din
acea s tă perioad ă sub valul III şi În şanţul de la vest de
acesta46 .
2.4.3. Con s trucţii contemporane se extind t ă ră întrerupe1.1e de la sectorU1l preredenrt spre vest, supraipunînd traS'eul
celor dou ă şanţuri amenajate aici În secolul IV ş1i deja dezafectate şi umplute pînă la s fîrşitul secolului al V-lea47.
2.4.4. lncă mai spre vest, şi În contact direct cu cons trucţiile abia amintite, a fost degajat un complex mai extins, comportînd ca element principal o bas ilică4B, şi care
suprapunea În linii mari aria vechiului edificiu H-I şi cimitirul care funeţiona se aici, în sec. IV-V49. Cu un plan
asimetric, trinavată , cu o Încăpere-anexă ab s idată la colţii!
de nord-est şi cu altele imprecis cunoscute pe laturile de sud
ş i vest, con s trucţia acestei basilici extramurane a fo st atribuită , pe baza unor criterii tipologice, epocii lui Anastasiu50. Inmormîntăr,i învecinate, c,ontemrporane funcţionarii ei,
o califică drept basilica coemeterialis; separarea ariei funerare de locuirea Înconjurătoare se făcea aşa cum s-a
presupu s pe bună dreptate 51 - prin zidurile lungi de delimitare de la est, dificil de interpretat în alt mod.
2.4.5. O locuire organizată, începînd de la Anastasiu şi
continuînd pînă În anii lui Justinian, a fost atestată şi în
1

D. M. Pippidi, H istria I, p. 231.
Ibidem, p. 273.
„SCIV", II, 1951 , 1, Cercetările arheologice efect Mate în campania
anului 1950 la Histria, p . 127- 158, Plan ş a III, Profil tran sversal 3- 4,
realizat t ot în campania 1950, dar Într-un moment în care săpătura se
ad1ll1cise, zidurile tîrzii apar bine precizate ş i clarifi că une:e detalii
fi guna te pe planul cit;u la nota 34 .
38 cf. D. M. Pippidi, V. E ft imie, „MCA" , V, 1959, p. 28 8 prec izările privind suprapunerea traseului s tră zii 4 de că tre camera a/ 1955 .
P entru d atarea nive lului de co nstruq ii a egaja te în 1955 e importa nt
depozitul monetar descoperit în camera d/ 1955, cu emisiuni de la Justin
a l II-iea, Mauri.ci u Constantin ş i Mauriciu Tiberiu , cf. „SCIV", II, 1951,
1, p. 138, D. M. Pippidi, H istria I, 277, cf. „M C A" , IV, 1957, p.
12, nota 1.
39 P avajul ajun gea pînă la zidul cu trei faze suprap use, descoperit
pe treptele faţadei templului A, ş i ade ra la Llza ultimă, ca re co nstitu ie
şi limita de nord-vest a camerei c/1955 , cf. „SCIV" , II, 1951, p. 137.
40 Gros de 50 cm, realizat d un piatr ă lega t ă cu p ă mînt, acest zid
nu fi g urează În n,i.ci un plan, da r pozi\ia lui e prec i z a tă în Histria I ,
p. 272, nota 3.
41 Localizarea lor e a sigurată de profilu l tra nsversal cita t supra,
nota 37, car,e urm ă reşte linia feţe i de no rd-vest a zidului w. Z idul x
po rn eşte spre nord-vest de la extremitatea ve s ti c ă a zidului w şi un al
doilea punct e fixat deasupra pu ţ ului de lîn gă baza de c o l oa n ă din
centrul laturii de nord-v,est a peristilului (cf. D . M. Pippidi, Histria I,
p. 272 : „ ... rm zid de piatră şi p ămi n t, ridicat peste gura p 1tţ1tltti d in
naos şi măs tţrînd cca 1 m grosime" ... ; pentru p oz iţia puţului cf. ibidem ,
PI. X XIX ). Zidul y, a cărui faţă de est e urm ă ri tă pe lun gimea sa
(cca 7 m) de limita de vest a s ă pă turii din 1950 (c f. ş i pl anul camp aniei, citat rnpra, nota 34), e plasat de indicaţiile metrice ale profilului ş i planului citate În co in ci d e nţ ă perfectă cu linia co lo anelor laturii
de sud-vest a peristilului. Se obţine astfel o precizare interes ant ă pentru
ev o lu ţ i a edificiului: într-o fază foa rte tîrzie, curtea c entrală a fo st
d eza fec tată prin construirea zidurilor x ş i :V care incorporau unel e dintre
bazele w lo anel or p eris tilu liui ; d elim itî nd un fe.I de co ridor, între aceste
zid uri era in st a lat - a ş a cum o ate stă profilul mereu citat - pavajul
care continua spre sud ş i sub ca re au fo st ):ţă si te monedeJe de l·a
D ioale ţian şi Constantin. In s ituaţia as tfel conturată, monede.le amintite
nu mai pot co nstitui a rgumentul decisiv pentru a d ata în secolul al
IV-i ea momentul de co n strueţi e ş i prima fază de funq ionare ale
dom us-ului.
35
36
37

42

V . fo tografi a ae rian ă c it a t ă la nota 13.
A. Petre, „MCA" , VIU , 1962, p . 38 9-396.
44 cf. R. Vulpe, No 11tă ţi arheologice do brogene, „Analele D obrogei",
X VI , 1935, p. 185.
45
V. P â rvan, l nceptttllrile vieţii romane ... , fig . 18, p. 37; cf. şi
H istria I , PI. XVI.
46 cf. „SCIV" , III, 1952, p. 247, V, 1954, 1- 2, 77- 78; VI ,
1955, 3-4, p. 525; cf. V. Canarache, Histria I, p . 283- 285; cf. C.
Preda, A. Doicescu, Histria li, p. 321-32 2; 329-332 şi pi. XXI.
47 P ent ru l ocu i nţ e l e tî rzii din a ceasta Z:Jnă cf. „M C A ', IV, 1957,
p. 16- 24.
48 Cerc e ta tă În 1914, cf. V. P ârvan , R aport 1914, p. 118- 119:
„ .. . am dezgropat com plet· o basilica. . . ctt zid1tri făcute numai din
pietre prinse cit pămînt, dar utiliz înd pentm presbyteriu coloane şi
cancelli de piatră şi marmură de origine mai v eche şi caracter păg!n,
iar pentm colonade capitele rle marmu ră , stilizate corintic, rn crncea
bizantină g rava tă . .. "; cf. R. N etz hamrner, Die ch ristlichen Altertiimer
der Dobrudscha, 1918 , p. 159-161 , fi g. 58- 59; cf. V. Pâ rva n, Nuove
co nsiclerazio11i sul v escov ato, p. 125 .
49 P entru evolu 1 i ~ zo nei în secolele IV- VI , cf. unor judicioase co nsid er aţ ii h E m. P ope,sc u, „MCA", V. 1959, p. 295; „Nit treb1tie să privim istoria
1tmti te ri1.ori1t, într-o perioadă atî t de lungă, ca un perpetu um immobile.
P11tem ad mite că zona respectivă a fo st fi cimitir ş i /ornire. ră mln i. nd a
se stabili datele ex acte cînd ea a av ut fie care din aceste lnt rebuinţări" .
50 I. Barnea, art. cit ., „Dacia", N.S„ IV, 1960, p . 369- 370; idem,
DfD li , p. 475.
5 1 f-I. Nub a r, art. cit., „S IV", 22, 197 1, 2, p. 209- 210; id em , Ein
gotisch-alanisches Crab in Hist ria, „D acia", N .S. , XV, 1971 , p. 335.
43
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Fig. 4. Hist ria - sfîrşitul sec. VI - sec. VII e.n. 1 - const ruq ii di n perio:tda a n ter io ară; 2 co.nstruqii darnte la sfî.rşitul sec. VI şi în
prima jum ăt a te a sec. V II e. n.; 3 - bordeie.
Histria - fin d u V I-e - VII-e s. de n.e. 1 - structures de l'epoque anterieure; 2 - const ructi ons datees de la fin du VI-e et de la premiere
moi·tie d u VII-e s. ; 3 - chaumieres.
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punctul

J,

s uprapu să către sfîrşitul

l oc uinţe-bordei52.

secolului de o fază de

E de reafirmat şi pentru această perioadă că drumurile
comirnuau să folo1s1easică aoelea,şi puncte de aicoes care p ăs
trau traidiţia celor t:r,ei poqi ale incirnte.i din seeoilele II-III.
2.6. Cu excepţia ariei de Înmormîntări din jurul basilicii extramurane, necropola se retrage din nou la vest de
limita lo cuirii din afara zidurilor.
2.7. Dezvoltarea urbani stică trecută în revista pentru
prima parte a secolului VI nu are o evoluţie liniară pentru
toată durata acestui veac şi, de ş i cadrele topografice se
menţin În linii mari aceleaşi, s chimbări importante de ordin
ca litativ au devenit manifeste pentru ultima parte a perioadei, Urmele unui incendiu şi ale unei distrugeri constatate
În centrul cetăţii şi puse În legătură cu atacul din anul 559
al cutrigurilor 64 , ca şi dificultăţile de natură militară şi economică tot mai accentuate, care caracterizează a doua jumătate a secolului 65 , constituie cauzele determinante ale declanşării, Încă din această vreme, a declinului final al Histriei. Marele edificiu recent descoperit la est de basilica 17,
distrus către mi1jlocul secolului, îşi ,continuă existenţa În forme
modeste , peste pavajele din dale de piatră confeeţionîndu- se
podele ele lut 66 . E probabil ca dup ă această distrugere sau
oricum În contextul de lip să de resurse al celei de a doua
jum ă tă ţi a secolului al VI-lea să se fi produs şi deteriorarea
cartierului mom1mental de vest, ale cărui edificii publice
dărîrnate nu au mai putut fi restaurate, peste dărîmăturiJe
lor instalîndu-se con s trueţii mai modeste67. O decădere sim'ilar ă e ate s t ată şi pentru zona din afara zidurilor, unde loc uinţele normale sînt înlocuite de bordeie.68
Etapa mhani,s uică analizată pîn ă acum poate fi cions~de
rată Înicheiiată În mo:mentul atbandon ăir, ii defin.itive a caNierelior exterioare şi momenitul final a fost a:tr.iibuit, în urma
cercetărilor din u litimul deceniu, ataicurifor distirugăto are de
la. sfîrş1itu:I doirnn iei foi Mami16u Tibeni11.1.

o

2.4.6. Deşi investigate pe
s uprafaţă re s trînsă, descoperirea unor construcţii contemporane, cu mai multe faze de
utilizare, asigură extensiunea ocupării În acea stă perioad ă
pînă la o limită foarte avan s ată spre vest (punctele M 53 şj
N54).
2.4.7. Nu e deocamdată sigur da că urmele de construcţii din punctul O, atribuite epocii romano-bizantiness, sînt
Încadrabile secolului VI sau locuirii extramurane din secolele III-IV e.n.56.
2.5. O reocupare de asemenea proporţii acoperind
integral teritoriul oraşului secolelor II-III e.n. - , de o densitate apreciabi l ă, nu efemeră, ci statornic Întreţinută de-a
lungul unui Întreg secol, incluzînd şi obiective ele interes
colectiv - precum basilica, Într-un cuvîn t posedînd măcar
în prima perioadă multe din caracterele unei zone urban e
pripriu-zise, a ridicat în mod firesc problema exis tenţei unei
fortifi c aţii proprii ş i majoritatea cercetătorilor a fo st de
acord în a admite refolo sirea În acest scop a z idului de apă
rare din secolele II-III, fără a se avan sa În - ă nici o ipoteză asupra formei În care s-a operat această repunere în
funqiune 57 . Prudenţa se ju stifică În chip obiectiv prin împrejurarea că informaţiile privind săp ă turile conduse ele V,
P ârvan ş i S. Lambrino, care au dezvelit o bună parte a traseului in cintei romane (cf. I 0.1-0.2), au r ă mas necuno scute
şi prin caracterul Înc ă limitat al cercetă rilor stratigraticc
as upra zo nelor aferente, În special interioare. Credem totu ş i
că o 1nen tativă de olariificare a a1
cestei importairnte probleme
poate fi făcută pornind de la puţinele date avute la di spozjţ ie . Ai~ufeil, deş i inciuiita Princ~p arnlui n-a fost nici,odată
demantelară pînă la bază dup ă dezafectarea de la mijlocu]
secolului al III-lea, ea conservînd pînă la sfîrş~tul epocii
romano-bizantine între 0.5 şi 1.5 m din elevaţie, o restaurare prin s upra-în ălţare În secolul VI ni se pare a fi exclusă
de s ituaţiile consemnate la poarta II, unde nivelul acestui
secol e în contac t cu partea s uperioar ă a vestigiilor incintei5B. E liminată, aşadar, eventualitatea unei incinte propriuzise, de zid, ne apare foarte probabilă exi s tenţa unei fortificaţii de p ă mînt amenajate deasupra zidului de apărare
anteriior. Aceais1tă presrurpu11e11e se Întemeiază pe jnfornnaţii
prirvirnd confoguraţiia t er,enu1lui Înaiinte ide Înrnpeirea săpă turilor: Gr. Florescu rel ata că „ . . .V. Pârvan, fă cînd o secţiime-sonclaj peste creasta ele teren care traversa platoul cam
ele la N orel la S1-td, a descop erit im ziel gros cu direcţia
însăşi a aces tei creste" 59. Considerăm, deci, vero s imil ă ipoteza fortifi că rii cartierelor extramurane din secolul al VI-lea
printr-un va] de pămînt care suprapunea vestigiile incintei
romane şi al cărui profil se pă strase Încă bine vizibil pîn ă
la des fiinţarea lui cu ocazia săpăturilor. Ipoteza e sprijinită şi de atestarea unor fortificaţii de pămînt similare pentru alte centre din Scythia Minor precum Troesmis6D, Noviodunum61, Argamurn62 şi, poate, Callatis63 .
1

1

*
3. Din pu.rnct de vedere a.I ,Jimitelor topoigr.afice, u1tima
de ex~s,te.nţ ă a I-Iisrr.iei .reipriezintă 10 r·eVlemre Ia
dimensiuni,Je 1111.iinime atinse dej'a în,t re s fîrşitul seooluluu al
IV-lea şi s fîrşitul secolului urm ăto r (v. fig. 4).
Pă surînd va,Jul îrndep ăruat de pe p'liauo1u, cetait ea e arpă
r aită de ce1e ur,ei valuri de pămîrnt şi de iiesp-e ctivelie şanţur,i
ou oare se Încerca sp1o,ri11ca caipa1cităţ.iJi defonsi.v e a inioinre,i69.
Od aită cu di spar iţii.a 1ocuir,i·i exummuraine, necr01pola a vansea,ză din nou spre est pînă În ap11oipierea valu['ilio•r7D.
periio,aid ă

1

1

Fro11tieres Romaines (Mamaia, 6- 13 septembre 1972), Bucureşti-Koln,
1974, p. 104.
64
cf. Al. Suceveanu, C. Scorpan, art . cit„ „Pontica", IV, 1971, p. 167,
cf. G h . .Poenaru Bordea, ibidem, p. 327.
65 H . N ubar, Histria lf I, p. 83 - 84.
66 Al. Suceveanu, C. Scorpan, art. cit., p. 162.
67 U n astfel de proces este constatat la ter me (i nstalarea unor chiupuri
în anexele de md, prezenţa în saila mare a unui pu ţ, cf. Gr. Flo rescu,
Hist ria ! , p. 154 ş i fig. 113, p. 136, şi a unui dolium, în relaţie cu
nivelurile tîrzii, cf. S. Lambrino, Cetatea Histria, p. 17, fotografia de
jos, cf. şi A. Sion, Al. Suceveainu, art. cit., „RMM-MIA", XLIII, 1974,
1, p. 11), în zona ocupa tă anterior de tabemae (S. La mbrino, art. cit.,
„Dacia" , III-IV, 1927- 1932, p. 388 sq. şi fig. 2, p. 382; idem. Cetatea
Histria, p. 16, fotog rafia de sus), în zona dintre strad a 19 şi curtinele
f şi g (în ca re nivelul l oc uinţelor tîrzii e indicat de co ta canalelor de
scurgere din incinta, cf. Gr. Florescu, Histria I , p. 78- 79; 82; 92; 94;
106) şi În spaţiul de la est de poarta mare (clădi,rea 2/1959 din prima
jumătate a sec. VI suprapusă de construcţii ulterioare, cf. supra, nota 43).
Nu Î mp ărtăş im ipoteza sus ţi nut ă de A. Sion şi Al. Suceveanu, loc. cit„
p. 8- 11 , pentru care exi stenţa acestt1i nivel ar exclude funcţionarea în
sec. VI a maril or clădiri publice pe care le suprapune şi ale căror variate
faze de ex i ste n ţă ar fi de restrîns doar la durata secolului al IV-lea.
Con sid e ră m că pentru amen ajarea unui a sau mai multor niveluri de cons tru cţ ii mode ste peste d ă rîmaturile nivelate ale basilicilor cartierului de
vest ultima parte a secolului al VI-lea ş i primele decenii ale veacului
următor au constitt1it un răstimp suficient de îndelungat. Pentru o astfel
de tranziţie, În intervalul amintit, de l::t edificii importante la lo cuinţe
modeste, a se vedea de altfel si tt1aţia din zona î nvecinată, cf. AL Suceveanu, C. Scorpan , art. cit„ „Pontica", IV, 1971, p. 157-164.
68 Cf. supra, nota 52.
69 Cf. 11.2.7. Pentru datarea tîrzie a valurilor cf. Em. Condurachi,
l'epoque du Bas-Empire d'apres Ies derHistria I, JJ· 61; idem, Histria
nieres fouilles archeologiques, „Dacia", N.S., I, 1957, p. 249, 261; V. Canarache, H istria I, p. 283, 285; A. Petre, art. cit„ „Dacia", N.S., VII,
1963, p. 325; C. Preda, A. D oicescu, Histria II, p. 333-334; M. Si1mpetru, Situaţia Imperiului romano-bizantin la Dună rea de Jos la sfîrşiwl
seco/11li1i al V l-lea şi începutul celui de al V l 1-lea, „SCIV", 22, 1971,
2, p. 223; Al. Suceveanu, art. cit„ „SCIV", 24, 1973, 3, p. 496.
70 Pentru zona H - 1 cf. H. Nu bar, art. cit., „SCIV", 22, 1971, 2,
p. 209 (M 53); pentru punctul .J cf. Al, Suceveanu , art. cit„ „SCIV", 24,
1973, 3, p. 496 şi notele 10-13. Există un număr de morminte a căror
at ribuire c rono l ogică Între secolele III-VII nu e po sibi!ă, fie din cauza

52 /\ !. Suceveanu, „Dacia", N.S. , XIII, 1969, p. 33 1; idem, „SCIV" ,
24 , 1973, 3, p. 496.
53 „SCIV" , III, 1952, p. 252- 253;
V. Canarache , S. Dimitriu ,
Tlist ria I , p. 176 .
54 „SCIV", III, 1952, p. 254-255; V. Canarache, S. Di1111
itriu,
Histria ! . p. 179- 180; p. 183- 184.
55 cf. H istria !, PI. XXXI, la sud-est de bastionul A: „Urme de
ziduri şi complexe de pietre din epoca ro m.cino-biza ntină ".
56 V. Ca narache ş i S. Dimitriu, op. cit., p. 1.96 afi rmau ex istenp
!oc nirii ş i la vest de linia zidului ro man .
57 Em. Co ndurachi, Histria / , p. 61; idem, ari.. cit. , „Dacia" , N.S.,
I. 1957, p. 201 - 202; G r. Floresc u, Histria ! , p. 293; V. Canara che, S.
Di mitriu, ibidem, p. 196; A. Petre, art. cit„ „Dacia", VII, 1963 , p. 325;
C. Preda, A. Doicesc u, Histria IT, p . 324; 333.
58 V. Can ara che, S. Dimitriu, Histria I, p. J 79.
59 Histria I, p. 285; cf. ş i p. 180; cf. raportul primei campanii de
săpăvuri, „SCIV", I, 1958, 1, p. 76; „ ... Z1 al cărni traseu putea fi
aproximativ 1mnă ri t după v alul de pămînt care-l acoperea . .. ".
60 cf. Al. S. Ştefan, Troesmis .. Consideraţii wpografice, „BMI", XL,
1971 , 4, p . 50.
61 idem, No viodunnm. Studii~ de foto-interpretare arheologică, „BMl· ,
XLII, 1973, 1, p . 6-7.
62 P. Nicorescu, Les basiliq11es byzantines de Dolojman, „Buii. Sect.
Hist." , t. XXV, Bucarest, 1944, p. 91 - 101; cf. M. Coja, Cercetări noi
în aşezarea gre co-romană de la Cap11l Dolojman-Argamum(?), „BMI",
XLI, 1972, 3, p. 33- 42.
63 Cf. O. Tafrali, La cite pontique de Callatis, „Arta şi Arheologia"
I, 1927, 1, planul de la p. 1; cf. C. P,reda, Callatis, Bucure şti, 1968, p. 22.
Pentru fortificaţiile de pămînt, cf. Al. S. Ştefan, Recherches de photol'epoque
interpretation archeologique sur le limes de la Scythie Mineure
du Bas-Empire, Actes du / Xe Congres International d'Etudes mr Ies
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lui •oocidental pentn1 ca de-abia din aoest punct să se Îndrep te spre es•t, 1spre ceta1te, oferă a siigu.r.areia că pîrn ă că tre
secolul ra l VII-leia 1!rnita de sllld a plaVoului şi a oe.ta ţii era
Încă În aontaot cu m ar·e a sau, orim1m , cu un ne11en inundahill, impr.actiaabi:l (d. I. 1.2.4 . g) .
N ecurno·scută rămfoe 1ş i poz iţi.a p oot't> ulu i, pl asiat ip oitetic
pe latU1ra de isu1d-e,st a ce tă ţii, apoi pe cea de n ord-est7B;
regimul vÎnlt'urilo.T dominante ş i d~re·cţi.a cm«enţi1o r li nornli
fac mai v1ei1;01s.imilă 10 amp1arsarre .sudi că , la adăpostul promontoriului cetăţii (cf. ş i I. 1.2.4. c). Preciză ri semnificative
pentru co nfigu ra ţi1a generală a w 1nei şi , .î n primul rînd,
pentiru J.egă rur a di,riectă ÎII1tre pla toul de vest ş i 1te;renul fe:rm
vor f1i date de l·ooaliz area traseului ape.ducuelo r 1tîrzi.i, cuno·scu1t•e deoc.amda1t ă doar În :zio·n a şanţulllli valuh1.i IIF9.

Determi111.a1re.a acesnei ultime ·p e1ri o,ade, at11t 3n pr·JV1'11ţa Încmno,li01gice dt şi sub raipo·r•tiUl stabili.r.ii ca.11actemlui
general al aşezării , aparţine uno·r inves tigaţii foarte recente7 1•
Demersul de.ci1siv În acest sen s a fost con stituit de o anchetă
oomp l1 exă a dai:elio1r s1nriati1 g1 riaif~ c·e, a V•echii documentaţii ·şi a
izvoarelor numismatice În co relaţie cu con textele arheologice
respective72. Rezultatul esenţia l constă în atribuirea acestei
peri·oade În ansaimb lul ·ei seooluh.ii al VII-lea, prin .wbo rîrea
m1om entuJu i final al pe1â o1aidei ai11ine1ni1oare fa anii 601-602 şi
prin daua11e:a pă1ră1s1Îiri.i definitiv e .a ·cetăţ ii că~r·e mijlocul aceluia.şi seiool ; de 1a semenea, a flo st a1s.i.gtwată intreţinerea Încă
în foncţi.e a 1ÎIÎKinmei pen tm •o perioad ă de timp În care şi
a~ezare.a îş i c.ornservă specif,i1cul urban . Cercei t ările ulrerio1a1re,
a1uit airhe.ofo:g.ice d t şi numii1smatice, m1 cou11f.i1rnnat şi au Îmb ogăţit aoeste achizi1 ţii f1ie u1n privii111 ţ1a oronolo1giei73, fie în
a•ceea a f·unc 9iionării 1incintei74 , fii1e În oe pr.i·v·eşue deta lii de
oa dră rii

•

5. D in prunet .de veder1e •m1ban1Îis1ti1c, per io ada seoo.ldo1r
III-VII e.n . ultirnia din S·e ria de mari prefaoeri din
i ·torr·ia Hi.sinri.ei - p oaoe fi oonisider:a1tă uni tară. D eşi în p er.imetrul forti.fi<cat sîm cuno1scute pentru acest .ră s timp maii
muhe faze c-0nsuructi1v•e şi penuru fieca;re În pa:rte s.înt d oivedi te sa u de presupus ·rem.a ni·e ri ZOJ1Jale ş i ·aipia:riţia, anu.larea
sau deplas:arna urno:r funqii sau 1centre de ·inte[«es, d eş i În
exte1ri1orn.l z idunilo;r sî111t înrreg.isitnaue n1otah.i.Ie fliuctlllaţii 1tieritoriale corelative ale suprafeţelor locuite ş i necropolelor,
exi sta dm 1a asp ecne deuermi111a1n1ue oaire în oazul Hi,s tri.ei n u
.au suferit m'lllt.a ţii reale În •aioesit interval: 1 suprafaţa
urbană fo.rtificaită, odmă 100116 titu.i1tă la Începutu l s eoolulu~
a l IV-tea, a rămais În pe.111nanienţă nerschimhată, fără 11Jici
o m01difii care ·im p onanită de fornnă s.a•u dimensiuni ; 2 - i1eţeau.a s•tradală inte1rii01a,ră ""'.rnu a făcut nic iodată :obiectul uno·r
operaţ iuni md iica1e .d e sch~mba·re a 01r i emări.i , di stribuţi ei ş i
dimensiunilor uni1tăţilo,r Lindividuale pe ans·a:mblul terriuo.riului
cetă ţii. De alt.fel, formula ·urba nă inaugiurată În secolul a l
II I-:l ea nu ia fost În rni·ciun fd efectul unei con1cep ţii urbanistice cr eato.are, ci a deiciurs din n eces ită ţile pr.iiorita r defensive. Gaidrnle urbane aistif.el 001J1isui.nui•te, caire nu v izau dedt
st atbiliire,a unui trnseu ·al fo1it i.fi.caţiil o1r cît mai simp.Iiificat şi
mai eco111om i·c din punotul d e v,e dere al oonstru cţj,ei , apărăni i
.~ i întreţinerii ş i oa.re în un1 nenţi.a oomemp oirani1o'r nu va fi
fos t .dedt o so luţie pmv iz1omie, aveau să rămî.nă clefin.i·tive;
perio.aida co n suantinirană, oa re pentru alte centre din Scythia
M in10r a pro dus r·ealuzări urbani1s1tiae remar cab~le, nu a adus
pemru Histria decît oons.alid area incintei modeste a seoo1ului amer~or ş i con.servaire,a în funcţi e, ·cu ad aiptă;r il e periferi1oe nece:siare, a ax·e1o,r de s·ii~tematizare a11e epo·cii arnnerio·a.re.
Dacă resurîng.e rea serns·ibil ă .a spaţiului m1ban pt'opriu-zis
se Încadir1ează îniur-un pinooes gerne:r al, care a ,afectat rnaj o~·i:ta
tea ·oraişelio.r din r.oane p rorvinoÎ!i1 e Imperiulu i Începî1nd cu
secolul al III-Iea80, .e.v1olu ţia Hi.sitriiei În 1seoolde tkLii e c1o ndiţioruată ş i de Împrejurări ca1ie-i .sînt propr.ii şi care .i-a·u
imprimat ri:tmu.l diforrit ~ i po ziţia speoi.fi.că În rapio1rt cu
ceieilailte oentre urbane a le prnvinciei. Fără a atinge nivelul
de dezvi0ltare al metrop!o1lei 1tomu1tane, al mar.il1or staţiuni
m.ilitare de pe limes-ul dunăTeain s,au chi.a r al unor oiraşe din
interio r, ia cărnr p eri·o1aidă .de ~nf:1oriJ.1e s,e pki1sează toioma.i
în ·e poca .romaJilă-biz a.n1tiină, Histcia ·o onsuituie ·notuşi unul din
ceI11trde urbanie ·i mportantte din Scyuhi,a Mirior. Od ată cu
experienţ1a criz,ei secoh1l1ui Ql III-lea imeresul militar a l 011aşului devine ·e vident, ao1n:stituind unul din punctde de sprijin
care jalo nează fr onti.er.a maritimă rnmano-bizantină .
Faprul că o ri .de cîte IO'ri s :ituaiţi a g1eniera:lă a provin ai.ei
a îngăduit-:o, o l argă locuire În afara ziid'Ull'iLo,r a co mpe111sat
dimen siunil·e rela:tiv reduse .ale perimetrului forti·fica.t, ca şi
ooin:sta tama oonitinuăir~i ex1i ~tenţeÎ O['atşulu i În currsiul seco1ului
al VII-lea dovedind o dată mai mult vitalitatea puternică
pî n ă la o dată 1tÎ1rzie a 1tra.di1ţiiilior î111delu111ga1te în această
p r.oviincie ale vieţii urib01n:e.
Dato·rită .aimplelror cer:oetă.ni l1a oare a fost S•tvpusă , iari·entaite de o ooocepţie ale că.rei ['lO·a de se fac simţite din plin,
Hi·st·r ia e~te aotualmente singUtrul cen1mu ann.ic din ţaira
noastră a că rui ev·oluţie u11baniis.tică poa te fi r:eocmistituită cu
o pimcizi,e mu:lţumitoru'e, ep'ocă de ·epocă, de-a ll1ll1lgiul Întregii
sale is•to r.ii, consti1tuind încă de a·cum un punct de refeninţă
preţios pentru 1studiilie de unban1i1 s tiică antică În g1enene.

niatmă ~tratigrafi1că75.

Plan ul Hi1striei a.cestlar decenii n u poa•te fi sc hi1ţat dedt
În chip foarte sum ar (v. fig . 4), Întru cît cercetă ril e sînt
încă doar la Înoeput iiar cde v,iitioa~·e voc avea ide faict a
di s1ti111.gie în to,ate wnele În ca11::: diepttnN·ile fina le au ram as
in taiene difori tde orizonturi corriespunrz..înid va.ria1telor gradaţi•i
a,le decliruu!luii oraşuliu.i pîn ă 1a pierderie a carriaoterdorr urban1e
şi la abandonarea to tal ă a Lo.cui nii. A m reţinut p e plan cele
cîteva elemente asigurate aparţi nînd fazei iniţiale, cert urbane, de la începutul seooilului al VII -1ea, oa1r.e implid fo l 0si11e.a majo:nităţii vechri1lior aruer·e , ş i ia in1cimeii. G01111tinuînd p1110c·e·sTUl înoeput în ultÎ!ma •p aJne a secolului arulleiriior, În aicesite
deoen:ii ·SÎnt de pl.aisa·t cde mai multie din S'l~pr apunerile ziduri1lo.r d e l.aooinţe pe supriaif aţa unora dii1111tre străz i şi reame111ajar0e.a în .foirme tJot mai 111101de1ste a zonielor o cup<l!te anteiiiro:r de edifioii 1monu1menta le. Ar unma aipoi n ivdul oonsitatat cu inrerminenţe pe supira1f:a;ţa oetăţii, fă,ră a se avea 1Î!l1lcă
cer>tÎ!tudi·n ea că la,r nnd·e sîm expresii.a unei ocup ăJri •rarefiiate
sa·u sînt efectul di.spairiţi.ei prin eroziune po stairntiiieă .a aoestor
amenajăiri 1superfi.oiaJe puţin aolfilsi sneime; e p robabil că .aioeistui
n~vd îi apa.rţin lorruÎ!rnţ eilie .de siuprnf.aţă ·circulaire, de mrioi
dim.e111si1unil6. U ltimde mă1rmr.ii de l1oouire Înrtr-o Hi,si::rj,e Epsiită to.t al de 01·i1ce î111siuşi.r:e urbană .sînt reprez•enllate de .cele
dteva bo.r:dei.e Întîln.i1ue În caPti·e rele de sud-v;est, de ·est ~ de
111oa·d-est77 .
1

1

*

4. Un aspeot cu o imp01rta111 ţă special ă p entru reconsuituirea tJopogirafiei oriică11eia dinnre •etaipele is1to:r ice 1a le Hiistrie.i
este acela a l determină.rii .c o nifi1g urnţiei .anti•oe a microzon ei,
al fixă.r.ii •atît a limi1relor •Slucoes,i.ve În ·tim p îrntir.e uscait ş i
aipă cÎit şi a vaJriaţii.lior 001r.esipunză·toare ale niv·e lului apelor
freatice. Din acest punct de vedere epoca romano-biza n tin ă
este ,singuna pent't'u oaire supraif.aţa 1urbană in1tramurană e
integ.r al p ăstrată şi, impli1cit, pr.eci1s delimitată (cf. II. 2.1.2),
fiind crn.ţ ată de ura.n15:f,orimăirile piost-a:n:tice. Daică penitru ace•st
sp0:ţiu au putut fi oîştigate ohiarr ir1epeire de detaliu asupra
m01dU1lu:i şi momentuliui de oon1s1olidare .airitifiici.ală a unorr porţiwrni de plajă În vede1r1e1a unor expainsi1uni urbane spre siudv.esit şi il1Jord-vest, aoeleaşi necunosouue pe rni1 sită, ca şi pentm
epooi·le .anterioare, fo privinţa stalbilirii Jimit·eÎ de no~·d a
usoatului utilizat alteirniativ În secolele III-VII e.n. de
lo mirea exterioair ă ş i de 111ecPop0ilă . Împrejurare.a că şi În
epoca romană tîirzie dmm1ul J.iÎ1to:r al provenit din sud Î1şi
p ăs.triează trnseul oooilit pînă l1a ma.r·g i.n ea v1esiti că a plaiuou0

1

lipsei in.ventarufoi, fie da w ri•tă car,acterului ·sumar al publi cări.i: „SCIV",
III, 1952, p. 253, 268; VI, 1955, 3-4, p. 578-579; „MCA", V, 1959,
p. 300-301; VI, 1959, p. 281 , 283, 288; VII, 1961 , p. 254; VIII, 1962,
p. 397, 401, 403; „Dacia", N .S„ XI, 1967, p. 365, nr. 54/3; X II, 1968,
p. 429, nr. 57/3; X III, 1969, p . 579, nr. 74/4 .
71 H. Nubar, Monede bizantine de la lnceputitl secolitlui al Vii-lea
şi sflrşi w,/ cetăţii Histria, „ScN•, III, 1960, p. 183-193 .
72 A. Petre, art . cit„ „Dacia", N.S„ VII, 1963, p. 317-3 53 .
73 Cf. „Dacia", N .S„ XIII, 1969, p. 518, nr. 74/1; cf. Gh. Poenaru
Bordea, art. cit „ „Pontica", IV, 1971 , p. 327- 328; idem, Monede bizantine de bronz din secolele V-VII 1n Dobrogea, „BMI• , XL, 1971, 3,
p. 55- 56; I-L N ubar, Histria III, p. 84.
74 „Dacia", N.S„ XVII, 1973, p. 378, nr. 76.
75 Al. Suceveanu, C. Scorpan, art . cit„ „P ontica", IV, 1971, P· 157-159.
76 O asemenea constru q ie fu sese ~ntîlnită şi în nivelele suprapunînd
tabernae-le, cf. S. Lambrino, art. cit„ „Dacia•, III-IV, 1927-1932,
p. 390.
77 Gr. Florescu, Hi.stria I , p . 301 - 308; 319; 321; „SCIV", III, 1952,
p. 255 ş i fig. 14, p. 256; cf. Em. Condurachi, art. cit„ „Dacia", N .S„
I , 1957, p. 251 , 255 ; D. M. Pippidi, „SCIV", VI, 1955, 3-4, p. 530.
Pentru o opinie de osebită, deocamdată sin gu l ar ă, privind o părăsire mai
tim purie a o raşului , cf. M. Sârnpetru, art. cit„ „SCIV", 22, 1971, 2,
p. 220 sq.

78
V. Canarache, S. Dimitriu , Histria I, p. 167; Gr. Florescu, ibidem,
p. 72 ; „SCIV", V, 19~4, 1- 2, p. 90-91; cf. P. Coteţ, „MCA", VIII,
1962, p . 427, 4 31.
79 Cf. C. Preda, A. Doicescu, Histria li, p. 333-334.
80 Cf. M. Clavcl, P. Lev6que, Villes et stmct11res urbaines da ns l'o cci.dent romain, Paris, 1971, p . 60 sq.
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NOTE
REZULTATELE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE LA BISERICA SF. NICOLAE
DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI
ETAPA 1975*
LUMINI'ŢA

MUNTEANU şi MARIANA BELDIE DUMITRACHE

Gu prilejul rr·e·stauracr:i1 ,efoouuate de Di·r·eeţia Patrimoil11Îrului Cultui:ail N aţi!onal, bi1serica Sf. NiciO!Lae .din Ş.chei i Braşovului, mornument repr1e21enitaitiv al .i 1 s1Joc~ei medioevalie i 1amâneşti, a i111trat din a1ou În .at•enţ1a oe:r1cetăi1:0.rilm. Datio.rită
numeroa1selor ir·e faoed, 1aidă'l~giri, uransformă.ri pe car1e .le-a
tr.aviersat atot'lLaLa biser~d, precum şi datdor oontradiclloTii
oferite de izv1oare, priv.Ln:d periioada z.idi:rii şi miodificăJrrile
•s ufer·Îte În tÎimp de monumenit, cer.cetarea efe.ctuiaită în mai
mulue etape, a pri:l1e•ju~t in11ler.esaintie d~1spute ş·u.i inţifiice .
În arnii 1969-1973 1S-1ClJu desifăşurat ample oercetări arheologii0e a·t Ît În ·incinta mQI1/l1me111tului eh şi În inir.e.r.ioorr (partea
de vest), conduse ·de Alexandru Bo1gidain, ale cwo.r reziuiltat•e
s--.au concretizat în raip:oa11te de săipa'tlJJră, iaif.laue În aThiiva
Direcţi e i Patrimoniului Cultural Naţional şi În oîueva comu-

arhitecturii post~bizanrtine din Ţar.a R omâneaiscă3. Autoarea
citată a .datat acea1stă parte a bi1sericii în innerv.a:lul 1583-1595 ,
oonfiorm pi1saniei din 1598, şi a yropus o reconstitiuire a
biselficii din Şcheii Braşovului clupa un plan asemănă1to0ir cu
cd al bi1seri.cii domneşti din Tîrg1ovi1şte, cti~·rie a 11Ui P.etJrU
Ce.r cd. Pe baZJa fapuului că 1textul pisani1ei şi cmnica lui
Raidu Tempe.a4 amimesc o mări:11e a bi1seiricii În etapa mai
sus menţionaită, aunoarea a el.aibo·r at de aise1meine'a şi ipo1teza
alip~riii aceste1i p a rţi de vest 11a „prima biserică de zid, ale
cărei forme, sînt la data actuală, necunosrnte" .s
Săp~t:urifo .arheologice în inter-iornl bi sericii Sf. Nioola:e
s-au Încheiat prin campainiia desfă·şu nată în lunile .febmari1e apruli.e 1975, oînd a fost ceroetată z.ona rnaiosului cu absidele
latiemle şi abs1ida altairu1ui.6 {fig. 1). Cu acesit prilej s-au

ni că ri ~tiinţifice 1 .
în studiul „ Pătnmderea inHuenţelior de 1tl:'adi1 ţie biz,antină
în a1rhi•teotura bi1ser.ici!1or 110im âneşti de zi!d din T rami.lviania
(pînă la sfîriş itul veacului a l XVI-lea)" 2, ·arh. Eu~eni, a Grieceanu a demon.s11rat pă s trarea, în structura .acnuală a parţii
de ve.st, a unei bi1se1J.1.ioei cu troei nave şi un mm-dopo1t•l11Îţă
pe traveea centrală de vest, şi a unui pamment În faouura

3 Semnalarea publică a exi stenţ ei paramentului a fost fă cută de arh.
Mariana Angelescu şi Alexandru Dobriceanu la sesiunea de comunicări
a D.M.I.A„ din 22-24 mai 1968.
4 Pisania î n slavonă pu să de comunitatea şchei a nă deasupra intrării
principale (latura de vest) p o artă data 1598, mai 13, ş i a minte ş te intervenţiile domnitorilor Petrn Cercel ş i Aaron Vodă . . . „în amtl 7092
(1583/1584) binecinstitoml Io Petm v oievod Cercel văzînd acest hram
lnvechit şi n ez ugrăvi t. . . l-am împodobit rn zugrăvelile lui cele dumnezei eşti şi cele sfinte şi am zidit paraclis şi pridvor (priprat) cu şase stîlpi".
Dup ă aceea în anul 7103 (1594/1595). „To Aaron Voievod . .. am wgrăvi t paraclirnl şi pridvorul (pri prat) . . . ş i am fă rnt pri prat" . .. (Lectura
aparţine prof. dr. Pandele Oltea nu ~ i Monica Breazu). Din croni<:a lui Radu
'Iempea (1742) aflăm următoarele: „Io Petrie Voievod Dimitrie Cercel
. .. a11 ridicat tinda beserecei de piatră cu v oia sfatului şi au lnfrumrts e ţat
oltarfol şi beserica cea veche (adi că altarul şi nava bisericii III, n.a.)
, . .ln a1111l 1583, awnci au fo st din ziditr.el bisericei cei vechi 89 de ani" . ..
In 1591, . . . „s-au srnlat Aaron Vodă de la -Moldova, de au mai ajretat
sflnta besearecă, de ce n-au isprăvi t Pătru Vodă, Aaron Vodă au isprăvit
şi au wgrăvit şi au mai înălţat turnul ln anul 1595" (Cf. E. Greceanu,
op. cit., p. 207, nota 35).
5 Eugenia Greceanu, op. cit., p. 211 .
6 In cursul cerc etărilor s-au deplasat la faţa lo cului două comisii de
lucru care au Înre gistrat rezultatele apărute la momentele respective.

•:• Co muni care s u sţinută la sesiunea anuală a Direcţiei Patrimoniului
C ultu ra l Naţio nal - mai 1975.
1 Dosar de cercetare Biserica Sf. Nicolae din Şcheiii Braşovului, 19691973, aflat la arhiva D .P.C.N„ nr. 4618; comunicări: „Principalele rezultate ale c er cetărilor arheologice efectuate la biserica Sf. Nicolae din
Şc he ii Br aşov ului în atrii 1969- 1971, comunica re 6'll sţinută la 6esiunea
MuzeL1lui judeţean ·a1 Bn şo vului şi Tă rii Bîrsei, 15 •sept. 1972; „Contribuţii arheologice şi istorice la cunoaşterea evoluţiei ansamblului bisericii
Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului" - comunicare prezentată Ia sesiunea
DMIA la 13 noiembrie 1973; „Cer c etănile arheologice de la şantierul
ansamblului bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului (1 972-1973)",
raport prezentat la sesiunea Institutu lui de Arheologie al Academiei R. S.
România, februarie 1974, Muzeul Nai:ional de Istorie al R. S. România.
2 „Studii şi cercetă ri de istoria artei", t. 19, 1972, nr. 2, p . 207214 cu bibliografia privind monumentul.
1. -
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3. 4.
5. 6. -

T aLpa a bsidei altaPLtlui bisericii I de lemn
Biserica II - mij. sec. XV
Pridvor adosat bisericii II
Bise rica III cu contraforturi, Începutul sec. XVI
P o rţiuni ne să pate

Etapă

sec. XVIII cu excepţia pridvorului de pe
latura de nord - eta p ă Aron Vodă

/////
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I. Plan general

săpătură ,

campanie 1915.

descope.r it urmele un.or fundaţii aparţinân d umu numar
de trei edificii de cult, 001weniţ ionaJ numi•te biis erica I, II
şi III , care s-au ~uooedait aipmxrirnaniv ·Î n .aookuşi paţiu, în
cursul unei îndelungate peri·oaide ,de timp {fig. 1).
Cele mai vechi u.rme de conSltrueţie ide c~erite aparţin
unei aibside de al tar cu 5 laturi, realizată di111 boJovani mair.i
de pi atră l1egaţi ou hit, ce emu a,şez•aţi Întlr-un ~anţ de
fundare, ele mică .adâncime (fi1g. 3). Pre.supiunem că, aceşti
bolovan•i a:u consni1tui1t ta1pa pen1tru o elev.a.ţie realizată din
lemn. In oeea ce pr.iveşte nava, nu s-au de coperit elemente
certe ,a,le vr·e unei laturi. Estie !lJOsibil ca .constir uctorii acestui edi ficiu ă fi aşeZJat nal:pa narv·ei cliirieot pe nirvdul vechi de
c~lca1r· e . Aici esite cazul ă aminnim f.aptu:l că, rermvarea
bisericii din anuJ 1941 a p revăzut şi a efieotuat o decaparre
de te11en de oirca 0,80 111 gno1sirne în ăn:neri1or, 1o oborînd sub
nivelul de conistrueţ ie a l primei biserici, di1stmg.înd urn1e mateniale işi lipsind ceroetarea ·arheologică de posibili liatea de
a beneficia În primul dnd id e crii'lieriul str.aini.grafic.7
Tow.şi, pen:tru r eicons ti1tuirea naivei pri'm ului edăficiu de
cult 1am avut Î1n vede.r e di punerea În mpmfaţă a morr mintclN desoop erite În in1ter~or-ul bi.seni.ciri II, ce erau plaisaite
de-a lungul laturilor de ruord şi de ud, ·oa şi La i"asăirit de
la·rura ves tică a '1lc·est·ei.a (.î n 1unele cazuri f·i ind tarate de
foruclaţia bi erici1i II), pre inteu.~i1or liip ind mom1in1t;e a:oo1oge
acesnma. Aceste mo.m~nte (M. 4, M. 6, M. 9, M. 10, M. 12,
M. 16, M. 17, M. 37) [,e-:aim Mrtbuit primului orizont de
î.nimormîntări pimcticate La exteriorul primei construcţii rel1ig~oase.
onform î111cer<:ăr~:i de reoonsuiruire, 1acest edi·fioiu
pare să fi avut urmăuoaire:le dimensiuni: adî•ncirmea ab idei
2 m, Î1a r n<tJva 5 m lungime şi 4 m lăţime.
Ob se.rvaţia ·obţinută la ainallÎZJariea .a:bsi.dei ca şi lipsa unei
fundaţii <tJdîncÎt;e în teren, oar·e să indice tnaseul navei, ne
denerirnină să considea·ăm •ca aceai tă bise~·ică a fost În Întregime o oon struqie din lemn. Un 1a lt .argument În sprijinul
acestei ipoteze e te şi o bserva~ ia a rheologică prirvi.nd •umplutura imormimel1or rniaii su di cutate : l.ipsa gra:nule:lor de
1

Fig. 3. Vedere dinspre rnd-est, talpa absidei bisericii de lemn.

Au participat arheologii: Adrian Bătrâna, Lia Bătrâna, Alexand ru Bogdan,
Gheorghe Cantacuzino, Radu Popa, arhiteqii: Mariana Angelescu , E ugenia
Greceanu, Ma rina Iliescu, ri stian Moisescu, Gheorghe Ni colau ş i istoricul
de ană Mircea Ilie cu.
7 In a nul 1941, biserica Sf. Nicolae a suferit o
erie de lu crări de
renovue, efectuate î mpotriva a vizelor
.M.I. 1 lucrări ce a u constat
în construi rea unui cafas, coborîrea nivelului de călcare prin montarea
unei noi pardoseli ş i pictarea interi orului bi ericii.

Fig. 4. 111 prim plan, }1t11claţia lat1erii de vest a bisericii li (colţul mdvestic) ce taie un mormînt anterior (M. 16).
Fig. 5. Imagine dinspre est a absidei bisericii II cit muchie în ax.

Fig. 2. Vedere dinspre v est a celor trei abside, lalnra sud.

Fig. 6. Vedere dinspre v est asupra
biserica ff , t ăiată de M. 14.
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f 1mdaţiei

pilei de pe latura nord, din

!ului al XV-iea. Ca termimts ante q~te m pentru data desafoctarii
ei a:m follosi t nezaumJ de mon~de deso01peri1t În ş•anţul de
tundaJ··e ,al ab sidei bisericii II, pe 'Oare îl v.01m di sicuta mai
jos - mijlo·cul seco l1ului .al XV-iea. Menţion am că în cursul
ce.rcetari1or .arheolog.i·ce, stratigr.afi.c, 111u s-al1 descOJp erit urme
c•a re să i1J1di1oe dezalectarea acestei comn'ucţii de lemn prin
incendiu, fiiind foarr t.e pirnibiabi.! 10 demo ma1ie rintenţi onata ,
o .inlocuiiie cu un edificiu maii încăipatorr şi .u0itodaita reaEzat
dintr-un materi,al mai durabil, piatra..
Bise·rica II (fig. 1) este atestata .anheolo.gic prinnr-o fund aţie din pi1atra a1bă, locală, Le;g.ata cu lut (Gig.
2), repre:oentînd un plan ·simpliu, cu o n1avă dreptunghiulară ş i absid ă
cu patru laturi, cu partiim11.aritatea unei muchii În ax (fig. 5).
In zona al·narnlui, unde deoaparea din 1941 a cobo rît
la 11'umai 0,30 m, s-a p ăisurat ş i 10 parte din elev aţie, şi
anume, Z'idă.rie Je.gată cu nwruar. A vînd dimensiu1ni mai
mar~ (aidîncimea ·aibsirdei 4 m , :lăţim.ea de 3 m, nava avîn d
o lungime de 7,50 111 şi o l ă ţim e de 5,40 111 ) 8 bi serică II
·include în spaţiul sa u şi vechiul edificiu, pr.ezentait mai sus.
In faţa d ec110Ş'l.ll ui 'ab id ei iailtarului, la o di s tanţa de 0,30 111
au apa·rut funda ţiil·e .a două pile d~1ept.unghiul ar·e (fig. 1),
0

Fig 7. I magine dinspre md-est, latura de vest a bisericii II la care se
!n imagine latura nord.

adosează ţJridvorul -

Fig. 8. Fundaţia Latr~rii de vest a pridvornlui cit contrafortul de 11ord.

Fig . 10. Vedere vest, dreapta, fundaţie canal ce lnconjnră absida bisericii Tlf, dinspre sud.

Fig 9. I magine dispre est a fundaţiei sttlpului bisericii III sud, tn planrd 2 gura de canal recentă.

realizat·e În aceeaşi tehnid cu oea a fondaţi1ei bisericii II,
fundaţii ce p:o t fi a tribui-te, evie ntual, unui ioonos·t a·s din
z·i1dari·e . Plaitfo1rma de pe l'c!'tura de no111d a fost tăiata de l1l11
moirmîm ulterior (M. 14), mormî111t ce aparţine bi1seri·cii III
(fig. 6).
La vestul aoestei biiserioi, leg1ait de ·O fază de tJranrsfo rmări
sau irenrov~ri, s-·a construiit un pridvm d ezaxat cu dimensiurruil:e de 2,30 m lungime şi 5 m Jă,ţime, ou fondaţi a în
întrie.gime exeoutata din piatra le.gata c'l1 mortar (fig. 1, 7).
La colţurile s·ale de vesrt s-1aiu surprin.s pornirril.e unor oontrafo.rtuci, orientalie e·st..ive.st, orirenuar.e datoir.ata, even1mal, situaţiei de alipi.re (.fig. 8). Latrurile de sud ,şi de sud-vest au fost
taiane de o fondaţie oare a aiparţinut unui snîlp a:l bi1s·ericii
III, pl.'eoum şi dei o gură de .c anal rieoemă .
In alitainul bisericii II .s-a descoperiit 'l1il1 mic tezaur,9 0011stî:rnd din 18 nmnede, Împra!şti,arte În •şanţul de fiundar.e al
absidei (îndeosebi pe latura de nord). Dintlfe aceste mcmede

latitra

m01rtar sau a fr,agmente1or de cără m~d~ . Deoi În cadrul
necropolei descoperite În fava bi,sericii II, mo1«111intele aferernue primului edificiu s-au purout delimiita, în primul rÎind
pr in lipsa .gir.a.nulelor de mortar În umplutuJ·a g.ropi·lo r, dar
şi pe baza criteriului stratigrafic, mormintele mai vechi fiind
în majori.t atea cazmi'lor tăiate de biseri·cile II, III sau de
mo.rmi.rnte tiîrzii . fo mormimde M. 10 şi M. 16 (ulni,m ul
tai1at de liaiturn de ve t a ibi1seiricii II) s-au deswper·i t monede
emi,se de Mir,cea cd Batrîn, ca•re ne-au oforit p0isibilit<n ea
surpri.nder.ii peJ·~o,adei de funcţion are ·a aicesrei biserioi de
lem n, respectiv sfîqitul secolului al XIV-iea - începutul seco-

a Am avu t în vedere cote.l e interioare. In medie lăţimea fundaţiilor
era de 0,70 m.
9 Mulţumim restauratoruLui Mircea Făgărăşa nu de b Muzeu1l de a,rtă
al R. S. Romftnia, ipenrtru c urăţi rea şi coriservarea monedelor. Mulţumim
cercetăto ril o r dr. O ct avian Ili·escu ş i Elen a Isace$Ct1 de la Cabinetul
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1 - talpa absidei altaru lui bise ricii de lemn; 2 - biserica II
- mij locul sec. XV; 3 - pridvorul adosat bisericii II; 4 biserica III cu contraforturi; 5 - etapa de l ă rgire spre vest
sHr ş itul sec. XVI (Petru Cercel Aaron Vodă); 6 p ridvor 1651; 7 - etapa 1692; 8 - sec. X VIII.

C?Js

Fig. 11 . Plan general cercetare arheologică, campania 1969- 1975.

dru Bogdan, atr,îtb uite Însă bisericii cu co ntrafo rturi , a di că
edifici'Ului n.ota.t de noi biserÎ'ca III. 10
A t.reia bi1e.rid (fig. 1) esne un edifici'l.l de zid C'll un
plan asern ă.năuoT cu cel .al oonstrucţiei p recedente ş i anume
o bi1 serică cu na.vă dmptu111gihiul.ară , cu oontrafonuri de colţ
pe latma de vesit 11 prevăzută lia est cu o ab sidă poligonală
cu rnuchî,e În ax ş i tlrei oontr.af1oa:'ttwi l.a oolţul'<il e ei (f1i1g.
2, 10). În planul fonidaţiilor, delimitarea dintre navă şi altar
se reali zează printr~o fundaţie continuă, fapt care presupune
exi ~nenţa u nui iconostais de zid ă11i:e . în Îrtooriioc, la 3,40 m faţa
de htum de vest, au apă mt do uă fondaţii de plan p ă triat
(fig. 11), apar.ţin3nd uno.r stiîlpi a cărior funcţi1onalitat·e poate
avea im·erprntari multiple: o împaiţire a n.aviei în ll!a.os şi
pmnaos, stîlpi de 5l\.1sţi111ere a 'l.ltl11ui cafas sau furtdaţii,1e unor
stîlpi ce sprijineau un turn-clopotni,ţă Îngfobat .niav,ei, ultima
ip ot·ez ă fiind su s ţinută de noit ala aib s e111ţă a Înmormîmărifor
în ·aicest spaţiu, oriZJontul inruer.i101r ial bi-sericii III ooncentJrÎndu-se la est de fondaiţii.le mai ms pomeni-re. Este vorba de
mmminuele nota te M. l, M . 2, M. 8 şi M .14. În mo,rimîntiul
M. 1 s-a descoper,i t şi o monedă 1542, datînd a:ceaistă necropolă în cursul eoolului 1ail XVI-lea. Subl1iniem faptul că
acest mo1rmîn:t a fost deswperit pe famdaţia de v,est a bisericii
II, moneda 1542 cornsti1ruind un termimts ante qitem pentru
moment:Jul de sf~rşit al funcţion ării ace,s tui edificiu.

menţionăm prez, enţa a şas' e e2Qemplai1-,e româneşti, du c aţi em 1 ş 1
d,e D an I , M~rcea oel B ă:trîn , Mihail I, D'an II, ultima mone d ă fiind o rarimaite În numismiatiica 110111 âneas'Că . Gea mai
recentă m oned ă este un dinar de la Vl adislav I, rege al Ungariei (1440-1444), şi reprezintă un termimts post qitem pentru
zid iirea bisericii II. Astfol, momentul OOillStn:hlrii celui de al
doilea ,edificiu d e cuh se pl asează pe la 1111ijLocul secolului
al XV-lea, dup ă denm1111lare1a bi se.r~ cuţei de lemn.
Pridvond alipit !anurii de vest a fo st ridicat la scurt
timp dup ă construirea bise,6 cii II, Întrt10l1t fundaţia lui suprapune morminte e2Qtel1Îo a1re din neorop ola af ercntă bvseu:i.cii
II, mormi:nite dat.a1Je cu mo!l1!e d ă 1444 - Vbdi,slaN (M. 39)
şi 1464 Matei Corvin (M. 42 şi M. 48) (fig. l). Acest
oriz1o m a fost ,s urprins şi cu ooazi'a cercetăril or .arheologice
efectuaite În p artea de vest a m10numenuul ui d e că.tre Alex.annumi s m a~ic

::tl Academieie R. S. Rom ânia pentru identificarea celor 72 de
monede, descoperire în cursul cercetărilor arheolo&ice. Prezentăm monedele
în ordine a descoperirii lor: ducat, Mircea cel Batrîn, datat 1397- 1418;
ducat, D an ,I, 1384- 1386; ducat, Mirce a cel BatrÎ n, dat:u 1386- 1394;
ducat, Mircea cel Bătrîn , datat 1396- 1418; ducat Mihail I, 1418- 1420;
duca t, Dan II, datat 1424- 1425 ; monedă, Ţar a Rom â n ească, secol
XIV-XV; dinar, Ludovic I, 1373- 1382 ; obol, Sigismund I, 1402; dinar,
Albert, 1437-1439, U ngaria; din ar, Vladislav I, 1440-1444, Ungaria;
dinar, Albert, 1439, U ngaria; m o ned ă , Sigismund I, 1430- 1437, U ngaria;
dinar, Sigismund I, 1390-1427, U ngaria; 2 monede, Sigismund I, 13871427, U ngaria; 2 monede neidentificate. Menţi onăm ş i moneda descop e rită în fundaţi a mesei alta rului biserici i II, dinar, Vladislav I, 1440,
Ungaria.

°

1
Cer cetă ril.e arheologice de b. şantierul ansamblul Bisericii Sf. Nicol<lie,
din Ş chei i Braşov ului (1972- 1973), raport prezentat la sesiunea Institutului de Arheologie al Academiei R. S. România, p. 6.
11 Latur::t de v est a fost descoperi tă de Alexandru Bogdan ş i atribui tă unei bi erici de zid, d atată la sfîrş itul secolului al XIV-lea, ibidem.
0

Fig . 12. Profil martor central perete sud.
l - păm î111 t viu; 2 - stmt ga·lbe.n !Lrnos; 3 - umplerea biserici i III; 4 strat co nstruqie bi se rică II; 5 - strat egalizare bi seri ca II; 6 lare biseri ca II ; 7 - l e ntilă de nisip - biserica TII ; 8 - p orţiuni n es ăpate; 9 - pat pieuiş; 10 - pardo s ea l ă :ic tual ă .
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muntean de a-l avea pe prnovul din Şchei ca sluji ror la una
din bi,s·ericile de p e lîn1gă r·eşedi1nţa s.a ca răspl aită pentru
servicirile a duse În timpul p1r~begi1ei ·sale pnin Bra~ov, va fi
reî nnoită pirintr-o nouă .s crisoare adresată În l atin ă , În care
pe lîngă chemarea preotului este i11:di cat ş i locul exaot unde
locuia aioesta . .. " Costha presbyterum in platea Bulgarorum
existentem . .. " 18. Se pare că moartea 1-.a surprins pe preo,tiul
Go15ltea Înainte de-ia putea ră:spt11nde dor~nţei lui LaiNă Baisar.ab, dup ă cum reiese din 1nscripfia de pe lespedea de mormîn t descoperi tă ~n tim pul lucră1rilo1r de renoviare di:n 1941:
„Anul 1477, luna O ctombrie 2 zile s-a pristăvit robit! lui
Dumnezeu popa Cos tea din Braşov . Veşnica pomenire"19.
A tiieia 1Yi1s er ică, pr eZJentu111d o pl1animevrÎie specifică stilului gotic, a fo st z~di1tă la înoeputul secolului al XVI-iea;
la oonsuruqia ei a oonu·,ibuit p robaibil prin danii ş i Neagoe
Basa1rab şi nu estle exclus ca at.unrci să se fi adaug<H vechiului h riam Ado11mirea Maic~i Domnului ş 1 hramul Sfîntul
Ni oolae 20.
TH~b uie sub Liniat ca 111 swcoesirunea acesror trei edificii
rel~gi1 oa,s e, oonst ruotoriii lm au avut În vedere cairacteriul sfînt
al viechiului prii;,tol, căci În momentul înlocuirii unuia dintre
lăc a\ŞUII'i cu altul nou caire să core&pundă neoesiităţilor mereu
spo1:rÎte aJ,e oom1unităţii ortlo·doxe rnm~nie,~ti, rnasia al.narului
a rămas În aodaişi loc.
Cercetă rile arher0logrice riecente au d ariifioat to1Jo1 d aită şi
prnblema de stinaţiei ş i datăâi par ţirun.ii de vest a biseri1ciri
Sf. Ni1co lae, oe pr1ez inrtă un parament de tr a:diţi1e biza111tină,
sp ecific Tă1rii Româneşti; a1cea:stă po1rţiun1e s-a dovedit a fi
o adăugire, alipită bisericii III, ce poa te fi .i nterpretata ca
o „tindă" 21 monume:n:tală (p.!'oinao1s). Comuni ca1rea cu bi1serica
III s-a rea,Jizat prin de sfonţiarea ziduh.~i de veS't al ultimei
c onstrucţii. Aceas tă etaipă de lărgire inte1rvine că.tre s1fîr1ş i1tul
s~wlului al XVI-iea, datarea fiirnd susţinuta de u:rmăitoM"ele
a rgumenre: ~nmormîntările int:erioare din b i1serica III (de
alnfel foa rte rare - M. 1 cu monedă 1542) Î.noetează În
a d oua jum ătate a secolului al XVI-l1ea, dano,rriita mutării
spaţ iului funerarr ~n „tinda"; canalul oolectur, di.s,outat mai
sus, care î11conjură la sud biserica III, inclusiv prelungirea
spre vest, este daita:t post quem 1569. Ca a t are cons ~deTăm
că această etapă de wnstrneţie spr·e vest se situează În ultima
tr·eÎime a secolrnlui al XVI-iea şi ap.arţine iniţi ativei ctito vioeşti a domninorului m untean Petru Cerce.l, fiind desăvîr
ş i tă de domnul moldovean Aairon Vodă.
în .c oncluzie, ce1e mai vechi ziduri , conservate parţial în
elevaţie, se dovedeS'c a fi latu rile de n orrd ş i de s-ud ale
hisericii III, zidi te În primul sfer.t a l seoolului al XVI-lea,
epoca Nea1goe Ba:sar,aib , şi oele a le tindei cu trei nav1e adău
gate cani·,e sS~r1şiuul secolului .al XVJ-lea de Petru Ceroel ş.i
Aarron V o d ă , cu excepţi.a boltfo:ii tra vedor Q·ă să,ritene22.
Materi1a lul de faţă .ş i-'a pr~us iilustr.area evoluţiei celor
vrei edifici>i de ou!it, desooiperite cu pr i·lejul cercetărilior arheologice la biserica Sf. Nioo1a1e şi prezentarea uno1r concluzii
p ri vănd da tarea principaldor faz,e de oons.tiru c ţi1e ale monurnentuh~i , apărînd evidenrtă tmcerna de la fo rme simple l1a
forme dezvohate Împrumutate din .arhite ctura din Ţara Românească, Într-o zo n ă de prutern i.oe ininerfore nţe cultura:le.

In ijn ue riornl absidei a fos:t descoperită fundaţia mesei
alta1ruhu, aşez1ată pe talpa 01bsidei biS'e rioi,i de Iemn şi lipi1tă
de fundaţia mesei altarului biser1ioii· II (fig . 3).
A vînd În v,ede.re planul hi se:rÎ'ci,i III, descris mai sus,
precum , şi des.oopeririea unor foagmente de nervuri din cără
midă, awpe6te ou tJencu ial ă de ouLoa1re neaigră, se proa:te pr esupuine, cel puţin la raJbs,id ă, exis tenţa în u11ecut a unui sirsrem
de boltire go1tidî.
In prriviinţa da!tă.T,i1i biiserricii III, momentul 11idicării ei se
situeaz ă la începutul secolului al XVI-lea. Menţionăm ca un
prim argument în acest sens, descoperirea pe fundaţia altarului
bisericii II (latura sud) a unei monede tu roeşt i (un aspru
emis de Baiazid III 1481-1512), căpăcuită de str.atul de
construcţie al bisericii III, faipt care ofe ră un termimts post
quem pentru cons·tJruÎirea ultimu.lui ed:i fi ciu.12 Un alt a1rgument În sprijinul a ceste1i daită1r1i îl oon1sti,r ui e şi moneda apă
rută În monarul funcLaiţie i oon trnfort'ld ui de no rd al aibsidei,
în po.rţiunea vefă.cută Într-io 1et'ap ă u1terr.i1Qiară zidiri1i bisericii
(situaţi·e observ,<Vtă olair _pe z id ăr,i.a fundaţiei contirafortuliui),
monedă oe a fos t identiJi rntă ca datînd de la mijl1ocul seoolul-ui al XVI-lea. Exi>&tenţa nerV'Uirilor gotice permite o relativă delimi1tare 011ono 1lo1gi·că, diaieă acoeptăim drept terminus
ante quem pentiru 001nstmi,r,e a bii1sericii III cj,rca 1530, dată
după Caire e greu de orezut că la Braişov se mai oonstruia
Î1n stil gotic.
Funcţionarea biseriicii III sub forma prezentată se de s1 f ă
Şo· ară pî.nă cătlie mij1ocul secolului al XVIII-iea, respectiv
1740, CÎnd IS-a demoiliat raltJaruJ p oligona,), 1ra,oordÎnrdu-Se la
nava bi-seric ii III amualul ail,t ar. 13
Pe lia turn de sud-·e st a altarului bi:ser.icii III, a aipănl't în
sărpătură zidăiria din di1d:ăm~dă ş i piatra a u111ui cau11al colector al .a pefor phw ia l,e (ifi:g. 10), a că.rui co n s tr ueţie se plasează cănre rS fîrşitul .seoolului al XVI-1ea, deoare·ce mormint e1e tăiate de cainra1 111u depăşe sc anul 15 76. 14 Canalul a fos t
descorperit şi În săpă,turile anteriraaire, conduse de Aliexandru
Bogdan şi Ana Iliescu, la exteri,ornl bi1s1eri1cii, între abs ida
naiosului aotu1al şi paradi1sul de :sud (m rpa-ins şi În i1n t eri0irul
acestui1a) căptuşind fo111da1ţia bise.ri1cii. Autorii au datat oonstruirea aoesoui cairnal .Î ntre finele secolului ail XVI-iea şi
jumă1natJea secolului al XVIII-Iea, Înaime de ridiiearna pariadisului de sud15.
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Cm,s ta:tă,m că · eiv1oluţia ÎntJmgului ansamblu religios din
Şcheii Braşovului a pornit de la primul edificiu, biserica I
de lemn, amintită şi în izvoare ca prima construcţie de cult
a riomânifor din Bmşorv . Prez1enţa unei comuni tăţi or oodoxe
iro mâneşti era semnala,tă in anul 1399 prin bulra papei Bonifaciu al IX-lea şi nu es·te exdUJs ca bi1sedca a celor „infideles"
d e ca re am inreşte documentul să fi fos,t această construcţie
1

1

1

de lemn 16 •
La mijlooul s eoo lulru~ 1al XV-lea, biserioa d e lemn a fost
în locuita cu un edifioiu de piatra, b~serirn II, a cărei funcţia:nare o putem m·mări pînă 1a_ â1m~punul secolului al
XVI-iea. In s1m·i1soair.c:~a nrimisă b mşov,enilor de Laiotă Baisarab la 1477, este menţ~Olnait numele prnouu1uii CosrtJea, ce
slujea probabil la altarul a:rnstui lăcaiş 17 . Dorinţa domnului

1

1

12 Şi

1

Î1n. fund aţia mesei altarului bisericii HI s-a de scope rit o m o nedă ,

meci ca să -l hră n esc ş i să-l miluiesc, fii ndcă este omul nostm şi mi-a slu jit
domniei mele de nu~ltă vreme . Deci vă rog ca pe nişte b1mi prieteni ai
mei să-l pe tre c eţi frumos şi rn cinste, ca pe un om bun d11pă v oia
noastră . . ." (I. Bogdan, Do rnmente şi regestre priv itoare la relaţiile Ţării
Romt'i neş ti cu Braş ov11l şi Ungaria !n secolul XV şi XV ! , 1902, nr. 97,
p. 123).
18 Ibidem, nr. 281, p. 334-335.
19 C. Mu ş lea, op. cit. , p. 50-51. In s c rip ţ i a este în sl a von ă , iar
traducerea ei aparţ ine autorului l ucr ă rii ci t ate.
20 Ibidem, p. 48-49, 345. Autorul consider ă că biserica de lemn
a fost În c hinată Adormirii Maicii Dom nului, iar cea de piatră Sflntului
Ni colae ş i ca s ă nu fie uitat acest vechi l ăcaş s-a pă s trat ş i hramul
Ad ormirii .
De asemenea pisania din 1598 , mai 13, menţionează cele do uă
hramuri: vin numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf2ntului Duh s-a tnceput
şi s-a clădit acest hram pe dinăuntru cu ajutam! lui Dumnezeu de către
nişt e c reştini iubitori de Cristos prin dania şi miluirea binecinstitorilor
domnitori din Moldova şi Ţara Valahiei in numele Adormirii Născă toarei
de Dmnnez eie şi al Sf2ntului Arhierarh şi făcător de minimi Nicolae . . ,•.
2 1 E. G receanu , op. cit „ p . 207, nota 35.
22 Cu ocazia s u sţ in er ii co muni că rii noast re, arh . Eu genia Greceanu
a propus o n o uă in terp retare a termen ulu i de „pridvor cu şase st îlpi"
m e nţi on at În pisania diin 1598 a bisericii, e miţînd ipoteza refer iri i acestei
denumiri la Între aga parte de vest, cu parament muntenesc, a dă u ga t ă la
s fîrş itul secolulu i al XVI-iea, cu o unică re zervă generată de existenţa
a opt stîl pi de zi d ărie, în loc de şa s e.

neidentifi ca tă

precis: secolele XV- XVI.
13 In sprijinul acestei a firmaţii avem În vedere datele arheologice,
respectiv monedele apărute stratigrafi c În orizontul exterior de înhum are
al bisericii III (1620 în S 6 N la 0,76 m şi un jeton de secol XVI În
S 6 N la -0,90 m, precum ş i monedele aflate în stratul de umplere
al actualei abside a naosului pe latu ra de nord: monedă 1657 de la
Leopold (1657- 1705) la -0,30 m; 1676 la -0,15 m şi 1690 la -0,20 m.
Mărir e a bi sericii prin mutarea spre est a mesei altarului şi l ă rgi rea naosului cu do u ă ab side laterale este ate sta tă şi documentar prin in scr i pţia
de pe peretel e exterior din stînga altamlui în care se ara tă că „Acest de
la 11 dă Vredni c Zztcrtt s-aiJ fă cut cu chelwiala jupamd11i Cristea Hagi
Petrul. . . ca re vă z ind gloata norodul11i care la sfintele prasnice nu
!n căpea in Sffota Bise rică, a1ţ binev oit a o mări făr;lnd din temelie strane
Cit tudă şi oltam l" ; in sc ripţie ce poartă data de 1 iu ni e 1740 (cf. C.
Mu şle a, Biserica Sf. N icolae din Ş cheii Braşovului, vol. I (1292-1742),
p. 234 .
14 In porţiunea cuprin să Între absida bisericii III şi canal s-au descoperit n rm ătoa re l e monede : 1515, 1554, 1569, ş i doi din ari Maximilian II,
(1564-1576, Ungaria). De asemenea a fo st surprins un orizont de înhum ă r i: M. 15 cu aspru otoman, secolul al XVI-lea, M. 22, cu m o n e dă
1551, şi M. 23, 1563, acest morm înt fi ind tăiat de fund aţia canalului.
15 Dosar de cercetare Biserica Sf. N icolae din Şcheii Bra şo vului
(Raport preliminar, 29 ianuarie 1972, p. 7- 9).
16
. Mu şl e a, op . cit. , p. 48- 49 .
17 „ ... Vă dau de ştire despre popa Co stea că e omul nostm şi mi-a
slu jit domniei mele; astfel doresc să-l p1âu la o biserică Ungă domnia
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SEMNIFICAŢIA PICTURILOR MURALE DE LA PĂRHĂUŢI*
BOGDANA IRIMIA

•

S-a dem onstrat recent 1 că pic turile m ur.ale de la biseri ca din
ctitorie a marelui logofăt Gavril Totruşan, datează
perioade: 1. altarul şi naosul au fo st zugrăvite în
vara-toamna anului 1522; 2. pronaosul şi pridvorul în perioada 1531-1537.
În cele ce urmează, ne propunem să di sc utăm urm ătoar ele
probleme: 1. programul iconografic şi concl uziile asupra caracterelor stili stice; 2. s emnificaţia p rogramului iconografic.

gistru este dedicat ciclului cristologie - Patimile şi lnvierea
lui I sus7 - , imaginile succedîndu-se cronologic, ordonat, de
la sud la vest ş i apoi la nord.
rn ultimul reg-istru din naos sînt z u grăviţ i s finţii militari: Artem ie, Evstatie, Avxentie, Orest, Dimitrie, Iacov
Persul , Nestor, Lup, Evstatie, Evtihie, Nikita, K iril, Merc urie, Trifon, Nikifor, Procopie, Evghenie, Gheo rghe, -r eodor
Ti1ron şi Teodor Strati1at, Manole (?). Pe peretde vestic, la
dreapta intr ării În naos, este zu g r ăvit tabloul votiv. Pandantul tabloului votiv îl formează imaginile s finţilor împăraţi
Con stantin şi Elena şi sf. monah P aisie Athonitul (?) care
s u s ţine un r·o tulu s cu text slavo n. În glaful uşii , sînt reprezentaţi s finţi monahi: Teodor ş i Ghelasie purtînd rotulu s-uri
cu texte slavone şi sf. Zosima taumaturgul ~i Maria Egipteanca. Deasupra intrării, este figurată Năframa Vero ni că i
(Mandy lion) ş i mai jos, este reprezentat I sus (?) înveşmîntat
În .alb - de mi1ci dimensiuni - sius ţinfod Ev,a ngheEa des chi·să.
In ce priveşte programul iconografic al nao ului, accentul
este pus pe ciclul cristolo.gic, realizîndu-se o versiun e iconog rafică conden s ată pentru momentele principale din viaţa
lui I sus (Spălariea pi1ci1oairelor, Rugăciunea pe Muntele Măs
linilor, Trădarea şi căinţa lui Petru, Isus du s de o s taşi la
Judecată, Judecata lui Pilar, Batjocorirea, Plata lui Iuda
ş i moartea sa, Drumul crucii, Răst ignirea , Coborîrea de pe
cruce, Coborîrea la iad), episoadele cu rol secundar - după
concepţia zugravului fiind reprezentate pe s uprafeţe restrîn se În glaf urile ferestrelor.
.1.1.1. Caractere stilistice. Im aginile din registrele super ioare ale altarului şi naosu lui (cicl ul euharistic, Minunile şi
parabolele lui I sus, ciclul cristologie), destul de variate din
punct de vedere compoziţional , pă s trează principiul simetriei În cadrul unor scheme geometrice simple, tradiţionale,
cum sînt spre exemplu, semicercul (Cina cea de taină), axul
vertical ce ntral (Batjocorirea, Răstignirea ), diagonalele imaginii (Coborîrea de pe cruce), triunghiul (Plîngerea, Coborîrea la iad), adoptîndu-se şi perspectiva calitativă ierarhică
(Batjocorirea) pentru a accentua prin dimen siune sporită personaj ul central În jurul căru ia se de sfăşoară acţiunea . Se
re marcă preferinţa pentru dozarea echilibrată a elementelor
compoziţionale, fundalurile (ziduri de incintă cu turnuri; cons trucţii vertica le cu acoperiş semicilindric sau cu acoperiş
În dou ă pante, reprezentate În perspectivă inver sară şi pers pectivă liniară; arhitecturi complicate: ziduri de incintă care
urmează o traiectorie c urbă, prezentînd turnuri laterale ; cons trucţiii amp le cu turnuri de diverse dimensiuni, cu scări laten 1le şi spaţii care sug.ernază interioare, bogat ornamentate
cu ove şi flori stilizatej yisc uri r~rnntoa se reprez~ntate în
trepte abrupte cu sau fara vegetaţie; elemente arhttecturale
co mbin ate cu decor muntos) avînd rolul de a accentua ş i
locailiza evenimentele reprezentate, iar nrnmărul perso najelor
f igurate este redu s la cel strict esenţial. O altă caracteri stică
a unora dint:Pe compoz.iţii este desfăşura:r-ea succe sivă a evenimentelor din naraţiune - adoptîndu-se sistemul decoraţiei
în friză şi nu al compartimentării imaginilor prin benzi, aşa
cum se observă la ciclul Minunilor şi parabolelor sau la unele
imagini din ciclul Patimilor - , delimitările Între episoadele
înfăţi şate fiind rea1lizate pr,i n de,c ornri mumoa·se (Spălarea
picioarelor şi Rugăciune,a pe Muntele Mă s1linilo.r) , deco.r uri
arhi tecturale (Trădarea şi ca inţa lui Petru, I sus du s de ostaşi
la judecată) şi prin p auze Între evenimente (Răstignirea şi
C oborîrea de pe cruce).

Părhăuţi,
din două

l. Programul iconografic2 concis este În acord cu principii le generale de distribuire a imaginilor în bisericile de
cult ortodox .
1.1. A ltar-naos. iÎn calota nao sului se află bustul lui I sus
Pantocratorul. Pe pandantivii mici, sînt figuraţi cei patru
evanghelişti (,Luca, Marcu, Matei, Ioan), iar pe intradosul
arcelor se afla medalio.ane ca.re 3nfă,ţi,şează pe I sus în diferite
ipostaze şi prooroci cu ripide. Pe s uprafaţa arcului triumfal
se păst:ează cîteva medalioane care reprezintă busturi de
prooroc1.
Pictura de pe bolta altarului este deteriorată . La limita
dintre se mical otă ş i peretele vertical, se află un registru îngust cu med alioane care înfă ţi ş e ază episcopi (bust). Urmă
torul registru cuprinde În compoziţii înguste, compartimentate, Minunile şi pa rabolde lui fou s. Registru l al t.reiJe,a
înfăţi ş ează În friză3 episoadele: Miroforele la morm\'nt, cele
două Împărtăşanii , Cina cea de tain ă 4 . Următorul registru
este dediicat temei Melismos : procesiunea marilo,r ierarhi şi
diaconi ai bisericii - Ştefan, Nikefor, Atanasie cel Mare,
Kiril , Grigore din Nazianz, Ioan Gură de Aur, Vasilie cel
Mare, Nicolae, Spiridon, Eratei, Gherman, ProhorS - , care
avansează către glaful fere stre i estice a altarului unde este
zugrăvit Amno sul: I sus prunc în potir, vegheat de doi
Îngeri cu cădelniţe şi de doi serafimi. În nişa proscomidiei,
se afl ă compoziţia simbolică I sus În mormînt - o va riantă
a temei iconografice Pieta - În care I sus reprezentat bust,
ieşind din sarcofag, este îmbrăţişat de Fecioară, cele două
personaje fiind Încadrate de îngeri.
Pe pandantivii mari din naos, picturile sîn t di truse, cu
excepţia celei de pe pandantivul sud-estic pe care se veae
Intrarea În Ierusalim. Pe s uprafaţ a timpanelor sînt reprezentate următoarel e imagini: I sus la templu (?) (sud), Adormirea Maicii Domnului (vest), Pogorîrea Sf. Duh (nord).
Primul registru reprez intă s fin~i monahi şi martiri (bust)
În medali oane. Al doilea registru co ntinu ă ciclul început în
altar, al Minunilor şi parabolelor lui I sus6. Următo rul re1

*

Prezentul articol

repr ezintă

textul dezvoltat al celei de a doua

p ăqi din comunicarea intitulată Datarea şi semnificaţia picturilor m1•rale
de la Părhă uţi, susţin ută la Sesiunea anuală de com uni că ri ştLln ţ ifi ce a

Dircqiei monu mentelo r isto ri ce ş i de artă, din 14 mai 1974.
1 Bogdana Irimi a, Datarea pictz,rilor murale de la Părhăuţi, „Revista
mu zeel or ş i monu111entelo r, Seria Monu111ente isto ri ce ş i d e artă", nr. 2,
197 4, p . 66- 72.
2 Bibliografia referitoare la picturile murale de la Părhăuţi a fost
menţi o n a t ă În primul articol dedicat biseri cii în di sc uţie (Ibidem, p. 66,
nota 4).
3 Sistemul decor aţiei În friz ă , frecvent Întîlnit În pictura mo ldovenea9d, a fo st discutat de Sorin Ulea, Gavril Ieromonahul, autornl fre scelo r de la Băli neşti În „Cultura m o ldovenea s că În timpul lui Ştefan cel
Mare" , BL1 c ure şt i , Ed. Academ iei. 1964, p. 433.
4 J\.su pra programelor ico nografi ce ş i a modului de rezolva re co111poziţională a imagi nil or ca re de co r ează altarele şi naosurile biseri cilor mol doveneşti din secolul al XV-lea şi asupra similitudinil or şi deosebirilor
acestor programe cu cele din secolul al XVI-iea, vom reveni într-un articol
în car·e vom discuta şi unele aspecte particulare de ordin iconografic
penrru pictura de la Părhăuţi.
5 Distribuirea perso najelor din aces t registru este menţiona tă de Ja
nord la sud. Numele lo r - ca de altfe l numele tuturor persona;elo r reprezentare în ultimel e regist re sînt tran scri se exac t după in sc ripţiile
slavone care însoţesc fiecare perso naj .
6 Episoadele se su cced pe pe retele sudi c ş i apoi trec direct pe peretele
nordi c.

Este prezent în acest c.icl u iconografi c atît sistemul de co raţiei În
c1t ş i oei al co mp arti m entă rii episoadel or, acest ultim aspect datorîndu-se în par te ş i elementelor structive repre ze ntate de colonetele adosate
zidăriei. Pereţii inte riori ai bisericii, cu excepţia pridvorului, sînt împa rr i ţi În am ple panouri prin colonetele adosate, fie care grup fiind format
din trei colo nete care se înaltă în cele patru co lţur i ale în că perilor; acestea ajung aprnape de console, se ram~fi că lateral ş i Înt dispuse în jurul
fe restrefor şi portaluril or.
1

fri ză
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Adîncimea spaţ,ial ă este s ugerată, În primul rînd, prin
plasa rea personajelor participante la eveniment în diferite
nivele suprapuse (etajate), prin plasarea personaje lor în mai
multe planuri şi, În al doil,e a rîn.d, prin ,e lementde cctre akă
tuiesc fundalul imaginii. fo Cina cea de taină, I sus este plasat la extremitatea mesei semirotunde, În stînga - În raport
cu spectatorul - , fiind Însoţit de Petru ş i Ioan. Zugravul
a încercat s ă sugereze adîncimea spaţială prin pla sarea laviţelor pe care stau perso najele, în jurul mesei, în planuri diterite. Perspectiva este Însă invers ată, apostolii din primul
plan fiind de dimen siuni exagerat de mici faţă de cei din
planurile mai îndepărtate. în compoziţia Spălarea picioarelor,
adîncimea spaţial ă este s ugerată prin plasarea apostolilor pe
dou ă nivele, aceste perso naje fiind aşezate pe laviţe situate
1n înălţime, în primul şi al do,il ea plan. In unn ă·toarea compoziţ i e Rugăc iunea pe Muntele Mă slinil or - , sînt comasate dou ă momente Într-un singur eveniment, iar reprezentarea lui I sus în dublă acţiune are rolul de ct sugera simbolic
adîncimea spaţială . În primul plan, la poalele muntelui care
formează o diagonal ă pe s uprafaţ a imaginii , Isus este repreze ntat În picioare binecuvîntînd apostolii, iar deasupra pe
munte, el este reprezentat a doua oară, îngenuncheat În atitudine de rugăci une. Fundalul mumo s formează elementu l
static ca re desparte oe le dou ă acţiuni ale personajului central. In Trăda.rea ş.i că inţa lui P.e tru, fiunidaJul ,a rhire.ctur.a l
îndeplineşte dou ă fu neţii: 1. s ugerează s paţiu I unde se de s t ă 
şoară acţiunile, complexul arhitectural din imagine bind
compartimentat pentru a indica interioare; 2. z idul de incintă
din ultimul plan formează elementul static care desparte

deo:) r.a.te la gît, pe piept şi la p oal'e, cu p ecr·le şi pi·e tre preţioa.se. Sf. cuviios Pa1i1sie Athoni1l'ul (?) po:artă o haină lungă
ou patnafir, iar pe ca:p 10 glugă monaha,J ă pe ca re se vede
o cruce albă. Alţi monahi au ve,şmiinte cu mîneci largi cu
mamii lx;.gaue pe d easupra, de cuJ.o,a re închisa, ţinuta loir
fiind Cleoseb it de sobră. Sfinţii Împăraţi sînt Î1nveşm,Îmaţ i în
OO'S tume ceremoniale de curte, garJ1'.Î!Si't'e cu perle ş i pi,etre
preţi•oia se. Sfinţi·i militari au veşmi·nte b og.::n e, akătuine din
urnrnici scur1te s!mpJ,e rs·a:u ,deco1rate cu perl·e şi mănmte moirive
o rnamentale Îngrijit desenate. Pesue tun,ică, •ei p·oa1rtă cămă şi
de zale ornamenta:t,e di1ve•ns de la un pernoinaj h altul, iar
pe lumeri, ample manrii de s1făŞ"ura1t·e cu deganţă, prirLse pe
umăr sau degraj .:ite spre spate. Ca atribute, po ană su.liţe,
să bi,i şi scuturi. În general, perso naj ele rep1·ezentate sî.n t
Înveşmîntate tradiţional.

Ceea oe .confieră ·o 1110.tă par ti,culairă pin milm ·din altar
ş i naos este siguranţa ş i v igoiare1a liniei grna·se, aipăsate. In
ce pri ve,şt•e m·::i dul de t1ra,t:are a f iguril·or şi m odul de compuner.e a volumelior sot~gerate, se di srtinge pe de o p ane de sie'CU ca,li,t atea de fact1or 0:11donauc1
r al ima g,i1ni1i, iar pe de
ahă parte preocupa,rea pen t ru ITJJodefaj pPin di1ferenţe de intens itiat·e a cuJ.011„ii de baza, de cde mai mulite oPi putc1rnic
rea lizat (I sus În morm1îm) ş i prin blin1,ri alib e di1spu se În
jurul o chilo,r (Petn1 taue uRoh ea lui Makhus), blicurile
a vînd rolul de a conferi expresiv1ta.te şi erner,gie f,iz~on1omiilor.
Figuril e pe1rson.ajello r ·îm oom ,urnte cu o linie preci să. S-a
aoo·rdat '0 deo seb ită atenţie detaliil or de f,i z.i1onomiie care pun
.Î n vafoar.e expnesiiie pregnant difore.nţi aue, ca[,i ta re care
d em o ns.rrează putJetflvi·c a persoill'arlitaiue a zug,r.av uk1i. Aceea:ş i
ate nţie s-a arnrdat t.ratăirii coafurii ş i băa·bil·o'r, Îng11iji1t cal1igrafia:te, reprezentă,rii ve timenrta1ţiei şi det1aliilo1r de ar.rnură.
Fal.durile vcş011i111telo.r peu:iSona jdo11: sîn1t i~1idi cate ic u preoi?Jie
pr inur- un des,en a1mplu, energii.c, veş mintde la1sînd să se ghicea1scă anatomia . M·o·t ivde •o rn1arnenta11e ( pa:lm·e ta în vrej
111ea1ndric, flio1ri de crin stilizate, fru1rne verzi ş·i galbene ci1vi~e
cu alb - mo,t"ve car.e ate s tă ·o veche tradiţi.e - , Z'l1.gră,vite
p e s uprafoţe Îll11guis•t e În jurul u·şi1c,r şi În gl1a1fu l fere stJrelo.r)
sînt desenate w at,enţie şi migala, demons,trînd un 11-afinait
meşueşu1g. Unuii rnceni,c ail zu.g ri:ivului principal î i aparţine
imaginea Sf. Z osirna şi a Mani1e1i Egi:pteanoa, În care peirsonajele sînt d esenate schem atic, cu st.Îrngăcie , fi.guril re Im· greoa1,e
deosebindu- se evi.dernt de figurile personajeJ.oir reppezentaite
În ultimul regi stru al altanih1i ş i a·l n1a101sufoi, ca.re sînt savant
modd a:te.
Gama croma 1tică redU1să la puţine cul orii ('alhastmu ultramarin, vende , galben, roşrt1 c,a nmin şi ,ro:şu en,glez), combinate
· cu rsobrie.t·ate, c.reează un T1itm oonoeput 'CU şticinţă prin alterna1rea cubrilo r. Pe1rson.ajele .se detaişează pe fio·n d ldtirnma:rin
ş i so1 v·e rde. Fundalurile a rhite ctumle ga1bene şi gris, cu
capi•t eluri·le ooJo.anelor colorr.aite ou 11o~u, sînt 'a,ocentlJlate cu
umbre a.Jbe, rna1ro.n ş'i verde palid. In ce pri veşte nrntairea
veş1111 in 11iel1o· r prim cufoa:rre (1c i ombina:ţie pr-~n alternanţă Între
ro:şu ş i bleu, rnşu ' Şi galben, mşu şi v.i10]1et, rnşu şi cărănniz,iu,
vern il şi r oz, albastiru ,şi galben, verde şi ga~ben, verde pal~d
cu ca1rămiziu), se 1"ema1rcă g,rija pentru di1v ersiificaire. Anatomia personajelm eS<te 1S'll,gemtă prin intermediul veşmintdnr,
p•r eluorfoidu-se tonul looal pentru a obţine dive1rise degradeuf'i,
a:p oi ·intervenindu-se ou dres·enllil faldur,irlorr sau al de·t1al1iilioir
de 'annură (zalre maron cu detaîi1i desenra.te ou linii gr~s; zale
de cufoa re galbenă ·c u monive 10,rnament!a'Ie mşii ,şi g.r i s),
folosindu-·se linii de mloa,re Închisă (negru, l'O·ŞU v.iişiniru, verde
închis). Caracterisnic peMPu pi1oturile muraJ.e din alnair şi
na1os e,ste ooLorÎ'tul de111s ~i vi1gtnio,s, di s,pu s cu ştiinţă, În
ca;re to111uPae de albastru ultr.aima.r.j.n , verde, · roşu si ma,rion
de diferine inte!1'sirtă~i, grri1s şi negn1 a u un rol dominant.
1.2. Pronaos-pridvor. Pe ca lota p m nao1stilui, este "Înfă
ţişată Fecioam Bhucherni.ot,i·ssa cu Isus coipi1 (bust), simbolizînd Încrupa:rea. Pe pand:antivii 1111ici, sînt figuraţi îng·eri
cu ripide. Siluetele uno r ~fiinti rnelozi8 se văd pe pandantivii
mari de sud-e st şi sud-vest.
Pe t'impane, În ma1ri oo,mpoziţii, ~Înt reprezentate Sinoadele ernm~nice 9 . Următoarele două reg,i'stre r'eprezintă inte-

lnul

acţiunile.

Tipologia uman ă reprezent ată este variată. Isus
în
ciclul cri stologie este înconjurat de apo stoli, personaje
din Vechiul şj Noul Testament, oşteni, judecăno ri, personaje
diferenţiate pregnant din punct de vedere tipologic. Multitudinea de expresii, gama variată de sentimente oglindite pe
chipurile personajelor, varietatea gesturilor şi po ziţiilor care
în unele cazuri sînt de un deo sebit rafinament sau de o eleganţă afectată, con stituie trăsăturile caracteristice ale personajelor reprezeritate. în episodul I sus du s de oşteni la judecată, trei os taşi purtînd s uliţe conduc pe I sus spre Synedrion.
Alături, un personaj cu figură orientală indi că drumul cu
un ge st graţios. Prezenţa acestu.i per sonaj este un element
iconografic rar Întîlnit În pictu ra medieval ă din Moldova
datînd din sew l1ele XV-XVI. C hipul să u prelung cu p omeţ ii
feţei proeminenţi , cu sprîncene rotunjite şi s ubţiri, cu ochi
aiger.i , nas acvilin şi mu'5'ta•ţă u şo 1 r rotunjită, este un mal
p o1l'tret. ln imaiginea Drumul cruci1i, Z'l1gravul a reprezentat
ostaşii ca re înconjură pe I sus în drum spre sacrificiu, În
arit'l.H:!,ini s,fidătoa1re, afecta1te . P,er ~o111ajele din ciclul cPistolo,gic 5,Î nt m.inuţio s înfaţişa:t1e, pe chipurile lor ci,tiindu- se foqă
morală intJe.ri.o rizaită . Alăniri de pexsonajele rnprezentate În
a·nitudi1J11i fi.rreşti şi solemne, apar mai rnr şi penonaj e cu
gesturi oarecum renm-i1ce (Baitjococirea, Plîngerea). Prnpoirţi1a
corrpuriLor personaijelor din ci:clul P,a timi:lor este 1+8 . Ierarhii din ultimul .regi's,trru •a1l a'k 1arului, reprezentaţi din semi,proti.l, aivamează lent cătrie aJrul 1aibsidei. FiguPi.Ie lo r cu expresii
calme sau se.verre, cu privi,ri adînrci, medi1atiJv,e, desenate energic, sînt pute·rni.c i111divi:du.ali:mte, demonrs1trînd legătura zugravului ou reaEtaitea. Imaginea I sus În movmînt se r•eimarcă
pri~1 gest:ul mare.r n şi duios a1 Fecio1arrei care îmbrăţişează
pe Isus şi prin int·e riorizarna exp·resii1lor. Sfinţ.ii mifaari din ultinml 're.gi,s tru ,al naosului sînt 1di.fe.renţia.ţi după vî.rstă (tiner.i, maturi), corpuri:le .Jn r zvielte fiind pus·e :În valoare print,r-o vestimentaţi·e ornamentată. E1s.te de menţionat imaig,inea lui Iaco.v Persul
ca.re reprezintă p110totipul fru1mu seţii bărbăteşti viguma'S~,
ţinuta sa fiind m3ndră şi ar'i,stocna.ni<Că. FiguriJ.e tinere, îndinaite cu ,grnţi,e ale lui Nestor, Dimitrie ş i Procopie, sînt idealizate. Siluetde lui Teod:o1r Tiron şi Teodor StratiJat sînt
de o eleganţă că'U'tată, aproape maniel'i stă . În pofida cînorva
f.i.gur,i in.spiraite dup ă mO'dele din r.eal,i,t a,te (Niki.for, f:v.tihi·e),
chipurile mili,tiarilo.r sînt În cea mai mar·e parte sp1ntual1za:te şi concentrate. Proporţia corpurilor penso najdor repre ·
zen.tane în ultimul registru al aha,pului şi al naosului, vairiază
Î.nbl"•e 1 + 7 şi 1+8.
Costumele sînt reprez·e ntate detaliat În fun cţ ie de gradul
ierarhic al personajeJ.or. Isus esite Înveşmîntat În oolobi1urn
sau cu o draperie în jurul coapselior. Aposito.J.ii poartă chivon
şi himation . Ierarhii sînt Înveşmîntaţi În genere în sacos-uri
cu cruci ornammtale şi omofoa1re . Diaconii poartă tunici albe,

r

l

1

s Numele sfin\ilor melozi sînt inde cifrabile datorită de g r a dării picturii.

9 Pentru iconografia Sinoadelor ecumenice, a se consulta lu crarea lui
C hri sto fer Walr.er, L'lconographie des Conciles dans la traditio11 byzantine, Pari s, 1970.

58

https://biblioteca-digitala.ro

Fig . !. Sf. ierarh Erotci , a ltar

Fig. 2.

Fig. 3. l sus în mormînt ( Pietft) :d tar

f. di:i con Proh or, altar

gral strof ele Irnnul1ui Arnti1st 10, im n liturgic de mulţumire
aidresa·t .Miaioii Dom11!ului , ciclu ioonog1raifiic la care s-au
adă u gat dou,ă oo m;poz.iţii: Dei:si1s (în varianta Duminica
tuturio[· sfinţilor) ş i Rugu l Î.n fl ă.căiri . U ltimul regi%ru în fă1: işează o a1np:l ă pPO'oesiiune de sfinte muoeni1ţc şi femei din
Vechiul Testament: Teodo si1a, Maren.a lovind diavolul cu ciocan ul, N atal.ia (?), E vdo'chi1a, Ha1ri1t1i.ni, E firo.sin,a, Anastasia,
Pela.ghia, Iuliana, Anaisnasi1a, Anisi1a, Matronia, Agaitia, Minodora, Mitrodora, Nimfodora, Irina, M a ria, Ana, Lia, Ş te 
fanida, Tatiana, E ugenia, Rakila, Sarra, Rebeca, Sosana,
Vas·ilisa, (?), Katerina, Tecla, Bairbarn, Kulinva (?). In acelaşi
u:tim registru, străj1uin1d initmrea în naos, sÎint fig uraţi sf.i.nţii
cuvi1 oşi P a is1ie ş i E vno1sie, ambii su.sţ in înd un mtulu s 111eset,is.
In stîng·a, sf. Petru su s ţine un rotu-lus înfăşur-at şi atributul
ăiu spec:,fi c (ohc·Lle) , fiind în1s·o ţit de arharnghelrul M~ hail, ca·re
poarr1tă gLobul tmnspa:r.ent pe caTe este figurat lsius biin ecu vîntînd. La dreap ta uşii sînt reprezentaţi arhanghelul Gav ril
cu un glob oircular În mînă şi s f. Pavel sus ţin.înd evangiheli1a în1chi1să.
în pQ·idvor, pe bo!Da s·em!Îcili.ndr,ică şi La pa:rtea superoară a p ereţilor, În trei regi,svre cup'I'inzînd 19 epi1soaide,
este repr1ezentiaită Leg,e nda s.f. Ni1oolae. D eaisuprn intră1rii în
p.11on.ao1s, se află ampJ-a •oompoziiţie Deisi1s, iar În .ultimul
re.g1 i~trn este reprr.ez'e n nată priooe.siunea mairil1rnr sf~,nţi ai ascet-ismuilii.w, Întt;e carie se identifică urm ănorii: Ioan, Siroe, Nik:for, lio·ain iSiria1111ul, P:aiiten ie, Ghdasi1e, Ha1ri~o1n, Antonie,
Io.an .. „ Ghe1orghe, Avria1mi1e ş i al'han1ghdul Gawil a·r ăuîn1

du-ise sfî.ntul-u.i P.ah01mic Întemeie ti:;1rul m1onaihi19mului cenobiciic. Aliniaţi fooJHal ·~au În ·seim~pr,ot il, a.oaş ti s finţi p o1ană
11otulus-uri nescri e, cu excepţie sif. Pahiomie ca r-e pirin ge tic ă
eX'prim ă s•tupefacţie la apa,riţia Îngerului . Pe arcaidele pridV·o ruilui , se văd s finţii marti111i Lup, Pl aton, Neisuo r, Teodo-r,
N ik·ita, Vliasie, T1r i1fon ·Ş i Pirooopie. P e SDÎ ]pul media n al
pri1dv,o ni1ui se p ăsnrează rie1stmi d in imagi111ile ca:rc înfăţ işm1
altă d a·tă p c sif. Dim1itrie uci1giînd un niecr.e dinci101s ş i sf.
G heo rghe omorr.înd ba.hurr ul.
Z ugrăv irea ·arcadelior prid von1lui dem nsrnează im e nţi a
z1ug1a vului de a deoora şi exteriorul monumentului, proiect
caTe însă nu a fost rnal izat.
Programul ioo1mgiraif ic di,n pron·afoS'U l bi1se ri.c ii respectă
aoeeaş i di·sp oz iţi e a imaginilo r pe s uprafeţe·l e pereţilor, ca
ş i oele din altar ş i na.os, acoenuul puinîndu-se asupra Imnului
Acati st . P·nogm11nul i·e ono1giiafic din p:r idv101r este succ int şi
ord onat, scenele din L·e genda sf. Nioobe fi.i.nd de ma i mici
dime11siul1!i faţă de cde aJ.e Imnuk1i Aoatist rnprez·e ntat În
p11ona101s. In pridvio11-, aooentul este pus asupra temei icon10graifice Deisis ·şi •aisupra procesiunii s finţilor că lugăr1i şi a.nah oPeţi din ultim ul t eg·isnru.
1.2.1. Caractere stilistice. Imagini1e Imnului Aca tiis·t, ooimpanimentaitie p111in benzi, sînt echilib rate din punct de vedere
compoziţional, u11111ă1r·i1J1Jdu- se :reSipeouarea unor SH 1i1cte scheme
gec-0netr.ice şi r·eguli ioptioe de 1orga:nizare, unele ootmp ozi ţii
fond sim1ple, iar ahele oomplex·e În ce priveş te· pl.asa:n„a eleme111Delor i'c onografioe, da.r înuo•nde.a:unia riguros elab011ate.
Elemente.!,e cape alcăwi, esc compoziţi~le sînt .ortdona te În jurul
unui ax oe.ntr:al cărn ia i se o pune o diagonală (str.ofa 1 cik,os 1) sau urmează chema unui tri un ghi echil ateral sau a
um1i triunghi .aisc uţi1t În can:~ se a fl ă 10 dreaptă verti·cală
ce po.meşue din vÎirful uri1unghiului spre bază, dreaptă indica tă de un peris onaj în junul căiruia se grupează alte perso.n aje sau elemente de .fondal (strofa 4 k1ondaki1on 3).
Uneori supr afaţa scenei est e Î·mp ărţ ită În d ouă zone de
aqiun:e, zone depărta·t.e din pllinct de vedere mi. tic, legătura
dintre ele fiind rteailizaită de un pe,rsonaj ce si1111bo,Jizează
spiritualitatea. Iin s·tr.olfa 14 (oiko s 8) din Imnul Acati1st,
dubla 111atmă a lui I 1us pusă În evidenţă y~·in tema
ioo:1mgraifi.că Deisis au I sus Mîn tuito rul în iip·o staza de Judecăuo r al lumii şi faus-f iul lui Dumnez eu-tata l, binecuvÎntÎnd
din în ă lţime - fo r mează d o·u ă n.aturi (prin tipuri'1e figurat e)
p e plan r11 is·t ic ş i dou ă 'lJ ne d e a.qiu ne p e pl an forma l,
unitatea dintre cele d o uă natu ri-z1one fiirnd realizată de îngerul Gavri l, plasat deasup ra un ui eleim ent a rhi·ur.ctural, situat
clup ă un m unt-e, fundal c·aire loca li zează ceirt p ersona jele,
contrar deci ioonograf.iei tradiţ~onalie a nemei Deisis. Es t·e de
ren1arcat predo1ni1nanţa prinoip iului s,i1n,etriei, prezent În
o,r donarea ·el1eni.ent el 01r ca r,e alcătuie sc fundalul scenei ş i În
p lasarea persio naj-eJior În jurl)l unui ax imaginair, vertical
1

1

1

1

1

1

10 Pro.f. I. D. Ştefăniesc u , L' Evolntion de la peintttre religie11se en
B11covine et en. Moldavie, depuis Ies origines jusq1t'a11 .Y f X.-e siecle (Texte ,

P:iris, 1928, p. lO J- 102 ) a afirmat că 1n pronaos nu apar decît n o u ă
episo ade din Imnul Acati st, dispuse dezo rdonat. Auto rul co nsidera ilustrarea Imnului Acati st de la Părhă u ţi ca rezultat al un ei improvizaţii ş i nu
al un ei distribuiri elaborate, gî ndite de zugrav. La o cercetare a ten tă, se
co n stiată că În primul registru la sud şi la nord - care corespunde ce lu i
ce repriez.i ntă Minunile şi parabolele lui Isus în altar ş i naos - sînt reprezentate prime le opt strofe din I storia Incrupării (prima parte a Imnului
I\ ca tist), im ag inile succedîndu-se pe peretel e sudic - în regi strul a l doilea
- ş i co nti nuînd la vest, nord şi est cu Dogma Intrup ării (a dou a pa rte ~
a Imnului Acatist). Imnul Aca tist de la P ărh ă uţi cuprinde 24 imagini,
deci texrnl integra l Într-o re dacta re i co n og r afi că o ri g in a l ă .
i n le gă tur ă cu bibliografia referito are la Imnul Acatist, menţi o n ăm
ur m ătoarele lu crări: Oreste Tafrali, !conografia lm1 11.dui. Acatist, În „Buletinul Co misiunii Monu men telor Istorice", VII (1914), p. 49-8 4, 126- 140,
153- 173; P aul Heruy, Les eglises de la Mo!davie du Nord, des origines a fin du XV ! -• siecle. Text, P aris, 1930, indi ce; idem, Quelques notes

mr la representation de l' /-/ ymne Akathi.ste dans la peinwre m1~rale exterieure de B11kovi11e, în „Melanges" (Bibliotheque de !' In stitut Frans:ais

de Halltes f:tu des en Roum anie), II, (1928), p. 33- 49; J. M ys livec ,
fkonogra fie Akatist11 Pannv Marie î n „Seminarium Kondakovianum",
Praga, V (1932 ), p. 97- 103; Ta nia Ve lm a ns, Une illustration inedite de
l'Akathiste et l'iconog raphie des hymnes lit1.1rgiq11e el Byzcmce, În „Ca hi e ~ s
archeologi qu es, Fin de l'l\ntiq ui tc et du M oyen-Ag·e, XXII, Paris, p. 13 1-165; Ego n Well e·az, Th e „Akathistos", A swdy in Byzamine f-l ymnography în „The D umbrato n Oaks Papers" , IX-X (1956) , p . 141 - 174.
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1
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1

sau oriz,o ntal, sau În j unil unuii ax format dintr-un ele1nen t
icon'ografic (crucea care s imbolii21ează sacrifi c.iul lui I sus,
iwana Fecioarei Hoidigihitria, personaj sau a.rhj.uectură) . De
asemenea, zugravul pPooedează la ordo.n.1area elementelor
oompoziţi1 011ale d1.11p ă 10 1 sche1111 ă oirculară sub ordO!nată unui
centru de greuuate (corp ul oblic al Feci,o arei culcate În pe ş
teră; strofa 7 oikios 4), total1it'atea personajefor ş i fundalul munllo1s fond indu.sie Într-un triun.gihi. Această compoz iţie rnprindc mai muhe momente subo.rc1onate aceluia şi
eveniment care es:te Naiştereia luă. Isus, co1nfou:m ioonogra;f,iei
de origine b i z.amină, şi Se caracter izează prin s·i mplitate şi
s·obri etate, În sensul În cair·e d ·ementele oompoziţi.ona,le sînt
ordonate echilib:mt, i·air e1e1111entele iconografice, În speţă personajele, sînt reduse ca u11umăr numa i la cele str·iot necesare
pentru sub:i.ect. In oeea ce piriv·eş te suructura 00itnpoz1iţiona l ă
a im a.ginilo r cuprirns·e În Imnul Acaui1s.t, se remarcă respectar'ea permainientă a prindpiul ui simeuriei ş i a perspectivei
ca litat·ive În diferite f1011111 ulie de 10,rgian1iza!' a elementdor
co mponente ale sc.enei. Plasare a un or eleme1He ico nografi.ce
(mandorla circulară În care esoe plia'sa tă F.eciioara H odi-ghitria) În înă1 l ţ im e faţă de celelahe per onaje la ice (că lugă1r i ,
credinc io1şi , ·r·egi şi pers-onaj.e din Vechi.ul T1e1
s tame.nt, feci-oar·e
la·i oe) care ,omagiază, răspunde unui cri ueriu de respectaire
a oafoaţii ,i,e rarhice a personaj uluii cenu·al 1oaire Întoit deaun a
îl constitue Fecioara şi I sus în diferite tip uri iconografice.
A dîncimea spaţi ală e te sugerată prin u rm ăiuo.arde prooedee: 1. compunerea fund alurilor airhi tec turale (COT!JStruqii
simple sau complicare cu turn central şi componente laterale cu colo1ane ado•s ate şi coloane libere, unite C'll vdlurn-uri ;
ziduri m izl()\l1rtaile de inointa .c u mrnuri; oon sitrucţii exagionaile ou ao0p e1;iş cou1ic ş i tum cenur.al; oetăţi În fonna un'Or
incinte poli g.0111ale uneori d eschi,se spre s,pecta1tor cu
turnuri şi ( renelu:ri, În inveriorul ca·110ra se vă d a rhitecturi
.de rnioi dimensiuni, VeJ.'ticale sau oiroulare ; 0lmiple arhi teoturi
fanveziste cu balooiane ş i turnuri) ş i a fo,ndalurilor nmntoaisc
în r.apoirt ou plasarea pers1onajefor În sc.enă, astfd înd t un
pe11sonaj sau un grup de per. on:aje ă formeze o un i'llate
optiică cu \IDA el:meA
nt din furndal sit~at Într-un_ plan , urm ă t nr.
Srnt cazun m sa crnd fundalul arhttectural, s1DUat 111 pla nul
al doilea, în d eplineşte, prin plasarea simetrică a turm1 ril or
faţa de acţiunea rep1«eze:ntaită, un ml formal, deci doar
deco.raurv. 2. Sugerax.ea unei ac ţiuni ou d e sfăşurare în timp
în cadrul aadei.aş.i scene. 3. Sugerar·e a unui spaţiu simbolic
prin dir1ecţi ona:!'ea piri·v iril101r p erSionajelior spre un cenuru
opt.ic.
Vom ară ta în c:ele ce urmează cum au fost aplicate ac.es•t e
p1101cedee. In unele imagini din Imnul Ac.ati t (surofa 6 k,oi111daki on 4; strofa 9 - o·i k1o•s 5; strofa 12 - k ondakion
7), p ersonajele reprez·en1tate siînt <l!CCentuate de un dement
de deooir (coloan ă sau arhi·tectură) aoesta fiind situ at În
planul imediat urm ător, ambele elemente ico nografice (peron aj ul şi arhitectura) alcătuind o unitate optică. Zugravul
fo loseşte această savanta form ulă co mp oziţi on ală În mod
frecvent . Liniil·e directoare ale :deoo:m11ilio1r arhirecrnrale reprezentaite în perspectivă inveu·sată, În pe11speotivă liniară
sau prin oombina·r ea ambdor perspective Î.nt subordonate
d ire cţ iei pDiviril-or pemonajdior. A,rh ite c1 tur~le din fundal au
un dublu .1101: loc alizează acţiunea şi sublini ază proveni enţa
sau calitatea re li gioasă a personajelor, avînd, În acest ulti1:11
caz, un w l im bolic In ima:ginea foc hinarea .1~iagi.Jor ( vrnfa
9 - "DÎk os 5) a rhitectura .din fondal, desch 11sa spre p ecta Vor, figurată În perspeoti·vă inver.sată, oor.espunzăno a.re r.egilor magi, reprez.iută o ceta:te 01rienta:lă, iair a rhitectura oo'l.·e punzătoare Feo~oarei reprezintă o oonstruqie b az ili ca l ă în
p e.r:spe ctivă liniara .
In alte imagini, .acţm1nea se de.s.fă,şQa ră dL1p ă o ub til ă
trai·ecuorie rectilinie sau ourb ă, iar aeţ iunea p ersonajelair
sugerează un dmm 1co111ti.nuu (sn1ofa 10 lm nd aki1011 6 ;
st110fa 11 - o:k'D'S 6) . La ca:p ăioul traseului , se afla o a rhi nectură (în fon1dal) care si1111bol1ize.ază cetatea Bab'.fon sau
Egiptul, arhitectură plas ată după o culme m unto•a să, În prim
pl an sa u în plan'l1l imediat urm ărtor. Acea stă a rhitectură
rep.r ez intă un oo rp stati c ca:re a nul e,ază aqiunea co ntinu ă .
Altădată se pr ocedează la etajarea dementelor ioon ogrnf·i.ce
( wofa 14 ko1D dakio11 8), mulţim ea de personaje care
o m agiază re pr•ezen taţi conform principiului i ~o ke faliei
- alcarn :nd dou ă grupuri sim etrice faţă de un ax v ertical
imaginar, privirile for fiind co ncentrate callre centrul optic
1

1

1

1

Fig. 4.

Spă lare a

pi cioarelor,

Ru gă ciun ea

pe Mu ntele

M ăs linil o r,

na.os

1

al oomp oz 1ţie1 care es.ue dea ltifel şi centrul m1'S ttc .al imag.inii :
sem icercul în care ei te figu ra:tă Feci1oaira ~ i p,i.iuu1 ul I us.
J\cest centru -opti c (sau mi1ti c), pla at Înitotideauna iÎn înăl
ţi me , În altă zonă spirÎ'tual ă faţă de z-ona În caire sînt pia.sate
p erso111ajele laice, forţe ază omagierea prin 110cul pe car·e îl
ocup ă . Sînt de rem arcat, în această imagine, mod ul judicios
de grup are a personajel01", rap ortul matemat·ic p erfect dirntre
pePson ajele reprez,e nta,te şi decorul munt:os, acest.a fiind
dir·eeţ i onait p e .cele doruă diagona le a1e suprafe ţei , diiaigonale
care alcăt uiesc un rriu:n1gh i echi,J aineral cu vîrful Î n j1os deci inver at - , cor·e pun zăuo r zonei umane, şi opus ori•u111ghiu·'.ui echilaternl prim a r, alcătuit d in ·t ra iectoriile rectilinii
a le pri vi'l·ifor perso111ajeilor laii ce, care se Întîlnesc În cent rul
pl'!C.
1

1

1

Fig . 5 .

f. Petru t:i.ie urechea lui Mal chus, naos

1
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Fi g. 7. Sf . militar Avxen ti e, naos

Fig. 6. Drumu l Crucii , naos

Jn Legenda sf. Nicolae, zugravul a înfăţişat epi soadele
oonifo11111 Lmei des făş urări crion1ol ogioe, foloisind un r,e pertoriu
de demente i,001111ograf ioe .limita·t. In ce priv·e,şte ordonarea
colillpozi ţi• o nală a elementelo r, s-a adoptat În genere principiul lllnită ţi i opnice [nnr•e funda1uJ arhitectural şi pe1rs,onajul
reprezentat, acest principiu fi irnd fosă realizat cu 111ijl1oaoe
simple de exprimare faţă de ,cele aidoptate p cntrn scenele
Im nului Acati1.t la care e 01b e.r vă o dabomre savanta,
depe11Jderntă de :riguro ase :regu li geolm'etri•c,e. De asemenea, se
re ma11că prez·e nţa priinoipi1ului s~metriei În dispunerea elementdor de a rhitectură din fundal: dou ă arhi·necturi în
p ere specti1vă lini.ară , s·imetri ce faţă de 10 col o an ă sau faţă
de .o altă arhitectură di1spusă cenllral, noate aceste elemente
fiind uni·te prin veUum...u:ri. În genere s.rructu1rile co mpoziţi o nale sînt simple, r· emarc~ndu- s·e o oairee<we rigiditate.
1n acest ciclu iconog1rnf ic, adîncimea spaţial ă e,ste sugeraită
de deoo rul a.rh iuectu ral s·i tuat În spai:ele personajel.o:r, adopnî ndu-se unele mQldalită,ţi de exprimare îndrăzneţe. In unele
scene (Sf. Nico.lae hirnuonisit epi cop, Sf. Ni•oolae şi arhiereii) se p moe dează În fe lul ur1111 ă1tor: alături de o arhitectură verticală rep.r·e Zientată În perspect•i1v ă liniară, situată
lateral În imagine, se afl ă o altă co n s trucţie de dimensiuni
mai mair•Î, cu turn central, În perspeoti·vă inversată. , di,spu să
pe diagonala suprafeţei imaiginii, suger-înd astfel prezenţa
unui spaţiu l.ar:g de aqiune. Pe lfo.gă aceas tă d~spuner,e
su ccesivă a arhitecnurilo~- din fun,d al, zi:durile de incintă
reprezentate tÎ.n im1agini, nu se de~făŞ'oară numai dup ă un
traiseu drept, ci şi oblic, oeea ce consti•t uie un procedeu compoziţiional îndrăzneţ de eXJprimare a adîncimi1i sipaţiale. in
alte cazuri, adiÎn6mea spaţial ă est,e sugera.tă de prezen ţa
unui decor muntos În prim plan - unde se peurece acţiu 
nea - , cărnia îi urmează dive1,se arhitecturi, pl asate În
planurile următoare, sau unor piscuri muntoase care înconj ură
marea cu val1.J1ri de formă circulară.
In prnnaios şi p Pidv.oT, tipurile umane repr·e zemate sînt
variate şi de a!>tă d aită. in Imnul Acatist, alături de Fecioa1ră
şi Isus, repreZienrtaţi În diverse tipuri irnno.g.ra.fice (Blacherniov1ssa, Hodighitria, indrum ă·t1oair.ea , I sus Mîntu iuorul sau

Fig. 8. Sf. Zosi ma

1
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şi

Maria

E~ ipte anca.

naos

Zugravu.I a reu1şi1t perfect să n~uanţeze expresi1ile, să
ri1nmeze gesturi.le (rnuceni· ţde p oa'lita crnoi, indidnd cu
cealakă mîn ă aoeisit atriibm sau expPÎlmlÎnd rugă ciunea prin
ge s ti că) , să surprirndă atituduni~e fire~ti (Ma,r ena lio1
v1in1d diavolul cu ciiocanul), l·i psite de eleganţă căutată sau rigoa·rea
for~ată .oare se face simţită în atitudinile s finţibr miil,i•nari
di·n naios .
In Legenda s.f. Ni oo.Iac, 5'Cenele 1siÎnt p opul a t•e ou i•ernrhi,
credincioşi , dregă tori, feci.oar.e, mari1
n ari, pers·o1naje În atinudinii r·iigiide, uneori liipsi1te .de naturaleţe. M artirii reprezentJaţi
pe aircaidele pridvo rului, difer enţi•aţi dup ă vfrsta (tineri,
maturi), au chipu.r.i senine sau a·sipre {Tr·i fon Lup) ş i ta:tma
zveltă, elegantă . Ene111giia ifiziieă (Phton, Nikita) şi conoentrarea spirituală (Lup, Vlasie) care se citeşte pe figurile lor,
se .aiflă În ·cointrns1t cu figurile triiSte şi a scet·ice ale pustnicilio r
ş i anah o r· eţilor. Chipm ule a·cesivoira din urmă sînt prelungi
ş 1 slabe, de oul101area păimnntului, fii:nid .înca1drate de bărbi
ş 1 p ăr alb.
Muceniţele poa rtă veşminte În funoţie de calitat·ea ierarhi că siat1 reliigi•o1aisă pe ca.re o de ţin. Repet"to:riul ·costumelor
se oompune djn: bo.g ate veşm.int•e imperialie cu mîneci langi,
ornament<Ute n1 benzi de perle 1şi pienrie preţioa:se, mu ceniţele
Împă·r~tese pur.t înd pe oaip coroane 1aşe:mte simplu peste
coa:fură sau di1spuse deasupra 'li'noir văllllri scurte care cad pe
umerii, veşminte monahale akă1tui,te din ·tunică , pa1triaf.i,r,
maforion prins la piept şi camilafcă; tunică ş i mafori.o n,
acesta ·din tn•mă fiind uneo1rii decoirat cu minuscul•e m otive
urnamentale inoaidrate de benzi 1111airg inale, realizate cu pa1 stă
albă , mot·ivele rep 110duciî nd n1 s ă:wrile buco.v inene, ceea ce
oon stJi.tuie o pa1-.ti c'lllar·i tat.e pentru picturile din pro~1i::1Jo1sti:l
bisericii din P ă rhăuţi. Mar,tirii poairtă tunici elegante, 01mamen tate la gît şi la manşet·e ou perle şi pi etre p1„eţi1o·a se,
iar oeasupra lm· au hlamide :mmpmoase pr-i111se pe umăr
sau la pi.e pt, decomt·e n1 mo t•ive geomet·rice aurite sau grupur.i de perle. Pusrniciii poaină veşmiinte •sobre akătuite din
rnni•ci, ipaitraifire şi mantii sau numai o simplă t'tmi1că ou
mîneci la:rgi cum se remaPca. la sf. Pahomie.
Zugravul de.s·enează •tră·să·1JU1-.ile feţelor cu o linie ascuţită,
cursivă şi s igură, ceea ce demo1Htrează ro expe·ri· enţă îndelunga tă . în ce priveşte modelarea feţefor, zug1ra vul folnseşte
urrnă·noarde pr.ocedee: 1. F· eţele p1'elun1g.i, .orvale sau delicat
rotunji1te În fonicţi• e de per:mnajllll repr1ezentat siîm
conturate cu linii Înohi1s·e. Conturul şi tră1s ăt'ul'ile fo~i sînt
puse În valoare de fine tJomiri roz şi verzui, aplicate peste
tonul o:cru,local, sugeriînidtHS·e asnfel oarnaţia frai~ed ă şi vo lumul feţei, tonurile verzui conlferi·rnd şi nran spa.renţă figurilo r; 2. M odelajul mai schemat·ic (Agania), desenul av înd În
acest caz un rol diomiinant; 3. Mo:dehr·e a feţelor prin connrasue mai nete, mai puternice Între tonuri.1e de ocru ma·i
lumi111oase şi ce.Ie mai 1Întunecate, · şi prin intermediul bl~cu
ribr alibe, subţiri, dÎispuse pe frunte, În jurul ochilm, pe
ob11aji, pe gir (Nikita„ Vbsie) şi uneori pe mîini, subliniindu-se ·a,s.tJfe] pă rţile prio•e mineme ale figuril or, acest pPooedeu
avînd calitatea de a rnn1feri o 1e xpmsivi1tate aicoentuată. Anatomia personaje101r .es11e sugerată de veşmintele oaire formează
fa]1dm.i ri,tmice ce cad În linii drepte, oblice sau curbe de
o deo1s ebită eleganţă fo rmală . Veşmintele muceniţelor şi martirilor s1Î111t col101rate cu o mare d~vernita1te de tJornuri (combinaţii Între verde paliid şi ma,1-,on de diferite inte111s i1 tăţi , [„oşu
galben ş i alb-gri, roşu vişiniu şi verde palid, galben-alb ş i
bleu, ma rio n-11-.01şu şi bleu-v•eride, verde şi g.albein de di,ferite
inr.en s i·tăţi , roz şi ve11de) lipsit·e de swidenţă , combinate cu
un meşteşug de săvîrşit. V1eşmin1tele sînt marcate de tonuri
lumino1ais-e şi Întuneoate, 1«eda'te griadat În nuanţe multip1e,
aplicate peste oufo area de bază, şi Între ca re un ro.I impo.rtant îl deţine albul. Co1lroPitul variat ş i deg.ainţa costumelor
- r·ezu:ltată prin linie şi ornamentaţie conferă ansamblului de per~o111aje •O notă de somptuozitate. lnter·esul zugravului pentru acoentuarea efeotului decoraniv reiese şi din
trnta:rie a gener1 ailă a supraifeţdor: procesiunea muceniţelor pe
fondul albastru uil1tra:mar1in şi solul galben, bogat 01maimenta t cu motive circulare oa1-.e 1se Întretai e şi 0 rnaimente În
inter ior, desenate cu o lini1e mal"on înohi,s. Această tratare
deco.rati1va a solului sugerat În ultimlll1l regi1s tm din pronaos
cornstituie o paini•cul.arii tate pentru picturir.e din a:ce1aistă Încă
pere. Ală,turi de culori1e pure combinaite armonio1s cu gPiuri

Vi g. 9. - Biserica clin Pă rhă nţi; di s p o z iţia pi crnri lo r mu ra le de pe bol\ i.
N aos: 1 prooroci;
2 Iisus Pa nto crato rul;
3 e nn g heli şti;
4 - Iisus reprezentat în diferite tipuri ico nografice, ş i prooroci; 5 - lnLrarea În Ierusalim; 6 moti ve orn ament ale fl orale; 7 - s fin ţ i martiri. P m naos: 8 - Ma·ic·a D omnulu i Bla chern itissa; 9 - î nge ri cu ri p ida ;
:1 0- 11 - îngeri ş i ser afimi; 12 - sfin p. rn elozi.

] udecătorul, Isus-fiul lui Dumnezeu-T,a ră l , I su Creai:orul ),
sînt înfă.ţişate numer,01aise pepsonaje: î.nger1i În atiitrudini giraţioa:s•e, credinoioşri, 1:1etor.i antici, apo·st oli, ierarhi, femei laice,
o statŞi, pe·rsionaje din Vechiul Testarne111t şi personiaje istorice
(împărăteasa Teodora, prote.c uoarea icoanelor,
şi basileul
Mihaiil, curteni, clerul Înnre ·c ar·e p a,tr·ia rhul Menodiu) . În
ultimul mgi·stru din pr:onaos, s.fimde muceni~e, cu figuri de
o Peal ă frumuseţe, s•Î n1t rnprezenta1te Î.n m ărime aproape naturală (proporţia 1 + 7). Ghipuri.le lor s-îm pregnant in!di1vidua.lizaite, alcă t1uirnd aidevă1rn te pm1trete laice, i1ar gestica şi
atiit'lLdinil1e indică fomin.i.ta1te şi g.riaţie, naturaleţe şi rafinament. Ana,liz,înd ·expresiiLie fii·guri1or muceniţdo·r, deosebim
două tendinţe: 1. Repl'eZienta:rea uno:r chipuri de o frumuseţe
<ldi,caită , chia,r idealizată (T~o:do·s i.;:1, Evdo•chi:a), cu expresii
ca:Lme şi senine; 2. Reprezentarea unor figuri iruspi1rate din
t"ealita;tea cotidiană, din mediul saitului moldovean in ca.re
a <trăit zugraivllll. Ex1istă ten:dinţa de a exprima o friUmu seţe
feminin ă robustă {Ani1s1iia) , uneori chiar aispră. În acest sens,
es.te de aminni1t 1i1maginea sfintei Agairi,a, cu faţa p:relunrg ă ,
cu ochi trişti şi n01stalgii ci, s-chira ţi În linii aspre. Expresia
figt111·i,j sale este nai:vă şi giîndi·tJoan! .

1

1

Fig. 10 Biserica clin Părhă11ţi; dis po zi ţ ia pi.cturilo r murale din al tar:
1 - sfinţi episcopi; 2 - Vindecarea pă căto asei (?) ; 3 - învierea fiuInvierea lui Lază r ; 5 Iisus ş i sa maritean ca;
lui văduvei ( ?); 4 6 - Vindecarea invalidului; 7 - Vindecarea orbului; 8 - Mirofo rele
la mormînt; 9- 10 - cele dou ă Împ ă rtă ş anii; 11 - C in a ce a de tai nă;
12- 23 - Melismos; 24 - Amnos ; 25 - Iisus în mormînt; 26 - motive orn amient::ile fl orale ş i geometri ce; 27 - înge ri ş i serafim cu ripida;
28 - draperie.

1

1

1

1
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Bi.seri.ca din P ărh ăuţi; di spoz i ţ ia picturil or mural e din naos şi pronaos.
.
Nao s - Plan ş a R - peretele sudic: 1 - Intrarea În Ierusalim; 2 - medalioane

E - PRONAOS
PERETELE

VEST

CLt marnr1; 3 motive ornamentale florale; 4 - Iisus la
Te111plu ( ?); 5 - s finţi 111onahi ş i 111artiri; 6 - sfinţi ş i prooroci; 7 Vinde ca rea leprosului; 8 - Vindecarea îndrăcitului; 9 - S111ochinul blestemat:
lO - Vindecarea paraliticului; 11 - s finţi 111artiri; 12 - Spălarc:L pi cio.reJ.or; 13 Rugă c iun ea lui Iisus pe 111untele G hetsirn:Lni; 14 A~e s tarea;
15 - Sărutul lt ~i Iud:L; 16 - · motive o :n:unent:Lle geo111etri ce; 17 - Trădarea şi căinţa lui P e·tru : 18 - Iism condu s de ostaşi la Judecată ; 19 - procesiunea s finţilor militari; 20 - draperi e. Pl:Lnşa C - peretele vesti c : 1 motive ornamen ta le florale; 2 - Adormirea Maicii Do nmului; 3 Judecata lui Piht; 4 - l3atjocorire:i; 5 - Pl:Lta lui Iuda ş i moarte:i sa; 6 Dnimul cru cii; 7 - Tabloul voDiv (Deisis); 8 - sfin\ii Co nstantin ş i Elena,
sf. Paisie Athoniml (P ); 9 Năframa Veronicăi ş i Iisus adole scent pe frunză (?); 10 sfin rii că lugări Teodor ş i G helasie; 11 sf. Zosi ma ş i
Maria Egiptean ca; 12 - draperie. Plan ş a A - peretele no rdi c: 1 - Co b o ~î:rea Sf. Duh; 2
sfi n\.i mon ahi şi marllÎri; 3 - P escuitul miraculos (?);
4 - 1110·t·iv·e ornamen Dale fl ora le; 5 - Potolirea furtunii; 6 - Răstigni1rea; 7 Coborîrea de pe cru ce; 8 Plîngerea; 9 O staşi i la m nrm înt;
10 - Cobo rÎr·e a h iad; J I - procesi.une a sfin ţi l o r 111ilita ri; 12 - draperie.
.
Pronaos - Planşa B - pereuele sudic : 1 - medalio ane cu sfinte 111u ce n iţce; 2 - prooroci; 3 - Sinod ecumenic; 4- 14 - Imnul Acatist:
4, 6, 7, 8 - strofele 1- 4; 9, 10, 12, 13 , 14 - strofele 9, 10, 11, 12, 13; 5 - prooroci; 11 - monive ornamentale fior.ale; 15 - procesiunea sfintelor
111u aeni ţe; 16 draperie. Planş:L E - pereoele vesti c : 1 - proo roci ; 2 - Sinod ecumenic; 3 - Sinod ecum enic;4-7 - Imnul Acatist: strofele 14, 15,
16, 17; 8 - procesi un ea sfinte lo r mu ce niţe; 9 - 111otiV'e ornamentale florale; 10 - dr:Lperie. Planşa A - perenele nordi c : 1 - Sinod ecumenic; 2, 4,
5, 6 - Imnul Acatist: strofele 5-8; 7, 8, 9, 10, 11, 12 - lmnul Acatist: strofele 18, 19, 20, 21, 22 , 23; 3 - prooroeii; 13 - procesi unea sfintelor
111uc eniţe; 14 mo ti ve ornamentale florale; 15 - drnperie. Planşa D perecele estic: 1 -- pro oroci; 2 - Sinod ecnm eni c; 3 - Sinod ecumenic; 4,
5, 6 - Imnul A catist (strofa 24) ş i Deisis (Duminica tuturor sfi n ţ ilo r) , Ru gui În flă că ri; 7 - Sf. Petru ş i arhanghelul Mihail; 8 - Sf. Paisie monahul;
9 - Sf. Evnosie monahu l; JO - arhanp;helul Gav ri l ş i Sf. Pavel; 11
draperie.

Fig. 12 - Biserica di11 P ă rhă uţi; di s poziţia pi cturi lor murale d ;n pridvor. 1- 19 Legenda S.f. Nicobe: 1 Naşterea; 2 Sf. Ni cohe
copil du s la înv. ă 1ă ou ră; 3 -- Sf. Nico lae hiroto ni sit diaicon; 4 Sf.
Nicolae hirotan,isit arhidiacon; 5 - Sf. Ni colae hiroto ni6i t episco p ; 6 Apariţia Sf. Nicolae În visul î mpăratului Co11stantin ; 7 Sf. Nicol:Le
omagiat de cei trei dr.eg:itori; 8 Sf. Nicolae protectorul fe cioare lor
să raoe; 9 - Sf. Ni colae omagiat de fecioare; 10 Oficierea bonczului
(?); 11 - Cei trei dregători în Închisoare veg heaţi de Sf. Nicolae; 12 (?); 13 - Sf. Nicolae izgo ne şte diavolul; 14 - Salvarea de la moarte a
cel or trei dregăto ri; 15 - Salvarea coră bierilor; l 6-18 - imagini înfă
\işînd pe Sf. Nico lae printre c redin ci oş i şi arhierei; 19 Moartea Sf.
Nicolae; 20 - Deisis (Marea J{ngăciune); 21 - pro cesiunea s fi.nţilor că
lugări şi anahor•eţi; 22-29 sfinţi martiri; 30 arhanghelul Gavril
şi sfinţii Pahomie şi Avramie; 31 Sf. Dimitrie omorînd un necredincios; 32 - Sf Gheorghe ucigînd balaurul; 33 - draperie.
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fig. 13. Sf. Petru , pronaos

Fi t;. I f.

f. mucenitii Ani sia, pronaos

fig. 15. Sf . nn nho re\i , Legenda sf. N icolae, prid vor

este s ug•erată
nao;s-pr~dvor,

calde, alb ş i ga1lben care oo.n feră transpa.renţă materi·ei, zugravul r·ealizează combinaţii crom atice cromplicate, cum sînt
spre pildă .aco rdurile dint·re vi1olet ş i gri s. In pronaois şi
pridvor, gama cmmatică bogată, În care cufoarea d om inantă
este g·a lbenul de ·inten ira ţi elife.rite la ca.re se adaugă şi
stră lucirea aurului nimburilor, amplifi că efectul de preţi1 ozi
tave a materiei pictu11ale.
1.3 . Concluzii . In urma ain,alizei programului irnniografic
şi a cairacte•relior stilisnice ale picturilor murale ele la Păr
hăuţi se remarcă deosebi.ri stilis·ti·ce Între picouri·le din ailnarnaio1s şi prionaio1s-pridiv1or iÎn cadrul unei ord onanţe ioonografice concepute unitar şi În perfect acord cu structura ş i
suprafeţele monrnmenrnlui.
Doesebirile e onstată În organ izarea co mpoz i ţiona.l ă a
im_agii:iI?r, În modul În car.e sînt triatate figuri·le, gestica şi
atituclmile personajelor, 1n modalităţile diferi te de sug·e rare
a v1oih1melo r şi În c11omati•că .
în ceea ce prive~te organizarea reg·istrdor supe1ri·oare ·e
c?·n. tată urm~toarele: În altar-naos, compartimentarea imagimlor se oomhină cu s·i1temul de de s.făşurare în foiză a
epi·s•o1adelior; În piionao•s-pr'.dvm·, imaginil e care alcătuiesc
ciclurile iooniografiice s.înt compartinien{ate scenă cu scenă în
totalitate.
Compoziţi1 ifo din a.lnar-na.os şi_ pronaos-pr<i dvor se caracterizează În ansamblu prin dozarea echilibrată a elementelo1r
iconografice. Fundalurile arhitecturale şi muntoa e sînt mai
accentuate În s•cenele din ahar-na1os de cît cele din p11onaiosprid vor, îndeplinind În prim ni caz funcţia de a localiza
acţiuni le, În timp ce În al doilea caz, a u mai mult o funcţie
imbolică. În •imaginile din alta r-nao·s, adîncimea spaţial ă

În primul rînd de elementele de dewr. În prodeoorurile soeneJ.or au o funcţie principal ă din
acest punct de vedere, folio s•indu-se cu srnicr.eţe principii
comipoziţi•onale de rigo•are matematică şi efecte optice care
i11dic ă numeroase exerciţii Înainte de zugrăvi1re şi o formaţie
arti·s ni că superi0ia.r <l .
Personajele repr·ezentate În a;ltar-niaios au expresii spmtualizate şi concentrate, gestur i şi atitudini de cde maii
multe ori de o eleganţă afectată , exprimînd o gam ă largă
el e trăsă turri mor>aJ.e . Personajele r·e prezentate În pmnaio1spridvior au figuri idealizaue sau inspirate din realitate, gestica şi atiitudini·1e fiind fireşt•i şi graţ~oa.se .
în altar-naio. domină modelajul r·e alizat cu Enii groase,
apă s ate ş i viguroase, gama oro matic ă i·edu ă fiind formată
din tonuri ~nchi se, dispu se cu ~o brietate. In p r.onao s-pri.dvo1·,
desenul aiscuţit şi cunsiv este de o d e101s ebită f n.imu seţe formală, iar culo.ri·le sînt armonizate cu ştiinţă, onf eri·n·d ansamblului un cert efect decorativ.
Deos·ebirile ma·i sus menţionate indică pr.ezen ţa a două
echipe d:: z1.11grav•i.
Zug1ravul car·e a deooTat altairul şi na osuil a avut un
puternic temperament şi o formaţie s up erioară . El a reuşit
să realizeze remarcabil sinteza Între p mgramu1 ioonografic
şi stru ctura monumentului. Cel de-al doi·lea zugrav, aiuuor
al piotunilor din p110naio•s-pridvor, dovede şte aceeaşi formaţie
artistică s up e 1ii. oară. El reprezin tă Însă îndeosebi fi.gur i irnspirate din realitate, 1l ăs~ nd pe planul al doi1ea canoande s·tricte
impuse de ePminii În aceas tă pr·ivinţă, dar În a1c elaşi tiinp,
În ciclul iconografic al Imnului Acati~t, fol,oseş te modalităţi
optice de rnprez.e nrare care demonsurează un exerciţiu îndelungat, compoziţiile fii~1Jd elabO'rate. &tras de valorile formale, el a cmat, pentru prima dată În pirc tura mural ă din
Moldova, reale ş·i frr1umoase p ortrete de femei . Concepţia
artistica originală şi rnmpiexă a acestui zugrav indic ă subtilitate ş i sensibilitate deosebite. Probabil vreo calfă a sa a
zugrăvit În pridvor ciclul ioo·nogra,fi,c dedicat sf. Ni o lae.
El acordă imporitanţă aidt perrsonajelor eh şi dementelor de
decm şi folio s·eşte o l·inie pJ:eci să_, dar rigidă. Personajele
reprezentate În acest cidu sînt stereO'tipe .
1

1

Fig. l 6. Legenda sf. Nico lae , det aliu , pridvor

2. Se mnificaţia programulvti iconografic
oompoinen ţa prrograimului iconografic se remarcă frecunor teme .independente care au acee:aşi valoar.e semanAces.t•e imagini va1ria:nte ale aceluiasi subiect Dei~i.s (Rugăciunea) - SIÎnt plasate În focurile' clar vizibirle,
repr.ezentative pentru cel ce intră în bi serică. Le vom prezenta În această ordine - de la 1innr.area În biser·ică căitr·e
na·os - , evoluţia şi simbolismul •aces•to.r imagini putînd fi
urm ă.rite În ·oirdinea giînidită de ooma:ndi.t ar şi zugravi.
1"e peretele estic al P'r·idvO'rului, deasupra intrăirii În pronao·s, esite reprezentată Deis~·s (Marea Rugă·c iu~1e), ~maginea

în

venţa
tic ă .
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avînd În centru pe I u aşezat p e jilţ, cu evanghelia Î n chi s ă
Într-o mîn ă , iar cu ce ::tl altă binecuvîntînd. Pe ambele lan1t-i
se a flă Fecioara, Ioa n Boneză uorul sa u Inairnemergătorul,
şi arhanghelii Mihail şi Gavril, R afa i1l şi U riel, r epr,ezenta ţi
În pi.cioa,re, cu capetele îndirnate şi mîin ile Înt.i nse sau înoruciş a.te În •a't i nudine de rrngăoiune 11.
Comp oz·iţi.a este fownjwrată de ciclul vieţii ş 1 minunilor
ierarhului Ni oolae, a c ă rui l,egend ă s-a bucurat de 10 d eio,s ebită

popularitate În Mo:ldo1va 1Î.n
'colde XV-XVI, fiind de s
reprezent,ată În p nogiramde i·c ono gr,aif.ice din irnteri,orul ş 1
exteriorul edificiil or de rnlt 12.
I n cazul de faţă , biserica fiind dedicată „tittviror sfi 11ţilor care avt s trălitcit în toată lum ea . .. 13, Sf. Nicolae,
ap ă r ă1 torul că1lăuo1 riil10ir şi răZiboinicilor, de v ine indi·rect unul
dintr-e f inţii pmteoto:rii de sea1111ă, deci şi unul dintre interce~ori În favo a r·e a „ ruigăciurnii " ,c.ritonilui.
In reg·ist rul d e j01s al pr iidv1on1lui, sub co mpo z1ţ1 a Deisis,
se afl ă reprezent ::n ă p11oces1iunea sfinţilor pustni ci şi anah oreţi, repPezentaţi În rugă ciun e. Reprez entarea acesto r s finţi,
di spuşi d emonstr.ativ la intrarea în bi erică, est,e ap airent
d e neil'·nţele s pe.ntn1 un paracli s de curte bo i e·reas c ă cum este
caz·u l b iser icii d:n · P ă rh ăuţi, al că rui oo maoditar aparţinea
mediulu : lai c şi nu c·ekui m;)llahal. L\mpl.aisarea lor În acest
loc se l,ea.g ă de tema i oono1grafică D eisi,s, d e::1areoe oo nform
vechilo r texte religio ase , c ă lu gă ri·i şi anah oreţ ii au Încurajat
În timpul v.ieţii cultu.I s fi,nţilo.r În gene,re, aocenituînd În
special rolul mediatio•r d eosebit ·d e 'i1111ponant a l Fecio a rei
î n sprijinul a.p ă răiri,i cre dincioş il o r. La a·ceste r' e pr eze ntă ri se
ada u gă ş i i.magin·ile s fi nţ il1 or martiri cu 1101 de interce~o1ri
- , ş i ce i do~ s finţi mi1itari cdebt'i În evul m '.'.!1diu 'o ri ental:
Dimi,uie ş i G h eo1rghe, î n1fă ţil~ a ţi î,n aq iuni,le lor cele mai
semnifi ca·tive.
Orîncluite s:metric faţă de imaginea cca mai i mportantă
din prog1r:imul ioon.og raifi'C a·I pridv ondui Dei·si1s (Marna
Rugăciune) - , to,a:te irnaginile s finţil o r au ·o d u bl ă semn iticaţie: l. Condensează „ hnam1ul " b ise1ricii şi an ume Lgurnrea .uuturor s finţilo r reprez·e ntaitivi În o:rd in e ierarhică : răz
boinici, mairtiri, a.n.ahior eţ Î , c ă lu găir i, ierarhi reipr· ezenta.ţi
prin s.f. Ni w lae faţă de ie rarhi a cerească tran s formată
În varianra icono gra f.id D eisi·s; 2. F,igurarea prinoip alil or
s finţi din ieraThi a bi s· e ri c,ească cu 1ml de int r'ces.ori ai umanităţii14 faţă de Fec i oară ş i Ioan Boreză t'o rul ca re la rîndul
Im- medi,az ă rngăci1unil'e c ă ure I sus Hristos Mîn tuio rul 15.

11 I n li te ratura ~ tiin \ ifi c ă de specialitate, nu se Întîln esc lu cră ri fun damentale referitoare la originea, evoluţia şi c irc u laţi;i temei iconografi ce
Dcisis ca ş i a>u? ra multitudinii vari antelor ace te ia, ci doar lu crări în care
sint preze ntate p ro blem e gener ale sau ;ispecte parti culare a: e tem e·i , cum
sînt spre pi ld ă: G. J. H oogenw crff, L'l co110/o gie et son importance pom·
l'etude systemaiiqne de l'art chretien , în „Rivista di archeologi a cri stiana",
Roma, VIU (1931) , p. 63-65; C. Osiecz kowska , Le mo.w ique de lc1
porte roycf.e a Saint-Sophie de Co11siantinople, În „H)'za.nrio n" , 193 4,
p. 41 - 83; Vihor N. Laza re•v, N ov îc pa111iant11iki viza11tiskoi jivopisi X IV vekci, „Vizantiinskii v remennik", IV (195 1), p. 122- 13 1; idem ,
Storia delia piti.ura bizantina, To rin o, 1967, (I), indice; P. Mijovic, L' lco11ographie imperiale dans la peinture serbe medievale, „Starinar" XVIII
(1 967). p. 103- 1 17; Andre C rabu, L' fc o11ogrnphie de la Paronsie, „L'Art
de l:t fi n de l' Antiq uite et du Moyen-/\ge", I, P ar is , 1968, p. 569- 582 ;
Christofer Walte r, Two notes Oll the Deisis, „Revtte des crude> byz:111tines" ,
XXVT (1968), p. 31 1- .l3 6; Sorin U lea, capito lu l de s;i re pi c t u r ă din
„Istoria artelor plasti ce în R o m â n i ~ " , Ed. Meridi ane, 1968, voi. I ,
p. 35 4- 35 5.

Fig . 17. S f. martir i Nikita ş i Vlas ie, p ri dvor

1

12 Vasil e Drilg u\ , Pictura 111 1t rală din Ţ"ara R omânească şi din Moldova şi raporturile sale Cit piclttra Europei de sud-est în wrsttl secolttlrii
al XV l-lea, "Iluletinul monumentelor istor ice", nr. 4, 1970, p. 30 ; Sorin
Ulea, Originea şi se nmificaţia ideo logică ci picturii exterioare m old o v w eşti ,
(II), în "Studii ş i ce r ce tă ri de istori a arte.i, seria Arta plas ti că " , nr. 1,

1972, p. 46- 49.
13 13ogdana Irimia,
Datarea pict1trilor m1trale de la Pă rhău ţi . . . ,
p. 66 , nota 2, und e reprodu cem tex tul pi saniei bi sericii ~ i bibliografi a

res pe c tiv ă .
14 B i b~ i og r a fia referi toa re la rolul ş i calit ate a de in t erce ~ o ri a s finţil o r
este foa rte b o gat ă . Din cuprin sul ace~ teia , vom m e n ţ i o na urn1ă t o a rel e
lu c ră ri : D om Cabrol , La priere des premiers chretiem, 1929; Ioan Mih ă l
cem 1, Culw l sfi llţilo r, Arad, 193 0; S. Salavi ll e, Ceremonial de la consacraiion d'1me eglise selon le rite byzantin, 193 7; Hans von Balthazar,
Liturgic cosmique, Pari s, 1947.
rn l egă wr ă cu ru găc iun il e c redin c i oş il o r În evu l med iu ~ i oficiil e de
inte rcesiun e îndepli nite de s fi n ţi , co n s ideră m necesa r a cita pe A ndre
G rabar La representatio n ele l'intelligible dans l'art du moye11-âge, în
„L'Art de la fin de l'A ntiq uiite ct du Moyen-Age" , Pari s, 1968, p. 51 - 62:
l'hornm e n'a qu'une ;ittitude
prendre, cell e qui imite l'attitude des anges,
dorit la foncti on es t de glorifer D ieu par la pricre. L'at titude attribu ee
l'homme pieux a travers so n ex istence, cel:c qui lui suppose la G race
et qui l. e rnet en har111 oni e avec ]'economie generale du C smos, e>t cl onc
ce lle de l'adorati on co nstante, le „deisis" co ntemp lani ve dans l'imobilite
ou l'adoration pa r des offices qui imicent, eux aussi, la liturgie incessante
des an ges dans l'e th er" .
15 Christofer Walter, op. cit.: Viktor N. Lazarev , N ovîie pamiat11iki . .. ; /\ndrc Grabar, L' lconographie de la Paro usie . . . .

a

a

F ig. 19. Fecioara

Fig. 18. D eisis ( M area Rugăci u ne) , pri dvor
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şi

To:i n

Bo teză tor ul ,

detaliu d in

tabl oul

vo ti v

(D ~ i s i s), naos

lui Ioan Boteza11Jo1rul, aceştia fiind cei mai puterini,oi a.pără tori
ai umanităţii în faţa lui faus2D .
Ta bloul votiv Deisis implic ă următoarele rugă
ciuni În ordine i erarh : că: 1. Rugă,ciunea h1i G av ril Totru~an
]n oalitate de foinda.no1r căit• re I sus, rugă1ciune medi:artă de
Fecioară şi Ioan Boteză to rul; 2. Rugăciunea lui I sus Hristos
Mintuitorul cd mai impo1r.ta.nt iinterce.sor, ·că,tre Du1111nez·eu1atăl, În fa~o·area lui T101truşan.
Dup ă cum am arăitait mai Înainte, Deisiis ,es.te o variantă
conden sa tă a temei Judeca:tia de aip o•i, iair în acest sens
tabloul votiv reprezint ă rngă16unea ot1itorului Trotruşan pentru salvarea sufletului să u la viitoarea Judeca tă .
Această formă extmm de conci1să s-Qlr putea spune
form ă pură a ru găciunii fondatorului În tabloul viotiiv.
constituie un caz deosebit pentru aioest tip de imagine în
contextul piomrii mur:ale din Moldova În evul de mijloc,
c ăci de 1obioei, În t ablo1mile v o,t1ive a le epocii, fondatorn.l
plll'nînd chivotul bi·sericii În mână •este urmat de familie
ş i oondus de sfîntul proteioto.r a1l bi15e,r ici1i, în unele caz1uri
de Fecioa;ră sau de îng.eri, În faţa lui I sus Hrisnos ·c are

In pt'onaos pe pe.1'etele estic deasupr.a uşii de acces În n aos,
imaginea oar·e repr·ezintă hramul bisericii fofăţiişează un 1alt
DeisiiS În varianta Duminica tutu wr s.finţilior, care r ăsp undea
perfect acestei destinaţii prin simbolismul său. Compoziţia
este împărţită În dou ă registre: În registrul superior În centru, se află I sus adolescent în slavă numit În iconografie Isus al ceruhti, care binecuvîntează cu ambele mîini.
El este încadrat de Fec.ÎIO.ară, foan Boteză toml şi oo.rl\.ll îngerilor; În re.gi1surul .de jos, În două grupe si11111etr.i·ce care avansează
că trie axul v1e rti1c,al al compozi.ţiei, SIÎnt repr·e?Jentaţi dup ă principiul isokefaliei, ap osuolii, ierarhii, martirii, regii Vechiului
Testament, mu cen iţele în atitudine de rugăc iune. Imaginea
s imbolizează o condensare i conografic ă a ru gă ci unii „ tu tu por
sfinţil o r " . In jurul acestei imagin i, este z u grăvit Imnul Acatist
în cinstea Fecioarei care este principala internesoare a credincioşil or către I sus Hristos. In registrul de jos din pro,
naos - apostolii Petru şi Pavel şi arhanghelii Mihail şi Gavril au aoeaş i funcţie de inteircesori.
Aişa cum este binecunoscut, tema i c.o n ogr,aJfică Dei is este
Întîlnită în decoraţia mur.ală a capelelor cu destinaţie fun erară,
fiind şi o va.ri,antă mocintă a Judecăţii de Apoi.
Plas.ar·ea temei D eisis În prn.gramul iconografic .al picturilor murale de la P ărhă uţi ră s1pl\.1111de următoa·rdor aspecte:
1. Biserica poartă hramul ,„r.ugăc.iunea tuturnr s finţil or", iar
tema ic o n o 1gr.aif.i.că Deisi.s pep.rezintă condensarea hramului bisericii în di.vePse varia nte ico nograf.ic.e cu acelaşi subiec t. 2. Pronaosul bi·seri1cii, fiind spaţiu foner,a r - am arăt• a t că În acea s tă
încăpere au fos t Înmoirn1!Întaţi p ărinţii, priuna soţie şi urmaşii
ctit1or uluri 16 - itema Dei1si1s oorespundea carnoandoir În legă
tură cu slujbel e de Înmormiî ntare.
Semrnificaţia „1rugăciunii" este 1lăimm1i, tă ,şi de .ioono.grafia
tablo ului votiv 17 d in nao.s, cair.e rep:reZJintă o altă variantă
a Deisis-ului.
Mar.de l ogoifăt Gav.ri.l Totruşan est e înfăţişat Înveşmîntat
somptuos În oosrumu l ·d e ceremonie spedfic p entru portul
boieriilor epocii sale, costum alcă tuit din tu ni•ca de mătas e
Vierde cu mînec·i .stirîrns·e pe braţe şi caf.nan de brocart vişiniu
cu motive fl.male în fir de a·ur. Pe oap poartă bone ta demnitar il oir, di'l1 mătase a~bm~tră, .nivită pe margini cu fir de aur.
Portretu] să u nr ă,dează o VIÎ·r:s tă deja trecută de maturitate. Figura prell\.l n gă cu sp11Încene subţi.11i şi drepte, dep ă1·
tate de ră1d ăoina nasul'Ui, cap a1 tă v i1a ţă prin expres ia mda.nc o li că a ochilor cercă naţi .
Ctito.rnl ·este [111fă·ţi.şat în a.titt~dine de rugăici1une. El nu
p o.a r,tă chi vo1t1ld bi serici1i .în mînă confo111n u za:nţei ş i este
condu s de mînă de Feci10.ară ş i urmat de foan Botezăt01rul
( foaintemergătornl) 18 către I sus Hri snos, aşezat pe jilţ, acesta
din urm ă ţinîrud ev1a111gheli.a de s ohi1să şi binecuvîntîn d p e
ctinoir. Touru şan este n nfăţi şat la 10 soa ră rediusă faţă de
per.sionajele sfiinit•e, sugerî-nidru- se astfel r1ollul său 1secundar În
in11agiine. Fecioara ş i Ioan B·otezătoirul sinit re,p1reze.ntaţi în
pici1oare, î nveşmîntaţi tradiţional, cu capetele îndinate În
semn de rugă,c i·une, ptir.t1înd aa:npJ.e rio1tu.lus-'l11ri cu texte
sl1avoine .
R otulus-ul lui foan Bot· ezănorul are u nm ăuo rul r.ext:
„ Ac, ea s tă rugăciune a sa este pentru sufleml . . . Zidiuorului ... a se .r uga ... "19.

b inec uvin te1ază2 1 .

Pandantul tabloului v101t•i v îl formeaz ă imaginile, ob i ş
nuite În bi·seriici.le din Moldo1v a, ale Împarnţilor Constantin
şi Elena, s·eoondaţi de astă dată de sf. monah Paisie A thonitul (?) car•e poairtă un m1uulus din al că1riui tex,t se poat·e
desei fir a .mm1ai cuv în tul: „ ... n~găciune . .. ".

fo oond uzie, con sideră m că frecvenţa temei ioonogmfiice
De isis În difori1te va.r iante, tabloul v1o tiv deţinfod conţinutul
cert şi cla r al semn if.i.caţiei „r u găciun~i ", demonis trează că
Ga,v ril Totmşan În calitate de oomanidiuar a urmărit suboirdonarea prngramului ioonogo:af1i1c unei i1dei esenţia1e : rugă 
ciunea sa căitre uoţi ~finţii 00111sidera.ţi 1e roi 11101",ali În
a eastă epocă - ş i În special căitr•e Feci1oairă şi foan Boteză·torul ca1re îndepliinesc fonqia de ·i.rnteroesol'i către I sus
I-k·i1s.tos, ce1'Înd ociiotirna în timpul vieţii şi i•ertarea pă· catdor
cînd se va î nfăţi şa la Judecata de ap oă .
Deci GavTi l Totmşian a int·e1weni1t În akărui:rea programului iconografic şi a .aJpelat la zugravi oar·e au rnu~ it să
expr.ime succint şi clar În imagini „rugăciunea donatorului"
În limitel.e impuse de canioane1e ioornog,raf.i.ce. Rugăciunea lui
Totiruşan pentru mîntuinea .sufletuh1i reprezittnă şi o formă
c urentă de manifesna1re a g.indiri'i 10 l11'll'lui evllllui mediu, deci
sinrprindem În c:onţinutUJl acestei semni.fi oaiţi:i un a·sp ect
g·e nera l al memali t aţi~ socie1tă ţii m~dievale.
A1 ceas tă semn ificaţ ie a p mgra:nmlui iconog.rafiic de la
Părhăuţi devine deosebit de interesantă 1dad o liegă m de peri.oaida
bogată În ev1eniimente politice iÎn ca.re s-a :zm1grăvit biserica
- epo·ca lui Ştefan IV cel T1înăr (151 7-1527) şi prima
domnie a l'll'i Petru Riareş (1527-1538) - şi de aoDivitatea
cti.norulu i care, amesuecat În ac ţiuni politice ostifo voievozik·T t impului să u, pe11111anent ameninţat cu moartea, nu a
încetat să se roag•e pe111t1ru ocrotire .
R eprez.entarea inemei Dei·s is ân mai mulrtJe variante ioornografice ca ş i reprezennarea Imnull\.li Acatist, În pronao.s,
corespund ş i canoanelor lutirgice În le gă tură cu slujbele
de Înnmrmîntar·e, deci cde două ·t ipuri de reprezentări sînt
în deplin aicm,d cu funcţia dublă a bi1sericii, de paraclis şi
necropolă ale familiei lui Totru şan.
Ans1amblul de picnmi ml\lr.ale de la bis,erica din P ărhăuţi,
realiza-t de dou ă echipe de Ziugmv.i în d ouă perioade di stincte,
prezintă o inoonte sita:brilă valioare artistică şi devine deosebit
de original prin semnilficaţia programului său ico111ografic

1
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Victura v o ti1vă .s,emnific ă .rugacmne1a lui G aivril Totruş,an
că tr·e I sus Hri1snos Mîntiuitorul prjn mijlo:c irea Feci<0arei şi a

NOTA:
::· Fo togr:i.fiiile au fo st executa.te de NicoJ.:ie Io nescu şi Bogdana I rimia.

Bogdana lrumia, Datarea pict1erilor m1~ra k de la Pă rhăieţi . ..
Ibidem, p. 68, fig. 6 ş i 8.
18 Prof. I. D. Ştefăne sc u L'evolution de la peintiere religieuse . . . ,
(Paris, 1928, p. 102) iidentHiicase a ces.r tllcim personaj din tabl.oul. V?t~:V
cu sf. Ni colae considerat de autor ca protector sau p atron al b1sen c11,
ghidîndu-se p;obabil după prezenţa Legendei sf. Nicolae în pridvor,
In s cripţia silavonă , care î nsoţeşte personaj-ul, în.cli c ă n1ume.le: Ioan. Identificarea corectă a acestui peroo.naj preziin•t ă un ro l impor.tant pentru stabâlirea
iconografiei tabloului votiv de la P ă rhăuÎi.
19 Textele slavone co n ţinute de rotu us-urile purtate de Feci oa ră, Ioan
Bo tezătorul şi Paisie Athonitul (?) nu p ot fi descifrate integra[ În stadiul
acwal al cerce t ă ril or.
Mulţumim profe sorului Ion Radu Mi rce~?. cerce tăto r ştiinţific Ia_ Institutul ide stud ii su d-est emo pene, pentru 1sp r•J1nL1l ~co r.dat ·spre demfrn r_ea
acestor in scripţii. Eve nw alele greşeli În transcrierea textelor ne aparţin.
16
17

20 Teologii greci a u arătat că acest tip de imagine are un conţinut
simbo li c complex, Fecioara simbolizînd Biserica Noului Testament, iar Ioan
Tioteza to rul (Înaintemergătorul) simbo lizînd legă tura dintre Vechiul Testament ş i Noul Testament, a mbele personaj.e fiind primele care au re cun oscut
origine:i. dumnezeia scă a lui Isus. Fecioara este co nsiderată cea mai importantă in te rcesoare, ia.r mai departe, numai Isus-Logos are calitatea de a
mijloci rugăciunile credinci oş il o r către Dumnezeu-tatăl (Christofer Walter,
op. cit.) .
21 Nu este loClll :i.ici s ă dezv o ltă m a c eastă problemă care este pe cît
de i n te resantă pe :i.tît de complexa, şi ne p ~opunem să d isc ută, î ntr-un
viitor articol, tipol ogia ş i s emnifi c aţ i a tablourilor votive ş i funerare din
pi ctura Moldovei secolelo r XV- XVI.
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BISERICA FORTIFICATĂ DIN DEALUL FRUMOS
TEREZA SINIGALIA

Latura de est este s trăjuită de t urn ul înălţat peste zidu rile unui vechi co~· , Îngroşate .spre bază; la rîndul său, ace·Sta
este fl ancat spre sud de pridvorul actualei intrări în b i ser ică,
iar spre nord de zidul sacristiei (fig. 4).
Latura de nord, ritmată ca şi cea de sud de co ntraforturi,
prezintă o a doua intrare în bi serică, iar extremitatea vesti că,
În dreptul turnului , un puternic d ecroş al zidului de vest.
Pe peretele nord ic al turnului , imediat deasup ra soclu lui
mult în ălţ at faţă de nivelul de călcare din jur, se citesc cu
u ş urinţă do u ă arcade semicirculare Înzidite care se sprijin ă
median pe o imp os tă de piatră, profilată, parţi a l îngropată
În pămîn t (.fig. 4).
Z idul de vest fu sese cîndva s trăpun s de un portal, a că 
rui deschidere se observă lesne, bo l ţarii fo stei sale arhivolte
fiind În parte p ă s traţi pe locul lor, În parte refo lo s iţi în
noua zid ărie de umplutură, cu ocazia astupării acestuia (fig. 8).
Un acoper i ş cu pantă repede, în dou ă ape, din ţiglă
~oozi, es,te com un penuru to aită bi1senica, cu ex,cepţi1a spa1ţiului
vestic de pe latura de sud. _
P ă trun zî nd În bi s erică, interiorul ne apare mult mai unitar decît exteriorul.
Spaţi ul , înalt, aerisit, liber, se de s făşoară sub bo lţile în
reiea s telată din cele tre i nave tinzînd spre hală, dar în
realitate sensibil inegale. Arcade Înalte frînte separă navele,
În contrast cu deschiderea sc und ă, în semicerc, a arcului

obişnuit pentru sudul Transilvaniei decît o
fortificată . Nimic mai obişn uit pentru o biserică
decît o succesiu ne de transformă ri survenite În timp ,

Nim ic mai
bi seri că

cetate
fie înainte de fortificare, fie cu ocazia acesteia, fie ulterioare
ei. Prezenţa, aşadar, în biserica din Dealul Frumos 1 - judeţul Sibiu, a unor elemente de arhitec tu ră datînd din epoci diferite nu poate surprinde. În cea mai mare parte sînt lesne
de identificat, ceva mai difi cil ă p ărînd punerea lor În relaţie ~i Încercarea de recon stituire a aspectului bisericii În diferite faze ale ex i s tenţei sale. Este, În fapt ceea ce îş i propune
textul de faţă2.
Venind dinspre Agn ita sau d inspre Făgăraş, o cetate impunătoare se profile ază Încă de dep arte, cu un expresiv joc
de volume oferit în special de forma, dimensiunile şi învelitorile turnurilor, a cărei per spectiv ă se modifică s u rprinză
tor prin rotirea În jurul ei, rămînînd mereu dom inante ce le
două accente din axul ,est-ve st a l hi :eric.ii. (f1
i1g. 5 ).
Printr-o poartă sc undă - deasupra căreia sînt î n scr i ş i
anii 1522 ş i 1835 - se p ă trunde în incinta patrul ater ă, azi
de o patriarhală tihn ă, cîndva agitată de forfota pe care te
l asă să o bănuieşti turnurile rectangulare de col ţ, cu deschi deri p u ţ1ine, şi drumul de s tr aj ă ale cărui urm e se p ă s trează
pe latura de răsăr it. în centru, se Î nalţă de veacuri biserica
~atului.
Privită

din exnerior, biserica se impune ca o pr.ezenţă
prin cele d o u ă turnuri masive din extremităţi l e sale
de vest, aieope.rite cu coi,fo.Lri înalte, înve1ite cu olane,
ce ocrotesc vechi galerii de s traj ă.
Pentru ochiu l atent, latura de sud a bisericii este cea mai
grăitoare. O navă l ateral ă, prezentînd spre cele dou ă capete
înă lţimi sensibil diferite şi a.cope·ri1ş uri separa te, este de natură a ne pune pe gînduri, ca ş i arhivo lta alcătuită din bolţari ce descriu un arc în plin cintru, singura urm ă a unui
portal ulterio r înzidit (fig. 6, 7).

bipolară
de est şi

Fig. 2. Faza Ir -

doua jumătate a seco lul ui al XIII-le:i.

:1

1 Satul Dealul Frumos, comuna Merghindeal jude ţ u l Sibiu. Pen tru denumirile sub care apare În doc umente : Co riola n Suciu , Dicţionar
istoric al lo cali tăţilor di i'! Transilv ania, I, l3u c ureşt i , l968, p . 193 .
2 Te xtu l de raia r ep rezintă adaptarea pentru tip a r a co muni că ri i
preze nta te la Sesiunea de co muni c ări a DPCN din 23 i:tnuarie 1976 .
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l'ig. 4. F az;"t IV -

seco lul :d XV- iea.

În jur de 1520.

din bi s erică, m arch ează n aşter il e suitei de arcade perechi (iniţi a l 5 la num ă r , astăz i 3) ce separau Într-o fază anterioară
cele trei nave a.le bi sericii. C lare n ereg ul arităţ i În profilu!
stîlpilor, deasupra acestor imp oste, tr ă dează dificultatea tă 
ier.ii un1Ui go l în peretele masi.v deja constmi t (fig. 11 ).
Ritm ul arcadelor d e la nivelul inferior era reluat în ce l
superio r de un şir de ferestre t·ermin.ate în nr-<un ar.c În plin
ci ntru , aflare a stăz i , astupate, în p odul de deasup ra actualelor n ave laterale. Această nav ă pare să fi purtat un acoperiş
destul de încli nat - delimitat spre est ş i vest de că tre un
timp an triunghiular, tavanul sau şarpanta aparentă atlîndu-se la o înălţ im e calc ul abi l ă în funcţie de nivelul superior .al fer·e st rdor a.bi.a amintire (fj1g. 1, 2) .
Partea de est a bisericii prezent a probabil un aspect core spunzăto r celui rezultat din descrierea, î n parte reconstituită , a unei basilici trinavate romanice.
O a dî ncitu ră termin ată cu un ar c semicircular - s ituată
la 1,5 m de l•a 111iveh11l actuale.i uribune - În ex•treimi1uaitea
ve stică a navei de nord, ne face să bănuim aici existenţa
une i absidiole , a căre i săg ea tă nu pare să fi dep ăş it grosimea zidului esti c. Deasupra acesteia, un decroş orizontal în
z id ă rie indică fo stul nivel de acoperire al colateralei nord.
Pornirile arcului de triumf sînt marcate de capitele-corni şă din piatr ă p rofil ată. La acelaşi n ivel, la o di s tanţă de
cca 0,20 m de col ţurile de sud-est ş i de nord-est ale actualului sanctuar pătrat se găse sc dou ă console, decro şare faţă
de zid , cu p rofil identic cu cele de la arcul de triumf. Prezenţa lor În acest loc, ca ş i Întoarnerea profitului spre est
ne- au sugerat ipoteza, ce nu pare implauzibilă în contextul
arhi1teicnurii rornani1ce t•ra111s.i1lvfu,ene În gene.ral şi a1l zonei În
parti1cu.lair, a exi1s nenţei unei aibS>iide semi•ci.r.cu1a r.e3. De ahf.el,

triumfal. C u toate ;:icestea, interior ul p are sc urt, impresia
ver ifi cîndu-se la o comparare cifr i că a dimensiunilor şi explicîndu-se prin corobor area cu cele observate la ex terior ş i
cu exam inarea. a ten~ă a s paţ~ului Închis din ~pre _Jat~1ra d ~
sud a turnu lui vestic: o 111cape.re dreptunghmlara, rn gusta
ş i În tun ecară, În care se observă profilele bine marcate ale
impostel or unui stîlp cen tr al ş1i a doi pilaştr i În e x tremităţi,
Între ca re se ridică d o u ă arcade sem icirculare. întregul sp a\iu cuprin s Între ace ste arcuri ş i stîlpi a fo st ast up at cu piatră îngrijit pu să şi l egată cu mo rtar. Pe peretele opus, în
dreptul fiecăre i arcade, se citeş t e cu greu urm a cî te unei tereste delimitate de un arc ce tinde spre semi cerc - şi ele
astupate, dar mult mai puţin îngrijit, cu piatră . Urme d e
tencuial ă cu z u grăvea l ă albi c i oa să , asemănătoa re cu cea dintre arcadele peretelui nordic, se obse r vă Încă În glafuri . Nu
se remar că nici o urm ă de p ornire a un or bolţi, z idurile
ac tu ale purtînd şi acum bîrnele unei şarp ante.
Aceste con s tatări , la ca re se adau gă dej a amintita prezenţa a arcaidelor astupate de pe latura opusă a turnului ,
ne duc la concluzia că acesta a fo st co nstruit mai tîrziu decît biserica căre i a îi ap arţi ne au arcadele. Î n fapt, poziţia
s paţial ă a arcad elor nu poate ven i În sprijinul ipotezei că
turnul ar fi ex istat de la început, cu deschi deri de acest fel
sp re nave le laterale. Constructiv aceast a nu este posibil, iar
analiza atentă a pilastrului adosat azi peretelui de vest al
navei dem onstrează că treimea sa ve s ti că a fo st inclu să î n
zidă ria turnului (fig. 2) .
Pornind tot de la stîlpul ş i arcadele aflate În încăperea
de la miazăzi, ne apare clară semnificaţia aspectului actual
al stîlpilor din nav ă . Imposte id entice cu cele din încăp erea
s udică, plasate la 2,10 m faţă de actualul nivel de călcare
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7

9

1:ig. 5. 13i serici ~ i incinta fo rtifi c ată; vede re
di nspre nord-est.
l:ig. 6. Latura de sud a biseri cii.
Fig . 7. Arhivolta fo swlui portal sudi c al bi sericii (faza II).
Fig. 8. Lawra de vest - porta lul ori ginar, Înzidit În faza II.
l'i g. 9. Stîlp cu impo,r:l între cele două arcade,
as tupaLe (faza J) din colaterala ud a basili cii I.
l"ig. JO. Fereas t ră a s wpată din co '.are rala sud
a basilicii I - II.

5

6

10

8

nea scar ă r ampa n tă ex1 ta 1n peretele sud ic, po rnind ci in spre
cel de răs ă ri t, Între ni ve lele II şi III ale turnului ş~ logic
ar fi ă fi existat ş i Între primul şi al doilea. O u şă de lemn
datată 1589 Închide golul spre parterul turnului .
Probabil în acea s tă epocă a fo st închi s ş i p ortalul vestic.
ln acest sen s, s-ar putea aduce urmă toarele argumente:
- O deschidere foarte mare - l ată de 3,60 m ş i în altă
de ap roape 4 m - neca lculată iniţi a l , ar fi putut periclita
stabilitatea turnului;
- Î n interi orul wrnului , pe z idul de vest rezultat din
căptuşirea amintită, nu sînt urm e a le un or go luri ob lllrate;
- Comunicarea dint re parterul turnului ş i nava ce ntral ă nu se face în ax deci nu exi s tă id eea co ntinuită ţii
spaţi1a le vest-est avu tă În vedere într-o co n cepţie bas ili ca l ă.
C u aceas tă ocazie s-a practica t probabil in tra rea prin
colaterala sud, a că rei arhivoltă am amintit-0 6 .
Î n acest context, spaţiul basilical al bisericii - ma i puţin
porţiunea din nava ce ntr a l ă oc up ată de turn rămîne in tact, cele d ouă nave laterale co minuînd să flan cheze turnul.
Pe z idul vestic al acestuia, spre navă , se ob s er vă un dec roş al zid ă riei care p are să marcheze ni velul de aşeza re a
bîrnelor pentru un tavan sau pentru o şa rpantă ap arentă .
Acelaşi nivel este marcat şi la exterior, la în tîlnirea z idurilor
nav·e.i centra l•e cu uumul es·t.î·c şi cu timpanele ide deasupra
actualelor nave later ale. Spre sud , se remarc ă în plus partea
s uperi oa r ă a timpanului triunghiular ce închidea spre est nava
l a tera lă în această fază de ex is tenţă a bisericii.
Dacă înălţare a turnului vestic poate fi pu să în relaţie cu
necesitatea d otării biseri cilor cu clopotniţe ş i chi ar cu un
faotor de mo:d ă di.o tat de considerente .sodale mai muilt ~a u
mai puţin precise, ridicarea celui de-al doilea turn, peste
corul romanic, îşi are exp lic aţia În apa riţia n ecesităţii de
fo rt ifi care a lăcaş urilor de cult în co ndiţiile creşterii pericol ului turce c spre s fîrşitu l seco lu I ui al X IV-Jea ş i mai cu
eamă În secolul al XV- lea7.
Transformarea biseri cii În redui t antrenează o serie de

cer.ce tă to.rii pr-es L~pun ex i·s tenţa unor absi1de şi la alte monu mente fortificate care acum prezintă un sanctuar rectangular4 . Prezenţa absidiolelor a r s u s ţine aceas tă presupunere.
Cercetînd podul sacri stiei actuale , pe peretele ău de vest
se ob serv ă un timpan semicircula r - tencuit şi z u grăvit în
alb - cu arhivolta marcată clar de pietre dispu se radiar.
Î n lun gul p eretelui sudic, pornirea - rea lizată din piatră a unei b olţi ce de crie timpanul amintit demon s trează existenţa unei sacri stii care, dată fiind factura bolţii , ar putea ti
C·On.teimpoi-a n ă •cu acea·s tă fază din exi s uenţa bisericii (fig. 14 ).
Imaginea acestei basilici trinavate cu absidiole în grosimea zid uril or de est, cu cor p ă tr a t ş i abs id ă se micircul ară,
cu sacristie pe nord ş i lip s ită de turn ar putea fi co mpletată cu sugerarea recon stituirii portalului vestic, ce trebuie
să fi avut În ambraz ura l a r gă o uccesiun e de colonete în
retragere, pentru care ar pleda capitelul de piatr ă, aflat azi
în sacri stie, lu crat numai pe două din cele p atru feţe, sigur
pl asat deasupra unei colo nete, aşa cum indică baza sa ineJ ară5.

Ridicarea turnului În ex tremitatea

ve s tică

a biserici i mar-

che ază a doua fază din e x i s tenţa acesteia, cu co n secinţe im -

portante privi111d ·onganiza.rea spaţii.ală .inueirioa ră şi silueta edjifi_
ciului (f1i.g. 2). A sufel, ultimele .d ouă travci dinspre vest ale bi1seri cii sînt prinse În stru ctura turnului, sp aţi ile libere fiind
astup ate cu piatr ă . Noul turn - înalt de aproape 18 m avea la primele dou ă nivele ziduri deosebit de groase, o bţi
nute prin căptu şire a cu piatră, spre interior , a celor existente. Ca urmare, spaţiul reprezentînd primul său nivel este
se pare cel
foarte restrîn s. Accesul spre nava ce ntral ă origin ar, căc i nu există urme ale modificării z id ăriei - nu
es·t•e În ax, oi devlÎJat ~pre s1.11d, c·eea ce presupune exi·st· enţia,
poate În grosimea perete lui de r ăsă rit, dar mai precis în a
celui nordic, a unei scăr i de acces la primul etaj. O aseme3 Vi rgil Vătaşian u , l storia artei fe1~dale în ţă rile romane, llu c u r eşt i,
1959, vo i. I , p. 58 0: "Peste corul păt ra t (de la D.F., n.n.) provahil după
înlă t1~rarea presttp1tsei abside semicirc1.dare, s-a 1·idicat 1m turn de zid".
4 Merghir1Jdeal, V es ă ud , cf. V. Vătăş i anu, op. cit.

6 Portate cu pr fi!.e asemă nătoare, plasate tot lateral, se găsesc la
bisericile romani ce de la is n ă di oa ra şi Sacadate, acesta din urm ă datat
În jur de 1270 (el'. V, Vătă ş i anu , op. cit., p. 58).
7 Ştefa n Pascu, \I oievodatul Transilv aniei, Du c ureşt i , 1972, p. 261
ş i urm.

~ . 5 Pentru. acest tip d ~ capitel, de o fac w ră foarte : n gr i j i t ă, nu am
gasit analogi i, d eo c am da tă, la bisericile transi lvă nene. Faptul că nu prezint:î p ati nă ş i că mu chiile nu îi sînt erodate ar putea fi a r g u m en ~e :n
favoa rea nefolosirii lui îndelun gate, deci a înc hiderii des tul de tim;rnrii
a portal ului că rui a i-a aparţ inu t.
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modificări de s tructur ă, r ă ma e înscrise cu claritate µe zidurile monumentului an u.a'[ (fig. 3) .
Odată cu construirea turnului de r ăsă rit, absida a fo st
s uprimată, fo stul cor primind un zid estic, eventu al s trăpun s
de o ferea tr ă , deşi lucrul n u pare sigur, întrucît este cunoscu r obiceiul de a obtura fere strele din ax pentru a fi ferite
în momentul că derii lichidelor fierbinţi, lemnelor sau bolovanilor prin gur.ile de aruncare. Unui nou sistem de boltire
par a-i corespunde con solele în sfert de s feră aflate în cele
patru co l ţuri ale spaţiului noului sanctuar (în colţurile ele
nord-est şi sud-est sînt alipite capitelului-con so l ă existent 'in
primele dou ă faze de funqionare a bisericii)B. Inex i s tenţa
în interiorul turnului actual , pe latura sa v e s ti că, a vreunei
urme a a c operişu lui fos tului co r ar putea co ndu ce la presupunerea că, la fortif icare, toa te cele patru z iduri a u fo st
înă lţate din nou, odată cu bolta corului. Pe fiecare l at ur ă
a turnului de piatră au fo st practicate ni şe, marcate de zid ă ri e din cărămidă, în care au fo st rezervate guri de tragere
la nivelele II ş i III , În pereţii de nord , est şi sud şi respectiv
o u şă de acces În peretele de vest, la nivelul II. Uş a are un
ancadrament de piatră ş i co munic ă ~ i as tăz i cu podul bi ericii. Între n~veJ.e se gă seau planşee de liem n ('fig. 3, 15).
Tot dicta te de so lu ţii l e de fortificare sînt amen aj ă rile din
turnul vestic. Es te po sibil ca fo stele ferestre ale turnului, ale
c ă ror urme nu se mai ob ervă dată fi ind zid ă ria destul de
nereg ul ată din piatr ă de la nivelele superioare, să fi fo st
a stupate sau poate parţi al di stru se şi peretele refăcut. Ş i aici
au fo st amenajate nişe întăr ite cu cără mid ă ce puteau adă
posti pe trăgăto ri , prezenţa fere trelor de tragere în t o rm ă
de cheie Întoarsă fiind un indiciu a l unei epoci destul d e
tîrzii pentru acest aspect al turnului, în spre a doua jumă 
ta te a secol ului al XV-lea (fig. 16).
Din motive pe ca re nu le cunoaştem (p oate unele di strugeri provocate de invazii), În aceas tă fază p are a fi fo st
înălţată cu cca 1 m şi nava c entrală, zidurile noi fiind rea,l izate [n cea mai ma,re parte din piatră , căTă mida utii'1:izîndu- s·e d oar la gil1af.ur.ile noiilor ferestre şi J,a eoimişă . Feresnrele
vechi au fo st astup ate cu zid ărie de cără mid ă, o dată cu crearea celm noi. (Viz ibi1le numai din podul greiu a,cce· ihil de deasupra colateraldor, acesnea nu au fost ,rema.i.,cat.e pîn ă acum de
cercetători) . A'oesr,e a d~ n urm ă , ma·i m~ ci deaÎt .ceiJ e iniţiaie, au
deschiderea to t cu a:rc emi,ci1rcular, o vaigă imienţie de utilizare
a arcului frînt citindu-se în profilarea - spre ex terior - a
golului , realizat din dou ă cără mizi puse în un ghi. Dispoziţia noilor fere stre nu o mai repetă pe cea iniţi al ă decît pe
latura de sud, pe nord mulţumindu- se cu dou ă fere stre în
loc de trei (f1iig. 3, 17, 18).
În nava l ateral ă sud , se creează acum - prin ridicarea
unui zid tran versa! - d o u ă compartimente: spre est - destinat În contin uare cultu lui , spre vest - servind po ate neces ităţifor de ap ăra.re (1f:iig. 3).
8

O soluţie des practicară la fortificarea biserici lor din sa1ele săs e ş ti este degajarea parţial ă sau total ă a bazei turnurilor , prin suprim area un or travei din navele laterale. La
Dealul Frum os, aşa cum arătam mai sus, pe latura de nord
s-a renunţat la dou ă travei corespun zînd arcadelor înglobate a1nerioa· În structura t·u.rnufoi (fi·g. 3).
Examinarea detaliilor ce ţin de acea stă fază ridic ă d o u ă
probl eme interesante, strîn s legate Între ele : cea a paramentul ui pictat ou imitarea asizelor de pi a tră fă ţuită ş i oea a
acop eri şului.

În podul de deasupra actualelor nave laterale , pe z idul
fo stei nave centra le ~;i chiar În glaful fere strelor practi cate
În aceas tă fază (fig. 18), pe peretele de vest ş i respectiv de est ce dau În pod - a le celor dou ă turnmj , pe s uprnfaţ.a de deasupra şa rpantei actua le din p o rţiunea ve s tică a navei de
miazăzi şi În podul actualei sacristii , pe zidul turnului de
est, tencuiala a fo st acoperită de un strat de vă ruială cenu şie
pe care au fo st tra ·are cu a lb pan ouri rectan gulare ce imită
ap:i.reiaj ul din piatr ă fă ţuită .
Preze nţ a acesteia contribui e, credem , în chip hotă rîtor ia
rezolva rea problemei fo rmei ş i înclinaţi ilo r învelitorilor
co rp ului bisericii În a ceas tă fază .
Pe peretele de vest a l turnului d e peste co r, s uprafaţa
pi c ta tă delimitează În partea inferio ar ă deschiderea unui acop eri ş cu traseu trapezoidal ce acoperea intrarea în respectivul t'l1rn (Gig. 20). In extriemitat1e a opu să .a p oidului, p e celălalt
turn panourile coboan:ă s1uib n:i1velul bo1ţ ii actual e a n.aivci centrnle ,
ceea ce indi că limped e că în acea s tă zo n ă acoperişu l nu venea
În rn ntact cu zidul (fig . 19). Pa ntde aoope Pi şur il or nav elo r laterale tr,ebuie să fi pornit, oonform u rmei din nava sudiieă de
la oca} m ~nai jos de ni.velul inferior al fo res,r,1-,efor databile în
aceasta faza .
Mai difi,ci,J ă de rew lv.a t par·e pwblem.a aiccesu1lui în Du:rnul de r ăsă rit. Acceptînd forma a coperişului navei centrale,
co mu nicarea Între cele dou ă turnuri aşa cum se face
as tăz i ·- este exclu să , biserica În ace a s tă fază fi ind mai
Înalt:î decît cea actual ă . O soluţie ipoteti că ar fi reprezenta tă de urm ăto rul traseu: nava centrală turnul de vest,
nivelul II - deschidere la acest nivel spre podul navei centra.le, acoperită deci cu un tavan - acest pod rumul
estic.
Împărţind soarta comun ă apr oape tutu ro r bisericilor roma ni ce din sudul Transilvani ei, basili ca de la Dealul Frumos
s uferă la Începutul secolului a l XVI-iea o serie de transform ări gotice, Încheiate probabil în 1522, an în scris în nişa
g;emi1111artă de d ~ais1uipria invră rii din .colţ ul de norid-es·t .aJ 1c· etă
ţ ii . Cele mai importante modificări afectează corpul basilicaJ.
Moda bisericilor hal ă impunea în ă lţ area zidurilor de nord şi
sud ale fo stelor basilici, crearea unui spaţiu interior unitar
prin accentuarea pe vert ica l ă a golurilor dintre stîlpi - ş i
ei în ă lţaţi - uniţi acum prin arce frînte, ridicarea de bolţi
gotice cu nerv uri realizate din c ă ră midă de criind reţele complicate. Biserica de la Dealul Frumos nu face exc epţie ele la
aceasta, numai că îş i p ăs trează structura bas ili cal ă În cadrul
unei sensibile î n ă lţ ă r.i a colatera'.elo.r (f ig. 4, 11).

U n caz imilar mi-:i. fost semn alat la Hă rm a n (jud. Bra şo v) de
Marian a Beldie D umitrache, c:l rei:î îi mul ţ ume sc şi pe această

a rh eo l o~

ca le.

11

Fig. 11. In ă l prea arcade.lor ş i co nstruire a ele
b o l ţi În reţele stelate (faza IV) .
Fig. 12. U rm :t absidi olei pe peretele es tic a l
co la teral ei no rd .
F ig. 13. Arcul trium fa l, cu vede re spre sancLU .H.
1
1t ig. 14. U rm ele b o lţii semicilindri ce a sacri stie,i.

13

~12

14
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l'ig. 15. Turnul de pe,te co r .tragere ( ec. XV).

Fig. 16. Turnu l de vest ge re (sec. XV).

cu guri de

Fig. 17. Fereas tră fozidită apar1inînd basili cii
I - II, anată în podul de de:isupra col::tte r:ilei
sud.

Fig_; 18. fe rea s tră ::tparţinînd basilicii Ill, pl::ts::tLa de asupra celei c::t re f11n qionase în fazele
precedente (fig. 17).

guri de tra-

Fig. 19. L::ttur::t e s ti că a rumului de v.est, :ifl:it5
în pod ul de deasupra navei centrale; p::tr::tmentul
de pi::ttr ă făţujtă eqe imitat În tcncui:ilă pictată ('ec. XV).

Fig. 20. Latura vestică a lllrnului de est - urme
:tle unui acoperiş :interior (azi, în podul de
deasupra navei ce ntrale).

ni şă

ni ~ă cu

concluzii des.tul de con tr.adiclJor.ii bazrate pe 1observaţiile, În
mod inexplicabil trunohi.ate, ale celm oe s-au ocupat de e.I.
Walter Horwanh, i n cunoscuta sa lucra.re despre bisericile
fortificate9, începe pDin a-il combate pe Ph. Phl·ep s car.e preti·ndea că prima parte a oonS'lirncţiei este reprezentată de turnul de V•est căruia, dup ă 1242, i se adaugă biser.ica, ca şi pe
G. HaJava1ns oare .afirma, în 1915, că biseri.c a ar fi fost .iniţial
o ba silică trin.avată lip sită de turn, căreia, În seoofol al
XIV-ilea i-a fos.t adosat turnul de vest, iar ooml a fosit
surpraînăhat primind forma unui al doi.Jea turn. Horw.a:th
de scopm·ă ar.oaideJe .aislluipat•e pe la1turi1e de nord şi sud ale
turnului vestic şi conchide cu dreptate că n1rnul nu .a fost
adosa:t, ci „plasat În interiornl navei centrale" 10 . Conform
cuno1scutel1 r s.ailie părer.j despr·e existenţa mult mai veche a
s aşilor în ac·eastă .regirune, eil plasează Întemeierea oomunei ·la
sfî.rşitul secolului al XI-le.a, observîrud că „populaţia trebuie
să fi fost mtmeroasă dacă a putitt să-şi constrniască o asemenea biserică mare" 11. El presupune că bi erica fu sese distrusă în urma atacurilor tur·ceşni din eooh1l al XV-liea, cî111d
„ pop1,tlaţia mt îşi reconstntieşte cloar biserica, ci o şi transformă într-o cetate mai mare şi mai puternică" 12 • Acestor
transformăiri el [e atribuie constrn irea cerlor două turnuri,
modificările g·oitioe ale biseri.ci.i părînd a da.ta din 1522.
G. Opr•eS'CU datează baisiilica Domanică dup ă invazia tă
tairă . El remarca, că „biserica mai are un turn, cleasitpra
contlui, ceva mai mic, dar încă impozant, care a aparţimtt
probabil chiar bisericii romanice, dar care a primit la ref acere a zidurilor o îmbrăcăminte puternică . . . pînă sus la
clrnmul ele strajă 13. T1urmul veisti·c - a cărei con stmcţie ulte rioară basV!icii prop.riu-zise nu-i s capă este atribuit unei
rnfoceri „că tre 1520" pricinuită de pustiiri1le turce.şti, acesta
Înglobînd „În zidul lui vechea intrare romanică şi o bună
parte clin nava centrală" 14.
Mai contradi c1Jo1rii s!Înt opini·ile pmf. Virgil Vătăşianu.

Tot acum se modifică forestrde. Av1înd în vedere că pericolul .a sed~i1or continua ă ameninţe, fo stele forestire romanăce
de la navele laterale sînt astupate. ele noi, plasate foarte sus,
pentru .a lumi11a spa·ţcÎul sen1si1bi1l mai înalt, desnul de îngusne, poate irniţi.al şi mai Înahe, se t·ermină pxantr-run arc fr.înt ,
dar sînt lipsite de muluri. Probabil comu na nu era uficient
de bogată pentru .a-şi dewra b.iseri1oa cu a111Caidria1mente pretenţ.ioai e din p~atră s culptată (fig. 4, 11). Este as tupat şi portalu'! sudj.c, în l·oic.ul lui f.iirnd des·chis1e ahe dou ă intrairr: un a În extremutavea estJCa .a navei de sud
prin de fiinţarea abs idiolei, cealaltă pe latura de nord, între
două dinne contrafort urile car·e sc andează înoepînd din
aoeastă vr•eme zidurile biseri ci.j. Ambele intrări erau .astfel
ma·i fav.ornbil legate de principaila oale de acces În cetate,
aflată În colţu l de nord-est.
Incinta însăş i, exi tentă cu pr-obabilitate din faza anterio.a:ră, •tirebuie să fi fost cel puţin repar.ară acum şi poaite
1111odifircaită .ca waiseu, dup ă cum 1<1!să a se bănui l1 egăituroa nefuncţi1ona.Jă d.i ntr·e zi.ciul udi c ,i 1tur111ul de sud-vest.
Unor faze u1lteri1oa.re din eXJi1stenţa bisericii le aiparţ in: ferea tr.a ov.ală din axul sa111ctua1rului şi fer.e strde infer.ioare din
nave, pridvoraşul Închis ce protejează intrarea de pe latura de
răsăr:it şi priobaibil actual.a boltă a sanctuaru'lui, ale dr.ei
muchii nu m.aii au nici o legătură cu cele două rînduri de
conso11e .oe trebuie să fi sprijinit nervUtrile din coL RJes taură1·j i
din 1835 ar pute.a să-i fie atniibuite tencruidil.e odor două tu.rmwi, cu imitarea din pictmă a şen.ajelo1r, ca şi ancadr.amentul
de z.idărie, deli cat deoorat, al porţii de 1110.r,d -est, poartă ferecată, mai veche, pe al car.ei canat de lemn este însori1s anllll
1661. în a:ceeaşi w ·eme, pr.i n montarna balcoanelor în na-viele
laterale a fo st distrn ă absidiola no·rdi.că.
Succesiunea faz.evo·r 1prin care a t1~ecut biserica pînă la
dobî11Jdirea .aspectului aclJUal 'este mai 1lesne de reoonstitui:t
l ·aiptic, înoercările de datare - în lip sa oricăirui document
cris car·e să privească lă·caşul de cult ca ataT·e - s1Înit de igur
ipotetice. P,oa te că •O ·ceroerare arheo11ogică şi una de pa·r ament În zone pe11tiru moment insondabile .ar putea oferi da.t·e
suplimentare şi noi posibilităţi de punere În relaţie a elementelor ex istente.
Es te dcswl de c urioasă situaţi.a acestui mon'lltnent, uşor
accesibil şi lesne de cercetat, care a!lă tu ri d 111 ul te a.!te biserici săseşti a fost . tu diat În repetate rîndur·Î si a prileju it

9

Walter I-I rwath, Siebenbiirgischs'âchische

Kirchenbiergen,

Sibiu,

1940, p. 3- 5.

Ibidem.
Ibidem .
12 Ibidem.
13 Geo rge Opre ;cu , Bisericile cetăţi ale saşilor clin Ardeal, Bu cureşti,
1958, p. 51 - 52.
14 Ibidem.
10
11
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lntr-un pnm capi uol trauînd despre .arh~ tectura romanica a
bisericilor din sudul Tran silvaniei el remarcă : „ . .. din vechea
basilică roma nică (din D .F.), au siepravieţuit dispoziţia na'<;elo r laterale cu stîlpii d re ptunghiitlari ,~i pereţii corului. A rcad ele dintre stîlpi sînt opera refa cerilor, la fe l ca şi tu rmtl de pes te
cor şi clopotniţa ziditei În capă tul d e vest al navei centrale.
D ar e imp ortant d e notat că zidurile laterale ale acestei clo potniţe znglo hează cîte d oitcl arcad e ale v echii basilici şi
aici se po t re cunoaşte î n că arbivoltele semicirrnlare rom anice . De oca mdată Însă lip seş te orice reper pentru o d atare mai
amănunţ i tă" 15. inu-un capitol ur mă tor prof. Vă tăş ianu atri buie cla r aceste transfo:rm ă ri unei peri1oade ce S'e Înicheie cu
anu1l 1522 16. D :n punct d e vedere a·l s:stemului defensiv, biseri.c.a ar fac e p arte din catego ri a „simplei a bisericilor-reditit, p revăz ii te rn fo r tificaţii mmiai deam pra coruhti" 17 şi
este inclu să În grupul fo rm a t din rn onumentede de la Netuş (jud. Sibiu), H omorod (jud . Brnş-o v ) , M e.rghindeal, Brniu,
Vesă ud (jllld . Sib iu). Cu uoa te acest ea se a firm ă c ă „În partea
ap usea n ă a navei, a fo st co nstruită , tot acum (În jur de
1520, n. n.), o clop o tniţă masivă, p re văz ută şi ea rn o galerie" . . . . şi că navele laterale din d rept u.! clop o tni ţ·e i au
f ost d esfiinţa te " , 18 aces tui turn nu i se confer ă nici un roil
În fonrificare. Nu se .rem arcă t otuşi că structural ·o bi se·ri că
de acest tip din zo n ă nu funeţi ona fără clopotniţă - exemplele lip site d e c.J.opo~ni.ţ ă p-riopri e bi sericii sfor t•Îrz ii, biseric ile .din acest gmp fii nd consnrui te p r<o babi.l odată cu 111 cinta fo rti fi ca.tă din ale c ărni t urn uri unul î. ş i asuma ş i r· lul
de dop om i ţă (13iertan - jud. Sibiu), CI.ota ş terf, Saschiz (jud.
Mur. eş), B.r ~de ni , B,o z (j ud. Sibiu). Prof. Vă tă·ş ianu a dmite,
de asemenea, ca şi p entru învecin atul Merghindea1l, p osibilitatea ex i stenţei unei abside semicirculare, înl ă turată h fortifi car··::: 19 .
Chiar d a că galeria - Întru totul a sem ă n ă to are cu cea
de la turnul de peste co1r - p are a avea ca de sti.naţi.e preva·
l e ntă ad ăp o s tire a cl0ip otd 1or, faptul că este preva zută cu
sp aţii liber•e Între parapetul ei {'realizat În sistemul Fachw erk)
ş i zidul turnului , sp ec i::d e pentru a run carea de bolovani sau
lemn e, degajat-.ea pe dou ă faruri a bazei turnului ş i amel1'ajiirile defen sive .din ziduril e acestora (ni şe cu guri de trage·re)
î ndreptăţe sc ideea includerii lui În si•stemul de ap ărare, deşi
iniţial, aşa cum a ră tam mai sus fu sese doar o s implă d o-

regelui putînd fi inte rpreta tă şi ca un act de autorira.te
îndrepta t Împoriva ·tendinţelc-r de independenţă ale nobilimii .feud ale care .a r fi putut fol osi arnst;;: turnuri Împ otri va auto rită ţii ce ntrale, co nferindu-le funq ii sim:lare
d onj oandm.
În contexnul îndel1ung·a tuh11i p roces de forr.ifi.care a bisericilior să s eşti din Transi.Jvania, varietatea soluţiilor a·dopta:te
este ui m: to::t r·e, pr•actic fie care monument reprezennînd un
caz aip a!'te, chiar da că , În mar·e, se p ot stabili cîtev·a criterii
generale de transfo rm are a bisericii În reduit. A stfel , crearea
de fonifi c aţţi bipol are - marcînd ext remită ţile bi.seri cilo·r este c urentă. Rezo'ivarea de l.a Dealul Frumos, s ill11ilară cu
cea de la Învecinatul Merghindeal În oeea ce pri ve ş1te ridica rea celor do uă turnuri maisi·v e În cununate ·de drumuri de
s traj ă realizate În tehnica Fa1c hw erk, ş i- a r putea gă s i explic a.ţ ii În f.a cilir.area t· e hnic ă a so luţiei, mult mai le s ni cioa să
decît drumul de s traj ă a1d aiptat pentru fo lo sirea gurilor de
aruncare de-a lungul per~metrului bisericii (c a I.a Cincu, de
exemplu, În a cebş i scaun admin! strnti v) sau de În tă rire spre
exterio r a zidului în ă lţ,ar al oorulu i pentru crearea de nrnş i
culi uri, sO'luţie spec i.fi că alto.r mi cro:wne.
A daptată perf.ect lungim ii re.strînse a ~pa ţiului bi ·eri cii
şi rnrespunzînd probab il şi resurse-lor reduse al l1ocuitorilo r,
s o.Juţia co n venea,
fo rtifi ca ţi a biseric· i propriu-zise fiind
rns ţinută de ridica.rea incint ei p atrulat·ere fl ancrate de turnuri . Faptul că in cinta nu eS'te ·prea l a rgă, ca şi spaţiul
mic al bi 9ericii demo ns trează oonf1·:>r m p ă re rii lui Paul
Niedermayer23 - că în să· ş i oomunitatea nu era prea num emaisă , spaţiul fo rtifi ca t core9punzînd în chip desuul de precis num ă rului de oameni şi cant~tă ţii de bunuri ce trebuiau
ad ăp o s tite În caz de prim ejdie.
Din nou, lip sa d O'curnentelo r oare să dateze p·r·ecis ac ea s tă
fază înde1 amnă la supoz iţi i . 1n linii mari , ea ar pu t:ea fi
pl a s ată crîndva în seJC 0 lul al XV-lea. Totuş i, dup ă părere a
arh. H ermann Fabini24, prezen~a parnmenctului pictat cu
imitaţia de pi atră făţuită restrînge intervalul, pl•asînd posibila fo rtifi care spre mijlocul secolului, aînd acest tip de
apareiaj În cepe să fie mai fre cvent foilo si1t atît la edificiile
de 1cu11t oît şi la ce.le civile. Opin ia ar put·e a fi suis ţi1nută
ş i de f:aiptul că În podul actua l şi în g.eneinail În to1a1te
zonele und e s-a p ăs trat - ace st p arament nu vădeşte urmele
unei îndelungate expuneri la intempe·rii şi ni ci rezugrăviri În
Limp, deci interv alul dimre realiza r.e a lui ş i plais.area sub
un aoope.riş (ale că rui urme se citesc perfect pe z idul vestic
al turnului de est) nu a fo9t prea mare . Guri'1e de trage re
sub fo rm ă de chei e Î nttoar s ă ar pleda pentru a ceeaşi peri oa d ă.
Menţiornaite dej a, enaipele dj,otaite de tra1111s.f.ormă'..11i1 l e ulteri oar e ale bise.ricii nu ridic ă p robleme.
Necesara „diseqie" a monumentului nu ar trebui sa
în-tune·oe impresia de echilibru ş i de expre s i vă realiz are plasti că pe care o ofe ră bi·serica fo rtificată din Dealul Frumos.
Fă ră a fi prea bogată , ea ad ăpo s te ş te tO'tuşi oîteva lucră ri de
artă rem arcabile: un relid cu elemente vegetale, de factură
romanică , Încas.rr.a t În ·OOntraf.o.Ptul din co lţul de sud-est;
un foarte frumo s crucifix din s·eo) lul al XV-lea 25 şi un potir
din acd aiş i veac; un tabern ac o l-ni şă goti·c; ni şte strane,
da1:1a1bile, prin similitudinea moti·v elor şi tehrni1ci,i de lu cru cu
cele de la Bazna şi Biertan (jud. Sibiu) , În primele două
decenii ale secolului al XVI-lea; o remarcabil ă u şă f.ereoată ,
datată 1611, şi un .amvon bame .
Mai reoente sau mai v echi, publicate sau nu, c.er cetările
as1.1pra biseri cii fo rti fica te din D ealul Frumos au avut ca
l"ezultat consta tarna nmhorn din fa1ptele ex:puse. Inoerca;rea
de a le compara şi rn.wbora ar punea fi numai o etiapă din
studiul referitor nu doar la biserica din Dealul Frumos, ale
d rei prob leme - caz sirnptomati1c - p amam rezolvate încă
de acum patru decenii de Walter Horwa th ci asupra
întregii arhitectu ri roman ice din sudul Transilvani.ei În oontex1tul mult m ai larg al fonomenului artistic g·e neral al
vo ievod atului de p este munţi.
1

p o m'. ţ ă.

Pla s ată
fluenţa cu

pe unul dintre afluenţii H îrtibaciului spre conacesta, În apropiere de Agni ta, aşez are a fa ce
parte din grupul celor Întemeiate de coloni ş ti În cea de-a
doua jum ă tate a seco.Jului al XII-lea 20 , ţinînd de prep ozit ura de Sibiu. G u w a tă bibliog·r afi a destul de va stă, problem a lă·c aş uriJ,o r de cult a .aicestior co l1o ni ş ti rnntinuă să
preocupe pe cercetă tori, accept.ată fiind datarea apariţiei
co n s tru cţiil o r de z id ări·e ale sa:ş il1 o·r În primele de.cenii ale
secolului al XlII-lea.
Cu reze rva cuv·e nită davora tă lip sei documentelor
scrise s::iu a rheolog ice şi prin .analogii cu alte monumente de pe va-lea Hîr uiba.ciuilui plia111imetiric şi structura l as e mă n ă to are (Vurp ă r , RD'şi a) datate În jur de
1220-1230, prima hză de ex i s tenţă a basili·cii din D ealul
Frumo s s-ar situa Înainte de inv azia tă ta ră .
In deceniile celei de-a doua jum ă·tă ţi a v1ea'Clllui XIII
se construiesc, pretutindeni În zona di ntre Olt şi Tî.rnava
Mare, basilici trinavate pr.e văz ute cu turnuri-clopotniţă . Sub
i n fluenţa acestora probabil a fos t co mpletată silueta primei
basili·ci rom anice po sibil a fec tată de i11'vad ato ri cu
masivul turn vestic. La num ai 3 km spre sud, la M erghind ea l, În jur de 1260 se con s truieşte o ba silic ă trinav ată cu
turn-clop otniţă d oitat şi cu tribună spre na va centrală, pentru co mitele 1amintit şi documenta r 21 . Cun osnită fiind oererea din 1291 · a regd ui A ndrei III de a se d ă rî rn a fo rtific aţiile bi s·er icilor22, nu esite exclus ca asemenea turnuri s ă fi
av ut şi un rol În a p ă r:ue, mai puţin ca locuri de refu giu
p o'a te, drair sigur folos1ite oa p untc te de ob&erv:aţie. Toitu şi,
fun q ia de loc de refugiu nu trebuie cu to tul ex clu să , cererea
15
16

17
16

19

1

2 1 fo r. Zimmer m::tn n ş i K. We rn er, Urk1md enbuch 'Lur Geschichte der
D eutschen in Siebenbii rgen, T, Sibiu , 1892 , p . 57.
22 Icle111 , p. 174: „Praetera tures siv e castra sit/Je r ecclesiis aedificata
aut locis aliis pro doc1unento constmcta peintus ev ella11 w.r" .
23 Paul Ni edermayer „Die W ehrk irche in S chă n ber g , „Die Woc he" ,

V. Vată ş i a nu , op. cit„ p. 67- 68.
l de111 , p. 580.
Tbidem ,
ldem, p. 578- 579.
l bi de :11.

Sibi u. Ma rtie, 1975.
24 He rrn an n Fabini , Turn11 ri d e patricieni în Sibiu Î11 ev ul mediu,
„IlM J", nr. 1, 1973, p. 43- 53.
25 V. Roth , Die D ent sche K 11nst in Siebenbiirgen. Sibiu
Berlin ,
1934 , p.

20 Th o 111 '1~ N ii ~ l e r , Populaţia 1·o mâ ne ască În sud ul Transilvaniei şi
C<n-acLe ml colo n iză rii săseş ti în seco lele X !l- X li!, „Stu dii ş i cirticole
de isto rie" , 1969 (X IIJ ), p. 181 - 185.
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NOI REZULTATE ALE CERCETĂRII ARHITECTURII DE LEMN ÎN
JUDEŢUL SĂLAJ
IOANA CRISTACHE PANAIT şi arh. MARINEL DAIA - - - - - - - - - - -

(8,85 X 3,60), pledeaz ă perntru datarea În ·sec. al XVI-lea,
a f.rumoas·ei biser.ic,i de lemn ·din Şoimruşeni, aşa cum de
altfel s-a pă strat şi în tradiţi·~s .
Infăţişarea a:ctuală a bisericii de J,emn din Hu sia, tencuită
exteri1or .şi int·e·r ior, constituie 1rezultatul unor 11nportante
intervenţii ce ,i s-au aidus În 1·815 6 •
Î11tscri1indru- se În aiceeaş i form ă de plan ~u cea de la
Şo imuşeni, biseri oa de lemn de la Husia, cacr:e aung,e Împreună
cu traveea aid ăug.a tă În .sec. aJ XIX-lea, În lw11giilmea naosului, dimensiunile de i 1 X 5 m., lasă să se Înllrevad ă că ne
afl ăm de fapt iÎn :faţa unui faca.ş străiv1 e chi, ai d rui pereţi
s l ă biţi de v;eacuri, au primit ca spr.ijin oont1;aforturi de zidă
rie. Arcul tran sversal, cioplit cu „frînghie" .ş i prnfi.le, al
vechiulu·i naois, aparţine si temului decoră rii bolţi•1'0tr , anterior
s·eoo1u1lui al XVIII-lea7. E lementul cel mai imp ortant, pe
car·e 1-am adus pa:rţial la lumină din stratul gms de tencuială, îl oon~tituie .a.noaidramentul u ş ii de intra.re aflat pe
latura de sud. Reprezemair·ea, În partea super : oară a acestuia
a tipulllli „istori c" al -lui IsusB, tiransmire un imp ortant ecou
sculptural meidi1eva:l dînd ancadramentului v.aloaire de unioat 9 •
Imag.i nea lui hu s încaidmtă de un airc ,„În f.rîngh~,e" şi deilirnitată de o linie f.rfo:tă, în,soţită de două p a•sari, rsimbol al
sufletelor mîntui.te, ,se apropie de cea reprezentată pe portalul, din prima fază, al bisericii romano-catolice din Alba
Iulia 10 , portal a că,rni rnr·i,oaisă pr.ez.enţă şi exe,cuţie V. Vătă
ş ianu le atr·ibui.a weunui me şter lombaTd.
Restaurar·ea bise.ricii de lemn din HusÎ:a, car'e va a duce,
desigur, la lumină şi alte elemente preţioase va repune în
legitime drepturi unul dintre cele mai importante exemplare
ale arhitecturii noasllre popul.are.
Biserica de lemn din Poeniţa, atestată de conscripţia lui
Buoov din 1760-1762 11, a fo st înălţ;a•t ă înaint,e de mijl•ocul
sec. ~l XVIII-foa. Prezentînd a.oeea.şi formă de plan, dreptu~1ghml1ară cu absida deicroşată, poligonală cu cinci laturi,
b1s·erica din Poeniţa a:r·e o dopotniţă oe .am inte şte eleganţa
celei de la Şo irnuş eni, făcîndu-ne să ·regretam că a fo s.t acoperită cu tablă. Plas,rica faţa:aei de vest este Întregită de un
pridvor îngust, cu stî,lpi şi umeraşi c,iopiiţi12. După cum menţionează inscripţia de deasupra intrări1i În naos, pictura, ex:pres i1vă ş i Într-o vie nonalinate colori s tică, a fost ex·ec~tată,
ca şi la Şoimuşeni, În anul 186313.

Studiul bi,se1„ici.l0tr de .lemn din judeţul S ăilaj1, Întocmit
cu cin ci ani .în urm ă împreună cu arh. I. Scheletti, prezenta
64 de l ăcaşuri, dintre care ma·i mult de jumallat·e erau rezultal'll! cercetăDilo1r J11oasnr,e. Cu 1Jot num ă,11ul important al biseri1cilior de lemn 1în fiinţă În peisajul Săilajulu!, a1utorii au
însoţit conduzii:le matei<ialului cu conving.ere.a: „că, vor mai
fi p1,1se În valoare şi alte biserici de lemn din Sălaj, astăzi
nernnoscute" 2. Cercetă.tiile .efectuate În anii ·ce au urmat
publi cării acestui material 1aiu prilejuit a:deveriirea oonving1erii
noastre prin aflarea a opt preţioase .lăcaşu~·i de lemn a căwr
pDezentaPe ne-.a preocupat în ma.teria1lul de foţă. Şa se dintre
a,cestea se af:lă înnr-<o ,foumoa să :z;onă de deafor i moloome,
ce tind spre Someş, 1~air celelalte sînt situate pe Valea Brîglezu]ui, la Soilo.m on ş i Be:z;ded.
La adăiposnul unor ·ooipaci, ce-i pmteguie c s emea~a bătrî
neţe, se află biserioa de lemn din Şoimuşeni. De plan dreptun~hiulair, cu absida decwşată poligonală cu cinci la<turi,
faca~ul aire acoperirea interi1oa:ră realizată dintr-un 1lavan
drept la pmna:os, o bo kă 'Semicirculară În n:aos, re.tra să de
la perete pe o bîrnă, ia.r bolta abs~dei, .a semănăuoare, se te.rmin ă pe es.t cu un timpan racordat cu p ereţii p.rintr-10 suprafaţă uşor Snclinaită. Siistie mul acesta î.I rngăsim la majoritatea
celorlalte bi,s·eriâ.
Cu o si1luetă de o rară s upleţe , turn ul cl.opotniţa de
peste pmnao1s, cu file.şa ,înaltă, sporeşte annonia creată de
un a mperi'ş cu pante mari şi per,e.ţii scu1rni, ce 1aibia se ivesc
din boschenelie g.ardului viu. Clopotniţa cu deschideri dreptung;hiul.are, oriig.inară din Podiişul s ome,ş.an, ne .am inte. ş te
turnul clopotniţă al bisericii din Ca:lna (jud. Clruj), datată
de in sc ripţi e în 1671. Săteni•i din Şoimlllşeni p asH·e.ază de spre
bisen·i,ca lor .tradiţia că din Începutur.i a fost Învelită cu
paj.e, tradiţie confirmată de cosomaba ce p ăs trează urmele
sistemuik1i unei aisnfel de învelitOll'i.
Consolde cu ciopJiturii .se prelungesc pînă Ia cea de-a
doua bîrnă de jos, bîrnă dern· ra>tă pe lanma sud cu brîul
„î n frînghie". GonisoJde de la Ş oim\.ltşeni, înt5:lnite şi la
p,o arta Sălajului (jud. Sălaj), Berindu şi Sumunduc (jud.
Cluj) , Iclănzel (jud. Mureiş), sînt dovada unei vechi nradiţii
în executatiea con ~mldor, l1a care s-a Denunţ;ait cu vremea,
dato,rită modifică1rifo,r survenite În dimensiuni:le bisericilor
de .lemn.
Dacă umeraşii , ce daiu forma ·semici,rcul.airă intrării 3 de
pe la,nma sud, amintesc anoadraimentul bisericii ve·chi din al
XV-Iea veac de l1a Lupşa (jud. Alba), decorul cu trei rînduri
de „frînghie" ,îl prefaţează pe cel a l biserici,i, din 1643,
de la Zimbor (Î'ud. Săl.aj)4.
Urmde unei insaripţii, s~p.ate pe o bîrnă ,de pe la•nura
sud, în grafia primei jumătăţi a sec. a.l XVIII-lea, amintes,c
o repara.ţie a lăcaşului, ia.r inscripţia de deasupra int,rării în
nans, se referă numai la pictarea din 1863, dată după ca.re
au fo st tăiate micile ferestre ale l ăcaşului.
Elementele constructive, ca şi faptul că -ne aflăm În
faţa celui mai mic Jăcaş de Iemn
cunoscut pfoă acum

5 . Zon<l a mai pă s trat şi alte biseri ci de lemn din ac elaşi secol, ca
cea din Topli ţa (monument istoric), cf. Kadar Jozsef, Szolnok Doboka
V cm negh;1e monographiaja, VI , Dej, 1904, p. 553.
6 D ată co nsiderată ca moment al înălţării bisericii, cf. Stoica D.
Lază r , S chiţ a m ono g rafică a Sălajului, Şiml e u Silvaniei, 1908, p. 250.
7 Ioana Cristache P anait , Ion Scheletti, Bisericile de lemn din 711d.
Bis triţa - Năsă11d, Comu ni care la sesi unea DMIA, 1974.
8 V. Vătă ş ianu , I sto ria artei europene, vol. I , Ed . Did. ş i Ped„
Bu c., 1967, p. 102.
9 Reprezentarea lui Isus în sculptura ancadramentelor o mai aHăm,
Într- o form ă izolată, pe intradosu] u ş ii de intrare al bisericii de lemn
din B o rzeşti , jud. Maramureş .
10 V. Vătăşianu, Istoria artelor plastice în România, Ed. Meridiane,
vo i. I. Buc., 1968, p. 133- 134, fig. 122.
11 V . Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762,
„A n. lnst. de Ist. Naţ ." , III, C luj, 1926, p. 671.
12 An cadramentul uşii de intrare, de pe vest, are partea superioară
d eco rată cu cioplituri descrescînde, în genu l co nsolelor.
13 Ace la şi an este înscris pe prestolul de piatră, semn că Jăcaşul a
primit atunci mai multe înnoiri.

1 Ioana Cr~stache Panait,
arh. Ion Scheletti, Bisericile de lemn
din Sălaj, „BMI", XL, 1/1971, p. 31 - 40.
2 Ibidem, p. 40.
3 Traditia ancadramentelor cu unier aşi o mai surprindem la biserica
din al XVII-iea veac de la Strugureni (jud. Bistriţa-Năsăud), la biserica Sf. N icolae din Reghin (jud. Mureş), precum şi la poarta veche,
din 1755, a bisericii din Surduc (jud. Cluj).
4 Toana Cristache Panait, arh. Ion Scheletti, op. cit. p . 32, 40.
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Fig. 1, 2, 3. - 13ise rica clin Şoimu~eni: plan,
vedere din ~pre vest ş i detal.iu co nsole
Fig. 4, 5. - Biseri ca din Hu sia: vedere din ~ pre
~ ud -est şi plan
Fig. 6, 7. - Bi seri ca din P o ieniţa : vedere clinpre vest ~i pridvorul
Fig. 8, 9. - Bi erica din olomon: vedere din spre norei-v est şi det:i.liu pi c rnr ă din pr naos
4

-.

2

5

8

3

6

9

https://biblioteca-digitala.ro

•

10
11

·~

~
Fig,. 10. - Bi erica din Turbup
fig. LL - 14. Biserica din Vădure\c: detaliu
ab~id:l, ancadramen t, p lan şi vedere din sp re
nord .
Fig. l 5, 16 - Bi ~e rica din Pi roşa : vedere din~pre ud-vest ş i plan
Fig. 17, 18. Bi eri ca din Bezded: plan ş1
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începutul celui urm ătoT 23 , Înnoirile aduse În sec. XVIII ş i
X IX, nemodiificîndu-i stru ctura24. Pe faţ a da de vest a bisericii regă s im, ca ş i la Po eniţa, un pri3vror, cu St•Î lpi ma siv-i,
ciopliţi cu dibăci1 e25 .
În aprapie·r ea Jiboului, satul T urbuţa se ri s ipeşte la p oale
de dealuri. De la S omeş o potecă te condu ce pî n ă în dîmbul
bisericii de !lemn. De di mensruni mici (10,30 X 4,5 0 m),
modesta consnrueţie .din lemn poartă p este veacuri modelul
s trăvechiului l ăcaş din Villa Olahalis Torbicza 26 , de plan
dreptunghiular, cu aibsida decroşară , p ă trată, form ă de pl an
come rva•tă la ad ăpos tul văil.01 r s ă.l ăjene , ca ş i În cele mai
izolate aşeză.r.i din restul Tr.ansi1vani ei27.
Merită să menţi o n ă m la Tu rb.uţa28 fo rma r:.1ră a rezo lvării bolţii aihanlllui, printr-un se micilindru cu axul p erpendicul ar pe ax ul bohirrii naosului, În felul tratării p rnnaiosului bisericii de schit de la Măn ăs ti o ara, jud. Suceava29.
Bise·rica de la Turbuţa a fos t pi mată În 1816 (după o
in s-cripţie din altar), iar ioonog r:ifi.a ş i redarea in sc ripţii.J.or
În limbile latină, rom ân ă, maghiară ne ind ică drept auooiri
pe zug.ravii de la Fodora (Salaj)3o.
D oa:r biserica d ă ltuită de H or.:a l:i Cizer (a flată astaz1
În Muzeul etnogirafic al Transilvaniei de la H oia, jud. C luj )
const·i tuia pî n ă acum m ăr turia preze nţei o dinioară, pe plaiurile sălăjene 3 1, a tipului de plan înt<Îlnit pe Între,a:ga a ri e
de formare a p oporului rnom iu, a unui dreptunghi cu absida
deeir·oşată po lirgona l ă, avîn d şi panea de a.pus tot poli-

La Solomon, pe Valea Brîglezuh1i, biserica de lemn este
aşezată pe unul clint-re ceile mai Înalte dealuri, ca un pun ct
de s-r rajă a.supra sanului ce se r·i sipeştie pe vale. De plan
dreptunghiula·r cu ab sida decroşară , poligona:lă cu ci nci laturi,
l ăcaş ul din a·l XVIIî-lea veac prezintă unel e particularită ţi În oeea oe prive şte ex·erntarea acoperirii interi1J rului.
Bolta semi.oilindrid a na•osului primeşte o s upn1foă lţa re prin
intermediul a nr·ei bîrne îndinate 14, sugerînd parcă sistemul
de supraîn ă lp..re al bo lţi1lm maramureşene, iar bolta semic ilindri că a a.bside.i se racordează cu pereţii de est pri n
ime:nnediul a pa,trn fî:şii curbe .
Supraînălţarea bolţii contâbuie la 1
rea1lizarea unui frumo s
aooperiş, cu pante mari, deasupra prnnaosului fiind amplasa.tă o oklipo tniţă scund ă, cu foişor şi oo.if.

Ancaidramentul de pe latura -siud es<t·e deoorat, Într-o
veche tndiţie, ou trei chenare de cioplituri geometrice. Dacă
momentul Împodobiri1i cu pict:urră al bisericii, 1845, îl aflam
menţionat În altar, numele zugravului, Io sif Perşo, paroh al
Eloiului, îl presupunem, mai al•es, dup ă deooraiţia Ho rală
pe care ha rni cul zug1rav a presărat-o din belşug Într-un
num ă•r important de Iă,c a1şuri, în răstimp de o jum ă1tate
de veac 15 .
Drum ul I.a Hezded este greu d.: s ::.-:\ h ~. tut, dar cînd ajungi
la troiţa .de hoitair a „ Ră stignirii " şuii că satul es<te aproape
şi că meşteşugul lemnului a fost •O artă p:rin partea locului.
Bi serica de lemn din Bezded a fos,t a:ffată de noi cu
puţin înainte de a se fi impJ·ini1t gîndu1l, prea puţin ascun s
al unor localnici făr ă ·respeot faţă de moşten·irea culturală a
poipon1lui nostru, de a fi dărîmată, d.up ă ce vra fi ga ta
lăcaşul de z id ă rie î nălţat .Ia distanţa de 1 m. Surprindem,
astfd, unul dintre prrooeselie cele mai frecvente ce au dus
la dispariţia multor lăcaşuri de lemn, p m oes penrecut aidoma
ş i cu vechile case româneşti.
Bise•r ica înfăţişează acelaşi plan cu cde anter1im prez·en tate, plan .întîlnit În t;oate zonele ţarii, un dreptunghi ou
absida deo11o·şa•t ă po•ligonală cu cinci laturi 16 .
Gonso1lde ci-oploite în .do uă-trni bîrne masive, acoperişul
de şiţă, pe oo nrurnl bi1serici1i, conferă momvmenitului calită ţi
ar-tisti.oe irndi scurta.bi·1e. Prispa, de pe latura sud, sculptată
cu mo1tive geometrice şi înifiloriată cu cuie de lemn, se ail ă tură
cd or deja ounoisoute de la Brebi, Der ş id:i şi Pă u şa (jud.
Să'laj) 17 . A ncadramentul uşii de intrare de pe latura sud ,
ca şi oel dintre naio1s şi prona1os, deom·ate cu multe ohenare
geome'tr·i·ce, dra·r şi cu vreju 11i de viţă cu struguri, ne îndreaptă
gîndul, prin marea lor as•emăna.re cu anrndramentul de la
Brebi, la i scusiţii meşte,ri Breazu şi Borzan Ionuţ, ale căror
nume au fost săpate , în 1759, În lemnul de la Brebi 18 .
O frumoasă şi intere s antă de co raţie pic tată, din p ăcate
necvuţată de p1oi, Întreg.e.şte v.aloare;i arti sti că a bisericii
din Bezded şi completează, totodată , cunoştinţele desp re
aotiviDartJea urnuia dintir.e cei mai talennaţi zugravi săiăjeni,
fon P1op din Românaşi19 . Scena innitulată sugestiv „Că.rana
şi mo·a rtea", aştemuta pe per"etele de sud a l p mna,osului ,
constituie un manifost social vi.gurns Împotr-iva prinderii la
oaste a românilior de căt•re cătanele austriece. In soripţia de
pe latura de nor·d a naosului, oombora.tă cu cea În scri să pe
vech i1lie i,coane 1Împără teşni20 , aira ta că lăcaşul de lemn din
Bezded a fost •c onstrui't ş i decornt În anii 1754-1 759 21 .
Bis·e.ric.a de lemn din Piro~a, aşezată Într-o z·o nă de
dealuri pe ca.re mai îndlnim .unele din v•e,chile troiţe, înfă 
ţişează planul de veche traaiţie, al unui dreptunghi cu absida
po ligon a.J ă , nedecroşată , cu 1trei laturi. Ca şi celelalte şapte
exem.pla.re, ounioscut·e deja în judeţul Să laj 22 , lăcaşul din
Piroşa este databil în sec al XVII -Iea, cel mai nîrziu la

gon.a l ă 32.

P.rin biserica de la Vădurele, adăugăm o no u ă m ă rturie
din Sălaj, do cument viu ale cărui Începuturi c oboară pînă
În sec al XVI-l•e.a, reram imindu-ne bi.serioa de lemn din
Ceaba (j ud. Cluj), din 1560, mistuită de zidurile bisericii
noi, pe la 194033.
Afi11ma ţia r-eferi.toare h v echimea biserioii din Vă.durele
se Înt,emeiază p e dimensiunile sale (10,00 X 4,85 m), pe
ancadramentul cu umeraş i ş i două ·r<Înduri de c.res tăturri geomet1ri1ce, În genul celui de la Şo.imu şeni, pe brîul „frînghie;'
de pe bîrna a doua de j•os, pe realizare.a console1or ciopline,
ca ş i p.e elementul s trăvechi al golului circular cu trafo r,
de pe latilllra de sud a abs.idei 34 . Ma:i putem aduce În sprrjin
ş i . in s-cripţia, roasă de v·r emi, de pe o bîrnă a pere.telui sud,
din c,a:rie s-a mai putut de.scirfra : „s-au pod (it) această .. .
1708". Dernraţia pic tată, în 1832, la Vădurele Însorie printre zugravii tiiansilvăneni din .al XIX-lea veac şi p e Rus
Mac avei.
In faţa acestei biserici giîndim la mulţimea lăcaşurilo r
de lemn 1care, .s pre deros·ebire de Vădurde, nu a:u mai apuoat
zilele oonservării şi valo.rificării lor. Anume cuvinte aile lui
N. forga, justifioînd in s iste nţel e sale din 1914, pentru ·o
sta ti s tică „pînă la ultima bis ericuţă de sat" , ne stă ruie În
mime; „ . . . străinii se uimesc doar de cîteva biserici văzute
din fugă - aprecia marele istoric - ce ar fi dacă ar avea
naţi.unea întreagă a acestui tezaur"35.
In acest sen s

pledează şi dimensiunile sale de 10,70 X 4 m.
Kadar Jozsef spune că biserica din Piro şa s-a co nstruit În 1868
(cf. op . ci t„ p . 45 7). Inscripţia din 1862 arată că atunci biserica s-a
renovat, fapt ce den otă, În acest caz superficialitatea cercetănlor autorului.
25 Peste vechea pi ctu r ă s-a suprapus o alta nouă, :n 1971.
26 Satul es te atestat sub acest nume în 13 87, cf. Corio lan Suciu,
Dicţionar istoric al localităţilor clin Transilvania, voi. II, Ed. Aca d „
Buc„ 1968, p. 207.
27 Ioana C ristache P anait, Ion Scheletti, op. cit., p. 36 .
26 Ancadramentul bisericii se află astupat cu scînduri.
29 Ioana Cristache Pan ait, a rh. Titu Elian, Bisericile de lemn cliii Moldov a, „ BMI", XLI, 2 1972, p. 51.
30 Lazăr Tocaciu ş i Biro Lajos, de la O rghiz, cf. Ioana Cristache
Pa nai t, arh. Ion Scheletti, op. cit., p. 40.
31 Ioana C ri stache P anait, Ion Scheletti, op. cit., p. 36.
32 Ioana Cris tache Panait, Titu Elian, op. cit ., p. 45 ; Eugenia Greceanu, Tipologia bisericilor ele lemn din zo na ce n t rală a Transilvaniei,
Mon1tmente Isto rice, Studii şi lucrări de restaitrare, Buc., 1969, p. 4041; R adu Creţ eanu , Bisericile de lemn din Muntenia, Ed. Meridiane,
B11c., 1968, p. 11-13.
13 Kadar Jozsef, op. cit., II, Dej, 1900, p. 334; At. P opa, Bise rica
v eche clin Ceaba (jud. Someş), în „An. Com. Mon. Ist. Trans. pe 1929",
C luj, 1930, p. 366-384; Timişoara, 1942, p. 4-5.
34 Element întll nit ş i în arhitectura veche de zid, uneori prezentlnGI
aceleaşi forme; cf. Eugenia G receanu, Influenţa gotică în arhitectttra bisericilor româneşti ele zid din Transilvania, În „S.C.I.A., Arta pla s ti că ",
to m. 18, 1/ 1971 , p. 46- 49.
35 N . Iorga, Ce este un monument istoric, „An. Co m. Mon . Ist.
pc 1914." Buc., 1915, p. 138.
23
24

14 1n Sălaj, la biserica din Ra cîş, s-a mai constatat fo losi rea unui
sistem de î n ă~ţare a b :i l ţ ii naosului, cf. I. C ri stache Panait, arh . Ion
Scheletti, op. cit., p. 40.
15 Toa na
ristache Pan ait, arh . I. Scheletti, op. cit., p. 40. In picturil e pă strate , in scrip ţia îl atestă prima oa ră la Dragu, în 1809.
16 Naosul e>~e acoperit cu o b o lt ă se mi c i l indr ică retrasă pe b:rne ,
ia r bo lta semi c i ! indri că a absid ei, retra să pe supr a l'eţe pl ane, se încheie,
pe latura de est, cu un timp an.
17 Ioana
ri stache Panait, arh. Ion Scheletti, op. cit., p. 39.
16 Ibidem, p. 34- 40. Motivul vrejului cu st ru gur i îl mai regă s im
h ancadra mentul de la Horoatu Cehului din 1747- 1749.
19 l bidem, p. 40.
20 Datate 1759 ş i aşezate la exterior pe perete le sud .
2 1 Kadar Jozse f indi că an ul 178 4, cf. op. cit., voi. II, Dej, 1900,
p . 197- 198; iar Şematismttl ele la Gherla, 1914, p. 75, d:l rn an al
construqiei 1795.
22 bana Cris tac he P anait, arh. Ion Sche!etti, op. cit., p. 36.
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MONUMENTE DE ARHITECTURĂ POPULARĂ DIN NORD-VESTUL
JUDEŢULUI BUZĂU
IOANGODEA,IOANOPRIŞ ~~~~~~~~~~----~----~--

O periegheză etno-i s torică, prilejuiră de cursul de perfecţionare a mu zeografilor n: edievişti, d esfăş urară în prim ăvara

La s fîrşitul secolului al XVIII-lea şi Începutul secolului
al XIX-lea sînt menţionaţi În documente, pe cuprinsul judeţului Buzău, mai· mulţi meşteri şindrilari 8 .
Pînă azi În hotarul satului Bozioru se află locul numit
„D eahtl to citorilor", ceea ce Înseamnă că odată pe acel loc
se confecţionau doage pentru „toc itori ", căzi mari pentru
fructe , sau butoaie.
Satul Ruginoasa (unde biserica de lemn datează din jurul anului 1800) are bogate tradiţii în ce pri veş te executarea şindrilei. Şi azi Încă mai lu crează aici meşteru ] ş indrilar
Bărdăh ane Dumitru, în vîrs tă de 72 de ani 9 .
Bazil Iorgulescu menţiona, Încă În 1892, în aceste sate,
o serie Întreagă de meşteşugari ş i meşteşuguri În legă tură cu
prelucrarea lemnului. La Chiojdu, printre alte industrii cas-

anului 1974 În judeţul Buzălll, zona Chiojdu-Colţi -Bozioru,
ne-a permis urm ă rirea cîtorva monumente de mare valoare
arti s tică şi d oc umentară .

Zona studiata (fig. 1) este s trăbătută de cei trei a flu e nţi
ai rîului Buz ă u: Bîsca Chioj.dului , S.iibiciu ş i B ă lăne asa. Zo na
este marcată de puternice eroziuni cu caracter structural şi
petrografic 1 d a to rită defri şă ril o r masive de p ăduri etectuate
aici cu m ul ţi ani În urmă.
Pe firu l vă il o r ce brăzdează zona de la nord spre sud ,
sînt risipite o mulţime de aşezări, dintre care cîteva s u sc i tă
un interes deosebit ş i prin p ăs trarea aici a unor biserici de
lemn-monumente istorice: Boz ioru de Sus, Bozioru, Văvălu
cile, Scăeni, Nucu, Rîu , Găvanele (toate În comuna Bozioru),
Colţii de Sus, Valea Boului (com. Colţi), P.oe niţele (comuna
Chiojdu), Ruginoasa (comuna Brăeşti).
Comp :u at 1v cu alte zone, bisericile de lemn dintre Bl'sca
Chiojdului ş i Bă l ă nea sa se încadrează în grupa di s tinctă a
bjsericilor clin Buză u2.
Materia primă şi meş te rii lemnari
în trecutul nu prea îndepărtat, cea mai mare parte din
Muntenia era aco perită cu p ă duri. C hiar şi în m ă n oasa
cîmpie de az i se mai p ăs trează pîlcuri din acei vestiţi codri
de o dinioară . Lemnul exista deci din abundenţă în to.ară
această provincie, oferind materialul de construcţie cel mai
ieftin şi cel mai la î ndemîn ă. Cu atît mai mult trebuie accentuată acea s tă realitate În zo nele de dealuri şi În podişul
subca rp atic, din ca re face parte ş i Buz ă ul , zo n ă în care întîl.nim Încă mari suprafeţe Împ ădurite. Mulţ imea l ocuinţe
lor de lemn, din care unele pot fi ocotite în şiru l celor
„mai momtmentale case de lemn din ţara noastră"3, ca şi a
bisericilor de lemn p ăs tra te pîn ă azi, face ca acea stă arie
geografică să p oa tă fi Încadrată Între cele cu mare den sitate a bisericil or de lemn din Muntenia 4 • Întotdeauna aici
„m ateriahtl de bază pentrn vechile constrncţii ţărăneş ti a
fost lemnul, atît pentrn case, cît şi pentrn biserici. El s-a
menţinut însemnat ca proporţie pînă în secolul al XX-Lea" 5 •
Dar nu numai casele şi bisericile erau î nălţate din lemn,
căc i În această parte a ţă rii au existat din totdeauna sate
bine populate care aveau nevoie de tot felul de obiecte ş i
in sta l aţii tehnice ţă ră neşti executate din lemn. Spre exemp lu,
Episcopia de Buză u poseda În secolul al XVIII-lea „m ai
multe pive la Cislău, la Pîrscov şi pe iazul oraşuliti; pe
moşia m-rii Vintilă Vodă f imcţiona una cu două ciocane" 6 •
În fiecare localitate, alteori numai În una, dar care servea şi satele din jur , trebuie să fi existat meşteri lemnari
pricepuţi. N urnele celor mai mulţi dintre aceşti meşteri au
fost şterse de vea;curile de istorje, dar totuşi pe CÎţi va dintre
ci îi cunoaştem din documente. Neîntrecuţi în meşteşugul
prelucră rii lemnului şi a sculptării lui au fo st „Stanciul, N eagul Stanciul, Radu Stanciul şi Balatu, care la 20 iulie 1666
terminaseră de săpat în lemn inscripţia de deasupra uşii din
pronaosul bisericii din Valea Muscelului (Buzău)" 7 .

8 Şt. Olteanu, C-t1n Şerban, op. cit„ p. 323.
9 Satul Ruginoasa, com . Brăeşti, nr. 17. Informaţia la 14 mai
10 Bazil Iorgulesc u, D icţ/cnar geografic, statistic, economic şi

ric al

j ude ţul1ti B 1tz ău, Bu c ureş ti ,

F.ig. 1. -

1 G r. Posea, M. Jelenicz, j11deţ11l Bu ză tt, Bucureşti , Ed . Academiei
R.S.R„ 1971, p. 17.
2 P . Petre;cu, A rhitectura ţă rănească de lemn din Romania, Bucure şti , Ed. Meridiane, 1974 , p. 46.
3 Ibidem, p. 58.
4 Radu C reţe a nu , Bisericile de lemn din Muntenia, Bu c ure şti , Ed.
Meridiane. 1968, p. 6.
s P. Petresc u, Arhitectura, în Arta populară românească, Hu c ur~ şti,
Ed. Aca d . R.S.R„ 1971, p. 76.
6 Ştefa n Olteanu,
onstantin Şe rban, Meş teşugurile din Ţara !<omânească şi Moldova în ev nl mediu, Bucure şti , Ed. Ac:td. R.S .R„ 1969,
p. 257.
7 Ibidem, p. 139; ln l egătură cu acei meşteri ş i pi_:;an ia ~esp.ectivă
a bi se ricii din Mu scelul Cără măn eşt i , bi seri că ce se p:tstreaza ş 1 all ,
Radu C reţe:t nu , în op. cit„ p . 33, indi că urm ăto rii m eşte ri: „ . .. l{u eac
(?) Stanciu!, Neagu I, Radu!, Stanul , Boia tu . .. ".
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1892, p. 160.

In c:idrarea zo n ală a bisericilor de lemn

1974.

isto-

acestor sate , adeseori cu mijloace materiale mai mult decît
modeste, reu şea u să con strui ască case ş i bi serici ca re să dureze cît mai mult, unele din acestea p ăstrîn du -se ş i azi ca
martori î ntru acest secular meşteşug de a con strui frumos ş i
tra1 n1 c.

r ehnici

de constrncţ"ie

Tehnicile de con trucţie ÎntÎ]nite la bi sericile de lemn din
zo n ă nu diferă d e ce le întîlnite la l ăcaşurile de cult simila re r ăspîndite pe cuprin su] Întregii ţă ri. Teme lia bisericii
este făc ută dintr- un şir de bolovani de rîu sau de carieră,
fă r ă mortar, peste care -a fi xat talpa g r a să a edificiului.
Aproape Întotdeaun a talpa a fost co nfecţio n a tă din lemn de
gorun sau de tejar. Cu ocazia renovăril o r ulterioare, la încep utul veacului nostru , localnicii a u ad optat si ternu l leg<l.tu.r.ii boiovanilor din fondaţie ou ceamu~·, iar nou de tot , cu
mo rtar sau chiar ciment.
C ununile de bîrne o rizontale, prin se la capete În sistemul cheoto rilo r „ rom â ne şt i " de tipul „co ad ă d e rînduni că" ,
comp un pereţii bi sericilor (fi g. 2).
!n trecut aproape toate mon um entele de lemn din :z.o nă
avea u pereţii cu bîrne aparente, fă ră tenc ui al ă. Odată cu
sfîrş itul secolului al XIX-lea î n cele mai multe sa te s-a
ad optat sistemul acoperirii p e reţil or exter ior i cu scînduri de
brad bătu.te pe vertical ă , un a lîngă alta, iar la inter tiţii
s-a u fixat şipci din acelaşi materi al lemn os (fig. 3). E ste evident că a tfel d e „î nvelitori" exterioare ale pereţilor a u t o t
făc ute din nevoi funqi on ale (p entru a evita c urenţii de aer
care circulau În interior d ato ri tă golurilor ivite între bîrnele
aparen te ale pereţilor. Soluţia ad optată este Însă total inestetică, diminuînd cu m u I t valoarea arti s ti că a fiecă rui monument în pa.rne. Ori.cum, re s t a u rări le viiware ale a·c estor monumente vo r trebui să a ib ă În vedere necesitatea de a reda
Fig. 2 d e Sus

Detaliu de îmbinare a bîrne lo r l:i ab id:t bi ~eri c ii din l301i or,u

nice se airată că, prelurcr.ar<ea scîndurilor adu ce „oarecare beneficii locuitorilor" 10. Î n localitate se a fl a u 7 mori de apă,
1 pivă, 5 fierăisir-raie. Dint're meseeiaşi extragem din lucrarea
aminti tă: „ . . . 11 lemnari, 5 tîmplari, 7 Jier ari, 17 rotari,
9 br-ttnari .. ." 11 . In localitatea Co lţi se menţionează : „ ... 4
mori de apă Bîsca, 2 pe valea Colţilor, 1 pe Valea Boitliti,
1 pivă, 3 fierăstraie . .. 12. intre meseriile l ocalită ţ1ii Co lţi se
remarcă: „ ... 2 lemnari, 1 tîmplar, 4 rotari şi 2 fierari; s-ar

put ea nota şi cîţiva locuitori care se ornpă excl1.1siv cu căr.e
tarea chihlimbantlui" 13.
Venind parcă să Î ntă rea scă ce le a ră tate anterior În l egă
tură c u toponimia de p e fosta m oş ie din localitatea Bozioru ,
Iorgule cu su bliniază î n legă tura cu aceas tă aşezare că:
„ ... mai cu seamă se !iterează bine bittoaie cit doage ele mt-

iele [?] pentru ţitică. Are 8 mori, lin care 3 ale statitlui„. " 14 •
La Bozioru, Înt rem arcaţ i , de asemenea, multi rne, teri ă
teşti printre care: „3 fierari, 12 lemnari, 24 butnari, 4 rotari, 1 zidar . . ."15.
I n cătunul Valea Bo ului (corn. Co lţi ) se p oate vedea şi
azi o foarte frumoasă casă 16 lu crată la î ncep utul secolului
!XX de către un vellt'Ît meşter lem nar din satul Figureşt i , pe
nume Pandele Nedelcu, meşter care lu cra prin mai multe sate
din ju r.
Că sîntem Într-o zonă cu î nd elungate tra diţii În ce priveşte prelucrarea lemnului ne-o dovedesc şi foarte multele
practici şi obiceiuri legate de acest material, unele din aceste
practici denotînd o experienţă sec ul a ră 1 7.
A vînd aceste cunoştinţe practice, verifi cate de altfel de
ştiinţa mode rn ă şi aplicate în industria fore s tier ă, locuitorii

Fig. J. -

Bise ri ca din Valea 13o ului , perete le exte rior aco perit cu şip c i .

lăcaş uri l o.r înfăţişarea lor iniţială, atÎt de plăcută şi de caracteri s tică sp aţ iului geografic românesc .

Prin aceeaş i nevo ie a protejării tălpii co n s tru cţiei de acţi un ea ap ei căz ute de pe acope ri ş se ju stifică şi o a ltă practi că întîlnită În zona de ca re ne oc upa m este vorba d e
adoptarea unei sprîncene de şindrilă care î nconjură întreg
edificiul (exem plu biserica de lem n din Colţii de Sus) . Sprîn-

ceana aceast a

11

Ibidem.
12 Ibidem. p. 190.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 74.
1s Tbide111, p. 55 .
16 Apar~in î n d lui Anton G. Ion , nr . 297.
17 Inf. Vasile I. C. Nicolae, n. 1933 , satu l Aluni ~. co m. Colţi,
nr. 54: „Lemnul bun pentrn constmcţi.e iut era bine să-l tai. ziceau
bătrînii, pe btnă plină, adică rotundă, căci făcea carii repede şi casa nu
dltTa". Lemnul de casă nu trebuie tăiat atun ci „cînd se 2nvirteşte
!temea" , a di că atunci „cînd da frunza ", căci „are mrtltă zeamă, face

e comp une din unul sa u d o u ă şiruri de ş in 
d easupra tă lpii , pe peretele co n stru c ţiei,

dril ă fixate puţin

carii şi putrezeşte repede". Lemnul „se taie Cit mult !11ai11te de a cla 1111tgurii" sa u „clitvă ~e /mn za era împlini.tă". Le mnul „rn sevă mult ă face
carii şi. nrt-i Imn nici ele casă nici. ele lucrn". Sau cea mai bună lună
pcmru t ă i at lemnu l de co n<truqie era aceea '. n care "mîzga era încheiat ă" căci a tun ci „lemnul d111 casă nit cărea", nu răc ea ca rii. „ Dacă
peretele era lipit carii se făceau mai repede şi casa dura mai puţin" .
JnL Br :uoş in Gavri l ă , n. 1893, Co l1ii de
us, nr. 297, ca m . Co lţi.
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Fi g. 12. -

de verticala peretelui astfel ca apa căz ută
bisericii să fie cît mai dep arte aruncată de

'f

Şm

substruqia biserici i. Aceasta sp rîncea nă are acelaşi rol cu
de ap ă" Întîlnite în Bihor18,
La bisericile din zo n ă, adeseori fundaţia atin ge înălţi mea
de peste un metru deasupra solului, spre p anta din pre deal.
Pe de al ră parte soluri le din zonă sî nt destul de instab ile
mai ales În condiţii de precipitaţii ab undente. Toate acestea
au du s la că utarea un or so lu ţii tehnice care să diminueze
cît mai mult efectele nefaste ale cal amită ţilor - , de aici
probabil şi s oluţia ad optată spre protejarea cît mai b un ă a
locu lui pe care era am plasat mo numentul chiar d acă talpa
era groa să (aj un gînd pîn ă la 70 cm) şi pereţ\ii de aseme nea
(circa 30-40 cm în medie).
La unele biserici de lemn, dup ă cum vom vedea În capito lul referitor la tipologia planimetrică, bîrnele de la navă
se conrtinuă de la exnremj.uatea vesnidî a pronaosului pîn ă h
„aruncă toarele

Bi se rica din Bozioru de Sus

18 I. Gode:i., Monwnente de a rhitectu ră
R0111finiei , vol. I, Oradea, 1972, p. 16.

T'ig. 13. -
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11 i ~e ri rn

din

o lţii

de Sus

populară

din 11ord-vestttl

Fig. 14. -

Clopotnip bi ericii din Ruginoasa

Fig. 15. -

co lţul

de sud-est al încă.perii naosului şi chiar în d11eiptul absidei, În cazul celor nedecroşate.
Toate l ăcaşurile din zon ă au portalul pe latura ve s tică
a construcţiei. Cea mai veche bi serică de lemn pă s trată în
Ţara Rom aneas că este tot în judeţul Buză u (Muscel 1666).
Radu Creţea.nu s ubliniaz ă că iniţial acest lăcaş a avut, întocmai ca şi casele ţărăneşti, uşa pe latura sudic ă, s trămutată
apoi pe cea vesrică 19 . Pentru realizarea. portalului, peretele
era s trăpun , necesitînd prezenţa celor doi „usciori" verticali, care marchează uşa. Bîrnele orizontale ale peretelui de
vest se prind de aceşti stîlpi verticali ,,În cep uri".
În cadrul ferestrelor şi la bisericile de lemn din zonă
întîlnim aceeaşi caracteris tică general prezentă la bisericile
de lemn din Întreaga ţară - tăierea parţială a dou ă bîrne
alăturate În a.şa fel ca stabilitatea bîrnelor în perete să nu
19

R.

Fig. 16. -

C reţea nu,

fie l ă bită cu n11mc. De altfel, aceste deschideri sînt destul
de puţine la fiecare monument din cele am intite şi de dimensiuni cît se p a.te de redu se.
Fig. 17. -

op. cit., p. 10, 33.

Biseri ca din

Bi erica din Scăeni

P oe niţele
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Bise rica din Ru ginoasa

Planimetria bisericilor ele lemn clin zonă .
Analizînd tipurile ş i variantele planimetrice ale acestor
biserici de lemn se pot distinge patru grupe deosebite iar în
cadrul acestora una, dou ă sau mai multe variante.
I. Grupa prim ă o formează acele c on s trucţii în care o
nav ă dreptunghiulară se În cheie spre r ăsărit cu o a b sidă p oligonală nedecroşată . O variantă se di stinge prin prezenţa
absidei cu cinci laturi (Valea Boului, Nucu). ln varianta a
doua se pot încadra bisericile de lemn cu 7 laturi la ab s id ă
(Bozioru de Sus, Ruginoasa, Colţii de Sus). Tipul plan.imetric I este considerat cel mai apropiat de planul casei ţă
răne ş ti tradiţionale de care de fapt nu se deo s ebeşte decît
prin prez enţa ab sidei. Se Întî lneşte fo arte frec vent şi în
Tra nsilvania 2D. În T a ra Româ nea scă este răspîndit mai ales
În p ă rţile de est şi a ş a cum remarcă Radu Creţeanu, „rn
precădere În jucleţvd Buzăit (530fo )21 (fig. 4-8).
II. Este înd eobşte rec un osc ută ev o luţia planimetri că a bisericilo r de lemn - În sen sul c ă acestea s-au î ndep ă rtat din
ce În ce mai mult de planul casei ţă răneşti pe m ă s ur ă ce
înaintă m În timp - de la tipurile simple, originare, spre cele
mai complicate. O etap ă În acest drum evolutiv este şi apar iţi a l ăc aş uril o r cu ab side de c roşare în raport cu pl anul
dreptunghiul1a r al navei. În loca lită ţile cercetate se întîlnesc
dou ă astfel de con strucţii eclesiastice (Rîu, Gă vanele) , fo arte
a semănă toare Între ele cu toate că prima datează din a nul
1 /84 iar cea de a doua de abia din 1803. Deosebirea co ns tă
În faptul că În timp ce la G ăv a nel e întîlnim ş i dou ă mici
Încăperi alăturate absidei care au rol de proscomidie ş i d :aconicon, la biserica din Rîu nu exi s tă decît o proscomidie
(fig. 9-10).
III. Construine la di,forenţă ,de un :in ( Scă enj - 1831, V ăvă
lucile - 1832), dou ă biserici din aceas tă z on ă vin ca noi
argum ente ale diver s ită ţii în unitate a c o n s trucţiilor eclesiastice de l,e mn .rom â neş ti. Garncteri,snica acestui tip pl1a nimetri'c
e·~te dată de !lărgirea pronaosului foţă de naos. Diferenţa Între
cde do uă monumente co nstă În decroş ul absidei constatat la

d o u ă ţă ri româ ne s-au amplificat
ş i odată cu ele interferenţele.

Într-un plan dreptunghiul ar, alun git, de tipu] bisericii de
la Nucu, ar fi fo st mai norm al să Întîlnim b o lţi semi cilindrice longitudinale, cel puţin În cazul nao sului. în realitate ,
cons trucţia are la ab sid ă doar o scund ă ş i îngu s tă bo l t ă
semici lindri că

tran sver s al ă

( clar ă

influenţ ă

moldovenea scă),

în res t spaţiul fiind acoperit cu un tav an drept de scînduri.
I3olta o c togonală, pe nervuri , a nao sului se deose beş te p rea
puţin de bolta bisericii din Gol go f ta (Vaslui)2 6. T ot 0 astfel
de boltă central ă , pe nervuri, s_ Întîln eş te ş i la cea mai veche
bi seric ă de lemn cercetată de noi Rîu, 1784 (Fi g. 9).
La biserica de lemn din Valea Boului, de plan dreptunghiular, foarte alungit, absid a şi tinda au tavan drept naosul fiind În schin1b acoperit numai p e o po rţiune cu o 'foarte
intere s antă boltă În fo r m ă de cruce, cu s upraJeţele u şo r
curbate delimitate de nervuri (fi g. 5).
La Bozioru de Sus, bolta semi c ilindric ă a naosului se raco rdea ză . peret7lu_i vestic al în căperii prin
cin ci s uprafeţe
curbate. ln absida, tavanul este :isoc iat cu o p o rţiune b o ltită
semicilindric tran sversal (fig. 6 ).
în general, la bisericile de lemn din zo n ă întî lnim la
pronaos un tavan drept de scînduri de brad. Biserica din
Rugin oasa are la pronaos, pe o mi că p o rţiune o boltă semicilindrică situată pe axul lon gitudinal al bise;·icii , boltire cc
se întîlneşte , exact cu a ceeaş i deschidere si la fel o rientată
şi . În caz ul absidei monumentului (fig. 7)'. U n exemplu sirmlar se con s tată şi la biserica din Co lţii de Sus, numai că
în cazul acestei con. trucţ~i intervine o p articularitate di stinctă pri vinci boltirea naosului , căc i bolta acestei în căperi se
racordează tîmplei şi peretelui vestic prin cîte dou ă sem i ·
calote. In podul bisericii din Co lţii de Sus se pot observa
arcurile care menţin stabilitatea bolţii (fig. 8) .
Cele mai vechi dintre bisericile păs trate în zon ă (Ruginoasa, Bozioru de Sus şi Colţii de Sus) au un ac operiş uni c
pentru _întreg edificiul, iar în partea ve s tică , deasupra pronao sulm, un turnuleţ fără rost funcţional, căci în toate cazurile sJopotele . sî1~t v ad ă po s tite înt;·-o c on s trucţie specială, separata de b1senca (fig. 14). Sistemul acesta de bi serică,
cu turnul pe partea de vest, trebuie să fi fo st probabil adoptat În veacul al XVIII-lea poate ca urmare a influenţelor
n:an~·ih:ă1~en~. D~ aţJria mai .tîrz.i.~ au ap~rut ~unrnrile deasUipra
f1~c~re~ mc.apen ş1 une?n ch ~ar doua alaturate (Mu scelul
Caramaneşt1). În acest dm urma caz turnul de deasupra naosului este mai Înalt În raport cu celelalte.

Vă v ă lucile.
R. Creţeanu Încadrea ză

aceste biserici În „tipNl dreptitnghivtlar comp;is"22. Faptul c ă astfel de con s trucţii au pronaosul l~îrg it îl face pe autorul amintit s ă tragă concluzia că
tipul acesta planimetric poate fi considerat „ca 1-1n v echi ·tip
a1-1tohton clin Ţara Românească, aproape clispăr1-1t În Oltenia,
clar În că bine reprezentat în ţin1-1turile v es t-centrale ale 'M imteniei"23 . În caz ul monumentel or noastre acoperirea încăpe
rilor cu bolţi semicirculare este Încă un argument care confirm ă ipotezele autorului citat.
IV. În s fîrşit, al patrulea tip planimetric este reprezentat de lăcaşul de la Poeniţele (corn. Chiojdu), unde
planul nrefilat den o tă o inrnnte9tabilă influenţă prov·en.ită din
Moldova, de unde planul se pare că s-a răspîndit mai mult
spre părţile sudice la Începutul secolului al XIX-lea 24 •
În concluz·ia prezentă1rii planimetriei acestor l ăc aşmi trebuie spus că, În e s enţă, bise·ricile buzoiene s·e integrea ză a.rmonios pe făgaşul puternicei „unităţi a plamtlvti bisericilor de
lemn româneşti " aşa cum sublinia Într-o recentă lucrare Paul
Petrescu 25 .
Ele vaţia

de la un deceniu la altul

Elementele ele decor
Nu s-ar putea spun e că bisericile de lemn ce au format
obiectul studiului de faţă exce l ează în ceea ce priveşte diversitatea motivelo r ornamentale sau realiza rea execepţi o nală
sub aspect artisti c a acestora.
EJ,e anmg În pri.mul rînd atenţia cercetătorului sau iubito ··
rului de frumo s prin ineditul volumetric. Sînt con s trucţii nu
prea mari, foarte puţin deosebite ca prop o rţii de o cas ă oarecare din zon ă . Doar turnurile vin s ă delimiteze în vatra
satului l ă caşul de cult faţă de casa ţărănească .
Aminteam mai sus de a oei ve s tiţi me şteri cioplito.r.i în lemn
con s emnaţi În pisania de la 1666 din biserica de lemn a satul1ui Mu scel, care dec.or·ează cu sculpturi ancadramentul uşii de intrare În lăcarş . Dar oele din satele amintite
mai sus nu se remarcă prin astfel de elemente decorative ,
a_ncadramentele uşilor fiind simple, fără ornamente, la fel ca
ş1 cele de la ferestre.
. T ;1rm~rile sînt ~ cun?e (?e plan păt_rat) şi se încheie de
ob1ce1 prmtr-un c01f piramidal. Turnurile de la bisericile de
lemn mai recente sînt adeseori de plan ocrogonal cu terminaţi~ni ~n formă de cupolă, maj.orit~tea fiind acoperite cu tabla (fig. 15) . Baza acestor turnun nu are ornamente traforate aşa cum se Întîlnesc, spre exemplu, la bisericile de lemn

(Sistemul ele acoperire)

Dacă, aşa cum am v ăzut mai sus, bisericile de lemn din
zonă

se Încadre nă din pun ct de vedere planimetric într-un
tip de biserică de lemn specific muntene sc, sub aspectul rezolvărilor elev aţiei se con s tată cu mai mare certitudine o
serie de asemă nări cu monumentele din Moldova. Este adevăriat că acesne lăcaşuri sînt relativ tîrzii încît putem
numai pPe·supune că trebui,e s ă fi existat înainte variante foarte apropiate de modelele arhaice, şi chiar
În a1cele perioa de de dincofo de veacul al XVIII-iea, în condiţiile unor intense schimburi comerciale Între cele două ţări
surori, nici nu poate fi vorba de o negare a influenţelor directe realizane Într-o parte şi cealaltă. Legăturile dintre cele

tran s ilvănene.

Bu z ăul a fo st În permanenţ ă o zon ă de contact între cele
trei ţa ri rom â ne surori. Este fire sc ca în acea s tă vatră etn og rafic ă să se fi ropit o serie de elemente p ă trun s e din cele
trei direcţii principale. La biserica de lemn din Ruginoasa si
la Colţi de exemplu, se observă o uşoară prelun gire a pan'telor laterale ale a c operişurilor care în general sînt destul
de scunde 27 Aces te prelungiri uşoare au avut în primul rînd

C f. T. Godea, Mo numellte de arhitec tură p o p ula ră din nord-vestul României, voi. II, Oradea, 1974; Al. Avram , I. Godea, Monum ente
istorice din Ţara Criş u ri/o r, Ed. Meridi ane, 1975.
2 1 R. Creţeanu , op. cit ., p. 11 .
22 fbide m, p. 15.
23 Ibidem, p. 13.
2 4 Ioa na Cri , tache P anait, Ti tu Eli an, Bise ricile de lemn din Moldova, „B.M.I .«, XLI, 2/1970, p . 39 şi urm .
25 P. Petrescu, Arhitectura ţă ră ne a scă ele lemn din lfom ania . ..
p. 47 ; Idem , Arta populară , În lstoria Artelor Plastice în Romania ,
Bucureşti, Ed. Meridiane, 1968, p . 13 .
20

26
27

C f. I. Cri stache Pan ait, T. E li an , op. cit. , p. 57.
P. Petrescu, Arhitectura ţără n ească de lem n

p. 47.
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funcţional să adă p os tească sub s treaşina mai largă
Încăperi adiacente construeţiei. P aralel cu acest aspect funcţional, trebuie remarcat deop o tri vă ş i efectul decorativ inconte tabil pe care-l degaj ă ast fel de rezo l vări ale acop eriş ului. Este o însuşire care conferă acestor lăcaş uri o puterni că personalitate. Acoperi şul acesta, u şo r răsfrînt, nu este
o ca racteri stic ă a Bu zăului deoarece el se î ntî lne ş te , sp re
exemplu , şi la bisericile de lemn din Moldova, În foarte multe

Biserica de lemn din Găvanele a fo st pictata in anul
1810 „de mine cel m ai mic şi mai prost între zttgravi Gavril
utgravrt", cum se arată În pisania bisericii respective.
Biser ica din Scăeni a fo st terminată de pictat la 8 seprem brie 18 31.
A tît ca realizare art i s tică cît şi d oc umentar ă nici una din
aceste biserici de lemn nu are o pictură demnă de un interes deosebit. în schimb icoanele pe lemn p ăstrate la aceste
bi serici, care nu pot fi d atate decît cu mare aproximaţie
datorită mai ales a stăr ii lor de u zură destul .de avans a tă, prezintă un real interes etnografic.
D atarea monttmentelor.
C ea mai veche dintre bisericile de lemn din această zonă
este monumentul de la Bozio ru de Sus. Radu Creţeam1 arată
ca biserica de lemn a fost con s truită în anul 1793.
Nu ne sînt cunoscute preci zările În legătură cu data menţi o n a tă . Trebuie ară tat În să că lîngă actuala biseric ă de lemn,
la CÎţiva pa ş i doar, se află o cruce de piatră înegrită de
vreme, pe care se poate citi: „Aici a fos t sfînta masă a bisericii celei vechi pînă În anul 177 4. Aceas tă cruce s-a ridica t de Ion !li'! Toader şi s oţia sa Mărie la 1824, iulie 9".
Î.n cazul acesta se pare că actuala bi serică de lemn din Bozioru de Sus datează (deci) de la anul 1774, evident cu unele
mo difi cări ulterioare. Analizînd cu a te nţie monumentul, se
observa cu u ş urinţă că iniţial co n s trucţia era mai mică. La
o dată ne c un osc ut ă (probabil 1793 ?) peretele de sp ărţitor
dintre naos ş1i pron aos a fost depl asat mai spre apus iar peretele vestic al pronaosului la fel. Locurile vechilor îmbinări
de bîrne la per.erele d espă rţito.r dintre pronaos ş i naos se
poate consta ta cu u şurinţă.
Biserica de lemn din satul Rîu datează după R. Creţeanu din anul 1784. Starea monumentului, elementele de
tehnica const ru c ţiei şi elevaţia co nfirm ă datarea.
În biserica de lemn din satul Ruginoasa se află o inscripţie de unde rezultă urm ăto arele : „Această sfîn.tă biserică s-a
fărn t În amtl mîntt4irii 1758. Fiind domnitor al Ţării Contantin A lexandru I psilanti iar episco p al Buzăului Constandie. Fârnt-s-ait prin osîrdia D-lor jupan Năstase şi fratele
D-hti Dancit-t. I ar acum În acest an 1914 s-att tăvănit şi căp
tttşit p e re ţii înăuntru vopsindu-se pes te tot cu cheltuiala şi
osîrdia D-lor Stoica S. M întesrn 01 soţ'ia sa R ealita . .. " .
Dacă auto rul ştia precis numele domnitorului sub care s-a
î n ă lţat biserica aceast a În seamnă că anul „ 1758" indicat de
manu scriptor este complet eronat, acesta domnind cu mult
mai tîrziu. La 1758 era Înt<r-adevăr un domnitor cu numele
de Constantin Mavrocord at (8.II.1756 - august 1758). Pisania fiind gre şită biserica poate fi datată În cea de a doua
j um ăta te a secolului al XVIII-lea35.
Din moment ce a fost pictată În anul 1803 probabil ca
biserica de lem n din Găvanele era terminată Înainte de
acea s tă dată sau poate tocmai atunci.
Biseri ca de lemn din Co lţii de Sus poate fi datată la
s fîrşitul secolului al XVIII-lea.
Bise,rica de lemn din c ătunul Valea Boului a fo st, confo rm tradiţiei orale p ă strate În localitate, adusă la s fîrş;i:ul
"ecolului al XIX-lea din satul învecinat Colţi.

un rost

exemple. În Transilvania, pro cedeul nu este consemnat. De
altfel ce rcetă torul Paul Petrescu ara tă că „acest elem ent
prezent în vestul z onei există aici la multe exemplare, amintind În feht l acesta apropierea M oldovei"2B.
Preze nţ a turnului În partea ve stic ă a construcţiei, deasupra tind ei (la exemplarele mai vechi un singur turn) nu
este exclus a se d atora unor interfe renţe cu realităţile trans il vă nene.

Toate bisericile de lemn clin zonă au fo st iniţial acoperite (ca de altfel ş i cele de zid) cu ş indrilă 29 , prin sistemul
,,În so lzi de pe ş te"30.
Sculpturi şi c re s tă turi În lemn de mai mare interes arti stic se Întîlnesc mai ales În cazul prispelor de ~e la~urile
vestice ale un or monumente. U neori aceste prispe smt captusite cu scînduri de brad de jur Împrejur (încăperea se cheamă
în .cazul a.ces·t a „~Ion " ), aheori p rispele sînt m ă•rgiini1te de
stîlpi foa rte frumo s orn ame ntaţi prin crestare ş i sculptare.
Deseo ri stîlpii sînt fu siformi (N1:1cu) sau cu p ro filuri diferite
(Co l ţ ii de Sus). Bîrna o ri zo ntal ă de la pri sp ă a cununii este
la bise,r·icj!.e de lemn din Nucu şi Colţii de Sus o rn ame ntată
cu cre s tături geometrice executate cu barda sau cu fierăstrăul.
Consolele proeminente Întîlnite la bisericile de lemn din
Bihor sau Mairamurieş şi Să laj, de pild ă, nu se întîlnesc în
nord-v.estul judeţului Buzău (dedt .într-o linie sim pl ă) , au ai1ci
retrageri în t rept•e 1suooesive, spre o bază În ge nul celor întîlni te la biserica de lemn din satul Bozioru de Sus (fig. 12) .
N ici elementele de deco r sculptat ale interiorului nu sînt
prea bogate, doar tîmpla este uneori de corată cu scînduri
or izontale traforate. în schimb se găsesc admirabile piese
scu1lipta;te şi cresuate în inventa rul obiectelor de cult: sfe ş
nice, poli ca ndre, farfurii de lemn etc. O pie să cu totul remarcabilă este Iad a de fag, datînd de la mijlocul veacului al
X IX-iea, în care se păstrau lumîn ările, la vechea bi s e ri c ă de
lem n din satul Co lţii de Sus, azi p ăs trată În noua biserică
de lem n a satului. Lada re spe c tivă este cresta tă cu horjul pe
toate s uprafeţele vizibile exact cum sî nt toate aoeste admirabile l ăzi de zestr•e, numi te „ tronuri ", ce se găse.sc încă din
belş u g În această lo calitate3 1•
Toate bisericile de lemn din zo n ă sînt pictate În interior. La unele, pictura d a te ază de la sfîrşitul secolului al
XVIII -ie a fă ră a se ş ti cine este autorul zu grăvelii. Dar în
zona Buză ului sînt me nţi o n a ţi zugravi de biserici Încă în
veacul al XVIII-iea, precum „popa Ni colae, Drago mir, Tudor, R adul, Plato n şi Bogdan" autorii zugrăvelii de la biserica din Verneşti 32 . La s fîrşitul secolului al XVIII-iea o
catagrafie a Ţă rii R oma ne ş ti am inteş te la Bu ză u un zugrav 33 •
Tot la Bu ză u va lu a fiinţă în anul 1831 o şcoal ă de zugravi
unde va lucra picto rul Nicolae Teo dorescu34 .

*

P. P etrescu, Arhitect11ra, în A rta p o pula ră romchieas că . .. , pag. 77 .
Inf. Brînze Dumitru (n. 1916, satul Co l ţ ii de J os, nr. 16): Bu că
tile de şi.ndril ă avea u lungimea de 25- 30 cm, lăţim ea de 7-;-10 cm şi
grosim ea de 1 cm, şi de obicei se băteau în dou ă rînduri suprap use,
atît pentru m ă rire a rezi ste n ţei cî t ş i pentru efectul decorativ.
30 B. Zderciuc, G . Stoica, Crestături 111 lemn în arta popul ară românească, Bucur e ş t i, Ed. Meri diane, 1967, p . 9.
31 Satul Colţ ii de Su
este unul dintre cele mai interesante ce ntre
de lă d ă rit din ţa r ă. Lăzi l e de aici sînt ornamentate numai cu motive
geometrice. Mai tr ăieşte azi în vîrstă de 86 de ani , meşterul lădar Pe t.r e
Nicolae, zis B ă lăj el, care a lucr at la fe l ca ş i tatăl lui , multe astfel
de tronuri.
32 St. Oltea.nu, C- t:in Şe rb a n , op . cit„ p. 139.
.
33 I bidem , p. 384 .
34 Legat tot de pictură trebuie ami nti ţi şi meş terii tipogra ti exce lenţi
mi ni atu r i ş ti precum ieromonahul
Damaschin G herbert care va ajunge
episcop de Bu zău , autor a: miniatu rilor de pe Apostol11l tip ări t la Bucureş ti în 1683. N u ne-am p rop us a trata şi tema drtii vechi la aceste
monumente. Trebuie oriru m să a rătă m î n să că Buzău l a ocup at un loc
de pri ·11 ă imp o rtanţă c ultural ă în viaţa românilor de pretutindeni pnn
tipăriturile ie ş it e de sub teasc urile sale. Se mni ficativ pentru permanentele re l a ţ ii dintre româ nii n evoi ţ i să trăiască un timp d e s părţiţi de o
parte şi de alta a Ca rpaţilor este şi faptul că în Bihor, a tît de depăr
tat de Bu zău, a u circulat zeci ş i zeci de că rţ i litu rgice tipăr ite la Buzău . Dar sensu l de c ir c ulaţie a căq:i i a fo st şi invers, dinspre Transilvani a spre Ţara R o m â ne a scă. P rintre multele t ip ă rituri vechi pe care

N-am putea înche ia acea s tă succ intă prezentare a unor
bi serici de lemn din nord-vestul judeţului Bu zău fără a acce ntua încă o d ată, d acă mai e nevoie, asupra nece s ităţii cun oaş ter ii acestor monumente, care se integrează atît de bine
stilului unitar al bisericilor româneşti de lemn din întreaga

2s

29

ra ră .

Tot În acea s tă zonă, bisericile de lemn se alătură extraordinarului complex de s ih ăs trii cioplite În piatră, obiective
isto rice şi de artă ce şi-au găs it o prezentare exhau stiv ă într-o lucrare recentă36.
Împreună cu aceste sih ăstrii , bisericile de lemn vin să
reliefeze o întinsă zo n ă i s torică î n că prea puţin s tu diată
comp arativ cu altele din ţară ş i patrimoniul cultura 1 reclamă cu acui tate o evalu are a lor În şirul celor mai izbutite şi mai demn e de apreciat creaţii ale poporului nostru.
Ic-am găsit la bisericile studiate am intî lnit la n~onume ntul din Valea
noului ş i Penticostarionul tipărit la Sibiu în anul 1805.
35 După R . C reţ.eanu , în anul 1800.
36 P:wel C hih aia, Un complex necunoscut de sihăstrie din Munţ11.
B1.tiă 11lui din v remea lui Netigoe Basarab, „SCIA, Seria Arta Pla s ti că ",
tO lll 20, nr. l , 1973, p. 3- 20.
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BISERICILE DE LEMN DIN ROGOZ
RADU

GREŢEANU

fo rm tra diţiei , ea a avut loc ~n 166 3, dup ă ce cu doi ani
înain te biser. ~ca anteri1 0.ară 2 fusese arsă de tă tarii aflaţ i În
urm ăr i rea principelui Ioan Kemeny, despre ca.r e se ş tie că,
retrăgîndu- se spre Maramureş, a p Oip osit „ lîngă Lwpuş" 3 • Se
p <l!re că biserica a scăpat de distrugerile prov•o cate de năvă
lirea ta·tariloci· din 1717 (distrugeri care de al1tifel au fost
mai puţin grave ~ n Ţara Lăp uşu lui d ecît În Maramureş),
de şi evenimenou l este amintit de zugravii din 178 5 printr-o
in scripţie a flată la extremitiatea de est a peretelui no·rdic al
naosului: ,,Văle (a)t din tătărime 1717, zugravi fiind Munleamt R a(du de la U) ngureni şi Man Niculae de la Poiana
l'orcvtliti". Biserica a fost ['epa rată .ş i pi ctată - ~au repictată
- în anul 1785,- dup ă mm .spe cifică urm ă.t:oarea in s cripţie
din altar : „ln amtl Domnului 1785 această sfîn tă beserică
s-ait zitgrăvit, în zilele prea înălţatului împăra t Io sif al
doilea, arhiereu, neimit fiind ţărîi Ghedeon Nichitici , protopop Lador Ilie din Chiueşti, preoţi ai satuhti M an popa
To dor şi V laşin popa Ioan, şi ait plătit robit lui Ditm(nez eit
M an Grigore)" 4 . O alta in s cripţie precizează că : „ln anul
1785 hma iimie 10 zile au încep1,t t a să zugrăvi această
s)î ntă b(iseri)că şi (s-avt săvîrşit În lvtna) lui septemvrie 11
zi Le". în a111ul 1834 s-a ada'l!ga t şi s-a pic·tat cafasul corului,
confo rm in scr ipţiei aflate pe ma•r ginea a:cestuia: „S-au zitgră
vit acest pod În amtl de la H s. 1834, făt 5 fiind Bod(ea )
Grigorie".
Biserica Sf. Arhangheli este oo nstruită din grinzi masive
de ulm înche:ate în unghi d rep t ş i Întări.te pe a]ornri cu
cepi gir şi de lem n. Dimensiunile sale s.în.t de 14 X 5,5 m,
a di că aproximativ acel.ea ale bi sericifor de lemn mai mari
din zcnă (Oosteni, Stoi1ceni). Ca plan, clădirea se Încadreaz:i În tipul, specific pent ru R.01m~nia, al bisericii de
lemn dreptunghiulare cu absida altarului decroşată . Ea pr,ez intă Însă ş i două elementJe de plan mai deosebite: fopma
absida tă a extremi ta ţii vestice a olăidiirii şi alea tui·rea din
şapt.e laturi a absidei alta111ului fo locul cdor cinci obişnuite.
Pronaosul aibsi,dat, a sociat cu lipsa pridvorului şi cu amplasa·rea intrăr i i pe la·tura sud a În căperii, rep11ezintă o tră
sătură arhaică, pe care o 1
Î ntîlnim numai la una din biseDi1oiile grupului, bi1se·rioa Sf. Arhangheli din Dohric, <lOnstruită probabil t•O•t În secolul al XVII-ilea6 • Absidă heptagonală ;wea şi bise,rica CUJv:i.o,aisa Par.asic hiva din Lubotin, azi
dis p ă rută7. Co1npartimentarea interioară este cea obişnui.tă,
rnm.ardndu-se însă lrungimea relativ rnar1e a pronaosului
faţă de naos.
Sis.ternul d e aooperi:re interioară este cel 1rdevat la bis·eri6le din a•cest gmp8. Trebuie pr·ecizat Însă că În cazul
de faţă bolta e.s te construită În directa prelungire a pereţilor laterali, fără nici o retmgere to t 10 trăsă·tură a
bisericilor mai vechi - ş i că ·este Sn t ă rită printr-o meşter
grind ă de corată pe faţa iri:ferioa·r a cu cresta·turi. Acoperi.şui ,
unit<tJ r, prezintă •O frapantă a simetri·e, determinată de supr ală r1 g ir· ea s tre aiş inii pe latura de miazănoapte a clă dirii (cea
mai ferită de intemperii în această p arte a ţarii), creîndu-se
astfel pe Întreaga lungime a bisericii un amplu spaţiu ad ă
po-s.tit, prevăzut cu o masă rus tică şi două bănci , ce adau gă
l ăcaşului •Un farmec patriarhal. Ca la majorita~ea bisericil1or

În numărnl 2/1973 din „Buletinul Monumentelor Istorice" cercetătoarea Dana Tarmwschi Schuster publica un
foarte bogat şi interesant material privind Bisericile de lemn
din Ţara Lăpuşului. Pentru motive care nu ne s.înt cunoscute,
ar.ticolul nu ouprin.dea două monumente de lemn din zona
ce·roetată, anume bise·r icile ide I.emn Sf. J\ir,hangheli şi Cuvi1oasa
Pa ra chiva din R.og.oz 1. Scopul rînduriloor ce urmează este
complet ·~Tea da:tdor refe.ri1loare la bisericile de lemn din
Ţar a Lăpuşului prin descrierea celor două monumente
a:m :ntite .
Situat la c onfluenţa apelor Lăp uşului şi Libotinului, satul
Rogoz 0oraş Tîrgu Lăpuş, jud. Maramureş) 1are dou ă bi.serici , de lemn amîndouă, fapt curent În sa.tele tr an silvănen e,
ce trebuie pus În legă.tur ă nu cu Întinderea aces tora (în
cazul de faţa avem ide-a face cu un sat de imp rr.tanţ a
mijlooie, iar bi1ser.i1cile se află alături una de aha), ci cu
bioonfe .:onalismul di n e:p oca r e9pe c tiv ă .
Dintre cele două biserici, cea ma i veche ş i pe departe
cea mai valoroasă este bis·er:ca cu hram ul Sfinţi lo r Arhangheli. D ata consuruirii nu este c un oscută documentar. Con1

1 Faptul este cu a tît mai in explicabi l cu cî t, în harta zonei cercetate
(p. 54) este trecut ş i satu [ Rogoz - e drept, fără indicarea celor două
bise rici iar biserica Sf. Arhangheli este menţi onată de mai multe
ori în text. Amintim că studiul cuprin de num ai partea centrală a Ţă rii
Lăpu ş u lu i , lă sîn d la o p arte zo nele periferice, mai puţin caracteristice,
de şi nu lipsite de monumen te din lemn de va loa re, ca bisericile din
Larga, Răzoare ş . a .

Fig. 1. -

(ŢARA LAPUŞULUI)

13i seri ca Sf. Arhanghel i din Rogoz

2

Satul este atestat documentar din anul 1488.
O croni că co ntemp o ran ă arată că Î n primele zile din lun a iulie
1661, aflîn du- se la Negrile ş ti (sat la nord-est de Dej), Kem eny "a pornit din no1t la dmm w oastea sa peste munţi şi s-a oprit li ngă Lăpuş,
tm sat care desparte Transilvania de v echiul Maramureş Cit gîndul să
răm2 nă aici liniştit. Pe la ceasurile 8 sau 9 tnsă, !n dimineaţa acelei
zile, s o siră şti ri că tăta rii se găse sc ln apropiere şi că n-ar fi departe
acolo, ceea ce 2 ntr-adevă r era chia r aşa" (G. Kraus, Cronica Transilv aniei, 1608-1665, Buc ure şti, 1965, p . 409).
4 Sfî r şi tul in sc rip ţi e i fiind şte r s, s-a întregit după tran scrierea afişată în biserică.
s Tîrcovni c.
6 Dana Tarnavschi Schu ster, op. cit., fig. 28, şi p. 56-57.
7 l bidem, fig. 24 .
B l bidem, p. 42.
3
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reie s,e că el a activat În perioada 1767- 180012. D esp re
niani,e.r a de lu cru a acestui zugrav, la care, a l ături de tr ăsă
turile generale ale picturii •p opubre a timpului, se remarcă
ş i „amemite trăsi'it1-eri speci/ ice", s-au adus suficiente d:i te 13.
Cît pri veşte pe Niculae Man, al că rui ap ort În decora rea
bi1sericii din R ogoz nu e•ste precizat şi despre care nu exi stă
alte at·e s tă ri ci cumentu·e, ·o ca racter izare este i mposibil ă .
El a fos,t p rob abil un me s·er iaş de mîn a a doua, angajat
poate p e teme iul înnudi.rii sale cu pre tul bisericii şi cu
com anditarul lu cră rii, care poa rtă uoţ i a celaşi nume patronim ic de M:in. Pictura din 178 5 se p ăstrează pe pe1«eţ ii
î n căperilor În p'roa s tă stare şi cu mari lipsuri. Printre scenel e
mai bi ne conse rvate, se pot menţiona : -în p m n·aos, acoperind
pe1 reţii de sud, ve,st şi nord , ma'l·ea compoziţie a Judecăţii
din l·trmă, care în rîndul ceteb r de p ăgmi promiş-i iadului
cuprind e ş i pe „ nemţi ", ca la bi,serica din Deseşti (Maram u reş), pi ctată tot de Radu Munteanu; în naos, pe peretele
sudi1c, se vă d: Nathan certîml.t-l pe D avid, Omefrie p1.1stnicvel, Tăierea capuhti Sf. Ioan Boteză torul, Iona şi chitit!;
pe peretele nordi c se di &tinge un fraigment din Pilda fecioarelor, În varianta tran s ilvăn eană, cu r·epr·ezenuarea lui Hristos
ş i a „ miresii lui Hris-nos" . Simpla ,e numerare a a.ces,nor teme
demon s trează lipsa de coere nţa a p mgr.amului iconografic,
tra•să wr ă oomună , d e alnfel, ansambluril or de pictur ă din

din nordul Transilvaniei, elementul maj or al e l evaţiei este
turnul foane Înalt amrp l1as.a t peste pr·onaos, dar care aici
este tratat cu multă dib ăcie pentru evitarea unui efect de
vertical itate exagerat: În acest scop , turla pmpriu-zisă a
fost „tăi a tă" la jum ătat·ea În a·lţimii prin intrnducerea unei
mici trepte ş ind r ilite , partea de sus a segimentului superior
fiind ocup ată ·de pito1·ea.sca gaforie cu oîr.e d ouă arcade pe
fi ecare l atură ş i balu s tirad ă din scînduri tira.forate di·spuse
î n consolă . C oif•ul oon ic este Împ ă rţit la rîndul să u În trei
trepte, element care nu s·e iînnîlne1şte '1a celelalte biseri ci din
grup, dar esne fol osit la une1e biserici din Sălaj şi Bihor.
'.Baza p atrul ateră a c<0i.fu1ui este pun cta tă În col ţ uri de aoele
patm turnuleţe oe reipmduc .Întoomai forma turnului Îns u şi ,
adu cînd 10 n o ră atît de caracteristi că şi de pitore:i scă unui
num ă r Î1nsemna.t de biser.ici nord-transilvănene. În u ş i ndu-ne
concluziile Danei Tarna:vschi Schuster, conform cărr10.ra „tip;tl
de turn Înalt cu galerie rn arcad e şi coif fleşă rn patrn
turnuleţe" , deosebit de firecv1en t în Ţ1 ara Lăpu ş ului , „a apărnt
spre sfîrşitul secoluhti XVII, d evenind preponderent În
seco hel XVJ/J"9, s<:i co·tim că ·turnul imrp-un ă1 tor al bisericii
se d.at·o.rează foarte proba!bil rnface rilor din ainul 1785.
Foarte bogate siÎnt elementele deoora t~ve de sc ulptură ale
biseri cii Sf. A·rhangheli. Se Peimarcă dintîi, pe p enetele sudi c
.al p ronaosului, intra.rea cu anca.dmment masiv tratat Într- o
notă de simplitate iiu sti că, cu excep ţia aco ladei prea ascuţite, de o formă destul de hibrid ă 1 0. La vest de Întrare,
trebuie semn alată o cruce arti stic cioplită, înaltă cît peretele
pe care este apli cată. B11îul În chip de funie răsuc ită deooreaz ă numai lartura s udi că a corpului princiipa l avînd o
ro:oetă simbol solar - la jum ătatea lui, pe cînd latura
rn a:rdi că este Îm p o dobită cu d o u ă asemenea rozete. Mai sus,
-cele dou ă rînduri de rnsornaibe prezintă cunoscutele c res tă
t uri ce imit ă co rni1 şa În zimţi de cărămidă a unei biserici
de zid. Elementul de pla s, tiică •o rnamental ă cel mai ca.ractcri.sti c îl 1oonsti.tui e În să capete1le de g·rinz i ce 1sprijin ă
s treaşina În drep tul p ereţ il o r de desp a1rţire ş i În co lţuril e
ed ificiului, c.i.oplite 1În pr1o fi1'uri varria·te, oele mai multe În
form a tra diţion ală a ca.pului de cal sau Într-o fo rmă apropiată . Alături Î n să de aces·t dement, foarte ·ră ~pîndit În orna~
mentica arhitecturii n oa~ure populare rr.ebuie atrnsă atenţia
asupra unui .alt dement z.01omo'Iif mult mai mr: este vorba
·de o pi·e să de lemn aşeza tă „În chituci" În unghiul drept
format din două „,c apete d e cal" mai scurte deoît celelalte
- ·unul ve-r·tical lipit de perene, ce l ă l alt -în oon ~olă - ş i
·car,e -o feră o evidentă a sem ă nare 1cu un ,cap de animal stiliz'a t, avînd ur·echi, bot şi ochii marcaţi prin doi oepi, eventual un bour. Acea.s·ta pie să deoo r.ativă este lucrată cu prea
mat«e g rij ă ca forma ei să poată fi a.rribuită unei îmîmpl ă ri;
de asemenea, sin gurelie două piese de acest f.e l sînt a'şezate,
simetric, În lo curi ca.re nici acestea nu par a fi Întîmplă
w are, ci mai curînd locuri de .cinste, deş i di screte, p otrivite
prin urmare am pla să rii ·mm r elemente simbolice a căror
s emnificaţie ne sc ap ă astăzi: anume la jum ăta't·ea fiecă r,e i
laturi lung.i a biserici i. Cît de Însemnat es·te -ro.Iul simbolisti,cii În o.mame ntaţia bisericii Sf. Arhangheli din R ogoz
o d ove deşte Încă un dement de ·sculptură, ne aş-te:p tat de
data aceasta nu atît p:rin formă eh, În special, prin locul
pe ca re îl ocupă, deo arece „capul de cal" foarte bine mod elat la caire ne rderim este cj.opli1t la extr-emÎ'tatea d e vest
a meşter-g1rinzii bol.ţi.i, prdungită În podul bisericii, sub turn,
unde este Întuneric şi nu o vede nimeni11.
După cu m am mai a1rătat, biserica a fost pi c tată În
două rînduri; despre o pictură anterioară celei din 1785
nu avem c urno·ştinţă 1şi ce.pcetar·ea noa s tră nu a reuşit să
identifice urme. Pictura din 1785 este opera zugravilor Radu
Munteanu din Vn gur·eni (•sat Înve•c inat cu Ro g,oz, făoînd
parte din corn . Cupşeni) şi Niculae Man din Piai.ana Po rcului (azi Fînnînel,~ , sat dependent ca şi Roigoz de Tg.
Lăpuş); identificarea celor 1doi zugravi menţionaţi În insoripţia referitioare la invazia ta•t arilor din 1717 cu .autorii zugră
velii de la 1785, arestată de inscripţi•a din altar, am făcut-o
pe baza datelor cunoscute despre R adu Munteanu, din caire
9

:i·rneaş i zonă ş i epocă.
Biseri ca a fos t pi c tată a doua ·oară 'În 1834, numele
zugrav ului rămî nînd de data .aceasta necunoscut. Pictura,
care acoperă tavanul prionaosului, bolta naosului ş i cafasul,
este de slab ă cal.itate ani s tică, cu un desen foarte defoctuos,
plăcută .în să prin ooloi·itul viu, mai ales al motivelor florale,

care constitu ie nu numai chen ar·e Jate, ci inv adează ş i
cîmipu l scenelor, Întiocmai ca la unele icoane pe s t·icl ă.
Principalele teme î nfăţi ş ate '9Înt: pe .registrul de sus, pe
la,tura s udic ă, Cina cea de taină, Sp ă larea picioarelor ş i
do u ă scene masca te de .cafas; pe latura no.11d, scerre din
Patimi. Pe registrul inferi·o r al bolţii, pe lat·ura sud sînt
înfăţi.şa.te p atru scene din Facere (Fa cerea lui A dam, Facerea
Evei, Adam şi Eva înşe laţi de şarpe, Iz go nirea din rai );
pe latura de nord , de asemenea În patru scene, Pilda omului
care a căzut în tîlhari, inclusiv aceea .a sui1·ii ,omului „pre
d ob itoc" şi a ducerii lu i acasă de către „Isus Hrist ois" .
Printre numeroasele icoane vechi ale biseri1cii, s emnalăm
o frumo asă icoan ă a Maicii D om nului cu Pruncul, a vî nd
chipurile ş i nimburiie luctiate Într-un relief .destul de p m nun ţa·t; in scripţia „1787. Această ico.(a)nă au plătit Pop
Om/' - a.ra tă că ea aparţine ZJestrei perioadei de renovare
de la 1785.
Edificiul a fo st restaurat de Direcţia Monument.eJ or
Ist or ice în foarte bune co ndiţiuni , În 1961.
A supra biseri1cii Cuvi·oiaisa P araschiv.a ne v1om opr.i mai piuţin .
Se ştie că e.a a fost adusă În anul 1883 din localita.tea
Suciu de Sus (Ţa.ra Lăpuşului ) de căt re comunitatea grecocanolică d in R 1ogoz. !n lip sa unor elemenne sigtrne de datare,
tot ce se p.oa te afirma est·e că biserica a fost c ons truită
pe locul i n:ţ ial dup ă 1717, anul ultim ei mart mvazii a t ă ta
ri lor, deoarece este şti u t că după înfrîngerea acest:ffa În
strîmtoarea C heia de sub Prislop, printre prăzile recuperate,
b:seri ca di n Bo:r şa (Maram ureş) „s-a ales cu doieă clopote
aduse d e tătari din Sz,iciie de pe L ăpuş" 1 4 ; o.ri este foane
puţin p1iobabi'1 să fi s căpat ne arsă . În anul 1883, biseri ca
a fo st montată În imediata ap ropiere a bisericii Sf. Arhangheli, cu unele modificăr i ce vă1de sc dorinţa sau mai
bine zis a mbiţia - de a copia pe dt era p osibil acest edifi ciu. Ne refierim la spaţiul a.dăpo s tit de p e latura de
miazănoapte, obţinut şi aici prin supral ă rgirea unilat e11al ă
a sttiea.şinii, precum şi l.a fr a.cţi onarea. turnului p.rintr-o rn:id
treaptă, element care se repetă şi la aiooperişu l co rpului
principal. !n schimb, coiful este de secţiune octog?n~lă,
fără trepte ş i lipsi t d e cele patru turnuleţ·e ca.11actenst1ce.
Clădirea este cu puţin mai mică decît biserica vecină ş i
nu compoirtă variantele de plan ale acesteia. Elementele de
sculptură în lemn sînt reduse la minimum, iar pictura, icoanele şi mobilierul alcătu~esc un ansamblu de valoare arti s ti că
redusă în stilul biseri ci1or cato]i,ce de la s fîrşitul ,secolului tre'cut.

T!1idem.

Pe lin tou l u ş ii se c ite şte un încep ut de i ns cripţie : „De cînd art
Inde scifrabilă este de asemenea „inscr i pţia" zgîriată pe peretele nordic a l bisericii, '. n exterior, pe baza
că reia unii au propus d atarea bisericii în secolul al X VI-le a.
11 Descope rirea acestui „cap de cal " ascun s vederii , cît şi a ce lor
do u ă „capete de bou r", o datorez se mnal ă rii prof. Vasile Latiş, din
Tg. Lăpu ş, că ruia îi mulţumesc că lduros şi pe această cale.
10

fostrt ro .. ." (restul indescifrabil).

12
13

14

D ana Tarnavschi Schuster, op. cit „ p. 56.
Tbidem, p . 47.
Alex. Filipa şc u , Istoria Ma ra mu reşului, Bucure ş ti , 1940, p. 152.
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RESTAURAREA PICTURILOR MURALE DIN PARACLISUL
MĂNĂSTIRII BISTRIŢ A-NEAMŢ
TATIANA POGONAT

încăDcată

de ani şi de glorie, man a.su1n~a Bj.s triţa se
nu dep arte de oraş ul Pia.tra Ne;amţ, 1În minunata
vale al cărui nume îl p oa rtă . Prestigio sul aşezămînt, cuitorit
dintiîi de Alexan dru ce l Bun , îş i fi.cl i că şi asit ăzi zidurile
puterni1ce din pi atr ă, care mai p ăs, tre ază Î ncă elemente de
fortif1icare, formînd un patrulater În interiorul căruia sfot
cuprinse: turrml de in trn1re, bi·s·erioa, turnul-cl o potniţă , stă -
reţia ş i cheva co rpuri de chil ii.
In rîndurile ce urmează ne vom o cupa numai de turnulclo potnăţă , ,ro d al anivităţi.i de ctitor a lui Ştefan cel Mare.
Pictura ce decorează p araclisul din interiorul acestuia a făcut
obi1ectul rie s taur ă rii întreprin se în anul 1975 •.
D e dim ensiu ni impun ătoare, co nstruit În Întregime din
z id ărie de pi a tră, monu mentul este a mplasat în partea de
nord a incinte~. O pisani·e cioplita fo pia1tr ă , aişezată deasupra
intră1 rii la primul ni vel, aminteşte Începuturile monumentului : „Binecinstitornl şi de Hristos ivtbitorul Io Ş' te fan Voievod rn mila lui D itmnezeu d omn al Ţării Moldo vei, fiul
Lui Bogdan Vo ievod, a clădit această clopo tni:ţă şi biserică
În ea a f ărnt întrn numele sfîn tuhti mvtcenic Ioan cel Nou
d e la C etatea Albă, Întrn n1-gă sieşi şi do amnei sale M aria
ş i copiilor lor, În amtl 7006 ( 1498) şi în acelaşi an s-a
sfîrşit Lima sep tembrie 13 zi!e" 1.
P rin săp ăniri arheofog·ice2 au fo st date la iveală funda-

ţiile un>Uri ak mm-clopotniţa , rid~oat tot de Ştdan 1cel Mare
în jurul anilor 1476-1478, c ă ruia probabil i~a fost destinat
cl:opotul care se mai p ăs trează şi astăzi, pe care este Îns'cris
anul 1490 ca d a tă a turn ă rii sale. Acest ·t urn avea Însă
suprastructura de lemn. Un in cendiu ·i zbucnit la sifîrşitul
secolului al X V-lea îl distruge, iar Ştefan cel Mare dispune
atunc i ridicarea unui nou turn de piană, a cărui rob u s teţe
să poa tă înfrunt a vicisitudinile timpului.
Prezentînd analogii cu alte turnuri~clopotniţa ridicate de
Ştefan cel Mare (Putna, Pop ăuţi , Piatra Neamţ), cel a l
mănă s tirii Bi st riţa se Î n alţă pe trei nivele, avind În plan o
s eeţiune p ă trată şi ·contraforturi zvehe la co lţuri . La parter,
zidurile maisiv,e, de piatra hrută, închiZlînd o încăpere ce a
servit proba b:iI ca depozri1t, sînt s trăipunse de o singură u şă pe
latura de md. La nivdul superinr, sie află paPacli s1ul .al11iinti t în pisanie, ·o Încăpere pătrată, acoperită cu o cafotă pe
pandantivi, s usţinută de arce dubJ.ouri, luminată pe laturile
de est şi sud de forest.re destul de m.~ci, dooate cu ancaidramerute rectangulare de piat>ră ci01plită . Ultimul etaj, camera
dopMdor, este acop erit tot cu o calo tă ş i se lumin.ează
pDin p atru deschide.ri largi cu chenare În arc frînt. Acc·esul
la pronaos, ca ş i la camera dopotelor, era prin exterim.
fo secolul ail XVI-le.a, În timp.ul celei de-a doua domnii
a lui Petru Rareş (1541-1548), turnului-cl opotniţă i se
adaugă o nou ă clădire spre vest, cu dou ă nivele, cel superior
corespunzînd paraclisului 3 . B ănuiam ca, pentru a avea
o comunicare cit mai l esnioioasă cu paraclisul, ·Se înlocuieşte
fO'sDa uş a de a·cces de pe latura de vest, la care ducea o
sc ară exterioa'fă, cu o mare arc11dă, astfel Înoît ~·1111p o1it, a111te
porţiuni din valoroasa pretură reprezen tînd tablou v otiv şi
scene din martiriul Sf. foan cel Nou de la Cetatea Alb ă
au fost di9truse.
Lu crările efectuate în vma ,a nului 1975 iau urmărit scoaterea la lumină şi cionsoLidarea pi1cturilor În frescă de pe
pereţii paradisului din turnul-clopotniţa 4 •
In paraclis, rnstauratorul a fost pus în faţa unor probleme
mai deosebirte, de·o1arece decoraţia picnată a suferit În decursul vremurilor traumatisme puterni1ce daoorate În principal
cutremurdor de pamînt şi str.aturil·o1r sucoesi.ve de zugră1veli
care au a;copeirit pi1cnura.
Repetanele cutl"·e mur·e de pârnînt din secolul al XIX-lea,
ca şi cel din 1940, au imprimat d ăidi,rii o m işcare de ro·t ire
care a antrenat tasaPi ale masei de z~dărie. In conseoinţă,
pereţii au fi surat puternic pe Într·ea,ga isecţiune a zidului,
pmducîndu-se di silodri mari în structura construcţiei şi, ca
urmare, de·sprinderi co mplete ale ambelor st.ratu11i de tencui al ă care formează suponul picturii, pe Întreaga zonă

înalţă

1

*

La reali za rea l u cră ri i a u colaborat: T:uiana Pogo nat, responsabil
Nico:ai C iubota ru ş i Ştefan Mîn, me ş ter i pe ş a ntier .
1 Ge orge l3al ş, Bisericile Lui .')tefm1 cel Mare, „l3CMI " , an X VIII,
1925, p. 154- 156.
2 Săpă turi arheologice efectuate de Li:i ş i Adria1
1 Batrîna, care ne-au
furnizat aces te informaţii . Le mul ţumim ş i pe această cale.

al

lu cră r i i ,

1

Fig. 1. Tu rrrnl- cl op.otniţa de la măn ăs ti r ea l3i s trip-Neamţ; p:an şi secţ i une.

de corată .

Prin tasa rea pereţilor, zid ă ria-suport a răma:s cu o supr1a faţă mai mica decît cea a tencuidii de frescă, pe care a

împins-o şi a burduşit-·o formînd goluri cu săgeată maximă
pîna la 11 cm î111 tr·e zrid şi tenicuială.
Acest•e desprinderi, uneori cu fr acturri lateJ·ale care au puncte
de spnijin do ar sus şi jos, au deveruit atît de pe.riculioase în
ult ~mi ani îndt a meninţau să se prăbuşească în bucăţi pe
s uprafeţe mari. In 1966-1967, !it~1 Co ~·s tantin, meşter.~!
de •şantier al lotului DPCN - B1stniţa-P1aitra Neamţ, d111
proprie iniţi ativă, a protejat pioirţiunile ce ameninţau să
c adă , rnsţinîndu-)e cu fîşi1 i late de pînză fixate _J~ ..cape;t:
cu 1ipsos aplicat di-rect pe perete. D esigur, aceste s1gil11 man
de ipso·s au mai dat un mic şoc pic·t urii, dar fă,ră aceasoa
s-ar fi pierdut suprafeţe mari din pictura ex•i,soenta .
A~a cum a.ră tam anteri•o'f, pictura muraila din pa raclis
a fost acoperita în întregiime cu zugrăveală de var, data !n
mai multe sr.ratur i. După primul războ i mondial , prof.
Oreste Tafrali, împreuna cu CÎţiva elevi, a decapat stratul
de var de pe p ere tele de rmrd (în întregime pînă la arcul

[3

Geo rge B a lş, op. cit., p. 156.
Pictura din paraclis estJe atribuita epocii lu i P et ru Rare ş. Pi ctura
exterioa r ă a tu rnului este d a tat ă 1834.
3
4
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dubl'O u) ş i zone mici di sparate de pe pereţii de sud şi est,
de asemenea t ablo ul vro1tiv de pe latura de ves·t 5 . D ecaparea
s-a făcut brutal, in strumentele cu care s-a efectu at această
o p e raţi e, nu n uma i ·c a au ras pehcula de ·culoare, ci au
pătruns ş i În stratul sup ort provooînd caverne. Pe de a l tă
parte, acolo unde a rămas stratul de culoare, c ură ţ irea s-a
făc ut inco mplet, l ăsfod p unict·e de var ca o p eirdea de pi că
t ur 1 pe Întreaga supraifaţă .
După observarea prea l abilă a tări i de conse rvare a pict urii, am pr.ez·e nta.t o sef<Î•e de propuneri 6 . Bazat pe aceasta
ş i pe di.scuţiie purtate În comi s1ia de av i zar~ înainte de
î nceperea lucr ăriJor, s-a " hotă rît ca, 111 1acea t a eitap ă de
restaurare să e exec ute urmă toarele op e raţii:
a) decap area spoieli1or de var de pe u prafeţele pi ctate;
b) co n oli,darea des-priTI1derilor şi burduşel i l or tencuie li i,
prin 1inje c tări cu caseinat de cakiu ;
c) chitui rea ş i completarea p o rţiun ifo,r lip să din cîmpur ile pictate, ou mortar de var, În teh11ica de f.i-.escă;
d) con 1ol id area şi fixarea stratului de culoare, aco lo unde
.acesta eta de. pr in s sau macerat.
Am con siderat nece a r ş i imp ona.nt ca Înainitea Începerii
·o ri căre i lu c r ări, pentru alegerea unei mer.ode de lucru sigure,
să se alcă tuia că o do·cumentaţie dt ma i comp letă . C er ceta rea -a e footu a t sim ultan În mai mu lte domenii complementare şi anume: istori1a rnod~ficăt·ilor suferite de monument,
icono1g.r afie, documentar'e cu fotogra fii şi ,relevee ale picturi.i
înainte d e Începerna lu c r ărib r de res ra urare, necesare srrudiul ui comparativ de mai tîrziu, exam in area de taili'ară a
pigmenţilor de cul,o are În lumina. datelor isto·rice ş i c'Onfrunta rea a-cesto-r g_ c u rez uliuatele analizelor de laboiiator pe probe
prel ev ate. A nu urmări toate aceste a pect·e ale cercetări i
.ar În semna executarea un ei re s1ta ură ri superfi.ciiaile, care s-a r
limiDa numai la atenu area unor defeq iu ni fl.agrante de

I

l

s uprafaţa.

i'

Prin a nalizele de labo rato r au fo st determinate n a tura
pigmenţi l or fo l os iţi la p i·c tarea paraclisului ş1 tehnica În care
acea. sita a fo st r~aliza t ă.
D in anali zele de pigmenţi a u rez ultat :
- rnloarea albastră este obţ-inut ă din pigment a·l b as tru
·de az·u.rdt, În maj orita tea cazLLril o.r pus pe un strat d e culoa re
neagră de că r b un~ de lemn.
rnLoarea verde este obţinută din p igment de argilă
verele, uneori p u să pe un strat de culoare neagră din că·r
bun c, alteor: pus ă direc t p e un Î11tto naco din var ş i d iţi;
rnloareci v erde oliv (fon dul de cer) este com pu să din
.arg1 il ă verz ui e, r oşu cin abru şi ga lben ocru , date pe un
i»ornd neg ru ;
- rnloarea roşie este clin cina bru;
- rnloarea roş u în chis (Maic•a D omnului cu Pruncul,
.a ure o l ă) este obţ inu tă din a rgi.! ă roşie arsă, p igmentată cu
oxizi de fier;
- pigmen tul alb este carb o na t de calcdu .
T oate cul1o r i1le a u fo st pu se în tehnica .a l fre oo.
In ceea ce priveşte stratul sup ort al pj.crurii (mortmu l
de fre scă), a nali zele micro scopice şi chi1mice ne-au in d icat:
- intonaco, compus din var cu cîlţi ş i uneori cu pleavă ,
c u gros:mea tratului de 7-10 mm; s-au gă s it cazuri cînd
în tona coul era dJt direct pe că rămida zidului ;
- arriccio, alcătu it din morta·r
pregătit
neglijent,
<:,u mmpoziţie neomogen ă din var cu puţin nisip, pleavă
~ i uneori chi1ar paie de grîu şi ada·os de praf de căramidă.
De exemp lu, mortarul din c upolă, de la ch eia bolţii, este
.1lcatuit din var cu multă pieavă şi paie de grîu, puţin nisip
ş i praf de cărămidă.
Presupunem că prezenţa mai masivă a plevei şi paie1or
de grîu În compoziţie a avut ca scop rnicşornrea greutăţii
sipecifice a mortarului 1cu care era Încărrntă boha. D esigur
că , în această lumihă, soluţia a fost bună, dar rezultatul
c omportă rii în timp s-a dovedit negativ: adao sul ma siv de
pl eavă şi p aie a mic·şor at pe de o par.te greutatea mortarului, dar, pe de altă parte, i-a scăzut rezi s tenţa mecanică
ş i adeziv itatea la zid ărie, făoîndu-1 mai vulnembil tocmai
în zonele de a•r h i te c tură cele mai expu se eventualelor infiltraţ ii de apă În cazt1l unui aoc1dent l a acoperiş sau al unei
suprabetonă,ri. In cazLLl în disc uţie, desprinderea completă a
Î ntreg.ii calote nu s-.a p ro dus t'Ocmai dator~ tă masei pe care
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Fig. 3. Peretele de est În timpul lu crului (detaliu).
Fig. 4. Glaful fe restnei de pe peretele de est în momentul începerii restaură rii .

s Decap:uea picturil or este amintita de G. Balş, op. cit„ p. 156;
note şi în arhiva mănăstirii.
6 Docume ntaţia completa se afl a fo arhiva DPCN.
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o fo rma armărnra precară din p aie ş i ple avă . Nu se şue
'in să d t ar mai fi rezistat calot a la acea s tă s i tuaţie.
Od ată termin :n ă cercetarea descri1ă succ in t, s- a trecut
la operaţiunil e de punere În va loare a pi1cturii, prevăzute
pen-tru aceas tă c rap ă .
a) În cadrul acestora, dup ă program ul amintit În prima
parte a prezen tei expun eri , lu c r ă rile a u Început cu decap area
sp oiel ilo·r de var şi nu cu co nso lidarea desprinderi·l or şi burdu şelil or prin injec tă ri , aş;i cum se p11ocedează În m,od o b iş 
nu:r. S-a pro.cedat a t fel deoa rece, În ca drul exa min ărilor
pr·emergătoa re Înto·c mi,r ii documentaţiei ~ i stabilirii metodol·ogiei ele a<doptat, s-a con statat că sp oieli le de va r erau une:or i
desprime de st ratul ele pi c tură şi acea s•t·a toc mai În zona
fi suril or, deci exista peri colul ca În timpul inj e.ctăril o r c:1seinawl de calc iu să se striecoare Între s upr afa ţ a pi c tată ş i
z u grăvea l a de va r, accident grav deoarece caseinatul o dată
î ntă rit nu mai p a re fi decapa-t făr ă a coJ111promj re stratul

a co ntribui·t şi ea la de ~prinderea sup ortului fre scei de z id ă
rie, În ori ce caz a încă rcat-o cu o sa rc in ă În greutate care
excludea preluarea alteia În cadrul unei i 11Jte rv•enţii de consolidare prin interi or. I n plus, chei a calotei, .probabil din
ca uza inf1iltrări:lor de ap ă, avea o zo n ă de cca 40 cm2 cu
preparaţia- s uport co mplet macerată . O încercare de consolidare a acestui vîrf al calotei prin inj ectări cu caseinat de
calciu Însemna o s upr cvîncăricare a bolţii, ca re pllltea antrena
prăbuş ir. ea acesteia; o aidezivjLate co mrp. lietă şi rapi,d ă nu
putea fi co ntrn lată oricît de atent s- ar fi făcut inj ec tă rile
.ş i o·rid t s-a r fi a1sig urat ciÎn1pul cu tamp oane „preSt ing". În
această sit u aţi e s-a opta t pentru so luţi a de a a1rnor a vîrful
calo1tei cu un ·d iblu adînc înfapt În zid ă·ria b o lţii, ·chituirea
zone i cavernoase si ap1oi prinder ea s uprafeţei la diblu cu o
b u ca tă foarte rigidă de tabl ă de cup ru modulată dup ă
1

1

s upr afaţa .

S-a trecut ap oi la chitu.i·r ea fi surilor ·c are erau ră Stpî ndi te
p e toată suprafaţa caLotei. S-a că utat ca acea tă chituire să
fie fă c ută cî t ma i În prnfunzime pentru ca aceste zone să
constitui,e la rîndul for puncte d e andorare. Odată dmpul
ast.fel asugur.a t, s-.a trncut la conso l,iid are.a prin inje ctă ri cu
~ asein at de calciu. Op e raţia s-a Încep ut de la baza calote i
mergÎ11 d În sus spre „vkful " ei, atît cî t a permi s securitatea
aces teia. În ace t fol s-a .ob ţinut un inel r.i.gi,d de cca 79-80 cm
l ~i~ irne ca.re ă susţ in ă calota.
Din oauzia du·~l ocăril or masive de zid ă rie , în oimrpu.l injectărilor au apărut surprize ş i anume, În timp ce .se intriodu cea caseinat de calciu cu punct de inj ec ta.r·e la calotă În
zona esti că s-a .obse•r vat că sub s tanţa se pierdea printr-o
fiSU'ră s i t u ată sub ferea stra aharuihvi.
În rnst, oons!oEd ă ril e prin injec tări s-au efe.ctuat dup ă
metodele ·ob i•ş11Juite , p ăs tirînd În:să prin cipiul de a se obţine
numai z.one de ancora re la zidăria sup ort , i nu de a c ăptu şi
toată tencuiala de fre că cu ·ca•s.e in at de ·calciu. Acea.sta c reează
totuş.i o m aisă compac tă ş i ar put,e a sufoca p e[·, e ţii, la un
moment da t.
Detecrarna goluri!J.o r din sp a tele f.re!rcei, ca ş i a buriduşe lil1o•r, s-a fă'Cllt prin c i1 ocă nirea uşoară a pe.r etelui cu
c1egetuF .
P.entru a prevenj un eventu al •p roces de mucegăirie a
ca einatului de cakiu (cu timp maii lung de Î111tăr i•re datorită faptului că a fo st intro du s Întir-o z id ă ri·e umed ă) , s-a
a,cl ă u.ga t În ameste c, ca fun gicid, p en tadorfenol.a t de so diu
În pmp o·rţi e d e }0/ 0.
Menţionăm d, În luna februarie 1973, o echipă d e resit au'ratori cond u să de pi·ct'o rul Nirnlae Sava a efectuat o lucrare
de in terv·:!nţi e ur gen tă pe o p o rţiune p er idit<l!tă În zon a nişei
fere strei mari a altarului. P entru a se reduce burduşeal a la
nivelul peretelui, s-a •recurs la fr ac.nrra rea, exnragerea prin
111etio1da stac co ş i replantarea fr escei respective. în cadrul
campan iei din 1975, s-au co mpletat lu cră rile ex.ecutate În
1973 cu inje ctă ri , chituiri de fi suri ş i decaparea zugirăvelilor

de cu'.1ea•re.
Decaparea În

ine a fost o operaţie destul de anevo i o·asă
neomoge ni•tă ţii zu grăve lil or. Aco lo und e stratul de
vair era mai giros, aderen ţa la perete era mai m~că, dar acolo
unde .e ra dait În strat s u bţ ir. e, aderenţa la mp mfaţa pi c tiată era
foa'l'te ma•r e. Acea•s•m prezentJa o cons i s tenţă tar·e şi o uprafaţă
al une coasă, fă cî nd să giiseze bistu riul ca pe o marmură.
Pen tru ca decap area sa e p oaită foce to tu şi în bune condiţii , a trebuit in sista t cu comprese umezite cu apă alcoolizată (5-l00/ 0 alwol), îndep ă rta rea p eli culei de var facî ndu-se pe cale me oa ni că, cu bisturiul, cu cea mai mare atenţie
pentru ca nu cumv a să se desprind ă şi pi gmenţ ii din strat.u l
datorit ă

de cul oa re.
In un.ele caz ur.i, pentru îndep a rtar.e a zu gr ăvelil 0ir de var
se rec urge la mijl oace chimice: dj z•oJvare.a carbonatului de
cakiu cu solven t (exemplu: soluţi e aipoa.să de acid aceti1c) cu
ajurnrnl coi1npresel or. S-a eliminat de J.a Început aoeaistă p os[bili1taite În primul rînrd pentru că a:ceastă metod ă are ma rele
in co nveni ent d so l venţ ii nu a.s ig.ură neutralitatea p er fectă,
fi z i că ş i c hi m i că, faţă de pi g.me nţi , co ndiţie indi spen sa bilă
pentru ori·ce so lvent Înt reb uinţ a t ca decapan t sa u p ent•r u
sp ăl a re. Ex i s tă apoi ş i pericolul c;i soluţia să se infiltreze
prin porii fr.e •cei di zol vîrnd carbona tul de calciu şi disl}rugînd -o, spă lar ea cu apă nepud111du-se fa ce corniplet şi În
pro fun z ime pentru a nu se fom uia stiratul sup ort.
Dificile la cură ţat au fo t şi suprafeţele decapate anterior
de O. Tafrali. Pictura scoasă la i vea l ă era pr esă r ată cu o
ploaie de stropituri de var oare ne,ces itau o muncă 1anevoioa să
de î nl ăt ur a re , iar dup ă foarte mi gă l oasa op e raţi e de ÎJ11dep ă rtare l ăsa u pe pi ot ur ă pete mai Închi se. Pentru îndepă r
ta rea lor s-au folo sit: comp rese cu so h1ţi e a lco:oli za tă ş i
decap ă ri cu bi turiul.
b) 1n cadrul lunarilor de ·co nsolidare, prima zon ă atacată
a fo st calota ca re, de la Început, a ridica t probleme specia le
ş i a impu s d cr. o gări de la pr cedeele cla sice . Suprabe1tonarea
bo lţii , făc ută În ca drul res taurării de a-rhitectură, da că nu
T'ig. 5. Peretele de est

dup ă

1

de va r.

c) Comp letarea ş i chituirea p orţiunilor lip să , precum ş i
chituirea fi surilor din cîmpuri le pi ctate s-au făcut cu morta r
de var cu co mp oz iţia : o p a rte var, o parte nisip fin , cîlţi
t ocaţi de cînep ă, praf de căTăm id ă, praf de cărb une vegeta1l,
5-80/ o a•dai0·s caseinat de calciu.
S-a op ta,t p entJru acea-s tă 51o luţie pen tru a se asigura
mortarului cî t mai multe calităţ i necesar e În cazul nostru
şi anume: amestecul .de var cu cîlţi, o bi şnui t la tencuielile
În tehnica fre sd (oîlţii a vînd rolul de armătură pentru a
preveni eventualele fisuri); nisipul ca adaos silidos care să
reaeţi oneze chimic cu hidratul de ·c alciu m ă rind astfel rezistenţa , mecani că a monarului ·de var; a.da.osul de praf de
că ră mid ă ca hidraulizant al varului şi prezenţa prafului de
cărbune vegetal ca element poros şi cu rol de catalizat'or al
umezel ii din ten c u :.a l ă. Ad ă uga•r ea unui procent minim de
caseinat de calciu era nece s ară p entru a se realiza o adezi vitate şi •O riezÎMenţă mecan.id mai pme rni că a p o·rţiuni1
eh itui te, ob ţinîndu-se şi În folul acesta o ancorare m.ai solidă
b perete şi, În consec inţă, asigurîndu-se consolidarea unui
cîmp ma i mare de jur-Împrejurul ei. Măsura a fost impu să
de sta•rea tencuielilor supon, desprinse pe suprafeţe mari În
jurul fi surilor şi cavernelor din cîmpul pic·t at.

restaurare.

1

7 De i greu de teoretizat, meto da es te p r ac ti ca tă în multe ţ ă ri cu
veche tr adi ţie în re staurare; p entru o ureche exers ată dil'i1:µltăţ i l e nu
sî nt prea mari.
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Fig. 7. P eretele de sud dup ă restaurare.

Fi g. 6. Pererele de sud dup ă restaurare (d etaliu) .

rn un tamipon elasti c. Dup ă curăţare , fixa rea definitivă s-a
fă cut prin pensulări reR_eta1te la interval de 24 de ore pîn ă
ce :peretele nu a mai absorbit ub s tanţa. Imediat dup ă terminarea aplic ă rii fixativului (caseinat de calciu) se observă
un uşor lu1ciu pe s uprafaţa pictată , dar acesit a dispare
c0mplet după circa o să ptămîn ă .
Cu.r a ţ:a·rea, ar.ît pe mpra,fot,de cu stratui de cu.!oaire
alterat cît şi În restul paraclisului, s-a efectuat prin ştergere
u ş oară cu tampoane elastiice umectate cu ap ă cu 100/ 0 alco:ol.
Acolo unde, În urma de ca p ă rii spoidii de var , a mai
ră ma s un v ă l s ubţire de praf de carbonat de calciu p ă truns
În p ori1i fr.e cei, s-a insistat şi cu tampoane cu soluţie de ap ă
cu 10-150/ 0 amcni.ac.
C a În maj•or:tatea cazuril or, atît la · c ur ă ţare CÎ t şi la
deca.par·e, problemele cele mai delicate le-au pus pigm e nţii
de argil ă ('in cazul paracli sului , verdele, ocrurile şi r.oşul În
unele zone ,din c upolă), ·care au înitotdeauna o aderenţa slabă
la suport. În unele zone, În care au fost folos iţi, se observa
, ubţi e rea pelicul ei de ·c uloar·e şi uneori chiar pierderea ei
parţi.a lă. Ei rez i s tă şi mai puţin la ură ţare.
în general, la cură ţare, ca şi la t·oane cdelahe intervenţii,
s- a p ăs trat aoelaşi principiu de rez e rvă faţă de opera original ă , În sen sul c ă s- a mers cu sipălarea pînă la pun ctul În
•C<l!re a mai rămas o uşoară patină. La o ·rnrăţare tota1 ă ,
crud ă , exi s tă l!otdeauna peni.colul de a altera paleta origina·ră
a pictur ii, d e a „1sparg·e " cromati ca .î ntregului ansamblu .
în caidrul lucrărilor efectua:te În paraclisul din turnulolo;potniţă
de la mănă·s~inea Bi.s triţia-Neamţ, dato,rită
complexită ţii lor, am avut În vedere principiui punerii În
valo.ar·e a operei o,riginare. Con s iderăm ca idei gen erafo
care definesc a·cest principiu: a) reversibilitatea tuturor opera ţiilor şi neangaj area d e finitivă a viiuornlui; b) re pe:c tul
operei autentice şi c) grija de a alia la aceasta, În orice
a·c ţitme , s·en sib:ili tatea es Decică , regul,i oe nu trebuie aplicate nici
dogmatic, n.i oi În spiirit doctrinal. Aco~,dul car.e trebuje găs.it
Între ultimele două ,r,eguli .este un rnmprnmi.s subtil şi mereu În
penicol. Astfol, credem că , ooncepţi,a oonfor1111 c ăreia ]acuniel e
chinuite cu t·encuială brută albă trebuie la ate ca atare, ca
un fel de insule În oîmpul pictat, care Ie izolează de pă<rţile
m< ginaile, rnprezin tă o 1t·endinţă spre pur1i&m, îndlnită şi
a s tăzi în s trăinătate, ca ,r ezultat al unei concepţii intelectuaiiste c· mes•tabi'le. Pe de altă parte, tentaţia •Secolului al
XIX-iea şi de !.a începutul secolului XX de a ·r epicta tioate
porţiunile lipsă cu „pasti ches" În diferite manieriisme este
şi mai pe.r i·culoCJJsa. Ea inventează fără scmpule şi fără sinc·eritate; fal sul face suspect şi contamineaz ă autenticul. între
aoesne două ex treme, „prna puţin" şi „ prea m11lt", tr-ebuie gă
s ită m ăsura de mijloc, echil1ihrul.
ln spiritul celor arătate În prezenta lucrare, în restaurarea picturii din paraclisul turnului-clopotniţă de la mănă s ti
rea Bi s triţa-Neamţ ne-am s trăduit să se realizeze o operă
c in s tită şi cu respec t faţă de valoarea ei arti stică şi i storică.

In vederea unei ev.entua1le viitoare rein.t1egrări, chin1ir·i1le
s-au fac1L1t uşor ·retraise de h s uprafaţa perewlui (oca 1 mm),
asigiuriînidu-se în să bine muohiile cu o tivire.
.M c narului de var cu compoziţia menţi:onată ma·i us i
s-a dozat adao sul de cărămidă pi s ată şi praf de cărbune,
În aşa fel îndt materialul să ajungă la o ruloa.re cît mai
rece, iar aceas·ta tocmai pentru a e pă:s tra principiul unei
oît mai maT.i rezerv•e În caidrul unei intervenţii pe perete
faţă de gama croma:tică a pictmii ori1gina.le.
d) in timpul deoaipa·rii z.ugrăvelil'OT de var şi apoi la
anal: ză s-au putut depista uprafeţele pictate care aveau
pigmentul cu aderenţa s labă sau cele al cărnr liant era
macerat.
În cazul iparncli1sului de la Bi s triţa, ZJonele care au necesitat con oli:darea şi fixanea strawlui de c uloare au fo st:
cal1ota fo ·Î ntregime şi po.rţiruni de pe peretele de nor.d.
Pentru că, la această fază , -trebuiau făc ute două operaţii : co111s·olidarea strnuului de culoare şi
curăţ.ire a suprafeţei acestuia de fumul ·şi praful car·e se menţinuis eră şi sub
zugrăveală, s-a procedat Întîi la o consolidare uşoară a culorii
pentru a permite curaţ;area s uprafeţei iar după terminarea
a,cesteia -a fărnt conS'o lidarea definitivă.
La ·ca:lotă s-a rn111statat că toţi pi•gmenţii erau maceraţi,
devenind pulverulenţi. ln aceasită zon ă , gama es•te ·reistrÎ'l11săB
domină .roşul eng.J.ez, este prezent verdele şi .apare puţin
ocrn galben. S-a c'o nstatat că în zonele în care rnşul era
pus 12esue un strat de negru, .el era mai rezi1stent. Verdele,
pe te tot unde apă.rea .în paletă, ena o cu1oar.e foarte slabă
ca ader·enţă, pulverulentă pe toată grosimea peliculei.
Pe pere ţi domin ă ocrmile, Într-o gam ă mai bogată, dar
din punct de vedere al aderenţei la supon se dovedesc a
fi foar•t•e slabe. Ve11dele aderă În acea s tă zonă bine la suport,
fond un strat de cul•oa.re ·S ănăto s . Roşul prezintă difere nţe
ca rezi st·enţă, prnbabil În funcţie de grndul de umiditate al
sup onului În timpul pictă rii.
Gonsolidairea s-a făcut cu caseinait de calciu •transparent,
în so:uţie apoasă de 3,70/o, preparat În laboratoliUl DPCN
de ing. Ion l studor.
Prima fază de fixare s-a fă cut prin pulvenizare fa<ră
presiune ·Cu un spray de mînă şi apoi prin tamponare uşoară
8 Di n observa\.iile În timpul lu crului rei ese că pictur a de p e ca l o tă
este de fa c tură ş i poate chiar de ep ocă di re rit ă de cea de pe pere1ii
la terali . Pi ctura din c al o tă ar·e un de sen -co ntur mai accentuat, tra at
cu negru , ş i gama c romati că mai re srrî n să, d ominînd ro şul de păm î nt
ş i cin abrul, seco ndate de verdele oliv. La o cercet are mai minu ţ ioa să a
uloa re a aş ternură În unu, maximum
tehn icii de pi ctare, se o b se rvă
d o uă st raturi , cu o co n s i s r e n ţă mai p ăs toa s ă, ceea ce elimin ă pos ibilitatea nuanţă rii to nului. Prin diferenţă, pe pereţ ii laterali , ga ma crom H i că este mai b o g a r ă (inte rvin albastrul , verdele crud, verdele o~iv,
roş ul cin abru , albul etc. ) ş i mai nu a n ţa tă . C ul oarea este pu să În straturi
s ub ţ iri. Desenul este mai minu ţ i os, a tît cel de contur cît şi cel care rrasează detaliile fi gurilor. La tabl oul votiv, a proape co mplet distrus, se
ob e rvă cu greutate r e pi c tări ale fi guril or.
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PICTURI MURALE DIN LOCUINŢE ŞI INSTITUŢII BUCUREŞTENE
ÎN PRAGUL SECOLULUI AL XX-iea
PETRE OPREA

I. În 1900 h1a sfîrşit construcţia elegantei case în stil Ludovic al XV-lea din str. Bati şt·e i nr. 24 A, ·dată indicată p c
un cartuş aHat p e faţada perionului de la intrarea princi pală. în interior locuinţa a fo st cu multă piricepe•re decorată
cu lu stre, policandre, feronerii la şemineuri, vitralii, tapi serii,
sc ul·pturi şi pi cturi executate În atdiere autohtone sau de
p e•ste hotare la Viena şi Pari s - , r ăsp unz·înrd ultim ei
mode, rafin a tul stil h rt Nouveau.
Deco~·a ţi a plafonului din salonul mare, reprezentînd dou ă
grupuri de putti zbur·dînid pe no Pi albi, diafani, ce acioperă
În parte un cer azuriu, este realizată În ulei (pe pînză maruflată), de căt re un pi ctor f.ranicez •ca re s emnează ostentativ ,
)". Cură 
cu li t ~ re de-o şchi oap ă „Marechal Paris 19 (
ţat ă cam excesiv, ou circa zece a ni În urm ă, pi ctura se afl ă
în prezent îmr-o stare bună, dar Într-o situaţi e ce ar putea
prov·oca deteri.o·r ă ri Într-un r•itm alert, deoarece actualmente
Încăperea serve 1 şte drept s· a1l ă de mese une.i oa·ntine. Ca1li tatea ei art i s tică este scăzută, mult superi oa re fiindu-i ce le
trei picturi (pe pîn ză man1iflată) repre.zentînd scene galante
în genul lui Watteau şi Fragona11d - da că nu cumv a v:o r
fi chiar copii după lucrări ale acestora - , pi cturi dintre care
dou ă sînt plasate În pa111dant faţă de fere.astra di11'spre s trad ă,
iar a treia pe peretiele opus, deasupra că minului. Autorul lor
es·te necunoscut, dar e cert tot un artist fran cez, mult mai
dota t ca moşteşug decît Marechal.
A l ă turi de aceste picturi, sigur realiza.te Între 190J-1902,
singurele vestigii de ace st gen ră mase din deco raţia mural ă
iniţială, datorită deselor tran sformăr i imipll'se de capriciile
proprietarilor succe·si vi, se mai p ăstrează, de la o redecorare
efectuată CÎţi va ani mai l!Îrziu, o f,riz ă, ce a1c1operă trei
pereţi ai fostului bar, redînd s•cene din viaţa femeil or. Pictura (ulei pe zi'd), cxe outată În 1908 de Fran cisc Vodak ,
se mn a•tand multor deconaţii mura le din locuinţe bucur eş tene
între anii 1905-19301, este mediocră ca realizare a:rtisni că,
cu S'că deri În privinţa desenului, co lmitulu i şi perspectivei
(pri.v itorul nu o poate vedea frontal, ci foarte de aproa_r.e
şi de jos, ceea ce face ca imaginea să apară foarte deforma.ta).
II. Impozanta clădi1re a Casei de economii şi col1isemnaţiuni din Cale·a V1i1 otor~ei nr. 5, oneaţia a:rhj.tectu lui f.ran.cez
P aul Gottereau, at·e În interior două mari compoziţii murale
realizate de Mihai Mene!.as Simonidi, una pe pbfonul să lii
de Co n•siliu, ailtJa pe ,peretele aulei Cent:ra[.e, deasupra int răTii
În sala de con si:liu2. Prima compoziţie (ulei pe pînză maruflată) reprez intă o alegorie: Fortuna distribuind hu1mrile ei
României în 1mna Indep e nde nţei . înainte de a fi plas ată pe
pl afon, lucrarea a fost e~pu să , fă-ră a fi juri zată, „graţie
1mei binevoitoare introduceri"3, În looul cel mai favorabil
din cadrul pa viliionului r.oimânesc din E:>Qpoziţia univernai ă
de la Paris din 1900 şi, datorită tot unor demersuri, Simonide a primit „me.d ali1a de ar,~i!llt" . Compoziţi•a este o realiza-re me1dioc• r ă fo spiritul p ompi·e ri.st al vremii, suferind din
cauza di stribuirii neechilibrate şi fărîmiţate a suprafeţelor
colorate, prin plasa·rea perpendi culară a scenei faţă de intrarea În încăpere, ;deci nepunîn:du~se percepe vizual decît după
i111 ma•re efort.

Această comp oz:ţ 1e este flancat ă , pe laturile ei de sus ş i
de jos, de do uă panouri cu cî tc o fi gur ă alegorid (ulei pe
pînză) , una, În partea de jo·s, reprezentînd un tîn ă r suflînd
dint·r- o t l'Î mbi.ţ ă, iar aha, În partea de sus, un p ers'o naj
Înm În>În d o s;ibie.
Cea de-a doua compoziţie, intitulat ă Mim ca şi ex;e cutat ă
În 1912 4, în.fă,ţişe·ază dirv1e rse aspecte din ocupa·ţii-lie p oporului
n o~tru: p escui tul, o lă ri·tul etc. o:n pă·cate ş i a ce a s tă compoziţie, de ş i este realizată Într-o gamă so br ă de brun şi ve rde
În ca rie s.înt bine echilibrate s uprafeţele coforiatJe, plasairea
grupelo r de p ersonaj e este d dectu oasă .
T oate cele patru lucdri, restaurate cor ec t în 1964, se
află in tr-o bun ă stare de co nse rvare .
III. Pe stra.da Sf. Co nsta ntin, la nr. 18 ş i 20, se termina
În 1905 o casă de raport cu d o u ă co rpuri di spuse simetri c
J aţă de axul a1lcii, ca re este perpendi cul a r pe s t-ra:dă, ca să
h ă răz:tă de la Început de proprieta r să fi e vîndmă sau
închiriată fie În Întregime, f i.e parţial.
Prioprictarul şi-a p ă.s rrat pentru sine aparta1111entul de la
etajul din stîng;i corpului •de cl ădi·re , <li spunînd să se picteze
f,ieieare canuş al oelor -opt desso us-de-po.rte cu cî te un pei•sa j,
iar zidul de dea supra s cării care du ce la aces t cat să fie
decorat cu o scenă alegori că înfăţi·şî nd Primtzvara5.
Peisajel e celor parnu dess1ou1s-de-p orte din hol sî nt in spirate <le meleaguri s tră ine , î nJa·ţi 1şînd anotimpuri le, celda lte
patru -- două În came rele d-lui Ioan Ro maniţeanu ş i alte
d o u ă .în a.part.amentul ing. Wilhelm An.ton r eprezintă
pei saje mediteraneene.
Deasupr.a scă rii, pe tot zidul, se afl ă pictată În ule.i o
sce n ă a l eg;orică de mari dim1e111siuni , care n-a ajun s să fie
În Întregime terminată şi în culoare. O versiune acreditează
ideea că anistul italian, autonil picturii, a .î ntrerupt brusc
reali za rea ei, tr·eibuind s ă plece de urgenţă În patria sa.
Lucrarea, rămasă astfel În stadiu de schiţă, se conservă bine,
c ură ţirea ei fiin·d oo nştiincio.s făcută.
Semnalarea acestor pictu ri , de s l abă ca li·tate, s-a făcut
din do rinţa de a sublinia fap.tul că ele ilustrează gustul
unor proprietari bu oureşteni, de la Începutul secolului no ~tru,
pentru decora-rea in terioare·l or cu picturi, şi admiraţ ia lor
pentru pei sajllll ilustra tiv, redînd locuri cunoscute din călă
toriile făcute În s.rră inătate.
IV. Pala·t ul Camerei de come·rţ, actualmente adăpo s tind
Biblio teca Centrală de Stat (str. fon Ghica nr. 4, fostă
Bursei), a fos t co nstruit Îrntre 1907-1911 de către arhi·tectul
Ştefan Burcuş, „atît În interior cît şi în exterior, în stil
lmtis X V l -modern" 6 . Dintre deoo rnţi1ile interioare semnalăm
picturile din fosta cameră de consiliu aflată la parter: platanul şi cele patru panouri plasate deasupra uşilor Încăperii
respe-ctive.
Compozi1ţi1a de pe plafon ~le·i pe pînză) reprezintă, în
c ulor~ foarte iea1de ~i vii, o s.cena ~alamă cu doi tinerj Într-un
peisaj luxuriant, amintind direct, ca sur să de inspiraţie,
influenţa artei lui Boucher. Pictura a fost curăţaită şi restaurată, cu CÎţiva ani În urmă, cu prea multe inte rvenţii pernonale ale executantului care a efectuat aceste operaţii ddicaite.
Cele patru panouri, re:dînd fieca:re -o scena ou puni
judndu-se (u lei pe pînză), sînt schiţe pictMe monocro m,
1

1

Plafonul loc uin ţei din str. Ostaşului , fostă . str. Erou lui nr. 14,
are î n c a s trată la fapdă o sc ulptură în marmură (Mate rnitate),
pres upu s ă a fi de Dimitrie Paci urea, este picrat (ulei pe zid) de Vochk
În 1914 . De asemenea, loc u ~nţa me şte rului tipograf D umitru Marinesc u
din st r. f-ă in a ri nr. I , unde actu a lmente 'e află dormi toa rele ~co :ii profe sio n:1Je de tipografi ca re-i p oa rtă numele, ue plafo nul fost ului dormitor
picta t (ulei pc pînză m a ruflată) de Vodak În 1.920, ca ş i o sc enă de gen
(ulei pe pînza marufl ată ) dat ată 1930, pla s ată În holul scă rii de la intrarea
pr.in c ipa:ă, î,nflî ~i şî nd 1c u.rtea inter~oară (at rium) a unei viile roma ne, unde ,
printre sculpturi ş i straturi de fl ori , ciugulesc o mulţime de porumbei.
2 Ambele, restaurate în 1964, sînt într-o bună stare de co nse rva re.
3 Kean , Pictura şi sculpwrn româ nă la Expoziţ"ia universală di 11
Paris, „ N oua re vi stă r o m â n ă " , I ma rtie 190 I.
1

care

4 În
n o tiţa O comandă ar i-is ti că, apărută în ziarul „Expres" din
24 martie J 905 se face cunoscut că CEC-ul a co mand at lui Simonidi,
afla t la Paris, d o uă tablouri cu temele Pacea ş i Războiul, a!llbele de
predat urge nt, În luna april ie, la SlLma de 30 OOO lei. Probabil ca M1m ca
s ă fie de fa pt co mp o zi ţ ia Pacea, î n să în loc de a fi e x e c utară pe p : nz ă,
a pictat-o direct pe zid şi mult mai tlrziu.
5 Ele ~e p ăst rează actual mente dato riră locata rului Au r.el P o pişteanu,
care a intervenit prompt în 1974 la 0.G .L., cu ocazia ultimei zugrăveli
pentru a le restaura pe co nt propriu .
6 [11aug1;rarea l'alawl1;i camerei de come rţ, în „Adevă rul" ş i „Dimin eaţa". Al ma nah pe anul 1912, Buc. 1911 , p. 12 8. C l ă d i re a a costat
I .lOO OOO lei, iar insta la1iil e 500 OOO lei .
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Fig. I, 7, 8. - Decora1ii din
rasa din s tr.Bariş tei , 24 A: 2
co inpozi\ii de Vod ak
şi
o
scena cam p e~t r ~
Fig. 2, 3. 'ele doua co rn pozi\ii cxccut:ue de M. M . . imonidi În clă direa , E ,-u:ui .
Fig. 4, 5 - Det.1lii din tl eco ra\ia rn~ei din str. M. Eminescu, 65
Fi g. 6. - Detaliu din decoraplafonu lui Să lii d. co111iliu de la 13.C..

ţia

rig. 9. -

4

ţia c:i~e i

Dernliu din decoradin q r, Sf. ' onstan -

rin, 18Fig. JO.
holului
casa din

Medalio n din pl afon ul
ca rii de intrare
În
str. N. Torg:i, 2

20.
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L-ig. ll - 14. - Detalii d in
deco ra\ia case i djn st r.
Iorga 2

11
14

12

de bo ltă un Înger sculptat (gips) ş 1 pictat, În Jurul căru i a
grav itează a lţi Îngeri (pict ură În ul ei pe zid) plutind pe
un cer albastru foarte deschis. Pictura acestui p lafon, ca şi
a cel uil alt, es te cert executată de un artist nu îrndeaj un s de
farnil'larizat cu oer inţele acestui gen de pictură, ş i credem
că a utoru l lor est·e un pi cti0r au"tohton.
Compoziţi il e alegorice şi miitiologice, buchetele de flori
etc. pia ate p e cart u şele graţ iioa elor ·desso ll' -de-porte, Înt
crea ţia mai multJor arti şt i, ţinînd scama de factl\Jra diferită
a exec u ţ i e i. Rem a·rcă m dintre a1oeştia, ca pe un artist dotat,
dato riră sig u ranţei desenului şi pen s ul aţie i lej ere, pe cel ce
s-a in spirat şi uneori chi ar a ci0p iat tab l1ouri de Boucher.
Din ba.gata ş i greoa ia cl ecoraiţi e a p eretelui scă rii oe
duce de la parter la 'e taj, semnal ăm două meda'li'oane pictate
monocrom (verde-albastn1) redînid fiecare un 'Personaj
femi nin.
Holiş1 o 'rul de la p arte r ce ducea, probabil, la b~blioted,
are pereţii ş i plafonul decorate În stil Secession cu lujeri
ş i flori de nufăr, rea1izoate cu şabl1on ul, ca re Încadrează Între
ferestre ş i tavan o friză de medalio ane cu pei.saje romantice7
şi blazoanele familiei. R ealizato rul este f ă ră îndo i ală un
meşter z ugrav german, cu oarecare dotare ş i pentr u pictură.
Plafon ul casetat al holulu i scării de la ~ntrar·e are la
rîn dul său numeroase ornamente pictate : mascheroni şi personaje mito·~ogice, pc fond de aur, imitînd mozaicul de Murano . Şi această ·deco raţie, deo sebită ca realizare de celelalte,
presupune un alt artist, cu r·ea·le vi rtu ţi plastice.
La exterior se mai păs trează pict.urri decorative În dou ă
locuri : cea care ornează cu v rejuri şi fl ori baloonul de la
etaj, extr·em de d eterii0ra tă, şi cea, Înt'f-'O mai bu nă stare,
de deasupra uşii de intra1·e ce am inteşte de decoraţia R enaşter i. i itali ene.
În ansamblu, decoraţia picturală din această locuinţa
este eclect i că, iar realizarea ei este inegal ă, Întmcît n u s-a
dat . o P:rea mare. atenţ i e, executa'l·ea ei nefiind Încredinţată
unui artist renumit.

imi,tînd sangv111a, c·eea ce d ă impr-esia uparatoare a unor
de ene măl'ite. La rî111dul 11o r ş i ele au fost resta urate, intervenţ iil e fii111d mai di crete.
Daică numeJ.e artistu lui care a executat picturile ne este
necunoscut, presupunem Însă că a fo t un român, ia r În
priv i nţa datării lncră rifot credem că ele erau gata ş i mont:Lte
în spaţiile aotuale cu prilejul in augu răr ii clădirii care a avut
loc la 27 mai 1911.
V. 1n l oc uinţa din str. M. Emi nescu, nr. 65, colţ cu
str. Po l onă, c·o n s truită În uhimii an i ai ecolnlui tr·eout, şase
desso us-de-porte, bogat deco rate, mai p ăs trează În car tu şe l e
respective pin uril e o·rigina le (ulei pe pînză). E le sînt semnate
de Margueritte Saintard, care le-a realizat, desigur, p e toate
în 1900, dată specifi ca tă de autoa·re pe două lu crări.
Artista necun o c u tă În ist-oriog rafia artei româneşti,
ceea ce ar da loc la ipre·supunerea ,că proprietarul a comandat p i ctor iţei lu c rări l e la Paris s-a inspirat direct, la
realizarea scenel1or, din opera lui Boucher, d o u ă dintre ele
aivînd i nd i caţia „d'apres Boucher" .
VI. Clăd i rea din str. Ni.c:olae forga nr. 2, col ţ cu Calea
Victoriei, terminată În 1897 pentru Şerban G hi.ca, descendent al fost ului domnitor Gr igore Ghica, şi-a p ăs·trat decoraţ i a, destul de edectică, aproape intactă at'Ît la exterior
cît şi la in terior. Din oea pictată reţinem, ca mai interesante,
la interior dou ă comp.ozi ţ ii de pe plafoane, dteva din scenele de pe cartu şe l e unor de·s·sous-de-porte, d ouă mici medali oane de pe peretele scării cc duce la etaj, peisajeJ,e romantice de pe friza holului id e la paner, medali oanele imit'Înd
tehnica mozai cului din h olul intră rii , iar · la extc-rior friza
de 'deas upra i ntrăr ii iprinc~pa l e.
Unul din plafoane are piic tat la centru i0 scenă aleg:orică
înfăţi şînd d o u ă femei şi trei ,î n geraş i d o lofa n~. O restaurare
nein spirată ş i neîndemînatică faoe pe de o parte să se constate retuş u ri g1'10so lane, urîţ i nid 5i denaturînd ma i ales carnaţia ş i figurile personajelor, iar pe de altă parte, acoperi-rea uniform ă cu o singură culoare (albastru închis) a fondului iniţ i al de oup ează supa răoor s·i1uetele perso najelor şi
creează iluzia pr~buşirii gmpuJui as upra pr ivitorului.
Pe ce l ă l alt plafon, În formă ·de cupolă, se află la cheia

N -a r fi ex:clus ca motivul tuturor peisajelor, ca re înfăţişează acevăzute din unghiuri diferite, ă redea co nst ruqii ex:istente
pe vreuna din moş iil e proprietarului casei .
7

leaşi

clădiri
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CRONICĂ----------

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A
DIRECŢIEI PATRIMONIULUI CULTURAL
NAŢIONAL

vind veng1 ce p ermit o apro pie re tot m:i1 profund ă de fenome nu ! isto 11 c
arti sti c, fie că ele ser vesc restab ili rii v ie1ii şi fo rm elor monumentelor
!n v~d ere a punerii lor în ".aloare prin restaurare. în prima categori.e se
rnsc n e co mum ca rea arh . C n snan Mo1sesc u (Un nw 111tmelll' bucure ştean
clispărM hise rica fo stei măn ăs tiri Sărindar) . Importantul monument
bucu r eştea n, di stru s la s f i rşitul seco lu lui al XIX-iea, p rin coroborarea
i 1;f o rmaţiil o r ofe ri te de cî teva imagini ş i de un releveu aproximativ exact
din seco lul tre cut se d o ved eşte a fi fos t o bi s e ri că de un tip neobişnuit
În Ţara R o m â ne ască: un plan t rin avat marcat de do u ă şiruri p aralele
de co loane ş i încunun at de- 5 turle . No ua ip o te ză a reco nstirnirii structurii ş i datarea monum entului în a do ua jum ătate a seco lului a l XVI-iea
re pre zintă aportu l co mun icări i la to t mai fre cventele î n cer că ri de elucida re a problemelor ridicate de vechea a rhiuec tură.
Co muni c:i rea preze nrînd rez ultate le coro borate ale ce rcetă rilo r de
arheol ogie ş i ar hi rectură (arh. Co n s tan ţa Modoran şi arh . Ion C hicideanu , Cetatea Bradu) adu ce no ut atea unui monument mai vechi cu un
seca.I ş i jumătat e decÎt cel de lO;J,ta lume a CLin osc ut la nmd u, jt~d . B uză u :
o b1 sencă î n conj urar ă d ~ o in cind puterni că din dece niul III a l sec. XVI,
ca re sup rap un un aşeză111 : nr mai vechi din lemn, datat cu o m o ned ă în
vreme a lui Ştefa n cel Mare .
O altă co nf irm ar.e pentru isuo ria arhitecturii din R omânia o constitui e şi restirnirea prin să p ărnri ar heologice, a o ri ginalei structuri intenoa r·e a prnn aosu: ui bisericii fostei mănăsti ri Cobia jud. Dîmboviţa
(arh. Lumin iţa Munteanu: o Î mp ărţ ire interioară a pronaosului într-un
co mpartiment csuic ş i un spa\iu perime tra l pe 3 din la turile lui , lărgit
spre sud cu o absidio l ă, de s ti n ată probabil să a d ăpos tea scă mor mîniu l
ctitoru lu i).
. . Recente cer c etări de arhitec tură au prilejuit ana liza rea caselor clin
111ct11Lct fostei mă năsti ri Berca, jud. Buzău (co muni care arh. Ana-Maria
Or ăşa nu) , reliefînd interesa ntele ca racte ri•st ici a.le siste1mdu i de boltire de
la nivelul pivni ţel o r , ca ş i pe un p la n mai larg unitatea de
~: n~ir e în re a li zare:i unui Întreg grup de co nstruqii si milare în a doua
1u111a tate a seco lului :tl XVII- iea.
U na dintre cele cîteva zeci de co nstru q ii similare din zo na Mehedin\i, cula Nisto r ele la Ce rneţi (co muni ca re arh . Mihaela Adrian), se
d ov e de ş te a fi În urm a ce rce tării atente a isto rie i şi arhitecturii sa le
- de o reală va loa re 1n co ntex tul arhite cturii fo rti ficate de mi ci dimensiu ni , c ara c teri s tică Ţării R o m â n e ş ti În a do ua jumătate a secolului
XV III ş i În prim ele decen ii din seco lu l XIX .
. Secolului a l XIX -Je,t îi a parţin e ş i in.r.e resanta bi se.r ică de Li mănă 
Stl rea Cerni ca (arh . Jon Du mitrescu, O biserică ele tipul N eagoe Basarab
prea p1tţi11 cu11 oscută, biserica Sf. Nico lae ele la mănăs tirea Cernita),
reluînd la 3 seco le, dup ă celebrul model de la Ar g e ş, structura dev e nită
tradiţional ă pentru marile bi seri ci de m ănăsti r e. Parte integrantă a comuni că rii , prezentarea re , ra ur ă rii este un frumo s exemplu de punere în
:valoare a unui monumn et ca re îşi pier.du se în timp funcţ i o n alitatea ş i
interes ul.
§pre d eo se bire de al te esiuni simihre, proble mele pi cturii nu au fost
dez.batuue, cu excep ţia co munică rii lui Radu Creţea nu (Spontaneitate ş i
fantezie În pictura mnrală medievală).
Variare, boga te ş i de un m are in te res s-au doved it di sc u ţ iile care au
urm at fi e că rei se rii de co mun ică ri . Co mp l etă r i , 1wan ţă r i, subl inieri , p t;ne ri
la pu nct, o pinii di fe rite s-au ÎntÎ!n it Într-un di alog pe care îl s peră m
fructuos. Printre ce le mai in te resante sî nt cele care au reluat vechea
pro b lemă a p roe minen ţe i un or fo rme şi stru crnri î n arhi tectura de lemn
sau În cea de piatră şi problema p osi bi lităţ il o r tr:in ~punerii di ntr-u n matcri :t l În altul (ar h. E uge nia G recea nu ş i Tudor Oteteleş a nu), a imp orta nţ.e i cun oaş t er ii strncturii urban e a or a şe l o r pentru istoria lo.r (prof.
Va sil e D r ăguţ ) , a n eces i tăţ ii com p letă rii , prin ce r cetă ri arheologice, a
cu n oşt in ţel o r privind :işe7..ă r ilc fo rtific:ite din M oldova înainte de mijlocu! sec. XIV (/\!. Rădule sc u) , a ,includerii printre documentele cu
va:oa re de martor soc ia l, eco nomic ş i cu ltural a co n strueţiil or industriale
deza fec tate şi a•f•late pe m ie de dispari i;ie (a rh . Ş t. Ionescu) pr·e rnm şi
problem a lărgir ii preoc up ă ri lor pentru ce rcetare:i epocii moderne (prof.
Vasil e Drăg u\) .
D in Întreaga sesiun e s-a desprin s, ca o concl uzie cu valoar·e de
program , ideea imp o r tanţei diversifi că r ii temp o rale ş i zonale a c ercetă rii
pentru a aco peri cît mai curînd petele al be de pe harta c unoştinţel o r
noastre de ~pr e istori a c ivili za~ iei 1:a rii.

Intrate de mai mu l\i a111 1n tr a di ţi:i Direqiei Patrimoniului C ultural
Na1ional, sesiunile a nual e de co muni că ri ş tiinţifi c e mar.c he ază prin
problematica lor ş i prin Î nsă ş i pe nioad a di.n an în care sî nt program ate
- evenimente cu ad înci sem nificaţii . Pe plan ş tiin\ifi c, ele re prezintă bilan ţLI! unei laturi din activi tatea pe un an a institLl\:iei, iar tempora l se
s itueaz ă În mo mentul d e trecere început sa u co nui nu a re spre o
n o uă etap ă, cea În care se co n ce ntreaz ă efo rtul ma xim în cercetare ş i
restaurue. Î n a c elaş i timp, ele rc pr· ezi ntă co rolarul suitel or de mi crosesiuni
lunare , inaL1~urate din in i\iativ:i p rof. Vasil e Dră g u ţ ş i devenite manifestă ri curente a le in st itu ţ iei .
Ca ş i În ses,i unil e anuale preceden te, ce le 16 co muni că r i prezentate timp de d o u ă zile, În 15- 16 ma i a. c. acoperă prin te mati ca
lor întreaga ga m ă de pre oc u pări a DP C N: ce rcetarea ar h eologică, .jstori că, de ar hitect ură ş i de isto ria artei, resta urare a, evi d e nţ a ştiin ţ ifi că
m odernă a patrim o niul ui cultural na\ional.
O r e :n ă m ajo ră a ses.i unii a co n rituit-o p reze ntare:i rez ultatel or un or
cercetări oo mplexe privind vechim ea, momentu l ş i co ndi ţi ile ap a riţiei ca şi
evo lu ţ ia uno r străvec hi aşeză ri - oraşe şi cetăţ i - din ţările ro mâ ne.
Mai vechile c ercetă ri :irheologice :i!e lui Dinu V. R osetti, unul dintre
de ca ni,i de vîr s t ă ai a rheo log iei medieval e din Ţara R o m â nească , co ncentr ate în centru l isto ric al o ra ş ulu i Pite ş t i (Oh se rva ţii arheolog ice /m.vind
vechimea o r <1ş1.1l1.ii Pi.t'e ş ti), au co nfirmat ş tiri document:ire care ate s tă
ex i s tenţa t~rgului ln seco; uJ al XIV-•lea, ca şi co n, truirea uno r cur\i d omn ~şri de că t re Co m ta n~in Şe rban În dece niul IV al secolului al XVII-iea.
Ca un obiect co mun - o raşul Pi te şt i comuni carea a rh . E ugenia
G recea nu (Structura urbană medievală a o raşultti Piteşti) se îmerează
înt r-o s u i ră de studii co nsacrnte de că tre autoare evo lu ţ. iei un or o ra şe
d in M oldova şi 'Ţara R om â n ească. P.o rn ind de la ana.liza doc ua1en te:or
sc ri se sau dese nate din difer·ite faze de exi sten ţă ale o r aş ul ui, se
demon stre a ză co ntin uita tea î n timp a tra mei st radale ca o d ovada a
cvoh1ţ iei ş i În ace l aşi timp a per s i s tenţei unor elemente, urbani smul fl'ind
În acest co ntex·t un doc um ent nu d oar pen tru ist.a ria arhite cwr-i.i În sin e,
ci ş i penru istor ia ca atare a oraş tdui , pen tru viaţa sa soc ial ă, e co n o mi că

şi

ş i p o l iti'Că.

In ace l aş i se ns pleda manifest co municarea lu i Liviu R otman (D espre
importanţa i:zvornlui material în cercetarea istoriei modeme a Romani.ei),
auto rul oprindu-se la ultimele decenii ale seco l.ului XIX . Co muni carea încea r c ă să desc ifreze, în caracterul eclecti c a l unei a rhitecturi „ m ărunte",
marca socia l ă ş i de gust a unei întregi socie tăţi ş i impli caţ iile mai hrgi
ale acestei•a, eco no mi ce ş i poli tice, carac teri sti ce pentru o ra ş u l româ nesc

la finele seco lulu i.
Pe alte coo rdonate, dar legat tot de ge nez:i ş i istoria a ş ezăr il o r În
raport larg cu fenomenu l ge neral poli tico-so cial ş i cultural al uno r epoc i
din ·isto ri:i medi eV'a·l ă a M o~do vei , se si tuează oom uni care:i pro f. Vasi·'. e
Drăguţ (Date noi despre cetăţ'ile de scaun din Moldova medieva lă) . Marcî nd trei c:uego rii de fo rti fi c :iţii în funcţie de raportu l stabilit f a \ ă de
a şeză ri adiacente: a) cetă\i de scaun sau r eşe din ţe d omn eşt i În ca re
schem a iniţi a l ă a org aniză rii sistemului defen siv este În funq.ie de preexisre n\a oraş u lui (Su ceava, Cetatea A lb ă, Ia ş i , Hîrlău , Hotin, Si re t, R oman ,
Bacă u, Coma ri) , b) for tifi caţii independente, nelegate de exi·s te n ţa unui
o r aş ( Ce ta~ea Neamţuluii) , c) fo rtifica ţ ii în c:i re preocupa.rea pentru organizarea sistem ului defen siv nu impl ică prezen\:1 d mniei aco lo (Chi lia,
Tighin a , Bî rl ad , Or hei), co munica rea prezenta pe sc ur t ş i isto ria fiecă rei
a şezări . Î n ace l aş i timp , se sublinia e x i >De n ţa unui sistem defensiv coe rent
În tumpul domn ii lor lui Petru Muş:tt ş i Ş te fan ce l M:He, diferit de ceea
ce o.ferea apu ml co ntemp ora n, ca o probă per.e mpto ri e a efortu lu i de
co nsolidare a st·atului ce ntralizat, do mn ia a s um î ndu- ş i dreptul. co ntro lului
.l oc alităţil o r , refle x a•l un ei lu c idităţi , pol.itice ş i milit:ire, c:ire fav o riz e:iză
de timpuriu dezvolta.rea unitară a artei d in M oldova.
Un alt grup de co mu ni că ri se o r ganizează În jurul remei m ajore a
arh itecmrii în lemn fie că sînt :irgumen te În plus pentru marcarea
legăturii creatoare a ro mâ nilor de pe ambele versante ale C :upaţil o r
(arh. Tu do r Otete l eşa nu , Cont ribuţii la rn n oaşterea arhitect1trii bisericilor
de lem 11 din Transilvania), vizibi le În unitatea tipologiei uno r p lanu ri de
bi serici din M oldova ş i Transilvani a, fie că de scifrează ese nţ a frum osu lui
perpetu at pesue mi len ii în unitatea de gîndire a m e şterului casei sau
bisericii de sat (com un ică ri Ioana C ristache Panait, Semnifica ţia istorică
şi valoarea artis ti că a hi.sericii de lemn din Vechea, jud. C luj; Ioana
C risracbe Panait ş i arh. Marinel D:iia, Tradiţia lcmmdui la Fild u, jud .
Sălaj).

Ca şi î n sesiunile prece dente , un loc important îl oc up ă co muni c ă rile
rezuhatelor ce rcetări. l o r de mon umente, fie că e1te vo rba de st udii pri-

T. S.

93
https://biblioteca-digitala.ro

HORI A TEODORU
şco l ii

ele resraurare din \ara n oa 5 tră. R.eadu cere;t bi ,eri cii C urt ea Veche
din Bu curqti la î nf ă\iprea i niţ ial:\, prin 1nd ep:lrta rea aclamurilor ulte ri oMe, restau rarea bi seri cii sr. Treirne din Siret sau a bisericii din
l{ ebege~ ti impre s ionează pnn siguranţa le ctt1rhi for melo r a rh itectoni ce,
prin disc re\ia invervcn\iei, prin acu r ate\ea exec upei. Sînt calităţi ca re
derinesc d eop o trivă o î n a l ră co n ş tiinţă profe s i o na l ă ş i o ati tudin e cultural i\ În sensul plenar al cuvî ntu '. ui.
Pror,eso r de pers pecti vă (a utor :i i 11nui rep ut i\l tratat), rector al
lnsti turnlu i de /\ne P:ast icc „Ni c !ae G rigoresc u", H ori,a Teo :Joru r5rn îne
Înainte de tOaLe În ami nt irea res taura Do ri'.o r de 111 0.nrumen1..~ din ţ a r a
noa s Lră ca un mare c un m că LO r al arhite cturii ve chi r o rn ftne ş ti , cit un
promoro r :ii rnetode lo r ~ tiin \ifice de rest:i urare, ca un ncprC\uit exempl u
de pa 5iune creaLOare. 1.it Lemeini ca durat:\ a rnemorici sale contribu ie nu
nurn ;ti r e , taură r,i l e pe c.tre le-a proiectat ş i co ndu >, ci ş i studiile sale
de· specia lita te În care se re u ne ş t e o larga info rma ţ i e ş tiin1i r i că, d u blittă
de o sub t ilă capacitate de in terpreta re.
Viit\a şi o pera acestui ilustru re ;:i rcze„r:i nt al ~c ol ii rom â neşti de
rc>taura re impun o atent:! ş i plină de rlvn ă mon ografie : ;tcesta .itr fi
cel mai potrivit 0111 ;1gi u adu s rninunarului proresor a l no, t ru al rnturor,
H o ri a Tcodoru.

L1 20 iunie 1976 a plecat pentr .1 tot deau na dhntre noi ce.I care a
fo st prof'esorul, arhite ctul şi gravo rul H oria Teodo ru. De s p ărţ ir ea a interveni t pe n ea ş te p tate, Într-un mo ment În care ve:1erabi1lul mae stru se
pregătea s ă să rb:lto reasd Împlinirea a 82 an i de via\ă.
Reu ş ind să-ş i p:lstreze pute rea de mun c ă ş i tiner•e \ea spi ritului p 1 n ă
î n ultimele zile .1 le exi s tenţei ale, pro re;o rul Horia Teodoru toc ma i era
pre.oc upat s ă- ş i orga.nize7_,c o n o uă expozi\ie per so na.l ă de desene şi :i rn gr afii , pentru c;H·e pregăti se o mare cantitate de lucrăr i , cî teva ma:d ă r e,
care îi invadme ră dormitoru l, t ran sfo rm at În c am e ră de lu cr.u, 1nrnnjur1ndu-i patul. C u di spar.i1ia sa viap rn:tural ă ş i arti > t ică pierde o
mare personalitate, un om ad e v ă r at , a d rui prezen \:1 , de un rar dinami, ni , a lă , ;u nenumăr a t e m ă rw r i i de val oare În diver' e domenii de
activitate .
Nă ,c ut h 28 iunie J894 , :n o r a şul Pl o ie ş ti, unde a urm at rn rsurile
licea le, H o riit Teocloru it Studiat h l{Olll it ~ i la Paris, riind rema rca t
de timpuriu c:t un excde nt ce r c ctăt :.i r În domeniul arhi te cturii.
Întors În ia ră , pe J1 n gă activitatea itrtisti d (it o rgani z:n nume roa' e
ex pozi1ii perso nale ele grafică) , s-a dedi cat re 5taur:l rii monumente:ur
isto ri ce, ajungînd arhite c t - şef 1n cadrul C om;sie·i Monumen·tel o r 1, torice.
P romov1nd un ne abătut re1pect fa 1ă de monum entu l i, rori c În\el es Cit act
de cultura şi com p lexă mărturie a trecu rului, 1-l o ria Teodoru a reitli1at
o serie de re 1 tau r ări exemp lare oare au o valo :tre de reper în istoria

V/\SILF. Df{i\CLIT

VICT OR BRĂTULE SCU
Mo num enLe lor Isto ri ce i-a prilej uit de s făşurare a ş i a unei bogate mun ci
de investi ga re i ste r i c ă , prin care s-a f:l cut rnn :iscut 1u1 num ai În anii
19 1!i- '194 1 prin publi ca\iil e sale din Buletinul CD111i siunii Mrn1umentelor
1sto ri ce ci şi prin cele de 111 ai tÎ rziu , din diferite alte peri odice.
Studiil e, note le privind isto ri cul monu mentelor, identificările de me ş
te ri d t şi 111u lre a.lte a1pecte artistice se car ;tnerizează prin varie·tate a
info rma\.iilor, fapt ce la s ă s ă se 1 ntreva cl ă c:1 Victo r Brarule1cu nu a
tre cut cu incliferenră prin acele locuri , ci a şt iut s ă Înregi streze şi s ă
comunice .orice clement nou rpe care l-a soco tit că vine În sprijin·ul
c u noa ş terii mai ad1n ci a trecutului un o r vesnigii de mu lte o ri vitregite.
A c e l aş i untcre.s ,e ste co nrirmat ş i de Llll'ele luc r:lri rnrni mar i citre dovedesc
o mai per seve rentă cercetare, cum este tezit de doctorat s u s \.inută ln
1939 tratÎnd despre „Min iatu ri ş i 111anuscri se din Muze ul de a r tă re:jgi o :t s ă", rnu ze u al c ă rui directo r a fo st pentru puţin t1i111p, sau Albumu]
co n ~ac ra t p opu l arizăr i i fre scelor din bise ri cit lu i Ne;tgoe de la C urtea
de /\ r ge ş , rpubli cat În 1942, prncum şi repe rtmierea biserici lo r din Mara111u re ş (Tl.C.M.T., 'I 941) , reali zaLă 1ntr-o vreme în care studiul acestei zo ne
nu intra1e În aten\iit ce rc etăr ii.
Prin atitudine;t sa fa\a de m o ş t e nir ea c u lturală ro m ânea s că şi pentru
mun cit dep u1:1 de- a lun gu l vi eţ ii sa le în sluj bit acesteLa, Victor BratulesCL1
>e impun e c 1 un exe mpl u demn de urmat răm 1 nînd În amintirea celor
rnre l-au urm ă rit îndeap roape .

La 5 febru ari e anu l acesta s-a stin s din via\ ă
În aceea ş i tă cere
1n care ş i-it d e sfăş ura t activiLatea Victor Ilrărule sc u, cu no cut îndeosebi prin mun ca sus ţinu tă d ep u să î ndeLun g Limp , ca secretar al fosre.i
Co mi sii a ·Monumentelor Istorice, unde s-a re leva t prin atitudineit sa
de credin cios sr răjuit0r al acţiu nil o r legate de problema p:lstrar ii ş i val orificării patrimoniuluri artistic medievitl.
N5,sc ut la 11 n'O iembrie 1899 în co mu na Podu Doamn ei, unel e ş i -a
petrecut co pilă ria, Victor llr ă tul e sc u ş i - it .de s ăvÎ r ş it pregătirea profesionalri
În Bucureşti, unde după ab so lv irea cursuril o r Fac ul tă\ ii de litere şi fil ozo fie a intrat în 1nvaramÎnt. Man,ife s t1 ndu- ş i cu ge nerozit:tte î n suşirile
pedagogice, ·e·l a orienmt num eroase ge nera1i i de dev i, la în ceput ca
profesor de Jimbit română În li cee le Sf. Savit ş i Mihai E minescu, apoi
În alte şco li. A răma s credin cios l egăt uri i cu tin erele ge nera\:ii p1n ă
tî rzi u cî nd î l Întîlnim (1952- J 959) qrăduindu- s e s ă tran s mit ă viitorilor
zugravi ai Şco lii de pi c tură bi seri ce.asd a Patriarhiei din Hurnre ~ ti ,
c unoş tin\e necern re ca re să nu-i 1 nclepărte z e ele tradi\.ia picturii ve chi
româneşti. Drngostea ş i respectu l pentru m ărt uriil e trec utulu i, de a căro r
i mp o rt a n1ă era profund p ătrun s , l-au legat de timpuriu de activitatea
des fă şurată În cadrul fos~e i Co misii a Monumentelor I sto ri ce (în penioada
1923 - 1948), oo ndu să mul tă v1·eme ele perso nalitateit de mare prestigi u
a profesorului şi că rtur a ru l ui Ni co'. ite Iorga, activitate că r eiit i-a ră m a s
credi ncios ş i mai tî.rz~u în calita te de seneLa r al Comisiei ele pi c tură
biseri ce:m:l (1951 - 1959) .
·
/\ c ea s t ă dubl ă acti vitate de profeso r ş 1 colaborato r al Comisiei

TEODORA VOJNESCU

SIMION JUCAN
În zi ua de 29 augLlSt 1976 s-a stin1 prematur din viaţă unul din t re
cei mai de stoinici restau rato ri de monum ent e din \•tr;t n oa s tră: Simi on
Ju can. C u di s pariţiit lui, Direqia patrim oni ului cu lw ra l n aţ i o nal pierde
nu numai un şe f de lot de o ex cepţională e fi cienţă, dar ş i un inspi ra t
fa cto r de poLtrizarc, un ferment al grij ei pentru monumentele din reg iunea
sa n itta l ă , Bucovina, pe care o iubea cu senti mente de î nfl ăcă rat patrioti 5m.
S-it n ăscut În satu l M ă n ă s tirea Humorului, clin p5rin \i \ă rani , la
data de 4 mai 1927. După terminr.i rea li ce11lui au urmat ani de în cercar1 ş i calllan, p 1nă cî ncl a fo st de s coperită a d evă rata voca\ie, aceea
de co111tru ctor. Urcînd din treaptă 111 tre;tptă , el a ajun s s ă se afirm e
ca un aute nti c cobo rÎtor clin nobil a s piţă a marilor m eş teri, care, În
vrernurile voievodale, au dărui-t pamÎntlll dulcei · l3u co vine cu atltea
cti to rii . El Înrs uşi un meşter mar e, 1n calitate de şef de lot, de d pete nie
de me ş teri şi de mll1Kitori, Si mion Ju can şi-a începu t cariera ele restaurator 1n 1963 , cî ncl a fo st ;rng.ajat la Şit nti e rul Direq: iei m o nurnen~elor
istori ce de la m ă n ă <; tir e a Dragomirna.
Înt1lnirea cu co morile isto ri ei a fos t pentru el hot:l r1toare ş i , d ~
:nun ei, solicitÎnd h extre m un o rga ni sm pl ap Încl şi bol nav, Simion jucan
a lu crat cu o itrd are rn r înrî lni d pentru a dit expresie concreta proiectel or de restaurare ca re, fă ră entuziasmul Ju i, mu lte ar fi răma s doar
g1nduri frumoa se pe hÎrri e. Ştii nd să-ş i trans mită entu ZJias mul echipelor
ele mun citori , Si mi on Jucan reu şea s:l obţ in ă la punctele saLe de lucru
ri tmuri foa rte 1nalte, dcs făş urîndu -şi activitatea sub semnul n ăz uin ţel o r
de a reda ctito riil o r Bu co vinei frumu se1ea ş i demnirarea de o dinrioar ă .

~ i a s tăzi, ce l ce s trăbate pra de sus it Moldovei ~ i p opo,eş te la
minun:ttele ci monumente se va ÎntÎl ni cu realizăril e pline de har ale
ş antierului co ndu s de Simi on Ju can. Ditcă azi stă ruim În faţa maestuosu lu i ans·ambJu de la Dragomirna, da c ă adm iram m5re\i a re de sc operi tă
it Pumei lui Ştefan cel Mare, d :~c:l preţuim .l umin o:~s e ~e chi lii de la
R1 şca sau expresia de o seve r ă nobleţe a bi seri cii d o mn eşt i Sf. Ni col:te
din R}icla u\i , s ă nu uităm d 1n :nidurile lor de piatr:l tr:l ieşte ş i o parte
cl in fiinţa lui Simion Juca n. Turnurile Sucevei sau ruinu ril e de la 7.a111 ca
ş i-a u r egăs it trăini c ia prin zel ul ac eluiaş i me şte r ca re nu pregcta ni ci-o
citlpă în acţiunile sa le. El este preze nt la toitte aceste mon umente ca un
minuna t exe mplu de mun că, de s tă ruinţ ă, de patrio ti sm. /\ rde:t 1n el
o teribi l ă f! itcă ră a dragostei de ţ ara ş i pentru eroii care au lu ptat, cu
1nfruntarea moqii , pentru ap5 rarea acestui pămînt. Muncind a şa cum
a mun ci t, Simi on Ju ca n nu ştia că el în s uşi est·e un erou.
Da r, În cele din urm ă, efor turi le mult prea mar i la ca re ş i -a supu .
trupul m ăci nat de boala l-au răpu s În plina maruni tate, awn ci c1ncl de
la el se .aşteptau reali ză ri ÎrtJca mai însemnate.
Oda tă cu plecarea din viaţa a lui Simion .T ucan, o b ş tea re staurato ri lor de monumente pierde un n e pre ţuit tova r ăş de mun că, un om
adevăr.ar a·le cărui zvmbet ]lllminos şi caldă v o rb ă mo l d o ven e asc ă nu vor
putea fi înl ocuite de nimeni. Exemplul său sLimulator va tr ă.i în sa În
inimile noastre ş i va dăinui prin piatr:1 vie a 111 onu111entel r că r o ra le-;t
rcd :tt trăini c ia.
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