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Este, de asemenea, cît se p aate de clar că au fo st construite deci şi .proiectate no u ă ·trepte 5 chiar .da.că ul.terior au
fo st acoperite de pavajul Înconjurător două dintre ele - mai
bine-zis .una şi În.că o bună pa.r te din a doua.
În mă sura În care pavajul înconj u răto r - din beton ciclopean - a fost corect dezvelit, este vizibil că a sufer it o
Înclinare către mon ument, fapt anormal Întrucît dă scurgere
apelor meteorice către monument În loc să le îndepărteze
de acesta.
Toate aceste ob s ervaţ ii sînt argumente pentru a adnota o
tasare imp ortantă a construcţiei, curînd după terminarea ei,
sau, cel puţin, dup ă ce o bună parte a ei fusese executată .
Faptul că centru l geometri·c al monumentului, aşa cum
acesta a fost determinat prin mă srn·ători, 11'l1 este a•cel.aşi la
toate nivele\.e sale, cu alte cuv in te .că axa monumentului şi
ax1a tamburu lui p ă trat din centru l său nu ·corespund, ne determină să s itu ă m , în timp, a cea stă tasare ,anter ior tenninării
·con struqiei6.
Ipoteti•c de.ci se poate admite că tasarea a survenit în c ă
În timpul con s trucţiei , determinînd modifi că ri În parametrii de
bază precum şi în unele detali·i deja executate, ale acesteia.
În ceea ce priveşte dimen siunile ş i unele detalii ale pieselor legate de tehn ica con s tructivă, este interesant de remarcat că În timp ce treptele nu comportă nici l ăc a ş uri pentru
scoa be sau cepuri de co nsolidare, ci doar o linie de credinţă ,
nici praguri pentru pîrghiile cu care se aj ustau piesele la punerea în oper ă 7 , blo.cu1rile din pa:rameintul uamburn.lui cilin dri c -co mportau În schimb toate aceste detalii, dar lini a de
c redinţă f.u sese înlo cuită cu anathyrnsis, ma.rgiine.a aidîn-ciotă,
pedect neoe z;Î ·tă, În1oadrfod suprnfoţa decorată sau bo.sajul plat
al bloculuiB.
Blo.cm-ik de -co mişă prezen,t au lăcaş de ghe1a•r ă de macara,
o linie de credinţă circ ulară pe s uprafaţa lor s uperi oară9 ,
iar lespezile orthostate ale atticului festonat, cu prizonieri, nu
prezen:tau ni ci-un fel de deualii de acest tiip 10 .
E s.re neoesa,r să se f.aică di st inqi·e În1tf1e bbourile diferite·l or
<1 . ize de parame nt.

Ruina monumentului triumfal Tropaeum Traiani de la
Adamdisi ş i piesele di111 pa1rament sa.u din iinfrais·tmctuJ·ă, ·ca-re
~ u suferit o prelllicrnre cara:cteristică, permit observaţii de natură .să înle.s neais•că r.eoonsti•tuirea procesului teh nologic a l construcţiei monumentului.
Astfel s.înt cunoscute Încă de multă vreme rosturile de
pniză, 01rizontaik, d:int•roe aisize:le de emplecton ale tambu,r ului
cil~n.dric al mo'l11umemu1ui 1• Ele i111d.i1 că toomai mrn1
a r ea succe sivă a acestor asize, În raport cu asizele de parament fă
cînd fonqie de cofmj ·şi pe.rmiţînd s11abi,liirea poziţiei bdului
decorat - friza cu vrej de acant terminat În capete de lup,
metope alternînd cu pilaştri pitici, friza cu palmete şi torsade - la mijlocul înă lţimii tamburului (asizele 5, 6, 7), nu
sub cornişă (a·size:le 8, 9, 10) (f:ig. 9) .
De asemenea, pe ruină, În starea ei actua l ă, la vertica la
paramentului tamburului cilindric se poate observa c ă sub
asiza soclului profilat urmează încă trei asize 2 , una corespunzînd promenoairului (treapta 9) iar altele două rărnînînd Îngropate În parament, cu alte cuvinte îndeplinind funcţia unei
mi.oi fondaţii an.11tonome a p.aram enrnlui uamburulllli .cilin dric
Ob s ervaţii interesante prilejuiesc şi dimen siunile pieselor
din paramentul stereobatulu i cu rr.epte, precum şi unele deta lii
de form ă ale acestora.
Astfel profilul treptelor3 i ndi că limpede faptu l că acestea
au fo st croite În aşa fel îndt, aşez ate cu baza orizontal,
treaipta să aibă o anumită înclinare spre exterior, permiţînd
scurg•erea a.pefo•r de ploaii1e. A tJÎt în.ci in.a:t-.ea br sp.ioe imerior d t şi micile oanale de ·s.curg·ere săpate pe unele dintre ele sîn t fenomene senmdare, .c are trebuie b caliza te
du1p ă C011'Slt rrncţ~a 1
moniumentuJu,i, dar orioum aounci cîn,d era
Încă În funcţie.
Studiu.I co mpa.r a:tiv al ·COiteJ 0 r bazelor con1ttratreptel.or
şi ale vîrfuri lor treptelor arată o linie de fractură a stereobatului cu trepte, situată apro ape în axa N. S. (profi lele
l -41), precum şi ·o frînger·e a pă.rţi i ·de jos a trunchiului de
con cu deplasarea „În evantai" a treptelor 1- 6 4•
0

0

1

' R . F lo rescu, Noi puncte de ve dere şi noi propuneri w privr.re la
reco11stit11il'ea mo1111menwlui de La Adamclisi, În „Monumen te isuo rice,
studi i ş i lu c ră ri de rest:rnrare " , I, p. 161 ş i fi g.
2 FI. B. Flo resc u, Des Siegesdenkmal v on
iani , l3 uie u reşti - Bo 1m , 1965, fig . 47, 163 .
3 FI. B. Florescu, O/J . cit., p. 188- 193, fig.
fi g. 7. Ce le n.ou ă pa.g in i de dern ons-tr a\ie a,Je

4

Rel eveu l ste reo fooogra rn etri c de la D.P.C.N.
Fl. n. Flo re scu, op. cit„ p. 179, fig. 44 , releve u nepre cis, M. Sînpctru , op. cit „ p. 478 - 481; R. Flornsc u, Noi puncte de vedere ... p. 160.
6 SiJviu Co rn ăne sc u , apud Fl. B. Ploresc u, op. cit., p . 126- 133 .

2. Idem, Adamcl isi, fi g. 6 .

5

Adamklissi T ropaeum T ra56; R . Fl orescu, T ropaeum ,
lu i M. Sînpe•trn (B etrach-

7 V.

n. 4.

F l. B. Fl orescu , op. cit „ p. '193 - 203, 229, 233, 247- 250, 272 - 275
fig. 58, 60, 65, 69, 70, 71, 75, 81; releveul D.P.C.N.
'
9 FI. J3. Flo resc u, o ţ1 . cit. , p. 272 , Fi g. 81 releveul este inexact.
10 FI. B. Flo rescu, op . cit., p. 275- 278, fig, 83; releveul D.P.C.N.
8

t1mge11 iiber das Siegesdenkmal vo11 Adamklissium Lachte der archeologischen Grolnngen) sînt pe cî t de sa Vla!nte pe at1t de inutile pentru
că

În orice c o n strucţie din ILLme t repte:l e sînt a şez at 0 e b orizontala , p~i n
fo n a legi.to r stati cii .
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Astfel, blo.cwri.J.e din asiza-soclu 11 au pe faţa supem
rioară lă.oaşu:ri pemnu scoabe metal:i,oe şi praguri pe111t1
pîrghii. Ukaşuri le pentru scoabe metalice sînt dreptunghiulia.re prelungi, mă1mri.nid oiPca 15 1cun, şi alll 1Ut11 profil caracteri stic în L Întors. în adîncitura unora dintre ele se mai pă s
tre1a:ză iîn1că r,e sturi de 1p.k1mb - servind la ,adea·a,rea fierului l1a
piatră şi chiar de fier. În aproape toate cazurile, l ă caşul
pentru s·coabă, situat cam la 15 cm de faţa pietrei, nu se
mai pă s trează intact ci are marginile sparte, ca şi dnd sco aba
ar fi fo st smu l să forţat, cu ajutorul unui instrument mai dur

A'

A''

~-- - --- --

- -- --- -- ~

decît piatra (rangă de fier).
Pragul de pîrghie se prezintă ca o scobitură s uperfi c ial ă,
comportiînd o margine dreaptă - pragul - şi o adînc itură
alveolată terminată pierdut.
Dimensiunile blocurilor de so clu variază Între L = 108118,5 cm, 1 = 74-76 cm, I = 57-60 cm.
T·r ansformate ,î n piâoane romaine 1a,ce1ste din1ensiuni 9Î'11t

o

eohi·v alcnte

D"

D'

B!ocu.r.j,1e .de piar·a ment s:mple 12, ou bo·saj pla:t, aveau
pe faţa s u.pe•ri.mu:ă două l ăcaşuri pentru cep uri de J.emn în
'rna:dă de rîndunică, adînci de 14 .cm, şi situaJte la 14 .cm de
faţa pietrei precum şi praguri de pÎr1ghj.e. Dimensiunile lor
prezintă acele.aşi limite de variaţie ca ş i .cde ale blocurilor de
sodu; În ip1r:ima .asi ză 'se pot n1rnmărna roit 83 blocuri pe cir-

D
FIG .

I.

PROCEDEUL D E TRASARE

1. Cu o conrdă de lungimea R se tra sea ză cercul O, circ um fer inţa funJ:iţiei ,
:ipoi cu nceeaşi co ardă, din punctul oarecare A, se împarte cercu l în 6 sectoare ega le,
a căror co ard ă = R' . Punctele A- F se p i c h etea ză .
1. Se uneş te pri n corzi Ji bere A cu D ş i C cu E. La în t re tăierea celor două

corzi se află punctu l G, care împarte coarda CE în d o uă.
3. Cu d istanta CG se trase az ă al do ilea ce rc de ra z ă R' = 5/6 R care marchea':ii
circumferinta promcnoaru lui . Cu aceeaşi coa rdă R' din punctul A', s itu at la inte rsecţia
cercului de b az ă R' cu axul AD, se împarte cercul în 6 sectoa re egale, ş.a . m .d . Se
pichetea z ă pun ctele A'-F'.

cumfer,inţă .

Blocurile din friza inferi·o1 a:ră 13 au .pe faţa s uperioa•r ă lă
pe:ntr:u 1orampon1Ul-paină al m«tiOO!liad·ei, l ă1caşu1ri în
coaJdă de rînduni.că perntru •Crampoane .de lemn ş i praguri
de ip}rghie.
Lăcaşuri le de crampoane de lemn ca şi pragurile de pîrghii
sînt similare ,celor de pe blocurile de pairament :cu bosaj simplu.
Lăoaş ul pentru 1cra1TI1ponul-pană al macaralei, dreptun1ghiuLar
În plan, 1ern tJ.1apezoidiail ·În s·ecţiune , .aidaipuait penei cornipus·e
din mai multe demente.
Dimensiunile pieselor de friză inferioară, cunosc ute la 41
piese, variază după cum urmează:
ca~u.ri

AC
lf . Cu cI 1. s tanţa ~se
tr:tsea za- din O al trei lea rcrc <. IC raza- R "=43 R ·

5. Se reportează punctele A", B", C", D ", E", F", fie cu coard a-compas
prin coarde-v ize, între puncte le AD , BE , CF ş i se pid1ete:1zi1 .

fi e

FIG. 2. DEMONSTRATIE
R

OC = T

ln adevăr în L,. AeC.
de unde eA = -

AC
-

2

=

~

eCA =30'

R
2

R
R
OA = R Oe= OA-eA= R- 2 = 2

I

deci Labcd = ab = 20 e=2R
<la c ă

cercul O=

paramentului,

32

.
f .
C1rcum cnnţa

1

ntunci oe= Ţ

circumfcrint·:i pnrnmc:ntulu i

L = 4 p, l = .2 2-p, 1= 2 p.

2
Variaţiile dimensiunilor trebuie considerate toleranţe de
trasare şi execuţie , datorită faptulu i că echipel e de pietrari
lu.ca·:au n1 şabloane numai aprroximat:iv aju~nane şi 1r·e pectaite
relativ. Consecinţa cea mai imp ortantă a acestei execuţii aprox imat:i.ve 'este foiplllllli că ,î n timp ce pe 1c ir01.11m:feânţa de
96,84 = 324 p trebni'e să fie rnpr~n,s e 81 bfoieu1ri, În u·ea litate
sî111t 83, dup ă cum se ipo't n urn ărr:a 1chiar pc monument.

G

E

.cu

=4

Iltlo c degr:ud:iit

c ircumferinţ· a gen eb l~

A

L

'

I

1
.1

I -

158 ,0

I

Miinimă

162,5
60,00

I

Maximă

I rn

p.r.

190,00

6 p

60,00

2 p

I

Scăzînd 1
s uma lung.imilorr celor 41 pieise n1111osoute, din
circumferinţa calculată a tamburului cilindric, se obţine o
diferenţă de 2207 cm, care cuprinde 13 . . . . .. blocuri de
friză de ·l ungime •me1die ,de 6 p iicioare (177,42 cm). Este de.ci
clar că friza ,avea 54 blocuri .corespunzînd celo1r 54 grupuri
metop ă +pilastru.

I
I
I

I
I

I
I
I

De altfel, faptul că locul fiecărui pilastru din asiza mijlocj.e era mawat pe dte un bl>o,c de friză ~nforioa1·ă .printr-un prag, Întrentpî111d aina1thyrns:iis ,superio•ară, situat relair,iv
central, obliga pe constructor să păstreze numărul de blocuri
ş i chiar, relativ, dimensiunile stereo tipe ale acestora, micşo
r.înid J,imitel.e de no,l.e:ranţă . Metorpeile 14 şi pifaşur.ii 1 5 aveau pe
faţa s upe1rio•a ră, s.imate cent1rnl, 1lă1caşuri pernnru pana de macara, praguri pentru pîrghiile de a·cosuare, iar pe fie.c are la-

I
I
I

I
I
:ţ

I
I

I

11 Fl. 13. Floresou, op. cit'., p. 193 , fig. 58 , re:eveu inexact; o bsernţ ii
personacle, R. Florescu.
12 rt 13. FLorescu, op. cit„ p . 195 - 198, fig . 60, det ailii in exacte pe
r·eleveu; o b s ervaţii personale R . Flo resc u; relevetLI D. P .C.N .
13 FI. 13 . F!.orescu, op. cit., p. 198 - 201 , fig. 63, releveu in complet ;
o bserva~ii perso na :e, R. F'.o rescu; releveu . D.P.C.N.
14 FI. 13. Fl o rescu, op. cit., p . 228- 231, fi g. 69; R. F lo resc u, Adamolisi, fig. 7; r.eleve'lt[ D .P.C.N.
1s FI. n. fl o rescu, op. cit„ p. 231 - 233 , f ig. 70- 71., re leveu inc om plet şi in exac t; R. Floresc u, o b se r vi:iţi i persornale; releV"eul D .P.C.N .

E.

4

https://biblioteca-digitala.ro

F IG. 3. THA SA RE
Se io R "= Rp
Se trasea ză cercul O'. Se repo rtea ză punctele J\ L de pe tamburul cili nd ric
prin corzi.
Punctul A nu se ia însă mij locul pi la stru lui 1 ci mijl ocu l metope i 3 pent ru
:a nsigura ori entarea co l\·uril or pii trntului însdis în sensul or ien tă rii monumentul ui, apoi

se unesc prin coarde punctele B- L' , C- K , E- J, H- L ; Se ia ra za R" =
1n acest fel se obtine cercu l de bază al turnului central
rep re z i n t ă pătratu l de bază al turnu lu i cen tral.
]l p = Raza paramen tului tamburu lui ri lindric.

d u pă

( um

~

G
F

l abc<l .

pă tratul

abcd

tur ă l ăcaş uri pentru ,scoo.be
pO!am~le de 1.a aisiza-sod u.
as iză din urm ă, lăcaşurile

1menalice de 1acelaşi tip ,c a şi cramDe as·eme111ea, rea ·Şi Ja această
au fo st deformate prin smulgerea
forţată a crampoanelor de fier.
În ceea ce priv~ş te dimensiunile metopelor, din cele etino scute ş i Întregi, lăţimile variază Între 115 şi 119 cm iar
înălţimile Între 145 şi 150 cm. Limitele de toleranţ ă sînt
vizibil mai mici decît la blocurile de parament cu bosaj plat.
Ac elaşi lucru se poate pune ş i despre pila ş tri , dimen siuni le aces tora variind clup a cum urmează 1= 54,5-60 111,
1= 145-150 m.
Blocurile de friză rsupe~·io.a ră 16 prezintă · şi ele, central,
lăc aşul pentru pana de macara. Pragurile pentru p îrghiile de acos ta re nu mai sînt atÎt de ritmic di stribuite. Se
cunosc a stfel bloc ur i avînd d o u ă praguri, după cum exi stă
şi unele cu un sin gur prag. La margini au l ăcaş uri În form ă
de co adă de rîndunic ă , pentru crampoane de lemn cu acele aşi
dj mensiru111tÎ şi oaria1otteri'S ti ci, ioa 1şi ipe ·oeile1lal1ue bloonri de foiză
inferioară şi de p arament simplu cu bosaj plat.
Dimensiunile blocuri lor de friz ă s up e rio ară erau, de asemenea, mai riguros resp ecta te, pentru că ele trebuiau să e
întîlnească d ou ă cîte dou ă , al ă tur a te , pe un pilastru, iar
poziţia acestuia era marc ată prin cîte un prag, cruţat de
anathyrosis inferi o ar ă , împărţit cîte o jumătate la extremită ţile fiecă rui bloc de friză . Aceste dimen siuni variază la
cele 25 blocuri cunoscute ş i Întregi dup ă cum urme a ză :
L = 169-180 cm, 1= 60 cm.
Următoarele blocuri de parament simplu, cu bosaj plat
sînt înnr:tJitot.url as·emăn ăiuo.air· e roe:lior de la ·ce1e trei asize inferioare . Ele formau alte trei asize de 81-83 blo curi, dar
p entru acestea num ă rul de blocuri pe a s iză nu poate fi apreciat decît prin analogie.
U:rimă .a s· iză din parame n1tu.I tambm,uluu rc~lin1dri..c, co~·
ni şa 17 este alcătuită rdin .blocuri de •cca 4 p.r. (108-118 cm)
lă ţime şi 2 ip.r. (58-64 ·cm) înălţime . Pe faţa văz ută pr.e:z. intă un pro fil , ie şit În . con sol ă simetric 1celui al soclul1ui, cu
diferenţ a .că .romJ este liO•r sadat. Pe faţa s uperi oa ră ,se .disting,
de asemenera, ,ce n.tr.al un l ă caş 1pentru pa111a de macara, iar
latera l este un lăcaş pentru scoabe metalia, 01 acele,a:şi dimen siuni şi car<l!Cteris.ti ci ca . ş i la ce1elal ne a size la ·care le
1ntî1nim, ba chiar ş i cu deformar·ea spec iifircă d atorită smulgerii metalului .
Asiza balustradei se sin gul arizează Între t oate celelalte.
Ea am prezimă ni oi-un fol d e l ărcaişuo:.i - n~c i p entru p a.na
de macara, ni ci praguri de acostare, nici pentru scoabe sau
crampoane de solida.rizare. Lăţimea pieselor e singura i111 po1r uan1tă , v;a1-.iază înore 102 şi 120 .cm, ev~denţiirud toleranţe apreciabile, compensate probabil nu prin sporirea nu·
m ăirului de pi·e<se, aoears ta nerfirind 1po1si1bilă d atori1tă decoruluil
caracteristic: prizonier alternînd cu cinci cîmpuri cu motive
geomer.i-i.oe, ci prin mi..oşor.area, 'În lim ~ue cÎrn s·e nsirbile, a raz.ei
cercului dup ă care erau di spuse.
În spateJe balustradei era aşezată a ltă asiza cu rol co nstru ct iv : aceea a suporţilor ·d e solzi 18 . Bio.e uri le, ou profil
ca.racterirsti.c, erau mult mai sumair prelucrate decît cele de
1parra111en t , ptiteptarn l urmărind doair do u ă deme1ne: asig urarea planului obli·c care sprijinea solzii şi a legărnri i

o'

J

R"
D

K\~~~ar-~~-t--~~--l-~b~-->/c

L

B

A
FI G. -1. DEMONSTRAT IE

1

AD = 3 R
2

:J R

în

adevăr

ln 6. DCE
EC = R

Sl::OCJ; = 302
OE =

R

2

deci 2R-

1\ E= 2R

~=~=~=~
2
2
2
2

AC = V3 R
pentru c ă
AC~ VA~'~
E---E
·C~'= V(2 R)' - R'=V4R' - R '

5
V3R~ 5 - R

=V3 R' =V°SR

OA = Rmax ~ 72 p .r.
OA' = H. promenoa r ~ 60 p. r.
OA" = R.

tambu r~

54 p.r.

Az- Oz = J\z- A'z = ll p.r.+l
Az= A"z = 9 p.r.

palmă

G

1

1

1

D

J

16 Fl. B. Floresc u, op. cit., p. 247- 250, fi g. 75 , releveu inexact ; R .
Florescu, o bse rvaţi i persona le ; idem , N oi o b se r vaţ ii , p. 161; rn:cveul

D.P.C.N.
cf. mai sus nota 9.
F.l. B. Floresc u, p . 295 , fag. 93- 94; R. P.lo rescu, observa ţ ii personale; releveul D.P.C. N.
17

18

A
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a acestora, În cadrul căreia li s-a asigurat doar planul oblic,

cu crampo.ane de lemn în formă de ·co ad ă de rîndunică,
dintre blocuri.
In consecinţă, faţa lor s uperioară prezenta un plan obli c
relativ omogen ca unghi şi netezit, precum şi dou ă l ăca·şuri În
coadă de rîndunică, situate la marginile planului orizontal.
Trebuie remarcat că poziţia lor nu mai c te as im e trică ş i că,
adesea, planul orizontal este înlocuit de d o u ă planuri de co t ă
diferită . Aceste ca racteristici ca şi l ăţ ime a vari ind Între limite
mari ±20 cm a blocurilor, arată că dup ă fa sonarea În marc

blocurile au fo st puse în operă ş i legarea lor s- a făcut prin
pă s uiri şi aj u stări pe loc, odată cu sco birea l ă caş uril o r pentru
crampoane.
Pe aceşti s uporţi de solzi a fo st aşezată prima as iză de
solzi (fig. 9). Dimenrsiun.ile pieselor aces.tei prime asize, nrumărul de piese dintr-o a siză, raţia de screşterii pieselor, proporţional CL1 înălţimea, num ă rul de asize, constituie toate Împreună o problem ă în sine a cărei di scuţie nu îş i are locul aici.
6
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Solzii prezentau pe

faţa

s uperioară

a coz ii

porţiunea

..
..

acoperită de corpul celor de deasupra, l ăcaşuri În formă de
coadă de rînd unică, pentru so lidari zare cu crampoane de

. . .. . . •

. ....

lemn.
Oe asemenea, ţinînd seama atît de forma lor, cît şi de
raţi1 uni de 01rdin 1con st.ruoiv, În primul nînd aceea oa pe
painta acop erişu,lui s ă nu apairă rnsturi permiţÎ'11,d infiltrarea apei de ploaie, este foarte probabil că solzii erau
dispuşi în aşa fel încît marginea arcuită să se sup rapună
peste rnstul vcrci,oa~ al as izei infor,i·oar.e, aooper,i1nd-o.
Nu şt im cum arăta u piesele care fă·ceau trecerea dintre
trunchiul de con care s up ortă Învelitoarea cu solz i de piatră
ş i bazele hexagonale. Blocurile cu bosaj proeminent 19 din
reconstituirea Toci lescu-Niemann fac parte mai degrabă din
paramentul turnului central pătrat. în adevăr, cele cîteva
blocuri de aoest foi, descoperite în d ădmăturile din jurul monumentului, u1u sînt de dimen·siuni omogene, nu prezintă
supr1afoi,;e şi a111ia1thy1rosis netezi1te n i 1g1 rijă, pentru a în.l.esni
aj ustarea şi acostarea şi ni1ci linii de credinţă pentru asizele
supe rioare. În schimb paramentul turnului pătrat păstrează
Încă În operă piese asemănătoare.
Al,ră pi·e să o 1le1spede foane îngr.1JI't ih11orată20 - pă s
trează pe fa.ţa s uperioară linii de ·credinţă definimd 1tM1 unghi
de cirica 120°, adircă al. unui hexagon. Evident, a'cea s tă Lespede, cu maTginea ex1terioairă uş·o r ar·cu ită, put1ea face pane
dintr-o as iză de tranziţie Între vol umul tronconi'c şi cel hexagonaL Dar nu avem ,c ertit udinea ca aceasta era ·sin gura as iză
cu aceas tă f un eţie. Ori:cum o as i ză or i zonta l ă, care, ieşind
uş o r în c cm o l ă ele la lini a tambm1ului circular (partea suiperioară a cel-u i pătrat), să aicopere ro sturi l.e ,cozil or .pr·imei
asize de solzi, ca şi pe a1cda verti,c al creat de sprijinirea
coz il or ace stei asize de turn, era absolut necesară.
Pe asiza de lespezi· cu ma rgine arc uită, care se solidariza
doa1r prin 1.iantul de monta r de va1r, 1co,111t;irnuă, făa· ă emplecwn, era a şeza:tă - prob abil baza hexag·oOJailă inferioară . Acea sta comportă tre i as!ze: soclu, pilaştrii cu lespezi
orthostate Între ele, corn i şa.
Din socluJ21, replică a socl ului 1taimburului, lipsit în s ă
de to rul . supe.rior, se p ăs,trează doar un bloc de 1 = 0,89 · 111
3 p.r. ş i ,i = 0,58 m 2 p.r. Pe faţ1a lui wper,ioiară, extrem de
oorodată, nu se maii ,cu1nos1c n'.. c i ~un f.e:l de l ă-oa1şrnr i ·sau marcaj e.
E ste posibil s ă fie con s tituită o asiză ma sivă În opus quadratum, ca şi aceea anterioară :a creipidomei circul are.
Următoarea asiză este aceea a pilaştrilor de co lţ , cu cî te
două Iespezi ortho state între ele 22 . Pilaştrii au secţi une a orizontal ă pentagonală, i= 2,05 = 7 p.r. ş i latura abacului de
0,43 1cm + 0,15 ic m=l t/ 2 p "r. + .1 ; 2 p.r. = 2 p.'L Pe ·s upr.afaţia superioar ă ~e .di1sni1ng lăoa!Ş ul penuru paina de m.acaira şi 1tJre·i lă1c a
şur:i, p entm scoabe de fier, n i scqiunea În L, două pa11alele
Q ll f.eţe'.,e v ăZJtllUe 1
aJe iabac.ul1ui, ·aJ t.r.ei.Jea peu·pendin1fa·r pe baza
pentagonului, deci asigurînd legarea n1 miezul turnului hexagona l. E te clar deci că În momentul momării piilastrului,
turnul hexagonal ,e ra construit pînă la nivelul de bază
al cornişe i.
Lespezile orthostate, dreptunghiulare, î = 2,05 = 7 p .r. şi
b = 1,23 = 4 p.r., prezintă pe faţa îngu s tă, ·inferioară, l ărnşul
pentru pana de macara şi două lăcaşuri pentru scoabe de
fier cu s ecţiune În L, care fac le gătura cu pilaştrii de co l ţ
şi între ele.
A siza cornişei bazei hexa,g onale inferioare 23 este cunosc ută prin mai multe piese, Într·e care şi una de col1ţ. Prezintă ace l aşi profi.l, dar ră.stumat sime.tric, n 1 sodul. La
co lţ s.e qiunea o•rizonrta l ă prezintă 'u n 1rez:a1!·it corespunză.uor
abacului pila trul ui. Proeminenţa pe bisectoare a cornişei
0,29 m = 1 p.r.
19 F I. B. Flo rescu, op. cit„ p. 298, fig. 99; R. Fl ore ;cu, op. cit„
p . 165- 166.
20 Gr. T oc ile.s eu, ş i co \:ibor:i to rii, op. cit'„ p. 298 , fig. 96 a. , 96 b, 97.
21 FI. B. Florescu, op. cit„ p'. 301 - 303, fig. 101 - 103.
22 Gr. T ocilescu, şi colaboratorii, apud F l. B. Fl orescu , p. 300- 31 6;
FI. 13. Plo rescu, op . cit„ p . 302 - 309, fi g. 105, 112.
23 FI. B. F lo rescu, op. cit„ p. 303 - 308 , fig. ll O; rdeveul D.P .C.N.
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p

clar c u dera Ji,j ma·i si1mple, penr.ru 1airgume1111tul ca ş 1 co rni şa b<lzei superi oa,re este asem ănătoar.e dar mai sjmplă fo ţă de ·oea
inferioară . Ş i dimensiunile trebuie aprecia te în mod analog:
.adiieă la 1ci·rrca 0,8 0 m soduil baZie:i su1
p erio1a1re. &eg~s·tirul de
pi1l1a.şur. i
de ooJlţ ş i bloowr-i paraldi1pipe1di1ce de parament pare 1sa aibă tot caraoter de placaj. Es.te siemnifica ti v în
acest sens faptul că nu s-au pă1stmt bloniri de parament
de ch clin asiza s tvperi o ar ă - cu profil În arc 24 . Foarte lungi
1= 1,15 m, p ăt rundeau În coirrpul bazei pătrate co nsuderabil
mai adlÎnc dedt pi laş trii (I = 0,45 m). Pil a·ş trii de co l ţ ca şi
blocurile din aisiza s uperioară a parame ntului se legau între
ei prin crampoane de .Iemn În co.adă de rîndunic ă, ale căro r
lă.caşuri se vă d pe faţa 's uperioa ră a pi,eselo r p ăistrnte. Pil aişt rii
de .colţ a.veau în centrul feţei uperioar·e ş i un l ă·caş caracteristi·c pentru pa n ă de macara.
A siza cornişei bazei he.JGagonale :superioar.e25 es te reprezentată de un singur bLoc (i = 0,80 m, L = l,15 m, l = l,10 m),
de plan d a r tr.aipezoidal. Pe faţa .superi·oară l ăcaş uri pentru
.c ramp:oane În formă rde 1 ooa1d ă ide rî111dL11n i că şi pernnm pan ă de
maca:ra.
Este caracteristi că din acest punct de vedere s ituaţia blocurilor frizei cu arme 1şi trofee, a căror faţă s up erioa ră nu
prez:in,tă nici-un fol de l ă1caşur,i pentnu or,a mpo1ane sau Sicoabe
de legare şi nici pentru pene de nia·car.a. Este evident 'Că poz iţia acestei asize nu poate fi între .co.tipul b azei hexaigon:ale
superioare şi iC<Yrnişa a:cesteia ,c i numal deasupra corni'şei , aşa
cum asiza a tti,cului fostoin.at, fără lă1caşuri de legătură Î1ntr·e
b1'01curil.e oritihostate, e:ra s itu ată deasupra cornişei tamburului
cilindric26.
In legătură cu acea s tă a s iză trebuie menţionate Încă două

r--~-i 
'

. ·. I

I

. :

.,

.

1

observaţii:

Pînă a.cum au fo st .publicare c1110 tambu.ruri, din trunchiul
de copac a l trofeului (4 de Tocilies.c u şi 1 de Furtwăngleir).
Dintre acestea patru sînt monolitice şi prezintă lăcaşuri centrale de ,ceip de secţiune orizontală p ătrată , .atiÎt pe ifaţa supe,r . io:ară ioît şi pe 1ce.a !Înfea·:ioa~· ă . Aceste 1oepuir:i et·a:u folosite
p entrn Jeg.ar.e a tambiuirdo1r p e v,e1rticai ă . Cel de-1a.l 1oi1nicifoa în
.schimb e•:>te fo.rmait din do,i dem~ci1,in:dri, I.egaţi prin dou ă
crampoane de lemn În coadă de ·rîndun.id, a le căro r l ăcaş uri
p ot fi obS<ervate pe faţa s upe rioară a celor două pies·e .
Poziţia acestui al cincilea tambur este foarte controvers ată. Tociilescu nici nu l-a publi1c at. Furtwă111gler l-a publicat
primul şi l- a situ at Între tamburul de bază - cu decupaj
perimetral ciuc:lat - şi cel cu ovă . Florea Bobu Florescu a
urmat, În ed i ţi il e I şi II ale lucră rii sal e, varianta lui Furtwă1111g ler, pentru oa, :În 1ceia de-a .t r e.i·a, fă·ră ·să s1chimbe suocesiunea tamburelor să arate că tamburul de bază era Îngropat
În ultima asiză - recte, la FI. B. Florescu, cornişa - bazei
hexagonale superioare. Am avut prilejul, În altă parte 27 , să
arăt că doar tamburul compus din doi demicilindri putea
fi Îngropat În centrul asizei frizei cu arme, pentru că numa1.
aşa nu întrerupea succesiunea necesară a tamburelor legate
prin cepi verticali, p ă traţi. In acea s tă poziţie, tamburul În
di sc uţie acţiona ca o fundaţie autonomă a trofeului .
Cu privire la ultimele piese28 datorită s tă rii lor de conse rva re nu se pot spune prea multe. Doar dou ă sugestii: este
proba:biJ că .lor:i,c a era În î111ur1egime o p:i1esă monolită.
în m uchea 1sctutur:il0ir ·S•e .disting două bu:voaine mas.ive,
c ruţate de sictilptor din grosimea piesei care aveau, poate, ca
funcţie să su sţină suliţele de metal, dar ar fi putut f i folosite
şi pentru prinderea cablului macaralei. În acest caz este pro1
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T IMPUL 6

Pe suprafaţa s uperioară, piesele care se pă strează
prezintă un lăcaş pentru pana de macara şi două
crampoane de lemn În coadă de rînduni că .

24 Gr. Tocilescu ş i colabo.r.atorii, op. cit.; Fl. ll. Florescu, op. cit ..
p. 309- 315 , fag. 115, 117, 119; R. Rlo.resrn, op. cit„ fig. 6.
25 FI. B. F.lorescu, op. cit„ p. 309 - 315, fi g. 121; ]{. Floresc u,
op. cit„ fi.g. 6; rele·veul D.P. C.N.
26 A. Fmtwangi'. er, Das Tropaeum von Adamklissi unei prov inzialromische K1mst, in Abhandlungen der K. baye rischen Akadcmie cler
Wirsse nschaften, I, Gh~se, III Abhandlung, Bd . XX II, Miin.chen, 1903,
p. 464; FJ. B. Floresrn, op. cit„ p . 31 6; fi g. 122; R. Floresc u, op. cit„
fig. 6.
27 R. Flo rescu, op. cit„ p. 166--167.
26 PI. B. Florescu, op. cit„ p. 320- 335, fi g. 129- 142; R . Florescu,
op . ~·it„ p. 8, fig. 6.

Întregi
pentru

Este posibil ca asiza aceasta să fi fost, de asemenea, masivă şi continu ă , În opus quadratum. Din baza hexagonală
s up erioară, 111u 1se ipă1strna.ză nimic din so.olu, pe ·carie tirebuie
să-l considerăm aisemănă1tior ca pmfil cu 1ael al baZiei iniferiioare,
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blocul al ă turat şi au fost legate cu •c rampoane de lemn în
coadă de rîndunică.

babil că P!esa s uperioară - monolitul cu lorica - fă cea corp
comun ş 1 -ou ,ca>S·oa, 1a1oe,a1sta oomiporuîn1d do1u ă vizieire şi
nici o apără toare de ceafă pentru a corespunde celor două
piepturi simetrice ale loricei.
Plecînd de la datele şi ob servaţiile expuse mai sus se poate
încerca o reconstituire a tehnologiei monumentului, atÎt a
procedeelor tehnice folo site cît şi a s ecvenţelor procesului În
decu1Psul d li:uia a fosit ·rea liwt. Astfel fundaţia a fo st turna tă Jntr-o g.rnaipă , cir1cuJară tra sa1t ă n1 o 1wairdă de la oen1mu, 1a vînd ·1' = 20,5268 = 72 p .Q'. 'Şi i = l,60 = 7 p .ir. + 2 palme.
Pe fondu1l g.m.pii s-a arunic.at 10 1a1s.iză ,de boliova.n.i mi1oi ,cu p'ă
mînt. ·P este ,aioea,s;t:i s-a W•nn:ait ,fo.tndaţia de opuis 1cae menni6u1m.
Prnbaibil d ipmoedeul fofosi.t a fos:t aioela 1al sit·iiVluiri>i pietrelor
(c.aementa) în g·r-oa.pă şi ia! 'turnări~ rcla1tiv simultaine a l:a:ptielu,i
de mortair. O dartă gmapa tmpl·ută, s-:a uren11t la bate1r,ea ·CU
1111aii1e v,er:ti·ca!e, iperntr.u 10 mai bună omogen1izare a betonului
cidopean (pro cedelL an.ailo g v!brăr:ii).
În timpul umplerii, centrul a fo st marcat probabil printr-un srîlp de lemn. Locul lui a fo st determinat cu ajutorul
acde 1 iaşi ieo1a11~de .ou 1came 1S-1au fi:x,a:t v,îa1furile hexagornul·u.i însc ri s. Unirea a patru puncte opuse cu ajutorul unei coarde
duble decît coarda-rază a permis determinarea centrului cu
o 1r-oiLeranţ ă a1oceiptabi,lă (fig. 1 şi 2). O daită ~rnapa umplută,
s-a trecut la fixarea ·Centrului, prin preJungirea axului fixat
în fundaţie , probabil tot printr-un stîlp de l.emn. S-a u fixat
pmba bil mot acum şi J"iepere1.e duble.i he~a1~rame co.1.1espunzătoare tamburului cilindric, precum şi cele core spunză
toar·e pwme noarulu~ şi s-a trasat, pe s uprafaţa fondaţiei, raza
promerno1a1y;u,Jui (fig. 5). Ap o,i is-a t1urna1t liber un masiv de

în s fîrşit, blocur~le din a siza frizei inferioare, cu vrej de
acant şi 'ca.pete .d e l·upi, au fo s·t riidicate cu ajutorul unei ma•cara'..e, a că.rei pană, de secţiune tirapezoidală , ena compu să din
mai multe elemente, solidari'z ate prin in1te11mediul unei verigi. Ele
au fo st, de asemenea, acostate prin Împingere cu pîrghii şi
legate prin crampoane de lemn În form ă de coadă de rîndunică. întrucît ridicarea aice stor blocuri a prezentat dificultăţi
deosebite, din punct de vedere al greută ţii, nu rămîne decît
să admitem c ă s-a folo sit ridicarea cu ajutorul macaralei,
din prudenţă , pentru a nu fi degradată faţa sculptată .
Tot cu macaraua au fo st ridicate şi piesel e :iparţinînd
zonei cu decor figural: metope şi pilaştri. Ca şi blocurile asizei-so clru ·şi 1arc.esite1a au foM legate .cu s·coiabe de fi.er, fapt .oa.re
par·e să ,fi avut o dublă motivare: pe de o parte înălţimea
mare a a sizei meto.pe-pila.ştri (1,4785 m), .cu împingeri laterale mai mari, 1cerea •Ce impunea legă ttwi mai rezi sunte. Pe de
aha, oda tă n1 ace1a s1t ă as iză cons trucţia tam1burului ciliJ1dric
se Întrerupea şi, pe suprafaţa acestuia î111cepea • corns trncţia turtului paitrulat·eu· (fig. 8).
Trasarea ace.stui turn patrula.ver comporta pe de o parte reportarea În toate asizele a centrului geometric al monumentului - ceea ce se putea obţine foarte uşor, prin p lantarea
unui stîlp de lemn în continuarea celor din asizele inferioare,
precum şi 1a vîrfiu.rilor dublei hexa.grame În scriiSe Într-un
cer.c cu raza egală cu 3/4 din raza tamburului cilindric. Şi
acea sta a fo st posibil tot -prin reportarea vîrfurilor hexagrarnei Înscrise În circumferinţa tamburului cilindric Î ncă de la
s uprafaţa fundaţiei. La nivelul asizei metope-pilaştri, marcajul ace stora a fo st extrem de facil: med:anele mNopelor
imperiale şi ale pilaştrilor dintre cele şa s e scene. Tocmai de
aceasit a se rid :,că pmblema prunetu.I u:i-ori•gir1c a:l traseului regulator bazat pe hexagrama în s crisă În cerc. Pe ruină, se
poate uşor observa că diagonala turnului pătrat este orientată în acelaşi sens cu Întregul monument. Dar folo sirea dublei hexagrame cu vîrfurile marcate de medianele pilaştrilor
intermediari, dintre scene, şi ale metopelor imperiale nu era
de natură să asigure o asemenea orientare. Un calcul simplu arată că decalarea originei hexagramei duble de la mediana pilastrului din poziţia 1 la mediana metopei din poziţia 3 poate asigura acea s tă orientare cu o toleranţă admi-

pus caementici.um Înalt de 2,45 m = 7 trepte X 1 p.r. _..!:_şi de
4

r = 17,8 7 m = 60 p.r. Procedeul folo si.t a fo st, probaibil, 1acela
ele stivuire a pietrelor În jurul centrulu :, pînă la limita marcată de ,reperele hexagramei în scrise în ,circumferinţa corespunzătoare promenoarului. Acest masiv a fo st sprijinit de
alte stive di spuse În pantă ele circa 45°, descriind un cerc
de r = 19,82 m. Diferenţa dintre raza ,a,ces.uui cer,c şi aceea
a fundaţiei este de cir!ca 70 cm = 3 itrnpte. Peste masivul
tronconic aserfel constituit s-a turnat lapte de mortar şi s-a
bătut cu maiele, începînd de lîngă centru spre margine. Apoi
s-au mo1nrat G!J.e şapte nrepte corespunzărna~r e (f.ig. 6) . în
raport ele centru şi de reperele hexagramei (fig. 7) s-a tra sat
circumferinţa tamburului cilindric ş i s-a aşezat prima a s iză
a fundaţiei autonome a tamburului cilindric. Este probabil
că în acest scop s-a construit un plan înclinat circular, care
a şi acoperit treptele deja aşezate şi pe care s-au ridicat piesele de parament şi materialele pentru emplecton. O dată
circumferinţa completă, constituind un inel nedeformabil spre
interior, s-au stivuit în jLJ1rul. ·cet,cului 1fundaţiei caementa şi
s-a repetat procedeul, core spunzător numai asizei 8. S-a
aşezat consecutiv şi treapta opt. în felul acesta s-a obţinut
un ·c ofraj suficient de rezistent În interiorul căruia s-a turnat
o a treia a siză de emplecton, după acelaşi procedeu ca şi
fundaţia: sti1vuirea pietrelor, turnarea laptelui de mortar şi
baterea cu maie. Este probabil că Între caementa s-a aruncat
ni sip, eventual aimestecat cu mărgăritar - pietriş fin rulat de
ape. Începînd de la acest nivel şi pînă la asiza cornişei acesta
a fost procedeul de con s trucţie: aşezarea unei asize de parament, apoi turnarea emplectonului. ln acest fel s-au creat
ro sturile de :priză care se disting pe ruina monumentului.
După comrplet·a1rea .a,sizei 8 treapta 8 - ·e mpl1e cton s-a
aşezat asiza 9-promenoar. Aşezarea acesteia a început dinspre centru. Primele lespezi au definit circumferinţa interioară
a tamburului cilindric. Apoi au fost aşezate şi celelalte pînă la
completarea promenoarului, fără crampoane de legătură, numai
cu mortar pe suprafaţa ultimei asize (8).
,în in1roni·orn1l 1a·size'Î-promenar, 1fo11miÎnd ia rîndul ei iine'l de
cofoaj, s-a turnat emplectonul din opus caementi·cium după
procedeul cunoscut.
Sisten1ul a continuat cu prirna a s iză a paran1 entului tan1bu.n11lui ci'..indri1c - aisiza-•s·o du . AceaJSta 111u en masivă, ca
asizele anterioare rci era legată .cu scoabe de metal În formă
de L. Cele trei asize de blocuri simple urmăroa.re au ,fost,
de asemenea, urcate pînă la locul lor pe planul înclinat, continuu prelungit. Ele au fost Îm:pime arpoi, folosind pîrghiile,
pe suprafaţia afrzeii i.rnferioare, pînă la perfecta acosta:re cu

s ibilă.

Un detaliu important este faptul c ă raza cercului înscris
În turnul pătrat nu corespunde cu 1/4 din raza mare a monumentului. Dar obţinerea razei la 3/4 din raza tamburului
cilindric, prin măsurarea de la parament, de rază mai mică
cu 1 picior roman decît soclul ducea la compensarea acestei diferenţe . În schimb stilobatul circular al bazei hexagonale inferioare, care · trebuia să depăşească rezonabil turnul
circular, aşa încît să 1a1copere •etanşînd rostul vert1cal di111tre
tunn şi maisivul triconi1c de zi,dărie, care 1suprapunea tamburul
cilindric, revenea la o rază mai apropiată de 1/4 din raza
ma:re (fiig. 3 şi 4).
O dată tra sată baza turnului patrulater, cu toleranţele
şi compen sările amintite mai sus, con s trucţia lui s-a realizat în următorul sistem: prima asiza a fost rezolvata integral În opus quadratum, aşa cum se poate observa în galeria săpată În masivul de emplecton. A doua asiză a avut numai paramentul de opus quadratum, iar În interior un emplecton de opus caementicium . A treia asiză era din nou de
opus quadratum, iar a patra cu parament de opus quadratum
şi empleioton din opu•s 1oaeme·11Jt•i,cium ş.a ,m:d. (fig. 9).
Se pă s trează astfel 9 asize din turnul patrulater. adică
toate dar ,ultimele doua sînt inoorn,plete, şi numai două din
turnul circular, evident nimic din bazele hexagonale.
Nu se di~ting demente ieare sa fi seirvi t la a·idiicarea bla:curilor de piatra din opus quadratum cu macaraua. Este probabil că s-au amenajat rampele unor planuri înclinate de jur
împrejurul turnului patrulater, pe care s-au twcat, prin Împingere şi tractare, bJ.O'curile şi celelalte mater.i.ale ale turnului pa1tm!ater ·şi ,circuJ.ar.
Cum paramentul turnului patrulater prezintă asize 1eş1te
în consolă , fenomen care se repetă la paramentele zidurilor
de incintă cu aggere de pamînt construite simultan, observa-
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aceste pmfiile ,au fost di S1pu.se, pe pl.atforma aisuf1el <0rea1tă, cele
şase statui, asamblate În dou ă grupuri simetrice. Apoi s-au
aşezat piesele frizei cu arme care au Încheiat asiza. După CÎt·~
se poate observa, blocurile acestei asize nu erau olidarizate
cu crampoane sau scoabe. Lipsesc indicaţiile cu pri vire la folo sirea mortarelor. În schimb unele blocuri prezentau retrageri de la s uprafaţa superioara, folosind probabil la îmbucarea lor. Era o metodă relativ eficace de con solidare precum
şi d e eitanş·are 1îmipo 1 tr~va p a.rrunrderii aip elo[· de pJ o,a i•e (fig. 11) .
Odată trofeul terminat s-a reluat construcţia tamburului
cilindric Aşezarea asizelor următoare - friza superioară cu
palmete şi torsade şi cel.e trei asiize de blocuri de parament a fost s implă, fără probleme de trasaj sau repartiţie . Frizele
au fost ridicate cu macaraua şi legate cu crampoane de lemn
în coadă de rîndunică. Blocurile din cele trei asize simple au
fost ridicate tot pe planuri înclinate - care, dup ă cîte se
pare, au fo st În continuare înălţate pe lîngă tambur - şi
legate tot cu crampoane de lemn.
Numai asiza-rnmişă .a determjnait u111de procedee speciai!.e:
a fost ridicată cu macaraua, ca, În cursul manevrei, să nu fie
ştirbit profilul proeminent. Apoi ultima asiză - blocur·il·e au fost lega1'e <CU ·scoabe :metiaJ·iice in dublu L (fig. 9).
P.e f,aţa su1per:oa1ră, oorn11işa prez, imă •o linie de 1or.e,din.ţă, pe
care se aliniau orthostatele atticului fe stonat cu prizonierii.
Această linie nu putea fi trasată după punerea blocurilor În
ope·ră, înnnud t ·c entrul ·e ra a.ooiperit .de irurnoil patrulater. Aşa
dar, a fost trasat În poligon, unde blocurile au fo sr cioplite.
Faptul pare să fie confirmat deoarece linia de credinţă este
accentuată şi de o uşoară denivelare a suprafeţei.
în continuare s-a completat volumul trunchiului după cum
urmează. S-au aşezat suporţii de solzi, solidarizaţi cu crampoane de lemn În coadă de rîndunică, formînd un inel perimetral. În interiorul acestuia s-a turnat emplecton - sau s- a
completat - , prin stivuirea pietrelor pînă la o panta sub
45° În interiorul inelului, turnarea laptelui de mortar peste
el şi ba•tereia cu .m aiul. Peste arnst masiv s-au aşezat sohii de
piatra, pe pat cu mortar şi so lidarizaţi 1CU .crampoane de lemn
În •coadă de rî.ndunică.
Trasarea inelului de s uporţi de solzi a fost relativ s implă,
În măsura În care a fost suficient să se retragă fiecare bloc,
de la linia de credinţă a cornişei, exact cu grosimea atticului
festo nat cu pr.i:w ni·eri. Acestia cor·e-spUtn:lea 1·elativ cu limita
:innerioară a b'..acuPibr de1corn1i•şă.
Nu ştim cîte asize de solzi au fost şi nu 'Clmoaştem nici
raţia de descreştere a solzilor. Studiul aplicării tramei modulare la trasarea şi ordonarea solzilor de piatră rămîne Încă
de făcut.
Construcţia s-a Încheiat prin montarea orthostatelor atticului festonat cu prizonieri. Deşi decorate cu reliefuri figurale şi geometrice, orthostatele nu au fost ridicate cu macaraua ci urcate pe planuri înclinate. Aceasta se datore ş te, fără
î ndoială, faptului că nu mai eX1ista locul necesar platformei
maşinii de ridicat.
Orthostatele au fost montate liber, fără legături Între ele,
care nu mai erau -necesare, Întrucît atticul nu avea de preluat Împingeri. Pentru evacuarea apelor meteorice s-au practicat <În 01.1tho•sta'l;ele scunde icu deoor georne1t•ri1c, olrifi.cii, prin
ca'l·e s-au sco•s ţevi de plumb, care făceau legă tura cu aruncăto arele în formă de lei cukaţi.
. Este posibil ca şi legătura dintre attic şi Învelitoarea de
solzi, precum şi etanşarea rostului rezultat Între ele s ă se fi
făcut tot cu plumb şi nu printr-un trotuar de lespezi (soluţia Niemann), pen'llru cra•1.1e 111u exiis• tă des«mle indicii materi•ale.
Cu aceasta construcţia propriu-zi să se încheiase. Planurile înclinate au fost îndepărtate şi s-a turnat trotuarul din
0pus caementi1oiu1111. Acesta este 1posibil să fi avut deasu pra
un pl1acaj de le~pezi, ic are se îmbucau În lăcaşul· continuu de la
partea inferioară a treptei II, •c are altfel nu se poate explica
fonqio1nal. Construcţia, a:Stfel Înţeleas a, constituie o a1devărată lecţie de gÎn1cfa·e ingil1'erească la nivelul lumii romane, şi expl~că, cu o ma1rjă de .e1rn:r~ şi neou.nosrn11te rez<0nabi'lă,, cum a putut fi realizat un astfel de monument cu mijlo;]cele tehni•ce de care dispuneau cei ·din treoutul îndepărtat.

ţia ar-e
dac ă nu

v1al•o are de argument. Se mai po.ate pune problema
cumva tera samentul nu a fost făcut, chiar de la Început, nu de p ămî nt ci de .opus caemennc1um, completat ulterior p înă la limitele corpului tronconic care suportă Învelitoarea de solzi.
Oricum, de la nivelul superior al turnului circular În sus
trebuie s ă fi fo st folosite mijloace de ridicare . Faptul este
sigur pentru pila ş trii ambelor baze, hexagonale, pentru lesp ezile orth os tate ale paramentului bazei inferioare, pentru
blocurile din paramentul ·celei supenioare şi pentru blocurile
din co rni şa :imbelox baze. Pentru ·c elelalte asize, sta1iea lor de
co nserVlare nu permite ob servaţii certe. Est1e de asemenea intere saint modul de legare - cu srnabe id e fier - a elementelor
acestor asize.
Proba bil că pă s ~rîrnd P'ri111'o~piu1l ahen1.an~ei 1a sizdor de
opus qu1aidr.anu·11 ma1s1v c u acelea de opus ca·emen:ticium doar
cu parament;, de opus quadratum, construqia a decurs dup ă
cum urmea za:
Stilobatul circular al bazei hexagonale inferioare a fo st
construit În o.pus quadratum cu elementele nelegate îmre
ele. Asiza soclu a fost construită din opus caementicium, cu
parament din opus quadratum, blocurile fiind legate cu
scoabe de fier. Următoarele asize Însumînd 2,05 m adică
7 p.r. trebuiau să în•ceapă cu o a s iză de opus quadratum,
succedînd celei de opus caementicium a soclului, şi să se
termine cu o a s iză de opus quadratum, deoarece pilaştrii de
colţ sînt legaţi şi în adîncime, nu numai lateral, cu scoabe
de fier. Este clar că atît pilaştrii cît şi lespezile orthostate
de parament făceau funqie de placaj, nu de parament. Paramentul, construit din blocuri obişnuite, era compus, dacă
ţinem seama de cele de mai sus, cel mai probabil, din cinci
asize după oum urmează: o ais·iză de opus quadmtum, înahă
de circa 1 p .r„ o asiză de opus caementicium ·cu parament de
opus quadratum, înaltă de circa 2 p.r„ apoi a doua asiză de
opus quadratum (i= 1 p .r.), din nou o asiză de opus caementici'um (i = 2 p.r.), În s fîrşit, ultima asiză de opus quadratum
(i = 1 p.r.) de care se lega dire~t plarcajul prin intermediul
pilaştrilor de colţ.
Corpul interior astfel constituit era un hexagon cu vîrfurile ieşite retras faţă de verticala paramentului bazei hexagonale inferioare cu exact grosimea placajului.
Asiza cornişei bazei hexagonale inferioare era probabil
din opus caementicium cu parament din opus quadratum,
din blocuri profilate, În consolă, legate cu scoabe de fier
(fig. 10).
Asiza-·sodu a ba:z,ei hexagona le ·super:o1ar e ·e ra probab:il
masivă, În opus quadratum.
Cele şapte asize ale pa,ramentului bazei hexagonale superioare _:_ ,feţele fără in scripţie - alternau normal, Începînd
cu o asiză de opus caementicium şi terminînd cu o a siză de
,o gus quadratum. Blocurile d·e parament erau legate cu scoabe
de me,t al (?). Sigură este doar ultima asiză de care se legau
şi pilaştrii de colţ şi lespezile orthostate cu cele două inscripţii S1Îmi.l:air;e, m re făioea:u plaicaj (fig. 10). Pe aoest ·Wlip, după
monta:i«ea eleme111t1efor de plaicaj, s-au ,aşeza1t a1&iza-1 cornişă, de
opus ·caemein.ti•c ium ou parament de opus quadmtum,· blocuri
profilate, în ·consolă, legate .cu sooabe de fier . În centrul
a·ceS<Uei a.size fusese aşezia1t 1namibrnru1- fun:da1ţie 1al tn1.n1chiuh1ă
trofeului, format din doi demicilindri legaţi Între ei cu crampoane de lemn în coadă de rîndunică .
Peste acest tambur-fundaţie a fo st aşezat primul tambur
al trofouJui,, c.u piţl,ntea inforioaa·ă păuraită, iar oea euperioară cu
reliefuri şi tăieturi caracteristice. Peste acesta era aşezat al
doi~ea ·. rambur, 1cel ·CU ova - de fapt ·stilizare a cio1tului unei
crengi tă·i.ate - , 1apo:Î .oeile do1Uă cu pulparde. T01aite a·oe·ste
patru tambururi sînt solidarizate prin cepuri verticale, îmbucate îo Jăcaşurile p ă trate amenajate îri feţele inferioare şi
supeirioaire aJ,e ta1111buirel01r 2 şi 3, În faţa superjoară a ta:m:burn.lui 1 .şi infeir,ioară a ·celui die-a:l pa:tr;tdeia. ,
·
'
Trofeul monolitic a fost aşeZJat pe trnnchi, în echilibru
stabil prin propria lui greu.ta.te.
După aşezarea trofeului, s-au aşezat, îmbucate, cu ta1eturile din tamburul 1 al trunchiului trofeului, lespezi profi:.
late, r~prodtie1'nci stilizat rădăcinile unui arbore. În raport cu
1
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PICTURILE MURALE DE LA MEDIAŞ
O IMPORTANTĂ RECUPERARE PENTRU ISTORIA ARTEI TRANSILVĂNENE*
- -- - - - - - - - - VASILE DR GUŢ - - - - - - - - - - -

fig. 1. Mediaş. Cet:11te.a interioară -

„cas telul" -

cu biserica evn.n gheli că Sf. Margareta.
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Este un fapt prea bine cuno scut că istoria artei noastre
medievale eiste, prin forţa î mpr, e jur ă1rilor, incompletă . Tot mea
ce se ş ti e ş i se prezintă În cadrul studiilor de sinteză. este rezu ltatul fire sc al sumei inform aţiil o r de care di spunem, s um ă
de informaţii determinată la rîndul ei de monumentele ş i de
operele p ă s t r ate , de stadiul de conser vare al acestora, în condiţiil e t ran s for m ă ril o r care s-au succedat şi a trecerii implacabile a nirnpului . Or, în raport cu ceea ce epocile revolute
au fă u r it, martorii care s-au pă s trat sînt puţini n um eroşi şi
- trebuie sublini a t acest aspect - nu ex i stă nici o ga ranţie
că ei sînt Întotdeauna cei mai semnificativi. în asemenea
Împrejur ă ri este le sne de Înţeles că schemel e evolutive care se
propun sînt neîncetat susceptibile de nuanţare ş i îmbunătăţire,
da că nu chiar r?.. modific ă ri ese nţi ale istoricul de a s t ăz i
fiind perm anent so licitat sa re vi n ă asupra propriil or sale
concluzii .
în Transilvania, unde, la adăpo s tul marelui arc carpatic,
num ă rul de monumente medievale p ă s trate este mai mare
decît în Ţara Rom â nească sau În Moldova, s-ar fi putut crede
că schemele evolutive bazate pe cercetăr ile mai vechi au o
s tru c tur ă destul de so lid ă, greu de amendat, cu o clar ă ş i
lesne dem o n s trabil ă succesiune a etapelor de arhitectură, de
pictură murală, de s culptur ă monumentală etc. Dar, În ultimul timp, mai ales cu prilejul acţiunilor de restaurare care au
antren at co nlucrarea arheo logilor, arhinecţilor, istoricilor de
artă şi picto rilor restauratori, au fost date la iveală numeroase elemente noi care sînt de natură să r ăs toarne cronologii de multă vreme recuno scute ca valabile, să îmbogăţească
şi să cir c um s tanţieze capitole cu se mnificaţie hotădtoar·e pentru istoria artei tran silv ă nene , uneori cu impli caţ ii importa nte
pe planul istoriei În generaJ1.
ln seria descop eririlor din ultimii ani, un loc emment este
rezervat bisericii evanghelice Sfînta Margareta din Mediaş,
monument care s-a dovedit deoseb it de genero s atît În profitul arheologiei cît şi al istoriei de artă . Deşi beneficiază de
o bibliografie relativ bogată, edificiul În di srnţie nu a a tras
niciodată, în mod deosebit, atenţia ce rce tăto,rilor, p ă rîndu-le
tuturor ca fiind o realizare tîrzie şi nu tocmai reprezentati vă
a go ticului tr a n.si lv ă nean2. Se a·c cepta, îndeobşte, că luu ările
de co n strucţie au Început la sfîrşitul secolului al XIV-iea şi,
după o perioadă de În trerupere, s-ar fi terminat În anul 1482,
cons·emn.a1t de rcro1111i1ca 1lui G eorg Sone,r-ius, '51a1u ch!iair - aşa cum
propune prof. Virgil Vătăşianu3 - la începutul secolului al
XVI-iea.
Săpăturile arheologice efectuate În anii 1971-1974 de
M.aria,n:a Bddi·e aiu ven1i1t să demonrs tri~e că i:>t:ionia monumentului este mt~lt mai ·Veohe4, ieoo firmînd o ~poteză timid
av.anS!ată cu aproraipe un V1e·a c În u,i-,mă de ieătme V~k, tor Roth
care nu excludea posibilitatea exi stenţei aici a unui monument romanic5. Dar nici descoperirile arheologice nu p ăr eau
să modific·e cronologia monumentului actual care, dinco lo de
antecedentele aşezării, rămînea să fie considerat o operă a
goticului tran silvăne a n tîrziu . A - intervenit Î n să o fericită
iniţiativă l ocal ă6 în urma căreia s-a procedat la îndepărtarea

tenouierl.ilo.r swpr.arpuse de-a :hm 1~ul timpului dî ndu- se la i ve1ală
şi fiind apoi re staurate pi,c turile murale originale a le monumen_
tului, picturi care sînt În mă s ură să modifice sub s tanţi al datarea acestui a şi care, totodată, îmbogăţe sc nesperat de mult
cuno ştinţele privind evoluţia artei murale din Transilvania
medievală . Anti'cipînd, vom spune că p rin restaurarea picturilor murale de la Mediaş, s-a pus în valoare unul dintre cele
mai mari ansambluri decorativ-m onumentale gotice din Transilvania recuperîndu-se un preţi o s inel ce se credea pierdut,
din seria re a liză rilor reprezentative pentru procesul de formare a şco l ii lo cale de pi c tură goti că .
Începute În colateralul nordic unde prezenţa picturilor
sub var fu sese s emnalată dat orită desprinderil or de tencuieli
pro vocate de fi surarea pereţilor, operaţiil e de decapare-restaurare au cuprins progresiv şi peretele nordi c al navei centrale,
cu a rcadele respective, s uprafaţa de deco raţie murală recupemtă rididndu-·se, În rfiruaJ, l:a .aproximat,iv 100 mem·i paT raţi7. Aşa cum le sne se poate observa, picturile descoperite
cu ocazia res taurărilor au fo st realizate de mai mulţi meşteri,
fiecare fiind purtăto rul unui alt program stilistic, ceea ce imprim ă ansamblului un aspect foarte variat.
Cel dintîi grup de picturi asupra căruia vom s tă rui de.coH:1ază nava .la11Je1rală nordi·că, de-a lung:ul p er,el!Jelrui exrer·i or.
Decoraţia murală acoperă zona median ă a pereţil o r , fiind
Î ntreruptă de ferestre, de uşa central ă şi fapt semnificativ
pentru evoluţia monumentului - de pilaştri de piatră cu profile gotice care au fost adosaţi zidăriei originale cu probabilitate În a doua jumătate a secolului al XV-lea, tă ind În d o uă
unele scene.
P.nirna tnavee, v.estir că, a 1pire.ridrm decorul 01r.iginal i.a1r în cea
de-a dm.11a u·aIVe~ ves ti1că se rp ă1s1tJr,ea ză d o u ă zone di,sti1I1c1te de
pictură desp ă rţite de vechea fereas tr ă median ă , ulteri or zidită . Despre zona de pi·c tură din p artea dreapt ă va fi vorba
mai tÎrziu, Întrucît aparţine ultimei faze de decora re a monumentului. în partea s tîngă se afl ă un vast panou m ă rginit
de 'Un lairg .chenar d ecorat'.1v ,c u rpanglireă di·sptJSă 1n zigz,ag .
Pe un fond neutru, negru 8 În jum ă tatea ele sus ş i roşcat în
jumătatea inferi oară , se de sfăşoară dou ă scene deo sebite fă r ă
ca Între ele să existe, totuşi, nici o delimitare preci să . Mai
bine conservată, În dreapta se află scena, destul de rară În
iconografia medievală din ţara no astră, Ne cre dinţa hti T oma 9 •
Înveşmîntat În mantie alb ă, Ii sus, văzut din faţă, ţine în
mîna stîngă un lung toiag cu cruce În vî rf ş i steguleţ , iar cu
mîna dreaptă şi-a dezvelit pieptul pentru a arăta rana fă 
cută prin Înţeparea cu s uliţa. Apostolul To ma, v ăz ut din
profil, Întinde dou ă degete spre rana doveditoare, dar fă ră
horărîre, mîna sa fiind condu să de aceea a răs ti gnitului . Îmbrăcat Într-o amplă mantie de culoare viş ini e, apostolul este
înfăţişat sub chipul unui b ă trî n cu b arbă şi plete albe, spre
daoore,ază reuşita h1 c răriilo r , a exenttat decaparea tmcuiielilo r suprapuse,
co n,so l,id arca straw lui suport ş i .uivirea lu i, oo nsolidarea peli'culei de culoaire.
7 A nterio r lu crări l or de restaurare ,d espre care este vorba în preze nrnJ
a rti co.I, la biserica Sf. Margare ta din M edi aş nu erau cun:oscute d ec:t
puţine pic turi mur,;de. În cor ş i ab si d ă , bol ta gotică tîrzie, cu nervuri
dirspuse în re ţe a, are cheile de boltă în fom1ă de smt ş i decorate cu
fig m~ 1pict:tte: Isus, Ma~ia .cu prunoul, Mielu1l misti c, cei doisprezece
aposno11i, ce'le patru si mbo!luri ale evangh el iş tilo r ş i cei patru doctori ai
biseriJcii ca·tolice, Augu stin, I,e ronim, Grigore ş i Ambrozie. fae.c·a re figură
este in·so-ţi tă de o mică ban1derolă pe care este î nsc ris num eile perso naju.)ui
respeotiv. (Refo.ri ri fa aces·t d eco r, fără pr eciză.r i ic onogmf.ic e, la G .
Opresau, Bi.seri.ci.le cetăţi ale saşi.lor din Ardeal, Bttcure ş ti , 1957, p . 31 ).
La exte rior, pe lanura de nord- est a absiJdei se pa·strează fragmen te dintr- o
comp o ziţi e pe care o bănuim ·a f.i fos t .amplă; m:ti vizibtlă o aureo lă în
relief, c.u resturi ide p.o'Leială; urme de decoraţi i flo ra1le (Vasifo Drăguţ,
Picturi murale exterioare in Transilvania medievală, În „Studii ş i cerc e tări
de i·~oria arte·i" , seria u ră 'p'laistid, r. 12, 1965, nr. J , p. 88). C u ocaz,ia
r es taur ării generale a co rnlui (1974 - 1975) au apărut la i1nerio r, pe peretele nordic, re stmi dintr-o co mp oz iţie mura l ă foarte deg r adată . Pi c.tată „al
secco" , ea prez i ntă vagi dem ente deco r:t tive .c are tnimit la repertoriul
Rent1ş terii, fiii111d vOiliba, cu pro:barbiJl'i,natte, de -o ope,~ă ce JJpa r ţ inu s e secolulu i a:l XVI ~le·a .
8 La ori gine, culoarea fondului trebuie să fi fost ultramarin.
9 In pi otura 1111ura1lă gotică d in T ran silvan1ia, acea,stă sc e n ă ma1
i este
cu nos cută în do uă locu ri: la biserica ev. din M~lînrnw (jud. Sirbiu), urnde
se află pe per.etele nordi.c al navei centr·ale, În ca-dmtl unui amplu cidu
cri.>tologic (mij l-0rnl secohL~ui a:I XIV-iea, of. Vasile Dră guţ, Pict11ri.le
murale din biserica eva nghelică din M ălt nc rav , în „Smdii ş i cerce t ă ri de
istoria aruei", seria ar,tă pl ast i că, t. 14, 1967, nr. 1, p. 79- 93), de asemene a la biserica refom1 ată, fo stă o rto do xă, din R emete·a (jud. Bihor) ,
sc enă în prezent a;co peri'tă cu var, ·s emna l ată ca avînd pronun ţate caracnere stil1s.tice bizantin izante, d atabilă ·Cca 1420 (cf. Szony o., A bihar
remetei fa lfestmenyek, în „A.rchaeologiai Ertesito", 1928, p. 234 - 237).

*

Materialurl p.re;z;en tu'lu i articol a făcut obiectul unei scuritc co muni că ri prezenta,ne la Sesiunea ştii•n ţifid a Direq iei P atrim onuulu[ Cultural
Naţ io na l d in mai 1975 . To:tte fotografiile •c are ilu s tre ază textul a u fost
realizate de că tre '!'egretarnl Adri,a n Iamt>l i a cărni memorie se cuvi ne
a lfi o m :t.gi ată şi cu acest prilej .
1 Avem î n vedere ceric etările v JJlorifica te prin co muni că ri ştii nţifice
s:tu prin articole În ca<lm'l „R eivistci muzeelor ş i monumente,lor" privind
biser;oa Slf. N ilooilae d in Sch eii Br,a;şo:viuJrui, birs erim din Hăfom~u, cas te lu~
de la C riş eDc.
2

Principalele izvoare bLhLiogr.a fice pentm arhite.cnura monumentului

sîm V,i1cro r R onh, G eschichte der deutschen Battkunst in Siebe11burge11
Strassburg, 1905, p. 62- 65; Virgil Vătăş i a nu , Istot'ia artei fwdale în
ţă rile române, I, Bu'Cllreşni , 1959, p. 119, 217, 530- 531; Et1genia Greceanu, Mo1111mente medievale din Media ş , Bucureşt i, 1968, p. 30-34.
Prrima men ţvun e do cumenta.ră d a,tează din 1447, ia r ce·l mai vechi clopot
a fo~t tu rn at În 1449.
3 V. V ă tăşi.anu, op . cit., p. 531.
.
4 Săpături.le arheolo gice efe ctuate de D .M.l. A. în anul 1972, În „B11leti nul Mo m~mentekir isto ri·c.e ", 1973, nr. 1, p . 74; Cronica săpă wrilor
arheologice - 1974, în „Re™ na mu;z;eelor ş i monumentelor" - seri1a MonJU1n ~nte iisrorioe ş i ide .a rtă, 1974, nr. 2, p. 95. De aJ!tlfel vn anuJ 1283
em .ami1nroit la Med i,a15 !P'reo,nurl Adiam . - „Dom menre privUru:I i.stlO!ria R omâniei, seria C, Trarusi1lva nia", sec. XIII , vo i. II, Bucureşti, 1952, dec. 283,
p. 249.
s Vikto r Ro.th, op. cit., p. 64.
6 !niţi.ato nul şi însu~Leţitor.ul acţiuni i de restaurare a pioturi.Jor muptle
a fost Michael Pa1ulini, fondurile fiind puse la di,spoziţie de com unitatea
saşilor din Mediiaş . P ictort~l restaura.tor Gheorghe Ciobanu, cărui.a i se
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.deosebire de Iims a >Cărn i figură es1t1e în,cadrată de lungi plete
brune şi de barba bifur ca tă . Atitudin=Je ge nerale ş i mi şca rea
personajelor sîn t corect surprin se, dar redarea detaliilor tr ă
dează s tîn găciile ş i naivitatea unui me ş ter pro vincial. Volumele sînt aplatizate, expresia lor În spaţiu f.ind su gerată doar
·CU mijloacele desenului , un desen si mplu , cu conture groase
ş i fără 1nflexi·uni, 1ca1r,e Înicea.rcă s ă t1ranspun ă învolbu1ra'fea
·de falduri a mantiei lui Toma printr-o s u cce s iun ~ de linii
.drepte, a emenea unor haş uri. Nici redarea elementelor anatom:,ce nu este mai î.n demîna tiieă, m1na apo sto'.ului find desen a tă aproape ca ricatural.
Jumă tatea din stînga a panoului este oc upată de o compoz iţie ca re se p ăstre ază În stare fragmentară, fiind i;rav
afoctcttă de a.doptarea unu~ pilastru d~ piatră. Aproape Întreagă
.este silueta unui personaj cu aureolă Înveşmîntat În r asă că 
lugă rească, cu glugă, mijloc ul fiindu -i Încin s cu o frîngh ie.
Faţa este ştear să, se distin ge în să cu claritate că a re capul
ras, cu to n s ură l argă . Prin toate aceste însemne dist:nctive
perso najul sfînt ar putea fi unul din fondatorii ordinelor de
călugă ri predicatori: Francisc din Assisi sau Dominic. În mîna
dreaptă el ţine o frînghie pe care pare că o prez intă (ca
gest de ofrandă s imbolică ) unui alt personaj sfînt - bănuim
Esus Gni1suo.s - din 1oa.r·e 1se mai p ă 9tirează un re st de au1·1eo lă
şi mîna stîngă cu o carte Închi s1 (evanghelie) pe care o oferă
sfîntului predicator. În icono?, rafia medie va l ă a Transilvaniei nu exi stă o compoziţie a sem ă nătoare , nici nu se cunosc
exemple din alte ţări care să înlesnească un comentariu mai
nuanţat . Ţinînd seama de fre cve nţa celor doi s finţi predicatori
în pictura murală tran s ilvă nean ă 1 0 , cît ~ i de faptul că În Mediaş a exi1s tat o m ănăstire foanci scan ă înfi,in~aită În secolul
al XV-lea 11 , se poate considera că personajul sfînt este Francisc din Assisi. în grupul ferestrei zidite se mai p ăs trează
fragmente din figura unui Înger.
Traveea urm ă toare , s tră pun să de u şa de acces În bi se rică,
pă s trează o secţ iune aproape jum ă tate - dintr-o amplă
şi bogat co mpu să reprezentare a lnchiruzrii m agilor, compoziţie care a fost tă iată în două prin adosarea unui pilastru
astfel că , În prezent, cealaltă jum ă tate a parţine traveei a
4-a. Considerată integral, scena lnchintzrii m agilor este alcă
tuită din trei episoade di stincte. Zona centrală a fost rezervată momentului solemn În care cei trei regi aduc ofrande
simbolice pruncului I sus. Distru s aproape În totalitate ca urmare a adosării pilastrului, din acest episod nu se mai p ă s 
trează decît parţial figura Mariei ş i , de asemenea fragmentar ,
ultimul dintre magi , Melchior, în pi cioare ş i cu coroană pc
cap 12. Partea dreaptă a co mp oz iţiei cuprinde o a mpl ă reprezentare a staulului , sem nifi ca tiv ă fiind minuţia cu care au fost
înfăţişate îmbinările grinzilor şi co ntraf iselor, ca şi rîndurile de ~ indril ă de pe acoperiş. în continuare, se recunosc
fragmernte din Ammţarea păstorilor : Ui11 în.ger veisteş•t'e u111 .cioban aşezat, sprijinit de un t oiag cu vî rful Întors, fundalul
fiind ocupat de un peisaj muntos, cu oi şi capre, stîngaci şi
di sproporţionat dese nate, care urcă pe coastele muntelui 13 .
Dar episodul cel mai ca racteri st;c pentru această amplă
compoziţie, pe cî t de neaş teptat din punct de vedere iconografic, este cel din stînga, unde pictorul anonim a î nfăţi
şat caii celor trei magi s upravegheaţi , ş i nu tocmai, de sluji torul acestora. Artistul a reuşit aici să-ş i depăş ea scă timidioaitea , des·ernînd cu multă vioi.ci:une •sÎ'huetele oaiifo~· pentiru
a sug.eira momennele de dest·inide re du;p ă un drum lung.
Cu urechile ciulite şi gîturile în ă lţate, caii pasc frunzele unor
pomi , în timp ce sluj ito rul neg ru cu o mînă ţine dîrlogii iar
cu cealaltă ~-idică plosca din oare soarbe cu nesaţ. R.ec lmo1a1ştem
În acest episod o evidentă pl ăcere a naraţiunii care se înscrie
În îndelungata trad '. ţic a stilului liniar-narativ, familiar pic-

turii gotice din mediile provin ciale, bine reprezentat în T ransil vania secolului al XIV-lea 14.
P 2. t,riînid p·utern iiee daira-oneris.ti,ci a.le suilului lillliar-narnriv
(predominarea desenului ca factor de expresie pla s ti că ş i fondul clar pe care se de c up ează figurile), reprezentarea acestui
epi sod atrage atenţia prin cîteva elemente particula re, proprii
·co nflu,enţ, e:o,r stilist.iic.e din .cea de-a doua j1um ăua.te a secolului. De rem arcat tratarea convenţ ional-deco rativ ă a coroanel or p omilor, asemenea unor ţe s ă turi , procedeu familiar mini aturilor a parţinî nd go ticului internaţi o n a l de curte ş i prelua11: apoi de vinrali·i ş i de pi ni:ra murriaJă . Mai s·enrnifi ca tive
sî1n1t î nsă m11perea ·unei compoziţii de .impottia nţă lnchinării
magilor şi prezentan;a de zvo ltată a unui episo d secund ar care
nici m ăcar nu face parte din structura iconografică tradiţio
nal ă. Este vorba aici despre un fil on al menta lităţii populare
ca re a benefi ciat de deschiderile de orizont spiritual datorate
Rena şterii . în Transilvania nu c un oaş tem , deoca mdată, prea
multe exemple pentru ilustrarea acestui fenomen, dar nu este
lipsit de interes să amintim că tocmai lnchinarea magilor a
prilejuit adevărate explozii de fantezie populară în pictura
murală din Slovenia şi din peninsula Istria, Cortegiul regilor
m agi dobîndind amploarea unei procesiuni de carnaval, cu
nenumărate episoade comice, multe in spirate de fabulele „Esopiei" . La Hrastovlje, la Beram, la Gradike co mpoziţiile cu
aceas tă tem ă ocupă ample suprafeţe , episodul princip al fiind
copios concurat de reprezentarea deosebit de bogată şi voit
comică a suitei de curteni , slujitori, bufoni şi animale care
formează cortegiul magilor 15. Deocamdată yuţin cunoscut, fenomenul amplificării acestei scene pare sa fi atins şi Transi lvania. În afara exemplului de la Mediaş trebuie citat cel al
bisericii ref. Rugăne ş ti (jud. Harghita) unde, cu numai CÎţiva
ani Înainte a fost de scoperită o valoroasă pictură murală
care, printre alte scene, cuprinde şi o lnchinare a m agilor
cu mai multe episoade 16 • Nu este exclus ca în viitor să fie
date la ive al ă de sub tencuielile care le acoperă şi alte reprezentă ri asemăn ă toare , Întregind expresia unei mode de
epocă , deocamdată numai b ănuită .
Înainte de a p ă răsi scena lnchinării magilor, este locul
să menţi o n ă m chenarul lat, delimitat de mai multe benzi colorate şi avînd pe trei laturi un vrej vegetal ce aminteşte pe
aloc wri semiipaJmeita, iia r pe 'O l aou.ră un tipic deco[· 1cos·matJe c,
element ce trebuie reţinut În ca tegoria confluenţelor, e drept
foarte modeste , cu pi1ctura italian ă.
Pe peretele aceleiaşi travee, a patra, separată de scena lnchină rii magilor de o veche fereas tră zidită, se află o compoziţie uni că - pîn ă a.cum - În iconografia Transilvaniei: Sf.
Ludovic pe tron În faţa credincioşilor. Proiec ta tă ca ş i celelalte scene pe fond aproape negru, scena are o organizare
foarte s impl ă. În stînga a fost înfăţişat regele Ludovic al
IX-lea al Franţei aşezat pe tron, asistat de un paj-scutier,
care îi ţine spada, şi de un o s ta ş î n ză uat, înarmat .ctJ o lun gă
s uliţă. Piosul monarh este Înveşmîntat cu tuni că şi mantie
14 Avem în vedere ciic'l ul cristologie din t]:lva biseri.cii ev. din Mălîn
crav, legenda sfantei Margm.eta ş i lcgend..1. regehii Ladi ~lau din biserica
refonmată din Mugeni, legenda sfintei Ecaterina din bi·serica ev. din

Drăuşe11Ji .

15
fo. sec. X IV (uJt,~mUil sfont) , XV şi XVI (primul s.fer,t), lnchinarea
magilor ap.a.re în iace~tă complexa v arian ta i'con.ograifică la Pa.ngerc,
Vrzdenec, Dolec, Mia.ce, Gna<lisce, Beram, Hr.aistoV'lje, M aria Gradec, Sv.
P.rvmoz, SPednj1a V.ais, Norv.a Vais, Turj.ak, Draigll!c etc. Princ~p:iilele izvOla re bibli ognafice <11le fel1i0iln:eruu1lui sînt: Branko Fuăic, l straske fre ske, '.LJag•reb, 1963,
p. 22- 27; F.rance Stele, Slikarstvo v Sloveniji od 12 do 16 stoletja, LjubEain.a, 1969, p. 84, 91. 119, 168, 200-201, 245- 246.
16
Descoperite în 1970, preturile murale ale bi,s er ~oii r.efo rm.a.te din
Ru găn.eşti (jud. H airghita) n.u au fo~ încă pulJ!i.cate. Pe peretele nordi1c
al n.a•vei au apă'l'ut, de ·s ub stram rrle de viar dec.;!ipa.te, mai multe fr agmente din lnchinarea magilor. Mairia este aşezata pe un tron monumen tal, în spatele că ruiia ş e află o amplă dr aperie sus ţ inură de înger.i. Primul
diintr·e ma1g.i, Gasipar, .a îngenuncheait, depttn 1nd ·cor.oan1a 1pe pămlnt î n flaţa
pnmcuJui h us ca•re a h1:1Jt în mÎ·ini v:vstd cu ofranda. Geiilrulţi m agi, Bal1iaz.ar ş i Melchior, sî nt În piciQare .asi st aţi de un î nger. In prutea stîngă,
ornpînd aproape o treime din mprafop compozi ţ iei se află caii magi lor,
cu harnaşa mente bogat împo dobite , ţ~nuţi de d :·rilogi de un paj negru .
Fo ndul esllC 1u\.tnamarin şi 1terra-vea-de, magii poairt,!\ ample maJ11tii gribleu, ce oad În fa lduri drepte, p ajul este î mbrăoart: î ntr-un tipi•c costum
d e ep ocă, rnnică sou.rtă, gri cu dungi :iil be, p.anta'lo ni jumătate roşu - jumata:te ga:lben , ghete negre. Tipologia se pa:rti·cul.ar.iz,eiaza pri n ochi migdabţi, conlfoom m odei d Ln pilc'tlur.a i!taiHaină a secdlu:J u.i. .ail XIV-ilea, în
spi1ri.tu l căreia :i. fo st încer,c at ş i modefojul formă-mioare. Fă.că a întreprinde ia.ici un .:llprofu ndat studiu stili·stic, co n s i der ăm că pictu rile de la
Rugă ne şt i aparţ in :i.nilor 1410- 1420, cu prohaibi'li·oate spre sfîirş itul i:nterv·aLu'1u i.

10 Dominic nu apare decît o sing ură da.tă împreună cu •S f. Francisc, în pÎK:'llu·r,a din cornl bise ricii ev. M ăilî.n cra,v (către 1400) . Franc.isc mai exisna.se În corul biseric·ii reformate din Dev·a (înoepu tli'I sec. XV)
şi, În cadrul unei Răstigniri, la b~s e rica fostei mănă s ti ri ·foanc.i sca ne d in
Ciobote ni (1448). In mp ~la funerară din Sebe ş-i\Jlb a, Sf. Francisc apare
binecuvîntvnd o femeie (primu l ~ferit al sec. XV), iar la b işerica „d in
Deai\" , Si ghi şoair.a, pe bolta de I.a pa rterul turnuh1i- olopo tn.iţ ă sîn t mi1ci
sc·ene cane erocă mo menre din v~ap sfîntului (1488).
11 EstJe .adevăr:at că franc.isciani1
i s-au stabilit În Mediaş abia În 1444,
dar i niHuen ţa lor ur.ebuie să fi fo st mai veche, Î.nf·iinţar ea mănă s tirii fii.n d
încu11Junarea a1ati•viiltăţii ior În or.aş .
12 De observat dese nul tiipic gotic al coroanei.
13 Este unul di1ure r are le exemple cînd în piotura me<lieva.Hi transil văneană intervi ne un funcd:i!.
1
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Fig. 2. JV[e dia ş. Biserica evangheli d
f. Margareta; pi c tur ă mural ă din
colateralu l nordic: Sf. Fra11cisc din Assisi (? ), Necredinţa foi Toma.

Fig. 3. Bi1crica evanghe1\id
r. M.trgarc u; picturi mura.le din ro \ateralul nordi c: l11chinarea magilor, deLaliu (Mari a, 'itau \ul, anunyarea pă să rilor) .

pc um ăr, a rc pe cap c roan ă , ia r În mîna s tîngă ţin e un
sceptru decorat cu fl oare:t de cr in (în semn caracteri stic i:en tru casa rega l ă a F r a nţe i ).
u mîna dreaptă c i fac un gest
de îndreptare că tre un grup de ameni dintre ca r ~ t~ n ul este
surprin s făcîndu-şi em n ul cr ucii. Sta rea ele degra d are a oicturilo r din acea s tă zo n ă nu permite
citire amănunţ i tă. Vom
ob erva că figurile din gru pul ele credi n c i oş i ~Înt redate
aproape ca ri ca tura l ş i punîn d vestminte mode ·re ceea ce ne
b să ă Înţe l egem că este vo rba de spre schil oz i ş i năpă tuiţi
ele v i ~ţă în mijlocul căro r a pio sul rege obiş nui a de. :::or i să
me:t rga.
Apariţ i a lui Ludovic ce l Sfî nt În p ictura mur:t l ă r!in
Tra nsil van ia este perfect expli cab il ă clin punct de \'edere
istoric.
e şrie că regele Ludovic de Anjo u, monarh al
Un!?a_r iei ş i prin aceasta uzeran a l vo ievo d a tului Tran ilvan1e1, a aco rdat o d eo sebiră cin tire culwlui lui Ludovic cel
Sfînt, nu num ai p entru că purta numele acestuia, dar şi pentru că provenea din 1aceeas i 9tirpe. Intro du ă În iconograifia
monumen telo r tran sil vănene în semn de cmagi u a du s regali tă ţii , f igura lui Ludovic ce l Sfînt poate f i Întî l n ită . la bi ericil e din S'.1c, Sîinuai11a de M u1neş, Mă.Jî.n c.rav, Bi&trip , de asemenea exi tase la bi.seri·ca din Sîn.craiu de Mu.re ş. 1 7 La toate
ace te monumente, el a fo st reprezentat sin gur , fie În p icioa re, fie tînd pe tron, totdeJ. un a uşor de rec unoscut d ator ită atributului să u caracterist ic: ceptrul cu fl oa re d e cr in .
Primul caz În ca re Sf. Ludovic a fo st rep rezentat Într-o
com p oz iţie com pl ex ă Îm preu n ă cu garda sa ş i cu credincioşii pe care îi mi lui eşte este cel de Ia Medi aş, irnp onanţa
pe ca re o cl obî nde şte În a nsamb lul iconografic putînd fi co n17 La bi ~ r ic a ref. din Sic (ju d. C luj).
r. Ludov ic C> tC rcp reze1n at
În picioare pe unul din ~t Î lpi i co:atera\ ulu i u<l ic (ultimu l fort al ecolulu i a•l XIV-le:i); tot în picioa re, î mpr eun ă cu , rin\ii regi a.i ngan e1, apare
\,i biserica ev. din Mă l î n.t rav (ju<l. ibi u, s rîr şi tu : 'cc. XlV) , la ce1elak e monumente fiind înfă 1i ş :H stind pe tro n, cu sce·ptru cu r'. 01re de
crin: bise ri•ca reL din Sînmn.a <le :\fur e~ (jud . Mure ş, s r ' r ş it '> cc. XIV) ,
hi erica o rto d oxă din Bimip (s r : r ~ i t cc. XlV) , bi,c ri ca reL din ă n c r a.i u
d ~ ?11ureş (j ud. Mur eş, mi jloc sec. ' V; monum ent demol at) .

Biserica evangheli că L Margareta; picturi murale din
lnchinarea magilor, det.'llliu ( luj itoru1 m:i.gi.lor şi caii).
s iderată ca un reper semn ificativ pentru c~ac itatea de abso rbtie tematică a picturii medievale transil vanene.
A jun gîncl la ultima travee, cea ră să ritea n ă , În co ntinu area regi stru lui de pi c tură ne îmîmpină d o u ă co mp oz iţii distin cte cuprin se În cadrul chenarului larg dar separa te Între
ele printr-o bandă v i ş inie. Panou l din tînga este reze rvat
repreze mă rii a trei fig ur.i : apostolul Bartolo meu du cîn d pe
um ă rnl drept propria piele de care a fo t jupuit, ia r În mîna
tîngă cu titul ca re a fo st in•s•trumen ru•l martiri1ului, urn1 ează
sfînta Eca terina din A lexandria, cu o coroa n ă p e cap ş i cu
o mică ro ată În mîna s tî ngă, apoi sfînta Ba rb ara avî nd ca
a tribut un turn. D acă ap a ri ţia ce lor d o u ă sfint e nu pune
prob leme deosebite, ele fiind curent ÎntÎ lnite În ico nografia
mon umen uelo1r medieviaJe d in Îrntreaga E u•ropă ş i de asemenea,
din Tran1s:ilv.ania1B, prezen ţa s.fîmului Bianolome.u în 1chiip de
ecorşeu ridică mai mu lte întrebări. A nterio r resta ură rii pi cturilor ele la Me diaş, singura. imagine simil a ră c un osc ută în
Tr a.n i.Jv,a1ni a ena ace·e•a diin bi eri.ca 01n o d oxă din D c n·s u ş, da•r
acolo z ugrav ul , evident nefam ili arizat cu tema, a. indica t
în mo :I ero na t numele ap ostolului martir: Toma19. Pentrn
imaginea de la Densuiş, d a1tiată odiaită cu î n.tregul ansamblLL
m ura l a l monumentu lui În 1443, sing ura r efer i nţă mai :tprop i a t ă era aceea de la
crin , În Slovaci;:i, în cad rul un or picturi datînd de la mij loc ul seco lului a l XV- lea20. De cope ri rea reprezentării lui Barto lo meu ca ecroşeu la Mecl i aş sc h i mb ă
da tele sistem ului el e referinţ ă şi cred em nu a g r eş it con siderînd că f recven ţa ei a fo st destul ele mare în Trans'. lvani a
med i eva l ă de vrem e cc a fo st p os ibil ă prelu area ş i în iconog rafia un ei bi seri ci o rtodoxe, respectiv la Den s u ş.
U l rim a im agin e din sui ta care d eco r ează perete le na ve i
latenale a bi.ser ici·i ev. din Medj:iş e te Isus pe cntce ternă de
brgă circ ula ti e în iconograf ia med ieva l ă tran si Iv ă ne a n ă2 1 . V ar ian ta adoptată aici este dintre cele mai simple: cru cifi x ul
este Încadrat de Ma ri a ş i de Jon Evangheli stul a că rui figură
a fosr re d a tă co nform unu i tip deosebit de ră sp î ndit, cu
16 1:igura Srintei Barbar.t :tp arc la biserica d in .'vlă l î n c rav ( ec. XV).
la biscriciilc din Mugeni,
luj, Su şeni , Br a~o v (sec. XV). Fi gtLr.a
Sfint ei Eca terina ap are în cc. XIV la bise ricile din Dr a u ~ eni (cic: u lege n<lar) . Strei ş i Mă !î n c r a v, iar în sec XV la bi ericile din
em şa,
C luj , u şe ni , Sîncra·iu de Mure ş, de aserne.n e:i. La Sighet ş i F.\ore ş ti (cicl ur i lege ndare) (V. Drăguţ, fco11ografia picwrilor mrtrale gotice cli11
T ra m ih·writt, În „Pagini de veche a r tă ro m â n ească" , TI, Bu · ure ş ti, 1972,
p. 63, 65). a mod de reprezentare, fi guril e de fintc de la Medla ş se
a 'e am ă nă mai ale' m1 cele din bi ,erica rom. cat. Sf. Mih aj,\ din J uj.
De observat d sub panoul cu cei trei rin\i se ar: ă o cru ce de consac rare, o alta fiind s i oua tă sub lnchinarea magilor. Ace5tc cru ci _ află
p ~ un tr:u mai vechi de ten cuia:a, fiind supraipuse pe str:ttul de p i.c tură
În di c uţi e .
19 V. Drăguţ , Pictttra 11w rală medieval11 din Tra11silv1111ia, Bu c ure şti,
1970, p. 51.
20 P ic t a t ă în partea ' udi d
a pcrete! ui r ă5ă r i tc a.n al na.vei, l î n gă arm \
d~ tr iumf, fi gura apos tolulu i Bartolomeu din bi crica sf. Martin din Cc.rin
apaqin c unui tra t da tabil În ce: de-ail doilea sfert a.I seco lrnlui a.I XV-de.a,

şi

că tr e

14 50.
21

Subli niem foprnl că a cea , t ă tem a ico nog rari d le d o mină ca frecvenra pe toa.tc ce'.e \.alte, în Transi·lvania fiind preze ntă În nu mai puţin
de d o uăze ci ş i n o uă de orn a.mente (cf. Vasi le Dră g uţ , Iconografia pictulo r murale 11.otice di11 Tra11 silvc111ia. În „P.agi ni de veche a.Plă ro mânca că" ,
lf, B uc ure ş t i, 1972, p. 72-73 ).
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T'ig. 5. l3 i;eric:t ev:tn ghe-lildi Sf. M::irg::iret:t; pic turi murale d.in colater.:tilul
nordic : R egele Ludovic cel Sfînt tn faţa 1t1mi grup de n ev o iaşi .

Fig. 6. Bise ri c:t c v:tnghelică sr. M:trg:tret:t; pic turi .muraile din __ co l :t~'er:t lu l
nord ic: A postolttl /3artolomw, s/ f/ftele Eca ter111a dl// Alexa11d11a Ş1 Barbara, Răs t ig 11i rea .

capul înclinat spre mîna dreapt ă avînd În mî na stîng:î o
carte22. To tul se de c upea ză pe fondul neutru de negru p ent ru
cer şi roş u că ră mi z iu pentru p ămÎn t.
Reve nind a upra Întregului an amb lu de pi cturi murale
care deco rează peretele navei nord ice a bi sericii evanghelice
Sf. Margareta din Mediaş, este locul să reţinem mai multe
o b servaţii de ordin genera l. Exec ut:ite anterior tran s formă 
rilor ad use arhitecturii monumentului, tran s formări ca re Ic-a u
d! stru s parţial prin ad ă ugarea pi.laş tril o r fas c i c ul:iţi , ace uc
pi cturi vădesc un anume conservator ism faţă de tradiţi a stilului go tic lini a r-narativ ca racteri stic cu d eo ~ebire primei
jum ă tă ţi a seco lulului al X IV -iea. Tratarea este pre va lent
grafi că, fi gurile fiind decup ate prin contururi puterni ce p c
fondu l plat ş i neutru , excepţie făcî nd un mic sector din
scena lnchintirii magilor, acolo unde se încearcă, cu ev id entă
s tîngăcie, suge ra rea unui pei saj muntos. În a cel aşi timp , sî nt
de remarcat timidele Împrumuturi din pi ctura ita li ana, mai
sesizante la chenare (ornamentica de tip cosmatesc În primul
rînd), dar ş i la aureole, s uprafaţa lor fiind astfel d ecora tă,
încît să imite o trata re În relief.
Mai semnificativ decît co ntamin area din pictura italian ă,
este, În să, aportul tilistic al got icului de curte ca re se manifes tă atît în tipologia unor perso naj e, CÎ t ş i În preoc up area pentru o anume eleganţă a a titudinilor. P entru tipologie Înt de menţi o nat figura cu barbă bifur ca tă a lui I sus
Hristos din scena Ne credinţa l11i Toma, şi , mai ales, figurile sfintelor Ecaterina ş i Barbara. Preferinţ a pentru max iland lat (Ecaterina) sau caligrafierea rotundă ş i molatecă
a figurii În spiritul aşa-zise lor „mad one frum oase" (Barbara)
sînt indi cii pentru o poziţie cronologică a van s ată În timp, În
orice caz după anul 1400.
Oprindu -ne deoc a mdată a1c1 cu o b s ervaţii l e d e o rdin
general, e timpul să vedem ş i pi cturile care decorează peretele nordic, al nave i centrale. Din cele cinci. travee care
ex i s tă Între turnul cl opotniţei din co lţul de nord-vest ş i corul bi sericii, num ai prima a pierdut aproape în totalitare
decoraţ i a or i g inară, resturile p ă s trate că t re ex tremitatea s::i
răsăr ite a n ă avînd doa r valoarea de ma rtor al picturil or di spă rute . T raveele urmă toare prez intă o comp oz iţie murală
gî ndită uniua;r: intrad osu:r·ile air.caddor sînt 1acoper-ilie cu m'.,c i
scene reli gioase, arhivoltele sînt subliniate cu d o u ă benz i ornamentale, triunghiurile formate î ntre arcade au fo st acoper·Î1te .c u un i·c i sce ne iar deasup r a 1arcadelo~· s·e de sfăşoa·ră
un registru co ntinuu ' de co rat cu scene de dimen siuni mai
ampl e. Î'ntr·e ia1ce&t reg.istii1u şi mici.le sc.ene, 1oa re oompletează
paţiil e dintre a rca de, a fo st rezervară o fîşie de l ăţ ime a
unui chenar ornamental pe care se află o in sc ripţie pi cta tă
cu minu scule go ti ce, in s cr ip ţie ca re, În mod norocos, oferă
cheia c ronologi că a Întregului an samblu d e pictura din monumentul m e dieşa n . Din nefericire, a emenea picturilor din
colateralul nordi c, şi picturile din nava ce ntr al ă au av ut de

uferit din cauza modifi c ă ril or aduse arhitec turii monumentului din ultimele dece nii ale seco lului a l XV-iea . În dorinţa de a urm a exemplul ..bisericii ~f. M~~·ia di~ Sibiu , -:,a
iniţiat tran sformarea vech11 stru cturi .b~zil1ca l e , 13 u:-o hala ,
în care scop colateralul sudic a fo st ridi cat la 111alpm ea na. f..11n d acope rit
. cu bo I ţ1. 'ir~ reţe~1 ?- 3.
vei cen trale, întregul s p a ţiu
Pentru s u sţinere a noilor b olţi , în.tre. arca.~e l e deschi se catre
cola teralul nord '. c, au fo st a d o s aţ i pilaştrn, fapt care a .antrenat di trugerca picturilor murale din zonele respective.
Urm ărind , d e la stînga la dreapta, d e s făş urarea ~ce ne~ o r
din registrul superi or începem prin a . co~semna ..o 1magme
pă s trată numai p ar ţial , mai mult de JUma.tate _f~111d degrad a tă din ca uza pilastrului adosat . Se poate .1d: nu0c'.1 un p ; rsonaj ic u co sttum de •Cava1ler î ngemr111chea1t ş i oom ag1t .c~ b1te
noduroa se de d oi c ă lă i cu chip grotesc. Gama cromatica e t2
bogata: per onajul ma rtiriza t poa~·tă ~io~api roşii, tuni5ă c~
poa le scu.iitc de cu-loaire a lb- ro~oata pnns::i }ntr-o cenrni;-a lata
bătută cu ţinte, pr.i mul ·ca la u ar·e tun ica oc ru- ce nu ş iu , ·ce l
de-al doile a a re tuni că cenu ş iu Închis, care aproape se co1~
fund ă cu fondul ultramarin, virat spre negru , al ce rului ;
p ă mîntul e te sugera t prin ton uri 1:1urdare de brunuri roşcate.
Desenu l, destul de egal, este realizat cu b run.- ro şcat , v ca ~-_ac
terul plistic al imaginii fiind prev alent gra f ic. ~at'.1 J 11nd
tar.e a de degrad aire, identifi carea cene1i este îndo1eln1J1Ca, to23 în l egăwr ă cu a.ceste trn ns for-m ă r i , V. Vă t ăş i::inu, O /~ · cit.~ p. 530531; E-ugeni::i G•eceanu, op. ~it. , p .. 33- 34. Ui:_ .nou studw privind evolu ţ i :t biserjdi Sf. Marg:i.reîla d1.n Med 1 :tş esre prega m de .:trhJtectul Her111 :tn11
Fabin·i, :turorul proiectc:o r de rest:tur:t re a m nu:11enmlu·1.

ri g. 7. Me dia ş , bi scric:t ev:tngheli c?i Sf. M:t rg:treL:t; detaliu din fi g 6.

:e

22 1n Tra n ilvani:t, o reprezent:tre foa rte _ase~1anaro ::1 re se găse
i~
biserica rom:tn o-c:tto;id'i din Vl :tha (jud. GluJ), in c.idrnl unor picturi
d:ttate î11 ultimul sfert :t•l sec. XIV (cf. Virgil Vătăşi:tnu , Istoria artei fenclale tn ţări. le ro mâ11e, I. BLLc ure ştu, 1959, p. 4 ·10- 412.).
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Fig. 8. Biserica eva n g h e li că Sf Margareta ; pictu ri mural e din nava ce n t r al ă : Sce 1 1 ă ele martiriu, Sf. N icolae hotexî11cl pe cei trei stral egi, Că d e rea
11ei, lncoronarea cu spini.
tuş i p a1r'e p rnb aibi l să ,fiie voa;ba desprre ma.i.-oi riul sfî n·tulu i V it alis, ca re a fo st ucis cu lov ituri de m ăciu că 24 .
Destul d e bine co n serva tă, scen a urm ă t o are repr ez in tă
pe Sf. Nicolae epi scop bot ezînd pe ce i trei strategi. Co mp oziţi a
e decupe ază pe fondul ce rului ultra marin, aproape
neg ru , ca re co boa ră p î n ă cev a mai jos de mijlocul în ălţimii ,
t erenul ·esite a,g,itat, ic u stî111oi fo-ar te lairg (pentru a n'll S'Pune
inabil) trata te, În tonuri de oc ru ş i ro şca t. Sfîntul Ni colae
<i.re, co nform indi caţiilo r icon ogra fi ce, o fi g ură de b ă trîn
bon om , cu ba rba albă, scurtă ş i ro tunjită, cu z ulufi a lbi. P e
cap p oartă mitră epi scop a lă de tip ca tolic ş i este în veş m î n 
ta t într-o a1111pJă ,ca.s ulă a lb-11.10·ş i e ti1 că , 1căpw ş ită cu r o.ş u. In
faţ a sa e te Î1ng,earnn oheia1t un. 1tî n ă'r 1mberb , ou p olete bl o'l11de,
buclate ; p oa rtă tuni că alb ă, cu mîn ec i largi ~ i o rnamente
roşii , ca re s u ge rează o ţe să tură o ri e ntal ă de m ă t a se, p a nta loni
a lbi col anţi ş i ghete neg re. M ijl ocul este Încins cu o ce ntur ă
că z ută pe şold , În p a rtea s tî ngă fiind agă ţa t un stil et. Sfîn tul N icolae îi a tinge creş tetul cu mîn a s tî n gă , iar cu dreapta
v as
cu
face gestul binecu vîntă rii ca to li ce că tre un mic
aghea sm ă p e care i-l prez intă un di acon În veş minte albe.
În &p acele tîn ărului î ngenun cheat îşi aşte aptă rîndul ceilalţi
d oi st ra tegi. A mînd oi a u plete blonde ondul ate şi barb ă tun să
curt, cl a r primul p oa rtă tuni c ă ro şi e ş i panta loni albi, ia r
cel de-al d o il ea o tuni că lun gă cu fa lduri bogate . Sînt Înc in ş i cu centuri la te, căz ute pe ş o l d ş i sînt î n a rm a ţi cu stilete agă ţ a te pe centură în faţa coap sei stîn g i. În spatele lor
a s i s tă la cerem o ni e un grup ele p ersonaje ale că ro r figur i
a u fo st indi cate sum a r. U n alt grup de a i s tenţi se a fl ă în
sp atel e sfîntului Ni colae, d a r viz ibile sînt numai primel e
do u ă personaj e, celel alte, printre care ş i o femeie, fiind sugera te prin perspectiva co ral ă a c re ş tete l o r . D e tul ele a bil
o r ganiz ată ca di sp oz iţi e a m aselo r com p oz iţi o nal e, cu o vă
d i tă preocupare pentru g ra darea gesturil o r, întreaga sc en ă
est e cl a r d om inată de fi gura sfîntului Ni co lae, a că rui apariţi e în p ictura go ti că tran s il vă n e an ă pa re să aib ă un semni fi ca tiv tî lc istoric. Prim a ş tire pri vinci cultul să u în mediul
catolic clin -1 ran sil v ania d a tează din 1345 cî ncl regel e Ludo-

11u t-

v1c de A nj o u acord a s aşil o r s i ghi şoreni o scutire de impozite
ca ajutor p entru edifica rea bisericii Sf. Nico lae25. U lterior,
cl a r tot În secolul al X I V-le a, scen e din legenda sa au fo st
introduse În an sa mbluril e murale ele la biserica Sf. Ba rtolomeu din Bra şov (Salv area corăbiei ş i V indecarea copilul1ti),
lu bi serica ref. din Sic (Salvarea corăbiei, fi g ură i zolată), la
biseri ca ref. din T ile agcl ( fi g ură izo lat ă, scen e diverse acopeiri te cu var26) . fo &e•c ol,Ld 1a l X V-lea r·e p[1ez,e111t aioe.a figurji
izolate sa u a unor scene clin l egend ă se se mn a le ază l a Sebeş,
la Sighet ş i la Vi ş tea , iar sta tui a sfîntului ap a re la corul bi5,enici,i din Seibe,ş , ,l,a 1turnui -doipo tni1ţă a•l bi<S-e1ri·c ii clin Bi S<t ri ~a
şi că tr e 1500 la casa p a rohi al ă ev. clin ace la ş i o ra ş2 7 .
i\cea s tă neo bi ş nuită frecve nţă În ico nog rafi a un o r bi serici,
pc atunci catoli ce, p oate fi e x pli ca tă numai prin au to rita tea
tra diţiil o r ortodoxe t ran smise prin mediul ro mfi nesc al T r ansilvaniei şi , probabil , prin le gă turil e directe cu sudul Italiei,
l egă turi fa vo rizat e de din astia a n ge v in ă , ma i ales În t impul
d o mniei lui Ludov ic. Se ş tie că acest a mbiţi o m ona rh , care
rîvnea l a d o minaţi a Întregului s paţiu ita lo-ba lcani c, a o rganiza t dteva ·camp a nii <m ilita re în ·srnd1ul Itali ei, cu p a rtic ip a rea h o tă rîto are a co nti ge ntelo r recrutate din Tra nsilv a nia .
C u p r~.l1e j ul a.oeisto[- c.a1111 p ain ii , î n ,a nii 13 4 7- 13 5O oir:ai~ul B ar.i,
În a că rll'i Gliteidmal ă 1se p ă nr' e ază rel icvde sfîn:vu : u,i N iieolae, s-a
a fl a t sub s tăp înire a e fec ti vă a a rm atel o r tran sil văn e n e şi
pare că În legă tură u aceste evenimente cultul să u a cun o cur o s ubită înfl o rire În acest e p ă qi28. Oricum , nu este lipsit de utilitate să subliniem prezenţa fi gurii ş i a legendei
sfîntului Ni colae în icon ogra fi a din T ra nsilv ania (o rto d oxă
şi . ca to li că, deop o trivă), clin Moldova ş i Ta ra Rom â ne ască,
co nstituind , deci, facto r co mun pentru spiritualita tea me-

1

1

1

1

1

Este vo rba despre bi eric:i, :tctualmen te evangheLiica, „di n Deal" .
hro11icon Fttchsio - L1t/!Î110 Oltarclinwn :i.pud Friedrich MiiUer,
A rchă o l og isch e Ski zzen aus Schăsbn rg, în „A.rchiv de Vere.ins flir iebenbiirgiischc La nidesku n.de", II, 1857, p. 412).
2 6 V. V a ra ş i a nu , op. cit., p. 410, 41 2; V. Drăg u ţ, Tconogra fi a . . . ,
p. 78- 79).
27 V. D r a guţ, Jclem; pe.ntru statu ia de la B i s triţa, cf. Gh. Ario n,
Srnlptura go ti că clin Trn11Silva11ia, luj, 1974, p . 113 .
26 O pre-Le nta.re mai d em.!ia t ă a ·campan iilo r angev.i ne în sudul I mliei, ]a V. Dr ag u ţ , Din non despre pict1trilc bisericii clin Strei , î1n „Buleti1ml
Mon.uimertoeilor IsuoriGe", 1973, nr. 2, p. 25- 26, nola 38.
25

(cf.

De fa pt, mai m ul ţi sfin 1i au fo >t u cişi cu lovituri de m:iciud, d ar
idcntifi c:l rea pr o pu s ă avem În vedere ş i cos tumul pe rso na julu i.
(G erd H ei nz-Mohr, Lexyko11 cler Symbole, Diisseldorf, 1971, p. 151).
24

p ~ ntru
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cu ad osarea unui pilastru , cel din stîn ga, di stru s ş i el parţi a l
e re notabi l pentru figura ca ri ca turi zată . Frecvent În arta med i eva l ă, procedeu l trată rii ca rica turale a fi gurilor de căl ă i
se regă se ş te la mai multe mon umente tran silv ă nene , cu tot ul
remarcab il fiind călă ul cu profil p orcin ca re apare În scena
d-:: martiriu a Sf. Ecate rina la bi se rica eva n gheli că din D ră u 

dievală româ neaisdi ş i a narţionalită ţil or stJJbilite În paţiul
intraicarp.atic
U r mătoa rea im agin e a registrului de pi cturi reprezintă
Căderea manei. Pe vîrfu l unui munte situat ch ia r În centrul
compoziţie i , .un 1nge1r Î ngem~nchea t, c u arr. ~pi l e 1.a.rg de fă
ş urate, face să cad ă din ce r coco l oaşe l e de mană, sub b in ecuvîntarea mîin ii lui D umneze u care ie e dintr- un nor st ilizat, p o triv it mod ei go ti cului , d e curte, asemenea uno r falduri. De o parte .ş i de ah a ·sînt îngen uncheate d o u ă g rupuri
de perso na je coafate şi îmbrăcate în cos tume caracterist ice
nn ilor 1400, cu tunici croite p e co rp , d ar cu poale ample
ş i mî neci largi (eventua l bordare cu blan ă) cu cen.ruri că 
zute pe şo ld. Pletele curte ş i ondul a te sîn t pieptă nate cu că
rare p e mij locul capu lui aşa cum a u un ele per o na je din pi ctura bjserirc i·i unitari.e ne 1din D k jiu , pi crnră dataită 1419. Mij loacele pl as ti ce sînt, în general, cele en unţ ate la cenele an ter ior preze ntate: prin cip alul factor de expres ie este desenu l,
co mpoziţia se r·earu zează din 1 di· str ibuţi1a vo1h~meJ.o1r ş i petelor
de culoa re care se detaşează pe fond ul sumbru de ultra ma•rin .
E te evident că im aginea d e la Mediaş nu ilu s trează binecunoscutul ep isod a l Ctiderii manei din legend a lui Moi se.
e
a fl ă m În faţa un ei in vocăr i directe, p oa te chi ar a unui tablou vo ti v, pe ca re pa tri cia tul săsesc din Medi aş a adresa t-o
div inită ţi i , spre s tatorni că pro sper itate. Epi sodul bibli c a deve.rnit un simplu proetext pennru rugăciun ea coJe.c ti vă a putern icil or de a tun ci a i oraş ului , vest mintele bo ga t ~ ş i at itu dinea co nvenţiona lă, declarativă , de pietate fiind, În ace t
sens, co n ci uden te.
Î n co ntinu a re a fo st pi cta tă lncoronarea cit spini. Scen a
se d esfăşoară, fapt ne o bi şnuit pentru pi ctura med i eva l ă tr;ins il vă neană, p e un fund a l de a rhitec tură, un z id de cetate
cu crenelur i, iar terenul din prim plan are o co nfi g uraţi e agit ată, asemenea unui pei saj
tîn cos.
Împ ul ce ntr al al im;i ginii este oc up a t de tronu l pe ca re se a fl ă aşezat I sus cu
trupu l go l înfăş u mt la mijloc de o eş a.rfă a l bă . Coroana de
sp ini îi este î nde sa tă p e cap de d oi că lăi cu ajut rul unor
beţe di spruse cPu c iş.
ă·l ă·ul din d re JJpta a di1sp ănn odată

şe ni29.

Prima ima gine din 1traveea u1rm ă.ma•re es·te Martiriitl celor
zece mii. De un puterni c efect grafic, co mp oz iţi a în fă ţişează
un grup de arb o ri n1 răţaţ i d e fr un ze, a'.le că ror c r ă•c i, asc uţite ca nişte ţepe s tr ăpun g trupuri le celor martiri za ~i. In caz ul acestei 1imagir1i procedeu l dec up ă r ui f igmil o·r pe fonrdul î ntuneco , ulnraima:r1in, 1cont ribLLie la a1oce111turairea c a lităţ ii cl mmaricc proprie semn:f i c aţ i e i co nţinute . Destul de r a ră În iconograf,i a mediev atlă d '. n T r.a nsil v::ini a, repreZJen:tarea aocstei
15cene de 1111ar uiriu era c u nosc ută, p î n ă de nurîn1d, pr1in do uă
mici fragmente de pi c tură mura l ă co nse rva t:: la bi eri ca ev.
din Teaca (ultimul sfert a l seco lului a l X JV-lea) ş i la bi serica unitar ia n::I d !n Dî rjiu (1419), d e asemenea printr- un p ano u de altar, pro ven ind de la b ise rica ev. din Proş te a Ma re
(az: Tîir.nav a), p ăs rrat în p11ezent J,a MuZJeul Brukentha:l din
ib iu (cca J 500) ~o. O a ltă repreze nta re, foarte degradată a
fo st desc p eri ră cu <.:Îţi va ani Înainte, pe perete le no rdi c al
co rului bi ser icii din Boia n (jud . Sib iu ), pi c tură d atab il ă în
primul sfert al secolului al XVI - lea3 1. Aşadar , la Me diaş ne
află m în faţa primului exemplar tran s ilv ă n ean, relativ bine
picwra 111111raltl a bisericii fortificate
de istori:t :trtei" , 1962, p. 180- l88.
30 V. Vătăşianu, op. cit„ p. 782- 783 .
3 1 Nepu blic:t te pÎnă în prezent, picturi le de l:t lloian :iu următo:irca
clisllribu1ie: În p.:trLea upenio:tră r.l peretei!ui se .aiflă Martiri11l celor zece mii
(fon d verde ~oi d ş i gr.i.lben, copaci verzui cu ptLte rnice conwre negre, trupwri albe cu tente roz), În registrul inferio r o rep rezent:\Jl'e a Ecdesici cu
ocJ.e trei virwri 1eol g:tle, im.:tginc proiec t ată pe \ln bogat fond arhitecoo n~:c."
e lll'aii vede ş i tln sfînt cu ba. to n (facob?) care ciDe ~tc din.tr-o
c:irtc. fo:tJrte degr:i<lare - te lrni c:t fiind „al ecco" - picLurile de Ja
Boian acu ză c:t.raicte re stilistice proprii R enaşte r ii germ:tne şi pot fi daLate
În pre:tjm.:t :tnutlui 1520.
di11

29 V. Dr.:1.gu\, lme111111ri despre
Dră11şeni, În „S wd ii ş i cercetă r i

Fig. 9. Biserica evang h elică Sf. Margareca; Sf. Ni colae botez1nd pe cei trei strategi (det:iliu din fig. 8) .
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pă s tr a t , de reprezentare a Martiriuliti celor z ece m u 111 p ictura mura l ă. D in co lo de rem arcabil a rea liza re a rti s ti că - ne
a fl ă m , neîndoielni c, În fa ţa uneia dintre cele ma i izbu tite
opere de pi c tură got ~ c ă din ţara n oas t ră - este necesar să
ob se r v ă m că va ria nta icon g r af i că a d opt::n ă d e p ăşeş te cad rul unei re preze n tă ri ilu t rative, recurgînd la va len ţe pregna nt simbo,lice. Jmr- adevăr, În ,chiar 'Oemrul jmaigin ii se a fl ă,
În rîn clul ma rtirilor, f igura co mand antului Acha tiu s, nud d::ir
cu mi t ră epi s cop a l ă p e cap, cu br aţel e la rg d e s făc ute ca într-o răs ti gni re. Î n ::iceas tă va ri a nt ă, rep rezenta rea M artiriitlui celor zece mi.i es te co n tami n ată cu temele Arborele vi ?ţii
si Crvtcea v ie, co nstituind o ::ipologie a bisericii ş i a pu ri tă ţii
c re din ţe i . E xa l tată la Începutul secolului al XV-lea, în c::idrul
ac ţ iunilor biseri cilor catoli ce şi a Îm p ă ra tulu i Sigismund de
Luxemb wrg p entru tă v ili.rea .aieţiunil o r reform isne, ac e.as tă
imag ine va evolua spre asocierea cu moti v ul iconog ra fi c al
Răstig nirii , a şa cum s- a Întîmplat În co mp ozi ţ i a ce decore ază a lta rul d in Pro ş tea Ma re32.
Urm ă toa r ea im agine care d ecorează p eretele nordi c al navei bisericii din Me di aş a re un caracter de excep ţie în organizare::i de an amblu a co mpozitiei mu ra le p rin a mpl oarea care
i s-a dat. De fă şur a t pe d o u ă registre, oc upîn d a di că ş i sp aţiul triun ghiului di ntre d o u ă arcade, avînd În l ă r gim e echivalentul a t rei im agini o bi şnui te, se a fl ă a ici Arborele lvti
!eseu. Di n nefericire, prin adosarea p il astrului gotic, a fo st
di s1t:ru să tocmai zona cenitr.ală a luc ră,r i i , <t<ceea care ilustra
În mo d nemijl oc it ::i sce nd e nţ a gen ea l ogică a lui Isus Hri stos.
S-a p ă tra t în să a rb o res ce n ţa ramurilor de acant, În ale c ă
ro r fr unze, ::tiSemenea uno1r cupe, sînt în crise bustu ril e de p rofeţi cu fil actere În mîini.
Necun oscut pî n ă acum în ico nogra fia T ransilvaniei , Arborele lui l eseit de la Medi aş o li,ci tă o s tă ruitoare a tenţie
în cadrul studiilor de ar tă me dieva l ă din ţa r a n oas tr ă . Se
ş ti e că ace a·s tă inemă i conogiraif.i că, d e veche 'llradiţi.e bi z:ain t:ină,
s:...a nu mă r a t p rintre temele p refe rate de pictorii mur alişt i din
Mo ld ova, a utor i ai vestitelor pi ctu r i exterioa re clin secolul
al XVI -iea . La P robo ta, la H umo r, la Mo l dov iţa, la Voroneţ, la Su cev i ţa, A rborele liti l eseH ocupă un loc de cin ste
pe faţad a udid , ~ a:u p e aiceea n o rdi că , am ploarea aoest'Or
repre zen tă ri fiind fă ră egal În Întrc::iga a rtă m e dieva lă european ă . Descoperirea de la Medi aş const ituie cea mai monun.1en ta l ă reprczen tare a A rborel1,ti lui Ieseu. realiza tă În cadru l pi cru Pi·i de s1til goni1c, p oziiţi e de vî rf car•e obli.gă, fir.eş te ,
la că u tmeia uno1r expl1i,oo ţii.
E ste important de reţinut faptul că În ţările occidentale
pe măsur a d ezvoltă rii cultului M ar iei , Încep înd din secolul
al X ii-lea s-a p rodu s ş i o modifi care a se m nifi ca ţiei Arborcl1ti hti I ese1-t. În v irtutea formul ei „ V irgo Jesse floruit, Virgo
Dellln gen uit ", A rborele hti I eseit a devenit un simbol al puri tăţii fecioarei, ilustrînd În mod p re fer enţi a l ideea „im aculatei co n cep ţii " .care 1<wea •s ă Niiu mfe, da tori tă fra11Jc iiscanilor,
În s·ecolele XV-XVJ33. Ca unmaire, în ia.ceste se.oale, iau fo st
realizate num eroase repreze ntări ale A rborelui hti I eseit, pictate sau sculptate în lemn , reliefuri cu acest subi ect decorînd p redele de al ta,re, trane din coruri şi - ceea ce este
mai no tabil - grinzile superi oare ale caselor3 4 • în legă tură
cu toa;t·e ace~tea, ,se p une o d aită 1111ai mult rproibJema 'semni.ficaţ ie i picturil or ex terioare din M oldova secolului al XVI-lea
În cad rul căro r a Arborele lui I eseu, oc upă un loc atît de imp o~ina11Jt35.

r:i g. 10. Biserica
tr ală :

e v a n gh e l i că

Sf. Marga reta ; picwri nrnr a.le d in nava ce n-

Martiriul celor zece mii, Arborele !tti !eseu (fragm e nt).

Fig. 11. Biserica ev a n gh elică Sf. Mar&areta; Martiriul celor zece mii. (detaiLiu d in fig . 10).

32 Înrr-a d e v ă r , la alta rul din Pr oştc a Mare, in cen tHLI imag inii cu
Mart iriul celor zece mii, fi gu.ra 'l ui Achrutius este tnlo.c uită de reprez enta-

rea 1lui hus p e cnLce.
33 L. R bau lco11ographie de l'a rt chretiw , II, P.a ris, 1957, p . 135,
p . 78- 79.
34 Idem, p. 137.
35 C om entînd sem n ific aţia Ar/;orcltti flii l esett în p ictura e x terioa ră
din Mo ldova, Sor.in U lea co n sideră că a ceas tă tem ă constituie o g:ori fi ca re
apoteo t ică a lui I ms Hri ~ tos . (S. U!ea, Originea · şi semnificaţia ideol ogică
a pict11rii exterioare moldove n eşti , I , în „Scudii ş i cercetă.r1 de i ooria
artei ", X, 1963, nr. 1, p . 88). Aş a cum a m ară tat ş i ou .ailte p riilej uri, o
imp o n.a :it ă l a.wră a p rogramuJui p i·c tu r~lo r exte rio1re a fo st c om b ~te.rea
tezel or refo rm iste ca re co ntestau deopot r ivă cul tul Maici i D omn ulu i, al
sfiin\ i1Lor ş i al ima.gi nă1I r în genero l (V. Drăg u\ , Picwra m l/. rală din Tara
Roma n ească şi Moldova şi. rnporwrile . ale rn piclltra Ettropei de sud-est
În ettrsul secolitlui al X V I-iea, în „B.M.I." , 1970, n. 4, p . .3 0; idem,
llttmor, Bu c u re ş ti , 1973, p. 30-31; 39- 40). Şti i nd că exa ltarea progres ivă :t cultu lui Mari ei este ca ra · te ri ~ r i că în evu l mediu, nu num ai p entru
icon ogr a f.ia occiden ool ă , ci ş i pent ru aceea d in Orientul ortodox, decurge cu

F ig. 12. Biserica cva nghe; id Sf. Ma rga reta; A rborele /iii fesw.

în ainte de a În cheia prezentarea im aginii În disc uţi e mai
trebuie rem arcată tipologia fi gurilor de pro fe ţi , cu obr::iz
prelung şi b arbă bifurcată care trădează remini scenţele go tic u.Lui .i ntie1maiţional de 10unte, ,sr.il :allie dirui prjncipaJ.e main.ifostă ri din T ransilvani a se a flă În bisericile evanghelice din Mă 
lîncrav ş i din Nemşa36 . Su rprinzătoare la prima vedere, dar
de Înţele s În spiritul Renaş terii care se in sinu a În arta T ransilvaniei din secolul a l XV-lca, este reprezentarea unui p ronecesiua.oe că , fo p iotllra exre.rioa ră di'n MoJdo v,a, repre·z enta rea Arborelui
lui fesrn sie a l ă tu ră, ca se mn ificaţie , fmn1tl1ti A catist ş i Legendei. Sf. Nicolae, fond deci un in stmment al luptei a.ntilfefo rm iste.
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fig . l3. B:se ri,ca eva nghel ic?\ Sf. Margareta; Arborele lui. Ieser; (det:iJiu).

I:'ig. 16. Bi se ri ca eva n gh elică Sf. Mar~areta; Prinderea liti !sus dtLl tăierii ure chii lui Malchu, (det;i,liu din fig. 14).

Fig. 14 . Bise ri ca ev:inghe!id_ Sf. Margar,eta~ picturi 1~rnr:tl:_ ?i~ n,ava cen tr ală: Arhorelr /ni fesert (I r:1gmc11<t ), Augac11mea clt11 grad111a, Prinderea

r ig. 17. l3iseri ca eva n g h elică f. M:ugareta; pi cturi rn u~a l e din nava ce n/1ulecat't1 lui !sus, Biciuirea la stîlp, l11coro11are,1 cu spini, P1trtarea
cmcii (rragment), lnchi11area magilor (fra~ment) .

epiiD-

trală:

Jui f SUS,

11 •

Fig. 15. Biserica ev:i nghelid Sf. Marg:i re ta ;
ca[i,11 din fi g. 14).

Rrt găci rm ea

di.11

g rădină

(de-

l'ig. 18. Biserlica ev1angheJi că Sf. Margareta; fragmente de pi cturi murale
din nava ce ntr a l ă: Purtarea cmcii. lnchi11area magilor.

fet coafat cu o tocă, de un tip aflat la mare modă în pnme'.e decenii ia le se1ooh1l•ui37_
În continuare, iconografia regi strului de pi ctu ră, atît de
diversă p1nă a.ici, dobîndeşte ·Coerenţă, urmă.rind maii multe
momente din ciclul patimilor.

Prima sce n ă din această uită este Ritg ăciimea din grădint'i.
Deşi retezată în partea uperioară, imaginea permite o lec-

tură innegrală şi se impune atenţiei prin certe c alităţi compoziţi o nale şi cromatice. îmbrăcat Într-o lungă manrie mohorîtă, I su se roagă În mijlocul unui peisaj stîncos umar in-

dicat, cu pomişo·ri desenaţi convenţi ona l, dar decorativ. În
partea s1t:Îngă, 'cei orei aiposinol i .a1dorn1'iţi alea tuie c un grup colont: Petru ar.e mantie roşie, Ioan mantie verde ac id , iar la<:·o b
ooru-galbcn .cu desen roşca't. Figiurile sînt bine diferenţiate
atît prin tipologia pre sar~.să de canoane, dt şi prin
atitudinile variate ale s tăTii de somn. în fundal, grădina este
mărginită de un gard de nuiele Împletite pc ţă ru ş i , dincolo

Yasi.le 1 răguţ, Picwri.le murale dirr hiserica eva11ghelict"i clir r ~1ă 
lî11crav, În „S tudii ş i cerce tă r i de i coria artei", eri.a :ină p bswcă,
nr. 1, p. 79- 93; V. Drăguţ, Date noi rn privire la pictmilc murale tli11
Trnnsilva11ia; în „SCIA" , 1972, nr. 1, p. 116- ll9.
37 De altfel utilizarea co tum eJor de epocă se poace observa, în picmra
mura l ă din Transilvania, î n că din ultimu ! sfere ;i,J secolu lui al XIV-iea,
de exemplu , la Sînpetru, la Bi, trip, la Mălîncrav .
36
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de 1care e văd apropii n1du- se ostaşii trim i şi să- l a resteze pe
I su . ObseTvînd mobilivatea 1co 1Tljpoziţi o n a·la, mai evidenta aici
dedt în 1a lte Kene, mai ·nrebuie me11iţi00Ja1tă înoe·ricairea de modelare cromatid a formelor, mantia lui I sus fiind, din ace t
p unct de vedere, un p1-.eţios exem plu. S-ar p ă re a că meşteru l
ano•n.im a avm '1ia Jn.d emînă un mo del ·i nspirat J'..n deapmape de
mini atura ·CU ace l aşi subi ect din co dicele realizat la curtea din
Praga a regelui Vadav a l IV-lea (co di ce cun osc ut sub numeile
de Wilehalm3B).
Următor ul moment din ciclul mural este Prinderea liti
! s1tS39 . Grav deneiri.o.r a1ta, parnea , uper· i oa ră e1s1te 1rnrnp k ·t di1
strusă, scena se c iteşte cu u şu ni.nţa iar episodu1 lui Makhus este
deosebit de expresiv. în stînga se re c un oaşte aposto lul P etru
ca re bagă sabia în teaică, în faţa sa se află un os taş În armu ră, cu sabia ridi1ca tă, care p are să fi intervenit În legă
tură cu cele încimpl ate; În primul plan aproape Îngen uncheat, a fost [inf~ţ i şa t Malchu s <CU capu~ a·ăs uci t par'Că de durere, în timp •Ce u1rechia s tîngă îi este reaş ezată prin ge tul
cămă dui ror al lui I sus. Makhus p oartă un rnrac teristi c costum de epocă : tunică roşie sc urtă cu mîneci sc urte, pantalon ii cu un crac roşu ş i celăl a lt alb, centur ă, bor etă, stilet
şi spad ă, ghete negre. A1J ă turi de silu wile lui h u·s şi Iudasituate în ce ntrul co mpoziţional, se mai de slu şesc şi alte siluete de personaje care înwegeau sce na.
Di·s1Dmsă .apr.o ape iavegir.al, dar.ori.tă ·pÎilaisDrulu1i •a dosM,
scena urm ă toa re reprezintă cu certitudine un a dintre „judecă ţile " lui Isus, fă ră să se po ată preciza care anume la
An a, la Caia fa sau la Pilat 40.
Mai dep arte, a fo st reprezentată Biciitirea la stîlp. Ră u
co n servată cu partea s uperioară di s tru să, im aginea îl înfă
ţişeaz ă pe J.su1s, .nud, Jegiait Ide .swp ş i bi ciuăt de doi <Călăii. Sitîngac i co mpu să, des enată simpli st şi slab executată din punct
de vedere tehni c din care ca u ză culorile s-au ş ters dobîndind
un aspect pră fo s, aceas tă scen ă este, neg reş it, opera unuia
dintre ajutoarele echipei de meşteri care a realizat ansamblul
mural de la Mediaş. Acelui aşi pare să i se datoreze şi lncoronarea c1,1 spini din panoul urm ător. Pe fo ndul unui zid

crenel at, aşezat p e un tron monumental, I sus îndură supliciul din partea a doi că l ăi care îi înde asă m ă răcini p e cap.
Zona s uperi oară a compoziţiei este di s tru să, dar recon stituirea nu Î ntîmp in ă nici o difi cultate. Reţin em a ici, ca ş i ln
alte scene, ate nta redare a costumelor de epocă purta te de
<Călăi turnioi rsicua·lie, pantaloni ·co.lia,nţi , ghene .c u vî rf prelung - el·e me1ue ca:r,acuer.Usri.ce p entru r ec un o·a.şt·ere1a mon umentului istoriic in oau1e a u fo st e~ecutaue pi cturil•e, atît prin
formele definitorii cî t, mai a les, prin spiritul laicizam care
a favo rizat înregistrarea lor fidel ă de căt r e arti st.
U ltimul panou, grav deteriorat, cuprindea P;trtarea crucii,
co mpoz iţie identifi cab il ă prin extre mita tea in fe ri oa ră a cru cii
di spu să În diago n al ă şi s u s ţinută de un personaj. Se mai di ring cîteva siluete de ostaşi şi un fragment din mantia lui
Isu:s. M ai imponanr .este foiptul că aiceaistă s•oenă s'l1prapunea o altă imagine, di s tru să şi ea în cea mai mare parte,
din ca re se mai p ăs tre ază doar grupul Mariei cu pruncul
asezat p e genun chi . Identificarea scenei este ip o t e ti că, ar
putea fi vorba despre un fragment din În chinarea magilor.
Mai clare sînt detaliile de ordin stil istic care co n c ur ă la
datarea acestei scene în ultimul fert al secolului al XIV-lea,
ra u probalb~li·ua11ie Sn decenirnl 1380-1390. Av.em În v edere
În primul rînd figura Mariei, cu ochii în ama nd ă, cu profilul prelung şi puterni c, cu pletele atent cali grafiate ş i aureola s triată, conform unui model larg ră spîndit în pi ctura
n ord-i1 nal·i a.nă în cea de-a doua jum ătaiue a secolului al
XIV-lea. Es te epoca în care, atraş i de bun ă voinţa A ngevinilor de ramură itali an ă, a flaţi pe tronul U nga ri ei, numero ş i
meşne1~ veniţi ide l1a sudul Alpilor .g~seau de lucru În Tiiansilvania, lăsînd în urma lor ansam bluri de pi c tură ca cele
de la Sîn.na.rna. de Mureş, Si.c, Sil1lpetru, op eră de vîd f.iind
aceea, din .nieiforiicire piieirdută, pe •c aire o ·r1e1aJ.,izi<1i!>e, În caitcdrala din Oradea, Niccolo di Tom aso 41 . La ştir ile de pină
acum pri vind în.fluenţa picturii italiene În Transilvania medieva l ă, fragmentul de la Mediaş se adaugă ca un r eper
preţ i os, dar, În acelaşi timp, el contribuie la nuanţarea istoricului biseri1cii Sf. Margareta despre care se poate acum
ra fiirma .că , înt.r-o prim ă formă de arhi1t.ectur ă 1gQ1ti că, ex1sna
încă înainte de s fîrşitul secolului al X IV-iea.

36 Josef K.Ji:llsa, Cesky rnkopis moralii papde Rehofez knihov ny o
Tferzogenlmrgtt, in Umeni, X, 1962, nr. 2, p. 181.
.
39
In ico n::> ?;rnJia rm11·si1J vă11eană, Prinderea /ni IStts, co mbinată cu
Rug (h w1ca di.11 gră di11 ii, se regă s eşte doar la Mă l în c r av.
.
40 în
rî ng:t pilastru lui se descifrează silueta lu i Isus Î•n pi cioa re, i:t r
în d reapta pihs·tru!ui ~e vede 1111 tron.

41
u privire la ace te monum ente ş i la altele, V. Vătă ş i . a nu , op. cit.;
p. 411 ; 41 0- 4 11 , 412; 419- 420; 426-427, de asemenea Denes Radoc~.a y, J1 magyarorszag kozepkori falk epei , Bud.ape ta, l 95 4, p. 54- 55 , 114 ,
173 , 188 , 214- 215.

L-ig. l 9. Bi se ri ca Sf. Margareta, picuuri mur ale pe intr:i. d sul arc:idei a
dou„1. nordit e: f11 co ro11area Mariei .

Fig. 20. Busericu Sf. i\lf.argiareta; ipucDuri 111ura1:e pc intr.wos.u.l arrn dei a
doua nordi•ce : gru.p de apost'oli.
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Părăs ind registrul principal a l pi cturil or, urm ează să trecem În !f.e.vi s tă fragrnrnl11tele p ăstr.ate în zo nele tri un ghiul a re
afl ate Între arhi voltele arcadelor ş i brîu l median cu in sc rip ţ i e .
În prima seeţi un e se a flă un fra gm ent care cuprind e o fi g ură
de b ă rbat, coafat cu tocă, şi un copil într-u n ca dru ar hi tectoni c rn traf orll'r i go ti,ce. Cel de-a] d oilea triunghi pare să
fi î nfă ţişat o sc en ă de martiriu ; e mai v ă1d t ichia unui personaj ·c are s tă te a, pro babil, pe un tron, şi un sfînt cavailcir
spînz urat . Prin ado ·a rea pilastrului go tic a fo st di s tru să tocmai partea ce ntr a l ă, deci cea m ai imp o rtantă a compozitiei.
Al treilea triunghi face p a rte , aşa cum s-a a ră tat , din amp la
reprezentare a Arborehti hti l ese1-t. Deşi în parte di s tru să,
sccn'a care decora oei de-al p aurul ea triunghi poate fi id entifi.ca tă ni ajutorul mi ci·lio r fragme n te p ăs trat e : ·se di stin g
.cmcea ~ nc.l i1m:tă, ieu plci'oarde iceloui 1r ăst i gn,it, ş i Mair.i a Magdale na ·ca re ÎI11c eai11că :sa sm u~l gă un .cui, d e asemenea, figura I ui
Iosif din A rim atei a şi un perso na j ca re cu o funi e s u sţine
crucea - aşa da r a fost a ici o Coborire de pe crnce. in ultimul triunghi, in sc ripţia pi c tată p c un fil acter cu mi nu sc ule
gotice, Zac harias, indi că numel e p erso naj ului sfînt, cu ba rb ă
p relun g ită al ă turi de care se mai di stinge silueta unui bă trî n.
Toa te fragmentele menţi o n ate aic i a u o p erfectă co ntinuitate de strat pi ctura l cu scene le registrului prin cip al şi
este ev ident că ne a fl ă m în faţa unei d eco r a ţii realizate
Într-o s in g ur ă etap ă, în acest sens pledî nd ş i elementele de
·o rdin SitiJi1stic îmnu 'to tllll unitia11-.e.
Sim1ul1oan cu deco·rair·e a perenului na·v c~ oentna lc au f'ost
d eco rate ş i intradosuril e arcadel or, o p arte din im agini fiind
recuperate d ato rită lu c r ăr il or de resta ura re. Pe intr ad o ul
primei arcade, În p a rtea s tî n gă se distin g silu etele a doi
s finţi . Î n partea dreaptă a fo st pi c tată o compoz iţie cu evident ·C01111ţ inut esh auo log!c zo na s upe1ri·oară, pînă Ia cheia de
a rc, a fo st reze r vară lui I.ms În glorie, cu să biile În g ur ă ş i
încadrat de simboluril e ce lor p at ru evanghelişti, co n fo rm
v iziunii apocalipti ce a lui Ion din Patmos. La mijloc se a fl ă
a rh anghelul Mihail cu b a lanţă ş i cu spad ă ridi cată, iar jos
a u fost î nfă ţişaţi ap osto lii Petru şi Pavel, cu a tributele caracteri stice, cheia şi sabia. Întreaga compoziţie este l ega tă ele
,i,de·e.a fi,tdecăţii de apoi wn.srtitu.ind o in teQ·ipretarc În mic ş i
Într-un c.adni nea1de1cvar ,a m on,u mentJaJlelor repreze ntă·11i rieze rvate acestei var iante iconografi ce î n bi seri cile seco lelor anteri oa re, cînd locul ei se a fla În ab s id ă. Este vo rb a despre a nsamb lul co nstituit de im aginea lu i l sus În glori.e (Ma jes tas

F.ig. 22. l3iiserica ev.ainghelicl Sf. Margareta; picturi nrnr:ilc în col a~e r.alul
nordic: fcclesi.a şi. virtuţ'ile teologole.

domini)

şi

de co rtegiul celor d oisprezece apostoli ce deco-

rează bolta şi resp ectiv pereţii absidei bisericilor de la Ho-

morod 1ş i Sinre i42. Tot în co nrdiţii, le unu.i spaţiu J1.e:potrivi1t
a fost r ealizată ş i imp ortanta tem ă i co nografică lncoronarea
Mariei, situ ată pc intrado.sul a rcadei a doua . Spaţiul î ngust
ş i foarte lung a impu s o di spersa re a grupurilor compoziţionale, astfel că la prima vedere este greu de stabilit unitatea im aginii . În partea s uperi oară, Într-o madorl ă s u s ţinută
de piauru Înge11i, se a fl ă grupu.I p 11inciip al: Mair ia aşezMă pe
un tron este încoronată de I sus. Dedesubt, într- un a lt regist ru ,
delimita t de un chenar, se a fl ă şase apo stoli cu atributele
caracteri stice. De cealaltă parte a a rca dei, În imediata vec in ă ta te a grupului Mariei, se află un panou cu p atru serafim i, sub care a'LI fost înfăţ i ş aţi ce ilalţi şase .apo tol.i care înnregesc co mp oz iţi a.
Executate pe o peli c ul ă s ubţire de ten c u ial ă care l asă ă
se s trăva d ă rosturile fu guite ale pietrel or d e co n s tru eţie, pi cturile de p e intrado sul arcadelor poartă amprenta un ei pero na·li.răţ i atiti t·iice di.sttQlOte de .aiceea ia meş teriilor cai11e ~ u
reali za t celel alte scene. De ş i rămîne îndatora t mijloacelor
grafi ce, folo sind un d esen simplifi cat ş i conture puternice, el
recurge cu d estu l ă s i g uranţă la m odelajul cro matic, un ele
falduri avîn d o co rectă plasti citate. Fondul es te alba tru
marin lu mino s, aureo lele sînt ga lben-auriu , mantiil e sînt d iver s
coloimte, acoenteJ,e fiind date de roşu intens şi v·e rdele a,cid.
Dincolo de vio iciunea cro m a ti că, propr ie acestor picturi , h otă
rîtoa re rămîne din pun ct de vedere stilistic tip ologia p erso najelor incisiv mar ca tă de moda tîrzie a goticu lui internaţi o nal
de ou1-.te, 1mo,dă a1le ,căn:i eoo11ri r ăs ună cu ,c,kKitaite ş i ,în marele
a nsamb lu mural din nava central ă .
Dar, î n legătură cu .aiceais tă consuata re, dev ine nre ,c e s:air ă
pre·cizarea d a tă rii tuturor picturil or prezentate pîn ă aici, prec um ş i a rap orturilor ex istente Între diferitele p ă rţi care compun ansamblul. P e p arcur sul preze n tării di ve rselor scene au
fost avansa te mai mu lte o b s ervaţii p riv ind f izionom ia stili sti·că a picruri lor na·v ei rcen1traJie, p:r1ecump ăn i1uoare fiind pe111tr.u
pi cturi1le nave i centrale elemen tele deri vate din goticul interior de curte. Se ştie că În spiritul aces tui s til, ca re s-a bucurat 'd e llll putern.i.c 1pre t igiu În amb i anţ a franC'O-german i că a
E uro pei catoli ce, a u fo st executate, în p reajma a nului 1400,
pin urile murale ce d ecorează corul şi absida bisericii evanghd ioe din Mă l1îI11ora v 43 • C~1ţ iv.a 'aini ·mai tiÎirziu ,ci,u fos1t .reali za te pi cturile b ise ricii evanghelice din Nemşa, 4 4 la ca re s·e face
re simţi t procesul de a d aptare s ti li s ti că la co ndiţiile, la p osibi,E1tăţi: l e şi tra:diţiile med iutl ui a1ritis,cic t0ical. DiinicOllo d e reperele oferite de picturil e mural e de la D î rjiu (1419) care p oartă

Fig. 21. l3i seri c:i ·e'V,:inghelidi Sf. M:irg:uew; pi·c ruri mu m ie pe intradosu.I
arendei a d ourr n ord ilce: grup ele aposwli..

42

g uţ,

Despre se mnific aţia şi r ăspîn direa acestei t e~1e icon gr.:ific-, V. Dr5-

{co nografia .. . , p . 13- 17.
V. Drag u ţ, Picturile mitrale ale bisericii evanghelice di11

43

Mălincrav,

În „Stu d iri şi cerced r.i de isuori a. ,:i,n ei", 'seria artă plmuică, 1967, nr. 1,
p . 79- 93.
44 V. Dra.guţ, Pi.ct1;ri.le nmrale ale bi.sericii fortificate din Nemşa, în
„Stud ii ş i ce r c etări de istoria artei", seria a n ă p'.a•s r ică, 1972, nr. 1
p. 116- 119.
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amprenta meşterului Paul din Ung, 45 dincolo de fragmentele,
prea modeste pentru a fi rnncludente, de la Bi striţ a, procesul absorbirii goti·cu.lui de curte se poate recunoaşue în capela de sud-vest a bisericii sf. Mihail din C luj 45 ale cărei picturi indi că, Însă, un moment foarte avansat a l acestui proces, prevalente fiind aici prelu cră rile locale ca re recurg la experi e nţele mai noi ale picturii iroleze. Or, picturile de la C luj
fiind databile că tre 1430, rezultă că lip sea inelul intermediar
a l fenomenului de integrau:e a go ti·oului de curte 1n fondul
arti stic tran s il vă nean. Odată cu restaurarea picturilor de la
Mediaş, a fo st regăsit inelul pierdut pentru că Î ntr-aJde văr, eile
reprezintă roate camcuenistioiie ne.cesaire p entru a fi considcraiue •Opera unor anii şui autohtoni pre~cu.paţi să a•simileze .e xpre.si,a plastică a goticului imern aiţionial. Aşa cum
s-a rem arcat, ei . ră mîn îndatoraţi tradiţiilor sti lului linear
narativ, im aginile p ăs trînd un pregnant caracte r gra fi c, gama
cromat i că este, în general, re s trîn să iar s uprafeţele colorate
au un asp ec t plat, foarte rare şi timide fiind Încercările de
modelaj. De la noul stil au fo st preluate doa r elementele de
recuzită ş i de tipologie, dar ş i aceste pTelu ă ri nu au o valoa.re
ega•l ă pentn1 to ţi meşter.ii oaire au ooncua-.ait la realiza.rea marelui ansamblu mural medieşan. Considcrîn d toa te aceste cara.cteristici, picturile din nav a ce ntra l ă a bisericii Sf. Marg.a1reta ar pnt•ea .f.i da tate •În..i1111tervaluJ 1415-1425, poste.rior
oelor de la Nem,~a, <lntJeri or .oeilor de la Cluj. Ac·eastă data•re
bazată pe •Criterii de or<l-i.n stili stic este 1n mod deplin conifirm:a tă de iITT soripţia pi1cta1tă pe fişi a dintr·e registre. Scrisă ou
min'lJls,c ulie go·ti.ce, p arţi.ai! degradată47, ea penni.ue descifra·rea
u1Pmăuoa.reloJ· : hoc .op us ... .sub a'11!no d(omi)n.i m(illesimo) quia.d
a- igcnues.imo x . x .... hoc OiplbS .. .. aid i-că aceas tă lncrare a
fost fărntă În anul dommtlui o mie patmsute douăzeci . Cu
aj utorul acestei in sc ripţii, deducţiile prezentate mai sus sca pă
de mb semnul îndoieili·l or, iar pictu iiile de la Mediaş devin un
preţi os termen de refe rinţ ă pentru rezolvarea problemelor de
da.rare 1la alte mooumen:te apa rţi.nfod aceleia.şi familii st·il.iisni•ce.
Am lă s a t inuenţi o nat În suspensie rezolvarea dată rii picturil or care deco rează co latera lul nordic. Judecate prin prisma
ca racteri sticil or de stil , ţinînd seama de predo min a nţ a eleme:nteilor propr-ii lineamlui -111a ra1tiv, ·oea ma:i pouroivi.tă Înca.drr.ure
crono lo g i că a r fi fo st 1385-1400, tragerea către 1400 fiind
ju s tificată doar de prezenţa -e drept timidă ş i sp ora dică a uno r trăsături apa rţinînd goticului de curte 48 . Dar Încadrarea de mai sus este ·Contraz i să În mod deci iv - deş i surprinzăto r de analiza chenarelor decorative. Atît În colateralul
nord i·c cît şi În nava central ă regăs im aceleaşi chen are, identitatea de factură ş i de reperto riu o rnamen~al fiind desăvî r
şită: vrejuri rn frlll nZe de acant văz ute de p rof·i1l, de·sfăş ura·ri
stilizate de frunze de acant, care se pre.lungesc un a din alta,
sau un motiv gieometl'ic de uraidiţie cosmatescă 49.
De·curge din această constatare că grupul de pi ctori care
a realizat ansa mblul mural de la Media ş nu era de loc omogen ca viziune ş i că, alături de meşterii a căror artă se prevala la experienţele Încă modern e- ale go ticului de curte, au
lu.crat meşteri .ră maşi credinci oş i formelor tra.diţi onale ale stilului liniar na rativ. Fără să fie prea frecvente asemenea situ aţii se regăsesc în isto ria artei, mai ales În mediile provinciale unde nici po s ibilităţile materiale, ni ci ex igenţele ·ooma nditairil or nu excludeau inegalită ţile de calitate şi expres ie arti s tică. Pe de altă p arte tocmai În mediile prov inciale sint
ob i ş nuite fenomenele de remanenţa s tili sti că şi , să nu uită m ,
go ti cul liniar-n arativ era foarte aproape de spiritul artei
populare, spiri't a cărui vigoare s-a hră nit îndelung din respectul pentru 1:radiţie .
Înce rcînd să reconstituim co mp oz iţia atelierului căruia i
se d ato rează pi cturile bisericii Sf. Margareta din Mediaş, ţi
nînd seama de diferenţele de viziune şi de factură, trebuie
45

s ă scoa tem În evidenţă, În prin cipal, cont ribuţia a trei meş-
teri . C el mai „a rhaizat" dintre ei este autorul scenelor din
nava l ate ral ă de nord, ş i tot el, cu probabilitate, a pictat
Bici1,tirea la stîlp , lncoronarea rn spini şi deg.m.data ?iertare a
crncii. Un alt me şter a reali zat decorul de p e int radosul arca delor. l i ·e ~te proprie .a.oestui anist o vioiei une ier·omatică
puţin obi şnuită În pictu ra munlă din Transil vani a precum
şi o particulară sensibili tate yentru figuri.le mici ceea ce ac
pu re.a const.itu1i un .indiciu •ca era, prin formaţie , pi ctor de
altare. Me ş terul principal este, neîndoielni c, autorul imagi-·
nil or care alcătuiesc deco rul primelor trei travee ale navei
cemra le. Cunoscător al pi cturii de stil gotic internaţio n al , el
nu i g n oră nici un ele procedee puse În circulaţie d·e pictura
nord ita.li a n ă, dar, În ultim ă in s t anţă, rămîne un exponent al
mediului local, fiind la rîndul să u adeptul construqiilor sim-·
ple, bazate pe forţa de expresie a liniei, fără aglomerări de·
pl anuri şi vo lume, cu tratarea fundalului ca un suport cît
mai neutru. Re c un oaşte m, to tu şi , în imaginile create de acest
meşter o etapă pregă ti toare pentru ceea ce s-ar putea numi
noul stil tran sil vă nean al secolului al XV-iea, ca racte rizat
p rintr-o mare capacitate de abso rbţie a diferitelor forme de limbaj artistic şi În ac elaşi timp, prin efortul de stab ilire a unei
tipologii proprii.
Considerat În totalitate, marele ansamblu mural ca re deco rează biserica Sf. Margareta din Mediaş se situeaza in rîndul principalelor reali zăr i ale picturii go tice din Transil vanj a al ătuir.i de acelea de la Ghelinţa, Măl·încrav, Sînipetru şi
Hărman, fiind, prin am ploa re ş i prin ca lită ţile sal.e arti stice,.
o ope1~ă de referinţă pentru Întreaga artă med i eva l ă din ţ ara
noas tra.
Am văz ut că acest decor m ural , executat în an ul 1420,
a căz ut v i c tim ă modificărilor adu se arhitecturii monumen -·
tllllui În cea de-a doua jtumă•rate a sec01luJ.ui aJ XV-J.ea. La în ceputul secolului urm ător, cu probabilitate în decen iul 15101520, În cola teralul nordi c a fo st pi ctată o n o u ă imagine
ca•t"e supi11aipune rns.w ri din decornI ·iniţi aJSO_ Exec utată înt.r-o
tehni că mixtă al fresco ş i al secco - aceas tă imagine s-a.
degrad at atît prin desprinderea stratului sup ort cît, mai ales,
p r.i111 exfo:lierna pel!cu.lie-i de oul.oare. Ceea ·Ce ·s-a p ă strat ·este,
din fericire, îndes tul ă tor pentru a identifica tema iconografică şi pentru a surprinde elementele stili sti ce caracte ristice,
P e fondul unui peisaj, colinar, sumar indicat, a fost înfăţi
şată o comp ozi,ţie rară În imnografi a medievală a TransilVianurei. In .colţul ,din d11e.aipta .sus 1a fois.t înfăţişată o Pieta:
Maria îşi ţine fiul mort pe genunchi, asistată de evanghelistul Ion a cărui a titudine este de sprin să parcă dintr-o Răs
tignire. Că la mijloc este vorba despre o contaminare iconogr a fi că, dov adă e figurarea crucii pe ve rti ca lă, din in strument al supliciului ea devenind simbol al c redinţei. Sensul
simboli c al compoziţiei este pus în evidenţă de grupul a
patn1 femei Încoronate care se roagă în faţa pernonajelor sacre.
Cele patru femei alcătuiesc o alegorie a &de '. ei - care poartă
şapte coroane şi a celor trei v irtuţi teologale, Dragostea,
Credinţa şi Caritatea51. Introducerea acestei
comoozitii în
ico nografia tran s il vă nean ă trebuie pu să în legătură cu preoc upă rile antireformi ste ale vî rfuril or feudale, într-o ep ocă ce
se a nunţa deosebit de tulbure pentru rînduielile Învechite ale
evului mediu . Din punct de vedere stilistic, imaginea este
ambi~uă, liemini scenţc got ~ce as·ooiirllldu-se În noi:riJ.or de limba j .ale pi.crnrii de Renaş tere: pe .de o parne un mod grafic
de a construi figurile , pe de altă parte un peisaj colinar
care vădeşte efortul de sugerare a spaţiului.
Cu ani În urm ă , trecînd În revi stă micile ·dar numeroasele fragmente de pictură murală răspîndite În locuinţa preotului , în spă lă toria ce tăţii, În capela din turnul Mariei, precum şi În bi serică, George Oprescu considera că se poate
accepta ca exactă ş tire a că În Mcdiaşul medieval a existat
un centru activ de pictură52.
Acum, cînd la puţinul care se ş tia se adaugă marele ansamblu mural din bi serică, cu al să u spirit de tradiţie locală ,
tran s ilv ă neană, convingerea că Mediaşul a fost un mediu
prielnic activităţii arti stice dobînde ş te un temei hotărî tor.

Vătăşi.anu ,
Vătăşianu,

op. cit., p. 425- 426.
op. cit., p. 42 l.
47 1n z:i nele dq?;radate va fi posibilă lectura int e g ral ă În condiţ ii le
fo t<0gr.aJ1ierii ·Cll raze i·n.fraroşii.
4s Vezi ma.i w s p.agin ille .re~p ec.tivc.
49 Ar mai trebui :1min.1oit chenarnl ou p :1.ng'.i că diispu 1 ă În zigzag, 1
la
primu : pa.no u al col.ateralului nordi c, de .a seimenea chenaru l cu v.iţ5 de vie
şi strngurj la cea de-a dmll:I arie.adă. Deil1
i1miuarea d intre sce nele ce co mp un
un panou e te făcută de benzi ro ş ii 1·ncadrate de lin-ii al be, exrepoînd
Arhorele lui !eseu ca re este delim ita t a,tfel: bandă albă îngusta, band5
ro-ş ie lată cu un m5n111t moti v fl oral, band5 ocru În~ustă , bandă ult ramarin l a ră decorată cu semipalm ete, apoi t:i rul se repetă si me tri c.
46

V.
V.

50 În drevia locuri , acolo unde pi ctura din secoluJ al XV I-iea s-a
degradat se văd restur i de falduri ş i o a ure olă cru ci· feră (deci fu sese o
scena Cll hus Hri,stos)
51 O rep reze n·tare simi,l1ară se afl a l:t Boian ; cf. notei 31.
52 G. Opre9c u, Bisericile cetăţi ale saşilor din Ardeal, Bu.cu reşti, 1957, p. 31.
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UDRIŞTE NĂSTUREL ŞI CASELE DE LA HERĂŞTI
PAVEL CHIHAIA
Intre monumentele epocii lui Matei Basarab, casele de
. Piatră de la Herăşti (jud. Ilfov) se disting nu numai prin
proporţiile şi aspectul lor, ci şi prin originalitatea de con· cepţie şi calitatea execuţiei 1 • Chenarele de piatră ale uşilor
: şi ferestrelor fac şi ele o notă aparte În sculptura arhitec· turală de la mijlocul secolului al XVII-lea. Din nefericire,
nici documentele, nici trăsăturile monumentului însuşi nu au
îngă duit să se precizeze data şi Împrejurările înăltării lui,
identitatea meşteril10.r sau aceea a 1Cti toru~ui. Or, 1s1tudirnl unor
dt'.talii de sculptură, cărora nu li s-a da t pînă în prezent o
importanţă deo se bită, ne va permite să răspundem, fie şi în
prainte, la aioesne 1in1ip.ortai111te ·Înitrebă~-i .
S-a observat, În mod judicio s, că „portaherile intrărilor
şi ramele ferestrelor şi ale iişilo r, compuse În stilvil Re naş
.terii tîrzii, vădesc legăt11ri rn arhi tectura contemporană a
Transilvaniei"2. Tot în stilul acestei Renaşteri tran silv ă nene
.au fost practicate, deasupra uşilor interioare, nişele, arcu ite
În panea superioa;ră, ev1odnidu-ne 1co·n'tll.11rul unete·r ezdor ba·sti.om11lLLi Crni1to1rilor din Cluj, înă11ţat În 16273 .
în ceea ce priveşte arcele de de scărca re dispu se dea supra

ferestrelor parterului (fig. 4), cu un traseu în acoladă ro·tunjită, ele nu ne par a fi de „ influenţ ă orientală"\ ci de
in spiraţie locală, deoarece aceleaşi deschideri pot fi constatate la multe din edificiile lui Matei Basarab (la biserica

Sf. Împăraţi din Tîrgoviştes, de pildă). Acoperişul de olane
esite şi d o 1soh1ţi e Jooallă, ale căr.ei 01rigii11i pot fi găisite doar
eapătul pernpenivei isto1riice, tot În Orient.
D e fapt, Însuşi Paul de Alep , citat În spr ijinul unor interferenţe artistice occidental-orientale la casele de la Herăşti, arată foarte clar că din „ ţara turcească" au fo st aduse
numai pietrele, dar că „meşte rii ziditori" au fost chemaţi
din „Ţ'ara Ungvirească" (Transilvania) 6 . Avem de-a face,
,prin unnarie, cu ame-ste.oul un.01r trăsături ·a.le loouJ1Ui, a le
1Lnm cara1ctel.'e famiiliar:e stih1lui Ren.aişoori1i tiîrzii~ tran'Sii,]vănene şi nu cu o combinaţ ie occidental-orientală. De aceste
consideraţii trebuie să ţinem sea ma atunci cînd Încercăm să
definim stilistic sau să găsim analogii pentru planul sa u structura caselor din Herăşti.
Pentru datarea caselor Nă s tureilor este nece sar să se 1a
În consideraţie ş i biserica curţii, a cărei pi sanie a r ată că ea
a fost înălţată în 1644 7 ; prin compararea unor elemente de
la cele două monumente, se poate deduce anterioritatea sau
posteritatea unuia faţă de celălalt. Dacă alăturăm imaginile profilelor de piatră de la case şi de la biserică, vom
observa că ele sînt realizate de meşteri diferiţi, În momente
diferite. Lipsa de vigoare a mulurilor, lucrate În stilul Renaşterii nî1rzi i (de o e~ec uţie cu toitul r emarcabilă), la oasele
HerăştilorB se deo sebeşte în mod vădit de alăturarea contrastantă baghetă-cavetă (avînd la origine goticul bastard)
de la bi serică, asociere care se Încadrează În vizi unea epocii
lui Matei Ilasarab. în aceeaşi viziune este lu crat şi portalul
intrării În bi serică (fig. 5) deasupra căruia este Încastrată
pisania din 1644 - legîndu-se strîn s de o serie de porta-

Ja

1

1 Vezi R:idu ş i Euge nia G recennu, Ca sa de piatră clin Herăşti, „M onumenDe ş i muzee" , I (1958); Restaurarea casei lui Uclrişte Năsturel din
H eri'işti , „BLul.etinLrl M ::m umerntelor h ro ni1ce", XL (1971), nir. 4.
2 G r.igo re Ionescu, Istoria arhitect1trii în România, vo,J. II,
Bucureşti, 1965, p. 143 .
3 Istoria artelor plastice În R omânici, Ed i•tura Aca·demiei, voi. ll,
Burn.reşt i, 1970, fig. 265.
4 Restaurarea casei ... , p. 55; „ ... nişele frontoane de peste ferestre-le partemh1.i .. . td\de:iză inf,i lltr::i ţiile ar tei de cora.ti.ve or ientale. Interferenţ1a aeilor d ouă stillu.ri ... "
5 N. Ghi c a-Bude şti, Ev oluţia arhitecturii în M untenia şi Oltenia,
voi. III, pi. XL VII .
6 Tradu cerea prof. Se id Muratcea la Radu şi E ugen.Î·a G receanu, op.
cit'., p. 121. In sprijint~l presupLLnerii, legitimată În p r•imul rînd de .afi·rmaţia 1ui Paul de A1lep că me ş terii de la casele Herăştifor sînt din T m nsi lvani a, in v ocăm ş i scutul heraild k ide la intrarea nordică a acestor ca.se
(fig. 9) de un conum iden·tiic cu .cel ~uar,a,c d e Eli:as Nicolai, sculptorul
sibian al rnq:ii Jui Matei H:lJsarab (Pavel C hihaia, Din cetăţile de scaun
ale Ţării Româneşti, l3ucur1eşt i, 1974 , p. 338-352) pe ep.iita:fol lui Va lenti.n Franck, c.ar·e prez.irmtă b ·rîndul s~u o se r,ie de elemen.ue identice (casca
cu coliier Ja gmmăjer, volute:le hmbrechi1m'.ui) cu stema lui Udr,işte Nă s
turel (fig. 8 ).
7 Radu ş i Eugeni:a Grex:eanu, op. cit ., p. 122 .
8 Ibidem, fig. 14, p. 143 şi fig. 15, p. 144.

!uri asemănătoare (de la Pl ătăreşti, Strehaia), apărute în
epoca domniei acestui voievod. Dar, deşi sculptura ferestrelor bisericii se Încadrează În canoanele locale, pragul lor
superior nu prez intă o acoladă, ci este drept, ca cele de la
casele alăturate, lucrate de meşteri tran s ilvăneni. Sub acest
prag distingem, pe acelaşi plan cu faţada bisericii, o acoladă
măruntă, ca o concesie făcută tradiţiei locale (fig. 6) .
Prin urmare, dacă sculptorii ancadramentelor bisericii au
avut ca model che11°arele casei alăturate, Înseamnă că ea 1-a
preexistat şi că termenul ante quem 1657 (anul relatăr ii lui
Paul de Alep), propus pînă În prezent peptru această casă 9 ,
poate fi coborît la 1644, data înălţării bisericii.
Un alt reper cronologic, pe nedrept neglijat pînă în prezent, poate fi dedus din elementele heraldice care Împodobesc cele două frontoane ale intrării principale de la casa
Năstureilor (fig. 1 ). S-au p ăs trat intacte pînă În zilele noastre două ancadramente heraldice, co mpu se din cîte o ram ă
polilobată (care urm a s ă închidă stemele celor doi proprietari) , s upraînălţată În partea super i oară de două capete de
vulturi al căror gît sfîrşeşte În două volute prelungite în
dou ă semipalmete cu lobi rotunzi (fig. 2), asemănătoare celor pe care le putem remarca la alte opere contemporane
(ca de pildă la pietrele de mormînt ale familiei I ui Ma tei
Basarab lucrate de Elias Nicolai).
Desigur că Împodobirea cu steme a intrărilor ţine de viziunea renascentistă a meşterilor, dar deoarece boierii Năs
turel au sugerat acestor sculptori şi alte trăsături de decoraţie l ocală, după cum am văzut, sîntem îndreptăţiţi să presupunem că ancadramentul heraldic nu a fost realizat ca un
simplu ornament ci a co respuns unor însemne reale.
Într-adevăr, analiza elementelor acestui ancadrament ne
permite să stabilim că el se Înrudeşte îndeaproape cu o stemă
tipărită care apare În epoca lui Matei Basarab, in spirată, în
mod sigur, de Udrişte Năs turel. Această stemă se află la
Începutul Molitvelniculiti slavon, tipărit În 1635 la Cîmpulung, apoi În fruntea Pravilei de la Govora din 1640
(fig. 3) şi, În sfîrşit, În Evanghelia Învăţătoare de la măn ă
stirea Dealu, din 1644. În primele două cărţi stema apare
Însoţită de o compunere versificată În limba slavonă, a lui
Udrişte Năsturel, iar În ultima, deasupra unui rezumat În
limba română a versurilor slavone 10.
Ancadramentul stemei din Molitvelnicul slavon, reprodu s În celelalte două tipă1rituri, prezintă, ca şi cel de la Herăşti, o
ramă centrală (În care de data aceasta se află
stema Ţării Rom â neşti), Încadrată În partea superioară de
două capete de vultur şi lateral de două volute, prelungite
În semipalmete. Spre deosebire de ancadramentele heraldice
tipărite, unde capetele pă sărilor apar di s tanţate pentru a
primi Între ele coroana princiară, partea s uperioară a trupurifor apropiate a păsărilor de la Herăşti ne încredinţează
că ele nu au fost concepute pentru a s usţine În mijloc o coroană şi prin urmare casele au fost destinate, Încă de la
înălţarea lor, unor boieri. Este firesc aşadar să vedem În
Udrişte Nă sturel care a conceput de sigur stema din tipă
riturile apărute În 1635, 1640 şi 1644 - inspiratorul ancadramentului heraldic de la intră rile caselor familiei sale din
Herăşti.

Desigur că pentru an cad ran1entul steinei cun1natului să u
şi

a familiei Herăştilor, Udrişte Năsturel s-a inspirat atît
din monedele habsburgilor, care circulau În Transilvania În
prima jumătate a secolului al XVII-lea, ca de pildă talerii
lui Ferdinand al II-iea, la care constatăm vulturul bicefal
cu coroana Între capete şi cu o ramă dreptunghiulară În
dreptul pieptului 11, sau talerii emişi de Gabriel Bethlen, la
care putem vedea o coroană princiară asemănătoare şi cadrul de semi palmete 12.
Ib idem, p . 122: „Data c o11stm c ţici poate fi sil'uat ă Îlllre 164 1. data
poste!nirnlui Radu N t'i.<lltrel . şi 1657, mml v izitei lui Pa1d de Ale p"
10 Istoria literaturii române, Edit. Ac:idem iei, vot I, Bu c ure~ti, 1964,

9

morţii

p. 372.
11

Istoria României, Edit. Academiei, vol. III,

Burnre ş ti,

1964, f ig. 20,
1

p. 107.
12

O. I liescu, Moneda î11 România, Bucureş ti, 1970, rig. 2, p.
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l'ig . 2. Srem.t purralului ve'lt ic a l c:w!>lor de la

Herăşt i .

FiR· 3. Srenu tipăriră pe PraviJ.a de la Govo ra ( l 640).
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fig. 1. Pormlul vestic al case lor de la He.caşti (l"oro Angeh Mo\ica).

Ancadrnmenr.ek

turel pentru

heria1ldi oe

cornc.e pute

d e Udr i şte

Nă s

tema lui Matei "Basarab, din tipăriturile pe

ca re le-am menţionat, cît şi pentru casa Herăştilor, se îndepărtează c on ~idenaibjl de moddel.e transii.l vănene, p ă trînd
totuşi ca racteru l rena scenti st. Ele fac o notă aparte şi în her aldica rom â nea scă , deoarece şi înainte de inter valul 1635J 640 (peoeţi l·e lui Mihai Viteazul şi Ra.du Şerban ) 13 , cît şi
dup ă această dată ( tenanţii stemei din I mitaţia hti l is11s din
1647, a pietrelor de mormînt al lui Mateiaş [1652) ş i doam11ei Eli na [ 1653 ]) , stema Tării Româneşti apa re s u s ţinută
de doi lei. Prin urmare ş i studiul ancadramentelor hera ldice
de la casa din Herăşti ne du ce la termenu l ante quem ele
construire a lor, 1644.
Se pare că Udr i şre Nă s turel a renunţat, dup ă i prăv irca
casei, să îşi ma i Încastreze emblema în ancadramentul herald ic de la intrare ş i nici fratele să u , azan Po stelnicul, nu a
av ut o iniţiat i vă asemănătoare. Nici un ind ici u de imp lantare a vreunei teme nu se distinge pe cîmpu l de limitat de
ramele pă trate pînă În zilele noastre.
Prof. Radu Groceainu ne tinfi0J1111eiază: ,În 1879, I . Biamt a
văutt săpat în piatră, pe peretele imei camere, srntul cit
armele hei Urişte Năstttrel „Un leit stînd şi ţin'ind cit picio13 Vezi Andrei Veress, Dowme11te privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei şi Ţă rii R omâ neşti, vo i. IX, Bu c ureşti, 193 7, p. 88.
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ml drept o crnce ridicată cvt care am eninţă să loveasc,/, un
ce sare asitpra hti. D e-asitpra se vede o cetate iar de-a
dreapta şi de-a stînga iniţialele latine V.N . (Uriel Năstitre l)" .
Tot Biamt adaugă că „blazonul hti U drişte cores/Hmde celui
tipărit în IMIT A T!A LUI JIS US" 14. (fig. 8).
S-a presupu s că stema evo cată de Bianu „era amplasa tă
de la origine În nişa amintită deasupra portalnhti" 15.
Ne Întreb ăm, În primul rînd, care este sursa citatului
lui B~anu. Nu ş tim dacă J·dia tu.e a c ăirtural'lllui se in s erează
Într-un şir de amintiri sau ea apa re con semnată în chiar momentul unei vizite la monument. Ori cum , presupunere::t c ă
stem a de sc ri s ă de Bianu ar fi fo st cîndva plasată În ancadramentul heraldic de la intra re nu ni se pare judici oasă,
pentru motivul că bl azonul menţionat de Bianu prezenta
toate elementele, inel usi v ancadramentu l heraldic ( „ de-asupra se vede o ce tate") , ş i prin urm are el nu putea fi î ncastrat Într-o a doua ram ă h eraldică.
Considerînd că „ I. Bianu a văz ut să pat În piatră , pe
peretele un ei came re, scutul cu armele ... ", ne întrebăm de
şarp e

ce l a exterio r, deasupra intră rii , Udrjşte Năs turel şi -a să

pat un an cadrament heraldi c legat de anii 1640-1644, iar
Ja in1ter:i.o.r - ,de 1ce la in,ner·io1r ? - un blaz.o n care 111ie ev ncă ,
precis, concepţ ia h era ldi că lega tă de anul 1647, deci mai
rîrzie? S ă se fi săpat stema din interior la o dată ulteri o ară
cons tTucţiei Întregului edificiu ? Nu ni se pare prob abil şi iată
de ce. Cele dou ă iniţiale V.N. (Urii l Năs tu rel), „ văz ute " de
către Bi anu nu puteau figura decît pe o sc ulptură exec uta tă
pînă În an ul 1642. ,într-adevăr, aceste iniţiale care nu apar
la Lema lui Udr i ş:ue din S'OrÎ.erea sa shvonă Carte d spre imitarea hti Cristos 16 se l eagă de lu crăr i ale ale dintre
anii 1629 şi 16421 7 • în anii 1643-1 644 18 (pisan ia bisericii
Nă s tureilor), precum şi în Cartea des pre imitarea hti Cristos (1647) î l găsim cu numele mi·c Orest.
Considerentele de mai sus ne impun d o u ă alternative :
sau blazo nul des.cri s de Bianu nu a existat sa u eJ nu a fo st
co man dat de Udrişte, ci a aparţinut secolului al XVIII-lea
au chi ar X IX, fiind copiat de un succesor al Năs tur e il or
dup ă Cartea despre imitarea liti Cristos.
Prin urmare, atît din compararea ancadramentelor de
piatră ale bi sercii cu cele de la casa Nă s tureilor, cî t şi din
analiza elementelor heraldice ele la intrările acestor case, raportate la un tip de stemă conceput de Udr i ş te Nă s turel
pentru cumnatul să u , voievodul Matei Basarab, dedu cem că
termenul ante quem al zidirii casei ele care ne oc up ăm a fo sr
1644. Avînd În vedere că Radu Nă turel, tatăl lui U dri şte,
Cazan şi Elin a, moare În 1641 19 şi că Tara Rom ânească
traver sează o perioad ă de linişte Între anii 1640 şi 165 3,
pres upunem că între 1641-1643 este con s truit ă casa Năs
tureilor, iar În 1644 se zideşte sau mai curînd e reface
temeinic biserica c urţii lor. Oricum , U dri ş te menţi o n ează
În p refaţa Antologhiomtlni slavonesc, tip ăr it În 1643 la
Cîmpulung, că a scri s aceas tă prefaţă „În satitl mieit părin 
tesc Fierăşti " 20.
Dar ce a îndemnat oare pe U dri şte Năs tur e l să reprezinte în anioadrnr111en1n1l her.a:ld~ c aJ familiei sale .ş i al .cum natu lui său, Matei Basarnb, înrudit deci şi el cu fam ilia Năs
mreiiJor, oele dou ă <e<upete de vultur, ca1·e, deşi apr·eoiabvl distanţate mai cu seamă la stema vo ievodal ă - ne în deamn ă să ne gîndim, involuntar, la prezenţ a unui v ultur
bioefial? A viem de-a face icu o S·c u.lp wră d crn1mnivă, cum
ar părea la prima vedere, inspirată de fre cven ţa în ep o că
a v ulturului habsburgic au cu o mă rturi s ir e ge n eal ogi că
nedeslu şită Î ncă În alte izvoare? Distingen deasupra portalu rilor ecoul în d ep ă rtat al autorităţ ii habsburgice, ven ite din
no1rd, :siau vulourul famihail, Can taicuz,in, caire .dup ă dteva
decenii va purta pe piept, Într-o mmă a em ă.năto~rre, steima
14
15

ş i Eugenia Grece1anu, op . cit. , p. 122.
R estaurarea casei . .. op. cit., p. 55.

Radu

16 Aşa

cum afi rm ă I. Bian u (vezi Radu şi Euge ni a Greceanu, op.

ir .

p. 122).

Năsru r eJ, ln troclucere kt Viaţa Sfinţilor Varlaam şi Toasa/ ,
1904, p. XLII, kl 14 mai 1629 : Urii! Năstu r el, tai ni c; (p . XLIV)
în Pravila mică din 1640: Urii:! Nasture din Fier.ăşti; (p. XLIV) în
~vanghelia învăţăto are din 1642: U riil Nă s tu r eii.
18 In A ntolo ghio111~l slavo nesc din 1643 , că rwr arul se mn ează: „Oresr
Năsturel în satul mert părintesc Fierăşti " ... (Viaţa sfinţilor Varlaam şi
loasaf .. . p. XLVI).
19 R a·du ş i fa1genia Gre<:ea nu , op. cit., p . 119.
20 Vezi not:i 18.
17

P. V.

Bu c u r eş ti,
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deşi d o u ă m ă rturii ne vorbesc despre o ongme ilu s tră. Astfel, dintr-un document din 16 iunie 1602 află m că ea făcea

, I

p : '

parte din „casa hti Mihai voievod "23 (prin urmare fu sese
cu ·a;cesta) , iar pe pi a;nra de mo.rmî111t s.e menţio111ează de
.asemen.ea .că ·era dintr-un „bun neam " 24, fă.ră .alt.e p iieciză1ri.
D. Pl eşi a şi G . D. Florescu arată că T ud ora, mama lui
Mihai Viteaz ul, era so r ă cu Iane Banul, din fami li a Cantacuzinil or25. Iane s-a turcit în vreme ce era capuchehaie la
Constantin opol, pentru a nu fi ucis de wrci în momentul
răsv ră tirii lui Mihai . Fi ul să u Apostol s-au turcit ş i el26.
Este pr-oibaib:il, aişaidair, 1că D espina, s·o ţi1a lllli R aidu Năs
turel, să fi fo st Înru dită cu Can tacuzi nii. Di sc re ţia în priv inţ a originii sale ar putea fi exp li cată prin turcirea ace stor rude sau prin lipsa de p opularitate a Cantacuzinil or În
prima jum ă tate a domniei lui Ma tei Basarab, cînd curentul
antigrecesc era puternic. A ceasta ar expli ca de ce, dup ă
anul 1645 , Udri ş te Năsture l a renunţat să mai reprez inte
vulturul bicefal ca ancadrament heraldi c al stemei familiei
Nă tureil or ş i al ce lei a familiei lui Matei Basarab , soţul
F. linei.
O altă problem ă ne so luţi ona t ă pînă În prezent, este aceea
a primilor p roprietari ai caselor de la Her ăş ti. Am văzut că
anc adramentul heraldi c din front oanele celor două intră ri a
fo st co nceput de U driş te Năs turel. Paul de A lep con s ideră
că edificiul aparţine „fratehti do amnei voievoduhti Matei" 27.
Documente ceva mai tîrzii ne Înc re din ţează că im obilul a
aparţinu t celor doi fraţi, Udri şte ş i Cazan, ş i că ultimul a
ră m as singur p roprietar dup ă moartea primului .
D ar În pisania din 1644 a bi ericii curţii se men ţi o ne ază
că lo caş ul a fost „ clădit şi înălţat. . . prin s tăp înirea şi
porunca. . . doamnei Elina. . . cu truda şi ajutorul în parte
a celor doi buni fra ţi ai săi, Cazan Năsturel şi Orest Năs
turel"28. În prefaţ a Cărţii despre imitarea lui Cristos, din
1647, se arată că a fo st tradu să „cu porunca şi cu toată
cheltuiala do amnei Elina" şi numai cu „osteneala" lui Orest
1rudă

l' '
l/

Fig. 7. 13 :nzonu.I de kt p.i:utm de mormîn.t a lui Vaile ntin Fmn k (1648)
V. Vă ră.~i anu).

( dup ă

Nă.sturel 29 .
B ă nuim că şi

casele de la He răşti au fo st co nstruite cu
mijloacele materi ale ale celor trei fraţi3D, dar că iniţi a ti va
de a înălţa noi clădiri În locul celor p ă rinteşti, dup ă moartea lui Radu Năs turel, procurarea materialelor de la sud
de Dună re, aducerea m eş teril o r din Transil vani a nu au putut
aiparţin1 e un.or bo·ie1ri , ·ci 1cnrţii Înseş i , . r· e ~p ectiv do aimnei Elin.a,
s oţ ia vo ievo dului , ş i , evident, acestuia din urm ă . Din acest
punct de vedere, nu şti m dacă palatul de la Her ăş ti , care
În trece prin amploare şi frumu se ţe oricare alt edifi ci u boieresc din Ţa r a R omânea scă, p oate fi co nsiderat în continu are
bo ieresc ş i nu vo ievo dal31, precedînd amplel e co n strucţii
civile ale epo cii brâ n coveneşti.
Ne pare interesant de semnalat, În în cheiere, că biser ica în ă lţată de către Matei Basa rab ş i doam na Elina În
satul Pl ă tăre ş ti32, din apropierea Heră ştilor, ne înfăţişează
do u ă partale as em ă n ă to are celor de la l ocaş ul de curte al
Nă s tureilor. Deşi aceste portaluri nu pr ez intă decît o baghe tă
şi o cav·etă, în loc de dou ă bagheue ş i o cavetă, linte-Iul ne
apare profilat cu aceeaş i acoladă Între ruptă de dou ă te ş ituri,
pe care am constatat-o ş i la Herăşti, foarte apropiată şi de
aceea· -de la p ortalul bisericii măn ăs tirii Strehaia (1645 ).
C on st atăm la Plă tă reşti ş i o sprînceană de c ornişă, inspira tă poate de ferestrele lu cra te de sculptorii tran s ilvăneni
de la Herăş ti, dar cu un alt p rofil şi cu o altă e xecuţie.

fig. 8. Stema lt~i Ud ri şte Nă s tur·el tip ă r i ta În Cartea despre imitarea
lui Cristos (1647).

23 D .f.R„ B„ Ţara Ro mâ n ească, XVII, I, nr. 61, p. 49-51. lntr-un
pro : e.s, Miha.i Vite.n ul da cî ş t ig de ca u ză 1ui Radu Nă ~ture 1! , de'Oarece
acesra se căs ăto.ri.se cu „o fată din casa" sa.
2 4 N . Sto.icesc u, Dicţi on a r ... , p. 214.
2 5 Geo rg.e D. FJoreiscu şi Dan Ple şia , Mihai Viteazul urmaş al împăraţ ilor bizantini, „S crip ta V alahioa", IV (1973), Tî r gov işte, p . 153.
26 N. Stoi ce.se u, D icţi o11ar . .. , p. 41.
27 Vez i not a 6.
2a Radu ş i Euge nia G.receanu, op . cit„ ip. 122- 123 .
29 P. V. Năstureii, fo troducree la Viaţa sf . Va rlaam şi Ioasaf, p. LIV.
3 F;uptu l că cei tre i fr.ari, Ud rişte Na st'll rel, Cazan P o•stel ni·cul ş i
doa mna Elina moşten.i.sc.r ă 2n indivizi1111e av·erea tatălui lor R adu logo fă
tu l Nasou.re'l (deci ş i mo ş ia de la Heră ş ti) poate fi dedus d in actul d in
20 ma rtie 1655 ni mitropolitului Ignatie, în J.cgă·tur ă ou succesi11nea rnselo r de pe ULiţa c ea Mare din HtLOliroeşti. (V1ez·i P. V. Nă.s,nu r el, l mroducerc
la Viaţa s/. Va rlaam şi Jo asa/, p. XL VIII ş i XLIX).
3l Co nst:t nt·in C. G iu f'e·scu (Istoria romi!11ilor, vol. III, partea ::t doua
p. 989) este de pă.r.erc că p:i•l.:HtLl ia fo st co nstruit de Eli·n.a, soţia lui M atei
Basarab.
32 Vez-i ş i N. Iorga , Inscripţii din bisericile României .. . , voJ. II, p. 6.

F.i.g. 9. Srnt heraldiic ]1a initrare.a de nord a pivniţelor ca se[or de la
H eraş ti (foto Angeh Moţica) .

Ţă rii R omâneşti21 ? Puteau
şi, totodată cumnatul lor

înrudiţi cei doi fraţi N ăs turel
Matei Basarab, cu puternica ş i
reoent venita famâlie a C anta1CUzinilo1r din Cons•tJaintiinopolul
bazileil or ?
Despre Nă•s tiua·eâ. , boi1eni din t ată 1n fiu, ştim că des·cind
din Vîrjoghe l ogo fă wl , bunicul lui R adu Nă s turel , tatăl
lui Udrişte, al lui Cazan şi al E linei22. Dar a scendenţa
Despinei, so ţia lui Radu Năs turel , se pierde În În tuneric,

fi

°

Vezi port:i.lul mănăstirii Cotroceni la Theod ora Voi nesw , Observ astilului brâncov enesc. Portalul, „S.C.I.A." , toni ul 15 (1968),
nr. 1, fi g. 5, p. 11.
22 N . Stoicescu, Dicţio 11 a r al marilor dregători din T ara R onuîncas că
şi Moldov a, Burn reşti, 1971 , p. 21 4- 215 .
21

ţii
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CÎTEV A DATE CU PRIVIRE LA BISERICA ORTODOXĂ
SFÎNTUL NICOLAE VECHI DIN RÎŞNOV 1
MARIA- ELENA IONESCU

În partea de sud-est a oraşului Rîşnov 2 , pe Valea Popii,

Din punct de vedere al arhitectu rii , biserica Sfîntul Nicolae Vechi din Rîşn o v readu ce În di s cuţie dou ă probleme
importante ale artei feudale d '. n Transilvania :
- prob lem a bi,seric ii s al ă .
- problema p ă trunderii goticului în arhitectura rom ânea s că de zid.
În secolul al XIII- iea În Tran silvania apar primele
bi seri ci de t'.p sal ă din care avem nenum ă rate exemplare în
regiunea Someşu:lui lVIic În Împireju,rimiJe Sebe'şu.lui şi VaJ,ea
Streiului, În s trîn să l egă tură cu arhitectura romanică, ace st
plan pătrunde În arhitectura rom â nească de zid la biserica
din Strei Sîngeorgiu, biserica Sîntă Maria Orlea, şi biserica
din Strei, toate înisă cu un cor pătrat. În prima j u mătate
a secolului al XIV-lea, şi În mediul să se sc apar biseri'ci de
tip sa l ă , cu cor poligonal specific gotic şi fără clopotniţă:
biserici le romano-cato lice din P ă cureni, Rugăneşti, Mecenţiu ,
reformată din Sîncrai, evanghelică din Meşendorf etc 11 . Influenţele goticului se resimt numai În regiunea s ituată la
nord de teritoriul de ră spîndire al bisericilor romanice precum şi În Ţara Bîrsei .
Pe de altă parte, în Ţara Rom â nea s că, la Cîmpu lung,
Încă din seco lul al XIn.:1ea saşii îş i z idi seră o bi serică, din
care nu se mai pă s trează decît co rul modern:zat, cu o
ab s id ă pentagonal ă , sprijinită În co l ţuri pe contr:.iforturi.
Iar la Turn u Severin s-a descoperit, intre ruinele castrului,
o bi serică s ală, cu ab s idă poligonal ă sprijinită pe contraforturi la co lţuri , datorată probabil că lu gări l or fran ciscani,
ceea ce ne arată că tipul de biserică s a l ă pătrunse s e pe filiera cato lică şi În arh itectura din Ţa r a Românea scă.
în Maramureş, la Cuhea, În prima jumătate a secolului
al XIV-iea se ridică o biserică sală ortodoxă cu abs ida poligonală atÎt În exterior cît şi În interior, cu contrafortur i
la unghiurile de in cidenţă a laturi lor, dar şi cu sacristie 12 •
D in această sumară trecere În revi s tă a ră spîndirii biseri cii de t ip s a l ă pe o arie atît de l argă putem trage concluzia că, din punct de vedere al planului, biserica din Rîş
nov ar fi putut fi ridicată încă din prima jumătate a secolului al XIV-iea.
Deşi meşterii care au lucrat la Rîşnov provin probabil
de pe şantiere săs eşti din secolu l al XIV-iea, trebuie să
v edem la acea s tă biserid nu o Întrebuinţat"C automată a
unui plan aflat la îndemînă, ci o realizare impu ă a tipului de b i serică sa l ă, care defineşte cel mai bine în Transil v ania bi serica orto dox ă rom â nă.
Ţara Bîn ei era un puternic receptacul .al arhitectur ii
cisterciene iradiate de şantie rul gotic de la Cî rţa. Mă rt u rie
stau i mpunătoare l e monumente de la Prejmer ş i Bartolomeu. Nu putem pune în legă tură directă modesta ctitorie
de la Rîşnov cu aceste monumente, dar ele se pare c ă au
sugerat unel e so lu ţii În morfologi a mon um entului .
Deşi putem atribui planul bisericii secolului al XIV-lea
nu ace l a ş i lucru putem spune despre bolta naosului, despărţită în dou ă travee de către un arc din care nu mai sînt
vi zibile decît resturi ale primului segment, sprijin it pe consola de n o.r.d. Cvadr iipa1rtită, În cruce pe o give, boha a fo~t
constru ita m Întregime din căr ămid ă . Fiecare braţ al ogivei este format din 11 bo lţari de gresie roşi e. Ogivele, de o
se cţ iun e trapezoida l ă, profilate pe fiecare parte cu cîte o
cavetă ş i un tor, zac pe con sole diferit modelate : cea de
nord-est, o con solă conică În felul celo r deri vate din ve,c hifo şa,mie1re cister1ciene, odeliaihe n i e x·c·epţi:a .cele i de sud terminată cu un scut heraldic sînt prelucră ri ale consolei în formă de pri s mă po li gonal ă a şezată pe o piramidă
inver s ată , caracteri s tică goticului matur din a doua jumătate
a secolului al XIV-iea.
Bolta nu se sprijină doar pe con ole ci ş i pe o în g ro ş are

la sud de uliţa Podului, pe o tera să la poalele unui deal
Înconjurată de un mic cimitir este s itu a tă biserica ortodoxă
,.Sfîntul Nicolae Vechi " . Biserica a servit drept nucleu aşe
ză rii rom âneş ti ce s-a dezvoltat în jurul ei, aşezare care mai
păs trează Încă unele go spodării din seco lul al XVIII-lea 3 .
Biserica Sfîntul Nicolae Vechi, o bi s eri că s al ă cu turnclopotniţă pe latura de vest, se Încadrează ca o s iluetă familiară În peisaju l tran s ilv ă nean.
In suficient s tudiat ă faţ ă de valoarea sa ş i prezentată în
cîteva articole datorate lui O. Lugoşianu 4 , C. BulatS, E ugenia
Greceanu6, precum şi În „Istoria Artei Feudale" , volumul I,
de V. Vătă şianu7, biserica Sfîntul Nico lae Vechi din Rîşnov
meT,ită o anaJiză mai a:mpl ă .
Problema care se ridică Încă de la Început este cea a datării monumentulu i.
Biserica este alcătuită dintr-un altar de traseu pentagonal,
atît În interior cît şi În exterior, acoperit cu o semicalotă poligonal ă în corespondenţa pereţilor, sprijinit pe patru contraforturi , aflate la unghiurile de incidenţă ale laturilor. Urmează un naos compus din două travee dreptunghiulare, de
lăţimi diferite (traveea de răsărit, aooperită cu o boltă gotică
În cruce, pe ogive ce zac pe console, sprijinită În exterior
de ci1K'i ,co nN„afor1ruri, şi tra1veea de apus .aicoiperită cu o
boltă barocă cu penetraţii), despărţit prin trei arcade pe
stÎlpi de un pronaos cu boltă În cruce. Construcţia se încheie
pe latura de vest cu un mic pridvor închis, deasupra căru i a
se Înalţă clopotniţa. Din numai această s umară descriere ne
putem da seama că diferitele Încăperi ale bisericii nu aparţin aceluiaşi stil arhitectonic, fapt ce denotă mai multe faze
de con s trucţie.
O. LugoşianuB îi atribuie trei faze În care a fo st „înă dită
şi rdnnoi1tă " , ,fă, r ă a 'le a:111adiza înisă, iar V . Vă1tă:şi1ainu 9 numai
două faze dacă acceptăm fapt ul că o „remaniere" a bo l ţil or
niu .poate fi co11Jsideria-ră . fază de corn1truqie.
Pe baza observaţiilor făcute la faţa locu lui putem constata trei faze de con s trucţie a bisericii Sfîntul N icolae
Vechi din Rîşnov care se succed după cum urmează:
Fazei întîi îi putem atribui partea de răsărit a actualei
biserici, formată dintr-un naos dreptunghiular acoperit cu
o boltă goti că În cruce, pe ogive ce zac pe console, şi altarul de traseu poligonal cu cinci laturi, ambele Încăperi susţ inu te de contraforturi . Biserica a funcţionat astfel aproximativ trei secole, zidul de vest fiind dărîmat ulterior cu
prilejul adăug iril or din faza a doua de con s trucţie 10 cînd se
completează naosul cu o nouă travee.
Întreg acest monument, care alc ă tuia o c o n s trucţie de
sine stă tă toare, era r idi cat pe un soclu din piatră de rîu .
Studiul de faţă se ocupă mai pe larg de monumentul care
aparţine acestei prime faze de execuţie.
1 D eoare.ce în o r.a ş ul R îş n o v mai exi stă o bise-rid orto doxă cu :l!oeh~ i
h ram , ridic tta la 1886 ş i p.i.c ta tă de picro rnl br aş o ve an Mi şu P opp, vom
numi în cur·sul expun erii bise rica de ca re n.e ornpa m „S fîntu l N ico1ae
Vechi " - în seco lu l a1l XI V-l e.a se r idi c ă ş i biseri.ca s a >·e.ască d in R îş n o v ,
căci ),a 26 i.uliie 1388 sînt pom eniţi „BarvhoJ omeo ş i Mi1chad e ·pre b ytern di
vi!Ll Ros arum " (Wern er C a d , Z imerm an Fran z, Urk 1m d enbttch z 1tr G eschehte de r Detttschen În Siebenbnrgen, I-Ierm:in mtad t, 1892- 1937, voi. I.
p. 628, doc. 12 30),
2 01'a ş ul R îş n o v d in Ţ.ar;i. 1\Î rsei apare în documente sub di fe rite denum iri: R o·snou, R osn aiu, R osnow, R os-Rossnous, R osarum Vi Ue, Rîjin ov
(Werner C „ ZLmerm runn P „ op. cit.).
3 „D ais 1\urzenla n.d " 1928 - 1929, v:>I. I, p a.rtca I, anu l 1935 , p. 134.
4 O . L u go ş i a nu, D ornmmte privitoare la Biserica Sfintul N icolae
din Riş n ov, În „Tiner imea ro m â n ă " :inul 9, nr . 3, iu J.ie 1897
5 C. 1\u uax, Din trernwl bisericii r o mâ neş ti din Rişn ov, în „Mitropoliia Ardea.ltvl u.i", an u.I 6, nr. 9- 10.
6 f;u ge n1~a G recearnu , Influen ţa go tică în arhitect1tra bisericilor român eş ti de zid din Transilv ania În „S C IA" , to m. 18, 1, 1971, p. 83
7 V. Vătăş ian u (vezi ş i p Lanu l) , ! st-oria A rtei Feudale În Tă rile Române, voi!. I, Ediuura A ca demiei, 1959, p. 257.
B O . Lu goş i.a nu, op. cit.
9 V. Văciş ianu , op . cit.
10 Se p a s t r ea.ză în ,:uh.iv a bise ric ii foto grafii ( fă cut e pri n gri ja preotu h1i I. Scurtu) ale ,tcm.e!i.e.i :Kestui zi d gă s ite cu prileju.! lucrăr i lor de
conso lid a re din 1965 - 1966.

V. Vătă~ i'anu, op. ci r.
Radu P op a, Bise rica de piatră din Cuhea şi unele probleme priv ind istoria Maramur eş11l1ti în secolul al X IV-Z ea, în „Stllld.ii ş i Cerc etări
de Istoric V eche", XVII, 1966, nr. 3, p . 511 - 528.
11
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Fig. 1. Biseri ca Sf. Nico];\,e Vechi din

R îş n o v

•

I

(an samb:u).

contin u ă a zidului, de cca 15 cm În interior pîn ă la cca
2,4 m înălţime de la sol, adică pîn ă la nivelul consolelor1 3 .
Arcurile, cu un traseu u şor frînt, ce coboară pînă la jumătate pe perete, Înt încheiate de d o u ă chei de boltă modelate În gresie roşie, care iniţial posedau CÎte un capac probabil ornamentat. Cu timpul capacele au c ă zut, iar spaţiul a
fost folo sit pentru ancorarea celor dou ă candelabre care în
prezent lumin ează biserica.
Bolta În cruce pe og ive este de Întrebuinţată la bisericile săseş ti din secolul al XI V-lea 14, dar acestea po se d ă bolţi
din piatră sau cărămidă Întă rită cu piatră, sprijinite pe console de piatră.
Faptul că bolta de la biserica din Rî şnov a fo st ridicată
din că răm idă, ş i nu din piatră precum zid urile monumentului, îndreptăţeşte datarea ei În seco lul a l XV-lea cîncl
folo irea acestui material se generalizează . ecolul al XV-iea
este în Transilvania În ă dominat de formele goticului matur,
ori traseele arcelor u şo r frînte ş i deschiderea mai largă a
bolţii ,situ ează biser.ioa fo ·r1ncl •CU ahe cti·t orii rom âneşti din

a weaş i peri· o.adă 1car.e dovedesc •o .a,clapta:rc ia formulelor arhitect:LLri·i go1tice 1l1a p[·ogina1111wl 01todox 1s.
Nu şt im din ce cauz ă s-a d ă rîmat bolta o riginal ă şi care
a fost forma ei iniţială, dar ea a fo st grabn ic refă cută.
Contraforturil c În retrageri succesive, care sprijină atît
nao. uJ .oît ş i ailtaruJ, se înal'ţă p î n ă Ja dou ă oriei.mii din înăl
ţimea peretelui, În mod asimetri c pe ce le d ou ă laturi a l!.!
11ao-su.11ui, itrei .pe 1ait:u:ra de n.oird ş i două pe· oea de ·S L~d.
Altarul prezintă patru contraforturi pe unghiurile de
inc idenţă ale laturilor ca În arhitectura ci s tercian ă 16 , dar
cele dou ă contraforturi din mijloc se ridicau iniţial pînă la
acoperi şul bi ericii ca în a rhitectura ăsească 17.
Inegalitatea numărului de contraforturi de pe cele dou ă
laturi este dictată de panta, cu înclinaţie spre nord, pe care
se .ri1di că hiserica, pantă care periclitează sraibilinarea monumentului, fapt confirmat de nece itatea Întă ririi co ntrafortului din mijloc de pe lanua de nord, ca re este mai Înalt şi
mai lat decît celelalte.
A l rarul, cu un 1traiseu pentagonal a tÎt în ·e xterior dt şi în
111terior, ele dimensiuni mai reduse clecît naosu l (este mai

13 Acea.s tă îng roşare a z.idulu i ar putea m ă rrnr·isi de fa pt că bolta
a 1fost r i dic ară pe un zid exL Lent ant>erior c,,i,re pr babil apaqine monu mentului de iJa 1384. De rema r.ca t că la a celaşi nivc: fie care co!1 trafort
p rezi n ta cite o reLra gere.
1 4 I. O. $tef'1n.esc u, L'arl hym11ti11 c /'art /0· 11 /;anl r1 1 Trn11 sy/vrrnic,
p. 243.

1s

a bilserica o rtodoxă (fă.di co nsole Însa) de l:t Feleac, a tribui tă
eco'.ulLLi al XV-I.ca (probabil 1489), Întemei ată la inte rvenţia
lui Ştefan ce l Mare. (V. Vărăşi<linu, op. cit., p. 567. )
V. V araş i an·u, op. cit.„ p. 542 .
I. O. Ştefane u, op. cit., p . 243

~ rîrşir:ului
di rec t..~ a
16
17
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Fig. 4. C onsola de nord.

Fig. 2. Bi•serici Sf. N~colae Vechi din Rîşnov (Absida aktr.uJui).

Co relate, cele două informaţii ar furniza indi ca \ ia ca
bi serica Sfîntul Nicolae Vechi clin Rîşnov ar putea fi o
ctitorie de la 1384 a unui domn muntean24.
Exi stă ş i alte mărturii cu privire la posibilitatea unei
ctitorii voievodale la Rîşnov şi anume manuscrisele p c pergament găs ite aici şi păstrate În prezent la Biblioteca Academici R. S. R·omâniia:
- un manu sc ri s din secolul al XIII-lea (nr. 20, cod lav,
BAR) alcă tuit clin „Epistolele Apostolilor" şi „Menologul"
cop:iia-r de diaioonul Şt.cfan. În silavonă de rndacţi1a medi obulgară, priobalbil Într-o regiune românească25;
- tin fragment dintr-un „Evangheliar"
din
sec.
XIII-XIV (nr. 613, cod slav BAR).
- un fragment din „ Vechiul Testament" din ecolul al
XIII-XIV (nr. 613, cod laiv BAR);
Docrnmennele aite~tă o .d anie domnea s·că dco.air•ece raritatea şi sc umpetea cărţilor În evul mediu sînt binecunoscute26. Iar faptul că ultimul manuscris provine din secolul
al XIV-lea ar putea constitui o altă do vad ă în sprijinul
ridicării bi ericii de zid Sfîntul Nicolae Vechi la anul 1384.
Primul manuscris rrdică însă o întrebia1re nulburătoare:
cine ar putea fi comanditarul acestui costisitor manuscris?
Şi mai ales uncie s-a p ăstra t el, dacă nu cumva într-o biserică anterioară celei de z id de la 1384 care ar fi putut fi
clin lemn.
'
Dacă acceptăm data de 1384 şi am demonstrat pînă în
prezent că există suficiente inotive pentru a o lua în conideraţie ca atare Înseamnă că biserica din Rîşno v este cel
mai vechi monument ortodox din Transilvania de sud-est,
care ni se păs trează 27 şi totodată primul în care sînt folosite elemente şi stru cturi gotice.

scund şi mai îngust), a suferit şi el probabil unele intervenţii
ulterioare căci O. Lugoşianu 18 , cînd vizita monumentul la
-s fîrşitul secolului al XIX-lea, a mai putut citi În exterior
„Renovatum anno .... " . Bolta altarului, avînd rolul de a
.acoperi spaţiul format de laturile pentagonale ale z idurilor
tinde spre o sem icalotă, proprie arhitecturii ortodoxe, dar
muchiile pentagonului se continuă şi e pot observa pînă
la punctul de incide nţă 1 9.

Fig. 3. Inscripţia d in altar ul bisericii (1384).

În legă tură cu datarea acestei biserici, un zgrafit În tencuiala tîmplei de zid din partea dinspre altar de se mneaz ă
.anul 133420, aceeaşi dat ă fiind amintită ca an de Întemeiere
a bisericii În pomelnicul de la 177 32 1•
Dacă dup ă absidă şi forma naosului bi erica poate fi
.a tribuită secolului al XIV-lea În general, faptul că nu numai akarul ci ·şi nao ul e te ·sprr,i jinit 1pe contraforiruri 22 ne
co nduce către a doua jum ăta te a secolului al XIV-lea şi
deci data propu să ca an de Întemeiere devine plauzibilă.
Putem afirma despre această bi s eri că deci că ea a r fi
putut fi ridicată În 1384, iar bolta a fost refăcută În a doua
jumătate a seco lului al XV-lea.
în legătură cu ctitoria bisericii, putem semnala faptul
că întemeierea ei este atribuită prin tradiţie lui Mircea cel
Bătrîn: Ştefan Mateş arată că: „ ... tot din dărni cia acestor
domni români s-a ridicat şi biserica clin Rîşno v la 1384
cum airată pomelni1c ul şi in1S·C11Îpţia ,din faţa biseri·cii" 23 . (s1ic).
1B

O.

Lugoşia:nu,

24 Da:că

căuta în Ţara. Românea scă •un cLitor pentru biserica din
că în 1384 are lo c o schimb are de domnie. Mo.are
R adu I Basar.ab (1374-1384) căruia îi urmează la tron D an I. Baisarab
(138 4- 1386), fiul său, frate vitreg cu Miir.cea ce'. Bătr î n. E deci firesc
ca În :iminti·re ~ ă persiste un nume ilustru ca cel '.a l lui Mircea cel Bă
t: ln _şi nu. un:Ll uita_t: ca c el al 1ui Dan I. Biser.i ca de la Rîşnov poate
f1. on o cnnone„ a ltu Ra.du I, pre •:1pu nere puţin plauzib~lă deo:irece acesna
d1!: ~c a.Li za . b.0 '11 nu pltt~t se ~ termina nici _princiJ>ala. sa ctitorie, iniţial

Rîşno·v

m::tna~rirea. l 1sm:rn a, term111ata de Da n I, on o ct1tone a lui Dan I care
in ssurca sa d omnie dl:ive.9eşi_re n aeJ~~i frre aipri.gă ş! dmglOs·ue _de 1ndepen -

op. cit., p . 35.

den\a ca ş1 Mircea cel Batrtn. A ct1v1m,rna sa de ct1t0r este b.1necunoscută
prin interrnedtutl 1rnmeroasei'.o r clanu fă oute mănăstirilor Ti smana Cotme;i,rn:i,
ZÎ.1. (Doc . T. R om . sec. XIII, XIV şi XV, 1247- 1500). '
25 .P. Pan.aitescu, Mamescrisele slav e din Biblioteca Academiei R.S.R.,
voi. I, Bucureşti, E d . .l\,cademrei R .P.R., 1959.
26 C. Cos tăche:, P. Panairesc u, .I\. Caza.cu, Viaţa feudală în Ţara
Românească şi Moldova 1n sec. X IV - XV II, Buoureşti, Ed. Ştiinţifică,
1959, p. 560, arată că În sec. XV Vl:id Călugă rul a c umpărat de la
Laz.~r a rnei.a p:irte di111 Muntele Prisfop pentru o tetmevoinghelie ce v:l!lor.a
1.000 a spri.

găsim tocma i în Moldova ernlw1ui al XV- iea
Ll biser·ica <S ală din DoJhe ş rii Mari, ct it o rită d e hatmantd Şendrea în,ainte
de 1481. Compar,::iţi a ar p ă r ea foq: ată dad n- ar Ii vorba de fap·t de
acee:iş i intenţie: ~ealizarea unei bi 1eri ci orro doxc cu mijloace ale arhi ce•c19

am

o b servăm

Un exemplu anaJog

turii gociice.
20 /\ cea s.i:.~ drJtă scris ă cu litere chixiil·ice foloseş•tie moda•limtea de d:utare
de h n aşte re a .Jui Hri·~tos ( l384) şi nu de ,J,a facere.a Lumii, fapt ce ne
per.mi.te să da.tăm tîmp1:n şi să precizăm •socoJutl în c.are a foSlt redac·tad
În<Soriipri.a, deo arece ab.i1a J,a sfî.rşiwil sec. XVII începuml sec. XVIJI
apa.re ~i :ipoi se g.ener·a:litz.ează ac·e st p:ro cedeu.
2 1 C. l3tL~at, op. cit .
22 V. V ătăş ian•u, op. cit„ p. 240.
23 Ştefan Meteş, Istoria bisericii româneşti din Transilvania , vol. I,
ibiu, 1935, p. 46 (Pe fapda bi·sericii, În prezent nu exi~ tă nici o in s cripţie care s ă :llteste data d ~ 1384 N.A.)
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Ş te fan

Meteş,

Istoria bisericii româneşti clin Transilvania, 1931,

voi. I, p. 46, Subiu, nminue~te şi de alte b~serici ormdoxe din seooliutl al
XIV-l ea, ctirrorii ale doimnhloir din Tam Româneascl: biser.ica di'n Scorei
( l39l) şi biseric a d un Răşinari (1383), .a.mbe<le dispărute. Iar biserica
Sf. Ni·coJ,ae d in Şcheii Bmşovu'.ui a cărei fundaţie diri secolu l al XIV-lea,
a fost găsită nu de mtult sub pavimenwl aciuai.ei biserici era şi ea o
bi s er i·că sa l ă, cu :ib idă poligon:ila.
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Fig. 5. Isus al Mi1!el o r (Vir do lorum) -

pictură

Bîr ei nu a fo st n i c i oda tă do n a tă v reunui dom nitor din
Tara Ro m â nească, a uto rita tea ş i influ enţa acest o ra au fo st
man d atorită, p e de o p a rte, n umeroa sei p opul aţ ii româneş ti de aici, iar pe de altă parte, poz iţiei Tă rii Bîrsei ca
ţumt de ~raniţă În iec1me incursi1tunilie chi 1
a r ş i răzmeriţel e se
p uteau înfăptu i foarte u şor3D.
Domnitorii Ţă rii R omâ ne ş ti vor purta o grlJ a co n s tantă
de-a lungul secolelor bisericii Sfîntu l Nicolae Vechi din Rîş
nov, 1ca de a ltfel şi bi seri.ci1i Sfîntu l Ni co.Jae din Scheii Braşov ul ui, · d ovadă srînd atît ma nu ·orisele găs ive la Rîş no v 3 1.
cît şi ac.rele de p ois·esiune 1asup na Muntel:uj Ba.iu.J.ui ş i văii
Cerbului 32 ţin u turi Întărite bi sericii de M ihai V iteazul (care
În 1595 se afla la Rîşnov) şi apoi de aproape toţi vo'.evozii
ce i-au urm at33,
Dup ă cum glăs ui eşte un d oc umen t din 18 a ugust 1679'
d a torită ... „ mtmărnlvti tot m ai mare al românilor care s-a1,t
aşezat de mulţi ani .. . " 34 s-a si mţit nevoia m ăr irii paţiului
bise ricii . Acestui feno men i se dato rează adă u gireJ. în faza
a clona de construcţie a unei noi travee pe vestul naosului ,
de sp ă rţită de pronaos prin trei arcade pe stîlpi. Pentru a nu
di struge unitatea spaţiului interior, pe care o oferă bi seri·c a
sa l ă, s-a d ărîmat z idul de v est al vechii bi serici. Traveea
adă u gată acum, de formă dreptunghiulară, mai l ată cu cca
30 d e cm ş i mai j oasă cu 30-40 cm decît naosul vechi , este
acoperită cu o boltă b arocă se mi c ilindri că cu penetraţii. întîlnirn ace la şi tip de boltă la mai multe monumente laice ş i
religioase ridi ca te În aceeaşi perioad ă În T rans ilv a nia ca:
bolta ce acoperă parterul hanului din Med i aş ( s fîrşirul sec.
XVI- începutul sec. XVII) , bolţile care ac oper ă naosul bi sericilor Sfîntul Nicolae din S ăsc i o r (sec. XVII) , ş i C uv ioasa
Paraschi va din Comana de Jos (sec XVII)3s.
Naosul este desp ă rţit de pronao s prin trei a rcade, procedeu care apare în M unten ia secolului al XVI-lea ,36 generali zat abia În secolul .al XVII-iea.
Pa1r.amen<tU I esite ,consitrn·it În asize, s·istem fo.J,os i.t la apro::ipe
toa te bise ricile din Tara Rom â nească.
Pe baza analogiei cu monumentele amintite, dată m această
a doua fază de construeţ i e în secolul al XVII- iea.

din prosco midie.

I storia acestei biserici, un no u a rgument pentru neîntreruptele Iegături Între cele dou ă provincii nomâneşti, 'Ţara
Rom âinea scă şi T ran silvani,a, se imip l 1 eteş te cu ist onia p opulaţiei
româ neş ti de pe aceste mdeaguri a le .că re i prez enţă şi persist enţă sînt atestate în 1numeroa1sele doc umentie ale epoci i28 .
În ciuda h otărîrii Sinodului de la Buda, din 1279, ca re
interz icea bi sericii schi smatice (ortodoxe), ridicarea de edific ii din zid, În afară d e caz ul cînd aveau acoperirea un or
priv.ilegii regale, populaţia românea scă foarte numeroasă la
Rîşnov a ridicat totuşi bi serica , Sfîntul N icolae Vech i" ,
probabil cu sprijinul voevod al din Tara Ro m â nească .
I sto ria bi,seric ii din Rîşnov s tă sub semnul interesului
manifestat de către d omnitorii Tării Rom â n eşti faţă de teritoriile de peste mu n ţi adesea d ă ruite de regii U ngariei în
schimbul aj uto rului militar sa u p olitic29 . Cu toate că Tara

I. Bogl(fo,n, Dowmente şi. regeste privitoare la relaţiile Tării Rornârn Braşov itl şi 'Ţara Ungariei !n sec. XV, XV I, Buc ureşui, Ed.
Soccau, 1902.
3 l „Isto ria Româ ni ei", vo i. II, E d. /\ cademiei R.P .H. „ p. 185 .
32 Hurmuzak i E.
ş i Iorga N„ Dornmellle privitoare la lstoritl
l<omânilor, vo i. 15, parrea 2, Hu cu Pesc.i, Ed . Socec u şi T ecl u (J 8871936), p. 1727, 1728, 1741 , 1742, 1798, 1799, 1802 , 1806 .
O. Lugoş i.anu , În ·art ico lu l cinr, se oc up ă de documentele gă s ire în
arhiva bisericii, d oct~me n te ca re n.u se mai p ă s trează În o rigin al ci doa r
în co pi.ile auce :i.ri ficare a,'e lu i lo:in Bara,c de la 1842. J\ ce.Jeaş i doc ullle nte
sînr relua te de C. Bufat care a.d augă ş i pomelnic ul bi se ricii de la 1773,
iden t·ifidn d „Cr·iro rii cei vechi " şi co n tin u ă publi carea se riei de documente de po·sesiu ne a rî ş n ove ni lor asu·pra nmnte.lui Baiu l, î n.augu r ată la
25 iuni1e 1550, p rin d o n aţia litii Ud r iş te M ă rginean u, ş i c.o nt•i.nuat5 pînă
la 1. 870. Se despr ind ca deo.sebir de .imp orJJ:rn te docume nrnl de la 25 iun ie
l S50, prin ca re este atc oa tă o s·răpî nire de cei: pu\ in do u:i genera\ii asupra
ML~ntel u i Thi'ld (Di ham ) ş i doc umen10Ld de la 15 februa1ni1e 1600, emi' de
cancelaria lu i M ihai Viteazul, primtLI documen t în ca re un dollln a l Ţări·i
Româ n eş t i d a·mi 1 eş t e venittl'l munreLui Baiul „sa f' ic pe se.a ma sfin tei b i ~ e
rici a R îş n o v e n ifor". De la a,cesr d oc um ent î ncep pretenrii:e bisericii Sfî ntu ;
N ico.lae Vechi .aisupra Munoei:.ui Baiu.I ş i o s tăp îni re efectLva ce ţ i ne p î nă
În seco~ u·I n.o srrn . Da.r doc um cnml provenind de la M iha i Viteazul nu
es re cea mai ve che m ă rtu rie În a,c.cst sen s. ea mai veche men\ i1t1 ne cri s ă,
c u1i.osc ură p î n ă în p rezent, despre aceas tă bi1se rica o întî·:nim în fstoria
sfintei. /Jesearici a Schei.lo r B raşo vul11i. a lu i Radu Tempea (E .L.U„ 1969,
p. 58), di n prima jum ă t a te a seco lu lui al XV III- ie a, c..1 r·e co mpilează ,
pentru per-ioad a ce ne imere s ează, o cro n ică mai veche a p roto po pu lu i
V.a.si'le ş i carie a glăsui t as·tifel „1541 (7049), . . Anun ci a'll ve1i.ir ş i M ina i
sin popei D obre d in Ţa.ra S.î rbeaiscă d e la Î nv ăţătu r ă (1578- (708 4) den
vcni·nea b o·lg.a r·~lo.r 184. de ai·ci de ,\- a,u tri mis În Ţ a r a Muntenc a· sc ă de l- au
preo ţit ş i au fo st prent La R îjlllOV un 1a.n ş i olitevia sap mmîni".
33 C. Bu la t, Din trecu.wl bi.sericii româ neşti clin Braşov , „Mitropol ia
Ard ea:u lui" , an'lll 6, nr. 9- 10, m e n ţion ea ză pe: Mih ai Viteaz ul (1593 1601), Şerba.n l'taidu Voi evo d (1602- 1611 ), foan M a-tei B.aisar.a.b (163 3165 4), Ştef.an J\,a rnviţă (1 76 1- 1765 ). So\ia lui Rad.1 Şerb a n , E lena, era
fata lui Udr i ş.te p oste lni cu·! din Mă rg ine n i, nep a lă a bătrîn ul ui Ud r·i şte
şi a d om niţei An ca . !\ceas.ta d o mn iţa Anca era fa ta lui R ad u de h
Afum a ţi ş i a d o mni ţ·e i l\,uxand:i, fii ca lui Nea?;oe B:i sara.b, iar ct itorii cei
mai vechi d in pome: ni c sînr bo ie ri d in fami lia M ă r g in en i •l o r: Drăghi ci,
po ne in ic la 1530, ş i Dan c·i'L1, vei a rm a ş vorn ic din Brîncoven i.
34 N. forga. Sate şi preoţi clin Ardeal, Bucurcşui , 1902, p. 104.
35 G rigo re Ione ~c.u . l storia Arhiteel'u.ri.i î11 România, voi. U , Burnreşti, E d. Arnd. R .P.R„ 1963, 1965; E.ugen.i.a G rcceam1, „Tam Făgă raş1d11i,
zonă ele reclia ţie a arhit~c wri.i ele la sncl ele Ca rpaţi", În „BMI" , nr. 2,
1970, p . 34 .
36 V. O r ăgu\ , Priclv orttl bisericii. fost11l1ti schit T-lotărani Omagiu
lui P. Co11stantine s rn- faş i, Cit prilejul îm.plinirii a 70 de ani, Edi.uurn Aoadcmiei R .P. R„ Bu c ureşti. 1965.
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ln ·urma cuceririi T ransi·lva nie.i de c5 trie ma ghiari , s a ş ii fuse ·eri\
Ţ a-ra B ~rs ei cu :ijuno ml caviJ!l•e rilo r ~euton.i (1211 - 1225), ca
o expresie a polli1cicii, d e tntă ri re ,1 1!Jm n1iţ;ekir , pr,aiottlmră de căt re regaDLLl
fou dal maghiar. Dar co l on i ş tii au gi\ si t : n aceste Jocuri o st r ăvec h e po pu laţ ie româ nească de ca re au fo st i n lil u enţaţ i ş i pe care au i n mue n ţat- o
În iro ponimice, cu cave au lu1pm t î mpr e un ă la oaste oa în 1241 c:nd au
năvă l i1t tăt:urii („D.i.n Iswriia Tnans tl1va niei" , E d i.turn A.c.'llde111.ie i R.P.R„
1960, voJ. I , p. 138). AJl.ăouru ,de ·~cea,svă pQpu1laţi e 6aş ii SIÎnit pome·1~ i\ i în
dowme nte, ca cel de la 1288 , o nd L adonur a rh 1ep1sicop de Stngonlll
p o.ru n ceşDe tutu ro r pre:aţ i Lor ş i tuturo r nobili1:0-r u11gL1r1 , sa şi, secui ş i
ro mâ ni din oo mitatu l S.ibi u ş i Bîr ·a sa nu .asc u'.te de regele L a,dish u al
IV- iea cî r t imp va mai ave.a l egăt ur i cu tătarii , rn:n ani.i, sa racinii ş i noga1i
(„Domme nre pri v.ind Isto ria Ro mâniei, seria C„ Tr.an, ilv.an ia sec X TXIII" , nr. 337). Ş i ror Î inpreu.na au trebui·t s ă fo l o serusc ă „păd u rea 1'0mâni: or ş i a pecenegilo r" (Di·n Istor ia Tra nsilvani·ei, p. 66) . În Transilvani a
v r ma·Î fi exi tar ş i a.:te fo rm a ţi u n i po:iric·e, alte voievod ate în afara
celo r pomenire de Ano nymus aşa cu:i1 rel a rea.ză I sto r.ia T ransilvaniei
„ f\.s.menea vo•i1Dv daite a•u exi suar în reg·i1L~nea u1nd c p înă tîrziu se pă s
trează pLhte rn~e u.r me de a,uoo.no mLe ro m ânească, ace'le „ţa rj" p o.ne nire
în documenre.le sec. X III- XIV ; Ţ.aiiia Bîrsei, ŢMa Făgănaş u1ui, Ţ1aira Aun laşu l u i ş i p ă rţi le Siibiutll1i, „deci ţ in umr·i l1e de gran i1 a w Tar.a Româ nca că ".
Principa la ca ra crer.i1stic5 a acestor ţ inuturi o co n uirn ie faptu l c ă ele erau
des do n1:ite. A snfiel Ţa.na Bî.n;ej a fost d o·na tă CavaJerilo r teutoni, apoi
d t1pă pfocarea acestor.a va r.eveni po pu laţi ei aurohto ne.
Pr.inrr- un documen t d in 16 mai 1360 (N. Iorga, fstoria româ11ilor di11
Ardeal şi Ungaria) . LL1dov·ic ce l Ma re dă ru i.eş te unui „co mes Sta·ni s.la.v", refu gia t d in Ţa r a R omân ~ a sc a, u r m ă toa rele sate din Ţara n :rsei: Saml ung,
Cemat, -.foschez ş i Zlan forna.. în iplus dup ă ca de.re a B.u1Jgari.ei sub do m inaţ ie
oroma.n ă (1396 ) un gmp iurnporr.·1.11·t de bu lgari · se sr.-ibiJeşte la Rî ş no v î ntări nd num ăru l p o p1u1laţie i o n o.d cixe. ln 142 l vi n la T : rg o vişte, În so:ie
la domn1ul Ţă rii Româ n e~ti pentru a cere r.eînoirea priv.ilegii:o r co me·rcialc a co rdate braşoveni'lar, a.lături de negLvstorii saş i ş i „V la.d decana ~tul"
ş i „Clnsnea" d i.n R îş no v, iar la 8 aprilie 14 37 Î.n aice!aş i sco p so seşte
And r.eLaş , judeţu l din Rî ş no v. Deci ch.iia r d in secohul a.I XV~:ea cî nd în
urm.a aicce l erării proce Lil ui d e asimi la re dispare nobi,'.i mea ro m ânească din
Transitlv a ni.'l ca re se ma1i p ăst ra se p : nă sub Angevini î n ~eco lu 1 a l XIV-iea,
p opu.laţ i a româ neasc:\ di n R îş nov era a nît d e numeroasa ş i pu te rn ică l ncî.r
impu sese la co ndu cerea cetăţ ii un jude ş i un decan româ n. („Docum enve
privind Isto ri a R o mâni.ei, veaml XIII, XIV, XV, B. lar,a R o m â n easc ă
(1347- 1500)", E d . Academiei R. S. R o mâ ni a, 1963 ).
29 „D ocu mente pr.ivind Istoria R o mâ niei veacu l X III, XIV , XV,
B. Ţara R.a m ânească (1247- 1500) ş i C. T ran si·Jv.ania" (soc. X I- XIII).
28
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Intrarea în b i se ri că la acea dată se făcea pe o u şă practicată în peretele de nord al traveii de vest a naosului ş i nu

Ji

este excl us ca şi pronaosul să
a.vut :; u şă pe l~tura d~ n?1:?
cla că ţi nem seama de o scena pictata la exte ri orul b1senc11,
· sc enă ce reprezin tă „J udecata de ap oi" şi ca re apa r ţine iconografiei prid vorului din , Tara Ro m ~ 1~eas:ă, pi cta:a dev obicej
deasupra u şii de acces 111 pronaos. 1 ot m aceasta faza du pa
-cum am mai spu s s-a adă u ga t ş i tîmpla de zid.
A treia fază d e constrncţie este faza în care mom1ment ul a fo st adus la form.a ac tu a lă . Ea coincide cu lu c ră
r ile efectuate la 1773 şi co nsemn ate astfel În pom elni cu] ce
.P.r~v in e de la Ioan ş i ~ad~ Boghi ci „ în.o~tu -s-a u. ac:asta biseri ca la anul 1773 cu unda cu clopotniţa de piatra, cu acoperiş u i proci . . . după n:m se ve de înă lptu-s-au ş i zidul
biserici i ca să se p ot rivească ş i coperi ş ul care to t cu ţiglă" .37
Pronaosul actual , dreptun ghiul ar În ax p erpendicular pe
.ax ul monumentului , n umit o dini oară ş i tinda femeil or , este
.acoperit cu o boltă în cru ce ş i fo l ose ş te cca 1,40-1 ,60 m din
ziduri le v.echi ml ui p r.onao s38 .
T urnul-1dopotni1:a n.u se de•vaşeaza jedt uşor pe faţa.d~
monumentu lui deoarece se completeaza la parter cu doua
încăperi dintr~ ca re un a adăp osteş te scara de acces În spiral ă,
iar cea l a l tă se rveşte drept pridv or.

***

Probleme tot atît de interesante ridi că şi pictura bisericii
Sfîntul Nico lae Vec hi din R îşnov care decorează monumentul
atît în interior cît şi parţi a l la ex teri or. Ceea ce atrage atenţ i.a
la pri.m a vedere este div.e rs:tatea mo dali1ta1ţ ilo r de expresie
p lasti ce şi tehni ce Întrebuinţ a te în diferi te le î n căp e ri ale. bisericii care vin să sublinieze diferitele faze de con s trueţ1e: În
traveea de răsă rit a n aosului şi În altar se află o pi c tură „al
fre sco" de tr adiţie bi za ntin ă, În traveea de vest a nao ulu i o
pictur ă „a l .s·eicco" î.n ca·re •se 1sim t .i nf.Luen ţ•de b.a.rnc·e, În p~·o 
naos o pi c tur ă în ulei de fa c tură cla si c i za ntă, iar la exterior
o pi c tură populară În stilul icoanel or pe s ticl ă.
.
Înainte de primul răz bo i mondial, biserica a fo st vă rună
în Întregime în interior. Din acea. ta ca uză pi cturile d in naos
şi altar, d e o deo sebită valoare art i s ti că, s-a u p ăs tr a t aproape
în Întregime.
Pe aloc uri stratul de var a căz ut ş i se p ot vedea ce ne sa u
fragm ente de scene pe baza că r ora putem încerca o s um ar~
ana l iză. Dar .abia dup ă o decaipare de sub stratul .de va r ş 1
clLtp ă o resta urare atentă se va putea Întreprinde o anali za
şt iinţifi că a acestei pi cturi.
.
În altar, în nişa proscom idi ei, se află o sc en ă, cea ma i
v izibil ă din Întreg an amblul , al că rei moti v îl constituie Ii sus
al Mileior (V ir d olorum ). Ii sus este z u grăv i t În picio•aire cu trei
sfe rtu ri de corp ie ş i nd din mormîn t, Încadrat În dreapta de
.Maria, iar în stîn ga de Ioan Evangheli stul. Maria, î ml; r ăca tă
în tr-un p allium roşu că răm i ziu, pe cap cu un mafo n on de
aceeaşi culoare, îl sprijin ă pe Iisus de u mă rul să u , ţin î ndu -i
cu mîn a dreaptă mîinile Îm preun a te pe piept, lipindu -ş i obraz ul de tîm pla lui Ii sus ş i privindu-l cu o sfîş ieto are tri s teţe.
Faţa plin ă a Mariei cu nasul drept ş i a sc u ţ it , cu sp rîncenele
în prelungirea nasului ş i cu mîinile lungi a minteşte desen ul
fig uril or celor trei d om niţe din sce na „N aşter ii Ma icii Domnului" din biseri ca Sîntă Mărie Orlea (13 11 ). 39
l ms 1eS1te ·re1pJ1e:oeinrait cu un şterg.a r a1b Înnodat Împr.ejun1l
şoldu ri lor, bine proporţionat; anatomia nu este su ge ra tă prin
desenul aproape geome tri c întîlnit În arta bizan tin ă ci prin
v al oraţii ale ace l eiaşi cu lori.
Sfîntul Ioan aşezat în dreapta faţa de pn vnor, ceva mai
departe de I sus, p oa rtă un costum alb, cu o mantie ocru galben. Du ce dup ă un model arhaic mîna dre aptă la faţă în tr-un
gest de com p ă timire , iar J1:, mîna s tîngă ţine un sul sau vo
carte. Ioan apare foarte ttnar, .aproape un ·a dolescen t CL! tr~
saturi fine, reprezentant al unul ideal de fr umu seţe efemin ata.
Ochii să i foarte expresivi p ar să prive ască În acelaşi pun ct
cu ai lui I sus. Din punct de vedere iconografic această scenă
se l eagă de reprezentări simil are din pi cturile gotice de la
H omorod,40 pictura exteri oară a biseri cii reformate din Ti -

fog. 6.

„Invi1erea lui

Lază·r"

-

pLc.t ur ă din naos.

leagd 41 (faţada de sud a n avei), de pi ctura transi lvăneană a
„sin tezelor locale" de la Rîmeţ (1400),42 cît şi din picturile
din secolul al XVI-lea din Tara Rom â n ea scă de la Stăneşti
L un geşti (Vîlcea) .
T ip ologia capu lui lui I sus este s imilară cu cea de la H omoro d; el este red at În semi profil cu ochii negri larg de schi şi
pri v ind Într-un pun ct situat jos, cu nasul s ubţire şi lung,
sprîncenele negre s ub ţiri ş i p ă rul ondulat ce se poate vedea
pe u111 ăr ~1l s~Î ng, cu ba rba b.ifurcată dup ă mod a J1'.asc ul_i~ ă di!1
a doua JUm a tate a secolului al XIV-iea. N u gas1m mc1 strid e nţe, ni ci p atetism exage rat În acea ' tă scenă.
Zugravu l care a pictat-o încearcă să redea volumul corpului printr-o s ubtilă va lora ţie de cul oare, iar ca rn aţia prm
sa turaţia cul orji eliminînd din mijloacele de subliniere a anatomiei bli cur il c albe şi de enul pr o nunţat.
Contururile sînt realizate cu brun închi s, iar fa ldurile
c0s tumelor şi tră ă turil e feţ:elo r cu brun deschi s.
În continuarea scenei am inti te, sub ferea stra ce luminea ză
proscomidi a este pi ctat un sul de culoare ocru galben cu capetele rulate, de s făş ur at pe o ri zo nt a l ă, pe un fond roşu englez,
ceea ce creează impresia de deta şa re a sulului de perete .
Sulul conţine o in sc ripţie, prob abil vechiul p omelni c al ctitorilor bisericii, repi ctat, din ·car,e nu s,e mai poate civi decît
„ P o meneş te doamne pe robi i tai" .
Din pi,c tura altarului nu mai s.înt v izibile a lte s·cene În
afară de cei doi s finţi z u grăviţi În glaful ferestrei ele răsă r it
cu traseul refăc ut la ultim a ad ă u gi re: Sfîntul Ioan Bogoslav ul ş i Sfîntu l Grigore din Naz ians (care făcea u p arte din
ru găc iunile arhi ereilor) ş i care se deo sebesc de pictura din
proscomidi e dar se Înr,ud e~c cu pi owra exter·i o ară exec utată la 1823.
Naosul pictat În Întregime este acoperit cu un strat de
var. P e a loc uri varul protecto r a căz ut ş i se mai pot vedea
cîteva fragmente de pi c tură . Partea cea mai va l oroa să a
picturii este cea care d eco re ază traveea de est a na os ului,
und e d a t orită tra n sparenţei rel ative a stratului de var se
o b se r vă de sp ărţirea scenelor prin sistemul caracteristic picturii bizantine ad optat de ţă ril e române, cel al chenarelor
de culoare roşu Închi s, mărginite de fine dungi albe.
Pentru resp ectarea iconografiei ortodoxe, care cere ca
Î11 c up o l ă să fi e zu gr ăvit Isus Panto crator, lipsind aici cup ola,
s-a d esfăcut arcul ce de sp ărţea cele d o u ă t ravee ale vechii
biserici p erm iţînd pictarea unui medalion central În care
ap a re I us Paunocraitor Înconjumt de .o iin sc ripţie, de la care
pornesc, sub formă de cruce, medalioane mai mi ci cu s finţi.

C. Bulat, op. cit.
v,ezi [ oro nr. 1.
39 V. Drăguţ, Pictura
mitrală din Transilvania (sec. XIV- XV),
F.J. Me.ridiane , BLLcur•eş ti , 1971.
40 V. Drăguţ, Despre pict11rile murale ale bisericii f ortificate din
H omorocl, fig. 5, „SCIA'', 1964, I.
37
38

41 V. Drăg u ţ, Picturi murale exte rioare În Tran silvania
„SCIA", 1965, I, p. 75.
42 V. Drăguţ, Pictura nutrală din Transi lvania, p. 43.
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M edievală,

Per· eţii sî.nt acoperiţi w scene din via1 ţa lui I sus. Viz ibil ă
este doar o s in gu ră sce n ă, cea din co lţul de nord-e st al bisericii , care face parte din ciclul minunilor lui I sus, părînd
a fi ,J nv.ie.rea ·lui L1ază:r" 4 3. Deşi nu es:te î.n Întregime
degajată ·de sub pojghiţa de var şi din pri.cina poziţiei observarea este difioil.ă , putem afirma totu şi -că scena poate fi raliată
picturii din proscomidie atît din punct de vedere al tipologiei, cît şi al calită ţilor artistice. Personajul feminin este
rep ictat recent, Într-o v iziune ru s ti că, probabil cînd au fo st
repictate mîinile şi picioarele personajelor cu ocru galben,
pictur ă care acum a Început să se cojească . Scena de mici
dimensiuni (datorită spaţiului disp onibil) are mai multe personaje: I sus Hri stos, într-o mişcare avînta tă, bine c u vîntează
cu mîna dre aptă o femeie cu capul descoperit ca re s tă cu
ambele mîini întinse în chip de rugă; urmează un grup de
şase · apo stoli a căro r tipologie se apropie de cea a apostolilo r di1n pi1ctuna d e J,a Sî111tă Mă.ria Orle1a (1718) 44 . Fundalul
de arhitectură n u este Încă degajat de sub var.
Pe arcul de nord-vest într-un medalion este înfăţ i şa t un
sfînt. Figura sfîntului redată În se miprofil, cu un oval perfec t, cu ochii migdalaţi , sprîncene puternice În continuarea
nasului, se apropie de pictura secolului a l XV-lea din T ransilvania (Rîbiţa, Criscior), iar prin frumu se ţea di s tin să a
feţii ne .a mi111ne:şte de pier.ura me1ş1t.e:ru1lu·i Şte:fan de la Densuş 45 .
Tot În favoarea dată rii În seco lul al XV-lea pledeaz ă ş i
scena aceasta. I sus poartă o mantie fluturîndă care aminteşte de pictura co n s tantinopolitană din epoca Paleologilor
iar mantia sfîntului din medalion este tratată într-o reţea
de linii , caracteri s tică ultimei faze a picturii bizantine din
prima jum ăta te a •secohului al XV-lea, fa'.ZJa g.raifj că46. Probabil că aceasta pictură a fost reîmpro spătată ulterior, ton
pe t on, deoarece veşmintele personajelor sînt mult mai puţin
afumate decît figurile , iar su lul din a lta r, ce cuprinde pomelnicul vechi , este redacta t În limb a română cu caractere
chirilice, limb ă care p ă trunde În bi se ri că În secolul a l XVI-iea
od ată c u primde tr.aidurnri 1
În •1101111 âneşte ·aile ·teX:te lo r bibli oe
şi cu tip ăr iturile diaco nului Coresi nu mai dep arte decît În
Sche.ii B r aişo vuJu1i47.
Din punct de v edere stili sti c această p.ictură se apropie
foarte muLt de .pi1Ctl11ria de la s in:ră Măr.i a Odea 48 , iar din puawt
de v edere icono.gr-aific ş i 1c1-.om1aiui c, de pi1cutira din Ţara R omânea:~că d.air .c a tipo1logi.e este 1tr:ibu1Jară încă unor 1contacte cu
piictiura got ică ; desenul a!re prepo nderenţă .asJUipra cufo.rii , ceea
ce alături de .comrpo1nenude de fiaictu:ră b.iz,aintină ne face să
avansăm .ipouezia daităr ii aces.t1uu 1ain sam1blu la sfîirş ivuil s1ecolului
al XV-,l.ea - ~J1Joep1t1ul ·siewlului a.I XVI-lea, .c foi „picn11„ile
mu.ral e clin Ta-ain1s.ilvani1a prezin1tă în ulitim1e<l1e de·cen ij a le
seoolului al XV-le.a :aspecte În a•re se p ot 1r·ecun o.a.şte efo•rtu.rile de •aisirrni1a1re a :i no1va~ii1l o1r .a.riti 9ti·ce, de a1finnare a ·C·r eawnilo•r loca.li ·î ntr-o v·iz.i11.1ne 1p l'Oasp ătă ş i o:rigina.l ă" 49 .
Traveea de ve st a naosului, adă u gată În secolul al
XVII-iea, este ş i ea pictată îr1 Întregime, „al secco" , cu
scene din viaţa şi patimile lui I sus ş i medalioane cu s f inţi
Într-o v iziune influ enţată de pictu ra baro că . C ulorile roş u
v.e rmilfon şi verde sma ra·ld di alogh ează lLbti l rn ga.lbenul
ş i vernilul.
Pronaosul , pictat În ulei În secolul al XIX-lea, pă s treaz ă ,
În timpanul de deasupra arcadelor, o ampl ă scenă În frescă
realizată în stilul icoanelor pe s ticl ă probabil odată cu pictnra ex teri oară de la 1823, din care apare de sub stratul de
var doa r figura Sf. Ana.
Biserica este d eco r a tă ş i cu o frumoa să pi c tură exteri oară, reali z ată În frescă, p e laturile de nord ş i de ve t .
P ictura de pe latura de nord , În partea s uperi oară comportă d ouă etape de exe cuţi e .
P,r ima, de faouu:ră brânco·v.enească (înoepu:tiul ·s.ecoJului ia.I
XVIII-1l1ea), deilimi1tează pa rnea bi se ricii construi•te la sfîirşitul secolului al XVII-iea de adă u g iril e făc ute la 1773.

Această pictură cuprinde dou ă scene mari ce se p ot distinge
foarte gre u deoarece sînt acoperite parţial cu v ar:
un fragment dintr-o sc en ă din care se vede doat"
Maria orantă flancată de doi îngeri ;
- o s cenă ce ţine , din pun ct de vedere al aşezăr ii , de
iconografia pridvorului din Ţara R o m â nea scă ilustrînd
decata de apoi", În care I sus apare În mandorl ă , îmbrăcat
ca mare preot, fl ancat de Maria şi Ioan B otezătoru l. De-o
parte şi de alta arhanghelii Mihail ş i Gavri l s un ă din trîmbiţă. În dreapta, sus, apar trei cru ci galbene, iar În stînga,.
jos, ies din p ă rnînt oameni. Sub scena „D eisis", „ T ronul
Hetimasiei" este adorat de Ioan şi Maria. Scenele sînt pic-tare pe un fond gri, cu ocru Închis pentru feţe, roş u ·englez pen-·
tru păr, roş u permanent şi verde oli v pentn1 veşmi.nte . U ltima.
S oenă esfe Într·eruptă de lu cra•ri.Je de m ăTire efectuaice În 1773.
A doua etap ă cuprinde o pi c tură de factură popu l ară.
R ealiz1a:tă la 1823, dn.rp ă cum măQ·1turi•s1eş~e .in seiripţia de pe:
faţada monumentului, ea decorează atît peretele de nord ,
În continuare Întreg p eretele de vest, cît ş i baza clopotniţei.
Pe iperetJele de no11d pictura se co nti01uă prin .s•cene de
sine s tă tă toare ce amintesc icoanele pe s ticlă fă ră a se lega
tematic de pictura ante ri oară . Apar aici diferi te subiecte
mul t îndrăgi te de meşterii populari şi anume: învierea, Cei
tre i p ăr inţi ai biseri cii (sfinţii Ioan, Vasile şi Grigore),.

„Ju-·

Sf. Ilie, Sf. Teodor, Sf. Gheorghe, Sf. Mihail. Atît din punct
de ve dere stilistic, desenul contururilor apăsat, realizat cu
negru, la care se ada u gă o anum ită s tî ngăc i e a desenului,
cul orile Întrebuinţate pastelate, în care predomin ă ve rdel cdeschi s alternînd cu roşu l , cît şi din punct de vedere iconografic se p oate observa influenţa picturii pe s ticlă mai preci .
chiar a centrului de icoane p e sticl ă ce funcţio na În Şc heii
Braşovu lui la acea epo că.
Faţada de vest este co ncepută ca o s cenă u111ca cu mai:
multe personaje. Astfel În partea superi oară apar arhanghelii
Mihail ş i Gav ril cu Însemnele puterii lumeş ti , globu l Într-o
mînă iar în cealaltă simbolul judecăţii sa u al război ulu i (sabia lui Mihail) :ş i al p ăc ii iSau iertă rii (floarna - G acvril,) . Cei
do i se găsesc de-o parte şi de alta a unui tondou În care e
z ugrăvit I sus Hristos. Deci este ilu s trată scena În care I sus
apare ca Înger al răzbunării. In centrul intră rii sînt zug ră
viţi s finţii Petru şi P avel. Baza clopotniţei este decorată ca
o amp l ă icoan ă de hram. În centru l scenei, Sfîntul Nicolae,
patron ul bisericii, î mbr ăca t În haine de mare preot, cu mîna
s tîngă ţine o carte d eschi să pe genunchi, iar cu dreapta binec uvîntează. Dintr- o parte I sus Hri sto s îi întinde evanghelia
Î n chi să , iar din ceal altă parte Fecioara, un omofor. Scena este
Înco njur ată de medalioane de s finţ i ş i de p atru scene mici
u momente mai importante din v i aţa sfîntului N icolae.

1

1

În lumina ·ace tor cons ideraţii putem avansa ip oteza că
biserica ortodoxă Sfîntul Nicolae Vechi din Rîşnov este cea
ma i veche ctitorie, dintre cele care ni se păstrează, a unui
domnitor muntean În Transilvani.a. Bi er:ca con se r vă un valoros ansamb lu de pictură de la s fîrşitu l secolului al XV-lea,
- Începutul secolului al XVI-iea ş i continuat pîn ă în secolul
al XIX-iea care- ş i va d ezvălui În totalitate co morile artisti ce
de abi a dup ă o m i găl oasă restaurare. An teri o ră actualei biserici
di.n Schei·i Br aşovulu i 50, bu1curî111du-sc de o a tenţi1 e oon.s:ta111ită
din piairtea domnil or Ţăirii R o m ilneş ti, bi1serica oirto d oxă Sfîntul
N icolae Vechi din Rîşn ov reprezi ntă o nou ă d ova d ă a neîn.rreiru.piteiLor legături ia.le româ nilo r din .oele do·u ă provincii
romiln.eiş·ti aif.llate d e .o p arte ş i de alta a Ga1npaţil or.
Probabil că biserica Sfîntul N icolae Vechi din Rîşn ov ar
fi jucat un rol mai important în pei sajul spiritual transil văn ean dacă din conc ur e nţa co mer c i ală dintre Braş ov şi
Rî ş n ov .ar fi ieşit Rîşnovul triumf ătioT . Biserica ortodoxă
din Şche ii Bra şov ului , polarizînd În decursul secolelor (dar
nu În totalitate) interesul domnitoril or din ţăr il e române, a
lu at o mare dezvo.Jt1a re. D a r În Şcheii Rîşniovul ui se af,I ă o
biseriieă mode s tă dar mai va loroasă de cît •cea din Ş,ch e~i Bra ŞOVlului, merirînd să fie Înscri să În rîndul momunentdor de
s eamă ale român ilor din T r ans ilvan ia.

43 Lou1is R eau, L'iconographie de l'art chretien, Paris, „Pre'5e> U ni·
ve·nsira.ires de Fr:111ce", 1955 - 1959.
44 V. Drăguţ , Pictura murală din Transilvania, fi.g. 4.
45 V. Drăguţ, Un ziegrav din Transilvania 1n secolu.I al Xii-lea ,
Ştefan d e la Densuş, „SCIA" , X III, 1966, nr. 2.
46 V. N . Lazarev, Istoria vizantiinskoi jivopisi, Mo scov a, 194 7.
4 7 George Ivaşcu , op. cit„ p . 93.
48 V. Draguţ, Pictura murală din T ransilvania, p . 11.
49 V . D raguţ, Pictura m urală din Trans ilvania, p. 60.

Po men ita penrru pri1111a d ată în 1339, refă c uta .]a 1496 de V lad
în 1512- 21 de Ne:1goe B:1s:1rab, r e co n s rru iră ln 1583
de Perru Cer.cel, nerminata ş i zugră v it~ În 1594 de Aron Vo d ă al Moldovei (Ca ndid, I. Musle a, Biserica Sf1nt1d1ti N icolae din Şcheii B raşov1ct! 1ti ,
voii. I , Br:1 ~o v , 1943).
50

Călugăru.I , mărit a
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CONSTANTINOS ŞI IOAN -AUTORII ANSAMBLULUI
DE PICTURĂ DE LA BISERICA DOAMNEI - BUCUREŞTI
CORINA POPA
sc enă o vom regă s i şi la o ene de bi ser ici pictate dt: z ugravii şco lii de la Hurez 4 .
Pe timpanul de nord sînt reprezentate Cele trei ispttm
ale hti lsiis (fig. 4) ş i Parabola jitdecă tontliti nedrept
(fig . 5), ultima din ele r~preze nrînd o s cenă destul de rară
În pi,cru.ra din Ţ'raira Rom â ne ască5 .
Peretele de ră să ri r adăpo s teşte În lunetă scenele cu Fem eia ad1,tfte ră (fig . 6) şi Vind ecarea femeii gî rbov it:e (fig. 77 b is)6 .
Registrul secund Începe cu Vindecarea ele ologi ,5i ci1mgi
( fig. 8) şi Vindecarea celor doi s tăpîniţi de diavoli (f ig. 9)7.
În continuare, la vest, sînt zugrăvite În panouri mi ci:
Samariteanca la fîntîn,/. ( fig. 10), I s14-s preclicînd apostolilor
În faţa faris eilor (fig. 11), Vind ecarea paraliticu/iii (fig. 12),
Oprirea furtimii (f ig. 13) şi lnvierea fiithti văditvei (fig. 14).
La nord se de s făşoară scenele cu Plata birnhti (fig. 15) ş i
A hmgarea nevtstorilor clin tempht (fig. 16 ). fo 1 sfîirşi·t, pe peretele estic, întîlnim Chem area apostolilor Iacob ş i Ioan, fii
L11i Z ebedeit (fig . 17). lnvierea fetei hti l air (fig. 18), Pilda
lvti Zahei şi Vindecarea lepros1,tfiti (fig. 19).
U ltimul regi stru, care păstreaz ă decor pictat, este cel
d e-al tre il ea, dedi ca·t în Înt regime vietii Sf. Gheo1rghe 8 . Inieepînd de pe peretele sudi c scene le se de s făşoară dup ă cum
urmeaz ă : Sf. Gheorghe omorîncl dragomtl (fig. 20) im agine tipică pentru reprezentarea acestui sfînt în sinaxare sau
icoane; dou ă detalii iconografice interesante arată cum Sfîntul este încoronat de un înger, ia.r dragonul tran sformat într-un animal inofen siv care, legat de gît, este du s de prinţesă În cetate 9 . In continuare: Sfîntitl în f aţ'a hti Diocleţian,
lnte mniţa rea (fig. 21 ), Străpimg erea nt rnliţe ( f.ig. 22), Trage rea pe roată (sud), S fîntitl strivit rn o piatră grea, lncăl
('cirea rn ghete ele fier Înroşit, Otrăvirea, Arderea în ntp torul
de v ar (fig. 23 , 24) (la vest); ultimele ·scene înfăţişează CÎiteva
minuni a l.e sfîntului alte.rnînd cu soene de mani1riu: A lvmgarea dithvtrilor rele din templii (fig. 25), Bicivtirea, lnvierea
celvti mort, lnv ierea boitlni hti Glicherie, D ecapitarea vtnor
martiri, Moartea împără tesei Alexandra (fig. 26) ş i T t1ierea
capitlvti Sf . Gheorghe10.
Prezenţa acestui ciclu hagiografic deriv ă dintr-o mai veche tradiţie paleologă, aceea a ilu trăr ii vieţii de s finţi militari, Împre un ă cu scene din Min uni , În navele laterale ale
bi sericilor 11.

Restaurarea picturii bisericii Doamnei, iniţiată În 1972
de D.M.I. în 00.Ja.bo1rare cu Seqia de pi1o tură 1momDmen.ta l ă
«< In stitutului de Arte Plastice „Ni1colae Grigore cu " din Bltioureşti1, oferă condiţii optime p entru reluarea ce rcetă rii ansamblu lui de pictură al v echii ctitorii cantacuzine.
Reluarea cercetări i este nece s ară şi pentru că studiul
amplu datorat profesorului I. D. Ş tefăne scu nu acordă atenţie
picturii pronaosului şi nu oferă o analiză detaliată de ordin
stilistic.
În rîndurile ce urm ează intenţionăm să facem o s curtă
anali ză iconografică şi o alta stili s tic ă amănu nţită a picturii
pronaosului. Referirile la ico nografia pi cturii din n"l!os, încă
nere taurată, se bazeaz ă pe materialul ilu strativ şi p e observaţii le profesorului I. D. Ştefănescu, iar analogii le sînt semnalate cu >aar·ecairre .r.ez·e·rv ă, deoa:reice se sprijină pa·rţial pe
studii monografice ce pun accentul pe analiza iconografică,
.:u foarte sumare con s ideraţ ii stilistice, în soţi te de un ma terial ilustrativ in suficient2.

* :: *
Ciclurile ilu strate pe pereţii pronaosului sînt Minunile l1ti.
Christos, pc primele d o u ă registre de sus, şi legenda vieţii hti
Sf. Gheorghe, pe regi strul al treilea. Partea inferioară a pereţilor nu mai pă s trează pictură , iar calota a fost total repictată În secolul trecut. Arcuri le pe care se înalţă calota sînr
deco rate cu obişn uitele medalioane cu s finţi, înconju rate de
vrej uri şi flori.
U rmînd ordinea ob i şnu ită a des făşurării scenelor, începem cu timpanul peretelui sudic ce adăpo s teşte scenele Vind ecării soa·crei hti Petnt şi fiicei Cananeencei 3 (fig. 1 1ş i 2).
În timpanul vestic este zugrăviră ampla sce nă a lmmtlţirii pîiniior (fig. 3) n i 1celre dolll ă 1aip.ari ţii ·o bli g.a.torii :de
lui Isus: În momentul binecuvîntării pîinii şi În cel al Împăr
ţirii. De ş i scena este amplă şi cu mai multe momente cc ţin
de fapt de Împărţ ir ea pîinilor, se p ăs trează regula ob i şnuiră:
Isu s apare În partea dreaptă a scenei şi, pentru o mai sigură ev idenţiere a sa, a fo st l ăsa ră o di s tanţă destul de mare
Între el şi apostoli, iar figura sa este proiectată s ingură, pe
un relief mai calm. Aceas tă tem ă îndrăg ită de arta palcol ogă pentru posibilitatea de detaliere şi caracte rul ei narativ, e te relativ rară În pictura bi sericească din lara Rom â nea scă. Din cauza s paţiului mai dificil de decorat ce-l
oferă biseriiei.le de plan rriic onc, programul iconografic al
naosului excl ude de obicei ciclul M inun !lor. Totuşi se p ăs
trează un exemplu, cel oferit d e p '.ctu ra din
seco lul
al
XIV- lea a bi sericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş figur a re ce prezintă numeroase similirndini cu redactarea pe care am întîlnit-o la Bi serica Doamnei. Aceeaşi

4 O. Taf ra li, Piclltrn bisericii D o 11111cş1i
di11 Cu rtea d ~ !lrgeş ,
„13.C.M.I. ", X - XV, 1917-1923, B1tn1 re ~ci , 1923, p. 229 . Aceeaşi sc enă
reapare la bi seruca mare a m 5.n ăs ti.ri i Hurez, l:t bi se rirn do mnea c5 d in

Tîrgov i ş te.

s Lu ca, XVIII , 6, 7, 8.
Prima pr ezi ntă deta,li.ul o bi ş nuit cu piatra pe rnrc l sus o arată
celor ce se cred n e p ăcătoşi, ce:t de-a d o u;i este mai pu ţi n pre ·i7-'ld,
femeia p:tre :1 l'i num ai ;i. p·!e c aiă , nu chia r g-îrbovită ~ i I sus nu atinge
bo lnav.a cum ce rc;i cartea de p i c tură (V. G rec u, op. cit„ p. 161. ). A c e as tă
abatere ele la indi ca1 iile F.rm ini t'i se exp l ică ai ci prin su pr af ara ma i
l :ugă pe care se des fă şoară scena , precum ş i prin obiceiul, mereu re: uat,
al zugravuh1i de a crea o pa.uz:\ în tre grupu l l ui I sus, cu ap o~ rolii şi
cele lalte persona je.
·
7 Matei , VIII 28. Rel:ttare;i evanghe liei este fidel re spe c tată.
8 Pentru ico nog rafi a Sf. Gheorghe, vezi V. G recu, Cărţile de pict1tră, p. 256- 258; L. Reau , /conographie, III, 2, P.air.i.s, 1958, p. 571 - 577.
9 Fre c venţa acestei scene În pi ctura de icoane sa u În cea mur ală se
ex pli.c5 prin caracterul ci simbo lic; Dragonul Învin s întru chipenz5 p ~gÎ
nism ul , ere?Ja, iar tîn ă ra fată, provin,·i;i ca re sub prooec ţia aces tui
fînt a învin s erezia. (MetzuJesou, Sf. Gheorghe, „Mitrop ol ia Ba1l::ttului ",
nr. 1- 3, 1965, p. 136 ş i 144 ).
10 Sem n a1l ăm
o surprinz ăto uc ;ipropiere, ca re s-a r putea explica
prin in spirarea dintr-o sursă com ună , Între ci ohul vieţii Sf. Gheorghe,
î nfăţiş a t pe verso-ul ferecăturii me~terulu i Geo rg Ma y II fă c ută pentru
bi·ser.ica Sf. G heorghe ce l Nou, din Bu c ur eşt i probabil către anul 1690,
ş i p ictur a lui Consoa1ltinoo (Corin.a Nicole ·@ , Argintă ria laică şi religioasă în ţările române (sec. XIV- XIX) , B11 m1re ş ti , 1968, p. 310,
f ig. 250).
11 S. Dufrenne, Les programmes ico11ographiques des f:glises byzantines de Mistra, P;i1is, 1970, p. 5. L;i bise ri,ca Sf. DumiLru d in Mistra,
În nav·e·le l:i.ternle sînt zugrăvite minun.ile, apoi ciclul prescu rtat al vieţii Mariei ş i v.ieţile Sfinţi~or Ne sto,r şi D1Lmiitru . In Ilartex ul biser·icii
J\phendiko (13 11) a.par nlllmai Minuni.le.
6

1 Restaur:uea pict11 rii , aproape '. 11 Întregime î nc h eiată în pronaos,
a fo·~t ex ec.uDată de \t udenrii Seqiei de a,rLă 111 o nt1meOJD:ltl ă -re Laur:ire a
Jn 3timuoulu i de arce pJ astice „N iK: ofae Gr i .go~esc u" d in B LLcmeşti, >Ub co nduce rea şi În·drum a rea ·:tsi1ste nuului 1mive1rsi,ror Ni.c obe Sav~.
2 J. D. Şre.fănesc u , L'eglise Doamnei a Buca rest, „B.C.M.I." , XXXVI ,
1943 , p. 7-35; I. Mih:iiJ, Pi ctura b i >e r ~c ii din Săc u ie ni-Dum b o vip ,
„B. C. M .I. ", XIX, 1926, p. 154- 166; T. Voin escu, Note arnpra curţii şi
bisericii di11 Băjeşci , „S.C.I.A." , IV, 1957, p . 75 - 108; Idem, Pîrvu Mu lii.
Mer id ia ne, Bu c ur eşti, 1.968; C. Vill at, Biserica
rel'ZttlesC/t din satul Rebegeşti , „S.C. I.A .", nr. 2, 1958 p. 51 - 72; Idem, Lornl bisericii di11
Roata Că l:1t111t î11 istoria artei cli11 { ara R omâ neas că, „S.C.I.A.", seri.a
Artă p l :t~ti c ă , XV, 1968, nr. 2, p. 191 - 212; Id em, Ansamblurile de
pictură de la 111ă11ăsti rea · Plă t ă reşti şi biserica din Dobre11i. „B.M.I ." ;
nr. 3, 1971, p. 95- 11 0; Idem, Tradiţie şi inovaţie în iconogra fia. picWrii T11rii R omâneşti cli11 epocii lu.i Ma tei Basarab, „S.C.I.A..", nr. z,
J 973, p. 273 ş i urmă'LO arele; V. Brătu le 5c u , M ănăst irea
Palav ragi.
„ B.C.M .I." , XXXIIT , 1940, p. 5- 34.
3 Prima sce n ă re spectă indic:l\i ile .Erminiei (V. Gre ou, Că rţi de picl'lt ră, bisericească şi hir.alllină, 1936, Cern ăuţi, p. 155 ), pri n pk1 sarea !u·i PNru Î'l1 p1areJe :ipo~t0i!~11'. ui Io.a.n ş i prin fopw l că, În mod
e xcepţi on1a.J , Pe.trn 111u repetă geswl lujl l&us. C e:i de-a dornt s cenă înfă
ţi şea z~ pe I t~ rn . c~i patn~ :l~O·s t~li, ntr- un peisaj , î n. fora. c~nor~ s :ă
o fata dezgo ltta p1n;i la talie, iar 111 p:nele e1 o femeie nu1 111 v 1r.sta.
Scena ar putea fi vindeo:irea fiicei Gan1la.nee1Kei , de ş i nu :tpar detai!iiJe
o b.iş nu i t e: un dra.c ie ş ind din g ur;i fetei sau reprezentarea mamei cu un
cîine (V. Grecu, op. cit„ p. 159, L. Reau , lco11ographie ele l'art chretien ,
Par.îs, 195 7, II, 2, p. 382).
V
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Fig. 2. Vindecarea fii cei Ca,nancen cei (pereLc \ ud).

Fig. I. Vi ndecarea soacrei lui Petru (perete sud).

Fi g. 3. Înmulţi rea pîinLlo r (perete vest).

Marea popu laritare de care s-a bucurar aast

Prezenţa

fînr, dato-

pectu l faţă de vechile ca noane 14 .
In rest, program ul iconografi c este cel obişnuit ş i foarte
asemă n ă tor cu cel a l an amb lurilor ele pictură anterioare
bi sericii Doamnei (1683), cum sînt cele de la bi serica de
curte din mîjeşt i (m ijlo cul secolu lui), sau de la bi se ri ca din
Roata Că tunu (1672) 15.
aosul, de plan dreptunghiular, nu e deo sebeşte s.ubs tanţial , ca dis tribuţie a cenelor, de bi ser icil e de tip tnconic, ca re benefi ciază în plu s de s upr:i.feţele rezerva te ab sidelor b tera le.
Conform unei tradiţii posticonocl:i.stc, Împămînrenită apoi
în epoca paleologă şi cont inu ată pînă În seco lul al XVI-iea
la Athos, pe pereţii acestei Încăperi e de s făşoa ră ciclul Marilor ă rb ă tori şi cel al Patimilor16. Prin reducerea programului iconografic la aceste d ouă cicluri , an amb lul bucu reştean se r ataşază mai mult bi erici lor anterioare, apaqinînel ep cii lui Matei Ba arab şi cele i imediat urm ătoare ei,
cum ar fi B ă jeşti, Săcuiani (1667), Rebegeşti (1669), Roata
Cătun u (1672); de acestea se aprop ie şi ca di mens iuni - cleo-

fost Închinate.
Prezenţa acestei legende pe pere~ii ctitor iei ca ntacu z in c
se exp li că prin preferinţa p icrurii primei jum ă tăţi a seco lului
al XVII- lea de a deco r:i. pronaosuril e cu legende de s finţi
mil itari, ca aluzie la sperata eliberare :i.rmată de sub turci 12 •
A r mai putea exista o explic:i.ţie În relaţie mai directă cu
soarta famil iei Cantacuzino, urm ă rită deopotriv ă de admiraţia şi in vidia boieri lor şi a Portii. Poate a legerea Sf. G heorantaghe, mort prin deca pitare semn ifio:i., pentru Şe rban
cuzino, moartea simibră a ilu strului său tată, postelnicul
Con stantin Cant:i.cuzino, uci s mişeleşte la Snagov.

,,

Întrucît pro_gramul iconografic al picturii un ei bi serici
co nstituie o unitate coerentă vom reveni puţin În cele
cc urmează asupra iconografiei Întregii bi crici, pentru a pu te::t caracteriza mai b ine notele pecificc ale pi cturii pronao sului.
Pe pereţii abside i a l rarului se des făşoară sce ne din legenda vieţ ii Marie i, un loc ce ntral avî ndu-1 cena prezen tării Mar iei b templu. Acelaşi ciclu reapare În altaru l bi sericii mari a mănăstir ii Hu rez, zug r ăv it de
onstant inos 13 .
C. Şerban, Co 11stanti11 8riî11cov ea11u, Ed.
ş i urm ă toarele.
13 Exprimăm de la înce put rezerva faţă de
pentru că nu am di pus de lu c r ă ri monografice
12

acestui ciclu cu ca racter narativ, în a ltar, este foarte

semnif i cativă pentru aceas tă fază tî rzic a picturii postbizan tine, în care plăcerea ele a povesti este mai marc decît re . -

rată probab il dublei lui ca li tă ţi de sfînt militar şi de patron
al agricu ltu rii, e refle ctă la noi în frecvenţa utili ză rii nu me lui şi în num ărul re l:.uiv mare de l ăcaş u ri de cult ce i-au

14 La bise ri ca măn ăs tir,ii Govora, ciotul v1 e\11 Mariei apare pe peretele de nord al pronao~ ului, regăs it ş i la Filipe ş tii de Pădure, pe perete le sudic a l aceleiaşi î n c ăperi.
n clement co mun, rci ntrodu 5 în iconogr:i.fir.t picuurii Ţă rii Rom â neşti poate de Co nstain tinos, este scena cu
corLul m ărru.riei - prezentă atît la biserica D oamnei, c: t ş i h Govora.
15 T. V oiin escu, BZijeşti, p. 103;
. Pilht, Roata Căt1mu, p. 204; I.D.
. tefăne ,c u , L'eglise . . .. p. 8.
16 Miller, Recherches srer l'iconographie de l'evangilc, Paris, 1960,
p. 16- 31;
. Cabasilas, Tilwirea Sfintei litttrghii, Bucureş ti, 1946,
p. 26, 79- 80.

tineretlL]ui, Buc. 1969,

p. 14

exaocitatca an:i.logiilo r,
cu material ilustrativ
bog.at ş i nici nu :un putut verifica pe teren decît o parte din ipotezele
pe care le ava n s~m.

34

https://biblioteca-digitala.ro

f ig. 4. Cele trni ispitir,i ale lui Isus (perete nord) .

Fig. 5. P arabola

~~ bincl u -se parţ i a l de
rate şco lii de H urez

cele lalte an sambluri de pictura datoîn majoritate cu un program iconografic mai bogat, in cluzînd, În traveea de ap us a naosului,
CÎteva momente din faptele lui Isus. O astfel de s itu aţ i e
apare la bi serica marc a m ă n ă s tirii H urez şi la Polovragi, la
Govora programul fiind îmbogă ţ. it de legenda vieţ ii Mariei
z ugrăviră parţial În naos. N um a i la paraclisul şi bolniţa de
la Hurez - biseri ci cu o s in g ură încăpere - cicl ul minuni lor este amp lu reprezentat. Acel a ş i cicl u poate fi regăs i t În
nao sul bisericii din Rîrnnicu Sărat, z u grăvită de P â rvu M utu .
Iconografia pronaosului credem c ă trebuie judecată împre u n ă cu cea a prid vo rului , deoarece generalizarea lui în a
doua jum ă tate a eco lului al XVII-iea oft:rea un p aţiu sup limentiar pe care s-a u mutat o part:: a 'ciclnr il'°'r 'ce erau z,ug răvite pînă aw nci în pronao s.
Sinoadele ernmenice, care Începîncl cu bi serica m:.rre a
măn ăsti1 rii Cozia (sec. XIV) sînt z ugrăvite în prnnao s,
cu puţine excepţii , cum ar fi pronaosul bisericii F ili peşti i ele
P ă dure , trec În p ridvor.
Si1; axantl şi l mmd Acatist, temele ce le mai frecvente în
pronaos uril e biser ici lor din sec. XVI ş i XVII (Arnota, Dobreni, Băjeşti) 17 , reapar în an samb luril e brâ ncoveneşti: bi seri ca ma·n ă.s t i rii P.oilovnag.i ş i biserica ma1J1a sti1rii Hu:rez (ai,ci
sin axaru l ifiind complet); bi seri,c a măn ăstir ii Govo ra, în care
Vi ~ .

6. l'e meia

a dult er ă

j udeicăto mltti ned rept (perete no rd ).

La an samblu ri mai tîrz ii, precum biseri ca F unclenii D oamnei (1699), ciclurile hagiografice - viaţa Sf. Gheorghe şi a
lui E ftimie cel Mare - trec şi ele în pridvor 19.
]itclecata de apoi, tem ă rară în picwra pronaosului ş i în tî lni tă n umai la B ă jeşti , devine la
s fîrşitul
secolului al
XVII-iea tema preferată a pi cturii pr idvoru lui , un rol im portant În Împ ă mîntenirea ei În Ţara Rom â neas c ă revenindu-i lui Pîrvu M utu , ucenicit În M oldova.
Z u grăvirea cicl ului
Mi.nuni lor în pronaosul bi seri cii
Doamne i nu este o excepţie, acelaşi ciclu, chi ar clacă mult
red us, poate fi văzut şi În pronaosul biser icii clin Pla tă reşti
ş i În cel al bi seri cii clin Fi l ipeştii ele Pădure.
În pictura b i zant i n ă, cicl urile considerate de imp ortanţa
majoră erau Patimile, Marile să rb ă tori ş i uneori Copilă
ria. Minunile au fo st socotite, Împre ună cu vieţi l e s finţilor,
terne de importanţă secundar ă . De aceea primele cicl uri erau
grupate În jurul turlei Pantocratoru lui şi în nava centrală,
iar Minunile apăreau În navele laterale sau chiar În nartex20.
î.n pictura fe ud a l ă din Ţar a Rom â nească ş i clin Moldova,
cel mai ade sea lip seş te ciclul M inunil or, dar În epoca În care
~e picta bi serica Doamnei, la biserici le mai mari cantacuzine
(Rîrnnicu Sărat) Minunile reapar în naos.
Zugravii Constantino şi Ioan, Într-o perioad ă În care

(perete es t) .

Fig. 7.

Vind ~care a

gîrbo virei (peretie est).

Întîlnim o redactare s intetică a ernnif i caţii l or Imnului Acati st În cele patru timp ane el e sub calotă - , form ulă
i conografică prezentă şi la paradi ul de la Mogoşoai a .
Dar cele d o u ă terne sînt uneori înloc uite de cicluri hagiolegend a Sf.
grafice : la biserica Doamnei şi Topo lniţa Gheorghe, la Săcuiani - vi aţa Sf. Nico lae, la Plătăreşti v i aţa Sf. Mercurie1B.

pictorii de biserici transferă terne iconografice în pridvor
pcn tru cristalizarea unei iconografii a aces tei noi încă peri,
proced ează similar cleplasînd Minunile în pronaos. Soluţia
este in s oli-ră , dair c'0nforrnă ieu spi,r~nul 'e pocii. în prog.ramul
iconografic al picwrii din secolul al XVII-iea se ob serv ă
o oarecare fixitate a programului din altar şi clin nao s, în
timp ce pentru pictura pronaosului se recurge la so lu ţ ii va-

C. L. Dumitrescu, Programe iconografice 1n pronaosrtl bisericilor
din Ţara Româ neas că, În secollil al XVI-Zea., „SCIA" ,

19 C. P opa, D. Năs~ase, Biserica Fundenii Doamnei, Bu c ure ş ti, 1969,
fig. 22, 23, 24. Rem arcă m evidentele simililitudini în redact:ire::t ciclului
vi<: ţ·i i Sf. G heorghe 'La cc~e dou ă ctimrii caruaacu ziin.e.
20 C. MiJlet, op. cit„ p. 16, 31; S. Dufrenne, Programmes . ... . ,
p. 9-10.

17

de

mănăsti re

nr. 2, 1973.
18 I. Mihail], Să ette ni, p. 154 şi ur.mătoarek ; C. Pill at,
Dobre ni, „B.M.T. ", nr. 3, 1971, p. 101 - 102.

Plă tăre şti

şi
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riate, asoc ierile de cicluri deo.sebindu -se de la un an samblu
1a altul În funqie de des tinaţia bi seri cii şi de dimen siu ni le ei.
Biser ica D oamnei , avînd z u grăvite M inuni le şi v i aţa Sf.
G heo rghe pe pereţ ii pronaosului, Judecata de apoi şi Sin oadele ecumenice în prid vor se înscrie În evo luţi a general ă a
picturii secolului a l XVII-lea din Ta ra Rom â ne ască, prezentînd Înrudiri cu an sambl uril e anter ioare şi cu cele ce i-a u
urmat.

În partea a d oua a lu c r ă rii intenţionăm să facem o î ncerca re de a nali ză s t ili s t i că î n specia l pe marg in ea urm ă
toarel or prob leme: rep a rti zarea scenelo r, co mp oz i ţi a, de sen ul, culoa rea, mijloacele de repreze ntare a spaţiului şi figurarea perso naje lor. Am consid erat util ă urm ă rirea acestora în
speranţa că vom p utea d e lu ş i , ca urmare a unor observaţii
„co ncentrate", moda litatea mijloacelo r de expresie ale pi cturii aces tui an samb lu , ş i contura individu alitatea ei.
Înce rcarea noas tră n-a di spu s În totdeaun a de un material
co mparativ ce a r fi du la o selectare mai ri g ur oasă a p a rticularului de gene ral, În cadrul an samblului studi at, iar metoda de cerce ta re - ob ervaţia - impli că oricînd un coefic ient de aprox i maţie. C hiar dacă valabili ta tea acestei ana lize st ili sti ce este rel at i vă, ea p oate servi celor ce se oc up ă
de pi ctura secol ului al XVII -iea, pentru
individualizarea,
pr in dife renţiere , a altor ansamblu ri de pictură cerce tate pîn ă
ac um ma i ales din punct de ve dere iconografic.
R eparti za rea sce nelor. Pe reţ ii pronao ului oferă patru
up rafcte dreptunghiulare deli m itate în partea s uperi oară de
tra eu l semic ircula r a l arcuri lor pe ca re se sprij in ă calota şi
eqiona te pe pereţi i de nord ş i ele sud , d e cîte o fereastră .
Pictura e d e s făşoară În trei registre, delimita te de benzi
orizonta le roş ii cu marginea a lb ă, iar fiecare registru este
Împ ărţ i t În panou ri de ac elea ş i benz i roşii , vertica le. Se cons tată
cores p on d e nţă î n di spunerea scenelor pe pereţ ii
de
nord ş i de sud : cîte d o u ă scene În primele d o u ă registre ş i
CÎte cinci În registrul al treilea. Pe peretele de est apar rot
d o u ă cene În registrul prim, d a r cin ci În al d oil ea. P eretele
vesti c, d ominat de scena î nmul ţ irii pî inilor din timp an , este
deco rat n 1 ci.nci, r espect.iv şa s e s.ce ne, în regi s1t rde urmă
toa re.
În general , liniil e verticale ce împart regi strele În panouri nu se co ntinu ă de la un nivel la altul , evitînd u-se o
s truc tur ă rigid ă, m o noto n ă; la fel, fere trele march ează o
pauză pe per e ţii de nord şi sud iar num ă rul de scene este
diferit de la un registru la altul.
Scenele de timp ane e inte grează s upr afeţei pe care o
d eco rează: peisajul se d es făşoară în linii curbe, ce reiau traseul arcului; traseul angular al arhitecturii este atenuat în
general d e draperiile prinse pe arhitectur i, iar comp oz iţi a se
de s făşoar ă pe o ob li că co arda arcului de cerc al pe retelui21 .
De făş ur area scenelor nu este s u bor d ona tă un ei idei, unei
ordini interioare severe, de aceea cînd este p os ibil sînt grupate al ă turi sce ne simil are ca peisaj ş i co mpoziţie (Feme ia
adulteră şi cea gî rb ov ită sau V indecarea de ologi ş i a
celor s tăpîniţi d e diavoli). A lteor i se î n şiruie scenel e conform
logicii un ei simetrii decorative: p e registrul secund al peretelui de ve t, cele trei scene centrale ce se de s făşoară În peisaj, înca drate de dou ă scene ce se petrec Înt r-un cadru arhitectural.
Pentru de spă rţire a n etă a scenelor din registrele I ş i II,
de o p arte şi de alta a benzii roşii verticale, ce separă p anraur iJ.e, 111.u <aipa.r.e n:iiciodată arne.aşi c ul oa re, poarte penrnu ia
face vizibil faptul că nu este vorba de momente succes iv e
ale acelei aş i Î ntîm pl ăr i.
în cadrul registrului al III-iea, rezer vat vieţii Sf. G heorghe, z ugravu l se supune unei ordini ap roap e obliga tor ii a
ucces iunii momentelor, deci nu mai întîlnim o rîndui re pe
criterii deco rative, a registrului; excepţie face peretele d e

Fig. 7 bi s. D~t:iliu fig. 7.

ra sa nt unde sînt f i g ur aţi prooroc i care conve rg spre axul
peretelui , ordonînd as tfel pi ctura prona osului faţă de ax ul
bi sericii.
Compoziţia. Pictura bi za ntin ă ş i cea po st bi za ntin ă tî rz i ~
se remar că prin sobrietate ş i claritate, ca li tăţ i datorate în
bună parte compoziţiil or şi unor a tribute strîns legate de
caracterul prevalent didactic al picturii bizantine, care este
În primul rînd „o biblie pentru neşt iuto rii de ca rte " ş i nu mai În al doilea rînd o modalitate d e decorare. Poate că
fi xismu l ico nograf:c şi compoziţion al se ex pli că, În mare
măs ură, prin inten ţi a de a face recogn oscibil ă aceea ş i imagine i.n.di.f.eirernt un de a1r 1apărea ea, În p.i1c mr ă, br ode rii , a.rgin1

tă ri e .

în cazul picturii din bi serica Doamnei, se co n s tată pregnant preo cuparea p entru monumental, î n slujba acesteia utilizîn du-se arhitec tura ş i p eisaj ul de fon d ca re nu mai sînt
decoruri scenografice convenţio nale ; - se urm ă reşte ca acestea să a ib ă o materialitate iar raportul Între figura um a n ă
ş i decor să fie mai aprioa.p e d e .cel firesc ni c i o dată perso naje1,e nu s-îm ma·i înake ded •t u şi1e desenate, chi a.T d(,!Jcă,
În mod curent, fere strele sînt sub nivelul um ă rului personajelor.
Comp arînd pictura lui Constantinos şi Ioan cu ansamblurile de la Plă tă re ş ti sau Dobreni, vom constata u şor că
acel „horror vac ui ", prezent la Pl ă tăreşti , care du ce la umplerea inutil ă a Întregului panou cu munţi, arhitecmri ş i
perso naje , au la subdimen sionarea arhitecturilor la Dobreni,
du ce pe de o pairt·e l.a o foairte ~ăira·că şi nie.co nv.in1gătoa re ooges tie de sp aţiu, dar , mai ale s, la o lip să de monumentali tate, imaginile p ă rînd a fi ilu s traţii la o carte.
Fi1gillir.il1e de la bi·sesica D01amnei par Îna1lte numai raipo;rtate la a rhitec tură ş i În co ntextul co mp oz iţiil or aerate prezente aici, raportul dintre dimensiunile capului ş i cele ale
co rpului fiind cele ob i şnuite 1 : 9 sau 1 : 8. Se pot di stinge
d o u ă tipuri de comp oziţi e : cel realizat prin rep artizarea de
1

21 Aceste rezolvări le ~nnîilnim re spec t.iv pc fiec:lrc di.n cele tre i
scene: !1111111.lţitea pâinilor, Femeia adu.li.eră, Cele trei tentaţii .

36

https://biblioteca-digitala.ro

a ici, un eori p a rtea central ă este lib eră, a l tcori oc up ată ele
un per sonaj au de o arhitec tur ă . Cî te o d a tă linia o bli că co?oa: ă, dup ă Î ntîlnire~ cu cea o pu să ei ş i ajunge la p crso naJUl imp ortanr al scen ei, C hri t sa u Sf. Gheorghe .
. Co 1::p oziţiil ~ pe .o blic~ sîn :_ mai libere, grija p entru echilibru f11nd mai puţm evidenta. Exe mple de acest fel ofe r ă
cene le M oartea Î mp ă răte se i A lexa ndra C hemarea apo stolilor şi altele.
'
?:.in u1:n.1 arc co~1 s ta~ă111 o ~onsecv enră grijă p en Lru co111p_oz 1ţ11 echilibrate, .111 ch1 . e, reali zate prin îmb in area pei saj ului
ş 1 personaJelor, evnînd u-se simetria ri g id ă, so lu ţia s tereo tip ă .
Impresia de ansamblu a imaginilor, rez ulta t al m odului
de. fi gurare a spaţiLilui şi a m i şcă rii aşa cum vom ară t a ulterior, precum şi rclon ă rii co mpo z iţi o na l e , co nferă cara cterul monumental, im ag inil e aerate prin fire eul suger at ducîndu -ne CU vgÎ ndL~l l ~ yic tu~· a R_enaş terii tit~purii, ca re În cerca sa clep aşeasca b1d1men 1onal1 smul romani şi go ti c timpu riu .
. J?esenul. De enul. constituie un clement ese nţi al de lim ba) 111 cadru_l }Cestui ansamblu dar , de ş i pr in el se r eali zează
c ~.ema graf 1ca a. tuturor scenelor, ci nu ap are v izibil , ca un
m1Jloc de expresie independ ent, datorită î mbină rii lin iei cu
culoa rea.
De cnul con tu rează putern ic elementele d e a rhitec tură ş i
ci~ pei saj, ace~ te reţel e de linii dîn d ş i sugesti a ele s p aţi u.
L1111 ~ d e~enului este e s tompată, uneo ri prin topirea ei î n fondul 111 ch1 s a ~ scenelor s.a u, În caz ul peisaju lui, prin alătura 
rea de . benzi de aceeaşi cul oare cu ea, da r cu alt grad de
a turaţie.
Linia prec i să, dreaptă, cu reperă ri par alele, se fo lo c te
pe~1triU. i~~d a ~·ea arh i.tec·t~1~~i . Peisajul „ de colin e" e te realizat
1?!·111 lmu s 111~ 0.a s.e , evmndu - e traseele paralele ca re ar fi
J ac u~ P.rea v 1z1bil p rocedeul d e sugerare co nve nţi ona l ă a

Fig. 8. Vindecare:t de ciungi şi o.Iogi (perete sud).

paţ 1ulm.

Desen ul pri.n c ntu: . ~e regăseş te la figurarea personajelor cu pred ommarea lmulor curbe , continue menite să red~a .vo lumele. VLini~le oblice au rr.aseclc u nghi~ilare ale drapaJL1lu1. sugc.reaza mişca rea personaJelor sa u deplasarea lor î n
spaţiu , pnn fluturarea draperiei. A tfel se realizează un anu me r~tm ce lea gă sce~1ele Între ele, invirîndu- l pe privitor să
trcac~ de la o scena la a lta pentru a urm ă ri între aga legc nd~. Sub ace.st aspc.ct, de enul se rveşte din plin ca racterul
narativ al co nţ1nurulw.
Corp uril e nud e sînt reprezentare numai cu linii de traseu curb şi foarte uşor sinuos, evirînd u-se liniile paralele sau
cl.rept<:; ce ar fi .schematizat în plu s redarea şi aşa convenţJOnala a co rpului um an .
. u aj utor.u l unui desen fin, asemenea unei scriituri ce
~m1111teşte de 1icoanele v•remij, e rea: J.i zează deoo,rul .oostumelor
ş 1 al elementelor de vegetaţ ie care deşi stilizate deco rari· v
a d uc o nora 111 p 1us ll1 redarea peisaj ului.
I n concluzie, putem con ta ta că desenul mijloc de
e;;~re s ie prin cipal În pi ctura mediev ală rom ânească apare
a1c1 ~ a .un eleme1:n subordonat ş i integrat culorii, fapt ce
contn?L11e ) ~ re ali za re ~ _un _:i r , imagin_i mai puţin co nvenţio
nale, 1111ag1111 ce bcnef1cia za 111 specia l de armo fera crea ră
de comb inaţiile cromatice.
Cul?area. Gama cromatică se co mpune din roşu, galben,
brun, v10let- brun, verde şi negru alb ă trui. Această gamă aparent restrîn să se îmbogăţeşte cu tonuri derivate din amestecuri cu alb şi negru . Singurele culori saturate sînt ro şul şi
ver dele. Domi_nanta .cromat i că a Întregului este cald ă, petel e
de roş u folo site 111a1 ale s pentru prim plan funcţionînd ca
un co ncentrat de culoare cald ă.
Putem co nstata utili zarea frecve ntă a co ntra tului caldr~c e şi ~ celui complementar, acestor tipuri de contraste adaugwdu..J1-1se ca procede:u isecul!lida:r co ntr.ais.t u'l 1ca!Îltativ. Contrai nu1l ca1d-r.ece es•oe cel d omillnant ·Ş i 1sc stahi~eştJe înrr.e fon dalu I: .ne~ru .alb~is trni ;ce "~'c e,şte .arhite.oru1-.i·t e g,r i 1din planul 11ncc:I1ar. urmator şi arhnectunle sau munţii coloraţi în
ga l?evn ş 1 v 1o ler~brun , . din planurile din faţă . Suprafaţa acoperita de culorile reci este mult mai mică decît cea rezervată„ ce ln r calde, asitf,el r·e a1
li zî'!lld u-se domi,n1a:nlla cromavi1că ,
ca ld a, ~ an amblului. C ulorile nefiind saturate, galbenul este
rupt, v10lerul amestecat cu brun, contrastul este astfel are-

fig. 9. Vin dec:t re:t celor d i 5ra:Jî ni\i de t.l i:tvo'.i (pe rete suci).

a rhitecturi ş i per onaje În cantităţi aproape egale, de
parte
·ş i de alta a unei axe centra le, im ai;in a re, a
enei ş i tipul
de co mpoziţie axat pe o linie ob li că , figurile ş i arhircctu rile plasîndu- se de o parte ş i el e alta a ci.
Primul tip c un oaşte în mod fire c mai multe variante:
a) compoziţii pe o ri zonta l ă care o feră s uprafeţe colorate, precis delimitate, se rvind drept fundal pentru gr upu rile de personaje , uneori cu un acce nt central marca t de un
perso naj sau ele o arhite ctură, dar mai des, de o pau ză în
oenrruJ 'OOmpoziţiei. De obi,oei e te I su s .în faţa 'sau în aip1,opierea unei arhitecturi mai înalte , În spatele lui aposto lii ;
urmează În centru o pauză ş i apoi grupul fari seil or, marcaţi ş i ei Întotdeauna de arhitectură. Un exemplu co ncludent, pentru acest tip de co mpoziţie, o feră scena cu Plata
biruh1i22. Cînd echilibrul nu se as i gură prin gruparea personajelor, pictorul Înm ulţe şte elementele de arhitectură sau mobil:er 1aşa wm se înoîmp lă în sioena cu Judec ăr o.rul nedrept ;
b) co mpoziţii pe ve rtica lă În cenc ca Sam ariteanca, LeproHtl, la ca re fondul de arhitec tură este mai simplu pentru a păs tra o compoziţie clară, aerată . Acea stă variantă
apa re şi la scenele cu Sf. Gheo rghe bînd otravă sau vindedn d boul pl1nga.nrhLi;
c) compoziţii cu arhitectur ă ş i peisaj23 (cei s tăpîniţi de
diav ol, Vi ndecarea de ologi, Gîrboviţa) În care se folo sesc
ob li cele peisajului ca linii indicatoare ale zonei de aq.iune.
Echilibrul se realizează ş i aici prin ma sele peisajului şi arhioectlllrii, .cru pLa1sarea olbiişnui·r ă a lui I sus În dreiapta scenrei;
d) o variantă curentă de compoziţie, destul de s implă,
prez.e ntă pretut~ndeni în pictura mediev al ă e cea utilizată
la scenele cu peisa j: două trasee oblice co boară spre centrul
imag'.inii, înoreră indu - se. „Un mun'IJe" 1rnn1s6tui c fondul pă:rţii
drepte a scenei, c elălalt al p ă rţii stîngi. Variante ex i s tă şi

V

22 /\.\11e s: en c 5Î n.1: Pilc/a judcei"i tomlni 11cdre/J/, Fe111eit1 t1dulr a ii, Jl/u11gt1re1 1 11eg1tstorilor din tc.'11f'l1t.
23 Jt.te11 J., K1t11st der Farbe , R:tven ,burg, 1966/ 1967 , p. 35 , 64, 78, 97.
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:tm:t riLe:tnca la fîmînă (perete vest).

rig . 11. Isus predi.cînd :tp ostoli'lor (pe rete vest).

Fig. 12. Vindccare:t p:tr.aliLicuilui (pe rele vesL).

Fig. 13. Opri.ren fu.rtunii (perete VC5t).

Fig. 10.

pot di stinge dou ă variante: cea În care apar verde-o li v- roşu
(registrul Sf. Gheorghe) şi cca cu roşu-verde deschi s, rupt cu
alb, În regi strele uperioare. Gradu I in egal de sa turaţie a
verdelui, alături de puritatea roşului duce la un contrast
inegal În care verdele ocupă locul secund.
Variaţia tonală pe baZ>.:1. diferenţelor de s aturaţie este utili zată mai ales la roşu (fiind ingura culoare saturata) 1
apoi la gri-albăs trui, v iolet-brun, galben-ocru, deci pentru sugerarea adîncimii În scenele cu peisaj ş i pentru redarea pia ticitaţii corpurilor. Gama cromatică relativ restrîn să se îmbogăţeşte prin acest procedeu, realizîndu - e a tfel o notă de
pitoresc, iar imaginile, prin coloritul divers, devin mai accesibile şi mai convi ngătoa re, caracterul conventional al figu rării fiind adesea mascat de haina culorilor.
În locul unui limbaj cu sens simbolic al culorilor, întîl
nim, În cazul personajelor principale: I sus, Apostolii , Sf.

nuat. Aceeaş i al ă turare de cul or i calde ş i reci reapare la
costumele lui I sus şi ale apostolului Ioan, primul cu tuni că
roş ~e . şi ma!nie ~ri- albăs trui, al doilea cu tuni că gr i - albăs
trui ş1 manue roşie .
ontrastul com plementar se realize ază între culorile galben-violet-brun şi roşu-verde. Prima pereche de cul ori constituie un contrast imperfect, violetului-brun i-ar fi core puns
un galben-verde, ori, aici, Întîlnim un galben lipsit de s tră
lucire, rupt, iar adaosul de brun la violet tulbură forţa contrastului, cu aceste culori realizîndu-se o zonă cro mati că inte11mediară, contrib uind substanţial la preciza1rea dominantei
calde. Preponderent folosită la arhitecturi şi peisaj, această
comb inaţie de culori revine la co nunele personajelor, scparînd uiprafeţele saturate de roşu.
Conttaistul cel mai puternic, remarrcat foarte des de toţi
cei ce au descris acest ansamblu, este cel de roşu-verde. Se
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Fig. 14. Învie1·e:i. fuudui

văduvei

(perete

ve ~ L) .

Fig. 17. Chemarea apostolilor Iacob

şi

Ioan, rii lui Zebedeu (pe rete e t) .

ofere privitorului o lume ab tractizată la maximum, profund
diferită de cea În care se trăia. Dacă totuşi, În pictura paleologă tîrzie, schemati mul reprezentă rilor di spare în parte
clceasta se explică prin caracterul prevalent didactic al picturu.
Ne vom limita, în cele ce urmează, să arătam cîteva procedee de figurare a spaţiului în pictura de care ne ocupăm ,
fără a Încerca, deocam dată , raportarea soluţiilor, întîlnite
de noi aici, la problema mai generală, controver s ată dealtfel, .a 1exi sroenţci unui sistem de ·reprezerntare iperspectivivă a
spaţiului li1 pictlura biz1 anttină, în •Cad rul căruia aşa-zi·s a
„perspectivă inversa" pare mai curînd a fi una dintre nu meroasele modalită ţi Întîlnite, decît „s istemul" exclusiv şi
specific, cum multă vreme s-a su sţinut.
Sugestia tridimensionalităţii este realizată la biserica
Doamnei prin felul de reprezentare a arhitecturii ş1 pe1sa-

Gheorghe, repetarea aceloraşi culori, b costum, pentru a- i
face recognoscibili ş i utilizarea, pe fondul general de culori
terne, a singurei culori saturate, roşul cc funcţionează ca
semnal optic. Zugravii folosesc această culoare pentru realizarea compoziţiilor (Paraliticul, Oprirea furtunii), delimitarea lor, mai ales prin draperiile roşii prinse pe acoperiş urile arhitecturilor, ce precizează partea intere santă a scenei, tot roşul indicînd direcţia aqiunii În scena Alungării
negu storilor şi foarte des, ritmînd compoziţiile.
Putem conclude că în ansamblul de pictură studiat, culoarea este unul dintre mijloacele majore de expresie. Zugravii intuind ca lităţile culorilor le folosesc În mod nuanţat în combinaţii ce potenţează sensibil forţa culorilor.
Mijloace de reprezentare a spaţiului. în pictura bizantină
nu s-a urmărit niciodată figurarea unor Întîmplări care să
dea sugestia realităţii pămîntene, dimpotrivă trebuia să se
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jului prin punerea În p ag ina, mi şcarea perso najelor cît ş1
prin culoare.
l. a) Ar hi tectma şi mcibili c,rul nu sîm desenate în ·Co nfo rmitate cu r egulil e unei perspective consecvente , chr se
pot ev idenţi a cî teva ·oluţii predominare :
- la reprezentarea unor volum e cubi ce sa u paralelipiped ice se figurează numai o faţă ob li că ş i , respectÎnd prin cipii le unei picturi explicat ive, cel mai adesea ş i faţa superioară a pieselor de mobilier ş i uneori chi ar şi cca a turnu rilor de la arhitectur i, deşi ele n u a r trebui ă se vadă fiind
mult mai Înalte decî t piesele de mobilier;
- se Întîln esc ş i soluţii mai simple ale acelui aş i principiu de reprezentare a adîncim ii , prin obli citate ş i di toriune, cînd arhitccturi lc Înt desenate cu mu chia spre privitor deci numai cu d o u ă laturi. di storsionate sau cînd sînt
descrise ma i amăn unţit cu fap ce ntral ă şi d o u ă feţe laterale,
oblice, di torsionate2 4 •
b) În ,cazul .rep r ezentării p ei, aje1o:r ou munţ. i şi coline se
foloseşte constant efectul de adîncim e dat de liniile obli ce,
acestea nefiind ni ciod a tă perfect drepte, ci urmî nd un traseu
sinuos. Alteori aceste coo rdonate oblice se co mbin ă cu o reţea de linii orizontale, aproximativ paralele, tot unduite , pe
care sau Înt re care sînt plasa te personajele. In ambele situaţii, fie că este vorba de peisaj cu ar hitectură, fie cu dive rse forme de relief, perso najele ascund p ărţi din fund al,
suger.înd a tfel e x i s tenţa a cel puţin patru ecrane: cel clin
!'aţa personajelor, cel al personajelo r, cel din p atelc lor ş i
ce l al arhitecturii.
2. La pictura de ca re ne oc upă m se co n s tată o ev itare
si temati că a p oz iţiil or frontale , cele mai multe personaje,
fond văz ute din 3/4; la acea stă figurare se Întîln esc numeroase varia nte rezultate din torsiuni diferite ale p ă rţilor
corpului, ca re se a s oc ia ză diferit ele la o c en ă l a a lta .
R eprezenta rea per onajelor În miş că ri complicate ugercază privitornlui exi s tenţa unui minim spaţiu În care acţiunea p oate avea loc.
3. La ace te procedee de co mpoz1t1e ş i stru cturare a sp~
ţiului se adaugă efectele de tridim ensiona litate obt inute pnn
culoare.
a) Pentru p eis1aj se fo lose c În gene t1aJ rn1oir.i1e ga.lben oc ru şi violet- brun:<s, cu preferinţă pentru prima cul oa re în
prim plan , pentru a indi ca partea luminată a sce nei (Vi ndecarea celo r stt'lpîniţi de diavoli, Fala C a11aneeu cei). Pe ace ~ te
uprafeţe, urmînd reţeaua ele linii a dese nului , se . ucced
be nzi el e cul oa re n:o dulară de la tonul închi s, rupt cu negru ,
la ton ul cel mai cleschi , ben z i menite ă sugereze d epărta 
rea de privitor dînd toto da tă acestor form e de reli ef co ns i s tenţ. a material ă . Repetarea ace sLOr ben z i de culoare modulată ca re se re iau , ca o re ţe tă, pe fiecare element al pei sajului pune În ev idenţa, mai mult decî t În scenele cu arhitecturi , caracterul co nv enţ iona l al s u gerăr ii spaţiului.
b) În 1scenele ic u 1a1rhi1te c rură, 1n prim plan , apa1re o fîşie
ver dc~o liv ca're rupt .ou negru pane greo i. Unnează zona
perso n::ijel or pe Întin ·ul că reia e concent r ează cele mai man
s u prafeţe de culoare ro ş ie care Împinge personajele în prim
plan şi Î nvi o rează puţin ve rdel e p ămîntului. In patele personajel o r se de fă·şoară arhi rnc mrile colorate În ga.lbcn-ocru
ş i v iole t- brun , ca re, deşi cul or i calde, fiind rupte nu co ncurează roşul , d ar se detaşează faţa de fondul ele a rhitectură
giri , di,n planu1l ma i depa rtia11:, raot de negntl-albă :>t.1.'ui al
fondului.
Num ă rul ecranelor realizate prin desen s poreşte ensibil
prin fo lo irea cu pricepere a culor ii. Putem conchide că,
printre modalită ţile de reprezentare ale spaţiului , cul or ii îi
revine un rol preponderent, fapt cu atît mai demn de subliniat, cu cî t gama cromat i că este relativ restrîn ă.

foig. 18. Î nvi,c.rea fiicei .Jui hir (pereLe est).
hg. 19. Vindem,rea leproml ui (pe rete e1 t).

2 4 l ţud ol·f Arn ht,i111 , !lrtc e percezione visiv<t, Mil :tno l 962, p. 159;
Pe-ntru probleme genera le vezi ~i P. A. Mid1dis, Esiethiq11e ele l'art b)1z1111ti11. Paris, 1959, p. 179 ş i urm.
25 Face exoepţ i e sce na !nmul\irii pâi nilor und e, d eşi ro l o,eş te acelaşi procedeu, oulo:irea se sc himbă de la o parte l:i al ta a co mp oz iţie i
(ga lben. bru n-violet, verde), 1ndicî ndu-se a,r re! ucce,iu nea 111 0:11ente lor
sce nei.
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Fig. 20.

Reprezentarea personajelor. Ca şi problemele sc hiţate anterior, figurarea personajelor se p oa te rez um a la unele tră
să turi generale a le picturii bizantine.
Tipologia. Perso najde s.e Împart în dou ă categorii. ma1r.i :
cele sacre şi ce le pămîntene, cu subcategorii ce permit evitarea monotoniei.
Prima categ'o1r ie .c up.rinde ,c a personaj e principa<!e pe I su
ş i Sf. Gheorghe şi oa e.ro·i ecu111d:.:uri Apo tol·ii, 'cea de-a doua
pc fari e:, preoţi, împăraţi, bolnavi, că l ăi.
l. F i g ur ă centrală a primelor registre, I sus este plasa t
în dreapta sau În centrul co mpozitiei, fiind singurul care
poartă ncimb .auriu ş i este mereu îmbirăcat În tunica roşie
şi mantie gri-albăstruie. La aceste Însuşiri foarte generale ale
repr eze ntă rii lui Cbrist, trebuie remarcat faptul că deşi ciclu l
Minu111ifor 1co11iţiu1Je sicene foa.r te ia'semănă1no1ar,e, z ugravul a evitat clişeele prin individualizarea miş căr ii acestui personaj.
În toate scenele exceptînd Alungarea negu torilor, atitudinea
lui I us esve calmă şi demnă. Variaţiile de la o scenă la alta
sî nt uneori minime, dar ele exi tă neapărat 26 • Nu se găsesc
pe cele dou ă registre dou ă fi guri identice, iar cele a se m ă nă
toare sînt plasate la di stanţă.

f. Gheo rghe om rînd drago nul

( ;J e~ete

sud).

Sf. Ghe rgbe, individu alizat prin costum şi prin reprezentarea sa ca tînăr ce aminteşte de fig ur ile elenistice (faţă
rotundă, p ăr budat), se înrudeşte cu C hrist prin posturile
calme chiar elegante din scenele de minuni, atitudini ce se
traduc prin mişcări relaxate şi printr-o
expresie
se nină,
demnă, În scenele de martiriu, unde ge tica sa contrastează
cu atitudini le dezordonate şi expresiile aspre ale călăilor.
Apostolii sînt reprezentaţi În majoritavea cazurilor În
grup oompaN, din 1oare e e·viidenţiază n:umai Pietinu şi Ioan,
prin culoarea costu mului şi expresia feţei. C u puţine excepţii, ei au o atitudine ca re reia şi s ubliniază gesturile lui
Cbrist27 .
2. Dintre figurile p ămîntene, remarcabile prin frumu seţea
expresiei Înt fariseii şi preoţii. Figuraţi ca bătrîni, În atitudini calme de spectatori Îngînduraţi , cu expresii mult niai
interiorizate decît cele ale apostolilor, ei apar ca adversari
demni de respect, deloc inferiori ucenicilor lui I sns. Aceste
per onaje sînt drapate În toate scenele În costume somptuoase,
ce co ntrastează cu sobrietatea celor purtate de cei din grupul
lui I sus.
O categorie restrînsă o alcătuiesc împăraţii care apar Înlr-o reprezentare s tereotipă, cu g rij ă spec ial ă pentru În emnele ce explică poziţia lor s ocială.

26 Une le cene 1e deo ebesc m1111a·i prin poziţia mîinilor, alteori pcr1onajul apare În pozi\ie a.plecară din 5old la srltiga ş i r ~ sp ccri v la
dre apta, În alte caz uri co.rpul este tratat identic pîn?\ la talie, dar torsul
este îndrepca.L spire st"nga sau drcilpca. ( hemarea aposlolilor ş i lnvicrect

27 Perru, î.mbr?\cat în tunică violet ş i mantie galbenă, este reprezenoa.t ca <l e obicei cu barbă sc urtă şi p?\r ere\, ias apo 1wlul Ioan , cu
tuni.că albastră ş i mantie r )ie, are figură <le tîn âr cu rap rorundă.

fi11Lui v,i drtvei ).

41

https://biblioteca-digitala.ro

Bolnavii, şi mai ales călăii, se remarcă printr-o gestică
şi prin mişcări dezordonate, ex,pre ie a unor dezarmonii interioare. Cum aminteam, ei constituie un continuu
termen de comparaţie antitetic, alături de care figurile sacre
par şi mai echilibrate, demn e, armonice.
Conform caracterului didactic, descriptiv al picturii, Întîlnim scene În care fiecare personaj reprezintă cîte un moment al de sfăşurării acţiunii2 B. Tot un caracter explicativ îl
au şi gesturile personajelor care se orientează pe oblice ascendel1'te şi des·cendenrve, ce converg &pre rGefftruJ scenei, linii de
acţiune şi uneori chiar coordonate compoziţionale. La aceste
reprezentări convenţionale şi cu scop didactic subliniat, am
adăuga cîteva excepţii ce sînt revelatoare pentru calitatea
meşterului zugrav, care, cunoscînd bine toate sfaturile „.căr
ţilor de pictură", nu se sfia să observe realitatea, pentru a
obţine imagini convingătoare. Astfel de scene, sînt cea a
opririi furtunii şi mai ales Moartea împărătesei Alexandra;
în prima atrage atenţia poziţia relaxată a lui I sus dormind,
iar În a doua modelarea În volume mari a perso najului şi
poziţia uşor înclinată spre umăr a capului şi expresiei feţei
şi mîinilor, exprimîndu-se convingător resemnarea amestecată
cu un regret foarte omenesc, pentru viaţa pe care trebuia
să o părăsească.
Proporţiile . Studiul proporţiilor figurii umane e te una
dintre metodele ce concură la definirea stili stică a artei bizantine de svăluindu-ne În termeni precişi gradul de dependenţă faţă de normele clasice, atît de des amintite, fă r ă să
existe o explicare concretă a modului specific de Încorporare a lor.
Panofsky co n s ideră că ana
bizantină trădeaz ă urme
clasice prin aceea că În elaborarea schemei de construire a
figurii umane pun ctul de plecare este articulaţia organică,
firea scă, logică. Ca şi arta antică, cea bizantină acceptă ideea
c:î p ă rţile corpului sînt solidare unele cu altele. Este însă
În acelaşi timp neclas ică, pentru că deşi figura umană se
cons truieşte tot prin multiplicarea aceleiaşi unităţi faţa această operaţie nu se face În funcţie de nişte raporturi naturale, care duceau în anti.chitare la figurarea unui tip ideal,

ci se face În funcţie de nişte raporturi convenţionale, care
au drept scop realizarea transcendentului29.
Manualul de pictură al lui Dioni sie din [urna prevedea
înălţimea corpului egală cu 9 unităţi faţă; torsul trei unităţi,

amplă

28

Scenrel:e: Stră p1t11gerea Sf. Gheorghe w

rnliţ c,

Omor1rea de

ş.a.m.d.

La pictura de care ne ocupăm Întîlnim la toate personajele30, chiar şi la călăi, raportul de 1/9, modulul fiind faţa,
doair că aibăuîrndu-se de la oanrooul athonit, torsrul e.Srtre ·compus numai din dou ă unită ţi. Acest raport de 1/9 împreună
cu extremităţile de1li1c ate -şi mi.ci ale membranei creează un
efect de monumentalizare, figur.ile apărînd aLungite şi zvehe.
Interesant e te că acest raiport de 1/ 2 Î11t'r·e faţă şi torn îl
Întîlniim În irndicaţiile itali1a nului eruninno Cenni nni la sfîrşitul Trecentoului. Se ştie, că scrireriie lui au .c ircul~t în Biz,an ţ şi 11'U este de a•s·emen.ea ·O 11.0Utaroe farp:tul că [·aportul de
1/ 9 era foarr.ve ră1spîndit În pictura sec. XVII-XVIII {cartea lui Dionisie din Fuma, chiar diacă a folo sit modele anterioare, ~111dU1dea mai ales nonmele atmnci în vigoare, aile pirctur~i) p[·ezentînd •Cel mai aidesea ·tran s formări şi aidaptări31.
Modelarea figurilor. înscriindu-se în şirul de tră să turi deja
amintite, problema realizării volumului corpului uman ne
r elev ă aspe·cte demne de interes. Mijlocul principal de reprezentare r ămîne şi În acest caz desenul , volumele fiind
realizate prin drapajul ce urm ăreş te rotunjimile corpului, cu
atenţia specială pentru tors şi membrele uperioare. Partea
inferioară a corpului este redată În volume mici, ce detaliază p ărţile, mai ales cînd figura este În mişcare, şi în volume mari unitare cînd figurile sînt În atitudini statice (farisei, Împărăteasa Alexandra). În puţinele cazuri, cînd sînt
reprezentate figuri . dezbră,ca te, ele se re marcă prin membrele
foarte s ubţiri, descărnate. Numai la CÎţiva căl ă i, din legenda Sf. Gheorghe, întîlnim un modelaj mai viguros.
Întrucît se figurează prin desen mai ales volumul corpului îmbrăcat, În mod fire sc culoarea constituie un ajutor important a·l desenului.
Modelarea figurilor se realizează prin contra tul dintre
părţile luminoase, de pc frunte şi obraji, realizate în ocru
rupt cu alb şi restul feţei În tonuri mai în tunec<tJte. Drapajul desenat iniţial este subliniat prin linii colorate, culoarea
fiind di s tribuită În benzi de aceeaşi culoare, dar cu un grad
variabil de s aturaţie. De exemplu dacă tunica este roşie,
1

s finţi

martiri.

29 E. Panofsky, L'oeuv re d'art et ses significations, P a ris, Galilimard,
1969, p. 73.
30 Si.ngura exceptie uşor vizibilă o co nrstirnie sce na p:ualiti cului, unde
cei ce poartă parn l Sltlt mult subdiimen s ionaţi, pentrru n nu acoperi g rnpL~l
fa râse ilo r din spate.
3 l E. Panofsky, op. cit„ p. 75. Am mai adăuga că pic tura bizantină îş i d aooreaz ă poaue .u nele Î mprospătări nu excJu siv renaşterilor ilivre şti , prea mult ş i uniJaterarl ami nrite, ci mă ca r În parte unui co ntact ,
chiar da că nu ega.J, co ntinuu, cu Italia.

Fi g. 2.1. Sf. G heo rghe 1n înch isoare (perete sud).

Fig. 22. Străpungere.a cu suliţe (perete sud) .
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f <ig. 23 .

Otr ă vire a

sr. Gheorghe

Fig. 24. Arderea Sfîntllllui În rnp·to.ml de var (peTete vest) .

(perete vest).

tudinea faţă de acest conţin u t exprimat În primul rînd, prin
mijloacele de expresie. Î'n cadrul acestei evoluţii numai În
cazurile În care pictorul a renunţat la un program excesiv
de încă rcat, au mai ales cînd a Înţeles , că , pentru a putea
face văzute cenele de pe pereţi , trebuie să epureze compoziţiile, ă e senţializeze imaginea prin suprimarea
detaliilor ,
pictura a ră mas un decor monumental.
Ansamblul de pictură de care ne-am ocupat poate fi ma i
bine Înţ~le s prin compararea cu alte picturi care-l preced
sau care-1 urmeaza.

conturul ei va fi un roşu rupt cu negru, ton ce va reveni
pentru desenul cutelor adînci, cutele mai mărunte fiind colorate cu un roşu deschis rupt cu alb . Remarcă m ab senţa blicuril or albe, înlocuite aici prin intervenţia liniei colorate.

Ansamblul de

pictură adăpostit

de biserica Doamnei se

cara-c terizează, din punct de vedere iconografic, prin „orto-

V

doxismul" lui, În\elegînd prin aceasta respectarea fide l ă a
principiilor iconografice întîlnite Încă În secolul al XVI-lea
atît în Ţara Rom âneas că cît şi În Moldova, conform că rora
un rol im_portant revine, În naos, ciclurilor Patimilor şi Marilor să rbatori, deci a celor liturgice. Zugravii nu erau pictor i cons·erv.atori, cu vederi îngu ste, ci ştiau să se folos ească de libertăţile pe care şi le permiteau sau li se permiteau zugravilor timpului.
Claritatea alcă tuirii şi redactării programului iconografic
este s u s ţinută de .c alitatea arti s tică a picturii.
Se con s tată , la Întreaga pictură a secolu lui al XVII-lea
din Ţara Romîneas că , o diminuare a monumentalită ţii, fapt
concretizat pretutindeni printr-o creştere în înălţime a registrului inferior În detrimentul celor superioare, cu conţi
nut prevalent narativ. Interesant este faptul că acea s tă tendinţă rnexi s tă cu preocuparea p entru introducerea de noi
cicluri cu caracter narativ sau cu „narativizarea" ciclurilor
o bi şnuite prin sporirea detaliilor.
Ni se pare sim.12.tomatic fapn1l că În cele mai multe ansam bluri de pictura, ce preced epoca brâ ncovenească (Dobreni, Roata-Că tunu, Topolniţa), zugravii nu s-au preocupat ca „povestea" pictată să fie Înţeleasă de privitor. Am
considera acest lucru drept o îndep ă rtare de la canoanele
picturii bizantine, abatere mai importantă decît extinderea
tablourilor votive, care încă din secolul al XVI-lea, În Ţara
Rom ânească , capătă valoarea de portrete votive.
Ceea ce trebuie observat la pictura secolului al XVII-lea
este ruu aruî-r „ conţÎn11]t'ul ei", ciaire esite cel nr.adiţional, cît ati-

Fig. 25. Sf. G heo rghe a,Jungîn d duhur ile rel e din
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t~m ph1

(perete vest).

arhitec turi care Închid forţat un spaţi~1 ex t re m de neconv in gător sugerat, fi gurile sînt prea ma n faţă de arh itecturi
ş i dezarmonios cons truite.
La Plătă r eşti ş i Săcu i eni este o pictură mai b'.ne adaptată
dimcn iu ni l r bi eri cii, sporul de monum entalitate realizîndu- sc printr- un raport, mai aproape de cel real, dintre arhitecturi ş i perso naje ca şi printr-o mai armon i oasă con struire a corpur il or, chi ar ş i atunc i cîncl acea s tă construire
\· izează numai proporţiile nu ş i ca litatea modelajului32.
Dintre ans:imblurile epoc ii l11i Matei Basa ra b, s'. ngurul
care nu se Î1uc rie În a l e dolllă nend in~e ma;Î sus-am inti'ue
- fie de proli fera re a detaliilor în detrimentul monumental ităţ ii, fie de p ăst r a·r e a aceste ia prjn 1con1p oziţ ii ceva inai
b ine construite - este cel a l măn ăs tirii A rn ota a cărei pictură prez intă ce le mai a utentice va lenţe monum entale fiind
de o rema rcabil ă calitate ar ti s ti că . Poate acest ansamb lu
este mai aprop iat de tradiţia secolului al XVI- iea, În varianta Întîln ită În pronao sul d e la T ismana.
Din punct de vedere tili stic, pi ctura lui
onstantinos
ş i Ioan de la b ise rica Doamnei se detaşeaz ă net de an amblurile a nteri oa re, Înr udindu -se num ai prin nivelul său arti tic cu A rn o ta .
A nsarnblmi.I e cu ca re se în1rud eşt<: strîn s sînt cele daitona te
şcolii de la Hurez, pc ca re Constantin os o Înteme i ază la
1694, sub patronajul lui onstan tin Bdncovean u.
Pictura bi er i,c i.i ma,ri a mănă s tiri·i Hurez prezin1tă oele mai
m ulte similitudi n i stihtice cu pictura bi seri cii Doamnei şi
ni s_ par a fi sin gurele în care co ntribuţia lui Constantin os
e te i n di sc u tabi l ă, ceea ce o con firm ă În eş i in sc ripţiil e picta te, p ăs tra te în ce le două bi serici33.
Pe b:tza un o r obse r vaţ ii făc ute la o b un ă p :ute din ansa mblurile de pi c tură realizate de şcoa l a de la Hurez, ne-am

l'ig. 26 . Moartea Îmipa r5tesei Alexandra (perele nord).

La Dobreni, Roata-Că tunu ş i Topo l niţ a ne înrîlnim cu
z ugravi nepreocupaţi sau n e iniţi aţ i În rea li zarea unor imagini cu carac ter monumental: panourile sînt „în neca te " de

32

cate

~i
33

Obscrva\ii lc ne apm\i n, ele ;m fost
panial direct pe m numente .
T. V o inc~cu, /!1t1'ez , p. 574.

făc ute

pe ilusLra\ii le publi-

l'ig. 27. Vindecarea soacrei lui Petru -
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detaliu, Înainte

exprima rezerva faţ ă de p ă rerea lui V. Brătule sc u3 1 care,
numai pc baza i n s cr ipţii~ or îl consideră pe onstantino autor a pt ans::i. mbluri de p i ct ură, caracteris ti cile de stil ale
an sa mbluril or am intite f ii nd profu'ld diferite ele :: le prezentate la bi seri ca Doamnei ş i la H urez.
în tadiu l actua l de ce rcetare a activ i tă \ ii şco l ii de p 1 ~ 
tură ele la Hurez35 se pot trag:: concluzi i mai a les cu privi re la programu l icon ografic, acest p rogram fi !ncl ma i asemănător la b iseri cil e cu aceeaş i de s tinaţi e.
Aşa cum s-a ma i p us, stilul şcolii de la Hurez nu se
i dent ifi că cu ce l al p icto rului
on stantinos36, ace tuia reven inclu-i mai a les mer iwl de a polar iza for ţel e a rtisti ce. Am
mai adăuga că aerul de fa r.~ il '.c pe ca re-l au an sambluri '.e
pictate de „membr ii" şco lii ele la Hurez nu es te cat ele uni t:nea ti l i s ti că, ci ele re d actăr i simi i arc ale scenelor, care presupun ex i s tenţa uno r că rţi el e pictură puse poate la î ndemîna z ugrav il o r de către onstantinos, precum ş i ce o cromat i că destu l ele co n ecv ent aceeaş i la toate monumentele
34
tudiul cel 111ai a11ănun\.Ît de, pre activitatea acem1i pic tor ap:i..rpne lui V. Br ăni:e~c u , Zngra ;mi Co11sta11ti11os, „.\1itrQpo1ia O:tcniei", an
l.l, nr. I 0- 12, I 96 1, p. 68~ - 698. I 1:t ip. 690 pub: ică În c~ip\ia din
pr scomidi-a bi sericii Doamn ei: ADU-TI i\M J TE DOAMNE, DE Z C RAVIT CONSTA TT
(ÎN G RF CE$TE) MîNA MULT GREŞITU LUI 101\
Z GRAV (I
SLAVON ). Oper:t lui
onstanti ncn ar fi
c o n stituită, dup ă părerea aiuwrnlui , din ur111ăto:uele a nsa111bluri de pi rLură: bi 1e ri ca Doamnei , pri7dvonu'. Biserlicii Din>tr-un le11111, par>:11Cli.s ul mă 11ă ai~ii Hurez, bise ri.ca do ~111ească d in Tf rgovişte, bi serix:a palatului Mo-goşo,aia , bi~c,ri ca nrnre a 111 ă nă ~tiirii Cozi.a , pridvon1l bisericii P o!ovmgi
ş i bi ~ ri oa . f. iVLHia-Petre Boj , d'.n
ra iova.
35 In literamra de s pec~a Vitate
:nt publi ca te foarte pu~ine lticrăr i
mon grafice cu privire la an amb:mile de pi c tură daoorate şcol ii de h
Hure z. (V. Brăotule scu, Mă n ăs tirea l'o/ov ragi) . Lu crările care se ocupă
par\c:tl de pi1ctura brâ n covenca;că s'. nt cele datorate lui I. D . $tefăne cu
- imporLantc nu111a·i pcn oru analiza ico nograf1i d fără să 1i11cl ud ă î nsă
toate monumcnvele ep cii brâ,nc'ovcne.,LÎ. AnD1co1lu! Teodorei Voi.ne ou,
Şcoala de pictură de la / fo„ei, arc un caracter de5'U1d de general, contin ?nd interesa nte sugestiii.
36 T. Vo inesc u, 11ttre7. , p. ')85.

~ i dup ă

picrate de ci37 . Ch iar în stadiul ac tu al a l cercetări l or e
p ate ob;crva diferenţa s ti li sti că d intre decoruri le p ictate,
atrib'l1ue le aş·a-zi sei ~·w li de I-forez.
Revenind la pi ctura b i er icii Doamn_i, precizam că a
fost exec ut ată În 1683-1684 de către Constantinos ş i Ioan.
N um ele şi originea me şte ri l o r sîn t precizate de i n sc ripţia p ictată din pro scom idi e33 scr i să în greceş te pentru partea ce
se referă la Const:rntinos şi În s l avoneşte pentr u cea refer itoare la Ioan.
Lipsa datelor d ocu mentare lega te de viata ş i activ ita tea
lui Con stantino s, stad iul actu a l de cercetare a ansambluril or
pictate de către acest z ugrav, ca ş i tabloul încă in co mplet
pe .care 1îl oferă li oeraw ra de speciali1tate privind p ictura
balcan i că din sec. X II-XVIII39, nu pe rmit precizarea mediu lui din care p rovenea acest meşter.
P.rezen ţa 11u.i 1a cunea can tan12i·nă şi apo'i în frumea
şcolii de pictură d e la H urez nu este deloc . urprin zătoare,
Într-o perioadă În care li mba greaca deveni . e a doua li mbă
de cu ltura, atît în Moldova cît şi .În Ta ra Românea că.
Doamna Maria, so ţia lui erban Cantacuzino, Încredinţa e
unor ierom onahi greci, veniţi de la Sfctagora, măn ă t irea
otro en i40, deci tot ea putea chema un p ictor grec pentru
37 Cui rile cele mai de întî'lnite în pictura „de Hurez" ~Î nt părnîn
turi: ocru, brun, rO}U, precu m ş i un negru alb:istrui c:t re, rupt cu alb „
d ă gama de culori re.ci.
38 In c11Îplir.t de pe peretele pros o midiei este publiaak'l cu tminscriere,
traducere ş i fotografic În „In.str~pfi~le medieV:Lle .aJe României, oraŞ'l.1!
Ilucure ş ti", voi. I, 1395- LSOO, Ed. Acade111i1ei, 1965, nr. 125, p. 254.
„ Pomene ~te D oamn e pe zugravii Co nstantin. M?na nrnlt pă căLOsului Ion
zug.raviul." Atragem aaenria că numcle co recte sînt onstantin ş i 10:1 nu
Co n tantin os şi Ioan, forma greciwtă a numelui
on stantin fiind fo rp.t
intr odu să în 1iterawra de pecialitaae.
39 A111a Mari:t Muzicesou, Reflections sur rptelques problemes de la
;1ei11t1tre post-byiantine dans le sud-est de l'l::urope, „Bulletin AIESSE",
1972, nr. 1, p. 93, ş i următoare le.
40 G. M. Ionescu, l slo„ia Co 1„oce11ilor, Th c urc ş ti, 1902, p. 88.
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decorarea ctitoriei sale bucureştene. Formaţia comp lexă a
lui Constantinos ne-ar îndemna ă credem că acest z ugrav
şi-a desăvîrşit instrucţia mai degrabă Într-un oraş grece c,
oen·Uru come1-.ci.al şi cultural (poate din Creta), decît În mediul coJ11serviat-01r, îndU.s-tait d e tradiţii, .al Murntelui hthos.
Dar aşa cum aminteam mai sus programul iconografic al
biseric ii se înscrie În evoluţia arcei autohtone, neprezentînd
particularită ţi spe.c ific greceşti. Pictura, profund bizantină ,
înfă ţişează imagini convingătoare , uneori proaspete rezultat fericit al îmbinării soluţiilor bizantine cu unele suge stii
oferite mediului artistic grecesc de arca poscrenascenti stă. Nu
se Întîlnesc, ca în arta cr.etană forme de expresie de factură
occidenvală ce înlocuiesc vechile form ule 41 .
Prin modul în care sînc desenate arhice.cturile, prin raportul mai apropiat de cel real dintre per onaj şi arhitectură , cît şi prin preocuparea pentru sugerarea volumului se
tinde către o apropiere de tipul de reprezentare iluzionistă
a imaginilor.
Deşi in cripţia din proscom idie con semnează doi zugravi,
numai Constantinos este cel pomenit şi cuno cut În literatura de specialitate.
Cîteva observaţii fă.cu te pe pictura pronaosului ne-ar îndemna să credem că aportul zugrav ului Ioan nu este deloc
de neglijat. Am observat că cele 7 scene din registrul supe-

rior poarcă in scripţii slavone În timp ce regi strele 2 şi 3 au
explicaţiile scrise în greceşte4 2 • In s cripţiile slavone sînt plasate descui de diforit de la o scenă la alta, cîceodată ocupînd spaţiul dintre arhitecturi. Scrisul În greceşte este mereu
pe o s ingură linie şi echidistant faţă de banda roşie cc desparte registrele. Se mai poate observa că unele litere com une
alfabetului grec şi slavon, C E, înt uşor diferite.
In concluzie, zugravul Ioan este a utorul picturilor din
regi strul superior din pronaos, regi stru ce conţine, cum am
văzut, scene cu o s1Jru1ctură compoziţională comp licaită şi care
trebuiau să se adapteze unei suprafeţe mai dificil de acoperit. Nu putem încă preciza caracteristicile de stil ale fiecărui meşter În parte. Am aminei faptul, poate semnificativ, ieă la b:1e:rica imaae J. mănă1stiirii I-luriez, oa ş i la bi1serica domnească din Tîrgovi şte, regăsim în pisan ii: „Constantin şi Ion şi alţii" la Hurez; „Constantin şi Ioan" la
Tîrgov işte 4 3.
în stadiul actual al cercetării am avansa ideea că pictorul
grec Constantin, desigur aducător al unor noutăţi de ordin
stilistic şi mai sigur aducătorul unor cărţi de pictură , î ş i împarne meritele, atît la biserica Doaimnei cît şi probabil la
Tkgnvi1şte, icu zu,gr.aviu l foa.n (neg.r. eşiit, bw1 nmmscă•tor ial •t radiţiei autohtone şi totodată un art ist de v·a loare poate egală
cu colegul să u grnc). Participarea meşterilor greci alături
de zugravii pămînteni, la pictarea unor ansambluri ca cele
de la Plătă.reş,ci, Topo.lniţa44 ·trebuie ,Îi11Jţdeasă deci ca o colaborare Între artişti de valoare apropiată . Meşte rii s trăini
găse s c în ţările româine un mediu arti1stic ou trăis ătuQ· i propriii, bine pir eciza1JC, c ăru i a ei tr·e buiau să i se imegreze.

41 M . C hat7..idiakis, Con1 rib11tion a l'et11de de la peinwre pos1-by7.e111tine, Atheneis, 1953 , l'J-/ellenisme co1Jtemporai n, p. 14- 15.
42 Coex iste n\a inscripriil oir sla.vio ne cu cel e g rec e ş ti interpretate
ca d v ad ă a col ab o răr i i unui m eş ter pa mÎnDea n c.u tmul grec re apa re
în p ro rta-Ost~I biseri ci i Plătifreş ti (C. Pi!l at, op. cit„ p. 103) ş i La R e b egeş t i
(idem, op. cit„ p. 57) în ul cimul caz se pa re că scr ierc:i. sl a von ă din
alta r este nrnlt mai tî rz ie .

43
44

T. Voinesc u, llit rez, p. 585.
C. PiH at, Plătă r eşti, p. 103; Î·dern , Tr ·adiţie şi movaţi e , p. 294 .

Fi g. 29. U n a.pogroJ, deDaJ.iu cl in în.nllli \Lrc~ p îinilor.

Fi g. 28. Isus, detiliu d in In111u l1irea p îinilor.
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ZONA

CENTRALĂ

A ORAŞULUI CURTEA DE

ARGEŞ

arh . VICTOR POPA
O p1«eoc upare d e sea mă a urbanişti·lo r seoolului nostru
o constituie acţiunea de conservare şi valorificare a centrelm isto.rice ale crnşdo.r.
Această probl emă a creat numeroase oontmverse cu
privire la ce.ea ce merită ă fie pă strat şi con servat şi ceea
ce 1trebui1e să fj,e s1upus 1fean1enajări:i au dernolat. Înseşi
:restru.ctunarea şi restaurarea '.l!ondo1r exi tente nu se fac î.n
toată lumea dup ă ·principi1i .unitare.
O tend : nţă generală Însă, prezentă a•ctualmente În lumea
întreagă, esite aceea de .a valo·r ifica zonde centrale istorice,
în spiritul menţinerii ş i accentuării aspectului tradiţional şi
a particu l a rirăi ilor locale.
La valor·iifioairea centrdo1r ve chi ·i s·t or i1oe 1s.e pot înnî:ln1i
în generaol .3 cazuri:
a) Localităţ i care au cunlQlsCut şi cuno c o ascensiune eoonomică, bazată pe dezvoltar·ea industrială, sau deţin funcţii
importante În teritoriu: noduri de circulaţie rutieră sau feroviară, centre polarizaitoare ale funcţiunilor administrntive,
1cu:l tuiiale 1euc.
b) Localităţi care din cauza pienderii trepta1le a fun cţiun·il.o r pe oare le de ţineau , ipwstrează ntumai un i.i1tere s isn:oric
~i îşi ax•ează ex:iisnenţa pe funtc ţiunea tllri st iieă.
c) Localităţ i ce deţin În paralel funcţiuni eoonom1oe ş1
turi sti ·e permiţînd dezv.oltarea lor completa.
Din această ca.tegorie, cea mai frecventa de altfel, face
parte şi o·ra:şul C L11rtea de Argeş•.

Fosta caipiuală a Ţării Rom â neşti, centru â:nfloritor în
seooldie XIII şi XIV, caire decade odată cu mutarea reşe
d i nţei dorrnne:şti În 1sec. XV 1şi icu deschiderea 1ailnor căi de
transport pentru negoţul cu Transilvania, mică Loiealitane de
provincie Între secolele XVII-XIX, Curtea de Arg·eş,
cunoaşte astăzi un accentuiat reviriment eoonomic, bazat pe
o indu1't·ri1e în 1oon1tinuă dezvolitarie.
Al nreil<e~a ca măir.ime .şi iimrpo1J.1ta.nţa economică din judeţul
Ar geş, .ce111tn.1 pola:r.iz.a1101· 1 şi de coordonan:ie >a .activi1tăţilor
social-culnurale din nrnid-ve.s tul jrndeţului, oraişrul Curtea de
Arg·eş dispune În pr·eze111t de o bogată zestre de mo!11umente
i stooioe, a icămr simplă nrece:re în rnvi•stă este ediifri catoare .
Bi•serioa Sf. Nioofae Domnesc (mij.Jocul sec. XIV), din
·Cadrul Otwţii Domneşti şi bi eri•c a mănăis·tirii Argeşului
(inaug u rată În 1517, terminată şi zugrăvită în 1526), monumente a cărm· istorie .a fo t striî..ns legată ,de dezvoltarea
ornşu:lui şi s-a Împletit cu Însăşi isi11oria Ţă· rii Româneşti,
ocupă un loc im.portant În bibliografia de specialitate.
Reamintim aici numai că Între anii 1878-1885, biserica
Episcopal ă este re sta urată_ de arhi·te:ctul francez Andre
Leoomte du Noi.iy. A:th ne.respeoua1riea în touailiitaote a a:sipecuului 1iniţial, cît şi repictarea inte:rioairă, după înlăturarea
preal abilă a frescelor ilui Dobromir, au alterat în rpaJr.te orig.ina:linatea mO'nlllmenlJllhllÎ. O soaJrtă n'1ai foricită a avut-o
bise11Îica rS f. Nicok1ie Do1Ul11esc, a dr.ei r·estaur:a,r.e, începută în
anuJ 1911 de 1airh. Grig·o.re CeDchez, a rellŞit sa o 1oomerve
Împreun ă cu ipi1ctu.ra sa inte1r1i01ară, de 10 deosebiită valoare.
1

1

• Incepurnri1\e o ra şu lu i

F:l!Îma sa reniaşue
Mănăstirii Arge ş ului,

dată cu inJ!ll)!IUrareia în a1ml 1517 a bisericii
ctitorie a lui Neagoe Basarab pc loc ul ruinelor
bisericii lui Vlad Drac ul, sediul vechii Mitropolii. Dorită de c tit or,
mai pres us de toate bisericile Tă rii Româ n e ş ti, de o bogăţie uimitoare,
cu m nimen i nu mai clădi s e pînă atu nci, bise ri ca Mănăstirii Argeşului
este terminată ş i zugrăvită În anul 1526. pc vremea d o mniei lui Radu
de la Afumaţi.

Gurnea de Argeş se î mpJe1Lc~c m cele a le

Ţări i Române ş ti.

Sirnată pc drumul Sibiulu i, care vine de la Olt prin Lovi.5tc,
loca li tatea se dezvoltă iniţial ca un tîrg de sc himb pentr u mărfurile
a du c din Transilvania ş i de pe Va lea Argeş ului.

In anul 13 30 Argeşu l era r eşc dinfa d o mnea scă a lui Basarab I.
D istru geril e provocate de ră zboiul purtat Între armatele lui Basarab I ş i regele U ngariei, Carol Robert (bătălia de la Posada), au
.determinat mutarea Cu rţii domneşti de la Curtea de Argeş la Cî'mpu1ung.
In anul 1359 ia fiinţă la
unea de Ar geş prima Mitropolie a
Tăriii Româneşti. 1n unm,a froestlli import:1111't even,iment c:u;e co ntribu ie
la consolida rea independen1.ci statale, oraşul
urtca de Argeş devine
un LLi d iin oen trei\e VlÎeţii sp1i.ritu:11\e a epocii.
u Mircea cel Bătrîn se încheie şirul domnitorilor Basarabi, care
~i-a u av Llt oeoa1tiei:i. de s·c.aLLn h
A11ge~. ln1p o11Dainţa omşu.lui de-sc re1;te,
acesta pierzînd tr eptat rolul de necropolă voievodală, iar ulteri or de
reşedinţă a Mitropoliei, care se mută din ctitoria din 1439 a lui Vlad
Dro.au'l la Tîr gio vi ~ne, ,'lllă,nwii. de sc:JJun,LLl domnesc .
Totuşi

o ra ş ul

co ntinuă

ă

se dezvolte eco nomic şi Îşi

Dar da că prestigi ul oraşu lui Argeş porcş tc prin prezenţ a acestei
ctitorii, autoritatea administrat i vă scade treptat, ca urmare a pnv1legiilor acordate m ă n ăst rii . Lipsit de venituri proprii ş i de o conduce re administrat i vă independentă, oraş ul C urtea de Argeş cunoaşte o
tot mai accentuată d ecădere. Ravagiile pe care le-au făcut ar matele
lui Gabriel Bath ory, principele Transilvaniei, în anii 1610- 1611 , aduc
grave prejudicii lo calităţ ii.
Ora ş ul se reta ce încet, dar după 1670, devine practic o m oşie a
mănăstirii, .i ar ansa mblul voievodal, lăsat în părăsire, se degradează

treptat.

1n an ul 1864, prin legea d o mnitorului C uza Vodă referit oa re la
sec ular izarea bunuril or mănăstireşti, se produce împroprietărirea foş
tilor clăca ş i ai d o meniilor Mănăstirii Curtea de Arge ş din satele Marina,
Flă mînzeşt i, Valea Danului. Astfel, Măn ăs tir ea
unea de Arge ş di spare
ca putere economică şi administrativă.

men1in c

.atr ibutele de o ra ş voievodal.

Eg. 1. Vedere :ieri:m ă a oraşului de pe dea.ILLl cimitirului, poziţie probabilă a locutlui de pe care Michel Bouquet şi-a desenat stampa În 1826.
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U n monum ent istoric de mare imp o rtanţ a este bi erica
Si'n-Nicoar1 ale că·rei ruin e se găsesc pe colin a din pane:i
de est a C urţii D o mn eşti. Datarea lui , ca re a.c rnalmente
o s CJlează Între s fî r şitul sec. XIII şi Înoeputul sec. XIV,
va
fi prec i zartă p oate ele recen tde săp ă turi arheologice.
Bi~er i ca, cu un turn prismati c m as iv (10 presu.pu ă adă u g ire),
este, se pare, •Opera unor meşteri bizantini c rescuţi la una
din şco lile de a rhitectură provincială di n B:ilcan11. Dup ă
unele ip ol1eze bazate pe tradiţia p opulară, ruinele ar ap a rţin e
lo·ste i biserici catolice. Srndii ma i re ce nte, Lo calizează î n să

„vechea catedrală fie pe lornl fostei biserici Sf. Nicolae,
din Tîrg, fie mai probabil pe cel al bisericii Botu,rnri"' L.
Biserica Bo tuşari, veche ctitorie a voievo dului Petru
Ce rcel (1583-1585) este În Întregime r efăc uta În 1819.
Bi er ica Ola·ri, refăcută la s fîrşirul sec. XVII, este datata
cu aprox imaţie În ec. XVI.
Fig. 2. C urtea de
13ouq uet.

G ri go re Ionescu, C1trteci de Argeş - istorici oraşttliti prin mo111t111rnrele lui, Bucureşti, 1940, p . .L 07.
2 Pave l Chih aia, Di11 cet ă ţi le de scaun ale Tării R o111:111eşti, Bucureşti,
Ed. Yferidiane, 1974, p. 192- 204.
1

Fig . 3. Fos1.-1 olădir e a

prim ă r ie.i

di.n b-du1l

eg ru

Argeş

J.:t

1826,

dup ă

~t':t :n pa

exec.ut :ltă

de Mic he.[

Biserica Fl ă mînzeşti ( num:tă ş i „bi er ica lui SranisJav")
i0 fo s tă capelă a Bolniţ·ei m ă n ăs ti•rii A rgeşului , con s truită
Î n că idin 1526, dar refăc uta În sec. XVIII3.
Biser:ca Sf. îngeri, con s trui.tă În 1716, se remarcă prin
o ri ginalitatea p '.c turi·i.
Bi erica Drujeşti, co n s truită În 1760, a fo st re tanrată
în dou ă rîrnduri (în an.ii 1793 şi 1875).
Arhitectura lo cuinţel o r din Curtea de A rgeş este reprezentată doar prin cîteva ca e rama e din sec. XIX: casa
Ră,duilescu , oaisa Ci·ocuJeş ril.or, caisa Goangă, casa Că liin"'sc u
ş i casa Del eanu. Tipul dom inant este cel de casă V·eche cu
J a l ă ş i faţadă asimetrică. Soclul este din pi a tră şi adăpo s teşte
de ceJ.e mai multe ori pi v niţa ş i cămara (foane rar camere
de 1ocuit).
La ca ele mai noi, de dup ă l 900, e ob servă tendinţa
de simetrie În plan ~i de via.ţie, a.la turi de 1 inifl.uenţe neodas ioe.
Zonele de reze rvaţ ie arhitecturală includ si unele clă di ri
( ~ e c . XX) care c reează un ca:dru aJdecvat monumentelor
este

Vodă.

3

în

aceas t ă

b i serică

a fo st înrn ormînr:i.t arhiteCL ul fran cez Andre

Leco nne du N oi.iy.
f'ig. 4- 6. AspeoLe ale zonei co m.ercLnde

:t onaşu lui.

Fig. 5

Fi g. 4

Fig. 7. Go n8tr.uqii vechi

Fjg. 6
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şi

not pe b-cllLl Negru

V o dă.

fostei Ou.rţi Donmeşui, moa:ii şi manuf1JJcturi care 'llitili zau
forya_ apei. Docu111entele epocii menţionează existenţa unor
traz1 denumite „ ale chi·var·eşilor" sa u „ale botuşarilor",
precum şi cartierul olaril1or cu o biserică a acestei bresl.e 6 •
La Argeş, ca şi la Cîmpulung, Tîrgovişte sau Bucureşti,
Curtea diomneas'Că a fost amplasată în a1propier.e a unui curs
de apă, pe drumul principal Între Tîrgul de schimb şi curţile
boierilor şi nu pe o ri•di că tură de teren mre să-i permită
o fortificare. Acest lucru e explică pr.in fapm.11 că amplasamentul a fost stabilit clin raţiuni eoonomice şi nu strategice.
Curtea domnrea·scă se înni1111dea şi pe oolirm vecină a bisefi.cii Sin-Nicoara, după cum reiese de altfel şi din desenul
executat În 1826 de Mic hel Bouquet. Imaginea reprezintă
o vedere panoramica a oraşului , văzut probabil de pe celălalt
ma:l al p~nîullll'i T~rig1u:lu 1i 7 . Se rp o•a:te di·stinge În depărta•re sih1e1t•a
mănăsciir.ii, î111caidu:ată în 1stîng·a de b.i1Seruca domneia:sică, iar în
dreaipta, în prim p1an, de turnul ma1siv al bisericii Sîn-Nicor<l!răB. inrt re aroosne ohiecuivc major e se imerrpune o zonă bogat
plaruta:tă, icu grădină şi lii vezi delimita ue cu gamduri şi presărată,
ici-icolo, rcu 10Îtevia 1ca1Se (mai viZJibiJe În imediata ve·oinămte a
Cuxţii Domneşti). Singurul drum mre s•e p oaue observa es•te .cel
ca•re du.ce la turnul biseir~oi~ Sîn-Nicoa•ră. Se ma1i observă în
depănare, ·u n grurp de constrncţi i situaine în ap11opiereia biser~oii
episcopa1e, care .pot ·să fie dă,diril e aparţinfod incintei mă
năsrtirii, cu nurnrul de rintiratie, caisa domnească, chi1iiil·e, bu.cătă
r,i ile ·enc., sa u mraii probabil, lom1·~n1ţele mba·o•r rnănă t·i11"'ii,
1ampla·sa:te de-a tun.gul drumului oare o leagă de uîrg.
La hotarni dintr·e domeniile tîrgului şi ale mănă s tirii
se afla „bariera mănăstirii sau bariera Flărnînzeşti" 9 .
O serie de probleme neelucidate Încă, ca de e2Cemplu
rolul pe care l-a avut biserica Sîn-Ni.coară, cu ·O poziţie
douninamă În cadrul oraşului, saiu motivul pentTu care,
zidlLr·i k de incintă a1e Curţii Domneşui .nu m1 fost foni.fricat·e cu turnuri de co lţ, îşi vor găsi poa:te răspunsul dup ă
efoctuarea unor viitJoare cercetări a·r heologice.
Ce aipare clar, atît din document·ele vrnmii oît şi din
puţinele imag;ni carie ne-rau parvenit, este că iniţia-1 Curtea
Domn.eaiscă şi biiser~ca Sîn-Ni.coai-ă e aflau Într-o incintă
com un ă . După unde opinii acea.sta ar fi av ut un si1stem
de fortificaţii pe drumul spre cetatea Poenari 1D. Abia pe la
sfiî1rşiml secolului 1a.l XIX-lea, Leoomue du N oi.iy trasează
bulevardul care face legătura Între uîrg şi mănăstire, de spăr
ţind Crnrtea Domnea scă de dealul bi sericii SSn-Nicoară.
în 3Jllru l 18 95, cornu na Flămînz. eşti de c<l!r•e ţine.:'l'u s ~ueJe:
Marina, Flămînzeşti şi Groapele, se alipeşte LÎrgului Curtea
de Argeş 11 . Pe la sfîrşitul secolului XIX, o raşu l avea aproximativ 400 de case, În care locuiau cca 4.000 locuitori, în
cea mai mare parte agricultori ş i mici me seriaşi. Oraşul avea
un aspect semirural cu case de lemn constr uite pe socluri de
piatră, aşezate r ăsf irat şi separate de terenuri cultivate, livezi

istorice şi contribuie la unitatea urb a ni.stică de ansamblu,
specifică l ocalităţii. De tip neoclasic, cu parter şi etaj (parterul era rezervat magazineLor, rar etajul pentru locuit, cu
un balcon cu balustradă de fier forjat), aceste case se găsesc
ac·tualmente Într-o stare avan sată de de.g radare: singurele
intervenţii (de altfel neoorespunzăuoarc) au fost făcute la
magaz inele de la parter.
Nu ne-au parvenit date sau hărţi care să permita o
a modului de evoluţie, de-a lungul seoolelnr, a suructurii urbani1s~ce a oraşului Ourteia de APgeş.
In epoca prefeudală se pa1«e că zona de locuit a Argeşu
lui era situată de-a Jungul p îrîului Tîrgului 1şi p e platoul
din partea de sud (actualele străzi Lorile, Elia;de Rădule scu,
Traian, Decebial). Tfr.gul, care ervea efoctua·rii chimburiLor
şi vînzărilor de produse la.cale, se gă ea În apropierea rnnfluenţei Între pM ul Tîrgului şi rîul Argeş, adică pe locul
unde are loc şi în prezent uîrgul periodic de vite.
Mai tirziu, cînd impo.rtanţa · economică a loca;litaţii creşte,
devenind tîrg, pe lîngă agricul wri, apar me seriaşi şi negustori rom âni şi s trăini.
In se.w lul XVI, teritoiriul
urţii de Argeş eria Îmipărţiit
în 2 părţi di stincte:
- în j1U.rul Cu1rţii .Domneş.ti şi pînă J,a mahalauia B i:uşari, la sud, era tîrgul Curtea de Argeş, locuit el e nîrgoveţi,
negustori ş i me seriaşi şi condus de 1 j'llcleţ şi 12 pîrgari cu
atrib uţii limi tate.
- la nord de biserica Sf. Gheorghe Începea moşia mă
nă s tirii Argeş4, cuprin'.Z!Înd atele: Bolniţa Ţigănia, Flărnîn
zeşti, Marina şi Valea Uleiului 5 . Ea era condu să de egumenul mănă·stirii , care primise ele la N eagoc Basarab drepturi de judecată a upm „pricinilor din nîrg".
In apropierea tÎ'rigului p eriodi c (p c platoul sudic, unel e
se .află a·C tualmente piaţa agroalimentară), era amenajată o
piiaţă permanentă, rnenţiorna·ta în documentde sec. XVII sub
111umde de „bazar". Î'n acdaişi secol se aflau lîngă ansamblul
analiză detailată

1

1

4 Pavel Chihaia, op. cit., p. 46- 65, face o încercare de delimitare
a grani1clor fostei m oşi i F l ă mînzeşti.
s Marele dicţionar geog rafic al României, vol. III, Bucureşti 1900,
p. 387.

Fig.

. Ga1-:i.

Go:i,ngă.

ş i gră dini .

Fig. 9.

Fronvur~

Linia f.emtă dată ÎI11. folosinţă În 1898 , .ce va lega Curtea
de A·r·g·eş de Piteş ti, transform ă astfel fosta taţie de cai de
poştă, În gară terminu s.
Dintre construcţiile mai importante, existente şi a s tăzi în
zona cen:tJra.Iă, menţionăm: hah de ioarnc din veoi.n ă ta:tea pieţei
a~rna1linmntare, fo turl Semia11ar teologic •00'11Struit În 1928 şi
U niversitatea liber ă terminată În anul l 937, ambe le sînt astăzi
licee teoretice.
Despre înfăţi şarea oraş ului C urtea de Argeş, înainte de
cel de-al doilea război mondial, Nicolae Io rga sc ria: ,Jîrvtl
Citrtea d e Argeş ... o adimă tt-tră sc'irăcăcioasă de case rn cîte
itmtl san doită rînduri, altfel destt-tl d e wrate, şi d e livezi,
pe care o slrtibcit străzi rn pietrele ieşind pret1.ttinde11i la iv ea lă,
răzvrătite " . . . Iar în fina.I: „La t-tn biet han primitiv, în-

de ca. e vechi pe stea.da Olari.

PaveJ Ch[haLa, op. cit„ p. 334
Amplasamentul actual :i.l ci 111itirului o r aşul ui.
8 Este puţin probabil ca, chiar atunci cî nd vegeta\ia din jurnl bisericii Sîn-Nicoara era mult 111ai joasă, să se fi putut cuprinde cu privirea roate cele 3 monumente deodată, c:t în desenul lui Bouquet. Se
pare că desenul , aflat actu almente În pă~trarca Bib li tecii Academiei,
a fost executat pc secţiuni lu ate din m:i.i multe pozi\ii ş i co mbin ate
1ntr-o singura imagine.
9 C. G. Micle1-cu şi G. P ă une s c u, Geografia j11deţ11L11i Argeş, pentru
ci. II pri111:i.ră, Pite ş ti 1 91, p. 24.
10 Tnaid~ţia populară :i.mirnDCşte de exisuen\a un ei gaile11i1
i care făcoa
legatuG:l Între de,alul Sîn-Ni.ooară şi incint:i. Curţii Do• mne ş ti.
11 Gherla n Gheorg he, Docu mentare urb:i.ni s ti că pentru planul de sistern.aitiz·a.re, Primari·a omşu.Jrt1i Gunea de Arge ş , Scrv. tehni c, 1948.
6

7
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tr-1t11. tîrg neohişnuil în âi a primi, stt'"ipîneşte acelaşi aer d e
s ingrtrătate nuirdaril. şi tristă, tare se mî.nt•tie, pe Lîngă case
dărăpZînate şi biserici sprijinite Î.n paiante la acel a1·t r d e
i·isip ă din f1md1,t l şose lei " 1 2.

Nu se cunosc date refeniroaire la n um ă ru.\ ilon1itorilor din
C urtea de A rge ş pînă în sec. XIX. Se poate presupune î n s_ă
ă au exi stat flu c tuaţii , core spunzătoare numeroaselor evenimente poliri·ce, e·conom ice şi de natură religioa să, pe ca1re
le-a trăit loca-li ta.rea.
Abia în 1859 aflăm .că ona.5ul C urtea de Argeş ::t·re 700
case ş i 3 500 locui vo ri. Numărul populaţiei se duhle ază pîn ă
în 1925, :ijungînd la 6 809 locu itori b r ecensă mîntul din
1930 ş i este d e aproap e 8 OOO ·loc uitor.i În 1940. În timpul
celui d e-a l doilea războ·i mondial num ăru l populaţiei c re şte
bru sc la 11 OOO loc uitmi .dat o rit ă p op ul aţ i e i reifugiate.
Pîn ă în 1947, după ple carea r ef ugi a ţilo r , p opulaţia scade
la 8 OOO de locuito ri 13 .
Zona ce ntr a l ă , form:ită de-a lun gul seco lelor printr-un
proces isto ri c de sup rapun eri ş i ext ind e~·i, de d ~rîm ări
refacer i, are deja cre:i t un fo nd co nstruit, car~-1 co nlera un
aspect urban istic specifi c, îi d ete rmin ă perso nalna tea.
Nu s-au p ă s nra t în fornn or i ginară saiu cu mici preface ri
deoît edifâcjj,l e d e ouh; V•eichiJ.e clădiri adm ini s·unativ•e, oc•i ale,
comerc iale ·s<Vu de locuit, ia u di spăn1t În totalitate, fă1ră a le
c un oaşte măcar ampl asamenrul (excepţie o fa,c d oar ruinele
C urţii Domne.şti , care au adă p o• s1ti·t pimbiaibi.l, cea din spre no,rd
casa domnitoru lui , iar cea din co l ţLtl sud-ve ti c cancelariile
domneşti ) . La aceas tă sta re de lu cruri a u con tribuit: fie di stru ger il·e provociaioe de Tăzboa,ie s1aiu d e catacli1S1nde na tu nale ca.re
· -a u abă tut asupra l o•ca l,ită ţii, fie, după cum am arăta:t, iniţia 
tivele lu•aite de •unii cti•tori •Ca•re a u d:ist:ru s „din temelii" vechile
constr uq :ii gă s ite pe amplasamentu l dorit.
Cu noa-şre m <1 pro ximativ po zi~ia. tîrgului de vite şi a bazarului dar ne lipesc comp let datele privind amplasamentele
vechii primar.ii, a-le judccămriei , pîr căJ ăbiei etc. De a e1mene·a
este ş i acum co ntroversa t amplasamentu l fostei bi se rici catolice. Casele vechi existente, majoritatea. clin sec. al XIX- iea
ş i Începutul sec . XX, sî nt Într-o stare avansată de degradare ,
neces i tÎnd ia tît •CO n•s o1Jid ă ri la Sltrucwr ă .cît şi reface·r ·ea decoraţiei de faţadă.
Regretab i,l es·te în să fapnul că în sernhLl no·S·tru s-a u făcu1t
o serie d_ greşe li atît prin amp lasarea unor co n st ru cţii cu
o airhitectură ruptă de tr adiţi a lo cal ă, cît ş i prin ·e xecuta•rea
unor clădiri .d e loc uit individuale sau colective, care au influ enţat t11egativ s.pecifi1cul urbanis~ic al loc a lită ţii, a.cumul at şi
co nservat în timp cu su Eiciente sa.crifi cii . în ac·eas tă s ituaţie
e găseşte p a rrea de no rei .a zonei central e. La fel, pe fr?ntul
ve ti c a l b-dului Republi cii So ciali sne R o mâ nia porţiunea
c uprin să Între Ca.sa ele cultură ş i Bi seri ca epi s.copa·l ă s-a u
co nsnruit o se rie de ·case indiv·iduale , parter şi ·e taj ·c are a lterează a·s.pecrnl ora cljţi-o nal şi u11itatea a.r hj 1tenoni că de 1ansamblu. în aree t mod, ax u,! urb:ani1sDi1c de imp o rtanţă maj oră
pen nr.u nra1111a tradală a lo:e.aili.tăţii, c~l'Te leagă 1cele 2 mo!l1u numente istoi·ice de . căpe1tenie: Curtea D om nea1scă şi Biserica
ep i s·copal ă, este în parte comipro:m i.s.
U n alt aspect, care va trebui rectificat în viitor, îl are
şi fr onvuJ con truit al , străz i.i Decebal, pe p aruea ·opusă halei
alimentare, cu case ş i barăc i improvizate, garduri şi magazii
a;şezate î n clezo11dine.
T[·1ebrnie să ru11JÎ,11mi,m · to11i0dată că ·diguil. liaicuh1i d e '3JC'l1mu1la l'e
Curtea de
r gie·ş, s.i1nuat ·e 'drept în 1a,fara zonei ,ce ntrale (în
vecină tatea p arn11]1ui şi a viitoarei z,o ne sp ort ive), .con sti.nu-ie 10
intervenţie ca re n1odifi. că peisajul şi silueta urb a n ă ale Jo ca-

0

1

Fi~: 10. l Jiaseu:l actu•:i.I a l DruniUJlui Na ~io nal 7C , luniirrof incintei bisencu SL Nicolae D omn esc.

toată locali,tatea În general ş1 în cadrul zo nei .ele rezervaţie
ar hite cturală, în special.
Zona de reze rvaţie arhite c turală, ·CU o s uprafaţă de cm
60 ha, include atît monumentele istorice ele arhite'Ctură, cît şi
o zonă înco nju1ră toare, ne cesa ră pentru a crea un •ca dru adecvat
acestora. De aceea, zona ele rezervaţ i e cuprinde o serie de
s trăzi ş i pieţe, care c.o nfer ă un ca ra cter pecific localită ţ. ii ,
co ntribuind la .aocennua.rea pi•tolfesc ulu,i , la .co n ervarea atmofcrei tracii ţi o n al·e:
- ansamblul s trăzii Cuza Vodă cu biserica Olari ;
- ansamblul străz ilor Zorilor, Eliade R adule cu şi Filimo n Sînbu;
- ansamblul m·ăzii Negru Vodă.
Es te ne:cesar ca perimetru l astfel .delimitat s ă co nstituie
obiectul unor studii ele specialitate pentru asanarea fondultii
con truit, înlăturarea a nexelor din material·e pe·ri ab ile (magazii, g:a.riduri dintre lotizări etc.), agrementarea in cintdor
interioare cu jocuri pentru copiii, anexe gospodăreşti, loc ur i
de odi hnă şi recrea:re pentru adulţi, parca.je şi garaje ( even tual subterane), precum şi restaurarea propriu-zi ă a clădi 
rilor ş i a.daiptarea lor unor funqiuni ade.c vate (comerţ,
pre stări meşteşugă·reşti, ar.tJÎz,anait, alimentaţi e publi'Că cu
peicifiic euc.).
1n acele loc uri, uncie unita rea de ansamblu este alte·rată
(Jo.euri goaile În1tre ·ca lca ne, fr onrnri ,ne co.r.e·spunză,uo1a1re) ,
ar trebui ă se execute pilombe cu oon srr.uqii noi, În·ca.drate
armonios În tre cele existente (str. Negru Vo d ă, str. Decebal,
fronuul esti1c etc).
Sîm ne·oesa•r·e totodată menţinerea, În·c adrarea ş i evidenţierea un o r clădiri iz·olate, de un d eoseb it inueres arhitecturalistoric, amplasate În afara zonelor de r·ezervaţie 1a.rhitecturală
(bi erica B otu şar i , casele de pe tr. Tudor Vladimirescu etc.).

lităţii.

Se ce rc sa se ia toa te m ăs urile ·de come·rvare a fondului
con struit v.aloro mo·ştenit, printr- o p o liti.c ă 1consecventă ele
ed u caţie şi control în disciplina rn n smm oţiilor, aphcată pentru
Ni co :ae Iorga, Dmmu.1·i şi. o raş e, Bu c urc ~ ti , 1915 , p. 47 ş i 55 .
re cen săm î nwl din 1948 ~e găse:uu în
unea de J\rg.eş 2 200
case ş i 9 180 •loc·uitori . Nu.m ă ruJ ipopuLa1iei ln re ce.11să 11'1ilint.ele din 1956 şi
1966 n fo~t de 10 764 ş i rnspectiv 16 424 lorni ro ni. As tăzi Jooa.!itatea are
cca 20 OOO loc uitori În urm :lto rÎ•Î 15 ani prevă z î·ndu - e dubi.a rea p opula,1iei .
'2
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de .comerţ (s tr. Neg.ru Vodă, între ~ trăz.il e Traian ş i Ol ga
Banci c) .
La rezolvarea c irculaţiei preceptele moderne de u·rbanisrn
pr· evăcl s·e pararea fluxurilo r r.utiere ş i pietona•le, pentru punerea în va:loa·re a .an:sa mblului ş i a monumentel or arhiteicrurale
clin zonă, asigurarea locurilor nece arc pentru par carea ş1
g;ua re a a u tovehiin 1lel or.

Se recomandă, de asemenea, p ăs trarea iUnor olădiri, caTe de ş i
nu prezintă run intere arhitectural de o· ebit, sînt Într-o stare
fi~i1că, ce nu ju tifi că demolarea lN.
în acelaşi timp, unele .oase, CU · aspect arhiuenural speoific
arge;;ean de uni1c at! ca re prin volumeu:ie, nu jusrifi.că pr~zenp
lor 111 cadrul zone i centrnle (nu pot f1 rncaidrate armomos 111
1·egi1J11 ul de înălţime al oo nstruqiilo r limitro fe), pot fi mutate
Îtlt'r-o rezervaţie special oreată în zo na parcului Sîn-Nicoară .
În a ceas tă s ituaţie se găse sc un ele ·case situate pe str. Tudor
Vladimirescu, în apropiere a interseqiei cu str. 7 Noiembrie,
au de ·p e tr. Negru Vodă, porţiunea s ituată pe partea opusa
a li ce ului Vlai.cu Vodă.
Este absolut necesa r să s·e fouografieze şi să se releveze
roate casele propuse a fi demolate.
Clă dirile prevăzute a fi ampla ate, atît În interi1orul
zonei de rezervaţ ie ar hite ctura l ă oî t ş i În vecinătatea ei,
vor a,vea puţine nivde (maxim parter şi 2 etaje), şi se vor
realiza dup ă pmiec-te 'l1t1icat, Într-un caracter specifi c În
cornoo rdanţă cu aspectul .arhitectural al cdorlallle construqii .
În m ăs ura po s ibilită ţilor, se va dl uta menţinerea vegetaţiei existente, care c.orntribuie la agr·e mentarea zonei.
*

Ca În cazul •ceJorLalte lo ca lită_ţiv âsto.r.ic wnstituire, OCl!rie,
cunosc a s tăz i o dezvioltare ocononuca şi În consecinţă, demog;raf.i.că, generatoare de noi funqiuni, cu dotării. ce se cer
ampl1a::>aite în zona cootrailă, este nece airă a1nalizairea posibilităţil o r de ex tindere a ace rara, pentru a corespunde noilor
ce rinţ e.

In general , dezvoltarea zonelor oentrale formate istori c,
se fa ce de la caz la caz, în f unqie de pios·ibilităţile exisren te, preoum şi de amploa;rea aoestei dezvoiltă1··i. In unele
cazuri , cînd ex tinderile necesare nu sîn t de mare anvergură,
noi le fonqiuni pot fi grefate pe vechiul centru , prin constniirea unor dă dj.ri noi sau prin extinderea oelor existente,
a.s tFel În cît •unita tea de an amb lu ă nu fie influenţată .
1.n cazurile În ca·re sînt neces are dezvoltări importante
ale Z·onei centrale - numeroase ampb aimente pentru d o tări
noi poJiti:co-aidmini stDa1rive, culturale şi ·comer.ciale - se pot
înrîlni 2 s ituaţii .
a) Zonele centrale formate ist·o ric au po s ibilită ţi d e exri. nde1·e în zo nele limitrofe, fie . da uorită exi s tenţei unei
1·ezerve de teren liber, în:că neconisuruit (oazuri maii rar Întîlnite), fie prin c ur ă ~irea terenului de cl ă1diTi1e În stare
proa s tă, neinteresa nte din pun ct de vedere arhitectural-

fig. 11 . Vedere p:in o r :tmi că :i zo nei cc nr r:i.'.e clin ,p re 110~d -esr.
Acea s tă so lu ţie rez o lv ă mai multe dez iderate:
- sî nt degre va te zonele centra le comerciale ş i socialculturale, intens circulate pietonal, de c irc ulaţi::i ·uplimenra ră de tinată aprovizi.onării magaZJinel or;
e vo1r putea reunifica înnr-o ·s ingură in c intă C urtea
Domnea scă ş i dealul bi serica Sîn-Ni.ooa•ră, sepa:riate dup ă
cum am văz ut, odată cu tra sarea bul•evairdului pr·e mana stire; se ~].im~nă notodaită punctul de conflict din vecin ătatea
C u rţ ii D omn eşiti , •aoorl o unde monumenwl ş i antera maj-oră
de circ ulaţie se stî njenesc recipro c (În dreptul z idului de
incintă, din cauza Îngustimii străzii , lip seşte trotuarul);
- se a s igură securitatea pietonului care po ate vizita şi
a dmira , în ma.i bu111e condiţii, cele 2 imp ornainite monumente isnorice, inclusiv şirul de clădiri cu magazine la par ter,
care le separă;
- se reali z.ează o ma1 bună protejare a monumentelor
istorice şi a cdo rl.a!.te clădiri, de eventualele deteriorăr·i ,
prov.o cate de v.ibraţiilc circulaţiei au to·
- se evÎ•tă pofoa1rea anmo.s.forid a zone i centraie în ·Care
se aglomerează de cele mai multe ori un număr mare de
auto·vehicule ;
- În s fîrş i t, se p oate crea o a tm osferă ap ropia-t ă de cea
di.n .perioada comwuirii zonei cenurale, cînd nu exi sta 1a1utomobilul şi pe . trăz i e cirrnla num a i pe jo a u cu trăsur a.

i Sto'l"•I.C.

b) Zonele centrale vechi nu dispun d e terenuri vecine
libere sau con truite, care să permită extin derea lor, fiind
nece sa ră cău1t ar·ea lor În ex terior şi deci o disociere Între
centrul i tor.ic şi centrul nou. în cazul acesta, se caută totuşi
acele terenuri ca·rc să p o ată permite o legătură cît mai
o rganică Între cele 2 zon e centtale.
Zona centrală ia oraşului Curvea de Argeş , dezvo.Jtată
iistoric de-a .lungul s trăz.ii Negru Vodă, are po s ib ili tă ţi de
d ezvoltare spre nord - începÎntd d e ila fo sta barier ă a Ffă1nî n zeş tilo r de o parte ş i de alta a bulev ardului R . S.
Rom â nia , între in cima Ouiiţii D omneşti şi Bi erica 1episcopaJă.
Amplasare ·:i. d o tă ril or se p oate face astfel îndt să se respecte zo n if,i.carea fu.ncţion ::d ă mo şteni tă, ·Completîndu-se nucleele deja 1c rea te În curs de formare: d otă ri.Je polinioo-admini strative grup::ite Într-o pi aţă care va fi creată În faţa
clă.di1rii Co nsiliului p opular şi ::i sedi ului Intrerp.rinder~i de
co n truqii hidrotehni.ce; dotă rile cultural-eduoative amplasate
în ca drul unei alte pi•eţe situ ate mai la notid ş i mar ca tă d e
pre ze nţ a cl ~dirii ex isten te a Casei de c ultur ă ş i de intrarea
la Stadion .
Reţeau a come r ci al ă se recomandă a fi menţ inută În cadrul
zo nei tra1diţi ona l e, necesiuînd În să unele re s tructură ri ş i mod ernizări făcute în spiritul co n s ervăr ii ş i accent u ării specificului argeşean, care să co re spund ă totoda tă cerinţelor moderne

În urm a acestor mă-s·urii , i printr-o sup11aveghere persevere ntă, zona centrală a oriaş ului C urtea de Argeş va îmbina

Ye.:hiul ş i noul, cont11ibuind la co n•se rvarea specificulu i arhitectural şi urbani stic al ·acestei locali tă ţi istorice , la crearea
unei atmosfere caracteristice, În oare d ementul arhitecturalurb ani stic să se îmbine cu cel natural, de o valoare peisag i s ti că dcosebiită .
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SEMNIFICAŢIA ISTORICĂ ŞI VALOAREA ARTISTICĂ

A BISERICII DE LEMN DIN VECHEA (JUD. CLUJ)
IOANA

CRISTACH~-PANAJIT

Dacă biserica de lemn din Vechea nu ar fi supravieţuit vitregi,ei seoofolor, rn1 a1111 f.i putut .afla, din nici .un .alt
izvor documentar, de existenţa aici, În satul Vechea din
apropierea o raşu'lui Cluj-N a,poca, a unei aşezări monahale
româneşti.
Aşezat pe deal, lăcaşu l se iveşte Încă din şosea de la
Chinteni, dar pentru a ajunge la el trebuie să parcurgem
satul pînă la marginea de nord. Ai·ci, În atmosfera de taină
şi izolare care mai stăruie în preajma-i, să-i descifrăm isto·ria şi să admirăm p:nirc eper,e a şi ta1lenitul car·e l-au zămislit.
In panea s uperioară .a .ancadr>e11mentului .uşii de intrare
este săpat răspicat anul 1726. Dar, parcă pentru a nu fi
văzute ·cu uşu.rinţa, celefa~te ştiri d espre construirea 1ui sînrt
Înşirate mărunt, pe trei laturi ale intrării: „La acest schit
biserica o au făcut Săcală Toma. Au dat 40 de florinţi" 1 .
Con s iderăm că însemnarea este neîndoielnică în ceea ce priveşte existenţa deja a schitului În momentul ridicării lăcaşu lui

Bisenica rde lemn din V e.c hea înf ăţ i şe.ază llllll plan dreptunghiular, cu absida decrnşaită poligonală, prezentînd forma
unghiului În ax. Absida ,ou un:ghi în 1ax, 1formă de veche
tradi. ţie auljohwnă, se regăseşte Jn înnreaga Transilvani1e, persiS1tfod ,a,stăzi, cu rprecăderie, IÎ n sanelre 'cele mai izolate, din
munţi, ca Tomnatecu de }os, .A!lun , Muncelu Mare, unde
meşte, rii nu au avut 1ah model de uirmat rd edt l ăca~tl'l a111terior8. l'n judevul Cluj, larga ei frecvenţă de odinioairă este
văidită la un niumă,r ma;i ma:r,e de lăcaşuri de .Lemn dedt în
onice ah judeţ 9 , printre ele a:Hfodu-se 1şi bis•erioiJ,e de .Jemn
din veaaul .al XVII'1le.a de la Dretea ( 1672) ~i Tî-rguişor.
Puternică prin rădă1 cinile ,sale s trăvechi, forma de plan cu
unghiu În ax se resimte În arhitectura românească de zidărie
din al XV-iea veac10. Nu este Întîmplător faptul că în zona
Clujului, la Moldoveneşti, se află singura bi serică unitarian ă
care prezintă aiceastă particularitate tipologică1 1 .
Construită din bîrne masive de st:Jar, toată înălţimea
Întrunind 6 bîrne, printre care se numară şi talpa, biserica
de la. Veohea 1rămîne fidelă modelului vechi, fără prispă,
iar clopotniţa abia ivită din frumo,sul acoperiş cu pante mari,
pe conturul pereţilor, neabătîndu-se de la silueta spec ifică

actual, r0<'11r·e lua desigur Jroreul .altuia, pustiit, de :v:r·eme.
Familia Săicarlă va fi fost de prin părţile oraşulu.i ClujNapoca, ·OU îndelemi,c iri co1111er,ci,ale, puternrc animată de dorinţa de afirmar·e a populaţiei rromâneşti din Transilvania 2. Un
membru al ace·stei familii, Să1cală Tieo.dor, ctitorea la 1758,
conform unei in cr~pţii, bi.seri1ca de lemn din Fi·nişel.
Schi.tul de fa Vechea, ,asemenea 'cefodalte mănăstiri şi
sch ituri româneşti din Transilvania3, a îndeplinit, cu precăde re În al XVIII-iea veac, importante rosturi politice, sociale şi culturale: şcoal ă În limba română, atelier de caligrafiere, for al luptei pentru apărarea legii romfineşti, în
condiţiile politicii habsburgice de catolicizare forţată. In
1733, Vechea este conscrisă ca unită4. Faptul se dovedeşte
abuziv căci conscripţia, din 1760-1762, nu atestă măcar un
suflet unit În cele 43 familii neunite care ţin de biserica

podişului someşean.

Două frumoaise a,ncadramente sculptate încoronează intră
rile, de pe latura sud, cît şi din pronaos În naos. Elementul
decorativ preferat este rozeta, înscrisă Într-un colac în torsadă, pe care meştenil le leagă prin linii dispuse în cruce.
Ghirlanda, astfel realizată, o cuprinde Între două chenare
În frînghie, avînd la bază cîte un cerc n1arre de asemenea
În frînghie, iar mijlocul laturii de sus fiind întrerupt de
altul asemănător, în care se înscrie o cruce. Aceeaşi structură urmează şi ancadramentul uşii dintre pronaos şi nao s,
realizat dintr-un lanţ de 18 rozete. Fără a insista asupra
motivelor docorative, precizăm că cercul în torsadă apare
pe vasele din aşezarea romană de la Cristeşti (Mureş) 12, pe
jilţurile moldoveneşti din veacul al XVI-iea 13, ca şi în ancadr.amerutele bi'ser~cilior de Jemn din a l XVII-J,ea veac, de
la Bungar.d (jud. Bistriţ a-Năsăud), Husia (jud. Sălaj), Gîrboul Dejului (jud. Cluj). Pentru motivul liniilor dispuse În
cruce amintim anca!dramentul, din 1680, de la Sălişca 0 ud.
Cluj), dar işi pe cd de fa Berin1du (acelaşi judeţ), la 'c are regasiim
şi di1s puner·e a celor două chenare În fr.în1ghie. Aruncată în pod,
roasă de carii, am. aflat şi vechea uşă a bisericii, presărată
cu rozete, Întocmai ca aiceea din 1715, pe care o mai păs
trează, la locu l ei, biserica din satu l de peste deal, de la
Sumurduc.
Acelaşi motiv, decorativ, al rozetei Înscrise în torsadă, se
repetă armonios pe grinda meşter a nao sului, arcul transversal fiind şi el cioplit 14 . Preocuparea meşterilor anteriori de
a sculpta bolţile este măirturi s ită de numeroase arce ş i grinzi,
ca cele de la Almaşu Mic (Hu nedoara), 1623, Zimbor, Bă
lan, Baica (jnd . Sălaj), sec. al XVII-iea, ca şi de cele, din
acel aşi veac, de la Gîrboul Dejului, Calna , Sălişca (jud.
C luj ).
Pără sim decorul sculptat de la Vechea amintind Jertfelnicul din 1783, cu masa de piatră profilată şi panoul fundal

onodoxă 5 .
Lăcaşul

scapă de sub acţiunea distrugătoare a generalulilli Burnv şi 1îşi cont1inuă existenţa spre deoseb~re de mă
năstirea de lemn apropiată de la Berind care, dată cu forţa
uniţilor, „stă goală şi e risipeşte" 6 . Rezistă, de asemenea şi
drasticei di spoziţii din 1787, sosită prin Tabla Clujului, „cum
nici o mănăstire să nu mai rămîie '.' , căreia îi ,c ade victimă,
printre altele, mănăsti.rea de lemn de la Stobor7 (jud. Sălaj).
Ma,i mul1t dedt 1atÎ!t, În acei ani, lăioaşu1l1u.i .j se Înnoieşte acoperişul. Evenimentul este consemnat cu grijă pe una din
bîrnele laturii de sud: „s-au şindri litu 1789, 20 iunie cu
l3 flo(r)i(nţi)".
Calităţile artistice ale bisericii de lemn din Vechea aduc
şi ele un spor de semnifi caţie i s torică; elementele constructive şi decorative nu sînt altceva decît documente ale istoriei artei lemnului din secolele precedente.
refariv, pr eţul c onscrucţi•ei: în 1730 o Evanghelie
1723, er:t preţuită cu 18 florin ţ i (în se·nmarc pe cartea
bis.eri.qt d~n Abmcj.); în 1749 pe o asemenea Evanghelie
Calna (ju.deţud OLuj) 2 boi şi 2 .filo•Îlnyi (însemnate pe
Ev.al]ghe.[.ie, Bt~c . 1723, Bibl. Genrtrrailă Univ. Olruj-Na poca, BRV, exp. 2). Deci
40 filoni.nţi pr.eţul aip rox. a 5 boi. Ln 1765 stînjenul de p ăm înt via.lom
2 f11orinţi şi 10 creiţari (cf. Şt. Meteş, Drăguş, Un sat din Ţara O }nudui,
13uc„ 1945, p. 118).
2 E-;te per:io:JJda În m re negustorii şi meşteşug a,ri i socotesc oalitatea
de coi.tar ca un mijim: de afirmare s ociailă . In Transilvani1a ace.s t lenounen eiste amplJif.icat de senmimenml naţionail (of. Ioana Cri snaiohe-Pana.it,
Monumentele româneşti din Săcele, în „Monumente isrorice. Swd1i ş 1
lu c răr i de res taurraire", D.M.I., 1969, p. 74); Idem, Consideraţii priv ind
arhitectura româneas că de zid din Tran silvania, secolul XV II!, în „B.M.I.",
XLII, 2/1973, rp. 37-40.
3 Şt. Meteş, Mănăstirile româneşt i din Transilvania şi Ungaria . Sibiu,
1936.
4 Semarirsm, BLaj, 1900, p. 236.
5 V. Ciobanu , Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762, în
„An. fost. de Ist. Naţ.", III, Gluj, 1926, p. 630.
6 Baronul ttngur al locului îi ocupă av·erea, arător de 3 găkţ i şi
fînaţ de 6 'o:JJre, of. Şt. Mete,ş, op. cit„ p. 67.
7 Şt. Meteş, op. cit ., p. 72-74.
1

Putem

aprnci~,

Bucure.şti,
resp ectivă la
se plătesc h

de

8 Io1aina GJiistaiche p,anaWt:, .a rh. Florioa Di1111[1triu, Bisericile de lemn ale
Banatnltti, Ti1111i~o.a r a, 1971, p. 1O.
9
Pîn ă în prezen.t sîm cunoscu.ne 11 l ămşuri .
10 J.oan.a Cr1srta.che-Piana·Lt, arrh . Mairinel Dai:~, Biserica rom â nească
din Săndrtleşti (jud. Cluj), fo B.M.I., XLIII, 2/1974, p. 86.
11 BLserLca de la Moldoveneşti are rpla rtea de vest cu două !amr.i, în
ax, formă pe car.e o prezi.ntă lăcaşul d e lemn din Munţ.ii Apusen i, de 1,a
Almia,şu Mtlc de Mlllnre ('oare a.r·e ·ll!n p11isrol de pLa!Jl'ă de .Ja Legiu.nea a
XIII ~a Gem:ima).
12 Dor.în Po·pescu, Cercetări arheologice în Transilvania, Ed. Acad.
1956, p. 142, 143.
13 N. for,ga, Les arts mincttrs en Ro11manie, Bucarest, 1936, fig. 3, 6.
14 Inicăp.Cll'ide lăc.'11ui11uri si1n.t a11Dfo] acoperi.te : pronaos, tav~n dreipt;
naos, bo11tă semic~lindrid , renra.să aareral pe cîte o bîrna; almr, arc semicilindric, din care pornesc trei fişii, curbe, marcare cu nervuri.
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obişnuit În bisericile transilpatru mari cene, delimitate prin chenare
florale. Ceea ce trebuie ă precizăm , dintr-un Început, este
faptul că autorul picturii de la Vechea, era de predilecţie
iconar, pe bolta de aici realizînd patru icoane În co ncepţia
celor Întîlnite În arta ţarilor romane în că din secolul al
XVI- iea 17 . ln scena de pe latura nord, lîngă altar, z ugravul intueşte o s inteză a vieţii lui Hristos, prin reprezenta-

din lemn sculptat şi pictat, ca şi restul dintr-o cruce de
cu vrejuri florale. Pristolul de piatră al bi ericii de
lemn din Berindu, datat 1782, decorat cu aceleaşi motive,
constituie dovada exi s tenţei aici a unui atelier de sc ulptură
în y i aitră, în caire 1tra.Oiţiile artei brfincoveneşti se oultivau
Înca la sfîrş itul acelui veac.
Din de coraţia pictată a l ăcaş ului 1 6 merită să stăruim asupra celei de pe bolta naosului , din p ăcate cu efectele distructive ale ploilor p ă trunse prin învelitoarea neşindrilită
după vreun soroc de 50 de a ni.

în locul ciclului cristologie,

vă nene ,

piatră15,

1

aflăm

17 Ne referim În primul rî nd la icoanele cu scene margina~e: Sf.
Nicolae, Ottvioasa Pairaschijv,a. AmintJÎlln, i1coan,a Sf. Nicolae de la Uriis.iu
de J os (Mure, ş), danată 1539, cf. Mar,itts P orumb, Icoanele moldoveneşti
ale bisericii de lemn din Urisiu de Jo s, jud. Mu,re ş, În „ tudia Histonita"
a Unive.rsLLăţii Babeş Boly.a~, 2/1973 , iuj, p. 39- 41; iooa.nn f. Gheorghe,
de la Stelea 1irgo,vişte, cf. Al. Efremov, Icoa11e de la mijlornl sec. al
XV II-Tea di11 biserica Stelea Tîrgovişte, în „B.M.I.", XLII, 1/1973, p. 56;
icoana Sf. Nicolae, 1698, din rn tapetea~ma bisericii Do mn eşti T : rgovişte .

Em folosită, cu cî ţiva nni în u.rma, pentm usţinerea temellei lăca
pe latura sud. In 1975 deja d ispăruse .
16 In xlmru l, inegri t de fium,
e disting părinţii Bisericii Răs.~rijren.e,
la n rd I sus ÎJ11 potlir, ia.r pe bcYLtă heruvJmi. atxpet:easma are compoziţia
o biş1w ită, apo tolii pe laviţe, i,a r sus Răs tignirea. Pe ti mpn nu] de ve st ni
naosului, sc enă din G eneză , Ada:n şi Eva.
15

ş ului

Fig. 1. Bi erica de lemn din Vechea. Ved ere sud-est.
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f'ig. 3. ln '>c rip\i a de

~indri lire,

din 1789.
Fig. 5. Detaliu absida.

Fig. 4. Pl:tnul bisericii de lemn din Vcchc.l.
-i1.'30

in
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o
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1
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J<' i g. ~. /\n cadramc:nlu l i nl r ii ri·i de pe laburn su d. l'arlca slllpcri oa r ă cu

anul comtruqiei ( 1726) .
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Fig. 6. Anc:i.dr:i.menwl

intr ă r i i

de pe \:i. Lur:i. su d.

Fig. 7. Ancadm menml

rea În a cee a şi i co an ă a momentului Naş terii ş i în vier ii , sub
fo rma co borî rii lui Hri stos la iad18. P e la tura de sud , În
pa nda nt, e te re prezenta tă v i aţa Sf. N ico lae, sub fo rm a
ico anei cu f i g ură ce ntr a lă . P ovesti rea este pre să rată cu clemente locale dintre ca re a mintim epi sodul al t reilea, N icolae l a în văţă nir ă , unde este evoca tă preda rea buchiil or r om â n e ş t i19 În şco lil e î nfirip a te p e l în gă m ă n ăs tiri ş i bi serici,
de că t re ş tiu to rii de carte ai acestor a. Mai bin e conser va te
sî nt scenele di n drea p ta t ro nului , reprezen tînd salvarea sunetea scă a cdor trei fe te ş i s fî r ş itul sfî ntului N icolae; p r edom inarea b runului-roşca t d ă o a numi tă s t rălu cire scenelor.
Pe aceeaşi l atur ă a bo lţii , dincolo de arcul transve rsal,
„Ad ormirea Ma icii Domn ului ", h ramul bi ericii, e impune
prin interp retarea i co n og ra fi că ş i realizarea ar ti s ti că . M ulţ i mc:i din cortegiu este rel i efată prin sui ta de cap ete, pcronajele din pr im pl a n doved c c c un oşt i n ţe l e p ortretistice
ale zugr av ului , fi gura episco pului de lîn gă Ma r:a ami ntin d u-ne-o p e cea a M it ro p olitului Ş tefa n de pe tîmpla d e la
C rasn.a-Go[·j (mijl,ocul seco'.tU lui al XVIl-ilea) 20 . P en t r u ,a
o bţ i ne efectul decora tiv al bogate i ţe ăt ur i bizan tin e, z ugravul o a run că, În mod neob i şn ui t, ş i p este trupul Ma ri ei.
În co n s t ru c ţi a ce ap a re î n sp atele mulţ im ii e re c un oaşte
cu u ş u r in ţă o b i se r i că rom â n ea scă de z id ă ri e de plan t rilobat, cu c o rni ş ă În z i m ţi ş i fa ţ a d e deco rate cu fi rid e ş i arcaturi.

i ntră r ii

dinrre pron:i.os

şi

nao.

P e lauur.a de nord, o p u să scenei A d orm irii, v,iaţa
uv1oa ei P araschi va este ev oc a tă p rin cel e n o u ă cene ce în soţ e s c i maginea c ent,r.a.lă . În veşmîotată În 111 afm·i o11Jul d e
n 1.],o area că ră mi vifor a.1- e, aşeza tă p e t<ro nul În n u anţ e de chi sc, C uv. P a raschiva se co n tu rea
luminos pe fund ai ul
sumb ru , fiind aisi.g:ura t efoctul deco rauiv, mai ales ail nron ului . R ozetele compu se de pe picioarele tronului reamin tesc
modelele să p a te În piedestalele a ncadra mente lor brâ ncoveneş ti ale u ş il o r ş i fe rest relor.
Da că cele d ou ă litere de s fî r ş i t. .. ru (P etru , D um itru ),
ră m a s e di n se mn ă tu ra z ugravului , aş t ern u t ă la pi cioru l tron ului Sf. N icolae, nu Înt sufi cien te pent ru a- l scoate di n
;rn onim at, d a ta să vî r ş irii pi ct urii , „a nul dom nului 1748 ",
o a fl ă m pc cartea desc hi ă a lu i Hristo s di n icoana. îm-

za

Fig. , . „G rinda

18 foo:i. n ă,

sec. X VII , \:i. biserica Srelea, cf. Al. Efre mov, op. cit.,
o:i.1pozi1i:i., pr e lu a Lă de h A rn or:i., es te re m::trc:i. bil r e:i.liz:i.tă în
pic ru r:i. biise ri·cii m:i ri de h Hurez, r el u ată :i. poi l:i. Govor:i.; cf. „Tstorj:i.
:i.n e\or plasiice 1n România", v l. II, Ed. Meri di:.tne, Buc. 1970, p. 68.
19 Pe c:i rrea uce nic ulu i Nic L:te
Înt cri e primele li tere :i. \e :i.lf':i.betul ui r :i.1âncsc.
20 i\,\. Efremov, Portrele de d onatori. în pict 1tra de icoane din Ţarn
RomiÎnească, În „B.M.l.", X L, 1/ 1971, p. 47, p. 8.
p. 56;
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m e~ Ler"

:i. bol1ii naosului.

Pig. 9. Jertfelnic, 1723.
r:ig . 10. Frag111e11Jt din crucea

sculptată,

ec. XVIII.

Fi.g. 11. Deualiu d ~n pi.crura de p e latura nord a bolţii naosttlui.

părătea scă „Dei si '2 1. Icoana Sf. N icolae, ultima rămasă
din vechea cat a p eteasmă, Întăreşte convingerea că autorul
lor a realizat ş i de coraţ i a pictată a l ăcaşului.
Zugravu l de la Vechea 22 , poate unul dintre ace i peregrini din Muntenia sau Oltenia, sa u v reun moldovean şeză
tor la m ă năst i rea aprop .i ată a Fcleacului , ori chi ar un trans il vă. n eian23, dovedesc o în deaproape c unoaşte.re a picnur.ii
b râncove neşti 2 4. Decoraţia pictată de la Vechea se situ ează,
după datele de pînă acum, pr intre primele aştern ute pc pereţii lăcaş urilor de lemn din Tran ilvania, sub înrîurirea binefăcătoare a zugravilor de la suci ele
arpaţi , de la finele
secolului al XVII -lea ş i încep utul celui urm ăto r , înrîurire
2 1 Loro ul brodat floral al lui Hristos este foarte asemănător ce.lu i
al wnicii jupîne ei Teodora Cantacuzino dLn ta.bloul votiv de la Stî1pu
(Buzfo), cca 1699 (R. Creţea1w, a rh. Ion Dum~orescu, O ctitorie nern11osrntă a spătamlui Mihai Ca1 1tawzi110, Biserica din Stîlpr~, Buzău, în
„13.M.T."., L, 2/1971, p. 60-61, 63).
22 T ot el va fi pictat, în acei ani şi bi erica de lemn din s.-ituJ ve cin,
Deuş, ridicată în 1746 (Sematism, Blaj, 1900, p. 236) ş i , d in păca te di spărut r?lră urme.
23 înclină spre ace:\Slla gmiul local de pe car.tea lui HS: „ Veniţi blago>lovi\ii părinuetlui meiu să moşteniţi încru Îllllpărăţia cePtului care ne
gă•uată ". BI a învăţat deslgur arm ZJug rănrii la sud de munţi.
24 Pă t renă caracteristicile acesrei picturi: abundenţn d eco rulu i ftlorail;
luga interp retare a eleme.ntetlor locale; mişcarea î nolin:uă a personajelor;
tră alurile portretistice a le acestora.
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r ;g. 13. /\do rm irea M.1icii Domnulu i
na O>ul ui.
Fig. 14. Viap
naom:ui.

uvioasei P:iraschiva,

z u gr ăv it ă

r ~p r eze nt atil

pe latu ra 1ud a

b olţ i i

f ig. 15. Tcoan:1 de la Vechea, Deisis, 1748.
că rei a i se d a tor eş te uimito a rea î nfl orire a p icturii r om~neş ti

pe latu ra de &ud a bolt ii

Jin Tra nsil vania 25. A legerea în pi ctura d e b Vechea a un or
scen e fundamentale din iconografi :i bi z a n tin ă, ş i În pri mul
rînd a vi e ţii Sf. Ni colae , va jnic ap ă r ă to r al dreptei credin ţe26 , birui to r de p op or , nu este Î ntîmpl ă toa re 27 •
Io a n In ochent; e Mi cu-Clain, co ndu că to rul luptei pe:1lru
dreptu ril e p olitice a le rom ::l. nil or din T ransil vania , fu sese
n evoit ă ia calea tristului exil. Din acel an, 1744 , încep î nd
cu răscoa l a lui Vi sari on, puternice fră m î ntă ri ş i mi şcă îi sociale, cu Î nveli ş religios, au cuprin s satele de pe ste mu n ţi ,
pen tru ma i mult de un deceniu şi jum ă ta te. Pictura de la
Vechea co nstituie şi ea un eco u al acelor v remi , un ma nifes t
al luptei p entru „legea ro m G n ească", exprim a t a rti st '.c . P entru
su ţinerea acd e i aş i cau ze, z ugrav ul care Împo d obea p e la
1758, În acee aş i p e ri oa d ă de luptă pe ntru ema ncip a rea p opo rului romGn, bi se ri ca de lemn d in 1677 de la C remen ea
(jud . C luj ) ilu tra pe bolta n a.os ului p salmu l 61: „Funiile p ~kă
t oşi l o r s-au înfăş u ra t Împrejurul meu ş i legea ta n-am uita t" .
Lăcaş ul de la Vec hea, docu ment de istori e ~ i artă, sup rav i eţ uit o r a tî tor momen te de r ăsc ru ce28, aş teaptă să ada uge
În ră b ojl'l să u de lem n, o n o u ă În semnare, î n limbaj ul vremii
•
cc
11 0 1: „s-a resta ura t ... .. .
25

VasiJe

Drăguţ ,

Picturile bisericii din Gnrasada, în „B.M. l. ", XU,

2/ J 972 , p, 63- 66.
26 Ide111, Din non des pre pi.aurile bisericii di11 Strei, În „B.M.T. ",
X LI I, 2/ 1973, p. 2 l , nota 29.
27 Uloer~or, epi·s01'1Jde din vi a\a
f. Ni1coli1Je vor fi reprezenmte în
pi ctuna bisericilor de lc111 n din Transi•lva.nia, aşa cu111 af1Jăm la Stiolna şi
T:'î u\ i (ju d. lu j).
2s Cu ani în urmă se inten\ion,ase d:lrlma rea bisericii pentru co nstr nirea alteia de zi d. Prin adresa Depa r tamentu~ui ulte lo r nr. 2442 C 79
I/ 1970, îmeg. la DP N nr. 1007/ l 970, ni se transmirea, astfe,l, aprecierea
Episcopiei o ra ~n1L1i Oluj-N.1.poca ampra a.oesou'Î lăcaş „n.u are ele111e111te
c~ re să .,? recomande a ri mc n ţint1tă în n;oua 1L~stă, opinî1n,d pentr·u rad·1e rea e1 .
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UN MONUMENT BUCUREŞTEAN DISPĂRUT -- BISERICA
MĂNĂSTIRII SĂRINDAR*
Arh. CRISTIAN MOISBSCU

C unoşt inţel e asupra evo luţiei structurii, tehnicii de co nstrucţie şi decoraţiei edificiilor .medie vale, în faza ac tual ă a
cercetărilor cu privire la vechea noa s tră artă, sînt furni zate
în maj oritatea 'c azurilor de monumente Încă existente , chiar
dacă cele mai multe dintre ele au suferit de-a lungul veacurilor m odi fi că ri sau a d ău g iri ca re le-au modificat aspec tul
iniţial.

Dac ă ne-am mul ţ umi numai cu studierea acesto r monume.ll'te ieste însă de la sine Î nţeles că nu vom pu tea niciodată să c un oaştem îndea jun s ele amăn unţit evo luţia arhitecturii şi ca urm a re, nici ă stabilim exact · aportul unei epoci
au a alteia la ş tiiin ţ a de a .co nstrui ci in ţara noa s oră .
Pentrn a avea o imagin1e fidelă a efo.rmlui .constru ctiv
de s făş urat în secolele trecute, istori cul de arhitectură trebui e
să recurgă şi la ce rcetarea mon umentelor di sp ă rute , la interpretarea elementelor rezultate din cercetarea arheologica, la
studierea ş tirilor ofer ite ele izvoarele i tori ce (narative, epigrafi ce, documentare, iconografice etc.) referitoare la ace ste
monumente.

* Textul de faţă reprodu.ce pe acclta al comu n1idrii su ţ inu te 1a
15 iunie 1976, în cadrul sesi unii anu ale de conrnn1 can ş tiin ţifice a
Direqiei pa·trumoniului aulLUra,l n aţ ion :l! I , comp ortînd minime modificări şi ad:J;osuri, inclusiv aiparauu1
J cri tic n·eccsar pregătirii sale pe nuu
tipa r.
Fig. J. l3i seri•rn

111 :1.n ă.s riri i

Săr i ndar

~1

a1151amb1LiJ

chiliilor,

tablo:u

în ulei nese mnat, datat 1836.
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AIP'are, a.şaidar, evident faptul că, atîta vreme cît nu vom
proceda la introducerea În circuitul ştiinţific a unor obiective
de interes istoric şi artistic de remarcabilă valoare dar di spărute, istoria arhitecturii riscă să prezinte o evoluţie incompletă de forme care nu oferă o imagine întru totul obiectivă
a devenirii artei şi soc ietăţii feudale romflneşti.
Din ·Categoria ace stor monumente di sp ă rute , care merita
atenţia cercetătorului, dar asupra cărora cunoştinţele noastre
pînă În prezent sînt minime, face parte şi biserica fostei
mănăstiri Sărindar din Bu c ureşti.
Fiind unul dintre importantele monumente feudale de
zid, •r idicat În fosta .cc1pita:lă a Ţării Rom â neşti, acest edificiu prin arhitectura sa de particular interes aparţine, după
cum vom vedea, unui tip structural cu valoare de unicat în
arhitectura românească. Este deci lesne de Înţeles că precizarea structurii şi dată rii unui asemenea monument-cheie e
absolut nece s ară Înainte de a pro ceda la explicaţii ale relaţiilor Între apariţia acestui tip de edificiu, cu anumite şi bine
precizate evenimente economice, sociale şi politice sau cu
anumite curente eul turale.
Greutăţile în stabilirea structurii şi datării biseri·cii Să
rindar provin nu numai din să răcia informaţiilor pe care
ne-o oferă izvoarele azi cunoscute, ci şi din faptul că încercarea de a data acest edificiu s-a făcut pe temeiul unui material tîrziu, bazat pe tradiţii orale.
A.r t.ic0Ju1l de faţă ar.e oa .~cop să pirezinitie mai ve·chi
ipoteze, să cerceteze amănunţit toate izvoarele de care dispunem azi şi să propună, pe temeiul acestora, atît o interpretare a formelor arhitecturale cît şi momentul construirii
acestui edificiu di spărut.

Fig. 2. K. Romstorfer. l.%ser L ::t
de demola re.

mănă s t i rii

S:îri ndar l::t

.fîrşiml

sec. XIX,

Î1~ai nt e

CÎţiva ani de la presupusa ei rezidire din
beşte nimic de ridicare.a acesteia În timpul

la

temel:i, nu vordomniei lui Matei Basarab, contrar obiceiului sau de a aminti întotdeauna
nume'.e voi·evoduiJui dnd îi vizitează vreuna ·d in ctit.orii.
Dar iată ce spune Paul din Alep: „De acolo trecuram
la o mănăstire. . .. închinată celor doi Apostoli Petru şi
Pavel, fundată de Mateiu-voievod şi supusă tineia din mă
năs tirile Sft. Munte; apoi la o alta, ce poartă numele celor
40 de mucenici, numită Sărindar, care este un mitoc al
mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din cetatea Ianina" 4 •
Deci dacă pentru fosta mănă s tire Sf. Apostoli, Matei Basarab este amintit drept ctitor pentru că într-adevăr a înlocuit ve·chea bi se ri că de lemn a fostei mănă st'. ri (·care mai
înainte se numea a Tîrnovului) cu o biserică de zid, existentă cu unele adaosuri şi astăzi, pentru măn ăs tirea Sărin
dar nu precizează În schimb nimic. ln consens cu acesta,
izvoarele istorice dovedesc Însă În mod clar că aşezarea mă
nă s tirea scă de la S ăr indar era mult mai veche de mijlocul
secolului al XVII-iea, ea fiind menţionată documentar de
mai multe ori În prima jum ă tate a acestui secol5, înainte
de domnia lui Matei Basarab .
Pentru stabili1r·ea unu.i terminus ante quern sînt însă de
reţinut dou ă documente : unul datat 1625, aug. 20 6 din
car.e rezultă că m ă n ă,stiiroe.a Să1rindar exista pe vremea domniei lui Mihai Viteazul, cînd moşnenii satului „Cotraceni " şi
călugă rii de la Sărindar au vîndut voievodului „pc bani
ga ta " p ăr ţile lor de oc in ă din acest _sat si .un .altul datat
1598, iunie, 4 care menţionează că 12 boieri m ă rturi se sc
ca m oşia Giuleşti de lîngă Bucureşti a fost d ă ruită de Mihai
Viteazul mănă s ti.r:i Sărindar 7 . Reztiltă, aşa d ar, că cel tîrziu
L:t sfî r ş itul secolului al XIV-lea monumentul exista dintr-o
epocă ante rioar ă, dispunînd de averi, din care unele mai
vechi treceau În proprietatea voievodului prin vînzare.
Despre s ituaţia mănăstirii în cursul secolului al XVII-iea
şti rile documentare sîn t destul de să race .
După cum rezultă dintr-un document din 1702, mai, 4,
la mijlocul secolului al XVII-iea, se pare că m ăn ăstirea a
fo st rep a rată de Radu mare logofă t din Cocoraşti 8 .
D e o atenţie deo s ebită s-a bucurat an samblul mănăsti
resc în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, care înzes trează biserica cu numeroase odoare şi care la 1710 îi
z ideşte o nou ă clop otn iţă . Tot din acea tă perioad ă se parc
că dateaz ă ş i catapeteasma din lemn aflată În prezent la
o bi erică din Rucăr.
În primele decenii ale ecolului al XVIII-iea 111-rea Să
rind a1r va fi fo s.t desoul de 1aoratoasă, .pentlru a-l îndreptăţi

Pînă aoum un secol, problema m1iginilo.r Sărindarului .păirea
a fi destul de s implă: se admitea de toată lumea că biserica cu ansamblul m ă năstiresc aferent era ctitoria lui Matei
Basarab. Legenda care circula În legătură cu începuturile
monumentului şi precizarea ctitorului, bazată şi pe unele
fapte reale, se află consemnată în Marele dicţionar geografic
al României, în felul următor: „La anul 1632 Matei Basarab mergînd la Constantinopole pentru a fi uns ca Domn
ar fi mărturi s it Paitriarhului că a ucis pe Papa Vornicul Gre•ceam1 cumnanuJ 1să.u, rpentm ·că îi era potrivnoi.c la Domnie şi
Patriarhul îi dădu iertare cu condiţia de a zidi 40 de biserici. Matei Întorcîndu-se În ţară, În cursul domniei sale zidi
39 biserici şi a 40-a fu biserica Sărindarul. C u aceasta Matei
ar fi împlinit canonul şi i-ar fi pu s numele Sărindarul, care
În greceşte Însemnează 40" 1.
Conform acdeiaşi legende, Gr. Muscdea.nu plăzm1u'. eş te
textul unei pretinse pisanii, contestată în lu c răr ile de specialitate, care ar fi aparţinut biseri cii Sărindar şi care ar fi
avut următorul cuprins: „Făcînd domnia m ea 40 biserici precum mă făgăduisem la D-ze1'J,, am1,/, îndep linit1;t cu aceasta
pre care amu zidit-o din temelie În loculu unei bise ricuţe
vechi ce se zicea a Coconilor'vt, zidită de Vladu banulu Sei:erinului şi alu Făgăra,~uhti, la anub'J, 6870 (1362) şi a1m'J,
numit-o Sărindari"t , leati"t 7160 (1651 septembrie 1-1652
a.1,tgitst 31), lăsî 11d1'J, totu hramitlu adormirea Mai cii Domnului, ca să fie pomenire părinţiloru, nouă şi f iiloru noştrii,
amin u" 2 .
Că monumentul nu a fost construit la mijlocul secolului
al XVII-iea, în anii de domnie ai lui Matei Basarab, este
dove dit atît prin aceea că nu se află menţionat În Cronica ţării3 printre celelalte ctitorii ale acestui voievo d cît şi
de faptul că atît de atentul observator, care a fost Paul din
Alep, vizitînd mănă s tirea În vara anului 1656, deci numai
1 „Marele diqio na r geografic al României", voi. I, l3u c ure ş ti, 1898,
p. 273-274. Precizări ~ i o a,mplă bibliografie asupra începuuurilo r ş i
trecuwlu·i acestui monument la N. Stoicescu Repe1·toriul bibliografic al
monumentelor fertelale clin B ucureşti, Edit. J\oa.dernie1i R.P .R „ Bu cureşti,
1960, p. 266- 268 di.n oa re am cit:lt şi unele domtmein•te.
2 Texrnl reprodm după Gr. Musceleanu, Mo111tmentele s trălm11;lor
di11 România, Bu c ureş t.i , 1873, p. 35, În fo scrip\iile medieV'::tle a,le României, omşLLI B umreşoi, voi. I, Edit. Ac:i.demiei R.S.R„ Burnre ~t·i , 1965 ,
p. 805.
3 Istoria Tă rii R umâneşli de cinel au descălecclt prav oslavnicii cr eşti ni.
L eoo pi.,e~Ld Ca nrncuzi.nesc î.n „Cr·onicari Munteni" , .vol. I, Edit. pentru
]i.rermură , Bu,cur·eşti, 1961, p. 155.

4 Călăto riile patriarhului Ma carie de Antiohia î11 ţările române, tr:ldu cere de Ern. Ciomn, Bu c ureşti, 1900, p. 207.
5 1622 febr . 20 (DIR, XVII/4, p. 95), 1622 sep t. 15 (i bidem p.
l 94), 163 4 rn::ti 20 (J\rh . Sta1t. Buc„ 111-rea Cî mpuJLin g LXIII/12) ere.
. 6 DJR, XV II/4, p. 555.
7 Bibi. Ac.a d. R.S.R„ foto 81/87.
B C f. N. Stoicem1, op. cit„ p. 266.
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niconulu i. Fa ţ adel e, Împărţite În d ouă registre de un I rîu
dispu s la · limita treim ei superi oa re, erau sublini ate de un
soclu înalt care fil a cu solba nc ul fere strelor. T ratarea sob ră
a faţadelor, a că ror sin g ur ă dec raţie era u fir :d ele la rgi care
subliffiau g.oh1.rile regis1tr ului inferiO'l-, era a nim ată n umai de
âtmul ferest.reloa· ,celo•r d o·u ă reg.istre, În rot.de aiu.n.a di spu se pe
ace e aş i verti c ală. De remarcat este faptu l că faţada de vest,
s tră pun să de golurile a p a tru fere stre, cîte două În fie ca re
registru, avea intrarea protejată de o mic ă co n s tru cţ ie de
lemn .
D e interes docum enta r este ş i înfăţ i şa r ea chiliilor di spuse
pe d o u ă nivele - parterul marcat d e arcade din zidărie că
ro ra le co re spundea la etaj o pri sp ă m ă r g inită cu stîlp i de
lemn. în ax.u.l biiisefi.c!i, p e latura de est, S;! a fl a turnul-clop o tniţă co nstruit l a 171 0 care servea şi de intrare În interiorul an samblului iar pe latura de sud , că tre col ţ ul de
ud-est , era am plasa t paraclisul.
Dup ă o catagrafie din an ul 1823 1\ numai pe latura de
est a m ă n ăs tirii, că tr e podul Mogoşoaiei, de o parte şi alta
a dopo tniţei exi stat1 14 încăpeTi , ce.ea ce c1 o v e.de•ş,te cu pri sosin ţă arnp l•o area co mplex ului m ă n ăs tiresc de la Sirindar.
Casele „ma ri " egumeneşti situate pe latura ele sud a incintei s tă teau pe d o u ă beciuri mari. Cu prilejul lu c r ă ril o r clin
an ul 1806 se cons trui seră a lte case eg u meneşti ,,îna: ntea bi seri cii " , care erau alcătu ite dintr-un salon centra l ş i p::itru
î n căp e ri , cu un foişor, spre g rădin a m ăn ăs tirii .
In anul 1846 că l ă torul ru s P orfirie U sp enski 16 menţ i o
nează că m ă nă s tirea era mare, cl a r aproape pu stie. I3iseri ca,
arată el „ . .. este frum oasă . În ea deasupra celor d o u ă ş iruri
ele coloane este aşeza tă o d e s păr ţire ·pe c ială pentru rugă
ci1une" . Tr.e bui·e r.e,ţiarn•tă în mod sp ecial a1ce::is tă tnen ţiune ,
Întru cît ne furnizează unel e elemente asupra structurii interioare a mon um entu lui , care din aceas tă descriere rezultă că
avea H··ei na.ve, d ec i o formă bazilicală, precum ş i o tri bună
la parte a s uperioar ă .
, Biserica aceasta consemneaza mai departe Uspe nski,
î nl oc ui eş te catedrala oraş ului " ... ., în ea aflîndu-se jilţurile
d omnului şi d oamnei.
A supra situaţiei clă d : rilor m ă n ăs tirii la mijlo cul secolului trecut exi s tă numeroase menţi o n ăr i în catagrafiile întocmite, În care se ara tă bunăoară că la anul 1852 chiliile
Î noepu s e. r ă să se dă.rî11ne 17 , peste 10 ani ·Curte.a mănă stiirii
fiind un maidan cu ruine. fo an ul l 86 3 se cerea 1ns1sten t

Fig. 3. BLserio În rcpreze ntar,e a lui C uol Pop de Sz.aomary .

re C hesa rie Dapon te să o numea s că „ podoaba" sau „m111 unea " I3ucure ş ril o r9.
Banul Mihai Ca ntacuzino menţi onează S ă rindarul În
rînd ul m ă n ăs tiril o r cu han 10, iar D ionisie Fotino printre
m ă n ăs tirile ma ri domneş ti 11 .
La s fî rş itul seco lului a l XVIII-lea, în chiliile m ă n ăs tir : i
erau adăpo s tiţi bolnavii, veniţi aici cu sper anţă că icoa nele
„ făcă t oa re de minuni " î i vor v:ndeca. Tot aici s-a u aflat
un timp cei care sufereau de bo li nervo ase („zm intiţii ), mutaţi apoi la Mărnii;,a 12.
Serios a var i a tă de cutremurul din an ul 1802, m ănăs tirea
a fo st rep a rată În 1806 de familiile Coco r ăsc u , Filipescu,
Gh ica şi alţii. C u acest prilej, bi se ri ca a suferit unele transform ă ri În interi or. D eş i abia repara t, ansamb lul monasti c
avea nevo ie de u1rg,ein1te inter v,enţii Î,n a nul 1817 13 . Sufer ă
ap oi noi strid ciun i ca urm a re a cutremurului din anul 1838 ,
da·r este •r,epairaită ,chi ar În ,c ursul ,aceluiaşi an 14 .
Din a cea s tă perioad ă se p ăs trează cea mai veche imagine
c uno sc ută a m onumentului , adică un tablou În ul ei, nesemnat,
datat 1836, aflat în co lecţ i ile M uzeului de istorie a municipiului Bu c ureş ti (fig. 1).
B'. serica ni se înfăţişează impre sionantă prin dimensiunile
sale, cu o turl ă centrală dominantă care Încununa nao sul
Încadrată de a lte patru turle mărginaş e , dou ă către v est iar
a.h e dou ă •di spu se spre es t d easupra prosoomidiei şi dia1co-

d ă rîrnarea cl ă dirilor şi clopotniţei 18 .
Din aceea.şi p erioad ă avem ake

documernte ,i,c ornog.raJice
primre caire o fotografie din anul 1856 pubEcată În „BCMI "
din 1911 de Sp. Cegăn.eanu, apa·rţinînd pro ba.b i! l1ui Angerer 19
(fig. 2), cum şi o aou.airelă ,rnalii:z..ait ă de Carol Pop de Sza tmary prin 1862-1865 şi aflată la Muzeul de artă al Republicii Socialiste Româ nia (fig. 3).
Şi dintr-o imagine şi din ceal altă re:z.ul tă că ansamblul
chiliilor înfăţişat În tabloul din 1836 di spăruse , păs trîn
du-se num ai două mici construqii pe laturile de sud şi n ord
cum ş i mrnul -dopotniţă ,cu une:e dădiri a lă turate, probabil

1

Eu.dox iu, Doc1t1n1·111e privitoare lu iswria româilifor
pu/Jiica/,e de . .. va l. XIII, p . 254.
10 T;unu•s'. j, fstoria polit:ică şi geogwfică 11 { erei lfomâ11 esci ele lu
cea mai veche u sa î11terneere p: 11 ă la an1tl 1774 dată mai Întîi la lnmină în limba grecească de frciţii T unnsli, tra dusă ele George Sio11, Ilu rnreş ti, 1863, p. 177. Mănă sci r,ea a vea un han În oraşttl Bu c ur eşti în
secolu.I al XVIII-'.ea, banu l M. C anta CLiZi no refecindu-se se pare L'l u n
9

Hur muwki

ad1t11c!le

şi

han afilat ~n clă d i ri l e fo~ tel o r ch ilii.
11 Fotin:i Dio nis,i,e, Istoria ge n e rală a Daciei, sau a Tra11si.Lva niei ,
Ţerei M1mte11e şti şi a Moldovei, trad. de G. Si o n, vo l. III, Ilurnre şti,
J 858, p. 165 .
12 C f. Sro i,ce~cu N. op. cit. p. 266.
13 A rad. R .S.R„ mss. 111 7, f. 133.
14 Arhiv. Stat. Buc., Pol iţia Bu c„ dos. 6199/183 8.

pră vălii .

in an ul 1865 biserica a fo st alungită prin executarea
unor adaosuri pe latura de est şi vest cu patru noi turnuri
înlocuind pe cele existente anterior20. 1n acelaşi timp s-a
modificat total aspectul arhitectural exterior al monume ntului prin îmbrăcarea faţadelor cu o dec o raţie neocl as i că la
modă în acea vreme. Asupra înfăţi şării bi sericii dup ă aceste

fig. 5. Bi,seri ca măn ăsui ri i Să,rindar , plan da.tat 1862.

15 Amd. R .S.R ., mss. ro m. 719, f. 256, V. 257. !n afara catagrafie1i
din 1823 m artie 26 citată mai sus, pre ţio ase ştiri aisupra înfăţi şă rii şi
s tăr ii În care se .aflau clădirik fostului ansambht monasti.c în seco lu,!
tr,e cut ,ne fiumiZJează ş i ca tagrnfia În to:cmitii în J 838 martie 2 (ibidem

I . 274 v.).
16 Bezviconi G„ Călă tori mşi în M1m tenia şi Mo ldova, Bu ou r,eşti ,
1944, p. 378.
17 A rh iv. Stat. Buc„ Muntcip. Buc„ d os. 88- 30/ 1863 , f. 97, 166.
16 Despre s irnaţia o! ă dirilo r mănăs tir i,j în a ceastă vreune 1rnmCrO'ase
referiiri În catagrafiile afbte la Arhiv. Stat. Buc. Nli n. In str., dos.
13 40/ 1847, 1489/1848, 3859/18 57 ş i 11 67/ 1862 şi Aca d . l\.S.R., mss. m m.

719, f. 250, 262, 268, 293, 309, 327, 345 , 361 ş i 375.
19 C. P . Sp. (Cegă neaniu P . Spir idon), O fo tografie di11 1856 a or<1ş11 ! 1ti B1tc 11r eşti În „B1detin ul Co mi siu:iii M on 1tmc:1telo r I sto rice", :i. nul IV,
(1911 ), p. 48.
2o Ampra ~eparaţii;lor şi modificări:or suferi te de bi s erii că î111 :i.ce a s tă
p e r ioad ă , vezi Arhiv. So:i.t. Buc., M in. In st r„ dos. 587/ 1860, 3337/ 1876
ş i 978/ 1862.
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tran formă ri , se p ăs trează fotogr afii sa u desene Între care
unu l realizat de arhitectul au striac R om srorfer (fig. 4).
Dar lu c r ă ri l e efec tu a te la a.ceastă dată, nu au putut prelungi În timp viaţa l ăcaş ului . Dup ă numai 15 a ni adao sul
din spre ves·t s-a desprins ce bi er.i că ca re căzuse În ru.ină în
J 890, fiind apoi dem o l ată integral în 1896 21 . Pe locul u nd e
$e afl a
m ană tirea S ă rindar s- a amen ajat provizo riu un
squar iar În anul 1912 s-a construit actu ala cl ă dire a Case i
Centrale a A rmatei dup ă pbnurile l ui D. Maimarolu.
Asupra stru cturii monumen tului, judecat desigur num ai
după aspectul să u exterior cun osc ut, înfăţ i şat de fotograf ia
clin 1856, a.rhit.e1ctu.l Gika-B1udeş ti con s.!·dera că e•r·a de tipul
cruce greacă în scri să cu puncte de sprijin libere În nao s ş i cu
cinci turl e di spuse marginal22.
Dar o imagine asupra fo rm ei ş i di sp oz iţiei planimetri ce
a bi seri cii Sărind.a1· îna inte de tran s formările suferite În
a nul 1865, ne este lnfăţi ş ată de un plan pă st rat într-unul din
dosa rele a fla te la Arhive le Staitului din J3.ucu1re~ ti ·ce se referă
la reparaţii l e ş i modifi că rile monumentului de la mij locul
·ecolului tre ut, datat 186223 ş i semnalat pentru prima dată
ele N. Stoicescu24. (fig. 5).
La o confr untare atentă a acestui plan cu aspectul ex texior cunosc ut, consta tă m că deş i la scară, a fo st destul de
ohematic Î n tncm~ t , Î111tlllld t li p ses.c ·cele două de croşeu ri laterale ale pasrnfor,iilor 1ş i a bsidei altaruk1i , ia r d: punerna f.crestrelor p e faţade l e de sud ş i nord nu corespunde cu cea
mar ca tă În p l an.
C u toate acestea, corespunzînd Întru totul descrierii amint ite aparţinînd lui Uspenski, con s tată m că biserica a vea o
formă bazilical ă, al că rei dreptun ghi de mari dimensiuni
m ăs ur a 18 X 25 m şi era încheiat că tre est cu abs ida altaru lui semicircul a r atît În interior cît ş i în exterior.
Nava cent ral ă mai largă, era eparată prin dou ă ş iruri
ele cîte ş ase coloane fie care de cele d o u ă co laterale , ca re În
mod fiere c trebuiau să se termine la est prin abs idi olele pro scomidiei şi diaconi.conului.
Deasupra colateral elor ş i a dou ă din traveele dinspre
vest ale navei centrale se afla un balcon spaţio s de asemenea menţionat de Uspen ski la care condu ceau d o u ă sca n
di spu se de o parte şi alta a intră rii.
Din motivele ară tate mai sus, cons id erăm •Ca acest plan
nu reprez intă atît un releveu al monumentului În forma sa
ve.che, ci ma.i de grab ă un P'roiect clL~pă caire urmau să se exec ute unele lu c ră ri d e transformacre, avînd Însă calitatea de a
ne furniza unele elemente asupra dimen iunilor şi di poz iţiei
planimetrice interioare.
Dacă a•v em, aişadar, certiwdinea foprne·i hazili·ca.le a pl.anului bisericii Sărindar, nu avem motive d e îndoială ni ci asupra
plasticii ale monumenta'le, toate cele cinci turle, înfăţişate
în imaginil e cunoscute, fiind cele originale.
Această formă neobi ş nu ită de plan în arhitectura feu dală rom â n ească de z ici era însă ele veche tradiţie În Penin sula Balcanică.
A rhitectura bizantin ă ne ofe ră cîteva exemple cu no scute
în vechi ul centru grecesc de la Mi stra, În Pelop onez, uncie
trei importante monum ente de tip bazilica l: M itropolia (Sf.
Dumitru) const ruită În 1292, Hodi.glhitria (Af.end ik o) ridi cată în 1315 ş i Pantanasa în 1428, au planu l de formă baz ilical ă la p a rter, partea s uperi oa ră fiind res tructurată pentru
primele dou ă la Începutul sec. al XV-lea cînd li se adaugă
o s tructu r ă cruce greacă în cri ă cu cinci turle 25 . Important
de ublini at este faptul că deasupra pronaosului ş i colatera ldor se află balconul destinat femeilor gineceum-ul.
Un tip a1se1măn ăitor de ·e dificiu edez.ias1tÎ.c .ou uibune la
pan.ea s uperi·oară ş i cinci Dlllrle, dar ca1«e nu .a.r e o formă
baz iE cală, este Întî lnit în Grecia de nord la Parigoritissa
clin A.11ta (sf. sec. XIII), Sfinţii Aip osto.li ş i Sfînna Ecaterina,
ambele din Salonic datate În sec. XIV.
Plastica rnon umen tal ă cu cinci turle din care una centra l ă dominantă, reluată ~ i În cazul bisericii de la Sărindar,

Fig. 4. M:fo5 stirc:::i s :frind ar.

este cunoscuta 111 arhitectu ra Tă rii Rom âneşti, print r-un singur exemplu, la vechea bi eri că a Mitropolie i clin Tîrgov i şte
ridi c ată la începutul ecolului al XVI-lea.
Ceea ce reţin atenţia la monumentul bu cureştean, de
ca re ne oc up ă m , sînt unele aspe cte de detaliu ş i anume forma
oc togo nal ă În seqiune a turlelor ş i micile clemente prismati ce di spu se în diagonală, co re spun zînd la interior unor triunghiuri sferice apropiate de forma pandanti v ilor ca re fac trecerea de la phniul p a'tra t l.a ·cd ·Onog·on.ail al tur lelor. Aoeste
elemente p ot fi co nstatate atît la bi erica fo stei m ăn ăs tiri
Stăn eş ti din jud. Vîkea cît şi la cea a m ă năs tirii Ti smana,
ambele ridic a te În prima jum ă tate a secolului al XVI-lea,
şi regăsindu - se numai În arhitectura Armeniei medievale în
for me asemănătoare pîn ă În seco lul al XIV-lea (bi . Gaiane
din Vagarşapat sec. VII, Sf. Ş tefan Protomarr:rul din
Darahamb sec. XIII-XIV, bi s. m ănă s tirii Sf. Tadeu,
sec. XIII-XIV şi al tele26.
Un alt clement care trebuie lu at în con iclerare În studierea acestui monument este cel a l tratării sobre a faţadelor.
Lipsa unei decoraţ ii bogate a faţadelor cum şi prezenţa brîului, se pare de forma unui tor, sau a firidelor care în cadrează fere strele regi strului inferi or pledează larg p entru
Încadrarea bi sericii fo stei m ă n ăs tiri Sărin dar În a doua
jumata;t:e .a seoo lulu.i al XVI-lea, ep ocă în care aTe loc o c reş
tere s imţită a influenţei gre·ceşti În Tara Românea scă , În acela.şi timp majoritatea voievozilor a.co ridîrrd o atenţie deo s ebită
vieţii bi s eri c eşti, fapt ogli ndit ş i prin co nstruirea a numeroase edificii religioase27.
În concluzie, bise rica fo stei m ă n ăs tiri Să rind ar nu aparţine în nici un caz peri oade i domniei lui Matei Basarab,
dup ă cum se cre dea, fiind mai veche cu p es te o jum ă tate ele
secol.
O a ha i1dee, ca re se desprit11de în final ş i care ·o sutbliniem
În mod deosebit, este dovada certă înfăţ i şată şi prin exemplul
bi sericii Sărindar asupra diver s ităţ ii ele forme care a cuno scut-o a rhitectura feuda l ă rom~nea scă , ca o consec inţ.ă a inve ntivităţii meşterilor care au co nceput-o ş i realizat-o .
După cum este ştiut, cr iteriile de stil n e p ermit să fixăm
numai în I.inii general·e epo·ca În care un monumen.t a p\.lltnt fi
ridi cat. Ar f i desigur folo sitor ca În studiul vechii noastre
a rte să se p oa tă a junge la d atăr i cît ma i exacte, mergînd
chiar pîn ă la precizarea cu certitudine a an ului cînd un
edificiu sau a ltul a fo st construit, fapt posibil numai în
caz ul exi s tenţei unor documente epigrafice sau a unor izvoare istori ce care ne-ar putea furni za informaţiile necesare . ! n cazul monumentului de care ne oc up ăm, unde nici
ce r cetăr ile arheologice nu mai sînt posibile, în stadiul actual a l cercetăr ilor nu se poate În să preciza de ocam dată
mai mult.
26

2 1 r F. Stoice cu N. op. cit., p .
22 G hib-l3ud e~ ti , N., Ev o luţia

267.
arhitect11rii 111 M1111tenia şi tn O 't:e11irt
ve acul ;i[ XVII-iea, anul XXV (1933), p. 6- 7, idem XXIX (1936), p. 5.
23 Arh iv. Stat. l3 uc., Min. Inm., dos. 978/1862, f. 179.
24 Sto.ice ,cu N. op. cit„ p. 267 .
25 N01vei[.lo, Adrian o Alipago, Grecia B iza11l'i nă, T a.mbll'ri•ni
editare,

Architeltltra 111ediev ale

am1c1ia,

Oe Lttc:1 cd itor·e, Ro ·1m, 1968,

p. 87, 90, l59 , J 60, 16 1.
27 Prin~re ;\,[tele amintim căs 5tori:i. lu.i J\;lex:i.ndru al U- lea Mircea
cu greco-itruliana Ecateri.n':l Sa.lvaresso din Pera, sau învestir·e,1 cu însM1nane fun cţi i în stat s•au În iera.rhia bisericeasc5 a uno r gr·eci de origine,
cn m au fo st mare•!e ban hne Epirouul sau episcop ul de Buz ătt Luca din
Chipru .

L969, p. 6 , 70, 72.
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BISERICA SF. GHEORGHE DIN PITEŞTI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ŞTEFANBALŞ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

stil ţinînd de gotic şi roman ic, era prev ăz ut Ja etajul clopo··
telor cu un rÎnd de fere stre îngu ste ş i Înalte ş i un fronton
în ax· un al doilea turn octogonal ele lemn, Învelit cu tablă
ş i ter;11inat cu o c upolă în bulb ridi cat dea supra, alcătui1
în a nsambk1 o s i.!u•e tă de 37 m înă l ţime, cu.ri·oa să ş i di.~p ro
p o1rţ i onat ă , prelungit ă spr.e vest cu u·n a111r.epriclvo1r tra-tat
în sr.il neodasic. In •rnsuul faţadelor, corni şa de tenic u.~al ă
profilată şi fere strele l ă rgite subli niau, la rîndul lor, aq iunea
de denaturare a clăd irii iniţi a le, prezentă şi în in terio r prin
vă dita modifi care a spaţiilor , cu pe reţii ş i bo l ţi l e acoperite
cu pi ctura nou ă din 1876.
CERCETARILE PRELIMINARE
Primele indicaţii asupra vechilo r forme modificate sau
di sp ă rute au fo st obţinute prin consultarea datelor sc rise1,
p ăstra te în arhiva parohiei. In tr-o ca tagrafie clin 185 2, ad i că
cu puţin înai ntea renovăr ii , apar urm ă toarele date: „B iserica se află cu tre i turle ... Intrarea dintîi se a flă tinda . ..
Deasupra tindei se află clopotniţ a cu 2 clopote .. . Al doilea
tindă cu u şă. . . deasupra u şei pisan ia de piatr ă (urmează
textul) . .. Acea s tă tindă este pardo s ită cu piatr ă ... Ferestrele de piatră cu grăta r e de fier . . . Tur la mare cu 6 fere stre.
Mai numeroase şi mai preci se sînt şt iril e dintr-un sinodic Întocm it în 1876, ce cuprinde o preţioasă de cr iere a
si tu aţi ei înainte de tran s formăr ile din 1869; despre înfă
ţiş. area biser icii documentu l arată că av usese trei turle de
zid , una pe .naos ş i do u ă ma.i mi1ci aşezate În Jin.ie pe pronaos,
prec u1111 ş i ·un zi d ide·sparţiuo1r Înure na·os ş i pl"Onaos, de 2 m
gro ime, s trăpun s de trei treceri. Peste spaţiul pronaosului ,
Împărţit În patru de un arc median long itudina l s u s ţinînd
a lte d o u ă arce mici transve rsale, se r idi cau do u ă turle mici.
De, or i.en~a menţionează, Într-un fe l nu tocmai olar, şi ex.ist· enţa a două clopote În podul amvion ului.
In completarea acesto r indicaţii, nesperat de numeroase
şi p1-.ec ise, care au că l ău z i t me rsul cerc etă ri lor efectuate
ulterior pe monument, mai trebui e menţionată ş i 1naJi za rca
imaginii bi. eriieiii, r.e prezen tată în rablo-ul votiv de pi norul Snoene9c u, în 1876, {;2e putea fi o 1cop ie du.p a ·o imagin e ma i veche.
Cercetarea arh eo log i că , fă r ă a ad uce rezultate deoseb ire,
a stabilit to tu şi nivelele de că l c.ue or igin are În interior ş i

GENEZA INTOCMIRII PROIECTULUI
DE RESTAURARE
Prezenta comunicare nu va adu ce lu cruri noi as upra unui
monument a cărui restaurare a f st terminată În toamna
anului 1958 . Calea parcur să În realizarea acestei re s taurări,
trecută prin filieră pre s cr i să pentru asemenea lucrări, poate
fi prezentată ca arare, ca o exemplificare a felului în care 1sînt
tratate în 01cLrul DPCN, diferitele ope1raţii ce rn·ncurează
la obţinerea rezultatului urm ărit.
Comunicarea prezintă mai jos studiile preliminare privind
datele istorice şi documentare, cercetări l e arheologice şi sondajele pe monument, urmate de co ncluziile care au stat la
baza proiectului şi detaliilor de exec u ţi e.
Situată în centrul oraşul ui , biserica Sf. G heorghe a fost
înălţată de Constantin Şerba n Voievod În 1656. Două ute
de ani mai tîrziu, În 1869, ea a fost s upu să, la fel ca atîtea
alte biserici orăşeneşti , aceleiaşi aqiuni de transformare radicală dup ă noua modă a v remii, care a caracteriza t toate
aspectele vieţii clin Principatele Române În cur ul veacului
al XIX-iea.
Modifică rile şi ad ă u girile ce i s-au făc ut atunci au fost
man ş i doar prezenţa parţi al ă a brîului median şi a ciubu oelo.r ·c oncurează panowrile oirnaimen uale ale faţ.adelo1·, dovedind exi.s1tenţa v.echii arh•i tectLuri Slllb noua h aină aplicată . Din .ca uza acest~i înfăţişări, socotită fă ră valoare deosebită, În momentul cînd s-a ridicat problema s i stemat i zării
sec torului ce ntral al oraş ului a fo st examinată şi mult discutată oportunitatea menţinerii ei În cadrul modern a l ansamblului ur banisti c proiectat.
Pentru a stabili valoarea ei real ă ca monument s-a întocmit un studiu preal1aibil, îniainte de d ăâmare. Sondajele
efectuate a u arătat nu numai că elementele aparţ in înd con s trucţiei vechi erau În majoritatea lor Încă prezente sub
straturile de ten c uială , dar a u subliniat totodată, prin descoperirile făc ute, deosebita ei valoare de m.1icat în cadrul
arhitecturii epocii feudale româneşti , determmînd astfel, în
final ul disc uţiilor, aprobarea menţinerii şi re s taurării ei.
La data începerii acestor so ndaje (planşa l ), biserica,
din cauza tran sform ărilor şi a d ă ugirilor primite, se înfăţ işa
sub forma unui amestec hibrid de stiluri diferite. Parte::t
dinspre ·est mai p ăstr':i. prima d e1oorr.aiţie .a faţadelor, cu b.rîu
median şi pa~10'LJ1ri n 1 ciubuce, caract·eu-.is.ti•cele ·epocii ·r·especti ve
(pkunşa 2). P aine.a dinspre ve t În ch.i mb aipă:rea cu ·001oul dife6 .ta; tuiinul mas.i•v , o.r111Jame.nuat ou pi1aşuri şi aircuri În tr-un

1 P reot M:inin M. l3nain:iş te, arhiva paroh.iei, Cîteva i11for1r:aţii cu
privire la biserica Sf. Gheo rghe din Pit e şti: Monog;rafia bisericii
atedra·le SF. Gheorg he din Pi teşDi; Prof fon G r. Ră dtde s c u, U11 1n01Ut11wnt istoric - Bist-rica Sf. Ghrorghe din P iteşti, „P ă s.to ru l O rt::> dox",
l\n. XX (1939), p. 376- 383.

Fig. 1. Vedere 1nainte de rest;tu.c;a.re

Fig . 2. Vede re
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d upă

restaurare

exterior, e x i stenţa sub pardo seală a fundaţiei fo stului zid
median, precum şi lipsa un or temelii mai vechi sub monumentul actuaJ2. D ă rîmarea parţilor superioare de lemn ş i
de zid ale turnului-clopotniţă, din seco lul al XIX-iea, a
constituiit primul pas :realizat, lru ora1r.ea fond or,i1rnm înscri să
pe linia d ă1rîmărilor în ·cazul c·o ndamna•r,ii monumentului.
Pc baza informaţiilor obţin ute documentar (p lanşa 3),
ce rcetăril e pe monument au adu s de la Început rezultate ce
pot fi calificate spectac ul oase. Sondajele fă cute la capătul
dinspre ve st al pronaosului au scos de sub tencuială, pe faţada de nord, urmele arcadelor Înzidite ale fo stului pridvor, pomenit cu denumirea de „tindă" în documentaţia menţionată mai sus. Prelungirea În sus a sondajului a scos la
iveală, În mod cu totul neaşteptat, Începutul unei arcade
prinse În grosimea zid ă riei, ce p ărea a ară t a existenţa unui
fo iş or la etaj. Faptul este cu totul excepţional În arhitectura epocii; un astfel de foişor se mai Întîlneşte doar la Filipeştii de Pădure, din 1688, presupus a fi în să un adaos, şi
la Preajba, jud. Dolj, amenajat ulterior sub corn i şă 3 • Extinderea sondajelor, În interiorul şi exteriorul Încăperii, a înlă
turat orice îndoială În aceană privinţă , arătînd că dacă pe
cele trei laturi exterioare, norei, sud şi vest, arcadele etajului fu s e ser ă complet d ă rîmate pînă la nivelul brîului median,
în afara amorselor de lîngă pronaos, ele se mai p a trau în
Întregime sub form ă de înş ir a re de nişe, pe tot peretele interior dinspre est (p lanşa 4 ). Acea s tă de scoperire folo s ită
pentru o recon . tituire parţială a unei travei mach e tă, prin
de sfundarea şi Întregirea a două arcade la parter şi refacerea a trei arcade la etaj, a fo st argumentul principal care a
determinat pîn ă la s fîrş it, după o înd elungată deliberare,
hotărîrea de a co nserva ş i restaura biserica.
O dată generalizate c ercetă rile, întocmirea unui proiect
de restaurare devenea acum necesar pentru precizarea fiecă rui element În parte.
Cu d ărîma re a etajului clopotelor s-a Început o acţiune
de curăţire a pereţilor prin de caparea co mpletă a tencuielilor mai noi şi prin înlăturarea pilaştrilor şi arcaturilor vă
dit s tr ă ine , care s-au dovedit de altfel a fi elemente prefabricate de stu c, alipite zidăriei. Prin eliminarea lor au reapă
rut traseele şi nivelele vechilor forme decorative, asc un se
sau deformate de modificările efectuate la cornişă, la brîu,

soclu şi la ciubu cele de contur ale panourilor suprap use. Desfacerea În continuare a plombelor cu zid ărie mai no u ă, uşor
de identificat prin formatele diferite ale cărămizilor şi grosimea rosturil or ele mortar, a condu s la degajarea formelor
vechi înglobate În aceste adaosuri, regă s indu- s e astfel vechea ordonanţă a faţadelor cu numărul, poziţia şi dimensiunjJ.c aroaddou· fo sitmlui pi-idvor, la pa11te.r şi etaj, şi .cu g.oluJ
portalului intr ă rii.
Cu această ocazie a ieşit şi mai mult În evidenţa poziţi•a
s upr aîn ălţată a cornişei pridvorului cu etaj, faţă de corn işa
corpului bisericii, caz aproape unic, dup ă cum am mai spus,
În arhitectura vremii. Cît priveşte vechea s tructură interioară
a parterului pridvorului, cu toate că au ap ă rut urmele conso lel or de pornire ale unor arce pe pereţii Încăperii, nu s-a
putut determina sistemul ei de bolţire; presupusele bolţi au
fo st în locuite cu o placă dreaptă de beton armat, fără intenţii de recon stituire, avînd un rol pur funcţional pentru accesul la clopote şi la loggia de la etaj .
Dărîmarea ante-pridvorului a dat posibilitatea recuperă rii, sub pardo seală, a numeroase fragmente de piatră sculptată, aparţinînd ancadramentelor uşilor şi fere strel or lărgite,
ş i a unor buca·ţi din pi ania de p:a·~ră 01;dri n ară4.
Peretele median, ridicat din nou pe vechile fundaţii şi pe
traseul indicat de urmele vizibile În pereţii laterali (planşele
5-6 ), a fo st rezidit pe toată înă lţimea, Închizîndu-se, cu
un timpan plin, golul dintre nao s şi pronaos. Cele trei treceri menţionate documentar au fo st dimensionate în funcţie
de exi s tenţa, la ambele s apete, a unor urechi de zid desfiinţate prin cioplire, iar în ălţimea lor a fo st determinată de
canalele foştilor tiranţi de lemn, ce precizau nivelul naşterii
arcadelor.
Hotărîtoare În stabilirea sistem ului de boltire a fost descoperirea, În zidăr ia peretelui vest, deasupra uşii de intrare,
4 P isani a bi·se.r i.cii dolllln eş ti Sf. G heorghe d in P1teş ti. Cuvin,tele puse
Între paranteze s-,i\JLL pu~ut d escifra pe fragmentde de pi,atră găsite în
p:Umîn t cu p.ri,Jeju•l săpăturil o r fărn te În pri d vor·nl bi•se ri'cii.
C u v rerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului ş[i c u sp o ]rul Duhului
Sfânt, îndemnatu m'am şi cu cela cc sunt din[tru D o mnul mi c u] bun
creştin Consta ntin Şerban Vvd şi cu bună creştina [d oa m]na [m ea
Ilăl a şa, mii ju i ndu-mă Dumnezeu
c u cin stit] sca un[ ul pă ri)ntc lui meu
dporsat c r e jştin Şcrvan Vvd, fiind cu domnul Ţării Rum âne.i ti
[ Yăzâ ]nd că toate I[ u m , şt i sunt.I trecătoare aducându - mi aminte,
ncJ voir]u m'am a rădica această sfântă bi se rică d[in tcmelicj pînă
În s f ârş it [în hra ]mul şi l[ a uda Marc] lui Mucenic [Gheorg he] să ne
fie aicea tntru ajutor, ia1· În celălalt veac să ne fie în neam
n etrc[cură) nouă şi
părinţiloi· [n oşt ri] În veci. Mai 13 leat 7164
(1656).
le ctură dup ă catagrafia din 1852
Pr. Marin M . Branişte

r

2 Dinu
V. Ros·e tti, R aport preliminar asup ra ce rce tă rilor ai·heologice de la biserica S f. Gheorghe dill Piteşti , 1964, d o ~a.r .arhiva DPCN.
3 N. G hika-Budeşti,
L'v oluţia arhitecturii în Mu ntenia şi O ltenia,
„B CMT" , voi. Ill , 193 3, p. 68, fi g. 329; „ BC MI ", voi. IV , 193 6, p. 62,
fig. 224.

l . Fapdele su d ş i vest, releveu , sca ra ·1 : 100

2. P ktn , releveu , s.ca ra 1 : 100
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ETA PELE RESTAURĂ R II :
ALLgu st 1963 -- oct. 1963 Eit;ipa ce rcet:l ril or
Noiembrje 1963 - fob. 1964. Imooc mirea proLeatul.L~Î ST E
fulie 1964 Mache ta pridvoml1ui
Septe mbrie 1966 Avi<zarea proiecrnlui STE .
P.r.o i·ecit PE
Ianu ar ie 1967 În ce·perea lu•c răr.ilor PF.
Octomlwie l 968 Recepţ ia l'll cr:l ri lor
.\. Travee fa~a d ă no rd, cerce•ta re, scara 1 : 50
4. Seq iune pridvor, cerc erar~ , scara 1 : 50
5. Seq:ie, reV"e!eu, scara 1 : 100
6. Seqi,e, p mi1ect, scara 1 : 100
7. Pbn, proiect. soara l : 100
8. Seqie pron.aos 1- l , ce.rceta re, se.ara 1: 50
9. Seqie pro naos 2- 2, cercerare, ca ra J : 50
I O. P.lanur·i com parative, se-ara l : 50
l l. fo,;iţ.a d ă Sttd, proiect, sca ra 1 : 100
I '.? . F aţ1a d ă ve~t, proiect, ~car.a I : 100
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a unei console de piatră, ciop lită la faţa z idului , co nfirmîndu- se astfel ex i s tenţa arcului medi an longitudinal d escris în
sin odic (planşa 7) . Prin aceasta, deve nea explical;ilă ş i preze nţ a celor d o u ă con sole a fl ate În pereţii nord ş i sud , ce
puteau fi pornirile arcelor tran sversale, mai mic!, spri jinite
pc arcul median, menţionate ş i ele În descri erea din sinod ic.
Ca urmare , bo lta c ili n drică existentă, c ove dită a fi mai recen tă , a fo st dărîmată pînă în dreptu l z: du!ui median, iă
sîn d să ap ară urmele Întregului sistem de boltire răma se imprimate pe faţa peretelui din sp re etajul prid vo rului,
sub
forma a dou ă arce şi dou ă amorse, de pandat ivi, în co l ţu
rile nord ş i sud ( plan şa 8).
Din ana li z;;u ea ace stor urme a r e i eş it că la ni velul cheilOr
arcel or Încruc i şate , cc Împăqea u pronaosul În patru, fie ca re
dintre com p a rtimente fu sese d el imitat prin cîte patru arce
uşor scoase În co n so l ă pe un şir el e că r ăm i z i , aşeza te "pe
·Cant (plan~a 9). D ou ă dimre ele era:u închise cu .c alot·e, Îa1r
ce lel::tlte rămînea u s trăp un se din cil indrul turlelor ridi c<\.tc
deasupra. P osibili tatea ex i s tenţei unui asemenea sistem de l:lo ltire, pe cît de com pl ex pe atît de diferit de ob i şnuitele calote, dedu să din interpretarea urmel or descoperite, apa re con·firma tă prin preze nţa unor bolţi asemănătoare la. alte trei
„
monumente contemporane. (p l anşa 10).
Biserica de la Căldă rn,rnni , ctito ri a lui Matei Basa rab din
1638 , are ace leaş i patru p ăt rate ca la mon umentul pite ştea n
cu deosebirea că es te intercal a t ă o bo ltă sem i·c ilindri că mediană , sprijinită pe d oi stîlpi centrali .
. Biserica Taţi Sfinţii din R 'imnirn V'i lcea în schimb, zidi tă În 176 4, repetă aproape În to cma i bo lţile bi se ricii Sf.
Gheorghe, lu ată desigur ca model.
1n s fîrşit, la biserica Tîrguhii din centrul oraşu lui Tîrgovişte , î n ă lţ ată de Udrişte Nă s turel în 1653, ş i. recent resta ur ată, s-a refăc ut o boltire asemănătoare dup ă urme mai
complete decît cele găsite la Pitc ş ti5.
In ceea cc priveş te amp lasarea ce lor dou ă turle mici, ele
puteau fi ridicate fie spre est, fiind astfe l grupate cu turla
nao sului , fie spre vest, alipite corp ului s upraîn ă lţat al pridvo rului . În lipsa vreune i indicaţii mai precise, s-a ales varianta a dou a soco tită ca rea lizînd o s iluetă mai p o tri v ită.
În di sc uţiil e purtate asupra oportunită ţii refacerii acestor
turle, 1cunoscute ca num ă r ş i amplasare, da r nec unoscute oa
fo rme ş i dimen siuni , a prevalat pîn ă la sfî r ş i t p ă re re a necesită ţii unei rcco nsti tuiri corn plete.
Studiul refaceri i turlelor pentru determinarea dimen siunilor, pornit În funqie de poziţia centrelor şi diametrelor
interioare, fixate prin boltirea pronaosului , a căutat să obţin ă un raport al proporţiilor potrivit cu vo lumele ş i silue-

12

5

N. G hik1a-B LLde~ti , voi. !II, 1933, p. 63, l'ig. 282; voi. IV, 1936,

p. 86, fig. 578 .
13. rerea , td ia turla ll :lOSU,Jui,

I

t':lr:l 1 : 20
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tioe, ge.nernlizat.e atunie.i în Mu1menia după modelul, de la
Stele a lui Vasile Lupu din Tîrgovişte; celelalte, foarte deosebi te, aparţin înd unui riy neobişnuit, de ancadrament, prezentau o reţea geometrica de baghete Încrucişate aşezate oblic.
Interesant de menţionat este faptul că toate aceste fragmente, care în momentul scoaterii lor mai pă,strau urme de
zugră veli roşie şi verde Încă destul de vii, şi-a u pierdut
imediat culorile.
Reconstituirea portalului, cu profilele de tip Stelea, a
putut fi realizată prin completarea celor cîteva fragmente
regăsite, după traseul indicat prin modelele aproape identice existente la Gura Motrului, Rrebu, Verbila şi Goleşti,
contemporane, încorporîndu- se ca martori piesele autentice
În ancadramentul refăcut (planşa 15 ).
Reconstituirea celui de-al doilea exemplar s-a făcut presupunîndu-se existenţ,a unui motiv de,o orativ uni,c, urmărind
în mod continuu golul uşii, În felul elementelor decorative
florale, aflate la unele portale din epocă şi mai ales din cea
următoare. Şi aici au fo st integrate, În cadrul dese nului,
fragmentele autentice refolo site (planşa 16).
La s fîrşitul descrierii ace stor cercetări care
au
adus
aproape tot materialul pe care şi-l putea dori restauratorul,
pentru întocmirea proiectului de resta urare, trebuie menţionată şi descoperirea numeroaselor canale, dispu se cîte
d o uă În grosimea zidăriei, ră ma s e goa le dup ă putrezirea
grinzilor de lemn. Alcătuind un gr ă tar de legă tură la diferite nivele, ele asigurau stabilitatea rnonu:mentului, dup ă
vechi ul procedeu de origine bizantină, folosit În mod curnnt 1a rnmtruqiile noasnre În perioada feuda1 ă . Erin [·efolo sirea ca centuri de beton armat, ele şi-au redobîndit
acum funqi onalitatea.
Adăugăm În cele ce urmează ş i o explicaţie la Întrebarea ce desigur se v a putea pune asupra derogă rii faţă de
prin cipiile corecte de restaurare ca re cereau, În cazul de
faţă,
retencuirea faţadelor. !n d o ri n ţa dej a menţi o
nată mai sus de a aduna cele mai multe argumente În lupta
du să pentru salv area bisericii, s-a socotit că acea stă abatere
de la a devărul istori c, lăs area zid ă riei ap a rente ca re de altfel va putea oricînd fi core c tată pe v iitor, p ă re a mult mai
a trăgătoare În ochii factorilor locali s tăp î ni pe destinul monumentului. Rezultatul final o bţinut, adi că salv area monumentului , a confirmat acest punct de vedere, dovedind î n că
o da tă pePiw Jittl unei Iu ă,ri de poziţii prea int.ransigente în
cazuri a sem ă nătoare.
A stăzi , la opt ani de la terminare a lucrării , biserica Sf.
Gheorghe, sub noul său aspect, nu mai p oate fi ocotita ca
o pa1t ă î.n cadrul ansa1111blul1u.i pi e ţei nou create din Pit eşti.

tele corpului bisericii, pridvorului ş 1 ale turlei naosului
11 ).
A1ipir,e a ,co[·nişeJor, prea .apropiate Între ele, nu s.urpr.i nde,
ci repetă aici cazul identic cun osc ut de altfel la biserica mă
năstirii Gura Motrului contemporană, care ŞI-a păstrat turlele iniţiale6 (planşa 12).
Turla naosului era singura pă s trată întreagă şi cu zidăr ia
veche. Totuş i şi aici cercetări l e au lămurit destule modificări.
Prin desfacerea zid ă ri e i de umplutură la baZJa ferestrelor
scurtate şi lărgite, precum ş i la ferestrele complet înzidite, a
apărut o arcadă suplimentară în jurul lor (planşa 13). Sub
stratul tencuielii noi, la pereţii exteriori, au reieşit fragmente
de zu grăveal ă În imitaţie de cără midă caracter i s tică epocii,
dînd astfel indicaţii asupra vechiulu i parament al faţadelor .
Au apărnt, de asemenea, În spa,tele cornişei cu profile dasioe,
rînduri le zimţi l or fo stei cornişe transformate. S-a mai putut
totodată constata că Într-adev ă r cele trei ciubuce verticale,
sublin.i•ind muchiifo wrlei, erau autentioe 7 ; ele evidenţiază
astfel şi aici acest aspect de unicat la monumentele epocii,
excepţie făcînd doar turlele de la
hiserica Creţul esw din
Bucureşti, care sînt Însă noi.
Verificarea modului de construeţie al picioarelor turlei
a confirmat şi aici aplicarea sistemului radial În traseul arcaturilor, care apare, pe mă s ura po s ibilităţilor de cercetare,
ca fiind folo sit În mod constant la turlele monumentelor
clă dite În veacurile XVII şi XVIIF.
Analizarea golurilor existente la UŞI ŞI fere stre, modificate şi ele, a condus la propunerea refacerii acestora. Lungimile şi în ălţimile gol urilor u ş ilor, mult m ă rite prin cioplirea zidăriei, au fost dedu se prin regă sirea porţiunilor arcelor
superioare, p ăs trate la cheie ş i la naşte ri , putîndu- e astfel
stabili dimensiunile prin urmă. rirea curburii arcului. La fel
s-a procedat ş i la fere stre, prin liberarea vechilor praguri,
Înglobate În z id ă ria nouă, şi mar carea evaz ă rii s pal<eţilor în
funqie de v echile deschideri exterioare, precizate prin lă ca
ş urile fo stelor ancadramente de piatră (planşa 14).
Fmgmentelc ancadramentelor de uşi , recuperate prin dărî
marea pridvorului despre care s-a v orbit mai sus, găs ite aşe
zate cu faţa În jos pe p ă mîntul de umplutură de sub pard oseală, erau de două feluri: unele cu obişnuitele profile mold oveneşti, interpretate de me ş te ri nec unosc ăto ri ai artei go(p lan şa

Chr. Moi>esau, Restattrarca
1976, Arhiva DPCN.
6 Ş ~efan

B ailş,

Resta11rarea

bisericii

M ănăs ti rii

Tti rg ulrti-Tl-rg:i v·i şr.e,

1975-

G11ra Motr11lni, „S mdi,i

şi

lu-

c rări

de restaurare ", DMI, 1964, p. 91- 113.
7 H. 'teodoru, Biserica Schiwlni Mărcuţa l1mg Mnscel, „BCMI", 1942, p. 185.

Flăm î n da

I 4. An ca.dr:unente la ferestre, scam 1 : 10
15. An.ca:cfoamenvul porta1u:lt1i la prudvor, scara 1 : 10
l6. Ancadmmentu1 porta1ufoi la pronaos, scara 1 : 10
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CE SE ŞTIE DESPRE BISERICA SF.
DIN PITEŞTI

TREIME-BEŞTELEI

A,rh. R. VOINAROSCHI - - - - - - - - - - - - - - - - -

În treflă şi cl op o tniţă pc p ronaos. D e dimen silun i medii , biserica În form a iniţi al ă avea 17,20 111 lun gime şi 9,30 m lăţim e
m ax im ă în dreptul a bsidel or (fig. 2). Turnul - cl o p o tniţă de p e
pronaos, executat din lemn ş i învelit cu tab l ă , rep roduce, se
p are, ca p rop o rţii , pc cel origin ar, din z idări e , pră bu ş it cu
ocaz ia cutremurului din anul 1838 (fi g. 3).
Actualul p lan cît ş i faţadele sînt rodul m o difi că ril o r surve nite în t impu l a rhim andritul ui P olicarp3 care, a d ă u gî nd un
nou pronaos ş i un p rid vo r aş închi , a alun git planul cu în că
7,90 m (fig. 2) .
Suita m o difi că rilo r se co ntinu ă cu d es fiinţ a rea zidului origi na r dintre naos ş i pronaos, s u pr aî nă lţare a ziduril or biser icii
cu cca 1 m, l ă rg ire a fere trel or şi muta rea ancadra mentelor
ori gin are la noul pron aos cu monta rea lor pe d o u ă ni vele.
U n sin gur ancadra ment (fi g. 4) din ce le şa pte se a fl ă încastrat
În z id ă ri a biseri cii origina re şi a num e pe faţada de nord, la
fe re ~s tr a p roscomidiei, dar , ş i acesta nu a~ ~o t iniţi al a mplasat 1n ·~ce s t loc, deoarece 111 uTma ceroeta nl or pe mo numernt

U nul din cele m::ii vechi monumente din o ra ş ul Piteş ti ,
fiind al treilea 1 clupă biseri ca Greci (1564) şi biseri ca Sf.
Gheorghe (1 656), biseri ca Sf. Tre ime-Beştelei a suferit modifică ri s ubs t anţiale În î nfă ţi ş area ei ac tu a l ă; nu a putut profita,
se p are, pî n ă În prezent de aprecierea unui num ă r mai la rg
de sp ec i a li şt i , v iz itatori etc.
Se a fl ă În prezent pe strad a Pr i măve rii , În centrul o raş ului
Piteş ri 2 (fi g. 1).
C titorul co n s tru cţ i ei , Ian ache Vistierul , a fo st judeca t şi
co nd amnat d a torită fa ptului că, Între anii 1678-1684, profi tînd de surghiunul mitrop olitu lui Va rlaam al U n gro-Vlahi ei
a fo losit materialul pe care acesta din urm ă îl trînsese pentru
a- şi ridi ca propri a ctitorie.
Lu înd ca îndreptar „Evo luţi a a rhitecturii În Munteni a şi
Olitie ni a" de N . G hika-Hud eş.ti, veacul XVII, purtem în.icadra
biseri ca În grup a a 20-a, adi că b iseri ci cu absid e laterale, pl a n
R :td u reţ:ea nu , „BMI ", anul XXX IX , nr. 3, 1970, p. 68.
R :tdu C r e~e:t nu , D ate privind monrm1entele v echi din P iteşti ş i punerea lor î1 1 valoare în cadml acţiunii de sistematizare a o raşu/ni, „BMI" ,
a nul XXXIX , nr. 3, 1970, d in Arh. Sta tulu i, Bu oureşti; Condica mă11ăstirii
Trivalea, f. 135, ci tat de arhim . Gr. U riţesou ; Schitul Trivale, În „M[tro polia Ol te niei", X VH, 1965, nr. 3- 4, p . 186- 187.
1

2

Fig. 1. Bise r,ic:t Sf.

Trcii me-Be şre lei,

3 Radu Cre1.ea nu, Date priv ind m.onmnentele v echi clin Piteşti şi p1111elor 111 valoare 1n cadrnl acţiunii de sistematizare a o raşului Î n „BMI",
a1rn: X XXIX, nr. 3, 1970, dup ă M:t rde Diqionu Geog r:tfic a:l R omân·iei,
voi. T, Bucu r eş t i , 1898, p. 396.
rci 1

f.: tpd:t v est.

Fip,. 3.
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Tu rn u l -clopo tn i ţă .

au apărut
şul ui prin

'

Fig. 2. P.ian bi

e ri că

-

si tua\ i.1

urme de intervenţie ulterioară, s upralărgirea l ăca
spargerea cărăm i z ii şi chia r a ci ubucelor. Iniţial.
pro co midia avea un gol de fereastră ma i mic, probabil tot
cu ancadrament de piatră, poate nescu lptat, iar odată cu
mărirea go lu rilor s-a intervenit şi aici printr-o măr ire proporţiona l ă. Biserica prezintă o z id ărie îngrijită şi În cîmpu l
creat ele ciubucele care formează două regi stre de oglin zi
intercalate. Ciubucele rotunjite Încadrează, la partea inferioară, panouri dreptunghiulare ceva mai mari decît cele de
sus ca re au partea s uperioară În formă semicirculară. Cu
toate acestea, ciubucele orizonta le a u o deviere sub sta nţial ă
[aţă de \V agriss, ceea ce pune un emn de întrebare asu pra
înde111î·nă1ri.i z i·da,ri lor. În preze nt, mu lte di·n ci uibucele orj.ginare de cărămi d ă au fost reteza te şi pefăcme din tencuială
clup ă o lini e mai aprop i ată de or i zonta l ă (fig. 5).
Sondaj ul practicat pe ve r ticală, În punctul de contact
Între biserica iniţială şi pronaosul adăugat În 1862, scoa te
la ivea l ă profilatura originară pornind de la soclu, ci ubuce,
nglin z i şi terminînd cu cornişa care iniţial era din trei rîn duri de cărăm id ă, aşezată În zimţi (f ig. 6, 7).
Zid ul de vest al bisericii de origine este În prezent stră
puns de un go l în fo r mă de trefl ă care a distru s o bună
par-te din faţada principală, lă1sînd totuşi sufici.enue elemente
pentru ca aceasta să poată fi reco n s tituită întocmai .
Pragul de piatră al actualului pronaos s-a dovedit a fi
fo st la origine partea s uperioară a porta lulu i de intrare În
biser i că, bogat ornamentat cu motive florale de o rară delicateţe (fig. 8).

..

exi s tcm ă.

Fig. 4. An cadramentul feres trei pr:lsc

~,idi e i.

fig. 5. Decalarea ciu bucelor fa\ă de urmel e o ri ginare.

Fig. 6- 7. Sond:ij verti cal.
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[ ig. 8. Port.11! in trare.
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F:g. 9 (A.B C.D.E.r:.G .) . Ancadr;i,mente fe restre.

În l egă tură cu motivele sculptate ale ancadramentelor se
poate presupune că pi ctori i au folo sit ca model de in spiraţie
pe cek ale bisericii din Goleşti (1646), destul de aseniănă
toare. Ancadramentele au o deschidere a golului de 26 cm
pe orizontală, variind Între 1,30 (cinci piese) şi 1,50 (două
piese) pe verticală . Cele şapte ancadramente CÎt şi portalul
intră rii sînt tratate diferit reproducînd În piatră, multe dintre ele, motive caracteristice lemnului: chenarul portalului
(fig. 8) şi rozetele inferioare ale fere strelor (fig. 9 A, C ,
E, F). Unul di1n1t're .ancadra mente (fig. 9 C) prezintă influe nţ.e din arhitectura din zona nord-e s tic ă a ţă rii noastre
(Mold ova), însă cu forme bastarde, neînţele se, plate. Rozete le po·t fj ş i o prelu crare a mo.rivelo r îndln ite ila mănăsti
rile Dragomirna şi Stelea, fiin.d totuşi ca racteri svice şi pe11'nru
lara Rom â nească .
Se poate presupune că unul dintre ancadramente (fig.
9 O) este de dată mai recentă sa u poate executat în „.criză

de timp", deoarece este complet lipsit de motive f101rale, fond
doar o interpretare s tilizat ă a celorlalte.
Accesul la turnul-clopotniţă se fa ce printr-o sca ră În interiorul zidului de nord al bi seri cii care În prezen t este deviată
de la traseul iniţial.
La cota + 3,00 m pe zidu l de nord al pronaosului bi sericii
de origine (fig. 1O), cu acces din spre scara ce du ce la turnulclopotniţă, se află un gol, În prezent 'obturat, ce ar fi putut
fi iniţi al accesul spre un cafas. Destul de rar Întîlnit (biserica
1645; biserica Domnească din
fostei mănăstiri Strehaia Tîrgovişte 1583), cafasul ar fi putut exi sta şi la acea s tă
bi s erică , atrăgînd după sine ş i tratarea zidului despă rţitor
dintre pronaos şi na os cu stîlpi ş i arce. Este greu de presupus
că acest ca fa s ar fi avut vreo l egă tură directă, din exterior,
cu o clădire anexă ( s t ăre ţie sa u altă co n tructie) despre a
că rei exi s tenţă nu se ştie nimic.

f' ig. 10. Cofo! ca fasulu i.

Fig. 11. Seqi.une longi wdi111al5.

Fig. 13. Fapda no rd proiect.

f' ig. 12. Plan pro ie ct.

j
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Fig. 14. Faţadă ve

t

Exonartcx ul adăugat bisericii în secolul al XIX-lea are
nivelul de construcţie deasupra unui strat cenuşiu cu urme
de moloz şi cărăm id ă, gros de aprox. 30 cm, suprapu s nivelului de co n s trucţie al bisericii actuale. În interi orul cxonartexului a fost de scoperită o z idă rie transv er a l ă din bolovani
şi mortar, lată de 1 m În p artea s uperioară ş i avînd fundaţia
mult mai Îngu s tă; nivelul de construcţie, rel ativ apropiat de
s uprafaţă, coincide cu cel al exonartexului. Zidă ria menţio
nată nu depăşeşte limitele acestui compartiment, nefiind găsită
În ă p ă turilc de la exterior. Se poate pre upune c ă ea va fi
reprezentat, În intenţia initială a constructorilor, fundaţia
laturii de vest a cxonartexului, la care -a renunţat pe parcursul lu crări l or, pentru a se m ă ri dimensiunile compartimentului5.
V.aloarrea mom1me11tmlui .a anras atenţia DiPeoţiei p aitrim oniului 1oultural n.aţioin.al ·Car.e J-a int1rodu s În plan.ul de res·taurare.
C ercetarea monumentului , atît din punct de vedere arhitectural cît ş i arheologic, a du s la următoarele concluz ii În
vederea restau ră rii acestui obiectiv:
- necesitatea coborîrii nivelului de că lcare cu 40 cm pen tru a reveni la nivelul originar (f ig. 11);

proiec t.

Fi.g. 15 . Fapdă sud formă exisne ntă.

Fig. 16.

Dctal~u turlă

-

proiect.

Săp ă turile arheologice efectuate în 1975 4 În interi orul bi seri cii: o secţiune lon g itudinal ă pri n exona rtcx, pronao şi naos,
la n ord de axul edificiului, şi o secţ iune tran sv ersală În ab ida
su di că, iar la exterior: son daje În dreptul absidei altarului,
absidei sudi ce, îinre pronaos ş i exonartexul _adăugat pe la tura
no·rdiică ş i În dreptul exon artexul u·i pe la·tur.iJe de inm·d şi sud
au co la i veal ă vestigiile unei biserici anterioare. Faţă de
actualu l edificiu, axul ci longitudinal are o orientare oarec um
diferită, fiind ituat puţin ma i la ud . Prima bi erică avea
planul dreptunghiular.
Zidurile vechii biserici, din cărămidă legată cu mortar,
au grosimea de cca 0,60 m, iar fundaţi a, din bolovani şi
mortar, este mai lată cu cca 0,20 111. Au fo t descope rite la
0,70 111 resturi ale pard oselii din cără miz i dreptunghiulare.
Aceas tă bi se ri că a fost demolată după o exi s tenţă p ro babil
nu prea îndelungată . Se presupune că distrugerea ei se dator eş te unui in cendiu (un strat s ubţire de CÎi.iva cm de cărbune
a fos t de cop erit în interior i În unele pă rţi la exterior) .
Intre nivelurile de con trucţ ie ale ce lor d o u ă bi seri ci, diferenţa
este în unel e p ăr ţi de mai puţin de 20 cm. Pardo cala iniţial ă a bi sericii actuale, din ca re n u s-a u gă it resturi, este
dea upr a unor stratu ri ele nivelare groase de cca 50 cm de
p ă m înt cenuşiu, pigm enta t cu moloz (în naos), au ele pămînr
rn mult moloz (În pronaos) ş i a unui strat s ubţire de nisip,
la o adîncime de cca 0,40 m sub actuala pardo seală de piatră,
din secolul al XIX-lea, aflată deasupra unui trat gro s de n ivelare cu mult moloz.

- marcarea În n oua pardo seală a co n turului bi ericii anterioare, descoperită În timpul sapă turilor arheologice (fig. 12);
- desfacerea şi remontarea ancadramentelor la locurile lor
iniţi a le, inclusiv cel de la proscomidi e care va fi înlocuit cu
unul de dimen siu ni ma i redu e. Goluril e fere strelor vo r fi micşora te , evident pentru a se reveni la forma iniţi al ă (fi g. 13).
Portalul de la intrare va fi remontat pe faţada de vest a bisericii, În locul golului treflat care va fi astupat şi redecorat cu
ciubuce din cărăm id ă dup ă tra seele existente În martori
(fig. 14) ;
- coborî rea cotei cornişei pînă la ni vel ul iniţi a l. Firidele de la baza p ătrată a turlei vor ieşi astfel din nou de
ub învelinoa re, ju s tif.idnidu-şi rolul deco rativ (fii.g. 13, 14,15),
iar cele trei rînduri de că răm id ă aşezată În zimţi se vor reface
integral ;
- refacere.a şa rp an.tei ca re, oda tă cu coboirîrea •C On1.işei ,
va recăpăta silueta ei iniţial ă, mult mai elegantă dealtfel;
- refacerea din zid ă rie a turnului-clopo tniţă dup ă mo delul
turnurilor din aceeaşi epocă ş i zonă (fi g. 16).
D in studiul dezvo lta t cu datele rezultate din ce rce tă rile
efectu a te reiese că renunţare a la pronaosul adăugat În anul
1864 este singura soluţie p c ca re o poate adopta o re taurare
şt iinţifică . Ace t pronaos nu prez int ă nici un fel de intere
din pun ct de vedere artistic ş i istoric, lip sit fiind de decora ţi a
În piatră a ancad ramentelor, el constituind un dezagreabil
obstacol În citirea proporţiil o r unui monument Î ntr-ad evăr
valoro .

4 S ă păwrile au fo t efecnuatc de că tre Gh. C:trntacuzino de la DPC
în colaborare cu Teodo r Mavr·od in de la Muzeul judeţean Ar geş.

5 Din
ota privind săpăourile arheologice de la bi erica Sf. T re ime
din Pite ş ti (1975), din dos:uul de re sta urare aflat în arhiva DP CN.
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UN MONUMENT DE ARHITECTURĂ DIN VEACUL AL XVIII - iea.
CONACUL FILIPESCU DIN FILIPEŞTll DE T îRG
IONDIMITRESCU
Fondul monumentelor de arhitectură civ i lă medievală al
este În general restrîns, În repertoriul monumentelor i t0rice el .ocupînd un loc secundar, şi a.cea:sta nu fiindcă mediul social a fost inapt sau refractar unor astfel de creaţii,
reprezentative pentru nivelul civilizaţiei epocii, ci datorită
unor conjuncturi istorice vitrege, neprielnice păstrării acestor realizări, de cele mai multe ori remarcabile.
Aceste edificii - palate voievodale şi conace boiereşti - ,
expresii materiale ale vieţii senior iale a marilor latifundiari
ai epocii, au dispărut în cea mai mare parte, azi pă s trîndu-se
doar ruinele evocatoare ale unui aspect social intrat în istone.
Din palatele domneşti d in Curtea de Argeş, Tîrgovişte,
Doiceşti, Bu cureşti , precum şi din cele boiereşti îndeosebi
ca nta c uzincşti ca cele de la: Mireneşti, Mărginen i , Măgu
ren i, Filipeştii de Tîrg, Dobreni ş.a . , nu e mai păs trează
decît fragmenue de ziduri sau cel mult pivniţele, iar altele,
precum cele de la Afumaţi sau Dudeşti-Cioplea, sînt radical transformate. P u ţine dintre acestea mai trezesc speranţa
pentru restaurarea lor chiar parţială.
Conacul Filipescu din Filipeştii de Tîrg - Prahova face
parte din puţinele ce au avut o soar tă mai bună; În urma
unei oportune şi lăudabile iniţiative, datorată în bună parte
zelosului director al Muzeului de i torie judeţean - Prahova
cc a fost profeso rul Nicolae Siimache, precum ş i stă ruinţelor
Direeţiei mon umentelor istorice, a putut fi salvat de la o
iremediabilă şi totală ruinare.
Cu rezonanţă În istoria fam iliei Cantacuzino, localitatea
F i lipeştii de Tîrg, situată la 28 km ve t de Ploieşti, s-a bucurat în trecut (secolele XVII-XVIII) de o dezvoltare înflorit,o are, dup ă ·cum s:Întem îndreptăţiţi să credem din moment cc aspectul satului face pe m i nuţio s u l observator Paul

~~~~~~~~~~~~~~~~~

de Alep 1, călător În ţările romhe Între anii 1653 şi 1656,
să-l aprecieze ca „mare, populat, cu apă abundentă şi cu
grădini, compus din zidiri princiare ce te uimesc, mai frumoa e decît acelea din Capitală"2.
Aşezarea poate fi considerată ca vatră a Cantacuzinilor
din Ţara Românea că. întemeietorul stirpei În acea tă ţară,
Con tantin po telnicul, figură pres tigioa să În istoria ţării,
că·sărn rit cu domniţa IliOJca, fiica lui Ra·d u Şeirban domnirorul (1602-1611), şi sfetnic de vază al voievod ului, dator i tă Însuşirilor sale spirituale, şi-a ridicat aici impunător l ă
caş, unde şi-a petrecut mare parte din viaţă În mijlocul numeroa ei sale familii şi de unde a fost ridicat, În urma intrigilor pizmaşe , spre a uferi tragicul sfîrşit în pivniţele de
la Snagov.
Ruinde ace tui palat (fig. 1) ce .s trăjuj.esc pe colina din
partea de miazănoapte a comunei au făcut obiectul pateticului apel - din 1915 - al lui Nicolae forga pentru ~es,tau
rarea lor3.
în partea de miazănoapte să lăşluiau , încă din prima jumătate a veacu lui al XVII-lea, coborîtori ai familiei Mărgi
nenilor - din apropiere - cînd un de cendent al acestora,
Dumitraşco, şi-a zis Filipescu 4•
De scendenţii lui Dumitraşco Filipescu se înrudesc cu familia Cantacuzinilor din aceeaşi localitate prin căsătoria unei
fiice a po telnicului, Marica, cu Pană Filipescu, fiul lui Dumitraşco, a tfel că moşia ce o poseda era exploatată împreună
cu Cantacuzinii5. Aceste locuri prahovene erau de altfel În
ma re parte În stăpînirea familiei Cantacuzino.

ţării

1

Secretarul Patriarhului M:icn.rie al Antiohiei.
CafltaC1tzino stolniC1tl de Corneliu Dima-Drăgan, Si:lvia
lhcS. ru , p . 32.
3 „B . . M.I.", 1915, p. 4.
4 G. D. Fiorescu, Referat la fişa mon11ment11lzti ln arhiva D.P.C.N.
5 N. Iorga, Palatul de la Filipeştii de Tîrg în „B.C.M.I.•, 1915,
p. 1, 2.
2

Const.
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Figura 2

T'iguna 3

[;igura 4

la 1848. Fiul lui; singurul cop il , zis ş i T iti Fi lipescu, vinde
n1oşj a unu.i Cantacuzino care s tă pînea p artea de n1Îazăz i
a comuneiB .
Clădirea fond în parte ruinată, Încă clin timpul lui Titi
F ilipesn1, nu a mai fo st fo l osiră ca re şe dinţă permanentă
a noilor proprietari. În primele decade ale · veacului nostru,
starea ei s-a ag ra var; în timp ul ultim ului războ i mondial
ruina a pu s stăpînir e pe î ntreaga aşezarc 9 . U lterior, apreciindu -se valoarea cl ădirii ca monument isto ri.c, organele
admini strative loca le au h otărît restaurarea ei. Lu cră rile începute în a nul 1970 au pu s la adăpost co ns trueţi a de proces ul d e ruinare. întrerupte în 1972, lu crări le vor fi reluate
În vederea fini să rii pardoselii , tîmp l ă ri e i , tencuiel ii exterioare ş ..a.
De-a lun gu l anilor, prin trece rea proprietăţii În d ife ri te
s tăipîniri, .cJădi rea su·ferind ş i un ele restmcturări, 1a·rhitec-

tura a pi·erd u1t din aspectul 0 1-.1ginar. Pe l îngă fa:ptu.l ca 1 ~-a
modificat stilul În spiritul renascent ist al epoci i (veacul XIX)
cî111d a suferit o amplă remanier·e, ·constrnqiei i se mai făcu
· se ră ş i dceva .adăugiri: p::t nt1ea cu uerasă din spre h111ica P1rahovei (f.ig. 3) şi unele a ne:icc g1 os p odăreşti l a fa rad.a po·ster i oau·ă .
De asemenea, restructurarea arhi tec turii a impli cat o sea m ă
de modificări esenţ i a le: d esf iinţarea sistem ului de bolţi cc
acoperea u p a rterul şi î nl ocuirea acestora cu tavan de lemn
- din b o lţil e o ri ginare p ă. Sitrîndu- sc 1oele a le 1unor c.01·idoare - ,
as tuparea un or fere tre şi rran sfo r1111area alrt on (fig. 4), amenajarea unui foişor-pe ron •cu fronton cla·sic în faţa int·ra rii ,
transformarea lo:ggi·ei, din faţada pos.terioar ă, În pa radi s.
C u toate ace te madifi că ri, ca re reduceau În mod considerabil va loa rea a rhitec tu r ii edificiului , el mai păs tra ap a-

Pc la mijl oc ul veac ului al XVIII-lea, mo ş tenitorii a u
ridicat cl ă direa mare ş i Încăpătoare a conacului moşiei, ce
avea şi o grăd in ă Întinsă pî n ă la apa Prahovei, ce curge la
răsă rit de com un ă 6 .
U nul din de sce ndenţi, Ion, că rui a i-a revenit prin moş
te nire d omen iul, i-a adu s unele îmb un ă tăţiri, printre care
a menajarea ·unui mare p a rc cu de ş reu 7 , ale căror urme e mai
văd ş i aZii, precum ş i ampla restr ucuurnre a .cl ă dirii, ce a
schimba t raidical înfăţ i şa r ea ei or igi n ală (fig. 2) . De la acestia,
moşia trece În s răpî niTea copiil o r să i. Consnan tin I. Fil1p esc u
rămîne pîn ă la urm ă - pe l1a mijlocul veac ului al XIX- iea si ngurul s tăpîniror, prin c ump ă rarea p ă rril o r fraţilor să i ;
printre aceşti a se afla ş i Ioan F ilipe scu, re vo luţi onaru l de
6
7

G. D. Flore>c u, Ref.erat la
lbid.

f.i şa

1

111onum entu h1i din ar hiva D. P.C. .

B

9

Ibi.d.
lbid.
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Figu.m 6

F i.g ur~

7

Figura 9

rcnt, totuşi , elemente au uerutKe din str.LK·tu·ra ong1naira , Îndeosebi la subsol, und e pivniţe de o de ose bită amploare Înt
acoperite în sistemul de bo lţi cilindrice î n crucişate , form ă
rar ÎntÎlnită În stru ctu ra boltirilor fo losite î n arhitectura a uto htonă . Ace:st sistem d e boltire, co nstrui.r din bo liţi ·cilincLr i·ce penevranc (voute d'arhe), se ma,i gă seş•te b pi vniţe.le
pa l.atului - di• nru s - .d e la Măg ureni , a l lui Drăg hi-c i antacuzin·o, fapt ca re . -air puteia d atora manoperii 1acelei aiş i
echiipe de meşteri , z.idirea aces tor clă·diri avînd lo.c În aceeaşi
per~oa d ă 10 .

Pornindu -se la cercetarea fo rm ei o rigin ale a mon um entului, În vederea re taură rii, . -a pro cedat la decaparea tencuielilor pereţil o r - atît l a inter ior cî t şi la exterior - provenienţa lor fi ind de o d a tă mai r ece ntă, ceea ce a av ut ca
efe.ct coa terea la i v eală a goluril or - Înz idite - a le fere strelor ,iniţi a l e (f1g. 5) dÎt ş i a L11rmelor bo l·ţiLor origin are ce
FLgura 8

acoperea u Înc ăperile parterului (f.ig. 6, 7). De as~menea s-a
putut rec un oaş te p roven i enţa tÎrz ie a co rpurilor el e co n tru cţie adăugate la ră ă rit şi mi azăno ap te , alipite clă dirii principale al căre i con tur regul at - drep tunghiula·r - rep ro duce
forma tradiţ i o n al ă a acestui gen de clăd ir i di n epocă , precum şi in trarea iniţială în beciuri, Înz idită ş i ea, ce da În gîrliciul vechi , de pe latura de apus (f1ig. 8), accesul În ultim a
vreme făcî ndu -se printr-un a lt gî rlici, pra cti cat mai recent
pe la tura de miazănoapte, mai apropiat de anexele gospo-

(fig. 9), p roven ite de bună seam ă de la vechiul foişor ce s-a
dovedit a fi existat pe acelaşi loc. De altfel , toa t ă co nstruqi.a foişorn lu .i era din lemn ten cuit.
În urma săp ăturil or efectu ate în zo na fo i şo rului , cu care
ocazie -a surprins exi ten ţ a unui sub ol con stitu it din d o uă
încă peri boltite, una p ă trată compart i mentată printr- un
perete median - şi una dreptunghiu l ară, al ă tur ată aceste:a,
s-a putut constata că fo i şor ul era un adao s ulter.ior, nefiind
executat dată cu con, rrucţia prin c~pal ă (fig. 10). D eduqia
s-a În teme iat p e faptul că nu s-a stabilit Î n că legătura zidu rilor fo işo rului cu z id ă ria peretelui adi ace nt al faţadei c l ă
dirii - atît la parter cît ş i la subsol - precum ş i pe d if cr e nţa materialului de cons trucţie: z id ă ri a pereţilor sub solu lui era din piatr ă şi bolova ni În timp ce a c:ă dirii prin cip ale ,
din cărăm id ă (fig. 11 ). De asemenea, golul de legă tură Între
bec iul cel marc ş i sub solul fo i şor ului la data cercetării

d ă reş ti.

În ceea ce p ri ve ş te fo i şorul -p e ron din faţa intr ă rii principale - pe la tura de m i azăz i - , acesta era o improvizaţie
hibrid ă, în stil cvasi neo.cl as ic, ş i de o rnn tru c• ţi e ş ubrie.dă,
sprijinit fii n d pe patru coloane exe ·urate din lemn tencuit,
În să cu capiteluri din piatră, de
fac tură
brâncovenea că
io V.

Dr~ghuceanu,

„ I.I. '.M. l. " . l942 , p. 12.
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fiind Înzidit - fu sese deschi s pnn spargerea peretelui interm~diar (fi g. 12)1 1.
A lte rno dif,i că r,i ale st.11ucwrii 'nri gin,a re co nsta tate au fost
Închid erea cu zidări e a arcadelor loggiei din faţa d a posterioară (fi g. 13 ), tran sfo rmată în capel ă la o d ată ulter i oar ă,
de s fiinţarea unui perete interi or , p erpendi cula r pe cel al faţad e i de apu , introdu cerea unor pereţi d esp ă rţito r i pentru
compa:rtimenitarea a dou ă înd Jper,i de la pa11teir, ,t,o ate .r,epreze ntînd inte rvenţii efectuate probaibil cu ocazia ampki res rru c tuirări din veaic ul al XIX-lea.
P e lîng ă surprinde rea un or e~em e nte de s tru c tură ori ginar ă, ce 1-,cetă·r.iJ,e au pr ilej1u,i t identif.icar,e.a un o1r detalii de faţad ă apărute la decaparea tencui elilor şi în lă turarea z id ăriei
ce astup a v·echile ferestre, al căro r co ntur se observase de
asemenea la decapare. Ferestrde {fi g. 5), exeoutate în mod
s urprinzător din piatră, constituie un fapt neob i ş nui t În arhitec tura l ocală a epocii ş i unul din rarele cazuri cî nd s-au

Figura 1 l
Figura 13

Figura 11

surprins elemente de tîmplă rie ori g in a l ă. De asemen ea, s-a
putut identifica pe faţa d a po s ter i oară În partea superi oară prezenţa unor mici arcaturi peste care se up rapun o fri ză din că răm izi În picioare, di spuse În „ dinţi de
fierestră u " (fig. 14), şi o co rniş ă s impl ă ce s u s ţinea, la Început, fo sta s tre aşină a acoper i şului ; aceasta din ur mă a fo st
refăcută Într-o fac tură simplă, înfund a tă.
A lt element valoros de a rhitectu ră l-a con,stituit prezenţ a, în curtea din faţa intră rii principale, a un or capiteluri din piatră , răz l eţe, depozitate În apropierea foişor ul ui
(fig. 15 ); În ceea ce priv e şte provenienţa 1 r, ele ap arţin foişo mlui 01r,ig.i,na'l", i nfo au.i1
t prin grn·solau1a irnp rnvi zaţie a celu i
exec utat În stil neoclasic.
O par.tirnlaritane care trezeşre o legiti'l1lă îni,reba.re
co n s~i'tllie
(2,00 m) a ziidă ri eii peretelui de miazăzi al sub lulrui, care poaite cupr Lnde ascu.n zatOPi ~e c rete (tai n iţe) În·cLlnite la c lă
di~ile din acea epocă.
11

g r.09~m ea ne o b işnu i,t a
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Dac ă În pn v mţa refacerii boltirii În căperilor, a compoziţiei faţadelor, ca şi a tîrnplăriei ferestrelor nu au existat du bii În faţa proiectan tului, În ceea ce prive ş te r econstitui rea
foişo rului , datele de care se di spunea erau fragmentare: existenţa unor capiteluri izolate, cu bazele lor, forma în plan
a fo i şo rului, cu p oz iţia scă rii a l ă turată peretelui de răsărit,
peste pi vni ţa dreptunghiul ară, din ale cărei trepte se mai
păs trau unele piese pe t eren. P e baza acestor date, proiectantul a imaginat un foişor de plan p ă trat - dup ă forma temeliil or cu trei arcade în plin cintru pe fiecare latură
(fig. 16), di sp ozi tiv care permitea în crierea modu l ată a arcadelor În dimensiunile acestora; p entru acoperirea spa ţ iu

poate constata p ermanenţa un or p art i c ul ar ită ţi co mune care
Încadrarea acestora În cl as ifi cări ce co ndu c sigur la
definirea unei şcoli locale. Pro cedeele ş i tehnicile de const ru cţie cît şi co ncepţiile de s tructură în programul compozi~ i o n a l , cunoscute de altfel la alte reali zări precedente, sînt
reprodu se cu fidelitate de subiectul analizat, venind În sp rijinul acestei afirmaţii .
Apar a tfel, ca o prac ti că ob i ş nuită, urm ă toare l e tehni ci
şi prin cipii co mpo ziţi o n a l e de s tru c tură:
- adoptarea ge ne raliza tă a acoperirii spaţi il or construite
prin bolţi masive, specifice artei bizantine;
- folo sirea -aceluia şi istem de s u s ţiner e a zid ăr i e i la
p artea s uperio a ră a golurilor prin a rcul de descă r care aplati sat p î n ă la anularea curburii tran sformat de fa pt În
pl atband ă ra co rd a t la extremităţi cu sferturi
de cerc
(fig. 18);
ju s tifi.că

l ~~ s-a ad optat ac el aşi sistem de boltire, de cilindri Întreta 1 aţ1.

şi

Pe lîn gă aceste lu c ră ri de reconstituire, au fo st efectuate
al tele ·Ca re au ·de•gaja t monrnmentul de adăugir.ile adu se în-

Figura 14

Figura 15

f·igura 16

Fi~urn

tre timp, ce- i elena turau structura sp a ţial ă (de exemplu corpuri le alipite pe faţadele de răsă rit şi miazănoapte). De asemenea, a u fost înlăturaţi pereţii de sp ărţitori din interio r, ce
com partimentau unele În căperi mai mari .
Pentru toate b o lţile re constituite, ca tehnică ele exec uţie
în restaurare, s-a aplicat refacerea lo r în rabiţ din plasă de
sî rm ă p c schelet metali c (oţel - beton); deasupra lor s-a exec ura t un plan ş eu de beton armat, atît p entru Î ntă rirea reziste.nţe i co n s nrncţiei ş i prind erea bolţil or de 1·aibiţ, cî t ş i ca o
preve de r.e ·CO.n!tq·a peri.co lu.lui unui evennual iin·cendiu provenind
din pod, şa:Ppant.a arnperişulu.i fiind executa.tă din lemJ1. Ca
învefooa re s- a fo losit şiţa din azboc~men.t, ce ţ~ne l·o cul oelei
o·r igina·le , de lemn. Eleme ntele de piat·ră lipsă; fere stre,
coloa ne, .au fo·st refăcuue partial di.n ac el aş i maiteri.al (fig. 17).
Că utînd a desprinde unele concluzii cu apli cabilitate genera l ă asupra caracterului stili stic al arhitecturii genului, se

17

realizarea p ardoselilor prm fo losire a plăcil o r ce ra m 1ce,
ele form ă p ă trată;
- adoptarea partiu lui stru ctural În care caracteristicul
foişor e neli p sit la faţaida intră.rii , iair în căpere a deschi să la
ex terior pe o l atură (loggia), la faţada po s te ri oa ră.
Sînt şab l oane co nstru ctive, rep ro du se prin tradiţie, co n ti·
tuind linii dir ecţ i o nale În făurirea arte i pecifi ce În tabloul
creaţiilor epocii.
R estaurarea ace tui edifici u, veche re şe dinţă bo ierea scă , a
cărui factură relev ă o remarcabi l ă ţinută artistică prin origin alitatea şi puritatea forme lor, vine să ada uge un plus de
c un oaş tere a expresiei stili stice a arhitecturii autohtone a
epocii , aducînd totodată o preţioasă contribuţie la îmbogăţirea
patrimoniu lui naţi o nal al monumentelor de arhitectură civi lă
din trecutml medieval, precum şi, pe alt plan, la reîn vierea
în oarecare m ăs ură a fa imei de odinioară a acestei localităţi, de ve nită i s tori că prin vestig iile trecutului .
-

îndeobş te
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CERCETĂRI ARHEOLOGlCE LA HALMAGIU ŞJ VîRFURILE

(JUD. ARAD)
DA N

CA P AŢîN A

Hă lma giu este situat În bazinul superi o r al Cri ş ului Alb,
Într-o depre siun e i ntramontan ă d e form ă ova l ă , reprezentînd colţul sud-esti c al Ţă rii Cr i şurilor. Hotarel e ţinutu lui
Hă.lmag.:'Llh1i u• n mează cu prd.erinţă culmea Mas,i vulu.i Bihornl1ui la nord, a Munţii.or Metalici la su.d, iar la iest ş i ve s·t
culmile coborîtoare spre Criş ale acestora. De la est la vest
s e~ Întîlnesc trei văi : a Hă l magiului cu trei ramifi c aţii, pe care
se află comunele Hă l magiu, Hălm ă gel şi Băne ş ti; a Vîrfurilor, unde se Întinde comuna Vîrfurile, şi a Aciuţei .
L ăsînd la o parte ş tirile cuprinse în cronicile din sec.
XI-XII privind Întreaga Ţară a Crişuri l or (rnm sînt cde
referitoare la „ducatul " lui Menumorut de la s fîr ş itul secolului al IX-iea, sau la or[ anizarea de că tre cuceritorii unguri
În sudul acestui „ducat" şi, cîndva Înainte de veacul al
X III-iea, a unui comitat a l Zarandului cu centrul În cîmpie
ş i înglobînd mă· c ar teoreti c şi sudul Munţilor Bihorului), despre bazinul superior al Crişu lui A lb nu po sedăm informaţii
scrise decît din veacul al XIV- lea 1. Din an ul 1359 s-a p ăs
trat o menţiune răzl e aţă despre un oarecar e „ Bibarch \'1(1 oyevoda olakorum de Holm od" 2 ; la s fîrşirul seco lului, h 1390,
Hă lmagiu este ate stat ca centru epon im al unuia dintre cele
cinci di stri cte rom â neşti de pe Crişu l A lb, tin înd toate la
acea s tă vreme de domeniul cetă ţii de la Şir i a3. fo anul 1410
aflăm despre ex i s tenţa unui „ Şerban fiul lui Moga de
Crişul A lb" 4, iar către mijl ocul acestui secol, în vremea lui
Iancu de H un edoara, o fami lie vo ie voda l ă cu numele de
Moga începe să fie frecvent ates tată ca avîndu- ş i sediu l la
Hă lm ag iu 5 . Dacă adăugăm la aceste date informaţia cuprin să
În monografia judeţului Arad , s cri să la s fîr ş irnl secolului trecut de căt re Sfodor M â·rki , după car•e la Hă lmagiu se mai
vedeau „ ruinele unei bi serici biza11tine de marmură " 6, precum şi Împrejurarea că În localitate s-au p ăs trat d o u ă ruine
de monumente cu vîr st ă şi ro sturi neprecizate ca şi o veche
bi s erică românească intrată în planul de re s taurări al Direcţiei p.a~trimoniru l'lJ:i cul.t:ura,J na ţiona l , ieredem că .aim arătat
motivele care au determinat cercetări l e arheologi ce din zonă7 .

Fig. l. Pl.anuil corn.une i H ălmagi.u .c.Lt pu•nctele ·ce rcet::1;ne .a.rh wl~gi.c: 1. !om!
numit „La c riptă "; 2. Biscric:i. veche din H ;]Lmagiu; 3. Locul crnq:ii foudia.le
din Hă.lm agiu; 4. Biserica n o uă din H ăl m agiu .

- ------1
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= ... „

.•„,

l'ig. 2. P k11nul biser·iici•i dln loc ul 1mm i.t „La

c r i ptă " .

,,

1 Pentru is.t0 ria, r,e g~unii în sec. XIY- XVI vez·i V. Eskena:sy, H ăl 
magi1t un sat medieval din ţara Criş ultti Alb (sec. X I V-XV !), Co nside raţii istorice, În „Zirid:lV1a", V/1 975 , p . 21 - .>7.
2 Zimmeruna·nn-Werner, Umk1mdenb1teh z1tr Geschichte cler De1ttsche11
in Siebenhiirgen. vo.l. II, Sibiu, 1897, p. 572 .
3 L'lLki'llLch-G,\ikliii U ornmcnta historiam valachornm m 1-fungaria
illitst ran ţia .. . , Budapesta, 1941, p. 394.
4
Hurrnuzac h~ Den mş ia1rn , Documen te privitoare la isto ria .românilor (1346-1450), val. I, pa.ntea a II-a, Bu cureş ti, 1890, p. 469.
5 PrLtnul dornmen't din 10 apri l·ie 1451 îa. T. Mager, T intttttl Hăl magiului, vOil. I, Ar.ad, 1938, a 1~ex a I.
·
6 Sando r Marki, Aradvâ rmeg_ye es A rad szabacl K ir6ly vâros tă rtene te ,
vo i. I, Ar.a d, 1895 , p. 129.
7 Cencer ă ri1l•e au fost prec-eda,ne de o peri1
eghe z.1: fl\ cm ă î·n prirn ă
v:u a ant~l ui 1973 de membrii colecoiVtL11Lui prec1Lrn şi de un mic so ndaj
execut·at Într.e 2- 12 iunie ace'la ş i a.n de că tr·e Dan Căp a·ţÎ n ă. S ă pătu 
ri le propriu-zise .a.u .a vu.t 1Joc Între 8 rnr.1.Î-7 im1ie şi 12- 21 septembrie
1974 cu fo rp de m1mcă pusa la dispozi 1ie de c ă~re ş an ti e.ru l Di•re cţiei pa1tri1moni~clui cuilitur.a:l rnaţ ion,111 s·ub înd nurnarea u nui uoQe:cUÎ!v fom1a.t
dilll dr. l~adu Popa de La Lnsti•Vllttil de ':urheo1logi1c, D<in C ă:pă ţîna ş i
Viic10.r Esken.asy de fa Cenonu11 id e sm!'dii ş i cuce tă ri de ~ stoui·e ş i te.ori•e

•(

Fig. 4. Planul

mi ,J.iimră.
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cercetă r il o r

arhe ologice de la bise:ica vec he din

Hă lm.a.g i.u.

Sondajul a constat dintr-o seqiune ori e ntată est-v est (de
21 m lungime ş i 1,5 111 lăţ ime) , pe botul de deal acope rit,
În momentul iniţie rii cer·cetăr ii , cu lăs tă riş şi copaci.
După înlăturarea strawlui vegetal, a molozului ş i a pietrelor rezultate din demantelarea con struqiei, săp ătur ile au
scos la iveală temeliile unei bi serici rel at iv mari cu lungimea toua lă de 18 m (fig. 2) . Z iduril e monumenwlui, cu o
grosime de un metru , au fo st construite din bolovani de rîu
ş i piatră le ga tă cu mortar. După stabilirea carncterului monumentului, a fost dezvelit ă jumătatea lui s udi că. S-a constatat că biserica se compune dintr-o navă dreptun ghiula ră,
un tllrn adosat laHwii de vest şi un alt.ar încheiat la est cu
o ab s idă p o li gonală . Latur a de sud a monumentului are lungimea de 8 m. Latura de vest nu a fo st cercetată ded t pe
jum ă tate, pînă În dreptul portalului, În cazul unei simetrii
perfecte estimîndu-se lungimea ei la 7 m. Turnul are laturile
de 3 m şi 2 m.
Colţurile monumentului în partea cerat at ă sînt întărite
prin contraforturi cu lungimea de 1 m şi grosime'a de 0,60 m.

S-a urm ărit cercetarea ar he ologică corn pletă a vechii bicri ci româneşti din Hălmagiu, dar s-a Încercat şi culegerea,
În paralel, a cît mai multe in fo rmaţii pri v ind celelalte complexe de pe teritoriul l ocalit ăţ ii şi din zona în vec inată .
A. SECTORUL DE CERCETAR E DIN PUNCTUL
„LA C RIPTA"
În punctul „La criptă", situat la n1a rginea vestica a satului pe malul drept al vă ii Hălmagiului, pc un bot de deal
î mp ă durit care d o min ă spre est traseul drumului medieval
(fig. 1), a u fo st observate, În timpul perieghezei din anul
1973, urm ele un or ziduri ca re se înălţau din loc În loc cu
circa 0,25-0,30 m deasupra solului.
Tradiţia locală consem ne ază că În acest loc s-ar afl a ruinele un or fortificaţii tur ceşt i. Tot de aici ar începe un tll nel cu o lun gime de cîţi va km, care era folosit pentru evacuarea ap ă r ătoril or fortificaţ iei În caz de gravă primejdie.
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H ăl m a!\ i ll

s.r.

profil Sll·d ic

Fig. 7. Vedere din spre ud a bisc ri·cii vechi din

Hăl111ag i1u.

Fig. 8. PornaihLl sudiic al bisevucii ve chi din

Bise rica a uf erit o refacere care a modificat parţial pbn ul turn ului ş i a du · la Îngroşarea contrafort ului ele la colţu l ele ud -vest al navei, aj ungînd asl!fel la dimensiunile de
2,20-1,80 m.
î n inter iorul altarului a exi tat o criptă din zid cu boltă
de cărăm id ă, la care a putut fi surprin să num ai o dimensiune,
şi anum e lungim ea ca re era de 2 m. N u au fost gă site înhum ă ri nici În interiorul criptei , nici ele-a lungul secţ iunii.
Lip seşte , de asemenea, materialul ce ramic. C ripta a fost jefuită ele că tre căutători i de comori,
ca re au di strus şi o
parte a bo lţiiB . Co n s tmcţ i a criptei aparţine, probabil, fazei
i II-a a evol u ţie i monumenmlui, sau este chiar ulterioară
ace reia. Mortarul întrebuinţat aici se deo s ebeşte de cel fo losit la co n strucţia biseri cii, deoarece conţine fragmente de că

Hăllmagiu .

p rin s În in cinta, a u dovedit că fo rtifi caţi a este o p al a n că
tÎrzie, din secolul al XV I-iea din epoca în ca re în această
zo n ă se afla gran i ţa dintre pr incipa tul T ran sil va ni ei şi p aşa 
lk ul de la 1 i m i şoara 9 .

C. BISERICA VECHE DIN I-IALMAGIU CU HRAMUL
„AD ORMIREA MAICII D OMNULUI"
Veche.a bi se ri că r omâ nea scă din Hă lmagi u , ulterior bi serică reformată, e a fl a Îna inte pe malu l stîng al vă ii rî ului
Hă l măgel (fi g. 1), care, în decursul timp ului , şi -a deplasat

albia spre nord-v est cu cca 450 m.
Forma terenului, trad iţi a p opulară şi aflarea în acest loc
a celui ma i vechi monument ecleziastic p l edează pentru existenţa În zonă a vetrei vechi a sa tului .
Ceroe tă.riJ.c arheolo.giice de la bi s eri că au conm11t În principal di n d o u ă secţiuni di puse În axele est-vest şi nord -sud
ale mon umentului, precum şi dintr-un sistem de ca ete care
a u acoperit cca 700/ 0 din interiorul lui ş i aproximativ 50°/ 0
din s upr afeţel e care mă r g ine sc zidu rile În exter ior (fig. 4).
Seqiunea I cu lăţ im ea de 1,5 m a fo st tras ată p e direcţia es t-vest, deplasată spre nord În aşa fel încît profi l ul ei
sudic să ca dă pe axu l bisericii. Seqiunea are spre ves t 14,6 111
pîn ă la zidul alta rului bise ricii şi 10 111 spre vest de zidul
tu mul ui .
La est ele .alta:r au ap ă rut , .dup ă înd ep ăr tarea stratului
vegetal, de la adînc imea de 1,6 m o serie de gropi de morminte care au fost numerotate în ordine: M 1 , M 2 . . . Mn 10 •
Scheletele orientate est-vest au ca poziţie mîinile înc ruc işate
pe piept ; mormintele sînt lip ite de inventa r.
S-au co nstatat n um eroase Înmormîntăr i succesive în acela şi loc, care au du s la amestecarea p ămî ntului de umplutură
şi totoda tă a materialului ceramic, fapt care a Îngreuiat subs tanţi al data rea. Materialele arheologice recoltate, fragmente
ceramice de diferite dimensiuni, datează clin ec XVI-XVIII.
Chia r lîngă zidul altarul.ui, la adîncimea de 0,30 111 , a ap ă
rut pavajul exteri or al bisericii, co nst rui t din ma i multe rînduri de pietre de rîu de dimensiuni mi ci ş i mijlo cii legate
cu mortar. Lă ţimea pavajului este de 1 m.

ră111id ~ pisată.

Oum t·erenul nu a pmu t fi sondat inveg.r nl, iair p osibilitatea c epcetării unui even tu al cimitir În juru l mon ume ntului
nu a existat, în lip sa ap ariţiei un or materiale a:heologice
mai vechi, ţinînd scama şi de plan ul monumentul ui, datarea
lui În a doua jum ătat:e a secolului al XV-lea pare să fie cea
111a1 p robab ilă.
B. SECTORUL DE CER CETARE DIN PUNCTUL
„CURTESCU"
PALANCA DE LA VîR FURILE
În co muna Î n vecinată Vî rforile (Ciuci), s itu ată la limi ta
dintre bazin ul superior şi cel mij lociu al
rişului Alb, cercetări le de teren din 1973 au du s la id entificarea unei ce tă ţi
de p ă m în t cu .plan aproximativ dreptun ghiular ş i ~ L~ co.lţuril e
ro tunjite , ie şite în afar a planului laturilor. Fomf 1 caţia are
lungimea de 95 m ş i lă ţimea de 82 m (fig. 3). Parti culari tatea ei co n stă În faptul că şan ţul de apărare, umplut pe
vrem uri cu ap ă din rîul aflat la cca 250 m pre vest, este
situat spre interior în raport cu valul de p ămînt.
Pe latura de nord a fortificaţiei, În apropierea co lţului
de nord-est, a fo st exec u tată o singu ră s e c ţiun e lun gă de
JO m ş i l a tă de un .r netru. Secţi un ea a sond at o porţiune
mică de incintă, a :nrav1e,r at şa:nQul de ap ăra re şi a secţi onat
valul. Materialele arheologice, constînd în excl usivita te din
fragmente ce ramice descop erite pc nivelul de constru ctic sur-

9 În :inul 1574 Ciuciul esuc atesta t doc umentar ca ::ivîn d o
Vezi Marki Sfodor, op. cit., vol. II, p. 161.
10 O rdine.a În care au fo st nu merotate mormintele n•u are
cu num ăru1 l seqitLn ii, făcîn du -se pe m ăs um ap::i riţici Îin săpăuură.

a Că u tă to rii de co n· ori au aq ionH 5i în epoca n o a ~ t r ?\ . !n apropierea p tlele i criptei .a fo t găsită o m o nedă ruginit.ă.
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pa l.a n că.
legătur ă

Pămîntul viu, format ca pc te tot În perimetrul monu mentului dintr- un pat ele piatră ele rîu - vechea alb ie a rîului Hăi mă gel ( fg. 6 ), apare ele la adîn cimea de 1,051, l O 111.
În altaru l biser icii au fost descoperite 4 morminte. Două
dintre ele (M 9 şi M 10) se afla u Între postamentul mesei altarului şi perete le ele norei. Morrnîntul nr. 9 s-a păstrat În condiţii foarte bune. Sch:!l etul din acest mormÎnt avea braţele
Î ncrucişate pc piept, iar ca inventar o monedă ele la Maximilian II (1564-1576), aflată În mîna dreaptă, iar în regiunea capului mai multe ace de păr din argint care au la
c apăt un bulb poliedric cu toate colţurile teşite, continuat
cu ghiare În forma unor petale de floare, ghi1are care la
două dintre a·ce prindeau cîte o piatră semipreţioa să (rubin)
{fig. 10). Acele prindeau o plas ă lu crată în fir aurit, Împodobită cu mărgele. P lasa, prost con servată, nu a putut fi rec uperată, în schimb au putut fi, În parte, mărgelele care o
Împodobeau.
În colţu] ele nord-est al altarului a fo st gas1t mormîntul
un ui copi l (M10 ). C:.i inventar funerar, În dreptul capului
acesta avea o bentiţă din fir aurit, foarte prost con servată.
În spatele mesei altaru lui, pînă la peretele de est al acestuia s- au gă s it al te dou ă morminte, rientate nord-sud ( !!) ;
singura explî.rnţie plau z ibilă a a.oestei a~ezăiri este necesitatea
de a le face să Încapă În spaţiul restrîns al altarului . N~
tate ca M 23 şi M 24 , au în în rnrior chele te în aceeaşi poz1~ie de înhumare şi fără inventar. Materialul ceramic recol-

,
I

F~g.

l

10. Ace de

pă r

dLn argi nt (M9).

fig. 9. Pornal ul sudi c '11 bi se.ri,cii vechi din I-Jă1 i111 agiu , det:11li1u.

l 'ig. J 1. Fund de

oală

cu semn de

meş ter

în relief (sec. X IV).

Înspr~ sud-vest, lă încl, faţă de zidul nordic, un spaţiu ele

numai un metru .
In apropierea colţului de nord-vest al altarului, lipit de
zidul nordic al acestuia, a apărut piciorul măs uţei proscom id iei, cu dimensiunile de 0,90/0,80 111, construit din piatră de
rîu legată cu mortar. El aparţine fazei constructive iniţiale
a bisericii . în in teriorul navei, pe Întreaga lungime a secţiunii axiale, s- au constatat Înmormîntări succesive. Materialul ceramic recoltat din p ămîntul de umplutură, mereu deranjat de înhumări succe ive, aparţine în sens larg sec. XVIXVII. Dou ă dintre morminte au fo t acoperite cu lespezi
de piaoră, una fragmentară ş i avînd pe partea s uperioară o
cruce incizată.
In zona situată la vest de biserică, zonă deveni tă acces ibilă c ercetării dup ă înlăturarea construqiei din secolul al
XX-lea, care proteja actuala intrare, s-a constatat continuarea cimitirului medieval, ale că rui morminte erau deranjate
uneori ele înhum ări moderne. Materialele ceramice recoltate
aparţin cu precădere sec. XVII-XIX.
Seeţiunea II, orientată nord-sud , a fo st astfel amp las ată
încît profilul ei vestic să ca d ă pe centrul fostei intrări situate
pe latura de sud a navei. Secţiunea a fo st prelungită în afara
bise ricii spre nord cu 16 m, iar spre ud cu 25 111.
În zo na situ a tă la nord de bi serică, de la adîncimea de
0,40-0,50 m, au fo st individualizate o serie de morminte
::tle cimitirului medieval. în humările la o adîncime atît ele
mi ca pot fi explicate prin apa riţia, la numai 0,50 m, a
balastului de rîu şi prin dificultatea deo eb ita a ăpării gro-

tat djn ump l1urura gropiloJ' se datează t,ipol·ogic în seoolde
XVI-XVII.
Ceric.e tarea picior1ulrni mesei a1tarului În S I, ieou1finnG1Jtă
apoi el e ce.a efe otu<l!tă Î·n cai eta S I c, demonstirează .că în
această zonă a monumentului au exi1s tat două foze constru ctive. Postamentul primei mese a altarului, corespunzător fazei iniţiale de c on s trucţie a monumentulu i, co nstruit clin
pietre de rîu de diferite di1111en iuni legate cu mortar, are
lăţ imea pe direcţia nord-sud de 1-1,05 m. El este perfect
axat pe mijlocul al tarului, lă sîn d spaţii ele 1,10 111 spre nord
şi sud şi de 1,05 m spre est.
în faza a II-a, piciorul mesei altarului, mai mare spre
est cu circa 0,10 m, a fo st construit clin cărăm i dă şi depla at
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decît cea a navei. Demantelarea contraforturilor s-a făcut
probabil cu ocazia uneia dintre reface rile monumentului, fă ră
a se putea preciza epo ca .
In oon se1cinţă, sin te.tizînd rezultatele 1c ercetă ri,i se pot wblini a urm ătoarele con el uzii :
a) Monumentul pă s trat pîn ă astăzi în pi cioare reprezintă
cea mai veche co nstruqie de p e acest loc, deoarece şanţur ile
sale de fund a ţie nu t a ie ni ci morminte ş i nici nivele mai
vechi ;
b) Data constru1r11 monumentului poate fi cons ide rată
s fîrşitul seco lului al XIV-iea şi În ceputul cel ui urm ător. Pe
lîngă criteriile stili sti ce arhitecturale, mai pledează pentru
a c eaiS tă vechime şi monedele găsite În morminte, care în datare nu coboară mai jos de jum ă tatea secolului al XV-lea,
ca şi fundul de oal ă lucrată la roata rnpidă ş i cu se mn de
olar În r elief, care face ca data.rea începutului co n s trucţiei
monumentului la s fîrşitul secolului al XIV-i ea să nu fie

pilor de morminte într-un astfel de sol. Aici au fo st descoperite fragmente ceram ice din sec XV-XVIII, iar ca inventar funerar şi cîteva piese mai semnificative. Astfel, scheletul aflat în mormîntul M 12 a av ut atÎt la tîmpla dreap tă,
cît ş i în zona mîinii stîngi cîte o moned ă de la Ferdin and I
(15 56-1564).
La di s tanţă de 5 m de latura nordic ă a bi sericii a apă
rut, la adîncimea de 0,60 m, un fund de oa l ă cu semn de
meşter, în relief, în form ă de cru ce cu braţele egale (fig. 11),
databil cel tîrziu În a doua jum ă tate a secolului al XIV-lea.
Acesta ar constitui cel mai vec hi element de d atare găsit
pînă acum În zona monumentului.
Aceeaşi s ecţiune a stabilit că talpa fundaţiei navei se
află la o adîncime de numai 0,80 m faţ ă de solu I ac tu al.
În pane.a de md a biseriic·ii , .seoţ iune a a srniprins p ragu l de
intrare al portalului or iginar al monumentului, con struit În
stil goti c (fig. 8 şi 9) . Piatra mare e ca ri sa tă, care servea
drept prag al intr ă rii, avea o grosime de 0,18 m. Intrarea
în bi s erică se făcea trecînd acest mic prag, nivelul lui infer ior
fiind conf irmat În celelalte seqiuni ca reprezentîn d nivelul
de călcare al con tructoril or bi seri cii. înălţime a acestui p orta.! .e ste de 1,90 rm, ia,r de sc·h iderea ide 0,90 m.
Scqiunea a confirmat, de asem enea, continua.rea spre sud
a cimitirului bi sericii, d atarea materialelor ceramice gă s ite
extinzîndu -se şi aici În timp În sec XV-XVIII. A u fo st
găs ite şi monede din seco lul al XVI-iea În pămîntul ră vă
ş it de Înmormîntă ri mai noi.
Dintre casetele practicate În interiorul navei, numai S Id
ş i S I e au oferit descop eriri demne de semnalat.
In S Id s-a găsit mormîntul notat cu M 6 , afla t la o
adîncime de 0,75 m. El a fo st acoperit cu o lespede de piatră ·ou di111ensiu11.i.l.e 1,25 X 0,75 111 şi grosimea de 0,14 111. Pe
lespede este reprezentată, în relief plat, o cr uce dubl ă „epi scopal ă" cu înă lţime a reliefului de 2 cm . În afara cîtorva
fragmente ceramice din sec. XV-XVI, În umplutura grop ii
M 6 nu s-a găsit nici un alt inventar.
fo case ta S Ie, lipit de co lţul de sud-vest al navei , s- a
descoperit un schelet de cop il, depus Într-o C·riptă de cără
midă, cu dim ensiunile de 1,40 X 0,80 m, cu o adîncime de
1 m. Mormîntul a fost jefuit deoarece, pe lîngă lipsa capacului criptei, osemintele din interi orul ei erau În po z iţie se-

exclusă;

c) Monumentul a suferit cel puţin d o u ă refaceri între
sec. XVI şi XIX, uhima con stînd din de s fiinţarea celor 8
contraforturi. În secolul no stru, bisericii i ·-a ad ă ugat un
prid vor Închi s pe latura de vest a turnului;
ci) Exi s tă cîteva morminte mai deosebite acoperite CLL
pietre de mormînt cu cruci incizate sau în relief, datînd clin
sec. XV-XVI;
e) în afara intrării aflate pe latura de vest a mai exi stat
o a doua intrare pe latura de sud a navei , desc-operită cu
prilejul .ce,ricetărilnr efectuare. Es:te pontalu.l o r.igina:r În stil
gotic şi se încadrează stili stic con strucţiilor rurale de acest
gen, majoritatea datate În .cuprin sul secolului al XV-lea.

D. PUNCTUL „LA CETATE''
Sectorul de cercetare, aflat acum în ceintrul Io.cal ităţii„
este situat lîngă vechiul cur s al rîului H ălm ă gel, strada numindu- se din acest punct, Văli.cuţ ă. Ai ci se găseşte o movil ă
artificială Înaltă de cca 5 m ş i cu un di ametru de cca 20 m.
Sondaju l Întreprin s a exclu s p osibilitatea ca movila să reprezinte nucleul cetă ţii vechi, aşa cum se estima pe baza t radiţiei orale pă s trate În sat.
S-au trasat d o u ă secţiuni perpendiculare, lun gi de 40, respectiv 30 m cu l ăţ ime a de 1 şi 2 m. Prima constatare priv eşte data recentă a ridi1 că rii movilei, care se dato rează unor
lucrăr i de la sfîqitul secolului al XIX-lea. A doua are În
vedere surp rinderea unor ziduri de construcţii din sec. XVIXVIJ , inclu siv a temeliilor unui z id de in c intă, atestînd
c.:eci ex istenta În acest loc a curţii Întă rite nobiliare tîrzii.
Au ieşit la s uprafaţă, de ase menea, şi materiale ceram ice mai
cimpurii, clavate În cuprinsul seco lului al XIV-iea ş i Începu tul celui următo r , clar î n număr mic ş i În poziţie strati grafică neconcludentă . Dintre toate obiectivele sondare, În acest
loc au ap ă rut materialele cele mai timpuri i, de aceea, În cazul în care c ercetă rile vor fi reluate la Hă lm ag iu , să p ă tu 
rile vor trebui ax ate pe acest din urm ă sector.

c undară.

Cel mai vech i mormînt sigur datat a fost de scoperit În
caseta S I b. Ace st mormînt notat cu .1\126 a fo st al unui copil (lungimea scheletului de 0,85 m se afla la 0,80 m aclîncime). El avea În mîna dre aptă, puterni c î n do ită pe piept,
o monedă de argint de la Matei C orvin (14 58 - 1490).
Secţiunile III-X, practicate în exteriorul mon umentului, au dus la descoperirea co ntraforturilor bi sericii. S-a constatat că fundaţia con traforturilor ş i aceea a bi sericii, ca ş i
temeliile turnului ş i ce le ale nave_i sî nt perfoct ţes ute, toate
detaliile planimetrice apaţinînd aceleiaşi faze con structive .
Menţion ă m că tem eli a turnului este mai adîncă cu 0,15 m

HESUME

ti vement g.r.:i.nde dont L:t fong-ueur es1t de 18 111erres et do1111t J'GJL~teil s':!!chcve
par une ,ab side rp olygio111:1Jle. Le·s mur«viilies du monume nt ont l'ep:i.is. eu.r
d'un 111ctr·c.

C:. LE SE CTF.UR DE LA VIETLLE î:G LIS E DE HAl .MAG!U.
Le> fou i1 [le;s rnI'chfotLogi ques om fo! e.ffocw 6es d:~n . deux sections di·sposces dans les axe,s e~t- o u est et no rd-sL1d du 111onrn11en t, ai.nsi q ue p;u
L~n systc111 e de ca.sset tes co uvr.:tnt 750; 0 de l'intcrieur et 500/ 0 de l'exteri eur des stLperFioi.es qu i COJ1finent les rempar ts. On peu.t sy.n th eti ~e r le s
resulrt :i;tJS de J1:t m:trn1iere suiivanrne: le monument gui r.esLe i111t::1Jcte ju1squ'.a
(l,Uj ou1rd 'hui at·reste la pl us :i.111Cienn e fo~ 111 e de vie et de corwrru ction
d:ins cet end mi.t. Ses fosse·s ne co1npo.r.ue111en t ni LO mbe1a:ux, ni vieux nive:JJux. M:iintcs fois le mon um ent :t ere modifie h derni cre fo is en derwiis ant Ies Imit contrcfo r.us et on :i. ajoute une chaimbre ferrnee a
l'ou·est. La d:tte de kt co nstr,uctio n du 111011u111Bnt doit remonter vers h
d:tn cet endroiit. es fo,ssee> n.e co:111por.te:11ent: ni to111be:i.ux, ni v1ieux ni i'in d u XIV -c ~ i ec1le er ver' le deb ut du XV-e sioc:e.

13. LE SECTr'. UR DE LA FO RTIFI ATIO N DE VIRF IULE
Les re·c herches ont fai.t resorti.r unc ro roeres e en Le rre a y:tnt un p '. an
:tpp rox inn tivo111ent recmngu.Ja.ire et dont Ies coi n,5 :ir.rond us e.n clehoJ·s du
pla.n des ct>tcs ont une 1ongueur de 95i82 111cDres. La. particurla ritc de
ce ne fortiflcatio n co nsiste da.nrs le r:i..it qL~e l:1 douve, remplie ii y .1
quelques sicc les par l'eau d'u.ne rivie re voirsine, est 1:irn6e ve r'S l'int~ 
r ieur pa.r r.a.ppor.t a·u repli du tecrora.in ro rtii.fie. On pe ut da.ce r la oonstr ucrinn a.u XVT-c sicole.

D. LE SECTEUR OF. LA crrn
On a c reL~s e deux seotrions a.rchfo'.o giques. Les recherc hes mcncnt â
l:i. cond usi,0 11 q'l1"rci se t11ouv1:i.ir, :\UX X IVe et xve ~iede s, j',a_nci·enrne
m ur des nob:es roumai.n,, m.:tÎLres du viollage Hă 1m :i.g i u. Les maten:mx
archfologiqu•es tr.ouve ' cliauent dru XVc ţi ecle , 111a.L il y :t q.uelqiu es objets
qui :i. ppm tlliem ne.n.t ~ ]a deu xic 111 e moitic du X!Ve S1ica:c. JJI ' 1t6moignent
quc d:tn.S CC !ieu se I rouv.e plu s vie.~ L:e tr:u:e d'h,abination rfo cl.:t1: e de ]:t
zo ne du vi•l'la.ge de T-l ă lm:i. giu.

A b suite des recherche.s effecoLu~e.s da111s le v01s1.n:tge des conmrnnes
HăLm:t g i u et Vîrfo ril e,
p:trliÎir de 1974, on :t decouve rc des objectiifs
ar c h fo,lo~i qu es d'Lme vaileur ce roaine. Le·s recherches proiprement d ite~

a

ont cu !i cu des le 8 mai ju sq u'a u 7 juin , a ussi da ns l'intcrvall c du 12
au 21 sepoe111 bre l 974 , ct:t·nL co ndu ~tes p:i.r un gro LLpe de Lroi ~ cherche urs: cir. f\.:i. clu P·op:t, Da n Căp:l9î nă et Viiotor Esken:t·sy .
J\.. l.E SECTEUR „DE LA CRYPTE"
f.e s re.cherches ont men c
la deco.uverre de~ ruines d'une egli.se rel.:t-

a
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UN 0 10CUMENT PRIVIND REST AURAREA TURNULUI CU
CEAS DIN SIGHIŞOARA lN URMĂ CU DOUĂ SECOLE
ŞTEFAN

Diferenţierea preocup ă rilor pentru restaurarea monumentefor de lu.orăriie de Înllloi·Pe, de „dneger·e" saill de adăugi1re a
unoT 1con s truoţii mo•Şt><~1ni:t•e de la înaintaşi, lucrări .ca•re au fost
întreprin se În tot decursul evului mediu şi pe care În multe
cazuri pi saniile le prezintă ca „z idiri de iznoavă" sau ca
„ridică ri din temelii " , nu este totdeauna u şo ară. Se poate
totuşi spune că începînd cu cel puţin dou ă veacuri În urm ă ,
deci de la pragul epocii moderne, obişnu:itelor lucră ri de
Între·ţinere a monumentelor le-.au luat lo cul, În unele cazuri
izolate şi la început doar cu timiditate, iniţiative ce pot fi
Înrndrate În categoria re s taurăr ilor. Precizarea lor ca atare
este po s ibilă datorită con s emnării În sc ri s a lucrărilor Întreprinse şi datorită oonsta tă rii, pe temeiul aces wr m ă rturii
scrise, că cei care le-au condu s sau le-au executart au fo st
preocu.paţi de menţinere a asp ectului vechi al monumentului
respecuv .
Din acea s tă categorie de lucr ă ri fac parte şi cele pc care
le-a suferit în urm ă cu exact dou ă sute de ani celebrul Turn
cu ceas al cetăţii Sighiş oa rei. După cum se ştie, monumentul şi-a căpătat înfăţişarea actua l ă ş i silueta caracteristică
spre s fîrşitul veacului al XVII-iea, mai exact În anu] 1677
cîn d a fo st dres şi modifi ca t - mai ales În ceea ce prive ş te
acoperişul în urma incendiului ce a produ s maJ·i pagube
mai tuturor cl ă dirilor vechi din Sighişoara. Incendiul din
3C aprilie 1676 şi lucră rile din 1677 se .interpun între vechiul turn al porţii principale a cetăţii, folosit pînă În 1556
şi ca sediu al Sfatului orăşene sc, şi turnul ba:roc cu acoperişul lui Înalt de 39,50 m pe .care îl vedem astăzi.
O s ută de ani după lu c r ă rile din 1677 datorită degradă
rilor treptate pe care le-a suferit monumentul, mai ales în
parte:i superioară, s- a simţit nevoia unor lucră ri care să-i asigure conservar.ea . De lucrări s-a ocupat meşterul Ioan Roth,
pe atunci „inspector cu construcţiile oraşului", care a consemnat Înur-un document operaţiile Întreprinse, document pe
care l-a depus În globul d e tablă din vîrf ul turnuleţului vestic al acoţi,erişulu i . Documentul a fo st citit ,şi copiat în anul
1894 de .c atre inginerul F. Mildt, cu prilejul unor lucrări de
reparaţii, f1iind apoi aşezat din nou În acelaş i loc. Socotim
utilă publicarea cîtorva extrase din acest document, care
ne-a fost pus Ia di spoziţie •CU multă bună voi1nţă de f annil.ia
pasionatului cercetător al trecutului SighişoaTei care a fost
Julius Mi sselbacher, a cărui traducere din germană am Întocmit-o. A semenea documente îmbogăţesc baza de informaţii a
unei viitoare istorii a restaurării monumentelor istorice din
România, care aşteaptă să fie sc risă.
„ ..... Scopul adevărat al acestor rînduri este doar acela
de a arăta urmaşilor cum a fost din nou Înnoit acest turn,
după ce a stat cam o sută de ani, după construirea acestui
acoperiş Învelit cu tablă (care) era acum foarte stri·c at deoarece lungimea timpului a făcut ca lemnul să fie În parte
degradat şi În parte striicat, tabla a ajuns să fie găurită
din cauza ruginei, încît nu se mai putea ca el (turnul) să
fie lă s at să stea astfel. Şi aşa dar s-a făcut Începutul (lucrării) atunci cînd prea onoratul Magi1strat şi onorata comunitate au hotărît să le înnoia sc ă pe toate acestea şi să

MOSORA----------------

le îmbunătăţească pe celelalte, dup ă po s ibilităţi. Anul 1775
În luna mai.
Meşit·e 1rul dulgher .a fost Ştefan Herberth, zi s Radi er, şi
acesta a fă cm cu mul tă pricepere sche la pe dinafară, În sus,
pînă la globul de sus, ş i toată tabla veche .a fo s.t scoasă, ~e
asemenea ş i voa te documentele (Bogen-00J11?) d111 globunile
cele mari, şi în locul acestora totul a fo st fă c ut din nou şi
acoperit de sus pîn ă jos. Globul cel marc de aramă care este
foarte tar·e aurit ş i ca re poate cuprinde 6 duble (Viertelfelderă = 20 l) de grîu a fo st stricat şi printr-o împuşcătură
şi din acea stă cauză a fo st lu at jos Împreună cu bara de
fier de deasupra care este lun gă de un stînjen ş i jum ă tate. şi
pe ca re este cocoşul cel mare, ş i totul a fo s.r adus la mme
În casa mea din B:ayergasse (a ctuala str. Gheorghe Gheorghiu-Dej), ca re este aşezată în faţ a fîntînilor, ceal altă ca să
mare (?); pentru ca să se drea gă globul, a·cesta a trebuit
să fie de s făc ut cu destul de multă grijă, dar nu i s- a Întîmplat nici o stricăciune, şi a fo st aşezat din nou la un loc ;
cocoş ul era Împuşcat în trei locuri, el .e ste de a.semene.a din
aramă, ş i a fost d esfăcut pînă a fo st dres, şi cînd l-am pus
la o l altă i-am prins în cu ie sub guşe un vas cu cîteva monede
care umblau pe atunci.
In să acestea s-au petrecut cu cea mai mare mir are, pentru că a venit lu mea din toate locurile pentru a vedea cocoşu l, care este mai mare decît un indian (!) cu pene mari,
lungi, din aramă, la care este acum adăug.at ş i vulturu l
dublu (b~cefal) sub co coş şi este lung ş i lat de un cot cu aripile sale. Şi dup ă ce totul a fo st dres a fost ridicat sus la
20 august sub privirile unui mare număr de spectatori ş i
imediat după aceea dulgherul a Început să acopere, acestuia
i-a urmat tinichigiul şi s-a ajuns cu acoper.irea la s fîrşitul
lui octombrie pînă la globul cel gros şi aici a trebuit să se
oprească (lucrarea) din cauza r ăc elii , pîn ă În mai cînd din
nou a fo st reluată (lucrarea) pînă la Sf. Mihail al anului
1776 cînd amîndo i, dulgher şi ninichigiu , au i•sprăv it . Numai
lucrul celor doi meşteri, a l sa lahorilor, fierul, munca de
funar , de fierar, s-au ridicat la opts ute de galbeni ungureştii, fără tablă (şi) douăzeci şi unu de butoiaşe (de vin? n.n.
Şt . M.) . Eu însă eram pe atunci nevrednicul inspector cu
construcţiile oraşului şi mi s-a poruncit pe lîngă aceasta şi
acea s tă supraveghere, care În să mi-a adu s mare grijă ş i mare
greutate şi mult necaz cît şi multă şi grea ostenea l ă , prin
multe urcări şi coborîri, c~ci foarte des a trebuit să mă sui
pe schela cea de sus aproape de globul cel mare şi după
aceea (a trebuit să mă ur.c) aproape de două ori z ilnic Iar
da.că aş fi fo st tînă·r şi sprin:t·e n, aitunci nu mi-a.r fi venit
atît de greu, dar mă apă s au tare cei şaptezeci de ani ai
mei, căci nu prea eram dibaci pentru a urca. Pînă aici mi-a
sorocit bunul dumnezeu viaţa, el va şti mai departe cît de
lut11Jg (mi-.o va ~ornci). ş.i Îl11că ·c eva .aş v r·ea să adauig pe
care cititorul binevoitor nu mi-o va lua În nume de rău .. . .
( 1urmează detali i din viaţa fami.lia.J ă a autorului scrierii,
nă sc ut În Jidvei, fiu al unui morar venit la Sighişoara pentru a drege În anul 1714 mor.ile or.aş ului). . . . Sighişoara, în
ziua de 15 seipliembr.ie 1776, Ioan Roth, irnspector ou CQ11stnuqiile, meşter srarnste al bresle.i · ară1marifor " .
1

1
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LUCRĂ·RI ALE UNOR ARGINTARI TRANSILVĂNENI

DIN SEC. XVII

ŞI

XVI II

VICTOR SIMION

Pentru istoria argintăriei medievale româneşti, intervalul
de timp cuprins Între sec . XVII şi XVIII reprezintă momentul unei deosebite înfloriri a meşteşugului prelucrării metalelor preţioase, înflorire oglindită nu numai de impresionantul număr de lu crări realizate În decursul acestor două secole ci şi de remarcabilele virtuţi artistice ale operelor create.
Este de asemenea ultimul mare moment de manifestare creatoare pe temei medieval cînd, pe de o parte, se mai acordă
credit tehnicilor de prelucrare manuală a metalului preţios
iar, pe de a ltă parte, virtuţi le artistice ale lu crări l or oglindesc încă (dar nu pentru multă vreme) concepţii estetice
generate de spiritul şi modul de gîndire medieval. Aceasta
deoarece odată cu secolul al XIX-lea, un secol al Înnoirilor
pe multiple planuri, se va renunţa treptat la tradiţionalele
tehnici de pre! ucrare în favoarea mijloacelor mecanice (ce se
vor răspîndi cu deosebită rapiditate); gustul pentru bogata
Încărcătură ornamentală care îmbracă obiectul, dîndu-i adesea o strălucire ostentativă, este părăsit În favoarea preferinţelor pentru formele cît mai pure, pentru armonia volumelor şi eleganţa conturelor; ornarfl·e ntul caipătă o notă de
discreţie, aflîndu-se Într-un vizibil raport de echilibru faţă
de formă.
Deşi, aşa cum am afirmat, fondul de lucrări, provenind
din perioada respectivă, este deosebit de bogat (unele piese
se află adunate în colecţii organizate, altele multe la
număr se găsesc răspîndite În teren), el este departe de a
fi fo st epuizat din pun~t de vedere ştiinţii.fie, o parte Însemnată a acestor lu crări rămînînd încă a fi studiate şi comunicate. Considerînd deci că valorificarea cercetărilor Întreprinse În acest domeniu reprezintă o necesitate, prezentăm În
continuare cîteva nume de meşteri argintari ale căror lu crări
au fost recent identificate.
Doi dintre autorii pieselor studiate (aflate în inventarul
unor instituţii din ţară sau În coleeţia Muzeului de artă al
R.S.România) aparţin uneia dintre cele mai vechi bresle de
argintari de pe teritoriul ţării noastre, ale cărei prime statute de funcţionare datează din anul 1494. Este vorba de
breasla argintarilor din Mediaş care, datorită calităţilor artistice deosebite ale lucrărilor realizate, se bucura în perioada evului mediu de un egal pr.estigiu cu cel al breslei

argintarilor sibieni a care1 constituire oficială (atestată documentar) avusese loc în ace l aşi an cu breasla medieşiană.
adică În 14941.
Ambii argintari au fost identificaţi ca autori ai unor
lucrări aflate În in ventarul Secţiei de artă veche româneas că a Muzeului de artă al R. S. Româ nia, element demn
de reţinut deoarece sînt primii argintari medieşeni se mnalaţi În patrimoniul acestei s ecţii. Desigur, faptul că ambii
- aşa după cum se va vedea - au activat cu trei secole
În urmă, adică în secolul al XVIl-lea, constitue un motiv În
plus pentru a sublinia importanţa acestor identificări.
Primul dintre aceşti doi argintari se numeşte JOHANNES
(HANS) WINTERGRON iar activitatea sa ca meşter, În
cadrul breslei argintarilor din Mediaş, este con semnată odată
cu anul 1636. Deşi numele său apare menţionat în unele
lucrări de specialitate sau cataloage de mărci (unde i se
reproduce şi monograma cu care a figurat Înscris În evidenţele breslei), pînă astăzi literatura nu a semnalat încă nici
o lucrare de a sa. În colecţi a Secţiei de artă veche românească piesa pe care am identificat-o, ca realizare a acestui
meşter, este un pectoral (heftel)2, identificarea efectuîndu-se
exclusiv pe baza comparării monogramei de pe lucrare cu
aceea publicată În catalogul de mărci al lui E. Koszegy.
Pectoralul figurează, alătur i de brăţări, cercei, agrafe,
cingători etc., printre piesele importante ale podoabelor feminine săseşti, a cărni utilizare În Transilvania a cunoscut o
dezvoltare deosebită, cu precădere în sec. XVII şi XVIII.
Descinzînd, după toate probabilităţile, din fibub rotundă
germanică, acea stă piesă nu reprezintă altceva, În str uctura
sa, decît o pafta mare, rotundă, realizată de regulă din
metal preţios (argint, argint-aurit), bogat decorată cu elemente ornamentale constituind o varietate tipologică relativ
mare. Ornamentele sînt dispuse În mod obişnuit În cîmpuri
concentrice, În jurul unui mare caboşon central.
Lucrarea pe care o prezentăm nu face excepţie de la
acest tip. Elementele decorative, consnituite preponderent din
ornamente vegetale (vreji, frunze, flori, conuri ş.a .m . d .), sînt
1 Şt . Pasau, Meşteşugurile din Transilvania plnă 1n secolul al XV I-Zea,
Buc„ 1954, p. 205.
2 Inv. P. 225; diam . 0,110 m.
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Fig. 3- 4. Peouoral, Me şter
sa (fig. 4).

Fig. 1- 2. Pectoral, Meş ter j o hann e' (Han ' ) Winte.rgriin , Medi.a"i ş i mo11 og11aima sa (fig. 2).

eor?,iu s H em ilderffer, Media ş ş 1 monog rama

(Ha ns) Wintergrlin, atrib uire Î ntărită şi de fap tul că, din
punct de vedere stili stic, lu crarea e înca dre ază în pen metrul secolului al XVII-iea, perioa d ă în ca re a activat ş 1
m eş terul re spectiv.
Ce l de-al doi lea a'r gu ntair identifi,cat de noi ş i care aipa rţine ace lui aşi centru arti tic Med i aşul este GEORG IUS HETZELD ERFFER 4, menţi onat ca meşter în cepînd
din an ul 1652, fără a se c un oaşte în să cu exactitate data
cînd ş i-a încheiat activitatea de argintar. Din cele cîteva
lucrări reali zate de acest meş ter ş i cun osc ute pîn ă as tăzi
(unele doa r documentar), lu cră ri care con ţin in sc ripţii datate, putem stabili cu relativă precizie durata În timp a
acti vităţii sale. Astfel, o paten ă, ce se afl a la bise ri ca evanghe li că din B ă lc aciu (actualmente În judeţul A lb a), avea
menţi onat În in c ripţi e anul „1666"; p e o altă pie să simil a ră, aflată În posesia bisericii evangheli ce din Şe i ca Mare,
r:ra notat anul „ 1672" 5 , deci ar putea fi vo rba de aproxi-

reatizate din arg in t-aurit sau fir e Împl etite din .argi nt-a urit
sub fo rma un or monturi În relief înalt. Datorită acestui relief accentu at, pectoralul s ugere ază impresia unei deosebite
masivităţi (fi g. 1). Ca ş i În alte cazuri ş i la această lucrare,
printre ornamentele metali ce, se găses c montate numeroase
p erle precum şi caboşo ane conţinînd pietre diver s co lorate
(\'erzi, galbene, roz, mate sau transparente), menite a sp ori
nota de preţioz itate a obiectului. Între ele, cele dou ă regi stre
deco rative sînt sep a rate printr-un brîu Îngust ornamentat la
rîndul lui cu disc rete motive vegeta le. În centrul pectoralului
este amplasat un mare ca boşon conţinînd o piatr ă de culoare
cafenie În jurul c ăreia sînt distribuite mi ci ornamente vegetale (frunze ş i flori , ce au montate, În loc de pistil, o perlă
sau o mi că piatră co l o rată) . Pe spate, pe agrafa de prindere
de forma unui ac, se găses c viz ibil imprimate două poansoane co nţinînd iniţialele meşte rului („ H .V."), dispuse într-un sc ut (fig. 2). Comparînd cu monograma rep ro du să de
catalogul de m ă r ci al lui Koszegy3 se v ă de sc inco ntestabi1 ~
similitudini, fapt ca re ne-a determinat să comiderăm ca
acea tă pie să aparţi n e argintarului m edie ş ean J oh'.lnnes

Aţ
'

4

Dup ă nume este posibi l ca fami.[i,a a-cestui arginta r s ă provin ă din

5

Koszegy, op.

I.
cit„ p. 221 , nr. 1235, lit.

„a-b". Victor R rh,

K unstdenkmăller aus dm săchsischen K irchen Siebenbiirgens" , I, p . 261,
nr . 775, at·ribLr~e în mod emaat monogirama acestui me şte r argiintaruLui
braşovean Georg Ho5'S ma nn .
In rext, cînd menţionăm pose.so rii obiectelor, ne referim la locul unde
acesnea se aflau fa data cîad au ap ă rut publicariile ci tare şi care co nţin

3 Elemer Kos-cegy, MagJtarorszagy otv osjegyek, Bud apesna, 1936, p.
220, n r. 1233.

tr imiteri în l egăt ură cu lu crarea re pe c riv ă.
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Pig. 5- 6. Potir.

Meşte r

M:i•rcus fou chs- ir.

Bra şo v ş t 111 o no).!.r,:1Jl11 :1 sa

(fi g. 6).

foi~.

7. Potir.

Meşter

Geo rgi•us Olescher-jr.

Tir:iş ov .

ma~iv două decen ii de activitate, în să atun ci cînd avem
de-a face cu datările cuprin se în in sc ripţii nu trebuie să
se uite faptul că acestea pot fi adăugate ulterior re,llizării
piesei respective, de cele mai multe ori cu prilejul efectu~rii
unei danii.
·
Victor Roth6 atribuie aceluiaşi meşter un potir ce se
afla la biserica evanghelică din Mihăileni (în ac tu alul jud.
Sibiu), Însă acesta nu are menţionată nici o dată.
în coleeţia Secţiei de artă veche românească a Muzeului
di.: artă al R. S. Româ nia, unde a fo st identificat, Georgius Hetzelderffer este de asemenea autorul unui pectoraF
care diferă de cel m enţionat anterior doar prin modul de
di tribuire şi tip ologia ornamentel.or (fi g. 3). Registrele decorative dispuse co ncentri c conţin ornamente preponderent
vegetaJe bucheţele ele fl ori ş i frun ze sau fl or i simple
6

de

V. Roth, op. cit., I, p. 130, nr. '291 ş i II, p1l. 122. Men\ion.:it ş i
op. cit„ p. 221, nr. 1235.
Inv. P. 223; diam. 0,138 m.

Kăszegy,
7
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presărate pe up rafaţa d ecorati vă, vreji s tili zaţi ş . a. că
rora li se a:faugă, pentru sp or·Î•rea n.oite.i de p r,eţioz~ta•te ,
e1~1a iluri pi cta te sau pietre divers colorate (verz i, ro ş ii , cafenii, alb ast re et·: .). În ace l aş i scop, din loc În loc sînt amplasate caboşoane ce c onţin pietre mai ma ri de culoare ve rde .
În centrul p ectora lului , ca ş i în cazul precedent, d o min ă un
mare caboş o n ce conţin e o piatră ve rde. Spatele lu crăr ii este
a urit şi co nţi ne ornamente vegeta le ş i fl or ale gr.avate, di spu se
în cad rul un ei fri ze margin a le, precum şi î n cîmp ul unui
medalion ce ntral. D e reţ i n ut, În caz ul acestor ornamente,
pr ezenţa uno r elemente decorative ca re, prin tip ologia ş i
mo dul de di s tribuţie, am intesc de rep erto riul ornamental al
Orientului: p 0im.ul v ie ţii, p ă1să rile .afro nta te, păunii ş.a .
Pe ag rafo. mobil ă de prind ere de p e spatele p ectoralu lui, În aprop ierea balamalei, este Îi!nprim at poa n·sornllil cu
monogranna a1rgintarului wn ţ in î11Jd iniţi ale le
„G.H." p e
b~za că rei_a a pu lll t fi efec tuată !d~ntifi c area (vez i nota _4 ),
(fig. 4). Ş1 la aceas ta lu cra re ca ş 1 111 cazul precedent , reţ111e
atenţ i a a ceeaşi no tă de s·omptu ozita:te cerută de d e.s ti·na ţi a
p iese i: ornam entele ab undente, aurite, pietre le sem ipreţi oa se,
emailul policr om sînt toate elemen te ce ţin d e gustul (încă)
medieva l pentru fast şi magnifi ce nţă .
V

Fig. 8. Ta ler.

Me ş ter

Georgim o :escher-jr.

Fi ~ .

Br:t~OV .

9. Potir.

Meşte r

L1U k:t s Romer

B ra şov.

intensei act i v ită ţi şi a num ă rului m are de lu c ră ri produse
cît ş i dato rită deosebitel or ca lit ă ţi artistice ale acestora.
Este vorba de Braşov vechi ce ntru local de prelucrare a
rneta:lului preţio s, pr,imele-i regi str.e de brea s lă d atÎJ11d din anJUl
1475, deci de exact 500 de an i8 ; oraşu~ era unul din cele
mai pute rnice şi mai active cennr.e de argintari de pe teritoriul ţăr ii noastre din peri oa d a ev ului mediu. Spre Braşov,
dup ă cum este ş tiut, s- a u î ndreptat n umeroase co menz,i ale
domnilor din Ţara Românească sau Moldova; din Braşov
erau oli·c i taţ i aurari de fa im ă pentru a lu cra la c u rţile marilor boieri sau ale domniI.or din ţările rom â ne (Geo rg Heltner, Peuru Hiem esch II , Georg May II , Martinu s We·iss cel
tînăr etc.) . E ste o do va d ă in co nte s tabilă a faptu lui că pe de

Potirul de la Mihăileni, reali zare a aceluia ş i meşter, reprodu s În lu crarea lui R oth (vezi nota 6), văd eşte o oareca re a usteritate În pri v inţa o rn amentaţiei care, deşi se î nscri e
În preferinţele stili sti ce ale secolului al XVII-iea (fr uc te ş i
frunze mari, suculente , vre ji etc.), nu p are a vădi o p roliferare a vegetalului aşa c um se Întîmplă În alte lu crări con temporane. Poate fi reţinut, d e asemenea, aspectul u şor disproporţi onat al elementelor comp onente, fu sul fiind prea
înalt În raport cu dimen siun ile cupei şi ale bazei. Este p osibil ca aceas tă lu cr a re să f ie o realizare de î ncep ut a autorului ei sau - fără a avea po sibilitatea de a consulta originalul - să fi sufer it refaceri ulterioare ca re ă-i fi modifi cat înfăţi şarea. Identificarea altor luc rări ar p ermite desigu r p un cte de vedere mai ferm e cu priv ire l a aptitudinile
artisti·ce ale arginta rului me dieş an .
Cel de-al do il ea gr up de me~reri identif ic aţi de n oi apa rţine unui a.lt centru de argintari care s- a bucura t de o faimă
deo s eb ită
În p erioada evului mediu , ca urmare a tît ;1

8 Dacă l:t s fk ş i . wl ~·e. whului al XV- iea bre:i:sln ar!!,i,n.u:t.rikir bra.şo veni
:tV·C:t Înregi,stra1i dom 16 m eş teri, În 'ecoJul al XVI-iea 1m111 ă ru l lor creşte
în mod speot:tcuilos, aj·un gînc.I l:l 120 de me.ş reri. Simult:tn, în :tec. L ce nrnu
acri ~:t u cca 30- 40 de a.rg,i m:uri ceea ce ex pl ică pr l1ifici'tare:t sa cre:ttoa re.
Şr. P ia. ou, op. cit„ p. 2 l l.
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tîrzie (Între 1721-1761) şi a că rui monogramă a fost de scifrată
pe dou ă lucr ă ri - un di scos şi un potir 12, aflate În posesia
bisericii reformate din Sfîntu Gheorghe (j ud. Covasna).
Se pare că la Braşov familia Olescher ş i-a transmis de-a
lungul mai multor generaţii meşteşu g ul prelucrării metalului pr,e ţios. Astfel, anterior lui Georgius este cunoscută activitatea lui Georg Olescher senior care a lu crat între anii
1693 şi 1707 13. Ii urm e::iză Georgius Olescher (cel că ruia îi
aparţin argintări, :le recent identificate) iar un a lt O lescher,
Johann, de asemenea braşovean, este menţionat de către
V. Roth ca activînd În brea slă În anii 1776-1807 şi căru ia
îi atribuie realizarea unei patene ce se afla la biserica evanghelică din C:,snădioa•ra 14. E, Kc,szegy însă rnn:sideră că monograma indicată de Roth (deci şi piesa atribuită de acesta)
ap arţ ine de fapt argintarului sibian Johannes Ongjert II
(1701-1721) d !riuia îi atribui·e şi alue J.u1c.ră·ri poansonate cu

o parte, comanditarii erau înzestraţi cu un deosebi t simţ
artistic (ce nu putea fi dobîndit clecît pe baza unei culturi
temeinice) iar pc de altă parte, argintarii, În mare parte
saşi (şi nu numai cei braşoveni), s-au dovedit cît se poate
de receptivi faţă de opţiunile artistice (sau cele impu se de
anumite canoane - În cazul pieselor liturgice) ale comand~tar.ilo·r de peste munţi lucrfod pe gustul aioestora, fericită
s imbioză de gu sturi şi simţăminte estetice, finalizată prin
numeroasele capodopere pe care acest meşteşug medieval ni
le-a transmis pînă astăzi.
Primul runtre argintarii braşoveni identifica ţi se n urne şte
DA VID PRODNER9 iar lucrarea care îi aparţine este un
pahar de tipul „Sockelbecher" (cu soclu) avînd o fon:nă
relativ cilindrică, cu buza uşor evazată, decorat cu motive
speci fice perioadei de realizare (sec. XVII) reprezentînd elemente vegetale (vrejuri, frunze, fructe) şi animaliere (o scenă
de vînătoare ). Tehnica de realizare este prin ciocănire, cizelare şi aurit. Pe fund este vizibil im1primat un poanson cu
monograma meşterului conţinînd iniţialele „D.P. " avînd deasupra coroana oraşului Braşov (fig. 5). Acest pahar se află
în momentul de faţă în inventarul biseri1cii reformate din
Bodoc {jud. Cov.ama) şi ·se înscrie Într-un grup mai mare
de luc ră ri similare care au fost realizate şi au circulat îndeosehi în secolul al XVII-l·ea şi prima jumătate a celui de-al
XVIII-iea.
La Braşov, Între anii 1687-1709, a activat şi argintarul
MARCUS FUCHS jr. că1Puia îi apar·ţine o lu crare rece111t
identificată. Anterior, tot În cadrul colecţiei Muzeului de
artă al R . S. Rom ân ia, a mai fost identificată o lucrare a
acestui argintar (era vorba tot de un pectoral 10 ); cum pu~li
caţi il e de sp ecialitate consultate mai menţionează doar o singură lucrare, cuno s cută d eocamda tă ca realiza re a acestui
argintar braşovean, rezultă că recenta noa str ă identifi care
sporeşte la trei numărul pieselor a s tăz i cunosnlte pro venite
din atelierul său, două dintre ele găsi ndu- se deci la Muzeul
de artă al R. S. R omânia .
Recenta identificare are ca obiect un potir (fig . 6) de
cu rînd achiziţionat de Muzeul de artă, realizat din argint
c iocănit, cizelat ş i parţial aurit 11 . Cupa sa este conică, aurită
atît la interior CÎt şi la exterior, fiind îmbrăcată Într-o ţesă
tur ă de ample ornamente vegetale (vrejuri, frunze, flori de
mac, de heliantus etc.) specifice ca factură argintăriei tran s ilvănen e din peri oada secolului al XVII-lea şi prima jumă
tate a secolului al XVIII-iea. Nodu sul are apli cate ornamente menalice tăiate sub forma unor volute de care atîrnă
mici pandantivi metalici. 1n partea de sus a piciorului .se
găseşte un bulb decorat cu palmete iar baza conţine ghirlande de frunze realizate prin ciocănire precum şi o friză,
cu ornamente meandrice, marcată din loc În loc cu cîte o
mică floare . Talpa conţine o in sc ripţie de danie gravată, precum şi anul e fectuării d onaţiei: „OSVALD LASZLO ANO
1795". Pe buza cupei se gă s eşte vizibil imprimată monograma meşterului, identică cu aceea găsită pe obiectul deja
identifi cat În anul precedent.
Din punct de vedere stilisti c, co n s iderăm că lucrarea
poate fi încadrată perioadei de la sfî rşirul secolului al
XVII-le.a, peri oadă În care se întîlnesc, cu deosebită frecvenţă, ornamente a s emănătoare ca tipologie şi mod de realizare cu cele de pe lu crarea acestui argintar: elementele decorative sîn t realizate amplu şi suculent cu componentele
bine individualizate şi, deci, identificabile. Totuşi, trebuie
să reţinem în cazul de faţă că, În comparaţie cu realizăr~le
altor argintari contemporani, braşoveanul Marcu s Fuchs Jr.
rămîne undeva tributar fineţei şi rafinamentului În execuţie.
Un alt braşovean ale cărui lucrări au fost identificate
este GEORGIUS OLESCHER jr., activ într-o peiri<oadă mai

aceeaşi monogramă15.

Georgiu s

Olescher

jr., con temp oran În breasla br~şo~

veană cu o pleiadă de argintari de faimă cum sînt cei a1
familiei May (Andreas, Georgiu s şi Michael), cu Joseph şi
Johanne s Benkner (II ), cu Pet11 us Hiemesch III ş.a. , a desfăşurat o a,ctivitate remarcabilă fiind astăzi cu noscut după
un număr relativ mare de lu c rări identificate.

Ambele piese sînt din argint, prelucrat prin cio căni re,
cizelare şi aurire şi au fiecare cîte o in sc ripţi e de danie În
limba maghiară: „Renov. 1749" (pe potir) şi ,,D ă ruit de
Daczo Ferengz În 1750 (pe discos) .
Recent identificate (fig. 7, 8), ele se caracterizează prin
acurateţea execuţiei, echilibru ş i proporţionalitate, o anumită simplitate ce dă eleganţă formelor (la potir) precum şi
prin di scr.eta di suribuire a o.rrnamenwloir. Deşi seoo1lul al
XVII-lea ne-a obişnuit cu lucr ă ri somptuoase, abundent decorate, În cazul de faţă preferinţa pentru o anume au steritate este o do vadă de rafinament, atestînd că piesele respective sînt realizate În perioada de maturitate artistică a
argintarului ( dup ă configuraţia monogramei, ele par a fi
realizate pîn ă În anul 1741, deci la 20 de ani dup ă confirmarea ca meşter, deoarece în jurul acestei date el î ş i modifică monogrnn1a).
Din acelaşi grup al argintarilor braşoveni fa ce parte şi
LUKAS ROMER (meşter Între anii 1724 şi 1765, component
şi el .al unei famil1ii de airg.innairi nt îndelungaită .aictivi1t.a•te În
breaisla brnşoveană) 16. Monograma a·cestui meşuer a fo st identificată pe un potir (fig. 9) aflat În inventa rul bisericii reformate din com una Ozun (jud. Covasna)17. Simplă, sub form ă
de clopot, cup a este aurită În interior şi exterior. Nodu sul
este polilob iar pi cioru l, avînd o talp ă hexaloba, este decorat
În pacr:-te.a 1nf.erioară cu motive din reperooriul barocului
(scoici, vrejuri, frunze, realiza te Într-o manieră şi o dinamică
tipic baroce). Pe talpă două poansoane: monograma meşte
rului conţinînd literele „L.R ." şi cifra 12, Înscrisă Într-un
oval. După desenul aces tui din urmă p oanson ~e poate emite
presupunerea că potirwl ia fos.r PeaJ.izat între 1750 şi 1760 (vezi
şi Koszegy, op. oit., p . 27, nr. 144) .<i deci a1t·rilbuirea sa
lui Lukas şi nu lui Laurentiu s Ramer devine plauz·ibilă.
Cele cîteva lucrări prezentate, Împreună cu autorii lor,
oferă spe răm informaţii În plus referitoare la bogatul
patrimoniu de obiecte din metal preţios , ex istent În ţara
noastră precum şi noi date despre activitatea unor meşteri
argintari ce au activat pe teritoriul ţării noastre în sec. XVII
şi XVIII.

1

12 Ambele aL1 in v. nr. 479. Dimensi uni: discosul, diam .=0,195 m;
potirul, I = 0,220 m; d.g.= 0,095 m.
13 O Lucrare a ace.~tui argint.ar, un pahar rron coni,c deco rat prin ciocăni re cu granulaţii fine, se găseşte în coleqia Seqiei de artă veche
româ n ească a Muzeului de ană al R. S. Rom ânia. Vezi C. Nicolescu,
Argintă ria laică şi religioasă , Buc., 1968, p. 78, car. 45 , fig. 34.
14 V. Roth , op. cit., I, p. 245 , nr. 677.
15 Ibidem, p. 259, nr. 1448.
16
Despre argintarii familiei Romer ~ i cîteva din lucraril·e ide nti ficate,
vezi V. Sim io n, op. cit.
17 V. Roth, op. cit., I, p. 175 ş i pi. 199, nr. 66, atribuie această monograma lui L;uurentius Riimer care a activ·a t Înt·re anii 1779- 1834. E. K ă
szegy, op. cit., p . 46, nr. 261, o atribuie lui Lukas Romer , a tribu.i~e ce
ni se pare mai pfauz!bilă dac ă avem 1·n vedere tipo~ogi.a ornamentelor
şi repere.le s~i1listice a.Je lu c rării oare ne înd reap tă spre prima jumaoate
a secolului al XVIII-lea.

7 ldennificat după Kiiszegy, op. cit., p . 3.1, 1~r. 184, care indică prezenp. a tr•ei argintari bra.şoveni cu nume:e de David Prodner, probabil
membrii aceleia ş i famil,ii (David Prodner I , m. 1599- 1618; D avid Prodner
II m. 1628-1645· David Prodner III, 111. 1652-1660) fără a stabili
că,r.ui1a dlntre ei îi ~pa.r\ine monograma repro du să . In caZJul lucrări[ noastre
lnv. 19, dim.: î. 0,105 m, d.g. =0,055 m), ea nu ar pur.ea fi realizată
decît de uhLmii doi arg in~ri întmcît stilistic apaq·ine seco!uLui al XVIl-:e:t.
1o Vezi V. Simion, Contribuţii la czmoaşterea 1111or argintari din sec.
XV II şi XV III . în „Rev~sta muzeelor ş i momunen~elor" 3/ 1975.
11 lnv.
M. 2011; Dimen~i uni: l = 0,032
m;
d.g. = 0,086
111;
d .b. = 0,111 m; lucrarea a fost achiziţio n:nă În :inul 1975.
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UNELE CONSIDERAŢII ASUPRA FENOMENULUI DE EFLORESCENŢĂ
A PICTURILOR MURALE*
I. ISTUDOR, I. LAZAR, I. IONIŢA, LUCIA DUMITRU - - - - - - - - - - Apariţia sulfaţilor În produsele de eflorescenţă ri~i~ă A o

Mârturii ale unor act1v1taţ1 creatoare tra,diţionale, pi,citurile mur.ale ce Împodobesc bisericile no<Lstre vechi au priodus
întotdeauna o puter111i1că 1mpres1e asupra celor ce le-au
admirat.
Coloritul lor menţinut de secole graţie aplicării unor
tehnici intrate şi ele În tradiţia zugravilor noştri şi-a pierdut
astăzi, pe alocuri, s tr ă lu cirea de o:dinioară din cauza unor
procese complexe de ·degradare, camcterizate În primul rînd
prin apar.iţia unui „ voal albi1cios" format din săruri, curuoscut
sub denumi.re.a de „dl1or1e~c,enţă".
Apariţia eflore· sce nţelor pe picturile murale afectează
aspectul estetic şi produce ·descompuneri ale s uprafeţei pi ctiate, punînd În pericol Însă·şi exi s tenţa picturii.
Numeroase s.înt cazur.i1le de picturi murale oare, după
în lăturarea eflorescenţelor, sînt de nerecupernt.
Se Înţelege de ce fenomenul apariţi0ei acestor să ruri a
făcut încă de mulţi .anii obiecrul .a numeroase studii, atît
p entru lămurirea cauzelor apa riţiei lor, cît şi pentru găsirea
metodelor de prevenire şi înlăturare.

problemă

oare a făcut obiectul a numeroa:se cer.c etan, 111
scopul stabi,l1irii pr1ovenienţei Î'o nului suflat, considerat a fi
cel mai agresiv dintre anioni.
Sursa car·e alimentează În mod curent efloJ:escenţele cu
săruri o constirtuie solul şi pereţii. Sîm însă cazuri cînd în
pereţi nu se gă1sesc sărnr1le care se găsesc În ef,}ores<:· enţe;
şi aoeiasta se i'ntiîmplă adesea pe b o iţile absidelor sau pe
pereţi, la distanţe mari de sol, unde apa de oaipilarita.te nu
aeţionează. In acest din urmă caz, inte,r vin infiltraţiile de
aipă din1spr e arcoperiş mre, fiind deteriorat, permi•te nu numai
păt·mnderea apei din ploi şi zăpezi, dar constituie şi un loc
unde s-au adunat resturi vegetale, praf şi dejecţii de păsări.
ln multe cazuri, În podurile bisericilo.r, În decursul deceniiior
sa u secolelior ·s-au adunat imp:oname cantităţi de dejeeţii
de la p ăsă ri.
PPintre cazurile tipice descrise În liveratura de specialitate
este cel al efl.orescenţdor apărute În pictura lui Giotto din
Carpelia Scrnvegn~ din Pa:do,va şi mai r.ecent cel aip ă rut la
noi la biserica măină·stirii Cozia ca şi la o serie de biserici
de ,la mănăstirile din nor dul Moldovei .
Şi fo Italia şi la noi se semnala prezenţa În produsele
de .eflorescenţă a gipsului. Cercetările În treprinse [n primul caz au condus la concluzia că ionul sulfat provenea din gazde poluaite din
atm osfera indu s tri'a l ă a Padovei care conţine.a bioxid de
sulf provenit din arderea carbuniJtor.
Nu acelaşi lucru se poate spune despPe buserioa mănă
stirii Cozia sau despre cele din nol."dul MoJ.dovei. Fenomen ul de efrlorescenţă a picrurjlor din aceste monumente care nu se află totuşi În zone industriale - a avut o evoluţie impresionanta Într-un interval fotarte scuflt, de cca
4-5 ani, cuiprinzând su.praifeţe importante din aiproape toa.te
compartimentele bi·ser1icii. Singura sm1să de bioxid de sulf
nu o puteau constitui decît gazele de ardere ale lumînărilolf,
ce conţin suH În proporţie de 0,022-0,0240/ 0. Dar cantitatea
de lumfoăn arse era prea mircă pentru a prnduce prin ardere
o poluare a atmosferei interioare corespunzătoare celei din
Padova.
Determină ril.e Institutului de igien ă În perioaida 13-17
mai 1970 au relevat o concentraţie În bi1oxid de sulf, În
nao.s.ul bi·seri.cii sub 1 µ rg S02/m3 1aer. C oncluzia desprinsă
în .această privinţă este că bioxidul de sulf nu po1ate fi cauza
apariţiei eflornsce.nţei pr.in acţiunea chimică directă binecunos. cută asupra pereţilor pictaţi.
Bazaţi pe observaţia că pe bolta absidei altarului de la
biserioa mănă;s tiri.i Cozia există un rergistru de medaEoane
eflorat selectiv - num.a.i medalioanele fără a afecta În aceeaşi
măsură ş i fondul dintre ele s-a considerat că ar putea
să existe o legătura În1tre eflorescenţe şi operaţiile de cură
ţire ale pic.turii executate cu prilejul re.starurării din anii
1927-19 31. Aceasta pornind de la faptul c ă În urma
proce9elor de ourăţi11e, la ,care s-au folosit maiteriaie necorespunzătoare, apar după zeci de ani efeote se·c undare
nedor•ite, printre care ş1 eflorescenţele.
Da·tele de arhivă de care <di spunem, foarte sumare, se
refe ră mai mult la lucrăl'ile de consolidare ale picturii.
Admi~înd chiar folosirea unor mortare cu ghips 1a asmparea
fisurilor, nu se explică apariţia pe •suprafeţe marri a eHorescenţelor. O altă sursă de eflorescenţe bogate În g;hips o
constituie mprabetonarea boJţilor, operaţie de rnnsolidare
ce S-ra prlaiotireat la noo destu1l dre mu:lt În uhimde decenii.
Dar la biserica Cozia nu s-a practicat consolidarea bolţilor
prin supraberonare.
Din cd-e de mai sus rezultă că sursa formării gipsului
pe bolţi tirebuie ca u 1tJa1tă În altă parte.
1

0

1. Consideraţii asupra factorilor fizico-chimici

1

Princ~pala cauză a formării eflorescenţelor o constituie
umiditatea ce pătrunde În per·eţi pe diferite căi. Mig.rînd
prin pereţi, ea antrene.ază cătr·e suprafaţa de evaporare diferi1te să ruri so<!ubile (din pereţi şi din sol), care se depun
pe a.ceasta 1.
Acţiu1!· ea apei şi efectele ei negative asupra frescelor,
pre'Cum ş1 asupra unor porţiuni din construqie, este facilitată d e specificul arhitecturii (cupole pe pandanti•v1i, abside,
turle) şi de funqionalirt.atea bise rici.lor (ardere d e lumîn ări,
slujbe religioase, diferenţe mari 1de temperatură Între interior
ş i exter-!ior sau dup ă serviciile religioase etc.).
C upole.le, pandantivii şi absidele datorită structurii
lor - sînt zonele cele mai expuse infiltraţiilor de apă; in
interiorul b.iser.icilor, Im le co.respu.nd zonele ode mai degradate fizico-chimic, dar ş i cele mai bogate din punct de
v,edere miaobiologic. Acestor zone le coreSipund ş i ef!orescenteie din interioru 1 biseri•cilor.
Intensitatea procesului de degradare depinde Între altele
ş i de natura săruri l1or ce migrează. Aşa cum rezultă din
analiza eflore sce nţe.l'or depuse pe picturile murale, acestea
- so lubi!<e sau insolubile în apă - sînt constitui.re În mod
curent .din azotaţ i şi carbonaţ i.

*

Lucrare prezentată la al V-lea Simp ozion de biodeteriorare ş i cli maIa~i, iuni.e 1975.
Degra d ări le stru cturale ale picturii se produc în momentul cristalizării să rurilor, fenomen ce are loc cu mărire de volum. Coeziunea
particolelor ce co nstti ruie suportul este î nv\nsă, acesta slăbi ndu-şi rezistenţa mecanică, macerîndu-se. Pe suprafaţă apar o serie de mici orificii
ca nişte împ u.şcă-turi minusc'lde . Pen•tru a•c ea~oa v.ezi H. J. P.lender!eith,
C lrim:i1XJl!ogii1e et oornservaoiro,n da1ns Ies musefls, „Museum", 1960, 13 ( 4),
p. 201 - 241; P . Coremans, Climat et microclimat „Musees et Monuments"
1969 a, XI, p. 29- 43; P. Coremans, Ex·flmples de :P~oblemes •r encontres „i n
situ" . „M usees et Monuments", 1969 b, p. 148- 151; P. Rudniewski, M.
Sarnborski, Problemy zwiazane z pra.carni konserwatorskimi przy kaplicy
sw. trojcy na zarnku w lublinie „O chrona zabytkow", 1969, 4, p. 15-30.
2 Edward V. Sayre, Lawrence j. Majewski, Studies for the preservation
of the fresoes by Giotto in the Scrovegni Chapel at Padua. II. Te chnical
investigation of the printmgs „Studies in conservation", voi. 8, nr. 2,
1963, p. 42-54.
.
3 Dete rm in ă rile Institutului de igien ă s-au efectuat la cererea Direcţiei
monumentelor istorice şi de artă: „De terminări , de microclimat, impurificare ch imi că ş i co ntaminare cu mi croorganisme a aerului din biserica
mănăs tirii Cozia. „In st. igienă, Bucure ş ti, 1970.
4 Gar.ry Thomson, Rap oru cu privire la misiunea orga niz ată de Centrul de la Rom a între 29 X -6.XI.1970, la bisericile pictate din nordul
Moldovei (arhiva DPCN).
5 I. Lazăr, Rolul bacteriilor În procesul de degradare a picturii interioare de la biserica mănăstirii Cozia, partea I (1970), Institutul de Biolo gie „Traian Săvules cu" (lucrare pe contract).
6 I. Lazăr, Investigations on the presence and role of bacteria in deteriorated zones of Cozia monastery paiting, „Revue Romaine de Biologie - se rie de Botanique, torn. 16, 1971, nr. 6, p. 437-444.
7 I. Lazăr, I. Ioniţă, Lucia Dumitru, Biodeteriorarea operelor de artă
~i monumentelor istorice din Moldov a, In stitutul de Biologie „Traian
Săvulescu", Bucureşti, 1972 (Lucrare pe contract).
tizare ,
1

2. Consideraţii asnpra factorilor biologici
.in continuarea cercetărilor, pornind de la observaţia că
mănăstirea Cozia se află sinu ată înnr-o zonă <lu ape sulfuroase, cu sorrnde de apă săpate în armonte şi în aval de măn ă-
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Fip;. 3. M ă năstire.a Cozia. Reproducerea experimental ă a fen
degmdare a picturii prin produoerea de efl.o res·ce.n\ă (detalii).

fi g. 1.

i\lăn ăs tu rea

Co7i.a. Ei"l oreKcn\e pe peretele de vesr al na os ului.

cenţe le de la s upra.faţta zidurilor este ciitată în foentura de
spec·ialina,te ca av.înd la bază transformări de na·tură bio-lo gică (P.ochon şi Augier, 1949 ; Pochon ş i Jato n, 1968 ; Janon
1971 ş.a.) . Potrivit acest:o·r autori fornmrea sulfatului de
calc iu e.ste po sibil ă în urma intervenţiei un or micworganisme impli cate În cirrni•tul suHului î n natura. A stfel, bacterii din gen ul Thi'obacillu ar putea folosi â.n cazul m ă nă sti
ri!or studiate de noi compuişii reduşi ai sulfului (ex. H 2S),
care ajung l1a ba:za p ereţiLocr din siol, odată ou apa de capilaritate, În urma redUJoerii de către bacteriile sulfat-reducă
toare a s ul faţilor din s·olul de la teimelia bisericilor.
In parte.a s uperioară a p ereţilor, ca şi pe bo lţi , comp u şii
reduşi ai sulfului pot ajunge, de a:semenea, odată cu apa
de infiltraţie, În urma procesdor de mineral1izare bacterÎ'ană
a sulfu1ui organic, prezent pe ac0rperiişur.i în praf, în dejecţiile p ă, să.rilor ş i ân resturi.Ie vegetale. În an.urnite peri1oaide
din trecut neglija·r ea Între·ţinerii aaoperi-şuril or a du s chirar
l1a dezvoltarea unei vegetaţi i bogate şi a unei puternice infiltraţ ii de apă rezulitate din zărpadă şi ploi (ex . la bise ricile
d'..n nordul Mo1dovei).
Adăugarea ·1a ace te condiţii a unei serii de alţi factori
ca de ex. temperat·ura scăz uta şi umiditatea Telativ ridicată
d in interiorul b~s ericiJ.or În cea ma•i mare pai te a anului,
Întunericu l şi lip sa de ventilaţie, viariaţiile de temperatura
care .intensifică producere!a de condens îndeosebi după servici·ile re li giio.ase, ex.p li că pe de:plin posibilitate'a i111s rnlării şi
dezvoltă ri1i mic1~o organismdor.

stire (cu puţin timp Înainte de declanşare.a proce ului de
ef1orescenţă), cu un izvor sulforat chi.ar în inoin1ua mănă
stirii, pe malul 01tului, ne-am pu Într.ebarea dacă nu cumva
conţinutul În sul.f al apel or, împreună cu micro.flora lor,
ar pu1tea f.j caruza ce .a dedan şat aipariţia fenomenu lu~ id e eflorescenţa; cu
c.fliore ce nţă

alte cuvinue, dacă ulfatul id e calciu apărut ca
are l:a bază un proces biologic determinat de
activi1ratea uno.r bacterii sulfoxidante care s3n t capabile să
metabolizeze hidrogenul sulfum.t din atmosferă În produşi
oxigenaţi care atacă peretele .
Determiinarile de gaze ş i micmfloră efecni.ate de Insuitllltul de igienă. au dus la conoluzia existenţei În aer şi pe
pereţi a unei flore barnal•e, atmosfera nefiind poluată cu
hi·drogen sul.furat sau biox.id de sulf.
Păre.rea noais tră, expusă mai sus, a fost totuşi în tari tă
de pe.ciali.şti UNESCO, ce ne..,au vizitat ţa.ra în anul 1970 4 •
In conse.cinţă, problema formării eflorc s·oenţel or ca urmare
a unui pwceis biofogic a fost rduată primr-un ·studiu amplu
de că·we In stitutul de şt i1inye b.io loig.ice ...,--- Buou reşt.i 5 . Astfo.1,
în perioada 1970-1972 s-a·u Întreprins cercetăr i microbiologice asu.pra florei bactePiene ş i fungic e care populează
zonele de frescă acoperite cu eflorescenţă. Cerce.t arile s-.au
efectuat auît la bise.r~ca mănăstinii Coz.i'a6, dt şi 1.a o serie
de biserici şi mănă s tiri din nordul Mo1ldovei (V:o.f1oneţ, Sucev iţa, Mo ldovi1;1a, Arbore, Pătrauţi, P ă rhăuţi, Neamţ, Secu,
Schi'tu Sihă stria ş.a.) . .In c.a,drnl .acestor ce r cetări s-a avut
În vedere prezenţa sulfatului de calciu În zonde ·cu efl.orescenţă. De altfel, prezenţa sulfatului de cakiu În eflores-
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P seudomonas şi J\.ruhrioba1cter ca ş1 •unele .aicti.nom :ce.te şi
ciuperci mi.crosC'op·ice au capacitatea de a oxi1da compuşii
reduşi ai ·ulifu l.ui .
De aisemenea, djn zone le cu eflore s cenţă s-au izolat în
mod frecvent ci1.11percile Acremoni urn 11oiseum, A spergillus
vens·icolor, Penioillium chrys·o•g enum, A pergiillus echinubtus,
Sterrnphy!:u m piriforme ş .ia .
S-a constatait că prezenţa efl o rescenţeLo r m ă re ~te aderenţa par.ticolelo·r ·de pmf ş i spori, facilioîn.d astfel insta larea
mi>CL·oorgani1smelor, ca.re co111tribuie aP'oi p rin po s ibilită ţi
pmpPii h agllavarea fenomenului de degradare a fre scei.
Fapw l că microorg.ani·smele 5'În t prezente şi rpo>t juca un
m l importa nt În fen menele de eflo rescenţă a pi cturilor

S-au învreprin·s cercetă ri În copul izolării şi identi.ficării
microorganjsmelor prezen1te p e frescele cu ef.Jiorescenţă ca ş i
pentru ev·idenţierea rolului lor În evduţ i a ş i reprod ucerea
fenomenu lui :>emna lat.
O :atenţ i e deoseb i tă s-a dat ev~denţierii prezenţei bacteriilior sul f.oxi danne prin gen ul Thiobaci llu s.
Rezulvatele obţirLUte permit sublinierea urm ă1toarelo r
co n s tată ri mai import.ante:
- rn unele serii de probe s-a evid enţiat prezenţa bacteruilor din gen ul T hio ba.cillus, prin a căro r a otivitaite metab olid e po.ate expli ca formarea CaS0 4, frecvent pe fre scele
prezentînd feno menul de eflore s cenţă' ;
- In ace l aş i timp , atît pe medii obişnuite de laborator

Fig. 5- 6.

Mă năsllireia

C zi(\.

Eflore~cen re

pe boJr,i·le ab i.delor naosului.

se ex p l i că În p rimul rînd prin mi cro climatul sp ecial
care se re::ili zenă În interi o rul bi seriicilor ca urm are a sp ec~ 
fi cului de a rhitec tu ră ş i f un c ţi on a li naite a a·ces•tor l ăcaş u r i
de cult.
Apare ev ident că deteri orarea pi cturilor murale p rin
::ipari ţi a de efl.o re-scenţ e poate fi rezulta tul acţiunii co mbinate
a uno r asoci a ţii .de mi·croorgani sme ·a le că ror prezenţa ş i dezvoluare sînt c ondiţion.a te de un anumit mioro clirn at din imeriorul bisericilor şi de unii factoroi favo rizanţi ca de exemplu
infiiltraţiiile de ap ă .
Prev enirea ap a riţi e i şi dezvohănii fenom enului de efl.o resoenţă trebuie să fie neoon diţionat lega tă de elimi narea condi ţii.Jor ş i facto rilor favo riz an ţi rnenţÎio n a ţi mai u . Î n ace t
sens, putem exem plifi ca cu itu a ţi a co n srara ră la m ă n ăs tir ea
Cozia, imediat dup ă insualar.ea 3ncălzi.rii centrale, unde Încercările de rep rndu cere a fenomenului n-au mai reuş it, ia r
extinderea efl oresce nţei a Încetat.

c_î t .ş i p e medii seleotive cu s ur ă de azo t anorganic, c.omplet
lip site de s ur să de ca rbon şi cu o can ti ta te mare de tiosulfat
(SO/o), s-a o bţinut o b oga tă şi v ari ait ă fl o ră ba c terj1an ă hetero rrio.fă , În prin cipal aparţinînd ge nurilor P seudo mona·s
B a·c iill~1·s, Arthrorbaicter şi Mi crncocc us. foc·encă•ri1le de a repro~
duce fenomen.ul de efl o rescenţa pPin inocularea unor zone de
f.re· că sănătoia ă cu uspensii .de bacterii het·e rou·ofe izolate
din porţiuni de frescă cu eflore soenţă , au dat rezultate p ozitive. Aceste rezultate vi.n În sprijinul ide·ii c ă a tfel de bacterij pot juca un rol important ală ruri de baoteriile sulfo xidante tipi.ce În agravarea ifenornenul ui de eflo re sc enţa . De
a ltfel, date din literatură (Domergue , 1968 , Felid oran , 1957)
:i.te s tă ră und e bac terii heterotrofe din genurile Bacillus,

SOME O SIDERATI NS
T HE PHENOMENON
OP EFLUO RESCENCF. OP THE MURAL PAI NTI G
Fo r th e past ren ye:irs an extension and aggravatin g of rhe pheno rn en or mur al p aint i n ~ eflorescence has been established in the
churchcs of so rn c rn onas rcri cs such as: Coz ia, Vo rone\, A rbo re, P:l r ră u \ i ,
Pă rh ă u ri , Sec u, Sc hitLL
i h ăstri ei etc. T he invesri gati ons were flrst directed fo r rinding some chemica l and phi ical expl:tn ations on th e phenomenon, and then (fo r co ncentratin g) on rhe processes of a biologica[ narure.
The r es uit ~ rega rdin g th e prese nce and role of rn icroorganisrn s in
fa vouri sin g th e occ urence and aggravation of rh e erl oresce ncc on the
rrescoes, as we ll as th e facro rs of a ph y1 ica l and chern ical nature,
which coo perate in produ cin g rhe--conditi'ons (a specific mi croclim ate
incl uded), that dete rmin e the occ uren ce and evol uri on or erJ oresce nce
phenomenon, are prese nred and di scussed.
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CASE BUCUREŞTENE CU PICTURI MURALE EXECUTATE
ÎN PRAGUL SECOLULUI AL XX-iea (V)
PETRE OPREA

XIII. Ecaterina Movil ă (născ. Tzigara) a dărîmat în 1892
casa bă trînească În ,care loc uia, moştenită de la so ţul ei (Ioan
Movilă), şi a construit una nou ă, corespunză-roare exigenţelor de confort şi modei vremii.
Casa din str. It ali ană nr. 21, real izată Într-un stil electic, a fost bogat ornamentată în interior cu pi c tură decorativ ă, executată prin anii 1894-1896 de către meşteri italieni .
Actualmente se mai pă s trează intactă decoraţia holu lui de
la intrare şi cea din fo sta sufragerie s ituată la subsol, Într-un
grad avansat de deteriorare din cauza igrasie i.
După moda neo cla s i că italian ă, peretii holului sîn co mpartimentaţi în panouri dreptunghiulare imitînd marmura de
diverse nuanţe, iar plafonul p rezintă o bordură În rin ceaux,
cu motive vegetale foarte stili zate, avînd la fie care co lţ cîte
un personaj fantastic, zoomorf; un motiv vegetal ase m ă
nător înconjură ş i rozeta. Ceea ce face ca această de coraţie
să fie scoasă din rîndurile lu c rărilor meşteşugă reşti de ace t
gen este faptul că me şter ii şi-au perm i,s foarte m u ită liberta te

F ig. 1. Derali1u din pi,c mra

h o~uLui

casei din str.

Itali ană

Fig. 2, 3. Detalii lnfăţişîln d n1auuri moarue presup1use

:i

şi fantezie În tratarea detaliilor unor fru nze şi flori şi a coloritu lui, deşi conturele elementelor principale au fo st trasate cu
ş ablon . Motive decorative a semănătoare şi acelaşi colorit c;:i,ld
se Întîlnesc şi pe tă blii,le celor patru u ş i pr.in care se păitr unde
din hol În alte Încăperi .
Pereţii fostei sufragerii sînt pi c taţ i (ulei) în co mpartimente
dreptunghiulare albastru marin, fiecare avînd, la cele două
co l ţuri superioare, cîte o ghi rlandă de frunze ş i fl oricele v iu
colorate, în diverse nuanţe de roş u şi brun.
Pe fondu l plafonului, o imitaţie de p archetaj din stej ar,
cîteva ornamente de feronerie (balamale) u sţin rozeta şi
şase mici ca rt u şe cu med alioane cîte unul la fiecar e colţ
şi la mijlocul laturilor mici - , În cadrul căro ra s.înt înfăţişate
naturi moarte (patru cu flori, una cu raci şi alta cu peşti ).
Calitatea deo ebită a naturilor moarte, mai ale cea în fă ţi
şînd racii, ne determin ă să presupunem că ele n-au fo st realizate de vreunul din meşter ii sau pictorii ca re au executat
decorarea casei, ci de un pictor talentat, bă nuindu -l În persoana lui Ş tefan Luchian, nepotul proprietarei. Acea stă sup o-

nr . 2 l.

fig. 4, 5.

fi păicca te, pe p~afonul

Deit~li.i

di.n pi,c oum frizei ctsei d in str. Ve m na.

ufrage ri ei casei d in str. Italian ă nr. 21, de că tr e Ştefan Lu c hian.
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Fig. 10-12. Detaili!i d in

pic tu ~a

z1ţi e o facem Întrucît Ja scurt interval, în 1897, ace ta a

casei din str. D nici.

mijl oc ul laturilor, Într-un cadru dreptunghiul ar de mi ci dimensiuni, cî te o scen ă mito l ogi că din v i a ţa zeită ţil o r g r ec e ş ti
(A fr odita, H efai to, A mfi trita ş i eptun ).
Pictorul care le-a executat d ă d ov ad ă certă că avea mult
talent, reu şind , chi a r dacă s- a ţinut îndeapro ap e dup ă modelele renascenti ste , să se impun ă prin ş tiinţa co mp ozi ţiei, exec u ţia desenului, c uno aş terea anatomiei ş i armonia color:tului.
X VI. La scurt timp după terminarea clădirii din str.
Donici nr. 40, În 1898, an indicat pe faţa d a ve tiieă, a avut
loc şi deco ra rea ei interi o ară În cadrul că reia reţinem pi ctu ra
fa tu oa ă din salon.
. Dup ă tr a diţi a p ăstrată de mo ştenitorii fo stului proprietar,
111g. prof. Elie R adu (1858-1 931), pictura În ulei a plafonului, care înfă ţişează muzele, unele asc ultînd şi altele cîntînd
din instrumente muzicale, pi c tură ac tualmente degradată în
p arte, din cau za unor curăţiri excesive, a fo st ex ecutată, pîn ă
În 1900, de că tre meşteri italieni. Cele patru medalioane de
l::! Întretăierea plafonului cu zidurile în căperii , p ăs trate întT-o
stare de conservare bună şi înfa ţişînd portretele fetelor lui
Elie Radu, se presupun a fi opera pictorului G. DemetrescuMirea. Ne îndoim de exactitatea acestei s upoziţii , bănuindu-le
c reaţia aceluiaşi arti t, întrucît anît pictura de pe plafon cît
şi cea de pe medalioa ne sînt lucrate în spiritul francezului
„nouveau style", străin acadell,)ismului practicat de c ătre directorul Şc olii de Belle Arte din Bucureşti.

pictat dec oraţi a interi o ară a unei case, din str. Clopotari
nL 2, a verişo arei sale p rim are, Matilda Ră doi , nep oată de
fii că a Ecaterinei Movilă .
XIV. Arhitectul Ion Mincu, mutîndu -se după 1885 În
fo t a locuinţă a arhitectului Burelli, a modificat casa din
str. Verona nr. 19, după gustul său , atît la exterior, cît şi la
i111ter i{)lr. Din ·d eoo.r arţi a in1eri 01ară se mai p ăs•tr.eiază, pe toţi cei
p ainriu ir ere·ţi ai unei înc ăpePi .aune.n,aj ate În ·c apelă , o fri ză cu
med alio a1ne, în ca•r·e sînt înfăţişaţi apo s t~i şi s fanţi. La cenurul
frizei, pe peretele eS1ti1c, ·se af.lă •O S1cen ă redînd o p er·eche de
că pir1ioarc şi pllliul l Oir. C aid ml fo·izei e ne pi1cta1t În tl'l•ei direct
pe perete, iar finţii din medalioane pe pînză mairuflată .
Se presupune dup ă tradiţia orală că G. Demetrescu-Mirca, bunul prieten al lui Ion Mincu, este cel care a pict at
sfinţii , pe vremea cînd artistul lu cra la decorarea catedralei
din Con tanţa (1889-1890) .
XV . în casa extrem de spa ţioasă din Splaiul Independenţei nr. 70, cl ă dită că tre s fîrşitul secolului trecut, a u scăpat
intervenţiilor multor chiriaşi, care s-au succedat, pc lîngă
cîtcv a sobe din manufacturi g.e rmane, pictura În ulei de pe
plafonul holului central. De-a lungul celor patru cîmpuri
dreptunghiulare dintre luminator ş i p e reţi, se înşiruie de jur
împrejur două rînduri de ghirlande din flori şi frunze, avînd
la co lţuri cîte o ro~etă akă tuită din petale de flori , iar la
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OFICIILE PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL,
ORGANISME DE MARE IMPORTANŢĂ ÎN POLITICA DE OCROTIRE
A PATRIMONIULUI CULTURAL
IOAN

OPRI Ş

Izvorîtă din anal iza conştientă a realită ţii , a ne ces1taţ11
şi dreptului fie că rui p opor de a-şi oc roti av uţia naţională ,

fizi ce are de asemenea caracter de pri oritate, avînd În vedere
posibilitatea în s tră in ă rii fac ile sau di stru gerii datorită lipsei
mijloacdor de conserv1a re şi restaurare. Dup ă aceais tă arie
de probleme care revin oficiilor ş i care impun dimen sionarea
acestora co nform unei aprecieri obiectiv,e a patrimoniului decla rat şi a celui virtual, astfel ca toate speci alităţi le să fie
acoperite cu cadre competente, remarc ăm trin om ul de atri buţii stabilite prin lege: evide nţă, cercetare, conservare.
Procesitl fimdam cntal, la care sînt chemate ofi ciile sa- ş1
a ducă contribuţia, este cel al evidenţei bumtrilor din patrimonii,tl cultural naţiona.l. Ace st proces este e s enţial În cadrul
politicii din domeniul ocrotirii p at rim oniului cultural n a ţi o
nal, el avînd CÎ teva trăsă turi care se cer a fi relevate:
1. caracterul permanent deschi s şi practic de ordin incalcul abil al bunuri lor care vor fi luate în evid e nţa central!zată
de stat;
2. volum ul ş i co nţinutul de informaţii capabile să reflecteze caracteristi cile tip o-cronologi1ce ale ori cărui bun cultura l
ş i care se transpun în s'.s temul de fişe analiti ce de evidenţă
ce constituie În fapt purtăto rii de in formaţ ii ;
3. capacitatea de refleeţie a volumului şi imp ortanţ ei , pe
scă ri graduale, a bun urilor din p atrimoniul cultural naţio nal ;
4. p osibilitatea de v alorificare m o dern ă pe baza preluc r ă rii automate a datelor, a te z aurizăr ii in fo rmaţiilor de tipul

avînd numeroase similitudini de gen pe plan inte rnaţi o nal ,
românească referitoare la ocro tirea patrimoniului
cu ltur al naţ i onal se Înscrie ca unul din cele mai importante
acte pol.iti,ce contemp orane şi în acel aşi timp fundamental
ac t de c ultură . Obiectul legii - bunul rnltural din patrimoniul naţi o n al - este concom itent extre m de co mplex, prin
va rietatea ş i diversitatea tipurilor ca şi laxitatea definiţiei
Îll sine, m itltilateral, prin obugaţia previziunii extinse şi
asupra bun urilor contemporane a căror gamă este infinit
mai l argă decît În trecut, ş i, de sigur, greu de cuprin s în
fo rmule stereotipe făr ă o exper i enţă care urmează să se
ac umul ez,e.
În cadrul organismelor nou create, unul dintre ce le mai
imp ortante îl co nstitui e oficiul pentru patrimoni ul cultural
l egi s l aţ i a

naţiona l.

Innemeiaite oonform pr.evederilor D ecretului Go111sihului de
Sta t nr. 13/1975 ş i Di spo ziţiei nr. 244/26 mai l 975 a Consiliului Cu lturii şi Educaţiei Sociali te, în toate jude1:ele ţ ă rii
şi muni cipiul Bucure şt i aceste noi orga ni sme fiinţează cu o
s tru c tură o m ogen ă , dar şi num eroase parti c ul a rităţ i ; numărul
declaranţilor ş i al ob iectelor declarate a co nstituit baza de
plecare în Încadrarea cu personal spe.cializa t, criteriu de sigur
parţial valabil , a vîndu-i în vedere subiectivitatea. T reb uie
să facem a firmaţia că m o tiva ţiile extrem de diferi te care au
stat la temei ul declar ă rii de bunuri şi care diferă În cazul
colecţiona ruvui, cultelor, in s tituţiilor, organizaţiil o r sa u persoanelor fiz ice şi se diferenţiaz ă în cadrul aceleiaş i categorii,
prin lip sa de c unoş tinţe de speciali ta te, lipsa un or criterii
ferme care să fi fost cunoscute cel puţin simultan cu publicaTea Legii 63 /1974, necunoaşte rea prev.e derilor Jegale (mai
ales în rîndul p ersoanelor parti culare şi al in s tituţiilor), teama
faţă de efectele restrictive etc., toate ne o fe r ă im aginea unui
tablou general Încă neoonform cu realitatea. În fiecare judeţ
şi în municipi ul Bu cureşti mai ex i s tă bunur i culturale de
importanţă deo sebită nedecl arate, d e ţinute de toate catego riile
de posesor i, adăugîndu-se la acestea imensul patrimoniu pe care
ni-l oferă anual ce1«cetă rile sistematice. Din acest punct, al
urgenţel or care se impun unele avînd ca ra cter de salvare
arheologia, etnografia ş i arhitectura populară, martorii
din domeniul ştiinţei şi tehnicii (piese cu caracter de unicat,
capet:e de ser.ii, prototipuri, d ocumen taţie tehnică etc) deţin
prioritatea În acţiunea oficiilor. După nim cu n oaş terea patrimoniului virtu1a:l aflat în posesia cultelor şi a per~oanelor

„ ban că c ultu r ală";

5. extinderea, prin generaliza rea sistemului de ev idenţă, la
de bumtri rnfotrale din domen iul in s tituţiil o r
de stat (În special reţea u a de in s tituţii muzeale), a unei evidenţe suple, unitare, tipizate şi normalizate în modalitatea de
a înscrie datele.
Prezentarea evidenţei ca factor w caracter de determinare
nu constituie o negare sau o amLlare a celorl alte sarcini ce
revin ofi ciului pentru ocro tirea patrimoniului cultural naţional,
ci doa r sublinierea comandamentului maj or al etapei actuale,
În care principalul obiectiv îl constituie înscrierea În ev idenţ ă, inventarierea sau, cu alte cuvinte, c unoaşterea bunurilor culturale, În funcţie de tipul şi d e ţin ă torul lor. Este
fire sc să pr ec iză m că În săşi respectiva etapă pre.supune o
s tri c tă profesionali zare a celor mandataţi cu sarcini pe acea stă
linie, Întrucît reaJizarea e videnţei la ni velul oficiului neces ită inv eis ti1gaţia ş i oer1cetarea evi, denţei la nivelul ofici1uih1i,
nece s ită in ve stigaţi a ş i cercetarea de teren, a rhivă şi bibliografică, identificarea de facto, atribu iri ş i alte aqiuni ce se
impli că în laboratorul ace stei minuţio as e anivităţi . Informaţiile constituite la nivel de sistem fie că se bazează pe
toţi d e ţinătorii
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activ ităţ i de ace l aş i tip (vez i registrele vechi de in ventar sau
luc r ă rile ce a u pr egăt it H.C.M. 724/ 1972), fie că au î n
vedere colabo rarea cu surse le tradiţionale de informare, cum
sînt organizatiile de pi o nieri şi tineret, t reb ui e utilizate Într-o
:asemen ea manieră, în cît să co nduc ă la creş terea permanentă
a p atrimo niului cultural n a ţi onal, să contribuie la dirijarea
bunurilor deoseb ite spre in s tituţiile specializa te de tezaurizare

zonale de restaurare şi l ă rgire a s i s tematică a labo ratoarelorm u zea l ~ condu c, fă ră îndoială , la îndeplinirea dezideratului
păs trării.

Ofi ciul p ţntru patrimoniul cultural n aţi o nal are de asemenea, În colaborare cu o rganele Mini sterului de Interne, sarcini pentru asigurarea pazei şi securităţii bunurilor din patrimoniul cu.ltu ral naţional, d omeni u În care există numeroase
po s ibilită ţi de optimi zare, de creare a unor co ndiţii sigure
de pă s trare ş i unde mijloacele moderne de semnalizare ş1 securitate trebuie introdu se într- un ritm rapid.
Aspe.ctele prezentat e permit realizarea uneia din a tribu
ţi il e cu ca re au fo st investite of iciile : valorificarea bunurilor
din p atrimon iul ctdtural n aţi ona l. Este de l a sin e Înţele s că
realizarea evidenţ ei, actu l ce r cetăr ii, buna conse r vare a patrimoniului cultural naţional d a u capacitatea unei va l or ifi cări
superi oare a aces tei avuţii , valorificare p e care noi o vedem
În 2 mari sen suri:
1. crearea uno r lucră ri fundam entale de referinţă as.upr ~
p atrimoni ului naţional (repertorii p e şco li , domenii , upun
de bunuri , ep oc i etic., cataloage, studii ş i lu cră ri de s inteză),
sar.c in ă ·c are o da.tă realizată va facilita aotul c·e rcoe tării ş i cunoaşte rii complexe a isto riei zonale sau n aţio n a l e şi a relaţiil o r di ve rselor fenomene istorice:
2. asigurarea unei difu ză ri a bun urilo r culturale , atît cele
din muzee, colecţii, biblioteci, deţinute de culte sau de persoane particular·e cît şi monumentele arh eologice, istori ce sau
de artă, pe bază de p rog ram, prin intermediul mijlowcelor
„ multi media" , includerea lo r în aqiunea de educaţie la toate
nivelele, inclu siv a adulţilor.
Desigu r că În realizarea acestei politici culturale În d omeniul patrimoniului cultural naţional, un rol deosebit revine
Comisiei Centrale de Stat a P atrimon iulu i C ultural Naţional
şi Direeţiei p atrim oniului cultural n aţ i ona l , d ar cunoaşterea
r ea lităţ ii fiec ăru i judeţ ş i realizarea val orifică rii p e baza neces ităţ il o r lui culturale sînt sa rcini prin exce l enţă În grija
ofi ciului p entru p atrim oniul cultural naţional.
Din a·ceste largi orizontu ri de probl eme desprinde111 ideea
că oficiu l pentru patrimoniul cultu ral naţi o n al este un factor
ce trebu ie să fie caracteriza t prin dinamism, cunoaşterea realităţilor şi terenului afl at sub juri s dicţia sa, rapiditatea în
aq:iune ş i coordonarea p e bază de program unitar a tutitror
fact orilor şi forţ elor comp etente În as igurarea înd eplinirii preved erilor legi i.
D e altfel ofici ul este un organ colectiv, cu l argi competenţe, ce funcţionează pe prin cipiul răs pund erii fie. căru ia din
me111brii delegaţi (în d omeniul său profesional), carncterizîndu -ş i a.criv itatea pe baza deciziilor com une. N u în tî mplăto r
oficiile s- au creat În cadrul m uzeelor ju deţ e ne (face excepţi e
doar Muzeul el e artă al R. S. Romilnia pentru 111unicipi11l
B u c ureşti ) Întrucît, co n s id e răm noi, aceste unităţi aveau deja
un minim de experienţă În coo rdonarea ş i controlul terenului
ş i unităţ il or din subor dine, deţinea un fond de cadre cu experi enţa profe s i ona l ă ş i un pre stigiu d eja cîşt i gat .
Prin prevederile legale nu se face nici o diferenţiere Într·e
ofic iu şi m uzeu, primul f iind În fapt o funeţie specializată
a mHzeidu,i, d e coordonare În domeniile evide nţei, cerce tării,
valorificării, conservă rii, pazei şi securităţii, care a re sarcina
de a îndntma şi controla modul de realizare a acestor a·c tiv ităţi confo rm legii şi indi caţiilor Direcţiei patrimoniului cultural naţional ş i Com isiei Centrale de Stat a Patrim oniului
C ultur al Naţi o n al , de 1 realiza colabo rări cu toţi factorii
implicaţi În asigitrarea ap licării politicii d e ocrotire a patrimoniuliti naţiona l .
Din acest pun ct de vedere, Înca drarea oficiului cu cei mai
buni s pec i alişti , cu orizont la rg şi o er i oa să exper i enţă, cont inua lo r perfe cţi onare profesiona lă, specializa rea p e domenii
bine precizate, constituie ob iect ive ale p oliticii programelor
de partid ş i de stat judeţene şi ale D i recţ iei patrim oniului
cui tura! naţion•a l.
Avînd În faţă aceste sa rcini de o maxima imp ortanţă,
exi snenţa unu1i dom eniu fertil, Încă neexploatat, Oficiul pentru
patrimoniul cultural naţi o nal trebuie să acri veze astfel încît
Legea ocm tirrii p atr imoniului ·c ultural n aţ ional să devin ă un
element de co nştiinţă publică, să se bucure de cea mai mare
r ezonanţă, astfel ca ea să fie în fapt ch ezăş i a creş terii cont inue a zestrei noastre cu lturale ş i va l OTifi că rii ei tot mai
adecvate c erinţelor soc ietăţ ii n oastre.

muzeele .
Această prezentare explică deci actul de evidenţă ca act
<le cercetare, muzeograful din oficiu făcî nd nu un simplu
·dem ::rs d e ordin n ota rial sau o act ivi t ate strict admini stra tivă, ci o p ro fund ă acţ iu ne de ce rcetare , În care co mp etenţa
sa profesională, o rizo ntul să u cultural, sînt constant soli citate.
Pe linia st t'i cră a cercetării ştiinţifi ce, 0E1oiul pentru pauimoniul cultural naţi o nal co nstituie un factor decisiv În
realizarea unita ră a p roiectelo r şi planurilor de cercetare
:în d omen iul patrimoniului cultural naţiona.l arheologie,
istorie, isto ria artei, arhite c tură, entografie, ş tiinţele naturii
aşa cum se precizează în p rog ramele de cercetare aprobate de Com isia Cent ral ă de Stat a P a t rimo niului C ultu ral
Naţio n a l. Din acest pun ct de vedere , oficiului î i re v ine sarci na de a c un oaşt,e îndeaproape v iitoarele lu c răr i de sistematizare teritorială, îmb un ă tăţiri fun ciare, hid roam eli oraţ ii ,
.a m enaj ăr i urbani stice, amplasamen te indu striale ş . a., care
odată cu progresul conduc la seri oase mutaţii, inclu siv În
ecosisteme, şi nu de puţine ori di strug, irep arabi l sau chiar
jrecupe rab il, ves tigii de c ultur ă şi civi lizaţ ie . Ba mai mult,
d trebuie să fie prezent permanent, ca facto r dinam izator ,
H1 aceste p rocese care, d e cel e mai m ulte ori , conduc ş i la
descoperirea un or noi bunuri.
în acest sens, pre.ci zarea obiec ti vela r ce r ce tări i ştiinţ ifi ce
pentru to ţi factor ii a fla ţ i În arealul să u de co mpetenţă, În
funqie de aceste tran sfo rm ă ri prev iz ibile care conduc aproa pe
în totalitate la cercetări rn caracter de salvare, d ar şi În
f 1,mcţie de priorităţile tem atice impuse de programul naţional
.d e cercetare, revi ne oficiului - organ ce cumulează eforturile
tuturor cadrelor ş i in s titu ţ iil o r sp ec iali zate. La acestea se
a d a u gă caracte rul , prin excel e nţă aplicativ, al ce r cetări l o r
-re ţe l ei m uzeale În scopul co mpletă rii materialelor expoziţ i o
nale ş i al co n servă rii, inclu siv in sit1,t, al bunurilor culturale.
Sarcina coordonă rii , pe plan local, a cercetări i şti inţi fice,
'în funcţie de obiec ti vele mai sus enU1merate, trebuie du să la
îndeplini1re w n1form prevede·rilor Legii ocrov!,rii p atrimoniului
cultura l naţi o n al (a rt. 20) ş i a le Decretu lui 13/1975 (art. 8,
lit. d ), as igurî nd pentru fiecare camp anie de cercetare con di ţiile legale: proiectul tip de cercetare, depunerea documentel or de cercetare pentru campania prece dent ă de căt re cercetător i (rap ort, inventar de descoperiri, ca rnet d e şa ntier ), În
termenele prevăz ute prin ins trueţiunile fo ru rilor tutelare.
R ema r că m ş i aici că este fire sc ca cei ce efec tu ează cer<)etă f'i fin ain ţate pe Jini·e de stat să- ş i îndep lin ească Întru to tul
·s arcinile ce le revin din preved erile legale , altfel operîndu-se
in te rdi cţia de ce r<ee tare. Acest gen de proiectare a ac ti v ităţii
·de cerce tare condu ce, prin omologa rea t utu ror proiectelo r de
plan , l a capac itate a de a asigura ce rcetă rii ştiinţ ifi ce fond1-trile necesare, anularea unor obiective sa u direcţionarea spre
.anume obiec tive prioritare (atît a fondu rilor cît ş i a personalului specializat) ş i la conser'uarea tuturor d escoperirilo r
realizate În a•cest mod, subiectiv :smu l şi liberul arbitru sînt
înfrînate, contro lul de stat operînd u- se cu toată v igoarea şi
{'Om petenţa.

Conservarea ştiinţifică atît a bvmurilor din patrimoniul
,cultitral naţional, cît şi a celor rnlturale, con stituie c hezăş i a
perenită ţii , prelungirii cît mai m ult po sibi l a ceea ce s-a creat
111ai valoros, s-a descop erit sa u exi s tă pe teritoriul patriei
noastre . Ea este un sco p f1mdam ental al tuturor celor ce ac tivează p e linia ocrotirii patr im on:u lui cultural naţional; asigurarea cond iţiil or optime de p ăs trare, atît ca spaţiu, mobilier
dt şi ca microclimat, prevederea cu apara tur ă mode r nă de
urmărire a stă rii de să nătate sînt aspecte ale acţiunii vigilente
ş i diurne pe care ofi ciile, În colaborare cu toţi d eţ in ăto rii de
bunuri, trebuie să o de s făşoare rectiliniu.
Pă1 strarea bunurilor În bune condiţii de conserva re condu ce la persi stenţa inestimabilului n ostru patrimoniu, altfel
neglijarea acestui aspe:ct poate provoca pierderi irep a rabile.
În sprij inul „ v i eţii " bunurilor , dezvoltarea labo ratoarelo r
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CRONICĂ • RECENZII
, ,Dicţionar

Bdinur.a Ş1iiinţifică şi
Jucrare de tip
enciclopedic, un instrument de informare generală asupra tezaun~1ui de monume1l'I<! feuda.le,
mărourii a:le exis tenţei şi spi.noua,11ta\11 poporului român în lung:i perioadă a sec. X - XIX.
Autonul ei, istori.c uJ şi criti·cuJ de :irtă Vasile Drăguţ, speci.aJrst de notorietate în istoria
artei mediew1le român1e ş ui, a avut de Întreprins
o operă d eilic ată :wînd în veder,e obiem·ul lu crării în di-scu\ie care îl ccmsriture aa::d iza,
ou mijloacele oferite de lioeracuro de informare
sintetică spe oif~că dicţiona~lor , a ac tiviităţii
creaooare, de secole, a popornlui nostru.
Alănuri de termenii spec if1ci, s t:uorniciţi în
domeniul ar,oelor, oare vin să expHcc sien gurile pentru a farniJi.a riz;a lecton1l neavjz.a,t cu
Într,e aga tem1inologiie şi problematică artisti.că ,
dicţionarul enciclopedk Îrum ă nunchează, Î111 cele
1300 articole de diferi te propoirţii şi pe categorii , ntLme de OPa şe cu ates tări dornmenrare
care vorbesc despre vechimea lor, nume de
c11eatori din J.ungul pwces artisniic de la arta
tradiţională plnă la aroa brâncovenea sc ă , monumente :uhitectonice şi artistice med,ieva,Je de
pe întveg teritoriul Români,e,i.
Prun expllic;i,rea unorn di ntre termeni, care
la prima vedere n.u ar miai a v,e•a ne1v oie de
lămuriri ,suplLimeruuaire, precum arc, tîmplă, pridvor, arhitectură ş .a„ :autorul i•ntwd u,ce cititortd,
şi o f"aJCe cu suoces, Îl!l 1atmosfera epocii medievaile, insisn1nd a upra dezvo1tări·i evo.lutive a
fenomenu1u i arti!Stic la români, „descifoarea"
re11menului de ar h itectură, bogat reprezentat
În ca rte, fiind co n cepută ca o 1111ic!IO mo nog rafie
a arhioecturii noastr.e în d esiflişurarea ei ista·
rică şi va r~a t tiipologiică de la fortificaţiile meRecent

a 1a.pă>l!ut

enciclopedic de

enoidopedi:că o

artă medievală românească"

la

Jo cul

Clllipr~nzătoaire

de V. Drăguţ
şi În se mn ătatea

uno,ra din tre mo1mmenoe

În istoria arhitecturi i ro m â n eşlli ne fac să Înţelegem

pre cupa.rea :wtoruJui pentru scoatea v;aloril or artistice, a singul:tri,tă ţii montLmenoelo r, bu curîndu -se de ate n ţia
domnLei sa le ş i 111 nu.mente mai pu1in cunoscute sau ca re nu a.u inwat pîn5 acum În activit.'Ltea cercedroriJor.
Di ntl'e aceste co nsidera\ii se d e ta şează ce!e
:l!Sllpra artei de a construi în lemn la r:im â ni,
cu exempLificări i n ~pirate a'.e un or monu mente
de o excep \i nală [ rumu seţe din Maramureş.
Amo.ml impune Menţie.i penmaineruneJe legături spiriotuale :ule it uuuror r-omânilor, i:nHuenţetl.e exercita.te de arhiteouura d in Ţara Rom â n ească awpra
oelei din Mo ldova preoum ş i asupna celei &n
Tr:tnsi·Jv,a nia, CLL confi.guiraţia ei compJexă marca,ră de f rtilfi.mrea oiraşe,lor şi s;i,tel r oransihă
nene C.Ll centuri de ziduri ş i tumuri sa1u cetăţi
ţ5răneş ti în mij'. oc u:l că:rora se î nă.l ţ:au pu.ternice
biserici.
Mo111u111 ent,ele puse Î n di c u ţ i e le î n făţişează
sub a!lpecte'. e nrnlt1pJe ale orig~n aliolăţii ~:iLuţii 1 r comp oziţiilor arhirectur:ile, or.niaime11L[cii, al e
irnf1uenţelo r străine :u:ooin:e pe fon.cilii] Mttohton .
Prezentarea vo ci,:or d iqio n,a!'u1lui esue Întregită de b:igauul ş i va,ri,auu:l 111iateri.al icon ografi·c
cuprinzlnd phtnuri de mo 1mme nte, desene artistice, fotogmfii ş.a„ ilusrmreia detaliiJor atră
gînd aten1ia a>upra el ementelor arhi tectonice
~ i artisti.ce deosebi oe.
Acest diqi onar temmi,c, pr1mutl de acest
gen dLn pra n astra , apărut într- o erntură
de prestigi'll , se adrese,az ;\ m1 numai 9peci,a li 'ş ti 
lor d ar ş i aLoor caoegovii de cititori.
rea în

dievale (ca cele de 1a Bihari"1 ş i C enad) ş i
m om~m en tele religioa e, oare aiu ma.rcat proces ul de cristaliziare a aruei fe uda.le, la c urţile
domneş ti şi boiere ş ti dLn vremea lui Mircea
şi Matei B:1J~arab •sau la p a laitele brâncov, e n~şi.
Descriere.a în ă ş i nu este p ri n excelenţă expoz i tiv ă
con s Lderaţilile ş i
aprecieri le privind

evide n ţă

EUSABET A

ANCUTA-RUŞ I NARU

Monumente germane oglindite în două publicaţii
Diisseldorf. C entrul or,aştului . Ustă de mom1men.De. Koln , Rhei.niJand Ver1ag, 1975. 96 pag„
ii„ hartă.

Xanoon. Koln, Rhei1nkund Vedag, 1975 . 164
pag„ il„ hărţi .

Volumul pr,ezintă lisoa celor mta1 1mport.'LnUC
m onumente din D iisseldorf, olasanc Într-o ordine ce ar putea ajuta la o ulnerioară da.sifioare
a mom1mentelor În gener.:il. L i&ta este de sc hisă
de monumentele bi s eri c eşti care cupri,nd : biseri ci,
măn ăs tiri, ca.pcle. In d asa momumenrelor laice
sî nt trecute ca~re lc , pa.liane, clă dir i guvern.amen cal e, de jus li\ie, de artă, cwl tllră , ştiinţa ,
l owinţe şi străzi mai deosebite. llu s troţia bog ată ca şi lista judicios alcătlli.tă fac din lu cr.;i,re un preţio îndrepnar perutru cei ce stu-

Vo.LUJnrn l dedim t o raş u'1ui Xant.en de c5 tre
Lan.deskomervaoor Rhe.in.land p r ezintă un oraş
model, dup ă exeimp1ul c ă r ui a ar trebui
fie
construi te ş i celelalre or.aşe ale Europei, în
prirnLLl rÎ·nd în ceea ce prive şte ar monia dintre
:uhinec rn~a veche ş i c·ea nou ă . Gele mai ve chi
vestigii a.rhiLecto ni.ce ale oraş u lui, aflat în regiunea rctmnă , da.venă din sec. IV e.n. Oraşul comercii:1Jl de nip feuda l s-a dezvolmt în
1mprejurumi le mănă s tirii forai.ficate pîn ă în sern1ul al XVI~lea , înd Ri.nul îşi o:JJuta o a.Jtă
ailbiie la est de or a.ş. Farmecu I oraşului s-a

dilază a.rhitectura vechiului ş i noului D iisselclorf.

sa

pă s trat Î 11,s ă pHia

III\ zilele noastre graţie arhi tecvurii gran,dioase a străzi l or ş 1 biseri·ciJ or.
Restaurarea În cent11L1l fortiifi ca t a fo st oerminata ş i s-a început ş i în Împrejurimi. Structura
actual:'! a s trăzitlor corespunde apmape exact
cu cea di n evt1l mediu. Or.aşul -,1111o de'1 va fi
co n truit ţin1ndu-se seama de cel din ev1ul
mediu; parrnl arheologic se va în 1Vl\a pe Ulpi.' l
Tr:hlarua roma n ă şi În oentrul de reci ~are. Volumul pune la dispozi1ia cdu i int-eresnt un bogat maner.i.al legat de numeroasele pr.obleme pe
care le ridi.că oons,t r1u.i rea nou•lui oraş . Numem ,a se i.!us tr.aţii, multe color, planuri şi hăr1i
1ntregesc imagi nea oraşultui-mo d e,; Xante.n.
0

NICOLAE N . RADULES CU

Meridiane
- In Luna aprilie a amdu.i trecut, la Bamberg a avut loc un colocv iu w tema „Dornul
din B:JJmberg ş i om:1Jmen1tarea sa ph sllÎlcă pîn ă
la jumăt atea secoltdui al XLII-lea". (Kun stchronik, 12/ 1975).
- Intre 13 şi 17 septembrie 1976 a avUL
loc cea de-a 15-a rouNnill'e a i19toricifor de
ană'. gern11a.ni. LucrăriJe au fost Îirrnpăxţiue În oadrul unor secţiuni dintre oare menţionăm: Arl~tecuura din sec. XI- XIU, Arhltectllra cm-

quecenrotblui Arta din sec XI- XIII , Mo zai curi vene\i ene, Probleme ale goticului tîrziu
in Germanua, Arhite ctur:i gennan,ă
din
sec.
XVII- XVIII în
s paţiul
catoli c,
Despre
dreptul de reproducere a mornumentelor
de
artă ş i istori•ce, Mon LLmen tele din Miin chen ,
Arhitecmra monum entelo,r de artă din a doll'a
jumătate a secolulu i a.l XIX- iea. (Ku nstchronik, 11/1975).
- In luna ma.i 1975 la Rothenburg, tmul
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din cele 5 ora şe- pi: t gernmne, În cadrul anului europ~a.n al patrimoniuhii airbi.tec oural, s-a
de s fă ş urat a 4-a Adunare genemlă a C onsiJi,ului internaţional pentru mom~mente şi Io·
rnri istorice (ICOMO ). Fonda.t în 1965 sub
ausp1ciHe UNESCO -ului, da r fă ră a fi fin anţa t de ea, ICOMO
se a.utofi n anţează prun
cotizaţii sau don.aţii . Primele zile ale Adunării
a1u fost consacr:tre uno,r chestiuni organizatori ce. A fo st ales ca pre şedinDe dl. R aymond

Lema,iif.e d in Belgî,a. Dup ă o discu ţie p e marginea co nse rvam patri moniu1lui mici1or o r a şe
ist-o rice, a fo st scoasă î n ev idenţă ra,pida deg.r.ad:i.re a p:1trLmo niului m lrnra l ca re În uiltimi.i 25 de a,ni a suferit mai mu lt decît a suferit î n cîteva se.cole în:iinte. S-a
subJ,in i.at
fapnil c ă în mom :!nuul de faţ.ă llll estie vo rba
~ă se re,pare î n primul rÎ•nd ceie·a ce timptLl
:a soni.cat, ci s ă se ia dr.asti.oe măm r i pe p lan
naţional
pe·ntru
proteja.re.a
111o mumed1te1o1'.
(Chron.ique cultu relle , 7/1975) .
- Med:i.:~a de a.ur :i Europei pen,r,ru monumente isto rice a fost atribu.it ă pentru aniu~
1974 o ra şel o r .A>lm:ir (F11a n ţa)
şi
Sv.aneke
(Dane1111ar,m ). Colnur a srulva t şi a pll·S În
vafoare LLn vechi cartier istori•c, ad apt.Înd u-1
i1evoiJo r timpuJui nostru . Svianeke a reu ş it să
p ăstre ze fi zionomi•a i tori că a o raşului . Medafole 01.u fo.s.t decenmLte în cursul veri1i anu•lui
1975. (Chnonique rnlturd!e, 9/1975).
-

R esaa;umtori· p ol::i,nezi au înce pu,r luu ul
1.a c01.stel:ul Bnuhl în a prop iere de Boru1 . După
rest:JJU·r.a.rna a co per. i .şul ui se cont i.n uă cu ce.a a
piicuur>il: o r. Lu cră rile au du ra.t p'. nă în v a ra
.anu l'Lli 1976. (Chro nique Nt,lture1le, 12/1975).
- ln vedere :< s:rlvă rii vechiultLi M ohen:djodaro, oa.re este amen.in pt cu erozi•unea fluv.iiaJ ă, Coroi i1a ger;mană a
UNESCO ş i cea
ge rman o -pakisoa ne ză de la Hamburg au l::in ~ax un 01.pe'. la c:i.re :i u ră•>ptms MÎ t guv·e·rnul
paki·srane z d t şi cel g~r m an. (C hr onique culwrelJ.e , 1/ 1976).
- G ra ţ ie unei gmndiioase hLc răni de resuaura:re, o no uă serie de î nc~peri, r eco nstitui te În
~ tarna lor de or.igi.ne, :tu fo st redate spre v iziua.iic publicu:hii ittbito r d e a admira frumu seţile v1estimlui Ver:>ai ll es. P r~n trc ahe î n căperi
a u fos t re sta \1raue: apa r.aa,:11e.nml do:ainrnei de
Maime non, ce l al r,egeh1i, oame.na regi nei, salo nul nobi lLlo r reginei , aparmme.nm'l de.Jfinulu i, c:uner:a do:unne.i Vi•cDo ire, P e-tlit Trian on.
(Bo1Laffi Arte, 52/1975 ).
- - Mini sterul C ultmij d in F ra n ~'l a î 11sc ris
pe li sta monum entelo r istori.ce o serie de edificiâ di n sec. X IX - XX. Pântre acestea. menţio n ă m : P etLt P.a l01. is, magazinul
Prin.i:e mps,
sp ital ul L:i.ri boisi ere , Gara de N o Pd, Bur·s a de
com erţ, biserica. Saint C n1sto ph de J.avel, cîtev:a
viJe p artim1]1ar•e. (l3olaff.i A roe, 52/1975).
- Famltatea de a rhi tecnură a Un·iversLtăţii
.dÎl11 Sao P.a:olo, în ool.abomre cu iD1reqia pai:r~mo.niului istoric şi artisti c rna ţi o naJ din Mini.stern! Ed uaaţ ie i N:i1 ion:ale, a orga11imt un
·Curs de pro tejare ş i pun ere în v a loa re a p arrimoni1ukui cuil1Du ral. Un our s posouniver sin:ir
.de 6 ]u1ni a fo st o rganizat de aiseimen ca pent11u a rh i•te cţii ca re a.u dorat să se însc rie s:iu
a u fo st trimi ş i pe caiLe oficvaJ ă. S-a stu di at
po iibi:l inanea in t rodu ce rii ttn o r curstm des:pipe
.amenajarea şi proteja rea medi1ul Uii cu ltural Înţe1es Într-un sen s uninar: patrimoniu şi u.rbani61111 modem, integral'ea l ocuinţei ş i monum ennului în peiis aj, echipaJ111entele cultunak ale col ecti vi1tă ţil•o r umane etc. Un as tfel de proiect
d e Î nvă ţăm 1nt v:a n e ce.~lita i nv e~tiţ ii , în ce.ea ce
pr.iveşte cercenaHl:t ş i dootumenta rea, ş i o perfec tă col1ahoiiar.e i nternaţ i onală (IC OM News,

1/1975).
-

Austr1a, Belgi'a, C ip ru , R. F. Ge rma nia ,
Fr anţa, l t:JJlia, Luxemburg,
M alta,
Elve ţua,
Angli."1, V1<1!ttcanul ş i Span lia :i.u ademt la Convenţia Co11sili.ulu.i E ur.opei pentru proteja rea
lowr~:o r de interes arheologic ş i lupna co ntna
sapatuiiilor cl::t.ndesnine. Con venţia prevede ca
orice săpănură arh eolog lică să fie s1Uip u s ă în
p11eal.a bi'1 unei apro ba Pi ş i oa r·ezuhaoele o bţi
.nute să fie controlate. ln fel ul a,cesta se p re-

vede o llimitar·e a tr:ificului ilici t de bunur i
a rheolog.ice. (Espagne rnlture.he, 25/ 1975).
- 218 m on um ente Lstor-i co-1a.ruis t~ce sînt în
curs de r ~staurar,e în Spania. Pr.in r,re aceste.a
figurează 10 mredmle, di.n cele J 00 ex isne>1lte,
18 m ă n ăstiri, 18 biser.Î·OÎ, 16 alte monumente .
Patr1imo niiul rn!t'Llml spainiol mtm ară
peste
3 OOO de monumente deci am te. (E spagne ctultureilile, 39/1975).
- l n Sorilia, din Spanua, una din provi1nciule cu un ma re n,umă r de momumen te
arheologice
şi
arti.stice, 01. u fo st descoperire
do ua nec·r opole medi•e vale, un s:tt cel tic, o vilă
rom.a-nă, un edificiu pttbl ic roman. (E sp::t.gn e
cLuluurdle , 44/1976) .
- G<l!s tehd fortăreaţă Al caz:ar din Segoviia,
distms în 1862 de un mare in cendiu ş i r econstnu.i.t Înoepînd cu a nu l 1882, 01. fo t restaunr aşa cum era în prima j umămte a secolului Hecm g.raţie im <tgin.i1lo r ş i notelor de kl
acea dată, l ăsate de air uistlll l
şi isvoriogr.aful
madrilen J ose Maria Avriai'. Flo re s, dire,c oo rul
Ş co 1'i.i de .arte nob.i1e sosit la Sego vi•a în 1837.
(E·spiagne oulnureUe, 45/1976) .
- La Plaiairnl .de Griist:il dj n M :iidrâ:d a fo st
o rg:i.n:izata expoziţia deruoa'tă :~mul~1i eu.ro pe.an al
paotrrmorniului a rh itectonLc. AJU fost prezen r:iite sapăDu·r i.le :uhwJo gi•ce cu rez•u•l arnle lor, co nsoLidar.ea neoro p ol•e l'Or, resua Lwa rea :i.nsamb Lur>i '.or
:irtisti,ce a le vechil or carti•ere, p i,e \e şi mă n ăs
ti rj , trian s fe~area ş i co nse:rvarea monum entel or,
re·comticuirrea celor di.sp ăm1re, î 1nr eţinere:i p e•isa jelor rumle. P·a.Larul de Cfli,staJ în su ş i este un
co ncluden t exemplu de fohvl cum se p oa te restaura ~1n
monum ent.
(Espagne
crnLour-elle,

45/1976).
- Servâciul istoric al C omi.siei uluurii şi o rdinului of1licual al arhi.tequlor d in Madrid a
or,garnizat, •Î n cursu:! ainn.L1ui 1976, o serie de
exip oziţii :i.le monnmen t elor naţ i onale. Pri ma
exp oznţie , ou 22 de pan ouri a prezenoat monumentde din G uada.l aja.ra. Următoare l e expozi ţii Ru î nfăţ i ş at publicu.:ui vizita,ror fotog ra f.i i
·u :i51pecte ale
monumente lor
din
J3u.rgos,
Ouenc:i, Sa,n,ta:nder, Segovua, Tioledio, VaUado lid, Ma d!'id . (Bsp agne culturd:le , 46/1976).
- ln anul 1973 a a vm loc în I na1lia un
se111 i11ar asupra arte.i ro man.ice din Lombardi·a.
Conmni.căniile au fost reunire înur-·un volum cu
tutihil „ Ronuinliaul", p.ubllicat d e Insti.tu~ul de isto,ri'a artei lomba.rde din Mila110. Dill1L're :JJce·stei:t sînt de remarca t comuni căriJe d espre: cr iti ca is to rică a adjectiv.LL'1Uti romani c, reprezen n:ir ~a a.rni•soica în ep ooa r.o :11:in ică şi legă tura cu
i.co nogmfia , naporuur.u!e din ore arhitectura şi
s1ujb ă În bi seri cile din Looibudi.a, C !uny, picnur~le
nrnrale din mănăs tir.ea Lambach din
Au.s tr1a, i.n nuenţa aruişni.!or lo mb arzi în C.atalon iia, pilicturile cupolei
bapvister11h1i
din
Pa.mm, rel a ţ iij]e ilig uro-prov.e11tS:JJk,
precum şt
de pre in fluen ţa lo mbard ă în Unga ri,a , În domeniul ar.te,i.
- La P :uis a ap ă rut Î•n 1975 vo lumu l sem n.a.t de Ch. Seym our cu privâre la catedrakt
N otr-e-D ame din Noy.on în seoolul al XII-lea.
Foarte i11ueresante înt capito:leile priviitoare la
sculpnur,a cate.d r.alfli.
- Studiul lui
ord M ecksep e.r din „Om:igiu lui H ans Wen tzel" (volum aipărut h Berli n în 1975) se ocupă de arhii,e otu r:i. castelelo r fnan ceze ş i i n Hue n ţa ei În Guro pa Cen tmlă În secolul al XIII-·lea, co nţinînd numernase Lht s t111aţ ii şi planuri.
- L a M oscova în editura I scustvo a ap ă 
rut în 1975 cartea lui V.N. Lazarev „Vechi
111 oza.i1otwi ş i fne sce rn se di n secolele XI -
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XV ", consti.m i·nd pr·ima expunere s•istematică
În l egătură cu pic uu~a muml ă din evttl med iu
m s. N u,m eroase iil us.traţ ii de bună rolit::t.te, o
bogată ş i documentată bibli.ognafie, trnte ş i
come noarii minuţi os ş i ş uiinţi.foc airgu:mentate.
-

Volu mul

„P.ictura veche de La Tver" ,

apămr la Moscova În edi,tu ra I sau Dvo

în 1975,

prez·intă

înur-un s rucl~u de 48 de pa.gillni pictura mai puţin cunoscută execunată de repreze,n t;tn ţ ii şcol ii din T ver la sfîr>Şitu i secolului
al X III-iea şi începuuu.l secolu.lui al XIV·4ea.
Ha ns J oa·chim Sachse semnează volumu\
plafoane ş i b o l ţ i despre istor1a airh1uecnu.riii. b aro ce i n Ge.mranii.a me·ridio na l ă ", ap ăflllt· la Ber-1lln în 1975. Autorul
se i.nteres,ează m~i mult de a rh itecrnm r eligioasă a secoluliui al XVIII ~le a din sudul Germaniei, deck de evoLuţia forme~o r arh ivecturi:iile În general În ep.oca re spectivă.
-

„Ac operi~tu'Î,

- P.~e şe dil1'oole
Ftan ţe i
Va1lery
G iscard
d'Estaii,ng a di·sp.t;s s ă se ia mă s uri penwu p ă s 
tna.rea nu melor lo cur-ilor publice crure fac pa rte
din p:at'flmon.iul naţi ona'l al Fr,anţe i , întrucît
se s enrna1eiază conDi:nuu d ispari\ ia numelor stră
zilor, p~eţelor şi în gen era l ale lornni.Jor p1ubli ce oare ţin de în săş i istor1a ţa r ii. (G~'lze nte
des Ueaux Arts, 1285/1976).
- In C ahi·ers de la ligue urbaine et mr.a,le
nr. 2/1 975, X . de C hr[.sue,n preciz e·ază criteri.i le co.nform căro ra se poate stabili o lisk~
a erufioii·l or modeme dem ne de a fi În sc rise
în inve11Ual'ul 11101rnm en.tiel.o r isvo rd1ce: ed ifi1ciile
Jegate de istorie pr>in airh itecm ră sau prin persoarna aare le ~a Looui·t, a11Jsam:bilu·riile a:rh i.tecto nice ripi.ce pentru o a11umiir ă ep ocă , ope•r,ele
ex cep ţ~onale prin originaLitruvea lo r, un.ele iminaţii r.eu ş ire sa u oaracteri.s tice.
- S :ipămrile arheologice exectLuate la funcli:JJmenml bisericii Gnoss Marnin dim Kăln 3!U
dtLs la co n.st.ruta rea c ă ac,east a a fos,t oonsmruii ta
deasup ra unui edif11oiu d in epoc:t romanică.
Au fo t desooperi te de a seme nea 5 sancw are
sncoesive, c~] mai vechi d adnd din secolul al
IX-le:i, uPmînd să fie scoase la ivea;lă şi ve st•igiiJ.e biserici i di n epooa mero.vă n.giană . (Kuns t
în Ko ln , 9/1975).
- ln cadml celei de-a 15 ~a întÎlln.i-ri europene a patrimo niu,Jni arhitectonk , ta-1'.e a avut
loc În 1975 la Bmge , s~a orga ni zat un co ngres pe tema „Re:nnoir,e.a cenumlilLÎ isto ri,c al
or:aş t1lu i". Pe tema patr~rn.onâ'lUlu i a,rhitectoniic
europ ean la Br.uges a;u fo st deschise ş i 111umeroase expoZJirii or ganizate de cîreva din mari le o ra şe eur.ope.ne. (B oLaffi Arte, 49/1975 ).
- La P a ri s, cu pri:lejul Anului eumpe,a n al
panri•:n onju[1ui arhitecto nic, :iiu fo st deschi se 2
exp o7..iţii
dedliaate ar hiteotur.ii pariziene d i.n
secolul al XIX-: ea ş i aspectelo r arhitecnHii rur:a;le
d in
regi1unea panzt.ană . (Bohffi Arte,
48 /1975); î·n 1975 ia putut fi a dmir a.tă DOt
la Pari s expozi1ia „ Oiiaşe ar ni sti ce, o raşe istorice ş i sa.te tr,adi ţi otmJ e " , orga111i zată cu ace laşi
p11ilej . Fo togmfii, fra gme.nDe de 111om 1mente, documente, obi ecte tipice şi oradi ţiornale Llm•tra1u
munoa de re cup era re, conservare şi restaurare
di:n numerna,se cen.rre urb ane fran =e. Printre
cele rerna·rcate se numă ntiu : Stmsbou1rg, C.al!!1,
Au xerre, Ch ~rores, Ro uen, Li hl e, o raşe care
exp o ztţ1e
i n t ernaţională .
vo r fi gura Înnr-o
(Bolaffi Arte, 48/1975) .
- Onaşel e en gleze propuse spre a fi studiate în vederea resnaru ra·rii p nincipalelor monumente arDt'Stll!Oe ş i isto rice
sîn r:
Chester,
Ed inburgh, Poo]e. (Bo1affi Arr.e, 51 /1975).
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