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UNELE DATE PRELIMINARE ASUPRA REZULTA TELOR CERCETĂRILOR
DE LA OCNIŢA, JUDEŢUL VÎLCEA
Pro f. dr . doc . DUMITRU BERCIU

Oc r cet~u·il c de Ja Ocniţa (localitate dependeni~L de
Ocnele Mari) s-au de ·făşurat mai mulţ;i ani consecutivi,
(începînd clin 1960), în cadrul plannlui de activi tate .al
Muzeului de istorie judeţean, în colaborare cu Institutul
de arheologie al Academ iei de Ştiinţe Sociale şi Politice,
în prezent integrat Facultăţii de istorie şi filozofie a Univers ităţii din :Bucureşt i . An de an s-a obţinut o documentare istorico-arheologic:'\ ce sporea cu fiecare campanie <le săpături.
Au fost făcute cercetări pentru a se preciza caracterul,
întinderea ş i durata locuirii sau folosirii, în diferite scopuri, a celor trei puncte principale : aşezarea civ-ilă, necropola, Colina Sacră cu terasele dependente. În plus s-a
efectuat o săipătmă de informare pe înălţimea nr. 3 (0 1 ),
unde s-a amenajat de către daci o cetate de })ămînt, notată
de noi cu C3 ( = Cetatea 3) şi care era prevăzută cu terase
de luptă , turnuri de veghe şi palisade. Cu altă ocazie am
arătat că la Ocniţa, în zona Ocniţa - Cosota, există, un
întreg complex arheologic. Punctul central îl constituie
aşezarea civilă, în jurul căr eia se află trei înălţimi fortificate (C1 , 0 2 , 0 3 , în numerotarea noastră), care o înconjur ă ca o potcoavă.
Necropola se găseşte în imediata
apropiere a aşezării, cn care se întrepătrunde în bună
parte dinspre panta de nord ai înălţim ii m . 1 (C 1 ) şi a
celei de vest a Cetăţii 2 (C2 ) .
în jurul punctelor indicate aci ex istă numeroase dovezi
de locuire din diferite timpuri, aşa încît complexul tle la
O cniţa - Cosota se încadrează într-o largă vatră de locuire ce se întinde pe întregul cuprins al staţiunii balneare
Ocniţa şi al Ocnelor Mari . Cele mai vechi dovezi de
locuire datează din perioada de tranziţie spre epoca bronzului ( a doua jum ătate a mileniului al III-lea î. e.n.) ş i
ap arţin culturii Coţofeni (fig. 1). S-a constatat că purtă
torii acestei cul tmi s-au aşezat în jurul salinelor şi al pîraielor sărate, ei exploatînd pentru prima dată - dup ă

cîtc

ştim ])Îllă

în prezent - marca

bogăţie:

sarea atît de

neces ară v i eţi i.

Unele forme de vase ele lut, cu profil de pahar în~Ll t şi
piedestal putemic indică practica utilizării apei srLrate concentrate şi evaipon1rii acesteia prin fierbere. Din cîte ştim
pînă în prezent, comunităţil e omeneşti creatoar e ale culllll'ii Cot:ofoni reprezintă cea mai veche documentare,
ele caracter etnic indocuropean, proto-tracic, ee stă apoi
la baza su b tratului tracic din r egiune. Sîntem încredinţaţi că viitoarele descoperiri vor veni să ateste şi o
locuire ma.i veche, date fiind aici condi ţiile prielnice de
locuirn şi dezvoltare. Pe înălţimile amintite, şi îndeosebi
pe CoUna Sacră (C1 ), a existat o intensă şi îndelungată
locuire a oamenilor culturii Coţofen i. Materialele arheologice ele factură Coţ;ofcni din acest punct sînt foarte bogate,
dar ele - din păcate - provin clin pămîntul depus în
cmsul amenaj ării de cătr e daci a platoului Colinei Sctcre.
Descoperiri sporadice şi izolate de t.ip Coţofeni apar aproape
pretutindeni în zona noastră ele cercetare.
Tot pe CoUna Sacră au fost descoperite de asemenea
multe materiale ale culturii Glina din p erioada timpurie
a bronzulu i local (fig. 2). Apar deopotrivă şi în alte puncte,
dar s-a dovedit pînă a.cum Gă ele se concentreaz{L cu deosebire p e Colina Sacră .
Toată epoca mijlocie ş i tîrzie a epocii bronzului şi
faza de încheiere a acesteia şi de trecere către prima epocă
a fierului sînt foarte bine documentate prin cultma Verbicioara. De remarcat descoperirile privind perioada finală
a aeestei culturi şi cele plasate în perioada de tranziţie
şi de legătură directă cu complexele hallstattiene timpurii, care se înmulţesc în fiecare an, făcînd dovada participării şi a culturii Vcrbicioara la geneza complexelor
tracice din prima epocă a fierului de p e teritoriul ţării
noastre (fig. 3).
3
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N u lip::w ·c date i·efel'itoare la cultum numittL llasambi
din p erioada mijlocie a primei epoci a fierului, du11tt cum
nu lipsesc nici acelea din etapa hallstattiani:'l. tirzic, care
se înt îln esc aproape pretutindeni în zona r ospect ivt1.
Unele dint r e materialele descoperite do cumen tează chiar
etapa de t r ecer e la a doua epoci"'1 a fiernlui , la perioada
g eto-dacă. Lateno. Au fo st descoperite în jurnl vechilor
saline do la O cniţa caracteristice urme arheologice J.)rovenind din colibe cu sp aţioase vetr e de foc. În asemenea
materiale se oglindeş t e tocm ai proornml formtu'ii civiliz aţiei geto-dace. Ceramica lucrată la ro a t ă , cît .J vîdurile
de săgeată de bronz cu trei muchii găsite în colibele amintite datează din secolul al IV-lea î.e.n. D e la ace ·t orizont
cult m al-istoric înceJ.Je să se dezvolte, ş i pe pla,n local,
civiliz aţia geto-daci101"
In lumina r ezulta t elor corectărilor de J.) ÎIJ ă a,ourn , putem
urmări îndeaproape înt r eaga evoluţ; ie, din etap tt în etapă,
a acestei splendide civiliz aţii, p e p ar curnul celor cinci
secole de dezvoltare - sec. IV î. e.n. - sec. I e.n. - p îni1.
la cucerirea D aciei de către romani, în 106 o.n., oînu prefacerile, determinate de proce ·ul romaniz ării , c uprind ş i
p e localnicii daci ş i daco-romani din zon ă , aşa cu m o
dovedesc de p e ac um descoperiril e arheologico. Ş i firul
se leagă, în cout in mLre, de p erioada formt1rii popornlui
româin şi de Viaţa m cdievali"'1 românea ·că. , întm cît în îJ:ttrea.ga regiune subcarp atică a judeţului Vîlcea există multo
dovezi ale oontinuită ţ,ii noa tre. Zona, de oare ei:;te vorba,
r eprezint tt, de fap t , un colţ; din vasta ari e a su b t rat ului
traco-geto-dac, da co-roman ş i vechi rnmâne ·c.
în sectoml aşezări'i civile au fost înt r eprinse ·ăpătmi
arh eologice m ai su sţinute, dar ele nu au fost în cheiate
definitiv, fiindcă limitele acest eia au fost precizate pînă
acum doar p e t r ei latmi. P e latura de vest nu s-au put ut
extinde cercetările din cauza culturilor de porumb. Sînt em în să în posesia unei serii întregi de descoperiri şi observ aţ;ii car e ne îndreptă ţesc concluzia că aceas tă aş ez are ·e
întindea de la poalele celor trei înălţimi p înă spre fîntîna
cu cump ănă ~i chiar m ai departe, spre pîrîul Oosotci (fig.
21). Gro. imea stratului de cultmrt dep ăşeşte p e aloc1ui
2 m, dar e,'t e neuniform. D atol'i t~L tor en ţilor de p e pant ele înălţimilor s-a a,şez ~Lt , p este ultimul nivel al stratului
de cultur ă , mult pămîn t de „ viit ură " , în car e se gi"'tsesc
fragm ente cer amice şi ob iec.te <lin diferite p erioade istorice,
amestecat e laolaltă . Am numit r ceRt sLra.t de depunc~·i orizont ul IV, p ent ru a-l diferenţ;ia de nivelmile propriu-zi,·e ale
stra.t ului a1mrţ inînd ci v iliz aţi ei get o-dace Lateue. Acesta
cuprind e t r ei niveluri p1·incipale, car e, în unele locuri
poa,te fi subdivizat . Oele t rei niveluri nu sînt uniforme în
ceea ce priveşte depuneriJ e lor ;i nici nu se înt îlnesc t oa.te,
în aria aşez ării , în punctele în car e s-au practicat pînă
acum , tLp ătmi. În cursul săpătmilor clin aşezare nu s-a
dat p est e un stmt de cultură din epoca preistorică , ci
numai p est e materiale răzle ţ e şi în genera.I sporadice,
venit e de pe p antele înălţimilor. Un strat de c1t1turi"t
Coţofoni ş i altul Glina au exist a t numai p e Colina Sacră,
dar acolo ele a u fost com plet distruse cu ocazia amenaj ărilor platoului, aşa curh am ar tttat m ai în ainte.
Durat a locuirii din J.Jerioada celor trei niveluri princip ale ale str atului de cultmă Lat ene se încadr ează între
sec. II î. e.n. şi sfîr şitul sec. I e.n. Totu şi trebuie menţiio
nat că există vestigii din sec. III î. e.n. şi altele car e dep ă 
şesc pragul dint r e sec. I şi II e.n., făr ă a m ai vorbi aici
de cele romane care marchează pr ez enţa în jurul salinelor
a romanilor şi exploatarea sării de că tre aceştia, dup ă cucerirea D aciei.
în ceea ce priveşte tipul lo c11inţeloi" şi .mo ~ul de grupare
a acestora s-au obţ,inut date import.a :n.te car e complet ează cu no ş tinţele noastr e privit oar.e la t r aiul dacilor,
t eh nica şi cronologia locuinţelor. Diri datele înregistr at e
pînă în'prezent s-a constatat că nu a existat un singur tip
de locuinţe p e durata celor t r ei secole·. Lo ci1 inţa cea mai
des întilnită este cea de siipra.faţă, de form ă drept unghiulară sau p ătrată . Uneori este prevăzută cu u n pridvor.
Acelaşi plan il au şi lo cuin ţele u şor adîncite. Din cauza
ÎJ:!.C linării t er enului s-a procedat adesea la ter asar e în
veder ea am enaj ării postament ului. Acesta era fie din

J)ietre de rîu, lega te cu ar gilă fină (formă mai r a r întîlnită ) ,
fie din tr-o a rncnajar e mai s irnplă a un ei podinc bine legate
şi bătători t e din a rgili'li ames tecat ă cu nisip fo a1te fin ş i
alte ingr ediente adecva te. Dimensiunile locuin ţelor va,1·iază. Loc uinţe le sînt ÎJl gener al orînduite în ş iruri p ar alele,
dar se înţî brnsc .;i loc uin ţe risipite în diferi te puncte ale
aşezării. I n dou ă ·ectoar e ·-au consta tat o grnpa re mai
masivă a locuin ţelor ş i o suprapuner e a lor, determina te
prin obsel'vaţii stratigrafi ce concl'etc, .;i anume spre limita
dinspre nord-vest a aşezării ş i la poalele p antei de nord
a Coline'i S acre, în sectorul în care într epătrunder ea necropo.lei ş i aşezăr-i,1; C'i'IYile este m ai accen t u ată .
În legătw· tL directtLcu loc uinţ;ele sta u vetrnle. ""e c unosc
dou i"'L moduri <le a menajare a acestora : dup ă pr egă Li rea
ter enului , p eu tru ca acesta să fie drept .; i puţ;in m a i ridicat
d ecît podea ua :-;au p odi1rn, se făce~t un p at din pietre de
rîu a u din fr agmente ccr ami"e, p e. te car e se aşez a - ş i
se bă ti"'Ltor ea pu ternic - a rgila <.LDuiu e pregi"'Lt it ă. , fină .;i
amestecată cu n ii:; ip foarte mi"'u·un t . î n structur a vetrei
propriu-zise nu se amestecau p ăio ase . Vetrele aveau o
făţuial ă JustruiL <~L. S-a u do ·copcri t ~ i vetre r enovate de
dou ă im u chia r <le t rei Ol'i. Vetrele se gi'\, ·osc de r eg uli"'L în
afar a. locu i;n ţe i, dar în imediata ci a.propiere. Sînt c<'l zuri
destul de r ar e cînd o va tră era amenaj ată ÎJ1 interiorul
locuinţ;ei. Tot aşa d e pu ţin în tîluită este ~i vatra s impl ă, ,
amenaj ată uirect p e p i"'L mînt .
Vetrele au o formi"'t rot undă, ma i r ar oval ă . Unele dintr e
ele au g-air<lintL, u şo!' ridicată deasupra s upr !1ifeţei vetr ei.
P c vati·a unei locuin ţe mai în căp ttt o ar o , descop erită în
1977, s-a de ·coperit o cant ita te r elativ n1are de mei car bonizat. Hest m·i de m ei :-au înt îlnit .; i p e fundul unui vaso ală. În apropier ea vetr elor ş i lo cuinţelor se afla u în gener al
gropile mena jere, care conţ in ma teriale arheologice felurite şi r esturi tle la osp eţe . Gropile au p ereţii drepţi sau
au o formă de pîlnie. Sînt ş i unele gropi cu car acter ritual.
Inventarul t r at ului de cult urr1 diu aşez are est e deosebit de bogat .;i variat. Pr edomină , evident , cer amica
lu cr ată cu rn îna sau h r oaii"'L, a le căr ei evoluţi e , p eriodizar e
şi cronologie vot· putea fi precizate cu ocazia studiului
monogr afic p e car e îl pregătim. D eş i rarrt, cer amica pictată n u lip seş 1· e n ici în aşezar e::i. c iv il ă, . Se ada u gă. ş i cîteva
import uri de cer amică romană întîlnite în str atul de cultm ă, prec um ş i fragmen te de amfore elenistice sa u rnmane.
In ventarul se completează cu u nelte de fi er (secmi, seceri,
fier ăstr ai e, sule, dălţi, fiar e de plug, cuţite - cele mai
fre cven te - etc .), fu saiole, i·î şn iţe (fragm entar e, în gener a,]),
gr esii p entru ascuţi t un eltele, podoabe (fibule de bronz
sau fier , pandan t ive de bronz ş i ar gint, br{tţtLri de ar gint
sau de s ticlă colorată, mărgele etc.), arme (multe vîrfuri
de săgeată ; vîrfmi de lance ), „căţei de vatră " de lut
(fragmenta1·i) et c. Nu poate fi trecut cu veder ea depozitul de obiecte de fier ş i bronz (pest e 40) descoperit tot
în cuprinsul a şe zării în 1967. Inter esant de semnala.t
este fap t ul că u1 depozit se afla un vas de bronz roman
cu toarta ruptrLritu al ş i depus ă în vas, precum şi un „căţel
de vatr ă " din fier , întreg, şi un grătar, tot din fier, de o
formă care durează mult în mediul roman, pîn ă. către
sec. IV e.n.
Materialul ost eologic găsit în diferit ele campanii de
săpă turi nu est e încă studiat în det aliu. Au fo st descoperite oase de porc, vacă , oaie, capr ă , de cal, cîine, p asăr e .
Abundă oasele de mistr eţ, ceea ce în.seamnă că vînăto area
era un mijloc important de procurar e a hranei. Oase şi
coarne de cerb sînt mai r ar·e în schimb.
Studier ea fiecăr ei grupe de m ateriale, provenind din
aşez are , se va fa ce împreună cu cele scoase din necrop o lă
şi de p e Colina Sacră.
Al doilea obiectiv de cercetat l-a constituit necropola.
Ea se o-ăseşte la m ar <Finea estică şi cea su dică ale aşezării civile o~upînd ele fapt~ începutul p ant elor spre înălţimile C1 şi
0 2 • 'în bună 'part e cimitirul se concentrează p e pantă, iar
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Fig. 1. Fragment ccr:unic apar\:inlnd culturii
Co{o[eni.
Fig. 2. Fragment ceramic orname ntat cu gă
uri - butoni (cullw·a Clina).
F ig. 3. Fragment ceramic clin faza V a culturii V erbicioara.
Fig. 4. Opaiţ (căţu i) dacic clin M. 115.
F ig. 5. Fragmenl ele vas lucrat cu mina şi
hoga L orna men La L.
Fig. 6. Cană mini a tura l ă lu c rată cu roata.
Fig. 7. Ma re cană lu c ra lă la roală şi av!nd
inciza t pe toartă un pă Lrn t cu punct ln interior.
Fig. 8. Fructi e r ă picta Lă, Ju c rată la roat~t.
Fig. 9. Os ele animal cu urm e ele ars ură ş i de
topor, prin lovire.
F ig. 10. C lopoţe l ele bronz .
F ig. 11. Cataramă ele bronz.
F ig. 12. Morm1ntu l 115, ele in cinera pc, vedere
p a r\. ială.
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în partea dinl-ip re a„ ezare se întrep ăitrundc cu aceasta.
Morminte r ă l eţe au fm;1_ de coperite în m ulte punct e ale
aşezării , f ăr ă a ·e puica t r age vreo concluzie asupra u nei
reguli anum . Ceea ce se poate spune este con. tatar ea cr1i
ri ip ir a mormint elor în a" ezar e, •îieo dată chiar sub
locu inţe ş i sub vatră, stă în lcgii Lmili cu o aa m mită cr edinţă priviml a1)r opicrca celor i·ămaşi în vi aţi"'L el e cei plecaţi dintr e ei.
Au fost descop er ite, pînă în 1977, 357 morminte . 1n
anii m·mător i vor fi efectu ate săpu tmi doar într -o s ingm ă
· u prafaţă, re ·t.rînR.:'L şi ea di n ca nza copacilor. Necrop olct
a foi:;t m~Li mar c, da r morm intele de pe panta mai acccnt 11ată au fo t diHtru e cl in cauza apelor şi răcl;lc i nilor cop~L
cilor. 0 l'icum, ·onclu zia e te că necropola de la O cniţa tă
în nem ijlocită l egătrn ·r" cu populaţia din aşezarea civi lă,
aparţinîn<l acesteia . E ·te vorba de o necropolă plană .
Toate cele 357 morm inte sînt de incinera \ie, ri t t r adiţiona l al traco-geio-da.cilor. N u
-a dexC'opcrit îuc{L
rugul funerar , pc car e e [{Lcca incincntr ca cel11 i tUort, da.r

Fig. 13- ll. Tc m .:li ilc

săpa l c

arse inten ţi on at, înaint e de a xc <irpmH' 1·px tnri le de la
inciner a \.ie. Un asemenea, i·it ual, j)ntd ita t î1mintc de eucer irca romană Ri <lo constit uirea sin1 ezei e tJJicc .· i cult ur ale
daco-rom ane, 'se con1:1iclen1. a fi fos L ·u110x ·uL ele localnici
abia du1 ă cu cerirea D ne iei, dar ·cr cc t ă ri l e de la Ocni( a
au at ăta. t că dacii pract icii u aet'8L ritu al î11 a intc de c u ·eri1·ca romană . AceeaRi ·on eln zie s-a 1)utu L JormulH, .· i în
legătw·ă cu depunerea de monc<le în c:îteva morminte,
pr actică p ccifică lumii gt eco-ro manc, dar ·arc p ătrunseso
în D acia pr eromană în a in te do anul 1 06 c.n. Pc cîn d în
urne (<le r egulă în fo 1·m ;1, dr mare vas-snc, inai n u· 1111 mic
va -oal ă ) , oasele calcina te fuscxcr<1. a lese ş i cl cpu He cu gTij ă,
făr ă amest ec dt> pămînt , în gropi, în i:;cbim b, se depuneau
în gener a l la îutimpla re r ci:;L urilc auu nat e de p c rngul
funerar. Astfel, oasele ineinerat e sîn t r ăspîn di t e în înLregc11pr ins ul gr opilor. Har a u fost g:ăx i tc gr{Lnwzi dt~ oase pc
fundu l gt opilor xa u înt.r-u n col( al a ·extont.
Merită a fi mcnt,iona tc :pl'ac tica r iLu<t l{L de c::l]JI u ş ir
a, pereţi lor m ult or grop i c u JJ Îl'ln• de rî u x~w b u f'i'\, ţ i de

111 s l1nc:1

a le sa ncl un ru(ui ; ve d eri 1n r!i :1i t'.

„mal" (tuf tlaciti e) loca l ~ i usL u1rn,rea, un or gToµi - <h1p{L.
ec fuseseră umpl ute tot. <: \l p ieLrn dl' l'Î u ~ i b ucăti el e t uf
clacit ic, păstr în clu- ·c în Ielul ace. t <L 1l' ad i ţ i a ballst attian(L.
tr acică, din pei·ioada ~1in l ctioan"t, eincl îut îlnim 1m a t are
ritual la mormintele în tum1ii'i. S-au ckscoper iL ş i mor m inte cu gr oapa acoperi tă c u o l'Îi:' 11 i ţ ;'\ ::;a11 ·u o marc p la ·i\,.
de p iatr ă .
Inventarul morm intelor n n csLc prt>a l>oga ! . În gener al
c întîlne · puţ ine vai:;e întregi ~i obi.,·cto în b 1 111ă ::;Lar e de

el nu era în cuprin. ul necr opolei. Apr oape în e ·clusivitaie sînt m 01·minte în gr oapă, ·ele cu urnr1i şi capac constit u ie o excepţie, ca şi m ormintele clnble. tritr -u n caz s-au
găsit dou ă urne cu capac alătm ate . într-u n sector al cimitirului, mormintele în gro apă sînt orîncluite în şin1 ri
paralele, cu mici abateri. Gropile morm intelor au dife1·ite forme. Cele mai frecvente. înt cilindr ice însă cu p r 'W
drepţ;i. Gropile în formr" de pîlnie, u marginile cuptorite,
înt şi ele destul ele numeroai:;e. Au apărut şi cîteva grop i

22
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15-16

18
17

1: ig. J 5 - 1 G. l\ l ască de lJronz (clest'11).
Fi g. 17. 1: ra g111cnl cc 1·a111ic c u inscrip\ia R11 tid(ava) .
Fig. 18 - Hl. F.l'agment ce ramice Jucral c cu
mina (18) şi cu roa la (19) p11.l'L1nd m1mel c
ll e/J (an Lrop011 im l raco-dacic).
Vi '· 20. Vas doJium , purl!ncl i11c ri p\ic tll
liLere g r cccş l i.

20

19

faptul că în multe morminte s-au descoperit fragmente de vase sparte şi lucra.te pe margini pentru a deveni
fusaiolc, dar nefinisate. Fără îndoială că acelea emu morminte de femei. Este aproape o regulă constantă ca fragmentele ceramice să fie arse secundar, chiar şi c:ele preistorice, de care am vorbit mai sus. Practica aceasta este
importantă ş i trebuie reţinută, ea fiind acum bine documentată în necropola de la Buridava dacică, preromană .
.Amintim de asemenea că în gropi se gă ·esc pietre de rîu

reţinut

con 'el'vare. Aproape toa Le acestea au fo ·t trecute p1·in foc,
în mm;ul ii 1cinel';trii. Cele mai multe sînt obiecte de podoabă
şi ele port. Au fosL găsit• în gropi însă cuţitaşe de fier,
creuzete, unelte, ustern:1ile, fu saiole, rî şniţc, zgură de fier,
mrtrgele etc. Ab und;t însă fragmentele ceramice care nu
sînt toate din a.cela..;i vas, spart ritua.l în timpul incineri'J,rii
dup~L o pracuc;t tradiţională. În unele gropi s-au găsit
.zeci de fragmc11t,e ceramice }Jrintrc care şi unele preisto.:rice (cultmilc Co!oîcni, Glina, Vcrbieioara, Basarabi). De

24

23

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

21.
22.
23.
24.

Vedere spre staţiuunca balneară Ocniţa .
Vas lu crat cu mina decorat cu brăduţ.
Vase lu crato cu roata (Muzeul de isLorie al judeţului Vllcea).
Fructieră piclată , lucaLă la roaLă (Muzeul de istoric al judc~ului
V!lcca).

1
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şi b u căţi de tuf daciLic, în general de dimen ·iuni mici,
sau chiar foarte mici. Ma.jori tatea poa.rtă urme de anmJ'ă .
.Aceasta înseamnă cl1 nu clin intîmplare au a juns în grop ile de morminte, ci ele au fo t mai înainte aruncate pc
rug ş i apoi adunate imprcună cu celelalte 1·esturi de la
incinerare. Există prin urmare o anumit;'L practi că ritmLlă,
legat~L de o credinţii, ce rămine a fi precizat;'.\,. În gr opile
morm intelor s-a,u găs it deopotrivă. oa ·e de anima.le domest ice ş i s~Llbatice . Multe oase au urme de foc: ele proven ind
de la banchetu l funerar (fig. 9). Frngmentele de J ·îşniţă, ,
fusa.iolele, creuzetele, zgura de fier , cer cul de fier <le la
butoaiele ele lemn ·a,u cel de la butucul rotii carului
t oate pot fi considerate simbolmi ale îndeletnicir ilor clin
v iaţă ale celor înmormîntaţi. În gropi se mai g;'.1.se. ·c buc::-Lţ i de vatră, cărbuni, cenu şă , chirpici ar, etc.
Cele mai mu lte morminte datează <.lin sec. II ş i I î. e.n.
Unele par a fi mai vechi, iar altele apar ţin Rec. I e.n. Numărul mare a l mormintelor indică o popul aţ i e <l en.«\ iar
succesiunea, lor în toate perioadele fattcne atest:\ o continuitate, fără nici un fel ele întrerupere pîn:'1 la cucerirea,
romană, cînd încetează atît locu i..rea din a~·ezarea civilă,
cît şi folosiroa necropolei. Sporadicele fragmente ceramice
din sec. II e.n. arată totu ş i crL populaţia locali'L, de ş i rărit ă
mult, a continu at ă păstreze legături cu meleagmi1e din
jurul sa,Jinelor, acum exploatate el e căt re roman i.

20). ·01·1sa cu lite1·c greceşti „i în limba gr ea.di, şi care
termenu l ele ba,sile'lb - i· egi şor, că1) etenie - ş i numele
de M'arlcos sau 'l'hiamarkos -, cum am presup us chiar
în zilele descoperirii (a se vedea ziarul loca,l clin Hm.
Vîlcca „Orizont.ul " din 7 aug ust 1973), ş i cum au su sţinut
·peci aliş W peste ciţiva a.n i. Din ace~tstă. impm 'tantă descoperire ·e clespl'ind unele concluzii de mar e valoare istori c~t, ştiin ţifică : 1 ) dispunem de singurul izvor contempor an, scris de către .localniui în Jim ba traco-dac;:'t ş i c u alfabet latin, car e 1ocalizcaz;:'t centrul Biw'i dava, menţionat
de geograiful grnc PLolemeu (i:;ec. II e.n .,) „ub denumirea
de Biirfrla-ven-S'io'i - cei ce locuiesc ln B uridava - getodacii el e a.colo - la, Ocniţa : aici a existat Buridava dacică,
centrul m ilitar , polit ic, religio · şi economic deosebit ele
important; 2) acest centru a,vea, la, sfÎJ'şit.ul ·ec. I î.e.n .
ş i începutul secolului mrnător, o căpetenie lo cală, un regiş or, probabil Mar lws (antroponim de origine traco-dac<'.'L),
mai degrab ă decît 'l'h1:amcwkos. Prez enţa unui ba.silen
st.:'.'L în l cgătmă ·u o formaţ iune politică indi genă, car e
se afla, în nord -estul Olteniei şi nord-vesLul judeţului
.A rgeş . lm c1· i1Jţiil c a.mint.He sînt datate pl'in două monede
a le împăratului Ai1gust, în asocier e cu carn s-au găsit.
Tntdiţia organiz;:'tri i politico-militare superior r e statorn icite <l e către ma'1·elc B1.ireb,i sta s-a pă. ·trat - după cum
se clovede.;te acum prin izvoa re directe - ş i in vremea
pl'imului împărat r oman. Pc de a ltrt parte, în afar}.L de
antroponimu l M cirlws, a apăru t sm:i::; ele cinci ori cel:llalt
a.n troponim t r aco-geto- dacic, R eb.
Folosirea alfabetului latin în .·crierea realizată de crttre
localnicii daci, în r edar ea unor numiri indigene, de locf1li1 , :"Lţi ş i persoane, a,r e o semnificaţie care nu trebuie Bă ne
scape, întrucît p;:'ttrunderea a lfabetului lat in stă în legătură
dir ectă cu proceBul rom anizării, al c:':'L l'lli început se dovedeşte a fi mai vechi ş i sub acest aspect. Mai t r ebuie spu s
din nou că importu rile romane sînt la Ocni ţa, - Buridava foarte numeroase, în afar;'L de monedele romane ce
apa.r în toate nivelmiJe şi în un ele morminte . .Au fost descoperite de asemenea, ş i monede locale de tip r cpu blican
roman, cf1re, dup~L cum se ~t i c, re1Jrezin tă ~i ele un fenomen
tl e puternică îmîurire rom an;:'L ~ i de dezvoltare excepţ io
nal de prosperă a econom iei şi civ iliz aţ;i ei g·eto-da cilor.
în curnul s;:'tpăturilor a u fo st descoperite noi elemente
de c ivilizaţie materi ală şi spiritua.lă a dacilor, car e subliniaz;:'L ş i mai mult ::iuperiori ta,t,ea acestei civiliz aţ ii, dar şi
un itatea, ci, pe înLr ea,ga, ~trie de formar e ~ i dezvoltare, de
o p ~Lrte şi de a.lta a Carpaţ;ilor şi a Dunării .
Yom avea prilejul, în uele t r ei volume ale monognLfiei
Biirfrla,1Jm; cla,cioe, la, ca.re lu cr ăm în prnzent, cu colaboratorii locali, s::-t ne oprim mai îndelung asupra bogatei
docurnenti'Lri scoase clin să,păt uri , datorită sprijinuluimateria,l ş i mor ~L I dat de către organele de pa1'ticl ş i el e sta•ti ~tle
jucleţulu i Vîlcea.
Studiul ele faţ;ă este însoţ;it de cîteva fotog1 afii ale unor
piese ma.i deosebite ca valoare ştiin ţifică sau muzei stică,
la care am adău gat vederi ele a.nsamblu sau din t impul
si1p:':'Ltm·ilor.
(fig .

redă

1

*

.Aşa cum am arătat de la început, al treile~t obiectiv
al cercetării noastr e l-a constituit OoUnci Sacră, considerată la început doar numa.i „ Cetate" (C1 ). Platoul acestei
Coline a fost amena jat anume, în veder ea ridicării unor
constru cţ ii cu caru.e ter specific ş i funcţiona,litate nu totdea una l ărn uJ'ite definitiv. Pe platou au fost să.pate în
stîncă încăperi subterane locuite sau folo ·ite în practici
rituale, in unele preocup ări legate de şt iinţele empirice.
Una dintre aceste încăperi avea podină, pe car e se amenajase o vatră. Deasupra încăperilor subterane se ridica
o construcţie circulară, cu vîrful ascu ţit, în felul unei forme
redate pe Columna lit'i Tra ian în ini,m·ioml unei cetăţi
(clava) dacice. Pc acelaşi platou s-au descoperit temeliile
unei con stmcţii cu plan dreptunghiular, săpate deopotrivă
în stincă (fig. 13 - 14). Par e a fi vorba de un sanctua l',
ca1·c datează din sec. I e.n., a di că din ul1,im a perioadă a
folosirii Colinei Sacre. Pînă în prezent an fost documentate
toate etapele de locuire, atît; în aşezare cit şi în necropolă .

P e latm·a de nord a platoului s-au descoperit urme de palisade şi tummi de vegh e ş i luptă .
în 1973 ş i în ani i următori au fo st făcuLc irnporta.nte
descoperiri arheologice pe Colina Sacră şi pe T erasa I,
dinspre vest. Reamintim aici doar cîteva. într-umt din
încă1)eri a fo st descoperită. o mască de bronz (fig. J5-16 )
reprezentînd un tînăr, probabil zeul războiului. Este o
operă de artă lucrată într-un ~telier local, către sfîr~itul
sec. I î.e.n., unică în felul ei. Din alte înc<'.'tperi provin inscrip ţiil e de pe fragmentele cer am ice publicate ele noi cu
o altă ocazie. Oricum, de menţiona,t şi de data aceasta
inscripţiile care redau cuvîntul BUR, BURIDAVA
(fig. 17 ), REB (fig. 18 - 19 ), cu liter e latine, cît şi inscripţia de pc cele trei fragmente dintr-un marn vas-doUum

>

RE SUME
Des rcc herches arc hco lo giqu cs intenses se deroul ent cleji1 clcpuis HJ()O
su r Ic te rriloirc de la locali te Ocni\.a, clep. de Vilcea . L' a uteur presen te sculemcnt qu elqu cs observations ct co nclu sion s preli m.inaires sur Ies r es ul tats
obtcn us a u co m·s de plusicurs campagnes de fouillcs archeologiqu es. L\in ·i,
on a pu dccou vrir dans la zone Ocni ţa-Cosota -O c n e lc Mari des So uscarpalhes de l' Oltenie du nord -es t un complexe culturel tres vaste ct nncien.
A sn basc se trouve un substrat proto-thrace . (c ivilisalion de Co ţo f'e ni)
ainsi que celui trace de l'cpoque du bronze (Les ci vilisalion.s Glin.a et Verbicioara ) et de la premiere cpoqne du fer (la wllure Basarabi) et ele la
phase tar dive et finale hallstatti ennc. C'cst sur ce substrat qu e se
form e, a ussi dans cette zone histori co-gcogrnphiqu e, la ci11ilisalio11 geto-dace.
Celle-ci est particulier ement bicn doeumentce par Ies decouvertes de
l'hnbitnt civil (ou l'on a tronvc de nombre11ses bahita lions, qu elques
un es avcc galerie cxterieure, ot1tils, ornemcnts, monn aies romaines et
indi gcnes, ccramiqne, etc.), de ' 1a necropole d'iclnerntion (on y a dcco uvert 357 tombes, presqne toutes dans des fosscs , ciont un pelit nombre
ont ete bnHees avant d'y deposer lcs res tes ftincraires) et des eites situ ecs

sur des haulcurs. L ' 1111 c ele ccs lrnutcurs est co nsicl6r6c la Collinc Sacriic.
On y a trouvc Ies fonclemenls, creuses dans la roche, cl' un sa nctuaire
et quelqucs picces sou lcrrain cs. On cn n sorli le splc11clidc rnasquc cn
bro nze (ri g. 15- 16), Loute un e scri e de vases peinls, des inscriptions a vcc
des lell.res rnajuscules lati ncs (Dur, Duri1lava, llcb) ct des in scription s
avec des lcltres grecques (le terme ele basileus-pe til roi, d iri gca nt et MaJ·kos),
ai nsi qu e bon nombre cl'a utrcs objcts, parmi lcsqu els on cloit menl.ionncr
une epee romainc.
Les deco uvcrtes d'O cniţa ont un e importancc scientifiqu e parl.iculi cre en ce qui co nce rn e le dcgrc superieur ele cleveloppemcnt de la civili sation geto-dace, son unite et sa continuite. D'autre part ii fa ut rctenir
le 1'ait que c'est a Ocniţa qu 'on n cleeo uvcrt pour la premiere fois la
se ule sourcc co ntemporaine ciont nous disposons â present, pour loca liser
la Buriclava des Daees, mentionnee par Ptolemee. Un au lre groupe de
deco11 ve rtcs co ncern e le processus de romanisation, qui est prouve avoir
commenec chcz Ies Geto-Daces situes au nord du Danube un siecle (et
meme plus) avant la conquete de la Dace par Ies :Romains.
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TEZAURUL DE LA

BUMBEŞTl-JIU

OTILIA GHERGHE, PETRE GHERGHE

A . J\llONEHE

P c şo ·c~tua rn1, ţ;ion al:'."'L Tg. Jiu - Petl'O~<mi, în apropicrcn,
gării Humbcşt i-J"iu , p c I·aza, cunnm ei cu acP l aş i nume, 8e
află, ruin ele unui ca.stru rom an c u ziu <le piat.ri:'L con t ru i t·,
<le co hors 1 A 1trelfo .Hr'itton1m1 m'illir.wia. A nto11'im'a11(c- Îll
timpul u-ripăr aţ-ilor Sepf'i mi11,s Sevems ş i Ca.raoalla, i, pă ·1,rîndu- se întrngi doa r hLturil e de est ş i sud (fig. 1).
Studi at cu ani în urm ii,, ])l'in ecrcctă,ri a.rb coJogicc orga11iza,tc, <le cătr e Gr . 'l'ocilescu ş i P. 1 olonic în 1 897 2 , ele
crttl'c O. S. Nicol:foscu-Plopşor a, Grigore Flornscu ~i cola,bor atori în l!)rJ[) 4 , ca,i:;trul m a i J ·ez ervă. înc:'."'L surprize.

fomrnodus
1 . D enar.
H..l.C'.
2. Jlnnn,r.
H.f. C'.
AJbi1111~
~{.

În unna p loilor pu tem ice <lin vanL a nului 1972, JH'ill
smpa!'ea un ei por ţ i1rni t.liu m~1lnl Jiului p c cal'e esle aşez at
e~L8 tru1, locuitorul Ion Beloiu, din comuna. Bumb eşt i -Jiu,
a obiserve:Lt la, circa 40 m de col{;uJ el e nor<l- ei:;t a l CfL8trnlu i
ş i Ja, o a <lîn ciine de 0,50 m tl e hL nivelul actual a.l solului
„ un vas de p;'\,rnint, î11 fol'm;l <le 11 lcid., a.coperiL c11 o les pede de pi ~Ltd".
În t imp ce în cena, să,- i gol ea,iscă, c onţi iln1hil, a sci:'t pa.t
11leica, e u circa „o mîn;\ d e mon ede" cîL rn a i r:'."'Lmii," escr:'."'t
negoli te, pe malul abl'up t a,J Jiului, <l e unde nu ~HI.l i _p 11 t 111.
recupera 5 (fig. 2) .
MuHumindu-se cu ceea cc 1·cu Risc stL sa lveze si fiind
con ştient de import,a.nţia descoperirii HLcutc, a, a'mmţat,
organele locale ~ i lVIuzeul jud eţean Gorj din ~rg. Jiu.
D eplasîn<lu- sc la faţ;a locului o c omi8ie 6 , îrnpre1rn:'\, c11
descop eritorul tezauru lui, din discuţii fL r czuJia,L c:'."'L 8-a.u
rncupera.t un număr <le 188 monede, 4 fibule, un fr a,grnenL
<l e r e::;ort de fibul:'."'L (acul cu spirn:la.) ; 2 brc'l,ţ;ăl'i simpl~ ş i un
fra.gmenL de Jfrn ţişor împletiL
Dintre acestea, a în8 1irăinat doa r [) moned e ; 2 an fost
r ecuperate nUerior, celela,Jte rămînînd în poses ia col ecţio 
:aairului J_.j uben Ion, din Bu cureşt i 7 •
Cu excepţia, acestor 3 mon ede ill 8tr ă. in at c, tezaurul
r ecuperat a intr~1t în pose:ia J\'1.uzeulu i jn<leţ can Gorj,
numărînd în tot a.I 1 8.'J monede.
Dă.m ma.i jos catalogul pieselor dcsco1)cri te în Lezam 8 •
1.

2•

4•

roman ă,

S 1w 1~r11 . ·

4. D enn.r .
RT.C'.
rJ . Denn,J'.
H.I. C.
G. Dcn;1,r .
H .1.0 .
7. D en at.
R .l.C1.

8. D en ar.
H .l.C.
9. D cnnr.

R.l.('.

JO. D en ar.
Hi .l.C'.
11. Don ar.
H..I.O.
J2. Denn,J·.
li .I.O.
13. Denar.
H.I.C.
14. Derntr .
H.T.C.

Greu t . 3,28 g, Di a m. 17 111111
37, Horna,, A11ul 19-L (in v . 58J 2 )
Gnmt. 4,27 g, Dia,m. 17 mm
27, A, R.onrn,, Annl 194-. (iuv. 58J3)
Greu 1;. 2, 72 g, Din,m. 17 mm
4-D, Homa,, Anu l J94 - 19f). (inv. 5956)
Greut. 2, 92 g, Dia,m. 17 mm
36J, Homn,, Auul 19-± - 19.5. (in.v . 5814)
Greu t. 2, 72 g, Diam. 17 mm
63, A, H.oma,, Anul 195. (inv . 5809)
Grcut. 3,09 g, Diam. 17 mrn
!H, H.oma,, Anul 196. (inv . 5804)
Urcut. 2,76 g, Dia m . Hi mm
HJ, Horna, Amil J 96. (inv. 5802)
Cheut. 2,89 g, Diam. 17 mm
91, H.01rn-L, Anul 19(i. (inv . .'J803)
Greut. 3,06 g, Di rLJn . 18 mrn
78, a,, H.orn a , Anul J96 - J97. (inv . .'J808)
Greut. 3,04- g, Diam. 16 rum
10!1, Uom a, Anul 197. (inv. 580.'J )
Grcn1i. 3,31 g, Di n,m. 16 mm
99, Horn n,, Anul 197 . (inv . 5806)

"- Co111is ia a fo st c o111p11s ă din ; E le na l l cll'i ş te - dil'ec lor lu Mu:1:1:11I
j1 1dc\ca 11 (;orj, Otilia (3 hcr g he ş i P e t re (; hcr g hc - muzeog l'afi şi Ion
() l'idu11 , de la Cons iliul pop11l a r al co1111111 ci Burn!Jc~t. i -.Jiu.
7 • Nccu noseînd adresa , nu s-a pnt11 t lnn Jcg:ll'ura c11 cole cţionarul
p eni rn rce upc l':.tl'cn m on ed e lor.
8 • .Mul\.umi111 ş i pc necastă c:ilc tov. Oclnvi:rn l licsc11 , V ladimir Ili esct1,
r-:xpeclal11s Bujor, p l'ntrn s pl'iji1111l dat la d c l crmin a r cn mon e d el6r.
n. Prcsc 11l'l i"1l'i : Ani. = A nloni11ia11 ; G r c nt. = g rcul::ilc ; Diam. = di am e t r u ; F .n. = t:ir ă nn ; H . L< :. = „ Ronrnn Jmpe l'i a l Coin:i ge", Londra,
l!l4!l ; „ C. H. E.B.1\•1. " „Coi ns of th c Ho man E m pircin the Brilish lVh1 se nm ",
vol. V, Londo11 , l!l GO.

cd. I l I, Edi turn A ca d e mi c i H.S.n., Bucu -

Gr. Florescu, E. B ujOI' şi A. Ma troscnco, Săp iil11ril c de salllare ele la
ln „ Ma tcl'ialc şi cercetări a rheolo gice" , voi. l V, Hl 57, p. 103.
în :iceaslă porţiune, 111nlul es te foal'lc alll'upt ş i al'e o in ă lpm c, de

flc1rnbeş li - Ji11 ,
0•

Ureut. 2, 74 g:, :Oin,n1. 17 mm
11, b, Hiomn,, A11ul J93 - 194 sa u 195 (inv .
5 01)

Denm'
H.I.C'.

R1•pt.imi u~

„C ol'pus lnsel'iplio11 11111 Lat:innl'um" , 111 , 14A8 5, a.
G l'i gol'c Toci lcsen, ms . 51:'!3, p . 11 5 - 153, Bibliot.cc n A cndc111il·i

H.S.H.
"· D. Tu<IOI', Ollcnia
reş li, l!lCi8, p. 270.

Grcut. 3,27 g, Dia;m. 17 mm
251, Rorn::i,, F.n,. 9 (inv . G960)
Urcu t . - 2,8-± g, D ia,m. 1 8 mrn
J3 , B , Rom a , \.nul 1 J. (inv . G8 00)

la ochi ul de apt"\ al Jiului, pln:i la nivelul solului din eastr11, d e p es te
14 1'11.
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15. Denar.
R.I.U .
16. Denar.
R.I.O .
17. Denar.
R.I.C .
18. Denar.
R.I.C.
19. Denar.
R.I.
20 . Denar.
R.I.C.
21. Denar.
R.I.C .
22. Denar.
R.I.C.
23 . Denar.
R.I.C.

o· JJ ia m. 16 111 lll
Urcut. 2,97 ,.,,,
Anul
197. (inv. 5810)
86, Homa.,
o· Di a.m. 17 lll 11 l
Greut. 2,82 ,...,,
119, a Ronm, Anul 197 - 198. (iDV . 5807)
o· Dia.111. 20 mm
Greut. ' 3,06 >::>)
505, Laodiecia,, Anu l 198 - 202. (inv. G811)
DiiMll. 18 mrn
Greut. 3,15
176, Roma, A' nul 20]. (inv. !i819)
Greut. 2,92 o· Diam . 18 1nm
261, Rom;1, "''Anul 202 - 210. (in v. !i818)
Greut. 3,J.4 o· Diam. 19 mm
207, Rorrnt, ""'
Anul 207 . (in.v. 5816)
o· Dia.m . 18 mm
Greut. 2,70 ,...,,
216, Roma, A nul 208. (inv. G81G)
o· J)i;1n1. 19 mm
Greut. 3,13 ,...,,
228, Roma, Au ul 209. (inv. 5820)
Greu l;. 3,34 ,.,..o· ' Di~tn1. 19 nrm
228, Roma, \nul 209. (inv. 5817)

47 . Dem1r.
R.I.C.
J\11 a crin us

()'

Seplirniu · Scwm s (Iulia Homna )

24 . Denar.
R.I.C .
25. Denar.
R.I.C .
26 . Denar.
R.I.C.
27. Dena.r.
R.I.C.
2 Dena.r.
R.I.C.
29. Denar.
H .I.C.

Greut . 3 ,12 g, Dia,m. J 9 mm
M4, Honrn,, A nul 196 - 21J. (in v. G!HO)
Greut. 3,37 g:, Diam. 19 .r nrn
057, Roma, Anu l 196 - 211. (inv. G9-18)
Greut. 3,31 g, Diam. 19 111111
572, Roma., An ul 196-211. (i11Y . 593!))
Great. 3,00 g, Dii1m. 17 mm
544, R.oma,, Anu l 196 - 211 . (inv. :')!)38)
Greut. 3,11 p;, Dia,m . 19 rnm
576, Jfoma., Anu l 196 - 211. (inv. 5949)
Greut. 3,32 g, Dialll . 17 111n1
57G, Roma,, Anu l ·196 - 211. (inv. G937)

Scptimiu s Severns (-l-l1lia l'ia F(llix)

30. Dmrn,r.
R.I.C.

Greut. 2,6 ' g, J)i a,u1. 18 111n1
389, b, Ro 11rn, A nul 2Jl - 217 . (i1w. !i94G)

l:aracalla

Grcut. 3,05 g, Di a m . 18 mm
14-, Roma, Anul 217. (inv. :1823)

E la1Jabal
49. Ant.
R .I.O.
50 . Denar.
R.I .O.
:11. Dena.r.
H .I. C.
52. Denar.
R.I.C'.
:)3 . D e na.r.
R.I.C.
:14 . Dena,r.
R..I.U.
;iu . DemLr.
R.I.C.
56 . Dem1r.
R..1.0.
57 . Denar.
R.I.C.
:18. Denar.
RI.C.
G9. Den;1r.
R.I.C.
60. Denar.
R.I.C.
6 I.. J) emn-.
H .I.C:.
62 . D en ar.
R.I .C' .
63. Denal'.
R .I .C' .

OrPut. 6,10 g·, Di;-1111. 20, 5 rnm
1, H.oma, Anu l 218. (inv. 5799)
Grcut. l,95 g, Dia m. 19 mm
21, b, (3), Roma,, A nul 2Hl . (inv. 5782)
0-reut. 2 ,38 g, Di;1m. 19 mm
21, l>, (3), R.oma, A n u l 219. (irrv. 579 1)
Greut. 2,75 g;, Di;m1. 18 rn111
98, 2b, R.omn, F.<L. (inv. 578J)
Greu l;. 2,86 g, Dia,m. 18 mm
98, 21.>, Homa, F.a. (inv. 5792)
Great. 2, :16 g·, Di a m . J !) mm
106, :1b, Roma, F.<1. ( i nv . 5798)
Greut. 2,42 11:, Di;1111 . 18 mm
118, A, 3b, Roma,, F .a . (inv . 578.f-)
Greut. 2,!i9 g, Dia,111 . 18 mm
H6, f>b, H.oma, F.<1. (in v. 579"1-)
Greut. 2,89 g:, Diam. 19 mm
146, f>b, Ro 1rn-1, .F.a. (in v . 5797)
Greut. 2,86 g:, D iam. 18 mm
87, Gb, Roma, F.a. (inv. 5789)
Greul-. 3,33 g, Di;1m. 19 mm
87, b (G), Horw1, F.a. (in v. !i796)
Greu t. 2,84- g·, Diam. 19 mm
56, b, (5), Ho111a, F.<1. (in v. :1790)
Grent. 3,79 µ;, D ia,nt. lH 111111
78, b, (!) ), Roma,, Ji'.;1 . ( i nv. G787)
On'.u1'.. 3,21 g, D i;1n1. 19 n1m
1 :~9, <1 (1), Homn,, P.<L. (in v. :1781)
Greul. 2,97 11:, J)i n rn. 17 rn111
63, b (:i ), lfo 1n a, F .<L. (iu v. S79G)

64. De1mr.
H .I.C:.
6:1. Dena,r .
R..I.C.

Un·ut. 3,24 µ:, Di;1rn. 1 mm
268, l~o 1m1, Ami l 218 - 223. (i 11 v.
G1·pu1". 2,69 g, Dia,m. 20 m111
268, Roma, \nul 2 L ' - 223. (in v.

!i947)
G9L~4)

Elaf1ahal ( Iuli a Paula )

66. Denar.
H.I.C.

Greul·. 3,20, Diam. 19 111n1
216, Hom;1, Anul 2 19 - 220 . (in v. !i9GO)

J\Jexandl•1· St•\·t•rn s

67. Denar.
R.I.C.
68. nena.r.
R.I.C .
69. Denar.
R.l.C.
70 . D errnr.
R .I.C.
71. Denar.
RI.C.
72. Denar.
R.I.C.
73. Denar.
R.I.C.
74. Denar.
R.I.C.
75. Denar.
R.I.C .
76. Denar.
R.I.O .
77 . Denar.
R.I.C.
78. Denar.
R.I.C.
79. Denar.
R.I.C.

Car:walla (Plau Lilla)
Greut. 2,66 g, Diam. 18 mm
36[), a, Roma, Anu l 202 -205. (iuv. 5954)
Greut. 3,40 g, D iam. 18 mm
362, R.om~1, Anul 202-205 . (inv. 5953)

Gcla

46. Denar.
R.I.C.

4-8. Denar.
R.I.C.

maflahal (Iulia M :wsa )

31. Dena,1'.
Greut. 3,31 g, Dia,111. 18 nun
R. .l.(' .
30, a, R.oma, \nul 200. (inv. G783)
32. Demn-.
Greut . .3,JO g, Diam. J 9 rn111
R.I.U .
130, a, Honia,, A nul 20 1- 206 . (i n v. !5793 )
33 . Denar.
Greut;. 3,J-l. g, Diam. 18 111m
R.I.C.
13G, R.orm1, A nul 201 - 206 . (im·. G788)
34. Denar.
Greut. 3,16 g, Di a.m . 20 mtu
Cf.R.I.C. 71 - 72, Roma, An ul 203. (iu v. G786)
3G. Denar.
Greut. 2,90 g, Di <11n . 19 rnn1
R. .I. C.
224, R.omn, nu l 210 - 213 . (inv. 5779)
36. Denar.
Greut. 3,37 g, Di a m. 19 mm
R.l.C'.
222, R.oma, Anu l 210 - 213. (in v. G7 O)
37 . Dernu.
Greut. 3,40 g;, Dia.m. 18 mm
R..l.0.
246, R.orna,, Anul 214 .(inv. 577G)
38. Ant.
Greut. 5,39 11:, Diam. 23 mm
O.R.E.B.1VL 110, Homa, A nul 215. (inv. 5778)
39. Ant.
Grent. 4,91 o·, Di<11r1. 22 m1n
R.I .O.
289, f, Homa, A n u l 21[) . (inv. G776)
40. Ant.
Greut. 5,61 g, Di am . 23 mrn
R..l. U.
264, e, Ron1a, An ul 215 . (inv. G777)
41 . Denar.
Greut. 3,49 11:, Dian1. 18 mm
R.I .C.
2 , R.orna., F.a„ (inv. fî952)
42. Denm·.
GreuL 3,60 g, Dia,m. 17 mm
R. .I.C.
2, Roma., F .n„ (inv. 595!"i)
43. Dena.r.
Greut. 3,00 g, Diam. 17 nun
R.I.C.
4, Roma, F .îli. (inv. 5951)

44 . Dena.r.
R..I.O.
4G. Denair.
R.I.C .

Greut. 3 ,20 g-, Di;w 1. 19 rnn1
30, Honia., F.a„ (inv. 5821)

Greut. 2,86 o-, Diam. 18 mm
18, Roma, Anul 211-212 . (inv. 5822 )
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Grcut. 3,22 g, Din,m. 19 mm
11, c, R.01rni, nul 222 . (inv. G829)
Greut. 3,66 g:, Di a.111 . 20 mm
169, R.oma, Anu l 222 - 22
(inv.
Greut. 3,00 p:, Di;1111. 20 rnn1
160, d, Roma, A nul 222 - 228. (inv.
Greul;. 3,14 g, Dia,111. 19 111111
144, c, Ro1m1, A nul 222 - 228. (inv.
Grcut. 3,18 g, Diam. 18 llllll
19, e, R.oma., Anul 223 . (inv. fi 30)
Greut. 3,03, Diam . 18 mm
55, e, Roma, Anul 226 . (inv. :1828)
Greut. 3,G3 g, Dia.m. 21 1nm
74, e, R.orna, Anul 228. (inv. 5 35)
Greut. 2,43 g, D ia.m . 20 mm
188, b, R.oma, Anul 228 - 231. (inv.
Greut. 2,99 g, Diam. 20 mm
252, a, Roma, Anu l 231 - 23G. (inv.
Greut. 3,25 g, Dia.rn. 19 mm
238, d, R.om~1, Anul 231 -235 . (inv.
Greut. 2,28 g, Diam . 20 mm
238, d, Roma, An ul 231 - 235 (inv.
Greut. 3,03 g, D iam. 18 mm
275, d, R.oma, F.a. (inv. 5826)
Greut. 2,86 g, Diam. 19 mm
275, d, R.oma, F .a . (inv . 5824 )

!"i832)
!i825)
!i827)

G831)
G833 )
G834)
G957)

Al1•xa111l t' r Sc•vt•ru s ( Iulia l\.inrn m•a)
80. Dcrnu.

H. .I.C'.
81. Denar.

n.r.c.

82 . D e nar.
H1.l.C' .
83 . D ernu·.

R.I.C.
8-L nem1r.
H..I.0.

113. Anf'.

GrnuL. 2,20 g, Dia m. 21 mm
33r;, H.oma A.ou l pînă în 235 (inv . 5941)
Grcut. 2,75 g·, Diam. 20 mm
33!), Roma , Anul pînă î.n 235 . (inv. 5946)
Greut. 2,81 g, Diairn. ·1D mm
3:31, Roma,, Anu l 235 . (inv. 594·3)
Ureut. 3,13 g, Diam. 20 mm
343, H.oma, P.a. (inv. [)936)
Grent. 3,27 g, Dia,m. 20 mm
343, Roma,, F.a„ (inv. 5942)

1J4.
115.
116.
117.
118.
119.

l\'I a xim i 11 11s
5. Dena.r .

Rl.C.
6. Demn.
H .I.C'.
7. Dcn::tJ'.
R,.J.C'.
S-' . neuar.

RT.C' .
89. D enar.

R.I.C' .
90. Dcnm·.
R.I.C.
D1 . Denar.
R.J.( '.

Greul.. 3,64 g, Dia,111. 19 mm
7, A, H.01w1i, Anu l 235. (inv. 5837)
Gre ut . 2,5!) g, Dia m. 21 mm
12, (1), b, Homa,, Anul 235 - 236 . (inv. 534·1)
Greut. 2,GO g, Diam. 21 mm
18, A, (2), b , Roma, \nul 236 - 23 . (inv.

120.

:)839)

123.

121.
122.

Ureut'.. 3,0D g, Ui r1m. 20 111m
18-1, (2), IJ, Horn;1, A nul 236 - 238. (inv.
584·0 ).
Grcut. 2,10 g, Diau1. 20 mm
!5, (2), b, H.on1a,, F.a,. (inv. 5836)
Grcut. 3,2.3 g, Di;1tn. 20 mm
G, (2), b, lfoma, Ji'.;1. (inv. !)842)
Ul'cut. 2,73 g, D i;titn. 20 mm
4, (2), b, Ho 111<1, F.n,. (inv. !)838)

J 24·.

125.
126.
127 .
128.

UaJ hi m1 s
92. Denar.

RI.0.

Gnrnt. 3,23 g, Dia m. 22 mrn
7, (legend a 2), Horna, A nul 238, (inv. 5843)

129.
130.

f;ordian ffl
93. Ant.

94.
95 .
96 .
97.

H..I.l'.
Ant.
RJ.C'.
Ant.
R.l.('.
Ant.
R.I.C'.
AnL
R.I.C'.

D8. Ant.

R.I. \
D9 . Ant.
R .I. '
100 . .Ant;.
RI.C'.
101. Ant.
R.I.C.
102. Ant.
R.I. '.
103 . Ant.
R.I.C.
104. Ant.
R .I.C'.
105. Ant.
R.I.C.
106. Ant.
R.I.C'.
107 . Ant.
R.I. O.
108. A.nt.
R .I. O.
109. Ant.
R.I.C'.
110. Ant.
R.I.O.
111. Ant.
R.I.O.
112. Ant.
R.I.O.

131.

Ureut. 4,37 g, Di:tilll. 21 mm
2, Roma, A.nul 238 - 239. (inv. 5905)
Greut. 4,26 g, Di~1m. 20 mm
2, Ronm, An ul 238 - 239. (inv . 5910)
Greut. 4·,77 g, Dia m. 21 mm
2, Homa, Anul 238 - 239 (inv. 5897)
Greuf·. 4,18 g, Di;uTI. 21 rnrn
193, Roma,, Anul 238 - 239 . (inv. 5894 )
Greut. 4, 77 g·, Diam. 22 mm
1, Roma,, Anul 238 - 239. (inv. 5903)
Greut. 3,90 g, Diam. 22 rnm
1, Roma,, Anul 238 -239. (inv. 5911)
Greut. 3,87 g, Dia,m. 22 m
l, Roma, AJrnl 238-239. (inv. 5902)
Oreut. 4,39 g" Diam. 23 mrn
189, a, Antiohia, Anul 238 - 239. (inv. 5904)
Oreut. 5,25 g, Diam. 21 mm
189, a, Antiohia, Anul 238 - 239. (inv. 5900)
Greut. 4,41, Diam. 22 mm
189, a, Antiochia, Anul 238 -23 9. (inv. 589:))
GI"eut. 4,62 g, D.iatn . 22 mm
189, a, Antiochia, Anul 238 - 239. (inv. 5907)
Greut. 4,61 g, Diam. 21 mm
189, a, Antioch iai, A.nul 238-239. (inv. 5908)
Greut. 4,3 0 g, Diam. 21 mm
6, Rom~ti, \nul 238 - 239. (inv. 5896)
Greut. 4,27 g, Diam. 23 mm
5, Roma, A.nul 238-239. (inv. 5879)
Greu1;. 4,35 g, Diam. 22 mm
16, b, Ho ma, Anul 239 . (inv. 5906)
Greut. 4,33 g, Diam. 22 mm
20, b, Roma, Anul 239 . (inv. 5899 )
Greut. 4,56 g, Diam. 23 mm
20, b, Roma , Anul 239. (inv. 5891 )
Greut. 4 ,13 g, Diam. 22 mm
36, Roma, Anul 240 . (inv. 5881)
Greut. 3,50 g, Diam . 23 mm
36, Roma, Anul 240. (inv . 5893)
Greut. 3,53 g, Diam. 21 mm
36, Roma, Anul 240. (inv. 5886)

132.
133.
134.
13G.
136.
137.
138.

H .I.C.
Denal'.
R.I.C.
Denar.
R.J.C.
Ant.
R.T.C'.
An f.
H..l.('.
Ant.
R.I.C.
Ant.
H.I.C.
Ant.
H.I.C.
Ant.
R.I.C.
Denal'
R.I.C.
Dern1r.
R.I.C.
Dcm11'.
R.I.U.
Ant.
R.I.U.
Ant.
R..I. '.
Dcna.r.
R .I.C.
Denar.
R.I . .
Denar.
R.I.0.
Ant.
R.I.O.
Demn·.
R.I.O.
Ant.
Rf.
Ant.
R.I.C.
Ant.
R.I. C.
Ant.
R.I.0.
Ant.
R.I.C'.
Ant.
R.I.C.
Ant.

J~..r.u.
139. Ant.

R.I.O.
140. Ant.
R.I.C.
141. Ant.
R.I.O.
142. Ant.
R.I.C'.
143. Ant.
R.I.C'.
144. Ant.
R.I.C'.
145. Ant.
R.I.C.
146. Ant.
R.I.O.
147. Ant.
R.I.O.
148. Ant.
R.I.C'.
149. Ant.
R.I.O.
150. Ant.
R.I.O.
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Gn·ut. :1:,02 g, Dia,111. 23 mm
:39, B.oma, Anu l 24.0 . (inv. 5901)
Grcut. 2,G9 g, Jht 1n . 19 mm
81., R.0 1m1, Anu l 240 . (inv. 5912)
Orcut. 2,0 g, D iam . 20 mm
81., Jforn a, A.n ul 240. (iuv. 5928)
Greut. 4,86 g, Di n,ir1. 21 mm
37, b, B.orna, Anu l 240. ( inv . 5898 )
Greut. 3,49 g, Di~ti m. 22 mm
37, IJ, Ho1m1, Anul 240. (inv. 5888)
Greut. 3,82 g, Diam. 22 mm
34, R.oma, .Anul 240 . (inv. 5909)
Greut. 4,62 g, Diam. 21 mm
38, Horrm, Anul 240. (inv. 5892)
Grnut. 4·,89 g, Diam . 21 mm
6!), Homa, Anul 240. (inv. 5917)
Greu1;. 3,23 g, Diam. 23 mm
!J6, Roma, Anul 240. (inv. 584.9)
Ureut.. 3,23 g, Diam. 19 mm
129, A, Ho111;1, Anul 241. (inv . 5877)
Grcut. 3,36 g, Diam. 20 mm
129, A, Roma, Anul 241. (inv. 5926)
Greut. 3,08 g, Diam. 19 mm
J29, A, Homa, Anul 24.1.. (inv. 5845)
Greut. 3,71 g, Di~1m. 19 mm
127, Rom ~1 , Anul 241. (inv. 5846)
Grcut. 3,35 g, Diam. 18 mm
127, Roma, Anul 24·1. (inv. 5883)
Grcut. 2,84 g, D iam . 19 mm
130, Roma,, Anul 241. (inv. 5847)
Greut. 2,52 g, Diam . 21 mm
J30, Roma, Anul 241. (inv. 5921)
Greut. 3,07 g, Diam. 19 mm
130, Roma, Anul 241. (inv . 5878)
Greut. 4,62 g, Diam. 22 mm
84, Roma, Anul 241 - 243 . (inv. 5889 )
Greut. 2,86 g, Diam. 20 mm
112, Roma, AJrnl 241 - 243. (inv. 5844 )
Greut. 4,43 g, Diam. 21 mm
95, Roma, Anul 241 -243. (inv. 5855 )
Greut. 2,53 g, Diam. 20 mm
90, Roma, Anul 241 - 243 . (inv . 5848)
Greut. 4,29 g, Diam. 21 mm
95, Roma,, Anul 241 - 243 . (inv. 5916)
Gl'cut. 4,3 g, Diftm. 21 mm
95, Hormti, Anu l 241 - 243. (inv. 5932)
Greut;. 4,0:) g, Diam. 22 mm
95, Romn, A.nul 241 - 243 . (inv. 5919)
Greut. 5,29 g, Diam. 23 mm
Homa, Anul 241 - 243 . (inv. 5918)
Greut. 4·,02 g, Diaim . 23 mm
95, Ro 1rn1, Anul 241 - 243. (inv. 5933)
Greut. 3,91 g, Diam . 22 rrun
95, Roma, Anul 241 - 243 . (inv. 5864)
Greu1;. 3,94 g, Di~1rn. 22 mm
86, Roma, Anul 241 - 242. (inv . 5875 )
Greut. 3,29 g·, Diam. 21 mm
86, Roma,, Anul Ul - 242 . (inv. 5890)
Greut. 2,80 g, Diam. 20 mm
86, Roma, Anul 241. -242. (inv. 5915 )
Greut. 3,44 g, Dii:tm. 20 mm
87, Roma, Anul 241 - 243 . (inv. 5876)
Grcut. 3,02 g, Diam. 21 mm
87, Roma, AnuJ 241 - 24·3 . (inv. 5914)
Grcut. 3,41 g, Diarn. 20 mm
87, Roma, Anu l 241 - 243 . (inv. 5913)
Grcut. 3, 77 g, Diam. 23 mm
92, Horna, Anul 241 - 243 . (inv. 5929)
Greut. 4,77 g, Diam. 21 mm
92, Roma, Anul 241 - 243. (inv. 5851 )
Greut. 3,46 g, Diam . 25 mm
92, Roma, Anul 241 - 243 . (inv. 5863)
Greut. 4.,12 g, Diam. 22 mm
87, Roma, Anul 241 - 243. (inv. 5870)
Greut. 5,28 g, Diam. 21 mm
D2, Roma, Anul 241-243. (inv. 5922 )

1

2

l : ig. I . l lu 111l>L· ş li -. Ji11 , pl a 11111 cns lrului r o 111 t111 (cl11p D Toci l csc 11 l'o l o11ic) X = lo c t1 I !ll's copL· 1·irii
l L'W lll'll)lli
l : i g. 2. !\ l a l ul alJrllpl rli1 1 <lrl'plu l
cus lrului cll
lo cul dl'scopl'l'ir i i
I czn u 1·11 I u i i ll ([ic a l
<l t· si'q.( L':I Lii
( l „olo \ ':isil L' l!:irllll ).
l : i g. :1. I ·I. 1: ilHll l' lip- a11 co ri't l ' i g. I. I ac cu rl' sorl : '1 - :l lm\ lihi: ·l l ii n(i ş or ( Dt·sL'll ,\11 ge l a
C iocilll'U ).
J.' i g. fi . l311111h q li - .li11 . I li sln g ra lllll Cll V:ll'ia(i:1 g 1-e t1l i'l\ ii dL'llUl'ilor
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C.IUCJTÂ(if

~C/Yl4'll{OR.

.,-, Îl'fPĂftAŢi

Orcu l;. t"i,U p;, Diam. 2 l mm
92, Homa, A nul 241 - 243. (inv . 5866)
Ore u t . 3,70 g, Di a m. 2 l nun
84, Ho m a, A nul 24-1 - 243. (iuv. 5887)
Clreut. :3,07 p;, Di:-Lut. 22 mm
B.I.C. 8.:J, Ho m a, A nul 241 - 24:3 . (inv . !1882)
A nt·.
GreuL 4 ,18 p:, Di;un. 22 mm
1{.J.('. 8-!-, J{oma, An ul 2-H - 243 . (inv . 1)862 )
A 11t..
Urcu t . 4,37 p:, Dia,m . 21 mm
B .I.C. 8-1-, R.o rrm, A nul 2-J.l - 2-1-3 . (inY. fi930)
\ nt .
Greut. 3 ,0LL µ:, Di a ru . 20 rru n
R.I.C. K!i, Hom a., A nul 241 - 243. (inv. G884)
A nl;.
(;re ut. :3,(i6 g, Di<Llll. 21 111111
R.I.C. s;~ , Ho m n, A nul 2-1-1 - 24:3. (in v. !i8Fi4)
.A n t .
Clre ut. -l-,{:iG p:, Di am. 21 ru m
H .l. C'. 83, Horna, A nul 2-J.l - 243 . (im-. !1852)
A n t.
Ure ut . -1-,8!1 g·, Dia.m. 2-1- 111111
RT.C' . 80, Bo rna , A nul 24 1 - 243 . (inv. G868)
A 11 t .
Greut.. :{ ,80 g·, Di<Llll. 2 1 Jlllll
l~,_ J.l'.
206, b, Holll <L, .A nul , 242 - 2-1 -L ( irw. f"î8G H)
A 11 t..
Orc ul. 3,;"38 p:, l>i a m. 22 111m
H.I.C'. '.no, e, Ho 111a, A nul 242 - 24-1-. (in v. !) 'GG)
A nt
Oreut;. -1-,76 µ:, Dia 111. 23 m 1n
H.I. C'. 2Hi, Horna, .A nul 242 - 244. ( in\". GU23)
A 11 t.
Greut. -!-,29 g, Di a rn . 22 Jll
.H.I.C '. 2 1.3, Hum a, A uul 2-l-2 - 24LJ. . (inv. !1859)
\11t·„
On"ut·. G, 01 g, Di<·Llfl. 2:3 innt
B. . l. C' . 2Hi, e, Ho111 a, .A nnl 2{2 - 24,-L ( in v . .'i88G)
\n r„
Urnu t . -1,,:{2 g·, Di<Ltn. 2-L rnm
H.T.( '.
14-8, Horna, A nul 2-1-3 - 244 . ( in v. G GO)
A nt .
Gre u t. 2,4 l g, J)i:-Lm. 2;{ 111111
H,.J. C'.
148, Hom a, A nul 2-1 :3 - 244. (i. m ·. r; 72)
A nt.
G r e ul-. 4,47 g, Diam. 22 mm
:R. T.C.
lA-8, Hom<1, .A nul 243 - 244. ( in v . f)873)
Ant.
Grc-ut-. 4,85 g, J>i a 111. 23 mm
l ~ . J. ('.
148, Romn. , A nu l 24·3 - 2±4 . (i n v . .'i920)
A n1•.
Greut;. 2,74 g·, Dia,m . 2 1. , G Hllll
H.l .C'. 148, Rionm, An ul 24-:J - 2-1--l-. (in v . !i871)
\nt,.
Greut . :3,83 p;, Di rL111. 2 l 111m
IU .('. 154, lfotu.'L, }\ nul 2-1-3 - 244. ( in v . G8(i9)
Aut. Ul'eut. 4, 12 g, Di ;L lll. 2:3 rn 1n
H.I.('. l f3-I-, Hotn<L, A nul 243 - 2-b4. (inv . G925)
A nt .
Gn· u t. -L,8-b p;, Di<.Llll. 22 rnm
R .I. C'. 154, Ho11 m, \nul 243 - 244-. (iuv . :) 86 1 )
Ant;.
Greu t·,_ 4,3 0 g, D ia m. 21 mm
R I. C. 145, Horn<L, A nul 24-3 - 244. (in v . G874)
A n t.
Ureu t . -1-,02 g, ni ~L nt. 20 llllll
R.I.C . Ll:5, Horn<L, A nu l 243 - 244 . ( inv . G867)
Ant .
Ureu t;. 4,33 g, Di a m . 21 mm
R. T. O. 14-G, Roma, Auul 243 - 244. (inv . fî8 60)
A n ti.
Greut. 4,60 g , D in,rn„ 23 mm
H.l.(1. 14G, Homa, A mLl 243 - 244 (inv. 5924 )
A nt .
Greu !;. 4,23 g, Diam . 23 mm
R.I .C. 151, Borna., Anul, 243-244, (inv . G853 )
A nt .
Grcut. 4,2G g, Dia m. 22 mm
RI .C. 142, Hornu, Anul 24-3 - 244. (inv . 5931)
An t .
Grcut. 4, 14 g, Diam. 22 mm
R.I.C. 140, noma, Anul 243-244 . (inv . 58G7)
Aut .
Greut. 3,48 g , D ian1. 22 mm
R.I.C. 144, b, nonm, Anul 243 - 244 . (i.nv. 5927 )
Ant.
Grcu t . G,1 2 g, D i<.1rn . 20 mm
RI.C . 210, Roma, F .a . (inv . G86G )
Ant.
Grcut. 3,0G g, Diam. 22 mm
R. I. C. 19, b, noma, F. a . (inv . G880)

lGl. A n t .
RI. C.
1r:i2. A nt .
R.I.C.
153 . .A nt .
lu-J..
15fi.
156.
157.
158 .
159.
160.
161.

rn2 .
163.
164.
16ti.
166.
167 .
1 68.
169 .
170.
171.
172.
173.
174.
175.
17fi .
177 .
178 .
179.
180.
181.
182.

H . POUOJ\HE

1 . flhult1 lip :111(·01·:'1 ( inv. 596[) )
<fr ent<Ltea t;'.3 ,81 p:
J1u11g·imea acului -b/î cm; Ltwg imea r esortului 8p i..ra l ă
fî,6 cn1. J~ip:se:;;te eÎl'lig ul p e nt.ri1 <Lgăţa, t L ă n\• i ~oru l.
Fig. :~. 1.

2. J<ibulcl ti11 a1worr1 (irw. !i!J62)
Greu t;i~tea 78,46 g .
Lungir,n ea <Le ului (fr<Lglllcut;) 2,:> em; Ltmgirucn. resortu lui R:p i ra l ă 7 ,3 cm; eHtie rript î.n do nă . Di_n ~LC :-;c păs 1•reazrL doar j umătatea diru;pr e 1·eKort. L i p:cştc cap ul
cuiu lui ş i cîrlig ul pentru a,µ;ă t a t- l ă n ţ i ~orn l. F i 0 '. 3 .2.

:). J<'i1111lil , liJ• :m<·or:I (i11 v. G963)

Gre utatea 81,9.J- g .
r. 1rng: i 111 ca, aculu i fi,G L'lrl ; lun g illl('<t l'CSOl'LU Lui spil'a,l ă
6,6 e nt. Lip seştt' o prne m i nenţă circu l ară mi că c u ju111 ă
ta1,e d in brn, ţ, ul ht cr a,L pe care ern, f ixn.t. l<'ig. 3.3 .
"L Fihulii IÎJI mworii ( inv . 5964)
UrcukLtmt 70,63; ]_; unginr ea re80rtu lu i. :-;p intlfL 3 c nr ,
d conrecc l ip ReNc jurn:Lta,Le di_n acesta ş i ::teul. ..F'ig . 3 .4.
G. ll<•sorl, -

-

( inY . G969)

6. Uril!arii (in v . 5967)
Greu tatmL 1 ,~ ,87 g·; hrng irn c<L 1:3,3 c rn . ; gros in1 e<t
0,4- cm . Fig. .J. .2.

7. Jfrtqar:I (im·. 5968)
Greu t·.aten, 15,07 g; lungimea 1.J.,7 cm; gro :-;irn ea 0,3 cm.
Huptă în dou ă, <tproape <l e h j um ătate . F ig. 4 .3 .

8.

liin!i ş or

( inv . G966)

Gre u tatea, 21 ,19 g; luugirnea 25,6 c m ; gr o: ir11ea 0,5 cm.
Fig. 4.4.
F;Lcînd un studiu a:mpr a monedelor fliJ1 Leza ur , con6°L acesta este com pu s din monede em ise de mai
mu lţ i împăraţi ; cea mai t impu rie este din Yl'cmmt lui
Oommocli1s (176 - 192 e .n . ), iar cea mai tî.rz ie de l a Jhl'ip
Arabul (244-249 e .n.) .
Din tabelul nr. 1 (car e ::;c r efcr lL la rnpm·t i ţ i a monedelor
p e împăraţ i )r ezultă că cele m a i puţine monede Leza uriz ate
sînt din t impu l împ ăr aţilor : A llJinus, ]iacr'iniis ş i Balbiniis
- cîte o bucată ; Oommodus, Geta - cîtc <l o n ;~ bucăţi
ş i JPU,1:p A rabu l - trei buc~Lţ i.
Cele mai multe monede tezamizate sînt din timpul
împruaţ ilor: Septimius Sevm·u.s - 27 d e bucăţi şi Gordian
I II - 90 bucăţi.
F a ptul că cele mai m ulte monede s înt de la Oordi~n
III se explică prin aceea că în această perioadă, probabil,
a avu t loc , în majoritate, tez~turiz::i.rea .
Numărul mic de monede din vremea lui F ilip A r abul
se da torează evenimentelor politice t ulburi din Dacia,
care a u condiţ i onat oprirea bmscă ~t tezau riz ă rii .
Da,că ne r eferim l a cel e dou ă nominahu 'i - d enari ş i
antoninieni - existente în teza ur, se consLaLă prezen(;a
predominantă a d enarilor (97 buc~Lţi din t ota lul de 1 81)
monede).
statăm

Greut. 4,25 g. Dia,m . 23 mm
40, Ro m a , P .a . (in v. 5935)
Greut. 3,98 g, Diam. 23 mm
49, b, noma, :B .n.. (inv . 5934 )

l"iJi p J\ralrn 1 ( Ota cila )
185 . Ant .
R.I.C.

fip i 1·a l ă

Grcutn,te<L 4, 91 g ; lun g imen, n,cului ,1,2 cnr ; lun gimea,
reRortuhr i ::;p i m l ă (frn.grnc-nt.) 1 ,8 crn . F ig. 4.1.

Filip J\ralml

183 . Ant.
R.I.C.
184 . .A.nt.
R.I.C.

ne cu

Grcut. 3 ,36 g, Dia,m. 24 mm
120, b, Roma , Anul 244 - 249. (in v. 5961 )
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TABELUL nr . 1
Rcp a rliţin num c r.i că

Nr.
crt.

I

a mon edelo r p c

N um ele
i1npărntult1i

I

lmptiraţi ş i

An ii ele
domnie

I Anii
claL<1 rii
m on ede lor
'.18 1
10:3 - 1 !1 4
Scl ll 1\)5
104 - 200
19G - 211
211 - 217
200 - 2 15
202 - 205
211 - 2 12
2 17
218 - 219
218 - 223
210 - 220
222 - 2:!5
2:35
205 - 238
238

1.
2.

Co mmod u s
A lbinus

17G - l!J2
HJ3 - l!J7

3.

Seplim ius Severu s
Iu li a Domna
Julia P ia F eli x
Caracalla
l'lau lilla
Cela
llfacrin us
.t.'la17aba l
1 ulia llfaesa
1 ulia Pa11 la
A lexander Se ver11 s
Juli a Mwna ea
Maxi min11 s
Balbinu s
Gordian fi/
Filip A rabul
O/ac ila

193-2 1 l

4.
5.
G.
7.
8.
!J.
10.
11.
12.

meml> rii fn111ili ci

198 - 217
20!l - 212
217 - 218
218 - 222
222 - 235
2:'!5 - 238
238
238 - 244
244-24\l

!N um ă rul
Lo la! ni
lor

2
1
20
G
1

rn

2
2
l

15
2
1
13
5
7
1

2~!8 -244

\JO

F .a .
244·- 24!)

2
l

Dintre aceştia., denarul cu greutatea cea mai marc a
fost emis în VTemea lui Sep tin1ii'/,t8 Sevems (4,27 g) în anul
194 (m . 5) iar cel cu gr eu tatea cca mai mică., în vl'emea,
Jui EJa.ga.baJ (1,95 g) în anul 219 (m. 50).
TABEL UL nr . 2
Nr.
crl.

1.
2.
3.

4.
f) .

6.
7.
8.
!J.
10.
J 1.
12.

N um ele
I

impiiraţ il o r

Commodu s
A lbinu s
Seplim iu s Seueru s
Caracalla
Cela
Macr inu s
Elagabal
A lexander Se1Jeru s
Jllfaxim i1111s
Balb inu s
Gordian III
Fi lip Arabul

I Homa I An tio hia ILaodiceia \

2
1
2G
15
2
1
18
18
7
1
85
3

-

m:~~~te

-

2

1

-

l

5

-

-

-

27
15
2
1
18
18
7
1
90
3

fi

1

18 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-TOTAL

17!)

Di s lrilmţia mon etlelo1· pc moneliil'ii . De a.semenea, p e
greutăţilor , variaţia cea mai mare în timpul aceluiaş i împărat a avut-o denarul în vremea lui Elagabal

sca l'a

de la 1,95 g la 3, 79 o· (fig. 5).
Pl'ivind histograma (fig.6 ) cu variaţia greutăţ; ii anto ninianului, r ezultă că antoninianul cu greutatea cea mai
mar e a fo ·t emis în vremea lui Elagabal -de 6,10 g (nr. 49) ,
iar cu greu t atea cea mai mică în vremea lui Gordian III
(2,41 g), în anii 243-244 (n. 166).
· Oca mai marc variaţie a greut:1ţii a avut-o anton inia,nu l în timpul lui Gol'dian III, cîrnl de fapt întîlnim ş i
cel mai mare n umă.r de monede emise (vezi fig. 6). Din
90 monede existente în tezaur 81 sînt antoninieni .
Asemenea diferenţe de greutate au fost întîlnite şi la
alte tezaure monetare romane ; aceasta se d ator eşte fi e
uzmii pieselor, fie cîntăririi deficitare din acea perio adă 10 ,
f ie ştanţării sau poate chiar datol'ită intenţiei unor împă 
raţi de a economisi metal 11 •
De o admirabilă exec uţ;ie tehn ică sînt şi oh iccttile de
podoahă, uescoperite împreună cu monedele.
Cum cele patru f ibule, tip anco1·ii, sînt cunoscute ca
formă, nu vom mai in s işta descriindu-le ci vom face do'.1r
unele preciză.ri de ordin general.
Astfel, la toate fibulele, indifer ent de măr i me, pe porţ;iun ea dintre îndoiturn de la umăr şi proeminenţa terminal ă a corpu lui se m ai observă încă urmele unor lipituri,

ceea, cc ne face s ~t cl'edem cr1 pe toat:l. accasL<"1 imprafaţ~t
a fost lipi t nn alt meta.I . au pietre sem ipr eţ;io asc 1 2 , cu rol
ornament~1 l (fig. 3), dar car e au fost desprinse de pe fibul e
eu mult în a inte ca acestea ă fie în gropate.
În ceea ce p t'iveş tc starea de conservare, ea este în
general bun::\., m et alu l fii.Ild bine conser vat . Mai des întîln ite ·înt s itu a ţ;iile cînd accesorii ale fibul ei se păstr caz[t
f ie fragmentar, fie lipsesc în t otalitate (v. catalog).
F aptul ci'.'1unele din ele s-au păs trat în tezaur incomplete
ş i deci nu mai puteau fi folosite, ne conduce la idee~t că
erau păstrate p ecial ş i că au fo t transmise împr eună cu
tezaurnl mon etar de 1 ~1 o gen eraţ ie la alta, numai pentm
v~1loarea m etalul u i preţi o s 13 .
Ca. rtrie de ră spîndire, f ibula tip a ncoră a fo st de coperi tă aproape în întreaga Dac ie, c~u·c de fapt a fo st ş i centrul de iradiere spr e Bulgaria, Serbia , Ungaria, pină în
Bosnia ş i Herţegov ina 14 şi cronologic se î nc~1drează între
150 - 2GO e.n . 15 .
Oele două l.Jrii!:lri ·înt lucmte din sîrmă de argint în
secţ iune aproap e rotundă ş i cu cap etele u şor t urtite ; nu
au ornamente. N ici una din ele, datorită intervenţiilor
făcn te îna inte ca. teza.mul · ă intre în posesia muzeuJui,
1111- ş i ma i pă strează forma c irculară p e car e ini ţ ial a av ut -o.
· Brăţări asemănătoar e au mai fost descoperite şi în
cimi t irul de la Soporu de Cîmpie 16 .;i pot fi con iderate
<le aceeaşi vîrstă cu fibu lele.
L:ln!. i ş or ul , ca ş i celela lte piese de podoabă din tezau r,
se impune prin tehnica de execuţie şi face p~1rte din categoria lanţ urilor ornamentale, f iind c onfecţiom1t flexibil
„din verigi ma i m ici încopc iate" 17 . Se păstrează fragmenta i·
lipsindu-i a mbele c~tp etc. Lan ţmi a semănătoar e au ma i
fo st ele cop cri te la B istri ţa, B ălăneşt i (jud. Olt) , Seica
.!V[ică, Ghelni ţa , Cioaca (Săli şte), Coada Malului 18 • E ste
mai vechi decît celelalte podoab e ~ i poate fi atribui t
p eri oadei Recolelor I î.e.n . - I e.n. rn .
D e~ i tezaurul monetar eRLe în tota,litate de epocă
roma nă. , podoa.b ele ::;îll t sigur <le factu ră, ş i t.nut i ţi e getodac ică..
În ceea ce priveşte tezaul'ul monetar, cu toa.tc că c::;te
incomplet, credem că ultimile monede depu se (în tezaur)
a u fost de la l N l ip Arcibiil, deoarece ş i cu oc~1zia să.pături
lor a rheologice an terioare în ca;·tru, Grigore Tocilescu
pr ec izea z ă că ult ima moneclă d e.-cop el'ită a apa1·ţ, inu t lui
P ·i lip A rabitl 20 •
Data îngl'opării tezaurului eRte gre11 de stabilit cu exactitate, dar , avînd în vedere că ultimile monede sînt de la
.Li1 ·iz.ip A rabiil şi r esp ectiv Otac'ila, cr edem că îngropa rea
s-a făcut în jm·ul a.nulu i 249 ş i se leagă de gravele evenim ente provocate de criza po lit i că, ş i m ili tal'ă de la ju mă
tatea secolu.lui al III-Jca e.n . cît ş i de atacuril e carpilol'
care se fac tot m~ti de::; s imţ, itc în Dacia, începînd cu ~mul
24fi

21

•

10 • D. Prolnsc ş i
I. lJ . C ri şa n , 'J'e:aurnl de mon ede imp er ia le de ia
Taga (jud. Cluj ). în „ Sluclii ş i ce r cetă ri el e num isma ti că " , vo i. LV, l!JG8,
p. J GG.
11 . Co ns Lan tin P reda, T e:a11r11l mon elar de la Bârca (jud. JJolj) ş i un ele
pro blem e privi11cl alacurile ca rpilor din anii 21.2 ş i 245 în JJac ia roman ă ,
in „S t ud ii şi cereeH1 ri ele nu111i s 111 nli c:i", vo i. J V, 1!JG8, p. 18G.
n. Dor in Popescu, T eza ure de a ry inl dacice ( 7) h1 „B uletinul Monum enlelor lslo ri ce" , XL, nr. 4 , 1971 , p . 25.
i a. Oc lav ia n l „locn, Co11lribu{ii la curwaşl erea leza urelor de a r17i11l da cice,
le:aurul de la Slirăcscl11 .~i Ş e i ca M ic ă, E d. Acad., Buc ur e şti , 1!J5G, p. 34 .
14 • O. B erciu , A rheologia preistoricii a Olleni ei, l n „ Ar hi ve le Olleni ci" ,
:i nul XV III , nr. 104 - lUG, iuli e - decembri e, HJ3!J, p. :nfi.
15 . ibid em, v ezi ş i D. J rota se, l'roblema co nli11uil ă fii în JJacia în lumina
urheolog iei şi 11u111ism alicii , Ed . Aca d. R . S.R., B u c u reş ti , l!JG G, p . 57,
fi g. 11/8 (A na logic la Sopor u de Ci1n pic care dalcaz:i d in sec. J l - li [ c. n .).
i o. D. Prolnsc, op. cil „ fi g . 2'1/18, 19.
17 . Dorin Popescu, op. cil„ p. 31 ş i ur m.
18 . Jcl cm, p . 30 - 31. Cn analo gic, vez i ş i Te:a11 rul de la Vedea, jude/ul
li/ou, după „Trcso rs Daccs en ar gcnL des col cctions de L ' Aca clc111i c d e la
H cpu bliqu c Socia liste Ro ~11n a ni e", in ln vcn la ri a Accbaeo log ica, Ro um a ni e
fascicola 5, Ed. Academ ici R.P.H. Buc ur e~ li . 19Gl , H. 21 b.
i o. Muze ul Naţ iona l Belgrad, Muzeul de isto ri e a l Tru nsil va ni ei, Cluj
Ilirii ~ i Dac ii , Cluj - Bucur eşt i , 1972, PI. XXXIV, D. 188, p. 180.
!o. Gri gore Tocil escu, op. c.i/ „ p . 120.
21 • Vez i Cons l nnl in P redn , op. cil „p. 193; B ucur M.i lren, A. Ri\cl ulescu,
Un tezaur monetar de la Fili p A rab ul în 1Jobro9ea, in „ Po ntica" , VIU.
1Q75, p. H 8.
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CET ĂTILE ROMANE DE LA ENISALA. STUDIU AEROFOTOGRAFIC
'

AL.

S.

ŞTEFAN

o. Înt r e a~ezările a nt ice uil <Llie uin D ol>rngea - vizate
în m od p rioritar d e p rogrnmul <le cel'cctări de topografie
ant ică .;i p rn:-;p ccţ iu n i aer ofotografice p e car e-l întreprindem 1 - :-;c nu mără ş i ob iectivele roma ne <le~ la Eni:-;ala,
locali tate cun o ·c u tă pî nă ac um în literatura istorică da.Lor ită, î n primul rînd , excop ţ, ionalului mon umen t d e arhi tcct lll'ă medievală, n um it în ep oca mo dernă CetatefL :S:emclea, şi, ma i r ecent, datorită imp or tantelor descoperiri
de a rheologic get ică de lrL Valea Net ului ~ ş i geto-romană
de la Lută rie 3,
Chiar înt1·e cc rcetă Lo ri i <LD t ich i tă F ior cl ol>rngeno pu ţi n i
ştiau pî nă de c urînd că la n uma i cîtcva : ute d e metr i
la norrl -ve::;t de cetatea medieval ă KC află a lte d o u ă cetăţ i
de epocă romană , în ciuda faptului că p rima lor identif iear e :-;-a p rod u:-; încă d o la f in ele Kecolului t rec ut ~ i c[Lr eferiri c u totul a luzi ve <L u ma i a.pă ru t, la ră:-;·t i mpm·i n rn ri,
în li terc:Ltura, de sp ecialitate.
0.1. DetectarL'a ol>iC'ctivclor în di::;CH1,ie e tlaLomt[L tot
c~nnp<.miil o r de r ecunoal'!ter e efectnate' sul> îndruma l'ea
lui Ur. G . T ocile:-;cu d e către l.' . Polonic, care a cercetat
zona Enisala îu noiembrie 1897 ~ i in april ie 1898. Ancheta
sa, obi ~nu i (,ă p rintre ::;ăten i ~ i cer ceta rea dir ectă a. locuril or
a.u du ::; la tum ătoar cle descopel'iri :
[L . În pu nctu l 11umit „.Pe~tc ra" : „ln partea lle vest,
·în marginea satuln·1:, p e o lim/Jă de deal -îna·intată în lacul
Razelrn, se află o cetate rornană cn forma pătrată ; are mări
mea 200 : 300 (pa~ i n .n.) ; şanţiil cetăţ'â se ciino aşte în pcirtea lle est \9'i sucl f oarte bine ; în celelalte pi"irţi lagăr1,il este
postat pe mal•ul natiiral al llealiilw1:. Z idiil ·înconj urător
este constniit dhi P 'Îatră briită C'ti varş·i are o gros ime de 1- 1,5
m . 1n intor iornl cetă,t,1:i se văcl oonstriwţ·iiinoi de p ·i atră ,
clar cea mwi ·1na'/'1{ parte a a<HJStor z iclwr'i a, fos t scoasă de loC'l.â tori . .. " 4 .
b. Î n p unctul „Pala nea" „ M a·i sp re răsăr·it do aceastâ
cetate ( P e~tera n . n . ), la capiil V'i·i:lor p re răsăn:t , ap roap e
'În 'm ij loo ·î ntre arnbele cetă,t'i (cetatea Pe~tera ş i cet~•tea,
medievală n.n.) , se află o cetăţu-ie m·ică . .. , ea măsoa~·ă pe
val 24 :28 ;11 este inconjiirată m,i şanţ , care are încă adîncfrnea
de 1/2 m ; - în m ·ij loc•iil acestwi ·· m ic castel se află rwine
de zidă'f"i'1: ; d'iipă m.ărvmea lwi se p oate z'ice . că ci f ost n wma·i
i1.n pichet de pa.ză, întăr·i t cii şanţ ş,i val" 5 •

c. Iât int ra l'ea din lac ul H,i;tzdm în la.eul Ba badag :
pestr1 A.zer1.il B abaclag eh< la Sarich:iO'Î lei Em:sala. L a . .. Sm·foh'io·1: se gâ.se.~te iin dig do picitră care merge
pr'in stiifărvile gh:ioliil•u·1: Babadag an dfrecţfo ele la nord
spre siid; el se c•tinoaşte pe o ·î ntinclere de 200 rn de la malul
Barichio,1: către s1.id . l 1n, mal oste 7 m la.t ş-1: O,4 m r·id'icat
deas'iipra ltpm:, ş·1: oonstrwit din bloci1:n: ma.ri ele pfritră ; el
este păstrat n·wma'i a,proripe ele mal şi ser·veli focă pe 50 m
lung1"me ca trecătoare iiscată de Wnlle apoi se trece lacul cii
bcirca . Acwrn 20 de awi ll·ig1,1,l se cwnoaştea pînă la mal1,i,l do
la Enisala„ Orecl oă l<i maliil ile la En'isala a f ost un po d
ca să se scwrgâ. apa clin lacul Babadlig în lacul Razelm. La
Enisala pe 'rnal 'În dreptul acestm: d·i g se află m'ic1,il castel
P alanca, 30 m 'În il-iametn.t , care desigiir servea pentr•ii apă
rarea. p odiilui. Asemenea. se găseşte şi pe maliil ele nord o
rid,icătură de 1/2 m înciltă p e care a trebuit să fie iin asemenea f ort clar care astăz·i este distrns" 6 •
d. În vatra •atului Ri la vest de el: - u rmele unei
aşezări civile r oman e (1u oned e etc la Augu stu s, T ra ia n,
Corntantin, cărăm izi , cem mică ) 7 •
e. Î n in:ula Grădiştea : „ . . . ma·i ales în partea ele siid
so g ăsesc itnne de locii'in;te veclâ , pămînt ars, c'io biin: de oale
pre·istorice" 8 .
Info rmaţiile transcrise ma i su K erau completate de
localiza r ea pu nctelor pe hărţil e la 1 :50.000 ş i de cîte o
schiţă apr oximat ivă pen t ru fort i f icaţ iile d e fa Peştera 9
,;i Palanca 10 (fig. 1 .; i 2) .
0. 2. Întreagă acea · tă <loc umenta~ i c consemnată de
către P. P olonic - .·uf icient de con::;i stentă p entru o pr i mă
recunoaşter e - a rămas pină a zi inedită . G r·. G. ~Coc i
lescu a amintit doar descop eririle în două dăr i de seamă
asu pra p rogr eselor invest igaţiilor d e t opografie ant i că in
Dobr ogea , prezentate în şedinţe p ublice a le Aca demiei
R omâne 11 . Singm a menţiune apărută în lucrările sale ::;c
reduce la includer ea p u nctului p e ha rta descop eririlor
romane din Dobr ogea, p e car e la E nisala e. te indicată
" 1.'recăt oarea

6 • Idem, R a p ort as u pra ce rcelcirilor din Do brogea î11ce p înd de ta z,:zernl
JJa badag p e marginea Lawlui Jl azelm spre n ord, 2 1 aprilie 181J8 , Arhiva
Gr. G. Tocilescu, m ss. 5 132, f. 94.
7 • R aporl ... 1807, f. 41; id em, 1 mss. 7, Ca iet '1, f. 3J .
ij.
Id em , 1 mss. 7, Ca ie t 11, f. 1 ; id em, Raport. . . 1898, f. 94.
0 . Arhiva P . Po loni c, B ibli ot eca Aca demi ci R.S .R„ I v a ri a, f. 160/8.
10 . Ibidem, f. 161 /9.
11. Ciorn e le r ez um a ti ve a le co muni că ril o r se p ăs tr ează l n a ceeaş i a rhiv ă:
No i cercet ări a supra topografiei antice a D obrogei, 5 iunie 1898, m ss. 5132,
f. 89 ( .. . „ e) castelul rom an Peş t e ra din p artea de vest a salului I enisa/a,
siluat p e o limbă de deal înaintai în lacLZl Ra zelm şi servind dr epl cap de
poci al ptrn/ii peste R azelm; f) l elalea Palanca, la r ăsâ ril de castelul Peşt e 
ra , cu numeroase urme de l oc uinţe antice.' '); T opografia a nti că a Dobrogei .
Urmare. II. De la M âcin p î n ă la Ostrov, 4 decembri e 1898 , mss. 5 139,
(. 188 ( „Cercetăril e noastre constat ă aici 10 a şeză mint e ş i c e t ăţi : ... 3) In sula
G r lldi ş l e a, 4) Cela/ea E ni sa/a cu cele dou ă castele din v ec in ătate (Peşt e ra şi.
Palanca ) ş i cLl p odul de piatră p este ezerul Babadag la S arichioi" .)

1 . Cf. Al. S. Ş t e fan , Cela/ea ro m a n ă de la . S lava Ru să (U bida ?). Cercelcirile aero/(J logra f'i ca ş i c1pârarea patrimoniului arlieologic, „ Mon. Ist. ş i
de A rt ă " , XLV I, 1977, 1, p . 3, 0.2.
2
• G. Simion, Despre cu/lura geto-dacă din nordul Dobrogei , în lumina
descop eririlor de la E nisala, „ Pcucc", 11, 1971, p . 63 - 129.
3
• M. B a b eş, Ne cropola daco - roman ă de la E nisala , „S.C. I.V.", 22,
1971 , 1, p. 19 - 45.
4
• Ra porlu/ asupra cercelcirilor din D obrogea p e li n ia Caran.asuf-Babadag,
1 noiembri e 1897, mss. 513 1, f. 41, ln a rhiva Gr . G. Tocil escu, la Biblioteca
Aca demi ei R.S .H.; cf. ş i arhiva P . P ol o nic, p ăs trat ă ln ace l aş i loc, 1 m ss.
7, Caiet 4, r. 30.
0
• R a port. . . 1897, f. 42.

15

https://biblioteca-digitala.ro

~""=5"'

Cet. lalanca dela [ni sala
11

,,/- - - - - - - - - - - - - - - - -

3 oo"'

'\
I

\,

I
/

I

/

I
I
I

I

1
I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I
I

I

I
I

I

\

I

I

\

1
I

\

\
I
I

Fi g. 1 . Cc l:ile:i E11i s:i l:1 J. S l"11i\:1 i1H·<iil:I d 1• I '. l'ol o 11k . 18!)7.
F ig. 2. 1: or l11l E 11is:i l:i 2 . Sc hi \:1 i11 l'dil t1 1\L> P . Polonit" .
Fig . :l. E 11i s:il:i 1 . 1:olo g rnfie :wri n n:I din l!Hi9 .

rnn r.

''
'

1G

https://biblioteca-digitala.ro

---

ex i::; t;cnţa 1mui cai:1tru 1 t , fără nici o ju stificare 1:> t1plimentară în text.
Informaţii rnai amănun ţ i te, r ep etîndu-le în fapt p e
cele ce-i frn;;eseră furnizate deP. Polonic, care-i ::;emnalase
exi stenţa celor două fortificaţii f$ i a diguJui, a u fost
publicate în 1909 de către R . Netzhammer, în mma unei

dedicate i.' t;orici vechi a Dobrogei, apărute în 1928 17 ,
1938 18 , 1960 19 , 1968 ~ 0 • Pierderea pc paroUI"' a informa ţ; iilor care au generat acea stă localizar e - inedite, e drept,
în cazul lui P . Polonic, clar t ipărit e în cazul lui I~ . N etzhamrner - a făcut posibil ca o anchetă şi cercetări de
i:;upmfaţ, ă cu rezultate importante, desfă~urate în 1967 1968 cu ocazia unor săpătmi practicate la circa 1 km mai
>;pre vest 21 , Ră ignore c:x.istenta fortifi ca ţ"iilor romane
vecine.
Cele <louă cetăt.i romane <le la Eni::;ala Ri r eferiri la
Hlll'Sele documenta1:c din arhiva TocileRCU r eapar în literatură abia în 1969 2 ~ . Ulterior mai pot fi menţionate
>;ăpăt;1u·i de sal var e. în p unctul .Pa.la.nea, r ezul tatele rămî-

excm sii efectuate în iunie 1908 13 •
0.3. În deceniile care au m·mat, r eferirile la obiectivele
de la Enisala în lucrările de referinţ;ă pentru a rheologia ş i
istoria romană a Dobrogei ::;-au limitat la m ar carea p e
hăr~ile car e le înso ţesc a exi s tenţei unei cetăţi în această
localitate ~ i, în rare ca,zuri, la o simplă m enţ iu ne a ei într-o
enumerai c de aşezări romane de pe c oa i:;tă. E ste cazul
'tudiului lui J. vVeiss, a cărui sun;ă de inforrn.::nc în această pri vinţă era h arta publi cată de Gr. G. Tocile ·cu 14 •
V. P~trvan în.·cri a .; i el o cetate la Enisala pe harta a şeză
rilor ~ i dmmul'ilor ant ice din Dobrogea, publicată în 1912 15
ş i în 1923 16 , semnul convenţional fiind păstrat apoi în
t oate <locumentele cartogrMicc car e au ilu strat sintezele
12 .

Fouilleo el rcchcrches archeo!ogiqu co

t)I/

.l1011ma11.i c,

B u c ur e şti,

17 Hadu Vulpe , Acliuitalca arh eo logicti în Do/Jrof!ca, !n volumul Dobrogea.
r in ci:eci de ani de uia/ă romllncasci1, B u c ur cş li , harta de la p. 142.
is Idem, Hi sloirc an cienn c de la Do bro1utjo, B u c ur eşti , ha rta hor s t ex te.
i 9 „ Tsloria Ho m:î nici" , voi. I , Bucu r cş li , P I. X l!T, p . 190.
zo „ D in is loria Dobro gei" , vol. II, Bucur eşti , 1-larla II - H. Vulpe.
Dobrogea romană în sec. 1 - 111 e.11 . ş i TJ::trla V - Jo n Barnca, Dobrogea
în sec. J\ 1 - V J.f c. n .
21 cf. art . cit. la no ta 3, p . 21 .
22 „ T. I.H. , L 35 Bucn r csl , Ho n11.1l a - Dnroslornm - Tomis" Bucureşt i , s.v. En isa /a . Pe nlru Dobro rea l n ge nera l, lu crar ea a 'folosit, cu actua liză rile de ri goar e, docnmcnln \.ia :iclu nat ă !nanii '50 in „ Hcpertoriul arh eolo gic " mereu in edit, a fla t 111 ma nu scri s la Inslilnlul el e a rh eologic din
B ucur eş li. „ Hcpcrloriul" co npn e ş i 11n nrticol E nisa/a, cl:rl ornt lui I. Barnea, CIL o .bib liogra fi c c omp l c l ă - in clu siv rnnnuscriscle lu i P . Polonic pln ă la data redactării. Ciuda t es te faptul. că in scc\.i un ca car e-i nparţinc în
„D. I.D", JT , a utorul ci lat nu Jolos cş l c i n ni ci nn f el această documentaţi e,
cxccpl!nd harta citat r1 wpra , 11ota 20; sin g ura r eferir e !n text la E ni sa la

l <JOO,

p. 118 .
ia A us Rumiinicn. S trci{ziifJC durcll clas Land und oei ne Gcsclli chlc, I .
Ein sicdeln, p. 400 - 1102.
14 Dic Dob rudscha im A ltcrlum . lfislorische l.a nclocha{ fslmndc, Sarajevo,
1911, p. 57 ş i nola a 3.
16 Ceta tea U /111el11m , I , „ AAR 11S l' ', Scri a JI , T . XXX IV, B u c m cş li ,
1912, hors lexic.
10 l nce puturile vie/ii rornan c la guril e DwHlrii , B u c ureşt i , 1928, p. ~l2.
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rund încă inedite 23 şi semnalarea unor descoperiri romane
în zona celeilalte fortificaţii 24 • În fine, sîntem obligaţi
s ă amintim publicaţ;ia datorată H a.linei Ga jewska , în car e
dat ele manuscri. elor inedite ale luiP. Polonic sînt prezent ate înt r-o manieră deformată ş i incompletă 25 •

2.0. R:N I SAL.A 1 ~
E xam enul fotogl'af iilor lliel'icne ale cet ă~ii de la vest
ne-a oferit o cant ita,t e de informaţii n eaşteptat il e boga,tă .

*

foar te dificil do llJ'mări t la Rol datori Lă aRpectuJui confuz
al vechilor l' ăRcoliri, a.cum r ea,coperitc cu un 1-;tr~Lt <le
părnînt con. olidat de ierburi ~ i tufi şmi Rau lkrnnj ~Lt de
eroziunea diferită în funcţie ele pante. P e imaO'inea fotografici verticale, amprent a masivului de zid ări e ~ i a ~a n
ţuJui de demantela.re care l-a urmărit ~Lpar e cu clari tate,
în Rp ccial în viziune ste1·eo sc opică , punîncl în ev idenţă
diferitele elem ente componente ale incintei, nrnniera în
ca1·e se articul ea z ă i rmele detalii de plan . p ecifice.
J,atm·a de sud, cn o desfă~u rar e de l GO m şi cu un t r„Leu p erfect r ectiliniu, reprezin tă princi11alul fron t defen iv
al fort ificaţiei , fiind cea cam barea ză : ingurn clir ec~i e de
acces p e u scat către extremitatea promont oriului o cupată
el e ceta.te. Din a ceeaşi raţiune , este cert că poal'ta princi-

9

2 .1. lncinla.
A putut fi fixat în înL1·eg·ime traseul zidHlui de

* studiate
*
1.0. Fotografiile aeriene
aparţin mai multor
aernfotografieri r ealizat e înt r e 1953 şi 1969, între car e
ultima s-a n velat cea mai utilă p entru fot ointerpretarea
arh eologică , atît datorită unui moment de înregistrar e
favorabil cît şi unei scări de zbor mai mari (circa 1 :10.000).
.Analiza stereo scopică paralelă a documentelor amintite
şi confruntar ea cu ter enul 26 n e-au du la obţinerea unor
prec izări t opografi ce apte să contmeze nota sp ecifică a
obiectivelor ce ne r etin atent ia în contextul fortificatiilor
romane t îrzii pînă acum cunoscute din Scythia Minor 27 •
Gra ţie colaborării cu echipa de Rp ecialisti c ondus ă de ing.
N . Oochină de la I.G.l!..,.0.0.T., elem entele ·t abilitc de
noi prin fotointerpret ar e ş i-au putut găsi o expresie
metrică pr ecisă , fiind integrate unui fond de har tă la
scara 1 :2.000, cu echidistanţa cuTbelor ele nivel de 1 m,
r ealizat prin ster eorestituţie . În acest fel ~Llte trei zone
arheologice din Dobrogea îşi cîşt i gă o documentaţie
carto grafic ă ex actă 2 s.

a.p ăral' e,

„

pr i v eşte

eventu ala loca li zar e a ici a 11n ci ce lil \:i amintite de P r ocopius, cf.
p. 421 : „Nono (p oale No vovicus, undeva tn apropi ere sau chi ar ln vatra
sa lulu i Enisa/a .. . )", ipot czil fornrnl nlil a nteri or in „ Ist ori a Ro mâni ei",
I , 1960, p . 601.
23 Silpă turi S. Morin tz, cf. „ .C.I.V.", 21, 1970, :J, p . 499, nr . 51 („Slrai11l ele w ltură iltzs lr ea ză fa za Ba badag lIJ. l n ace l aş i loc s-an găs it urm e de
/owire din epoca romanli ş i din perioada {euda W timpurie".); cf. ş i G. Simion ,
ari. cil ., la nota 2, p . 63, noln 1.
24 M. Ba b eş, art. cil. , p. 21 ş i n ot a 10.
20 Topo graphie des (o rli{ical io ns romaines en Do/Jroudja , \Var szawa,
1
1974. Informa \.iilc pri vind E ni sa la in clu se 111 cuprin s11l ln cr ilrii , p. l 12 - 133
ş i ln Calalogue, p . 152 - 153, sint prelu at e toa lc din a rhi va P . Polonic, fi e
dir ec t, fi e prin interm ediul „ R ep ertoriului Arh eol ogic". In a dv e rt en ţe le ş i
er or.il e la car e n e r efer im 1111 pol fi puse t oate pe sca ma cuno aşte rii defecFi g. 5. Enisala 1. Ve dere de la vesl.

Fig . 6. E ni sa la 1. \Ieder e de la n orrl -cs l.
pală a incintei nu putea f i plasată decît p e acear-.; Lă latură ;
ex istenţa a.ici a ultimei go spodării ele la această p eriferi e
a sa tului, ce suprapune t ocmai centrul fa t urii în cliRcuţi e,
ş i p erturbările produ se de circulaţia ~i de dcpun m·ile
actu~ le clin fa ţa ei împiedică :tabilil'eîL exactă a amplar-.;amentului por ţ ii.
Latura de est, lu ngă de circa SG m ~i articulată aproape
la unghi drept cu precedenta , atinge cu termin a ţ;ia, ei nordic ă limit a dinspre lac a platformei.

R e. tul fat milor incintei se adapteazrL confi o·ura \;iei
ter enului, urmărind îndeaproap e atît cont mul promont oriului cît şi poziţia optimă în raport cu })1·ofilul pantelor.
LatuTile de nord-e. t , ele ciTCa 45 m, ş i ele nord, de circa
160 m - aceasta din m'mă mar cînd după prima t r eime
o r etragere de cîteva grade ,·pre vest-, ud-vest - se desfă
ş oară de-a lungul Ctll'bei ele nivel cu valoarea de 20 m .
Doar extremitatea vesti că a laturii ele nord coboară pînă
la curba de nivel de 10 m, pe car e se plasea ză în continuare
cele două segmente, de 40 şi, resp ectiv, 75 ro, ale frontului de v est.
2.2. Tmnurile
Starea actuală a terenului, care fac e dificilă încercarea de a localiza poarta cetăţii, nu. îngăduie ob servaţii
sigure nici în privinţa turnmilor exterioare ce trebuiau
să fragmenteze cei 150 m ai laturii de sud. N e limităm
la semnalarea a două anomalii de culoare mai deschisă,
situate fiecare la circa 25 m de cele două extremităţi ale
acestei laturi, care ar putea indica poziţia unor tmnuri.
Aceleaşi condiţii nefavorabile p entru fotointerpretare se

· tuoasc a limbii rom âne ·; astfel : P. Polonic 1111 semnalează cil ruin ele de la
Enisa la se afl ă „sur la rive oppost!e a la forli{icalion d'Halm11ris" (p. 133);
cetatea nu se nfl ă la „ 1,5 km a l' esl du village d'Enisala" (p. 152); afirmaţiile : „forme : pas encore de{inie - dimensions: inconmzes" şi „p lans:
inexistanls" (p. 153) slnt incorecte fa \ă de P.Polonic; Institutul de arheologie din Bucureşti nu a organizat prospecpuni intre 1958 şi 1965.
20 Am efectuat cercetări de suprafaţ.ă !n august 1972 imprcnnă CM
V. H. Bamnann şi ln au gust 1976, !mpr eună cu V. Georgescu.
21 Descoperirile de fotointerpretare au fost com1111icate la sesiunea
ştiinţifică a Muzeului de arheologie din Constanta ln octombrie 1972.
.
2s Cf. Al. S. Ştefan, Nouvelles recherches de photo-interprt!lalion arclteologique concernant la cle{ense ele la Scyllrie Mineure, comunicare la al XI-iea
Congres al FroRtierelor Romane, Szekesfehervar, R. P. Ungară, la 30 VIII
1976, sub tipar ln Actele Congresului. Transcrierea planurilor de la fig. 4, 9,
13, aparţine autorului.

în aşteptarea restituirii certe a toponimelor istorice, preferăm aceasdesemnare numerică a obiectivelor celei care face apel la denumirile
locale, de altfel fluctuante ln timp ( „ Peştera" tn vremea lui P. Polonic,
„La baba Joimăriţa" azi, cf. G. Simion, art . cil., p. 63).
29
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2.3 .

Şa n ~ul' il c

Observate de către I. Polonic ac um opt decenii,
aceste amena j ări defen. ·ive ·uplimentare se impuneau
doar în faţa celor două latmi mai expu se. Vizibil în ."te1·eoscopie şi înregi ·t rat încă ş i <le desenul CLu·belor ele
nivel, un ,·ant de apărare dublea z ă înt.r eg frontul sudic.
Mult ma i profund. ·e pă.·trea ză pînă azi (fig. 7) şanţul
el.în faţa latmii ele est, car e, probabil, a aclîncit ş i a r egula.rizat o ravinar e pr eex i stentă .

Vi g. 7. E 11 isa la 1.

Şn n

2. -L Spap nl intram ur:m
Datele privintl topoo·1·afia interioa ră a ccLă~ii sînt furniza t e de ceea ce am numit „indicii de distruger e". a în
cazul fort ificaţie i de est de la Troesmi · 30 , vechile şanţmi
de uemantelar e - cc m·măr eau economic traseul zidurilor din care se extr ă gea piatra ş i car e astă zi, pa rţial
r eumplute, prezintă la sol o apar enţă ha otică - desenea r,ă p e fotograf ia aeria nă planul unei bune părţi a con· trucţiilor antice (fig. 3). Exceptîncl . uprafaţa ma. cată de
gospoclări<L actuală .;i unele zone destul ele r e ·trînse, restituţia fotogrammetrică a acestor urme de extra cţie ne
pune în faţa unei imagini suficient de amănunţite ş i sugest ive a organizării locuirii clin cetate (fig. 4,), chiar dacă
un procent oarecar e clin şan~uril e înr egi.·trate trebuie
acordat u nor săpături de căutare ce nu cor e, ·puncl unor
stru ctu1·i antice. Chiar cu acea. tă doză de aprox imaţie,
dispuner ea or clona tă a clementelor ace ·tui plan lasă să se
contUl'eze traseul unor străzi; se distinge în primul rîncl
artera cal'e circulă paralel cu latura de sud-vest, la
40 m dis tanţ;ă de aceasta , descrie un lar g arc ele cerc în
core ·ponclen~ă cu latma de norcl şi r evine apoi la un traseu

! ul cl cfcnsiv.

întîlnesc ş i la limita, <k c:t a fort ifica~ iei, p c care poate fi
bănuită existenţa unui tmn la circa 3G rn tlc col~ul ele fluclcst, fără a- i pute:t stabi li fo rma ş i fă,ră <L avea • ig uranţ;a că
e te~ singurul pe accafltă l atu r ă.
Tu ce prive.:te laturile de noru .;i d e vest, cx i::;tcnţa
llllei faleze stîncoase suficient de înalte ş i ele abrup te
care făceau tranziţia directă p c ver tica l ă înt r e zidul de
apărare şi ap ele lagunei a r f i eliminat, probabil, necesitatea
unor t urnuri exterioar e, p entru car e ne lipsesc, ele altfel,
orice indicii deocamdată ; pr ez enţa un or astfel de cli.-pozitive este de aşteptat doar în punctele de .·chimbare
i mportantă a tlirccţi c i ziduh1 i.

ao Cf. Al S. Şte fa n , R cchercli es de pholo-inlerprelalion arclleologique sllr
la limes de la Scyl /li e Min11e re ci l'epoque du Bas-Empire, Actcs du IX•
Cong r es Internat ion ul d' Etud cs sur Ies F ronli cr cs Ro mni n es, Bucn rcstKoln, 1974, p . 97 ş i PI. 16.

F ig. 8. E ni s::i ln 2. Volo g rnfi c nc ri a nii clin 1969.
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l'ectilini11 , nonl-R11d, panLleJ ·u J::i,tunL d.c est,. Po;1Le fi
Ul'mărită, de a . rmenea, o fitrn. dă, tra.n !'>ver ală, orientată
sml-vefit - norcl-l'8t , imediat hL nord el e ganlul go:-;podăl'iei din zil ele noa Rtre.
3. E I SA.LA 2
Ocupincl ult imul pinten, cel mai avan. [Lt i-;pn' nord,
:Ll ma ivulni calcaros ce ·on. tituie RubHtratlll geologic
pentru întreaga mi crozonă, fort ul îmcgistmt de J?. Polonic
în co ndiţii bune apare aprnapc nivelat pe foLo 0 Tafiilc
ael'iene r ecente. D c.;i ·uprapnR de r eţeaua de tranşee dt>
război din secolul nost.nt, Lrascul fortificaţiei „i a,L şa.nţ.ului
ai putut fi integral frxat prin analiză ,·tereo scopi că climemi unile car e l'Cz 11J tă sînt de 30 x 40 m.
FotogrMia ~Leri ană, ll<'. la Rfîrşitul verii 1969 p c car e o
publicăm a.ici (fi g.
) rept'l'zintă !'!i ld t imul doc_11ment
de are se va mai dispune penh·u acest obieetiv. ]n an ii
imediat mm ă1,ori re alizării ei, a1îL lucrările <le rnod.emi zare a, l)Oselci En i:-;ab - Sari cb.ioi , v izînd dr.Rf.iintarea,
î nă.H.imii pentr11 <.L ~LRigum v i7.ib ilita. tea, în cmb~L foa. l'h1

nului fortifica.i1iei la configura. ţ, ia terenuluî, Ju crn de altfel
întru t.otul fi.Te.·c într-o pei·ioa d ă a i toriei roma.n e ca.ractt>1·izată printr-o politi că prin excelenţă şi î1 1 mod. definitiv
defenRivă.. Căuta.r ea unei poziţ. ii mai înalte, apămte natural, l)i a daptarea :;;trictă la detaliHe de teren lletennin ă în
bună măsuJ'ă, nu nmna i t raseul zidului de a.pă. rnr e, ce nu
ma i poMe Ji aRimila.t ·un ei figuri geometl'icc simpl e, ci ~ i
·if.iteroatizar ea. , paţinlui int.erior. J;,:-;te leRm·. <l e ob, crvat;
cum cli,·puncrca ş i orientar ea con · trn cţ,iilor ~ i a străzilor
din zonele periferice eomtitllÎl' r eflexul direct al o ri entării
laturii celei mai a.propiMe a, incintei. Ori de cîtc ori e
poRibil , vechil e 1ra.diţ ii ale gcomefri Rmului ortogonal se
mani festă. prin preferinţa, p entru t1·a:;;ee lun o·i în linie
drea.ptă şi p entru intern ec ţii în un ghi C:IJ'ept, cmn f'Ste cazul
pcnku la.turi lc ele f.\ ud ~ i de esL ş i, implicit , prnt.n1 z.onele
a diacente interi oare.
4.2. 'Precizia metrică u, 1·cxtitut iei fotogrammetl·i ce
permite o Rituare exactă ca or d ine 'ne mărime a, cetăţii
Eni Rala. 1 între centrele fort ifica.te, cu suprafaţă Clll10 Rcută,
d in cythi ~1. :Minor ; ceva ma.i mar e clecît. Dinogetia ş i
cgal~L c,1, îrtt.incll'1·e cn UhneLum, ea, f.\C înca <lr ea.ză în seri:L
cetă.ţ. ilor mici.
4.3. în al>sen\.H• oricăro1· cercetări a,rlrnologice, geneza
ş i evol ui,ia a.cei'\ Lei <:1i~c>.ză.1·i în ă, anonime 37 pentru care
fotogmfia aer i ană, surprirnle dmLr etapa final ă, din pmgul
·ecolulni al Vll-1 '<L - nn poL fi întrevăz L1te cl ecît, în linii
foa rt,e mari . D<~f.icoperi ri îrttîmplătoare , mat.cri ale i·ccoltatl'
în p eriegh eze fian Hăpăt usi sistematice în puncte ma i
mult K<HI mai pn1;in ap ropiate - l.Lcumuhtte în special în
ult imele dou ă decenii ~i car e îl determimrn pc un foarte
b un 1111 0 Rcăto l' a l i·egiunii .·rL conHiclcrc că „d-in co·inple.r:?1l
zoncil a.l gilrilor D nn â;h·i t1ff ilon>u.l sat?.1,l?.1.1: Eniscila ne estP.
C'l.l11osc?.lt ca cel rnwi bognl ·î n vest1:gi·i a.rheologice" 38 - ~Ltestă
o contin11iLate i1, ocupă 1 · ii teritOl'iuJni (lin cel e 1rnLi vecl1i
Limptui 39 • ea irnt i bogată do c umentaţ. i e Sl' ref e ră. , pînă,
a.cuH1, la locuirea get i că în zouă : în secolele V - lV U'.n.
}1 teRh1, Lă, prin n ecl'opol a de J<L Va lea Netului 40 , în Kec .
I î.c.1 1. , în imed.i a. t~L vecină.Late a cetă. ţ, ii 41 , p entru ca :-;ă,pă.tu
rilc ele :-;alv:1i1·r cli11 necrop ola ana.tă, Jn, limit a <h• Vl'Kt <L

F ig. 10. E ni s:i la 2. Veder e d e la sud.
strîrrnă din acest punct, cît ~ i implant area unei c01 1 t-i Lrucţ.ii
în partea <le nord-vest a. promontoriului au di.·tru s în întregime monumentul ~ i depunerile afer ente, din care ~m mai
ră.ma, · c ru ţate cîtava mici in ule.
4. 'ONSIDHRATII IS'rORIOE
4·.l. După Troe8i:rii.· 31 , Novioclunum :12 , fortul de la
Tr~L ian 33, Hi ·tria :i 4 ::;i c tatea <le la Slava R.u să :i5 , Enisala,
1 este a şasea zonă arheologică din Dobrogea, pentru
care fotografia aer iană, aduce precizări importante în priv inţ,a topografiei o·cneralc, devenind totodată al 14-le::i,
centru din această provincie pentru m.1ire ,·e dispune de o
imagine mai precisă a a n.·amblului fortificaţiilor 36 . P lanul
<le la, fig. 4 v ine astfel ă a dauge un exemplu în phu;
va rietăt.ii de solutii adoptate îrt r ealiză.rile a.rhitcctmii
mili tare romano-bizantine din Scythia M.inor şi să !'> ublinieze mai puternic spiritul crea.tor al ::i.cestei a1-hitectmi.
Oonstatilim o dată rrmi mnlt foarte atenta ad~Lptare a pla-

F ig. 11. E ni saln 2. Hc s luri d e ron s l ruc\ii r oman e.

Ibid em , p . 97 sq„ ci'. şi id em, Tro esmis. :on sidera(ii lopogra{ice„
„ BM l", XL , 197J , 4, p. -1 3 - 52.
'
3 2 Id em , Nov ioc/111111111. SluditL de {oloint erprelare arh eologic ă , „ BMT"
X Lll, 1973, 1, p. 1 - 14.
.
'
33 Id e m, art . cil. la nola 30, p. 108 ş i PI. 23(2.
34 Idem , Ce rcetări aerof'ologra{icc privind topografia urban ă a )lislriei.
I. E poca romană (sec. 1- lJI e. n .), „'.M onumcnle Istorice ş i el e Artă " ,
XLlfI. 197-1, 2, p. 39 - 51 ; II . Epoca. rnman ă llr zie (s ec. Ill - JV e. 11 .),
„ Monume nte Istorice şi de Art:"t" , XLI'V , 1975, 2, p. 51 - 62; Jll. Epoca
rqmană lirzic (sec. JV- V JJ c. 11 .), „ Mon\.11nente Istorice ş i de Arl:l", XLV ,
1976, 1, p . 43 - 51.
35 Jdem , ari. cil . la nola 1.
_ 3G La ce ntr ele abia cilnte se mai :icla'tigă 'l'ropg_eur!J Traiqni , Axiopolis ,
U /m elum , Cap i<la va , Dinogelia , Callatis, Tomi, cetatea d e la Capul Dolojman
(Argam 11111 ?); porţiuni i1~di limilate din incinte flii fost puse in luminii
mai recent pentru Carsimn şi Sacida va.
31

37

CI'. supra , no la 22, Sin gura ipolezii cmis:I pinii ncu m se re fcr:i l:i Non o,
le un e i forlifi cnţ ii din epocii lui Iu sti nian , apropint <l e Novov icus,
cf. supra , nota 22; loluşi V. Pârvan localizn cons lant Vicus No 11 ... la Bab:i da g, cf. Cela/ea Tropa eum , „ BCMl", IV, 1911 , p . 5 şi Ce /al ea U lmelum I ,
1912, p. 585, precum ş i h:Ir \.il c ci la le supm , la not ele 15 şi 16.
3s G. Simion , ari. cil „ p. 63.
39 l/Jidem , p . 63 şi nol:i 1 (resturi fosile de mamut şi lopoar e ş lefuite) ;
cf. E . Comş:i , N eo/ilicul în jude/ul Tulcea , „ P euce", II , 1971, p. 12 ş i nota
7 (aşezare Gumelnita); p . 18 şi nota 19 (aşczn1: e Cern avod:i I) ţ Gh . Şlefan ,
Contrilmţii arheo logice [[(cunoaşt e rea dacilor <lin Do/Jrogea de nord, „ SHIR",
I , 1954, p. 37 (Hnllstatt şi Lalcnc).
40 Cf. supra, nota 2.
41 M. Babeş, arl. cil„ p. 21 şi nota 11.
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Hatn I u i <Lct ua l r-;ă 1:;11q)l'ind ă acea8tă pop111aţ ie în kl't. :r - II
n.n. în plin proct\k de roma.nizare 4 ~.
4.4-. Uontinuînd <1.cer-;t foml <l e 1ocuil'l\ vech i, a~czaren,
rcpert1.tă tle P. Polonic ~i rcd er-;c opcrită de :M. Babe~ 43 în
vaLrn, kn.t nlui a a.vut de b eneficiat ele-a hmgn1 epocii romane
nu numa,i ele cornliţiile naturale pri elnice a.le mi cl'ozonei,
clar ~i de poziţia, la o inten;e cţie n, dnnnnlni comercial
~ i militar ;11 litoralului cu llll <lJ'um kprn int.erior 44 . N u
pntmn 1umări ueoca.mdată evoluţi a - j a lon ată, în t imp
don,r ele cîteva <l e,·coperiri mon et are 45 - de .l a fazn, iniţială

<le <L~ezare c i.vilă pînă la aceea <l e cm d n.1 fortifi cat în periOHi<°hL romano-bizantină. În kitu aţ, in, în cal'C preocupările
autori1, ă \!ilor i·omano pentru apărart>a, 1imitei litorale ::~
provinc iei i'H LU manifestat <l e foart e Limpul'iu 46 , e dificil
ele prrnmpu::; momentul acm;tei tranziţii dru· este cert că
incurkiuniJ e ma.ritime a le populaţ,iilol' germanice, începute
poate încă <lin 170 47 dar repetM;e cu in · i stenţă în l':lecoJul H,J III-1ea., n.u eonr-;t iJ,uiL impulsul decisiv pen1,ru activitatea, conktanti"L f' i 1-;i ste matică, <l e J'ol'tifica re a n,cc.1:1tui

42 ]/!id em , p. 23 sq.
•a CI'. supra , 0. 1.cl. ş i J\ I. Babe ş , ari. cil „ p . 21 ş i 11ola 10.
"'In privi11\n m:Lcr c i li'Lornl c, cf. V. P i\ r va n, Cela/ ea U /m cl11m , I , lfl12 ,
p. 57Ci sq . ; A. Ar iccscu, Dr1111111I militar d e fa No1J iod111111m la Ca llati s Îll
lumina ilin erariilor an ti ce, „ Pontica" , V llI , Hl7 5, p. :l1 fi - :127; L. Jloll c nslc in , /.1.1 dcn J\1 cil en sl ein en d cr r iimi scli cn l'ro1Jin~ e n 'J'/1ra cia l/111/ J\1ocsia
Inferi or , „ S luclia J3al ca11ica " , 10, 1975, So l'in , p . 2:3 - ·H .
' 15 M . Babeş , ari . cil„ p . 21, n . 10 ş i l1; cf. G h . l'ocnaru Dorci<'n , C îl e1Ja
dal e noi pri1Jind cireula/ia denarilor /'()mani r cp 11b/icani în ])obroy ca , „ Pon -

li en " , 7 , 197 11, p. 225, nr . XJJ ; c f. s11wa O.J.d . U n loL imp orln nl de mon ede
din sec. V l clin cc tnlcn Ei1isn la l n fost achizi\.ionnl , în 196:1 - 1964 , pentru
Muzeul clin Ga ln \.i de ln m e mbrii gospocl :lri c i cc s uprapun e ce lnt. cn - i11for nrn P c I. T . Dra go mir ş i I. Barnen.
4 u CI'. Al. S ucevea nu , J,a d1!f'ensc du lillornl de la Dobro11dja 11 l ' epoque
romai11 c (1'" - 11" s. de n .c. ) , „ Rcvuc Roumninc d 'Histoirc", XIII , 1974 ,
2, p . 217 - 2:18.
47 Cf. H. Vulpe , Jli sloi r e ancicnn e d e la Dobroudja , p. 2 116 ; cf. Al. S uceveanu , ari . cit„ p . :n:J ş i ·11ot n :n.

l·it·us.

'

F ig. 1 2. Forlifi cn \i iJ c din zo 11n lacu lui Babadag
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ocupînd un promontoriu sitmtli la cxtrnmitatca interioa ră
a lagunei 49 • 'ontinuînd ş i a ici o a~cza r e a, tcsLată în zonă
pentu epoca romană timpurie 50 , acm;t punct întărit dispu:-; în aclîncime pu Lca . upraveghea atît. căile de păt.l'un
tler c - pl' u;.;cat sa 11 pe apă - din:-;pre mare, cît f;\ i multitud inea de il1·mmu·i care porneau din zona <k ;.;ch isă a
Babadagului, pl'in coridoar ele naturale, Rp re sudnJ, ·w,stul
Han nol'dul pl'ovinciei.
5. OE~I1ÂTE.A l.EDIEVAl~Ă.
Deşi depăş in<l Htmsibil limitele epocii i::;tol'ice care ne
prcocnpă, cetatea meiliev,Llă de pc malul lac ului Razelm unul dint re 1)1·imeJe obiecLive i1:;toricc d.i n Rom[111ia care
au bendiciat, d în iniţi at iva istoricului . '. G i Lu·es ·u, <le fotografii aeriene încă din 1939 51 - era prea ap roape ~ i prea
importau tă pen t l'u :L nu fi inclusă în ;.;tudiul no ·tru.
.Aerofotogr afierea din 1969 înregiRtrcază în primul rîn<l
remarcabila d.escoperire adusă de flăpăt.nriJ e din anii 1963 1964, care au :-;coH la l umină fundaţ, iile lmci incinte cu o
c uprinder e mult mai mal'e dccît a ~tce l e i :t ::tct·un,lmente
v izibile 5 ~, fl i oferă poH ibili t~ttea 1mnăririi ma i prcciHe decît
la sol a diRpuJterii vec hilor Hăpătul'i din interiornl incintei
r e.·trîn. ·e, a că1·or do ·ume ntaţ ie e te az i pierdută 5 a (fig.13,1[)_) .
Elementul nou oEerit d e :fotointerpretare îl constituw
individu aliz~Lrea unui Kan t; defon::;iv cM·e t l'avc r sea ză coama
îno·u:-;Lă ~L dealului La 'circa 120 m mai jm;, Hp t·c Hud-e;·t de
cetate, con:-;ti tu in< l u 11 ob:-ikHJOl .· uplimcntar, a van~at, p c
direc\;i:t principală <le <tcce;; la înăl (, imc (fig. 13,14.).
Ster co resLiLutia eJ abo raLă cu acest prilej rep r wh inLă,
datorită ex.prefl ivită\; ii c urbelor de nivel foarte <lese, cel
mai sugestiv document car tograf ic de care Re di ·pune în
prezent penLm acef.lt impresionant . it.
_
6 . .PROih.CT DE REZERVAŢIE .ARHEOLOGIC.A
6.0. Istol'ia recentă a a riei a rheologice de l:t Enisala oferă
încă un exemplu pCJ1tru rcpercmliuni lc Jle care le are
asupra existen\;ci îu.'e~ i a monumentelor ahsen\,a unor
măsmi concrete de protecţie - delimitare teritorială a
obiectivelor .; i .'tabilire a regimului juridic ~ ide foloflinţă care flă facă operante pentru fiecare obiecLiv in parte
preve<lerile generale ale legilor de apărarc a patrimoniului
istoric.
Dcf$i înregistra Le în prima ev iden ţă ~L zonelor a rheologice
efect uată de cătrc Muzeul Naţ ion al <le AnL i ch ităţi încă
de la Rfirş itul Reculului trecut, lipsa unor demersul'i administrative imediate ;.;i a oricăror forme de cer cetar e ulterioară precum f$ i dis1~ari~ia, pentru o îndelungată perioadă,
<L obiectivelor în di ·cu ţie chiar din literatura specializată
au făcut ca ele >ă nu fie inelu. c în li sta -anexă a H .C.M..
nr. 661 din 1955, care nu nominalizează pentru zona
Enisala <lecît cetatea medievală 54 • Efectele ace. tei · ituaţ ii
;;-au tradu prin continua degradare a aşezărilor romane,
neluate în evidenţă pentru conservarea fii r estaurarea lor,
prin apar i ţ ia unei gospodării in interiorul cetăţii Eni. ·ala 1,
ia r iu cazul cetă~ ii medievale s-a înregi. trat pierderea cimitirului de la poalele înălţimii 55 , a căru i cer cetare si.'tematică ar fi fo8t d e cel mai mare interes, atît pentru perioada genoveză cît f$ i p entru perieada Mircea cel Bătrîn.
6.1 . .M:ă s nrile de iwotecţie pe care le propunem p entru
Eni1:;ala 1 compor tă o rezervaţie arheologică definitivă
pentru cetatea propriu-zi s ă şi pentru spaţiul imediat
învecinat ş i o rezervaţ ie arheologică temporară, mai
largă, care să cuprindă eventualele locuiriîn afara zidurilor
i;;i necropola, f$i ale cărei limite sînt susceptibile d e modificări în i'uncţie de v iitoare cercetări de teren. Date fiind
variatele descoperiri semnalate în timp în vatra sa tului ş i

' uno ~L in\;elc cî~t iga.tc în privin~:.L obicctindor <Ll' lâ
Enisala cont ribuie l ~L precizarea f.lt rnctmii ~we;;Le i linii
defcnxive în sec torul cuprinf> între cel mai i1ord ic centrn
urban maritim, anume cel <l e la Capnl Dolo.f'mri11 (Argcinimn '?), fi i punctul în ca re ultimele xtaţ iuni :Lle lime ·-ului
danubian, c unoscu Le în arin Duna. vă\. ul ni , a.Lingeau 1inia
antică a coaxtei.
Prezenţ,a hL Eui::;ala a <louă forLificaţ. ii foarte ~1]WOpiaLe
se :juf.ltifică prin semn ifi caţ i a spec i a lă, <k punct-cheie, }JC
car e a fLVut-o zona în r aport c11 configuTa1i i ~1 comp l exă a
litora lulni, <lete rminată ele ex i:-;tenţn aici a primei mari
lagu 11e <l e la sud <le DclLă - actualul lac Bab~1 da. g . J?ortul
Enisala 2 era dest i1mt a controla HemijlociL nu nu1ru1i
circ 11laţ i:.L pe vechiul unim imperia l n, L ţ, ănru1lui pontic
într- unpuue t obligMoriu <Le trecere, c i ~ i acces ul din marc

Fi g. l fi. Detaliu ni foln grnfiei aerien e de la fi u. 1:3.

'în htgună ; tot a 'tfol, irn tern ic ul <l ig - vizibil încă pc
vremea lui P. Polonic, az i <lcsigm: inclu 8 în s ub strucţia
~ose le i acLmL le - con:o;t itui~L a LîL snport ul penL1·n drnmul
l'Ornan cît ~ iun baraj material pentru pătrumlerea amb~L r
caţ. iunilor îu apele lagunei.
Vizibilita tea e:x:cep~ională a~mp ra întregii r egiun i oferită
d e înăl ţimea ocupată ulterior de cetatea medievală a r
just if ica ipoteza unui po::;t de ob servaţ ie în ace;.;t punct,
asemănăl.o l' celui constatat p e vî rful d e Ja sud-vest <le
ceta t. a de la S lava Rusă 48 ; să.păturile în cur s vor a<luce
poate un răspuns acestei su1)oz i ţi i.
Pentru un di ·pozitiv defensiv mult mai fiJ1 a rticulat
decît ·e putea bănui pînă acum pentru frontiera m~Lriti
mă - .,i care o apropie d e ritmul Rtrin.· al s taţiunilor liinitei fluviale - pledează ş i descop erirea mai recentă a ·unui
alt centru romano-bizantin ÎOl' t ificaL cu zi<l d e incintă,
4s

Cf. A l. S.

Şte fan ,

49

„S.C. l.V." , V, 195'1, 1 -2, p . 112; „Dacia" N.S„ 1966, p . 388, 11 ° 32.
Gr. V. P ârva n, Celalea Tropa eum, p . 5; idem , Cela/ ea Ulmelum, J,
p. 585 şi no la 2; cf. O. lli cse u, „SCN" , II, 1958, p . 450, nr. 7; cf. C. Preda,
„ SCN ", 11 , 1958, JJ. 11 3, nr. 5.
51 C. C. Giur cscu, Localizarea Vicin ei şi imporlan/a acestui oraş p enim
spa/iul carpalo-dunureem, „ Peucc", II, 1971, p. 260.
62 I. Barnca, Şt. Şte fănesc u , Din isloria Dobrogei, ITI, Buc ur eş ti, 1971,
p . 380 sq .; I. T . Dra gomir, Celalea m edi evaW Eni sa/a, „ Danubiu s" , \TI VII, 1972 - 1973, p. 30 - 34.
sa Cf. I. T. Dra gomir, art. cil „ p . 29.
5 '1 Lisla 111om1menlelor de cullurcl de p e lerilorilll J?. P.II„ Buci.rreşli,
1956, p. 'l , nr. 21.
55 I. T. Dra gomir, art. cil„ p. 34.
60

art. cil . la nola 1, p. 17, § 2. 4
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Fig. 16. Proiccl d e n•z1·rva\,i e arheologic:! . l - limita rczcrva\ici d c finili vc; 2 - limila

la periferiile 111 i, <li1ncnsiona rea, jndi c i oa8ă a unei zone 11e
protecţie este condiţ ion ată, de asemenea, de o anch etă

Lcmporarc.

J.'t!lu<lc des / c111Is at!ricn s 1Jerli caux d e la zon e d ' Eni sa/a a preci se /' imalJe
drs p/accs f'orl es r ept!rt!cs ici d epuis l onglcmps mais r csl t!cs lr cs_,pJ;Jl, co1111izes";
I es <lon 11ers lirees d e la p holo- i11lerprt!lalio11 arcltCo/or1iq11 e onl t!lt! {i :rt!cs s ur
I c .rnpporl c:i.·acl d es slt!r1!or cs lil111i on s pl10/ogrammt!lriq11 cs.
E ni sn la l - f"orli{i ca l io11 compa rab/ c pa r Sl)ll el c11d11 c (2 Ita ) ti V /111 ef11111
011. D in ogelia ; I c p o11rlo11r de la 11111rail/ c a el e r econnrz , d e m i! m c q11 e bon 110111brc tl't!lt!111cnls cir' l ' organisation de l 'espacc inlrn 11111 ros ({ilJ . 3 el 4 ). Les
cu les S 11d ci 1~·s1 <Ic l 'e nccinl c t! lai enl dt!f'c11dus par <Ies { os.w!s.
E ni sa la 2 ({ig. 8 el 9) - l a plrolographie cth"ie11n c r c11c l e I c plan d'un
(ori de .15 X JO 111 .
Ccs {orlif'icalio.n s apporlcnl I es premicr s c! /h11c11ls d ' 1111 c imag e plus n ell c
des ar/iculaliom d e la dt! f"cn sc d e l a cole dam ce scl!f e11r. E /l cs marqu cn l w1
premier poinl su r
l ' appui d e l 'cx i slen cc <1 ' 1111 disposilif' plus scrr1! enlrc l e
D elta , oiJ I es dernic)r cs slali ons d e la f"ronli er e dan11bien11 c louc!raicnl l e /illoral , el la cil i! du Cap Do l ojman , l e plus ava nce vers I c Nor ei des lJrnncls cenlrcs
marilimes co n111.1s. Les d eu :i.: {orli{icalions el ia i Cll l d cslir11!cs 110 11 sc zrlcm enl
lJa rder la ccî l c el l ' impor/ a nl e voi e mi/ilair e el commercial e q11i la lonlJea il ,
mais a11ss i li inlcr<lire l ' acces d e la lagun e. C'elai/ l<l, prt!c i sem cnt , I c râl e drz
f or t a11ance, plact!
l 'c:l:lremile d' un c c/igu e f"a it e d e r1rc111ds blocs d e pierr e,
large de 7 m , donl un lroni;on d 'c rw iron 511 111 d e l ong el a il en cor e vi sib/ e ii l a
fin du siec l e passe, qui serva.ii ci la { oi s commc supporl pour la roul c el comme
barrage d e con/râle c'1 l' enlrt!c du go lf"e.
Pour la ci/aclell c d es I I 1e -- 1
si ecles qui occ upail 1.1.n c hau/ eur au SE
d es si l es r omai n s, on gagne cles in<lices pour l 'cx i sl en ce d'un (osst! du cote l e
plus rmln era/Jl e de la co /lin e ({ig. 13 el 14 ).

s i s t-.cma,t i că, .

6.2. P romont01fol ocupat pînă de cmînd de fortul EnisaJa, 2 t rebuie inoh1k în tr-o r ewrvaţ i e a rh eo lo g i că temporară, ca.re să, funcţ; ionczc pînă la cerceta.rea, e:xh a n st ivă prin "ăpături de salvare cît ma,i mgente - a puţinilor
ma,rtori ră.ma~ i pe Joc din depunerile diferitelor epoci
H,testa,te în acest punct 56 •
6.3. Rezervaţia, arheo logi că def ini tivă pent,ru cetî1tea m edi eval ă urmea,ză să cupri ndă î11treaga înălţime stîncoa, fiă, , pînă Ja, baza, ci şi pîrn1 Ja, malul lacu 111 i Razelm.
DMă fiind JJOziţia specială a acestui obiectiv în configuraţ;ia zonei, ca,re face ca, silneta-i aparte să fie v izibilă
de la mari depăFt,ăr i din foa,1t.e multe direcţ ii, e necesară
studier ea atentă a unei soluţii pentru o rezervaţie de peisaj
suficient de extin să pentm a, păstra perspectivele majore
asupra monumentului.

a

a

a

ve

•G

r czc rvaţ. i e i

RESUM(:

„s.c. 1.v.", 21, l!l70, 3, p. 499, m . 51.
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HANUL GABROVENI DIN BUCURESTI
'

PANAIT I. PANAIT

Amplele luc r ări de restaum re şi valorificare superi oa ră
a zonei CUl'tea Veche, desfăşu ra te în Bucureşt i, au înscris
în programul lor h a n u l G a b r o v e n i . Monumentul
cuprins între str ăzile Lipscani nr. 86 şi Gabroveni nr . 51
a fost cunoscu t în ultimul secol sub numele de P asll jnl
Comercial. El face parte din lotul celor p este o sută de
clădiri cu importa n ţă i storică aflate în vechiul nu cleu al
Bucme ştilor . Valoarea edificiului şi starea lui avansa tă de
degradare impuneau ru·gentc măsmi de resta,urare.
Literatum de speciali tate atribuie h an u l G a b rov e ni lui Constant in l\favrocordat, })Ornind de la însemnările francezului J ean Claude :F'lachat din 1739 1 • Fostul
secret ar domnesc notează în memoriile sale că fiul lui
Nicolae Mavrocordat, Constan tin, a în ălţa,t , ca să-ş i veş 
ni cească gloria în toa,tă strălu c irea, ei, un „bezesten", care
nu poate fi ocupa t decît de negustori st1ăini , greci, turci,
sau unguri, dar nici unul d in aceştia nu se })Oate a. şem a.ici
p en tru t ot deauna . Flacbat nu dă nici un indiciu asupra
lo calizării acestei col:rstrncţ1 ii . Asociindu-se termenul de
„bezesten" , care înseamn ă o clădire p ătrată , un fel de hală,
de t ipul aceleia din secolul al X IV-lea de la Ankara în care
funcţ ion ea z ă Muzeul Hittit 2 , cu aspectul Hanului Gabro veni, s-a, pr es upu s atribuire~L acestui edificiu operei ctitori ceşt i vo ievodalle din cel de-al patrulea decen iu a,l secolului al X VIII-lei:L. I storicii Gh. I. Ionescu-Gion 3 , George
P atra 4 , P aul I. Cernovodeanu 5 , Nicolae Sto icescu 6 ş. a .
a u preluat această atribuire datînd monument ul înt r-o
p erioadă imediat anterioar ă anului 1739. Din nefericire nu
există nici o relatar e seri. ăcî t de cît demn ă de lmLt în seam ă
în această priv inţa. E ·te drep t că ş i alte edi ficii impun ă
t oare din peisajul oraş ului medieval nu benefi ci a z ă de
izvoare cer te privind început mile lor . Aşa sînt Ha nu 1
Co nst an t i n V o d ă , atribui t pîn ă de cm încl, a,proape
în exclusiv itate lui Constan t in Vod ă Brâncoveanu 7 ş i
chiar H an u 1 M an u c a,le cărni începuturi se men ţin
încă în· di scuţ i e 8 • N u ma i vorbim de unele hanuri de
mai mictL imp o rtanţă sau chiar lăcaşe de cult.
P entru h a nu 1 G a, b ro v e ni lucrurile sînt cont radictorii de la acea relatare a lui Flachat, pînă la recentele cercetări arheologice. În primul rînd oaspetele fra ncez
vorbeş te ele o clădire pătmtă , p e cînd edificiul dintre
Gabroveni ş i Lipscani se prezi ntă ca un culoar drep t unghiula r. În al doilea rînd nici unul din plamuile întocmi te
în a doua jum ăta te a secolului al XVIII-lea nu indică o
a ta re constru cţ ie în zona respectivă . E xceptînd planul
austriac din 1770, ca şi pe cel rusesc din va ra, aceluiaşi an 9 ,
care sînt rna.i generale, ne oprim atenţia ~•supra a două
izv mue cartografice din 1789 ş i 1791 10 . E ste v orba de

pla nul Fr. Purcel executat cu met iculozita te în vremea
imperiale ş i de cel al locotenentului din regimentul de infa n terie austri ac F erd. Ernest. P lanurile
r·ci:;pective indi că cu fidelita te vestigiile Curţii Vechi, aliniamentul str ăzilor, ha nmile ş i biseri cile, clădirile, chia r ş ipe
cele mai modeste, conturul curţilor et c. În p erimetru I
delimita t d e uliţa Lipscani ş i de cea din dosul Cmţii Domneşt i , Gabrovenii de ast ăzi, apa r opt propriet ăţi cu siluetele a zece constrncţ ii de mici proporţii . Sînt clădiri cu
phm ul drept unghiuhLr sau în formă de L, plasate în lungul
uli ţe lor res1)ective . Din peisajul urlx mistic se detaşează
clă dirile ctitoriei domn eşt i de fa Sf. G h e or g h e N ou,
h :i nu r i 1 e Za, m fir, F i l a r e t., cele de 11e Podu 1
M o g o ş o a i e i , printre care hanul Consta n t in Vod ă cu
planul patrnl:itcr ş i cu p oarta de acces pe latur'iL sudi că:
N imic nu indi că o construcţie s imil:uă ha,nului Gabrovem
în ace<.L epo că. Abia planurile m ijlocului de veac XIX vor
consemna prezenţa act ualului monumen t în înfăţi şarea de
a.zi 11 • Ace,ts t ă s ituaţi e im1mne cîteva ipoteze de lucru. Dacă
bezestenul lui Constan tin 1\favrocordat <L fost ridi cat a ici
insemmL că el nu mai exist a hLsfîr ş i tul secolului al X VIII-lea cind sint execu tate p hnurile . Scăparea lui clin aten ţ ia
ca.rtografilor se exclude, verifi cî nd fideli tatea întocmirii
OCUJ)a ţ ie i

J

co

"'

(X)

......,
;:::,

q

ex:

:::.
""
"'
:::i

....,

co
1

.J ean Claude Flacha t , Observation s sur Ies commerce el sur Ies arls d' un e
parlie ele I' Europe, de I' As ie, de I' A /riq11 e el mcme des J11d es Orienlales, Lyon,
1766, J, p . 278 - 279.
2 Construcţia este făcută din piatr ă şi c ă r ă mi dă inscriind , un plan patrulater .
3 Gh . I . Ionesc u-Gion , I storia Bucure ştilor , Bucureşti , 1899, p. 482.
Se s usţine faplul c:I hanul s-a numit ln sec. XVIII, bezcsten.
4 George Potra, Hanuril e bu c ure şt e ne , Bu c ur eş ti , 1943, p. 2 1.
• P aul I. Ccrno vodca nirt I storia Bucureştil o r prin c ă l ători str ă ini .
Ma nu scri s la Biblioteca Muzeului de istoric a muni cipiului Bucur eşti, şi
mai r ecent Paul Simioncscu , Paul Ccrnovodcanu , Cetat ea de scaun a
B ucureştil or , Bu cur eş ti, 1976, p . 58.
6 Nicolae Stoicescu, R epertoriul bibliografic al monwnenlelor feudale
bucureş t e n e , Bucur eşti , 1961, p . 99.
7 Nicolae Sloicescu , op. cil„ p . 96; Atribui re du b ita ti vă la Ştefan Ionescu,
P ana it I. Panait, Constantin Vodă B râncoveanu , Bu c ur eş ti , 1969, p . 91- 95 ;
'Ş tefan Ionescu, B ucur eş tii in vremea fanariofil or, Clu j, 1974, p. 22.
s Panait I. Panait, !lanul M anuc - Cerce t ă ri arheologice, ln „Buletinul
monumentelor istorice'', an XLI, 1972, 2, p . 3.
9 Jon Ion aş cu, Planul cartografic in edit a l ora ş ului B u c ureş ti din anul
1770, ln „ Studii'', a n X II, 1959, 51, p. 11 3 ş .u .
io George D . Florescu, Din vechiul B u c ureş ti , Bucureşti, 1935.

F ig. 1.
Veche.

C l ă diri

ale unor vechi ha nuri existente l n prezent ln zon a Curtea

lucrărilor

respective. În aceas t ă s ituaţie clădirea actuală
1791 fiind rezultatul tran sform ărilor edilitare
de la începutul secolului al XIX-lea. Ce s - ~L înt împlat cu
restm·ile presup usului bezesten, cine a ctitorit actuala
cons trucţie ră mî n aspecte pu ţin elucidate. Prima infor datează dup ă

11 Aşa

se

din 1856.
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v ă d eş te

pc pla nul Borroczy n, din 1854,

şi

pc planul Jung,

i rei lJărţi refativ eg'ale. Ambek şanţ u1·i <tu foRL contin un,t.e
şi in subsolurile ha.n ului, ob1.inîndu -se a stfel două p rofilt>
Ja,temle . În funcţie ele rezult<ttele obţinute a, fo st elallomt
pbnul ·ăpătmii în interior. în hrubit de eRt a,u fo t suficiente trei secţ, i uni orient<tte E -V, în ccn,hltă tra, îndu-1'\ c
şa ·e dintre cnrn Ş. V, X, XI şi Ş I 1967 orientn,te N - S .
Ot•l0 m;ti multe din aceste Răpă turi <tu dovedit că hanul
::;c găseşte pc un teritoriu locuit în mod cert în a doua, jumătate a, ecolnlui a l XV-Len. În ş:tnţllJ'ile I ş i II, la. -2, 73m,
Într-un pămînt, C: LStnniu <tillCKtemtt CU că rbune, , -<tU o·ăsit
fragmente de vase 8rnăl ţ uite d<ttînd din n, dou:L jnm ătitte
a, secolului al XV-leit. S ub a,ce8i strnt m·mează lm pămînt
ccn u ş iu -c<tStan iu lipsi t de mărtm·i i a.1·he0Iogice .
Ultima, St' · ţ, iune deHt:hiKă în rnm'tie 1974 (Ş. X) :t pertniK sLndi crna n două Jocu inţc mecliev:Llc afla,tc 8]Jl'C "tr.
LipRcani. Ele :-;e :tfundă O, 70 m ş i rcRpe t iv 0,90 Jl1 taţă ele
pavirnent11l îtctrntl n,l subsolurilor ş i RC află la 5,20 m ş i
rei:;1Ject.iv 5,40 m faţă de cot:li Rtr ăz ii. Oon„truc~ iile i:;înt
fom'te a,propi<tte, patrulatere, cu pereţii vert icali. Nu au
.funcţiomtt coneomitent, Ll fiind nn ter ioa,r ă . Eflte vorba
aşa da. r ele două pivniţe îtle acelor prăvălii a,fla,Le pc U liţa,
cea, J\1farc <t Bu cure,; tilor epocii feuda le. îtevn, lucru ri fle
imp un a, fi re(,inutc: în p1·imul iînd cant·itft,te:L mm·e de
că rbu11i din 1>eînduri ~ i bîrne de lemn cu c:t re, de exemplu
J„2 fu sese că ptuş it ă, .«i u mwe prnvencau de la, ncoperiş.
Pereţii en,-.,u făc111, i , b ambele casc, în tcJmica, pahtntei,
lut:nl galben, netezit ş i mmuit fiind fixa,t pe "cînduri de
lemn :-;;1u pc nuiele şi stîlp i cu cli<tm t ru l <l.e 8-12 cm.
în L 1 şi în Rpeciîtl în L2 R-ît găs i t o mare C<tntita.te de
m;-.,t crin.le ct>1·amice, pl'edorninîtntc fiin<l. v;-.,selc smălţuite
ş i decora.1,c prin sgmfibue. Este ceramic<t cunoscută în
secolul a,J XVI-lea în lo cui n ţele 1·cspective, mulL mai itbundentă decît în C<\., ele sau în bordeiele contcmpomne din
vetre](' de s;ttc . Se confirm ă fl i aici concluzia că ceramica,
r;mălţuită em mult ma.i folos ită, în oraşul "ecolului al XVIJea decît în satele învecina.te. În ambele Jo cuinţ,c s-au gă, it
numeJ'Onr;e oase de îtnim;i,Je dome, tice, print1·e ca.r e Re

mare ecrtăi despre h H nu 1 G a, b i· ove ni o gă,si m la,
Dionisie Fotino c<1.rn îl com;idern„ în J 818, ea, Jin<l. printre
h<tmu·ile ma,ri aJe B ucureRtilor ;tl ăL uri de ctitoriile sirnilarc
de la Şerban Vodă, Oon st~m tin Vodă, Sf. Gh eorghe No11 1 2 .
Se afla într-o zon ă intern; l ocuit ă de către n eg ustorii bucure ş t eni . Ln, 22 decembrie 1811 opt negl1Rtori, indicîndu - ş i
terenul prăvăliilor lor, arătnu că una, din lat LIJ'i se opreşte
„în 'Uliţă ce merge pe lîngă zill1,r l Curţi'i ce·i vechi" 13 , nd i că iic
sLrn,cfa Gabroveni din zilele no;-tRtrc .
În prezent ha.nul înscrie lln phrn 11 .;0 1· trn1wzoidnl c u
htt urile longi tudinale parakle care d.elimiteaz ă o c Lu·i e
i nterioar ă lungă de 24,60 m ş i ht ă de 4,80 rn. li:itmile de
nord ~ i de 1md sîn t opt1m1.t c de porţile de ncceR a,coperite
cu · bolţ: avella, cea, dinspre Lip sc:tni a:vîrid cin ci bol1 i <tl ă
t,m îtte, cea.lalt ă rn1rnn.i t rei . S ubi:;olul este l'onna.L di1t dou ă
hrube cc O<' up ă fieca,rc cliu httmile long·i t11dinaJ0 legate
între ele în Lipsca,ni printr-o încăpere spa ( ioa să, in,r înspr0
Gitbrovcni printr-un •ulmu ln,t de ciren, 1,GO m. Iniţ, ia l
părţil e htteraJe îtll b<'ndicint num~ ii d0 Jhtrter nlcătniL din

F ig. 3. l'a\a da cli11
Fig. 2. llnnul Gabroveni

văzut

din slradn B:icnni .

cîte o , · a, l ă lungă, îrntltă, cu bolţ; i avella, segmenta tă cu.
ziduri u şo:ue care compuneau fostele „bolţi" [prăvălii n. n.] comerciale. Oîtmerc ln, cîttul I Re găsenii1 numa,i p e
ca,petele de - . ud ş i de nord. Exceptînd etajul adăugat
părţii vestice totul se l)l'ezintă unit~tr, dînd un echilibru
construc ţ i e i ca,rc
poartă amprenta, unni autentic pasaj
comercial. O alternanţă de uşi şi ferestre făcut·e din fier,
cu bare gron.se ş i încuietori, da,u cmţ; ii un a,spcct a.parte.
Zomt inferimuă a pereţilor a fost pla,cată cu plăci de
pfatră, ia,r scări de piatră indică locmile de :1cceR în fo. tele
prăvălii .

În vederea, întocmirii proiectului de restaura,re se
cereau cîteva date privitoa re lît nivelul de că,lca,re , nnicit;atea construcţi e i, stabilirea eventua lelor vestigii anterioare
şi în ultimă instanţă obţinerea, de elemente privito<u-e ht
da,t;area, lui. Săpătmilc a.rbeologice s-aţ1 desfăşumt în două
principale etap e ln, car e s0 ad:-.,ugă un scm t şanţ deschi. în
decembrie 1967 în subsolul de pe colţul de sud-vest. Planul
de săpătur ă a, a,vut în vedere curtea, interioară şi sn b ;.;olurile. Nu s-a putut obţine p e nici una clin la,t uri deschiderea de Recţiuni spre exterior, din motive lesne de înţ;cles îu
contextul flu xului mR,siv ele pietoni ca,re populea,ză Rtr ăzilc
Gabroveni ş i în 8peciaJ Lipscîtni. În curtea, inter ioară,
ţinînd seamn, de faptul că pa,rtea, centrală a a,cestl' i;-., ern,
ocupată de cana.le, in stRila,ţii electrice, nu a, fost posibil{L
deRchiclere<li unei secţiuni lon gitudinale. De fapt o :ttm·e
Răpătmă primejduia şi mai mult zidmifo monumentului
ş i <li Şi-li foarte sl ăb ite . Oa atare s-a, recurs la de chiderea a
două secţiuni orientate est-vest, cM·e împa,rt curtea în
1 2 D . Fo lino, Istoria gen era/li a Daciei, cd. G. Sion , Bucurc.,-H , 1:'8&9,
III, p. 166.
1 3 Dumitru Al maş , Panait I. Pana it , Curtea Veche din Buc ureşti , Bucureşti , 1974, p. 113.
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Lipsca ni a h ::111ului Gabrov eni .

.v··---.,.E

Se. 1. /!.O

l ." ig. 4. P rol'ilul d e no r ei ::i i şa 11\ului I I clin c11rlca i11l c ri oa n'i . 1. l\l o loz 2. N is ip :1. Pă m i nt ce nuşiu c u mo lo z <l . P ă mînt ncg rn pur Lu L 5. P::11ni11 t lu Los purta t 6. Pă 
m i nl c u 11rnlt. că r b un e sec . XVJIL 7. T'i\ rnln t v i u 8. Zid da tincl din prima jum :'\l:itc a scc.XV lll. O. Zid din a dou a ju111i'tla l c a sec. X VII I. LO . Zi tl posl l 804.

remarcă re8turi de ru mcgăto:-ue ma ri, l)Orcine, p ă:ări .
E f;tc ~Lcela.;i inve ntar de oa. e , tab ili t şi î n lo c uinţele fo:-;t ului s:-1t Măi că neşti . Cele dou ~L prăvălii ::tu fm;t distr·u Re în
c tu-i-; ul :-;ocolului al XVI -lea, prin incendiu care a făcu t ca
ma ri c~1ntită~ i de p ămint , ă se prezinte 1nroş i Le , bucăţi
în Lregi de perete p r ăbu şi Le, eomervindu-se a mpren tele
cindurilor ş i bîrnelor d e lemn carbonizate. Consider ăm
că cel pu ţin L2 ~L fo ·t a1·Ră în vremei:L retragerii precipitate
H, oştilor octogenarului Sinan Paşa în toamna anului 1595.
în capul , ud al traveiei care a . uprapus acest e vestigii
a u fost ident ificate alte mă rturii , de datn ~1Ceas ta de hL
începutul :ecolului al X VIII-len,. El e ~e disting ş i p e p er eţ; ii hrubei rn1l'c p c o porţiune , ·pre Gabroveni, sînt amen aj aţi
d inLr -un materia,! de cons trucţ, ie diferi t de cel care compune
h a n u 1 G a b r ove n i, fiind ziduri p aralele lungi de
12,50 m (distanţa, între ele estc'de 4,20 m) inRcriind de fap t
pivniţa unei clădiri ale căre i latmi, de nord ş i sud, n,u fo st
tăiate la nivelul de călcare al ,· ubsolului actmtl. Cărămida
a re dimensitmi de 28 x 14 x 4 cm, ro:-;tul este lat, umplut
Fi g. 5. Fc r ca s lri\ c u oblon11 cle clin

fi~r.

l ' ig. 6. l'oa rl::t fru111o s

cu un mortar alburiu, rezisten t. A.ceas ta est e prima conde zid înglobată în structura viitorului han
Gabroveni. Şan~ul deschis in 1967, perpendi cular p c aliniament ul :tr . Gabroveni „i p e latura de isud a clădil'ii feudale ,
a, dovedit că ~Lceasta a fo st ridicată dup ă demolar ea unei
cons trucţii t ot din cărămid ă de la care a r ă ma8 un Rtrat
de moloz , obRervîndu- ·e cărămizi p ătrate, iden t ice c u acelea
d escoperi te în incinta h ~L n u 1 u i M a n u c ş i datate
acolo în sec. X VIT- X VIII 14 •
Cea de-a .doua etapă de con. t ru cţie este ceva mai tîl'zie
ş i ea a constat din a menajarea u nei noi pivn i ţe t ot d in
că r ămidă , lat ă de 3 ,60 m. N ivelul de călcare ;;;e afl a hL - 2m
faţă de caldarîmul a,ctual, par tea sup erioa,1rt a pivn i ţei,
:emic ilindri că, fiind t ăia.tă . .A 1 ămas numai o p or ţ iune din
zona de pornire n, bol\,ii şi fundaţ ia p eretelui de vest găsit
la diferite cote . .Acea. tă con s trucţie acoperea intreaga
lăţime a actualei cur ţi interioare a hanului, fiind adosată
construcţiei anterioare. Pereţ ii sînt făcuţ i din căr ămidă
de 23 x 12 x 3 ,5 cm, mortarul galben ş i slab, rostmile
stru cţ;ie

clcco r ::i l ă

a hanului.
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F ig. 7. P oarla h:inului Ga brov e ni. De taliu .

c u opern c ti!orcn :wă, a lni Con:;; t.antin Mavrocorda.t . în
.- La diul ele faţă nu putem prec iza cine ~L ridi ca,t acea.- l ă.
constru cţie . Ln, î ncepuLul secolului ;tl X I X -leLL existau mari
negu fltori C<tpab il i Ră ctitoriceas6LabLr i ed ificii . O corcct:trc
mai atcnti'.'t a cloc unwntelol' va p1t!ca clarifica ş i n.ceaR L ă
nccun0Rc11U\, asupra căreia nu e.-tl' C'«Lzul .-ă, mai st.:'trnim
aici. Dar indiforent de Ncă,clere;L vechimii lui eu aproape
70 <.l e ani , h anu 1 G a b I' o v c n i rămî n e unul din
ecliJi ciile valoroa,He ale cenlrulni npih~lci . Rc1:1bwrarea, „i
valorific:1'rea lui R uperio::tră 11u vor pu tc::t decît „;:-~ î mbog ă
ţească Ru c ur e~ t ii cu un monument roprczcnLativ .

inco rnplcL umplute, Lmtt,p indicî ncl cea <lP-<L doua ju111 ăLaLc
<L Recolul ui l'tl XVIJI-Jcn. în t rn vecn de e.-t a act imlului
rnomirnent nu H-a grLKiL ni ci un indiciu de e::dHtc n ţă <1 unor
con1-;tru cţ ii :wterio;ue. Ln, - 5 m a a.p ă ru t , în st mt ul de
pietri ş, o le ntilă, de ni.- ip puternic îmo .;ită da torit ă, pigrn cnWor fe rnginoRi. E a confirmă a ici, C<L 8i la Str ă, ulcRti,
posil)ilit<L LCa procurării pc loc n, miner eului feruginos p'relu crat, op eraţiune tehnică de b care s-::tu ]) ă traL num c1·oaKe bucăţi de zgur ă . Deci, î.n eta.p a <L doua,, couHtni cpa
aflati'.'L p e locul viitorn lui han avea dou ă pivniţe „d in pia,1.1ă"
mult înăl ţate p ci:;tc Jti ve lul uliţ;e i din .- patelo C urţ, ii Domn eşt i. Ace1:1Le ca8e au fokt puLernic distrn8e de un in cedi.u
izbucnit la începutul 1-;ceolului al XIX-lmt . Ambele .·ub .-o.luri ~tu :wut de suferit , bol(,ile R-au J)r ă bu ş it , bu căţ i mari
din zid au acop erit podea u<t fă.rit a ma,i fi , coaHc ni c iodată .
Pivni ţa 1 s-a umplut cu un Rtra,t de J ,10 rn de moloz, cu
fragmente de vase acoperite cu R m al ţ verde 1-;au maron
klab, cu O<tle, caKtroane mitri , obiecte de faia,nţă, daLîncl de
la, fîr ş iLul secolului al XVIII-lea ş i începutul veacului
următor. Prmmpunem aceaKtă cata, R trof ă, dat orit~L mm·elu i
incendiu din anul 1804 carn pornind clin Ktl'. Şelari a, ocupa t;
o bună parte din zornL centrală a ora„. ului. Atunci au fo st
a.variate ş i ca,sele din Gabroveni. La scmt timp în Ră au fo Rt
începute noile con st ru cţ ii. Ele vor avea drept. rezultat
ac Luai ul monument cu înf~Lţi şarea lui de paKri j comercial.
Planimetrie, hanul G a b 1· o v c ni 1-;e deta~ează de cele
m a,i multe din edificiile de acest ge n din :Bu cme~L i. Nu
avem acea curte in tcrioruă, Kpaţ, ioaf' ă , eum Ne întîlne ş te la

I
/

--

/

Fi g. 8. Farf uri e ş i ulcior din secolul al XVI-iea .

marile hanuri din sec . XVII - XVIII. El se aseamănă perfect cu Hanul c u T e i din imediata apropiere, construit în 1833 de cei doi coasociaţi, Anast asie Polizu ş i
Ştefan Popovici, fiecăruia revenindu-i cîte o latm ă <:t
c lădirii

/

is.

Rezultatele cercetărilor arheologice şi ca.rtografice doved esc că hanul Gabroveni nu poate fi „bezes·teniil" lui
Constantin Mav1·ocorclat din 1739. El a fo st ridicat întrn
1804 - 1818 pe locuri ocupa te anterior de case clin cără.midă,
mult mai modeste ca dimensiuni. P entru obţinerea curţ i i
interioare a fost , acrifi cată pivniţ;a clin :1' doua jum ătate
a secolului al XVIII-lea . P e latura de es L noul h::rn nu a.
avut de îndepărtat alte construcţii din că1 ămidă, el fiind
ridicat pe un teren gol.
Astfel, izvoarele cartografice-arheologice duc ·pre aceeaş i
concluzie că actmtlul monument nu are nimic cle-<L face
H Panait I. J a na it, op. cil„ l n „D 11l eli11ul Monum cnl clo r lsloricc", 1972,
2, p . 8.
10 George Polra, op . cil „ p . 57.

nESUME
J! li 6 t e / l c r i e ci e G abro 1J c 11 i , siluee s ur le cote nord de la Cour
princi cre, rcprese nl e l' un des 11101111111cnls ca racterisliqucs de la zone commcr
cia le el ar ti sanal e de B uca r.esl. On co n sidera il j11squ'a presenl qu' ell e i:t ele
co n slru.il e par l e p rin ce Con stantin J\!laurocordal , avani 17 39. E n vue de la
r eslaurnlio11 du. 111011wnc11l, des recll"crclles arcllt!ologiques onl .t!lt! praliquees
afin d'e/ablir Ies ela pes de co n slmclion anlt!ricuros. Les vesligcs Ies plus a11cien s
remonlenl au X irc s ii!c lc. Dans Ic sous-sol oucsl de l' ll âlell eri c on a {ouill e
Ies caves <~ e clw x maisons gui flanquai enl l' acluelle rn c Lipscani. Ces deii x
Cdi{ices avai cnl des murs en torc/lis; la cave de l'un e d'cll es elait revelue ele
plane/I es. C'esl de fcls malt!riaux g1L't!laienl btilies, en {ail , la pluparl des maiso11s ele marcllands buca resloises du X V• el du X V J• siec/es. A n debut du
XV Jll" s iecle, un edifice en briqu e, pourvu d' un e caue de 12,5 0 X 4,20 m,
ful co nstritil s ur Ic m em e colt! ouesl, m ais ven la rne Gabro11cni , edifice gui
a elt! idenlifie t'i lorl avec le „bt!zesli!ne" m enlionn t! cn 1 739 par J ean-C laude
Flacllal , l e secretai re du prince. Da n s la seconde m oilic clu X V11 J• si i!cle, au
'bâlimenl inilial est uen ue s'ajoutcr un e n ouvelle conslruclion, po11nme ell e
au ssi cl' un e cave . 'J'oul l'cdifice a elt! detniil par l'in ccnclie de 18 04 , gui a ravage
un e bonn e parli e de la zon e central e ele Buca resl. C'esl dans Ies a nn ees s ui.vantes gue l' acluel m onument a ele eleve. li est ele plan reclangula ire, cwec l escâlt!s
/ongs {orm es de bouliqucs 01wra11t s ur la coi!T interieure par des porles mass ives
en f er. A u clt!bul , seuls Ies câles norei el sud t!laienl s llrmon!es cl 1 un etage . Au
cours ele la seconde m oilit! du XV I II s i ecle un elage a t!lt! ajoutt!·-sur ·fo colt!
'ouesl. L' ilâlelleri e ele Gabroveni presenle cles similitudes margw!es auccrl li61ell e.ri e „ cu 'l'ei" („aux Tilleul s" ), consimile dan s son voisinage i{nil1t!cltal · en
18 33 ,
• I r'",
· .A p·resenl, I' hâlell erie ele Gabroveni se lroiwe e.11 co urs ele r eslauralion .
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TIPOLOGII SPECIFICE ALE CLĂDIRILOR POPULARE DIN LEMN
GRIGORE IONES CU

Moto :
Jlf ai rnult decît să-~~·i 1·espeote trecut·ul, rorniin•ul îl .face
să tră·iască, asigurînd,,,1.-·i •u n fel de prezenţă eternă, n ii,
prin întoarcer·i la f orrne arhm:f·e, c·i prin perpet·u.a t'l:ne·reţ.e

a arte·i pop11.lare.
Henri

FOCII~LON

„La Houn1nnic, visngc l't a uic' '

.în cadrul aşezărilor rur;i,lc româneşti - predominante
-0.e-a lungul întregului ev mediu şipînă în zilele noa stre 1 numeroasele biserici săteşti, ca de altfel şi casele ş i cele
mai modeste dependinţe gospodăreşti necesare t.raiului
zilnic, au fost construite din lemn. Expuse intemperiilor
şi vicisitudinilor unei istorii de tul de zbuciumate, aceste
rnmarca,bile opere de arhitectură populară au a,v11t,, prin
forţa lucrurilor, o durată relativ scurtă. Fomte puţine din
bisericile de lemn şi încă şi mai puţine case şi anexe gospo. dăreşti din cele ca.re ni s-au păstrat depă,şesc ca vechime
veacul al XVII-lea..
Aşa, cum s-a rm1i arăta,t 2 s-ar putea deci pune întreb-airea dacă, dată fiind dmata limi tată a, construcţ iilor de
lemn, putem vorbi de o continuitate, de o :ută de a, construi naţională, care şi-a păstrat de-n, hrngul ve:wm·ilor
trăsăturile ei caracteristice tradiţionale.
Construite însă cum au fost dintr-un rnateria,J care
prin însăşi n,'1tma, lui nu poate dura, expuse intemperiilor,
prea multe veacuri, operele arhitecturii populare au trebu it
să fie refăcute de nenumărate ori în timp. Aceste refaceri
au fost de fapt, în ma,re parte, restaurări : nu ne putem
ima,gina biserici noi sau casc ca,re să fie d iferite, străine
modelului care le-a precedat. Af.inităţ;ile dintre repertoriul
bogat şi varia,t de forme arhitectura,le ş i de elemente decorative, la fel ca şi ~isemănarea, , adese<i izbitoare, dintre
opel'Cle de arh itectură mai vechi, din secolele XVI - XVII
şi acelea, ale ca,tegoriilor asemăuătoa,re din secolul a,l XIX-lea
ne dov edesc nu numai o legătură permanentă cu arhitectura trecutului, dar şi păstrarea adesea neschimbată,
de-~1 lungul veacurilor, a unor mtractere locale. Desigm·, de-a
lungul secolelor, a,tît cu prilejul unor refaceri sa,u rest:11uări,
cît ş i cu edifica,rc;i unor noi construcţii, ;mume inova, ţii

în procedeele de construeţ,i l~ R<LU în forrnde a,rhiteetm·;i,Je
decoraitive s-au putut. produet'.
Con. iderate şi integmte în acest len t proces de elabora.re, care se întinde de-a lungul a, nenumărate vea,curi,
ca,sele şi bisericile de lemn păstm, te reprezintă de fapt
forme şi valori estetice perfecţiona,te, rod a,l unor însumări
select,ive preluate treptat din etapele a,ntcrioare.
Ca şi casele, dar mai puţin mobile decît a,cestea, cel
puţin în ce priveşte p lanul, bisericile de lemn rom{1neşti,
ca realizări tehnice şi artistice, stf.rn cu cinste a,lături de
tot ceea, ce s-a construit mai bun în domeniul a.rhitecturii
de lemn în toa,te ţ;ări l e lumii. P lecînd de hi forma, s implă,..,
casei ţ;ărăneşti, cu care se îm·ndeştc nu numai ca materia,!
de construcţ;i e ş i tehn ici, ci ş i ca forme ş i dccomţ ie, biseric~L
românească veche a, evoluat, împrumutînd cîtc o dată aeea,sta însă începînd numai din veacul al XV-iea, - şi
unele elemente de pfan ş i de structm ·ă d in arhitectnr:L religimisă de zid, cu m1rc S-}t dezvoltat paraJel în tot lungul
evului mediu. Păstr}itc în număr încă destul de ma,re şi
răspîndite pe întregu l teritoriu a,J ţ;ări i , bi.·ericile de lemn
erau cu mult ma,i numeroase în trecut.. .În decurs de nu ma,i un VC}lC însă ele s-a,u împuţinat, i<tr în regiunile de
cîmpie, unde pădm·ilc, altădată întinse, au fost defrişa,te
t reptat spre ~L se da, pămînt ~igricultmii, ele a,u dispărut,
n,proape total. Fa,p tul acesta }1' putut să creeze impresia, şi
să întărea,scă o păl'ere ~tproa,pe una,nirn acceptată, ;tnume
că ~trhitectlll'a de lemn ar fi fost speci fică cu precădere regiunilor de de~1l ş i de munte. Cercetările }ltente întreprinse în
vremea din urmă ne dovedesc însă că majoritatea, con strucţii l or a,zi di spărute, din regiunile de cîmpie, pînă la
malurile Dunării, :w fost în trecut; din lemn.
Plecînd de la o formă pn.mlelipipedică dreaptă, alungită,
în cuprinsul cărei a Rint amena,jate cele trei încăperi cerute
şi

l Statistica din 1930 ne arată că ex istau alunei pe tcritoriu l ţ.ării 14163
de sate faţă de 175 de oraşe , centre urbane, locuitorii satelor rcprezentlnd
81 % din totalul populaţi e i ţării.
2 Gr igore Ion escu, A r/lil cctura pop ul ară în I/om/inia, Bucureşti, 1971.
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O not::-i.ţie asemănătoa re , lesne de înţeles , este f~ută
pentru celel::i,ltc patru grupe (vezi tabelele respective ).
Aşadar, o primă grupă-familie , car e cuprinde formele
presupuse a fi cele ma i vechi (păstrate desigur prin refaceri
sa,u rep l'oduceri succesive), se caracterizează prin aceea că
întregul p lan poate fi înscr is înt r-un dreptunghi a1ungit
a le căru i capete, la început cel dinsprn răsărit (absida altarulu i), apo i ş i cel dinStJre ll,}JU S (unde se găse şte intrarea),
sînt teşi te . Teş i tu ra , de formă po li gonală , poate ~tvea 2
pînă la 6 laturi. Adesea biserica primeşte un portic fi e
numai în faţa promtosulu i (vezi Grupa 1, l.2 . - 1.2 .4.
Grupa 2, 2.3.2. - 2 .3.7., Grupa 3, 3.2 .3. - 3 .2.4., Grupa 4
4.2.2 . ş i Grupa 5, 5.3.4.), fie, cîteodată, num,_'ti p e un.'t din
la.turile lungi (vezi 1.3.1. - 1.3.4., 2.4.2. - 2.4.9.), alteori
pc ttmîndouă (vezi 1.4.2 - 1.4.4., 2.6 .2. - 2.6.4. ), sa,u
chiar şi pe lături şi în faţă (vezi 1.5.2., 2.7.4.).
Grupa 2 cuprinde bisericile în care pronaosul ş i naosul
formează un corp comun drep tunghiula r , căru ia îi ill'lllea z ă
spre răsftr i t o înca1)ere ma i mi că decrosată, - absida altarului - ~t căre i fo r mă poate fi patra tă sau pol igonal ă cu 3
pînă ht 6 laturi (2.1.2 -2 .l.5.). Adesea (ca şi în cazul Grupei 1, 1.6.2-1.6.4 şi 1.7.2. - 1.7.3.), pronaosul arc şi el o
formă abs ida tă (2.2 .2. - 2.2.4.) ş i nu sînt rare cazurile cînd
edificiul e8te prevăzut cu un pridvor sau pr i spă fie numai în
faţ,ă (2 .3.2. - 2 .3.7.) , fie pe una (2.4.2 . - 2 .4.9.) sau două
d in latw·ile lungi (2 .6.2. - 2 .6.4.), fie, în sfîrşit, pe t rei
httlll'i (2 .7.4. - 2.8.4.).
Grupa 3 o form eazrt bisericile - puţine la număr - în
ca,re cele 3 încăperi rituale sînt dec ro şate în scară, de la
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de programul imuabil al unei cl ăd iri de cult de rit grecoorientnl - altar, naos, pronaos -, încaperi separate una
{le alta, altarul de naos printr-un iconostas, naosul de
pronaos printr-un perete cu unul sau trei goluri şi pronaosu l
de exterior printr-un perete plin cu uşă în ax sau pe lătmi,
planul, compus din aceste t rei unităţi esenţ iale ş i invariabile, a căpătat, în decursu l veacill'ilor, din punct de vedere
al formei ş i al dimensiunilor, felurite înfaţişări .
Este de la sine înţeles ca forma planului condiţionează
într-o ma re m ăsUJ·ă elevatia . Aceasta d in UJ'mă este însă
ceva mai mobila , specifică în general Ţării Rornâineşti,
Moldovei şi Trans ilvaniei. Asupra plasticii globa,leaelevaţi 
i lor bisericilor de lemn în cadrul celor t rei mari provincii isto.!.'ice ma i su s men ţionate , vom r eveni. Luîndu-ne mai întîi
sar cina, de a întocmi seria trăsăturilor caracter istice tuturor bisericilor de lemn, ne vom folosi pentrn aceastft de
formele p e care le-a căpătat în decmsul istoriei p lanul,
acesta constituind de fapt elementul principal în stabilirea
une i tipologii corecte. în ceea ce priveşte , deci, formele
de plan, se mnalăm de la început exi stenţa şi întrepătrun
derea, aceloraşi tip uri şi variante Jle întreg teri tor iu l ţării.
Ex~tminînd trăsătur ile Jlarticulare ale planmilor care au
fost deja, identificate retot ter itoriul ţării, putem distinge
cinci grupe sau famil ii de planmi, fiecare grupă avînd un t ip
de bază şi mai multe va riante. Pentru a înlesni o cît mai
bună ş i corectă înţelegere a part icuh.trităţilor acestor cinci
grupe am stabilit o clasificare a lor pe ba7..a sistemu lui
zecimal. Am notat tipul esenţial al fiecărui grup de familie ,
respectiv, cu notaţiile: 1.1, 2 .1, 3 .1, 4.1, ş i 5.1. Plecînd apoi
de la n u măru l latmilor teşite care mărginesc a bsida a lta rului, am notat, de p ildrt pentru Grupa 1, p lanul a căru i
~tbs idă are 2 httmi teş i te 1.1.1., pentru a bsida cu trei latlll'i
teşite 1.1.2 ., p entru abs ida cu patru latmi teş i te 1.1.3 . etc.,
iar variantele aparţ inînd aceleiaş i grupe, resp ectiv cu 1.2.1
1.2.2., 1 .2.3 etc ., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. etc., 1.4.1., 1.4.2.,
1.4.3 . etc . ş i aşa mai dep arte (vezi tabelul GRUPA 1).
Am închis fi ecare variantă într-o căsuţă . Toate variantele
figlll'ate în căsuţe sînt planuri aevea existente (identificate p e teritoriul ţării). Căsuţele răma se goale Ul'mea ză
a fi completate atunci cînd variantele cu numărul respectiv
de l::ttlll'i teş i te la abside vor fi identificate.
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12. Biserica din

11. Id em. Cupola naosului. Dese n de ar h. E uge nia Grecea nu .

În sfhşit, în Grupa 5 sînt cuprinse bisericile al căror
plan are forma unui trilob, fiind vorba de o contaminare a
planului caracteri t ic Grupei 2 cu planul trilobat al bisericilor de zid. Oa în cazul celorlalte 4 grup e, bi serica poate
avea pronaosul, care poate fi şi absida.t (5.4.4.), precedat
de un pridvor dispus fie în fată (5.3.4.), fie re h; turi (5.2.4.).
Răspînd irea ş i densitatea tipurilor şi a diferitelor variante pe teritoriul celor t r ei mari provincii istorice, Ţara
Românească , Moldova şi Transilvan ia , sînt foarte inegale.
Faptul se da,toreşte, de bună sea mă, nu atît preferinţelor
sau re(;inerii unor meşteri locali, cît dispariţiei, în Ţara
Românească şi Moldova , a unui număr neînchipuit de mare
din exemplarele ce fu eseră construite pînă în pragul
secolului al XIX.-lea .
Oa şi casele ţărăneşti, bisericile de lemn ne înfăţişează,
în cadrul uni tăţii lor de plan, ş i unele trăsături particulare,
caracteristice, în linii mari, celor trei mari provincii Ţara ,
Românească, Moldova ş i Transilvania..
În Ţara Româ,nea scă bisericile de lemn sînt îndeobşte
foarte s~mple; ~ele ma~ multe aparţin grupelor .1 ( v~ri an
tele 1.1. i 1.2.) ş1 2 (variantele 2.1., 2.2., 2.3.) . Simplitatea
planului ş i în general a întregului interior ·e reflectă ş i în
formele exterioare : biserica are a.desea înfăţişarea unei
case. Una dintre cele mai vechi păs trate în judeţul Vîlcea,
în salul Grr,meşti-Co sieşti datată - o inscripţ i e săp ată în
bîrna de deasupra u şii ne d ă anul edificării, 7173 (1664)nu are, în afaiă de forma poligonală decroşată a părţi i
dinspre răsărit - aparţ ine Grupei 3, 3.2 .4. - ş i de crucile
micuţe care marcheaz ă vî.rfurile coamei învelitorii, nici un
alt semn exterior care să o deosebească prea mult de o
casă (fig. 6). Ridicată pe o fundaţie de piatr ă prin intermediul căreia se face adaptarea firească a clădirii la terenul
accidentat, ea este precedată spre apus, unde se găseşte
intrarea, de un pridvor la care se ajunge pe o scară lătu 
ralnică . în contrast cu pridvorul, scund ca o prispă de casă,
cele trei încăperi rituale sînt monumentalizate prin acoperirea lor cu bolţi în leagăn care, totuş i, abia ating înăl
ţ;imea de 4.00 m la cheie (fig. 7).
Acelaşi aspect, de multe ori chiar mai modest, - marcate în ă de cele mai multe ori de un firav turn- clop otn i ţă
ridi cat p e pronaos sau pridvor (fig. 8) - îl au în exterior
şi bisericile mai noi din acest ţinut . Exemplele, încă numeroase, ce ni s-au păs trat din veacurile xvrn şi X IX,
mărturisesc toate această cumpătare în forme ş i dimensiuni, care oglindeşte deopotrivă şi modestia, dar şi puţ;ină-

Til ecuş ,

~M

Bihor.

Secţ i e

şi

plan ..

tatea mijloacelor materiale de m.ue au di spu s ctitorii ţărani
ai acelor vremru·i.
Pentru a ilustra şi înţelege acest fapt , dar şi p entru a
sublinia priceperea deosebit ă în arta de a construi a ţăranu
lui, să ne îndreptăm puţin atenţ i a şi asupra unei alte biserici, cea din satul Pleş a, judeţul Go1·j (fig. 9). Mode stă, ea
este construit ă din bîrne cioplite neted şi îmbinate la colţur i după sistemul „savant" în coadă de rîndunică . Acurateţ;ea construcţiei este întregită de o tot atît de îngrijită
limpezime a formelor arhitecturnle. Pridvorul, îngust şi
scund, este mărginit de stîlpi ciop li ţi în patru dungi netede.
încăperile toate sînt bolt ite. Bolţile sînt făcute din scînduri. Clădirea întrnagă, ca un chivot, este prinsă sub un
aco p eriş unitar cu pante repezi şi str eş ini proeminente
care mm ăresc îndeaproape contmul paralelipip edic al
celor t rei încăperi şi pridvorul. Planul apar ţine, pe de o
parte Grupei 1, varianta 1.2.2 ., atunci cînd facem o secţie
orizontală la nivelul ferestrelor şi, pe de alt ă parte, Grupei
2, varianta 2.3.4., atunci cîn d această sec(;ie este făcută
sub nivelul proscomidiei şi diaconiconului (fig. 9) . Soluţia
dictată de nevoia amenajării celor două anexe ale alta rului, e te pe cît de s implă pe atît de ingenioasă .
în Moldova, majoritatea bisericilor de lemn păs trate
datează de la sfîrş i tul veacului al XVIII-lea şi din veacul
al X IX-lea . Fla.nul multora din ele, aparţinînd Grnpei 5,
interpretează în mod vădit forme caracteristice arhitect urii de zid : naosul eiste lăirgit în lături cu două abside,
iar p artea dinspr e apus, pronaosul, se încheie adesea , ca
şi cea dinspre răsărit, în formă de absid ă poligonal ă. Un
exemplu t ipic ne oferă în această privinţă biserica din satul
Ră p ciuni, judeţul Neamţ adu să azi în Muzeul satului din
Bucureşti . Planul (fig. 10) cuprinde cele trei încăperi cerute
de program. Intrarea în pron~o ul de formă poligonală este precedată de un spaţ io s foişor de plan
patrat în care colonetele, consolele arcadelor, grinzile,
rama care încadrează ş i pune în ev idenţă intrarea în foişor
ca şi rama uşii din peretele pronaosului, împodobite cu
ingenioase şi frumoase ornamente şi crestături, sînt construite din lemn fasonat , piesele componente ale întregului
fiind îmbinate dup ă procedee caracteristice lemnului ş i
întărite cu cuie tot de lemn . Prin tehnica lucrului şi f~lul
decoraţiei, ca şi prin elementele de bază - foişorul supra,înălţat de un tmn - clopotn iţă, acoperişul înalt, croit în
patru ape cu pante repezi şi streşini proeminente - clădi
rea păstrează toate trăsătuTile tradiţionale specifice arhi-
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tecturii de lemn (fig. 10). Prin forma planului, dar mai ales
prin sistemul acoperirii încăp erilor cu bolţ;i, bi serica din
Răpciuni (ca multe altele din aceea şi r egiune) prezintă în
. chimb parti cularitatea de a imita forme ş i procedee caract eri stice arhitecturii de zid : cupolele constrnitc din panouri de scîndurele prinse cu limbă ş i uluc într-un schelet
de nervuri cuTbe care a,mintesc structura, cupolelor de
la biseri ca Trei I erarhi din Ia ş i, de pildă (fig. 11).
:În Transilvania,, unde me ş terii populari au cult ivat
de veacuri cu de o se bită. artă ş i pe scară întin să arhitectura
de lemn, numeroasele bi. erici de lemn ce ni s-au p ăs trat multe datind din veacul al XVII-lea (cîteva chiar din
vea,cul al X VI-lea ) - sînt de o re marca bilă ţ inut ă ş i
reproduc, în pitoreasca lor îniăţi ş:tre ş i frumuseţe , form e
m1racteristi ce ale căror origini se pierd în negura veacurilor.
Oele ma i multe ap arţin Grupei 1 (varian tele 1.2. - 1.7.) ş i
Grup ei 2 (variantele 2.2. - 2.8.). Intrarea se găseş te pe
fa ţada dinspre apus sau p e latura sudi că, ma i t ot deauna
preceda t ă de un pridvor. :în interior pronaoim l e. t e acoperit de regulă cu un tavan drept deasupra căruia , prijinit
p e grinzi solide de lemn ş i construit din t r-un schelet
puternic din acelaşi mat erial, se înalţă turnul- clopotni ţă
(fig. 12). Tratat e mai amplu, cu preocupări vădite de monumentaliza re a sp aţ iului, naosul .,i absida sint boltite.
Construite din scînduri groase, di.·puse în lung ş i înLărite
d e cîte unul sau mai multe arce-dublouri, cîteodată v izibile,
aJteori ascun e în pod, bolţile , ca ş i baza tmnurilor, sînt
înv ăluite de un acoperiş înalt de ş indrilă fi xat p e o şar 
p antă de lemn cu pante rep ezi ş i s treş ini proeminen te . Oa ş i
casele de locuit, planurile bisericilor de lemn tntns ilv ănen c
aparţin unui ma re num ă 1· de variante, fapt care dove de~ tc
gusLul p en tru forme mereu înnoite, precum ş i ii:;cu in ţa
ş i spiri tul de inventivita te ale m eşterilor populari locali.
Elementele esenţiale ce i:;e remarcă în general în compoziţi~t arhitec turală a mai tuturor bisericilor trans ilvănen e ,
acelea care de termin ă carac terul lor specific, original şi pito13. B ise ri ca din leuci ,

M a r a mur eş .

Foto E rik Mey lin g .
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14. B ise ri ca clin S urd eş li - r:J urc ş li , l\ l a rnmur eş .
D ese n el e arh . Cleopatra Alifanli.
15. Bise ri ca cl in Că b cş li ln nordul :Moldo ve i.
P lan .
16. Va r iant e el e planuri de bise ri ci d e lemn :
„ caz ul'i sp ccinl c„ .

17. Pla nul un e i casc di sp:i rut c din Ticl cni - Gorj .
A se co mpar a cu pla nul din fi g. 7.
18. P la nul un e i casc olt e n eş ti cu f o i ş or . A se
compara cu pl a nul din fi g. 10.
15

18

17
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resc, sînt pridvorul şi tmnul. riclvorul, mărginit totclealma
de stîlpi sau colonete de lemn fasonate cu artă, precede şi
pune în evidenţă totodată intrarea, avînd aceeaşi funcţie
şi îndeobşte acelea„ i forme ca ş i prispa casei ţărăneşti.
în părţile dinspre nord-e ·t ale ţării, în Maramw·eş, acest
pitore. c element arhitectm al ~ue adesea un eta j ca,re,
puţin mai îngust, este separat de arcadele parterului printr-o poală de acopei·iş care se continuă întocmai ca învelito rile navelor laterale ale unei basilici de jur împrejurul
bisericii, mn,rcînd o retragere generală a pereţilor în care
sînt tăiate şi cîteva ferestru ici (fig. 13).
Turnul, tra8 către fnţada principală, r ăsare orgm1ic din
acoperi„ ul înalt ş i Fle ridică semeţ căt1·e cer tcrminîndu-8e
cu un balcon încoronat de un elegant coif piramidal cu
săgeată . Îndeobşte mai înaJt decît trupul bi::iericii, turnul
a avut fără îndoială bi origine (<~lături de unele forme locale
st răv chi, caracteriFJtice construcţ iilor înalte de lemn), un
model gotic. El este însă departe de a fi un simplu element
de împrumut. Chemat Flă răxp1mdă în primul rînd unei
nevoi practice - adăpostirea într-un loc înalt a, clopotului,
ai:;tfcl ca, unetul lui Ră se poată propaga prin văzduh pînă
la cea din urmă casă a ·atului şi mai departe - , turnul
bii:;ericii româneşti răspunde totodată ş i unei necesităţi
estetice : spo rire;t pitorescului care stă la baza constnwţiei întregi. Prin adapLiuea la materialul din care e."tc
construit, la lemn, ş i prin prelucrarea cu pricepere ş i artă
a modelului gotic, ncceRitatea aceasta din mmă a dus la
închegarea în opera meşterilor român i a unor forme de o
prospeţime ş i uşminţă care nu-şi găseRc e hivalentul îu
arhitectura de piatră a, goticului.
Pentru a pune mai bine în evidenţă excepţ ionalele
calităţi ale arhitecttU' ii religioase populare tran. ilvănene,
să zăbovim puţin în fa~a uneia dintre cele mai izbutite
realizări ale genului : hisc•rica din salul Surcleşli-Făureşli
în judeţul M~m1mmeş (fig. H). TraRă spre marginea îngrn;tă
dinspre apus a unui phtiou, în mij locul. ~ttului, aptoa]Je de
19.

Casă

malul unui firav pMu, bh;erica, ::i.daptată ş i cultului morţi
lor, a,re în jw·u-i o ma,re de morminte. În faţa ei, aşezat
pieziş faţă de linia faţttdei, se întinde, făcută din lespezi
ma,ri de piatră, o ma, să de praznice. În spatele mesei tereJJUl, umbrit de cîţiva nuci, coboar ă în i)antă lină către apa
pîrîului. La pajiştea verde a poienii, mărginită de pîlcuri
de copaci, care înconjură biserica, . e adaugă colina, din
tufişurile c{Lreia răsar a0operişuri de case, iar de cealaltă
parte va,lea. în fund unduiri de dealmi împădurite, apoi,
îu zare, dunga di.nţată şi cenuş ie a unui m.u nte stînco
care i:;e profilează pe albastrul nesfîrş it al cerului. în
mijlocul acestei naturi, colorată, sălba,tică ş i vastă,
opera ."cmeaţă, dar . simp l ă şi senină, a omului se înalţ;ă c::i, un sLrigăt de izbîndă. Frumoasă, pitorească, eleg~tntă, biserica se distinge nu atît prin arhitectura discretă, odihnito<1re, a păt ţilor mai apropiate de scara ş i
ochiul omului, cît prin înfăţiş area mînd.ră şi formele meşte
şugit monumentalizate a le tumului- c lopotni ţă care-ş i
trimite cu semeţ ie în înaltul cerului săgeata nemăsurat
de lungă a coifului ău .

*

Din analiza succesivă a diferitelor tipmi şi variante,
precum şi din compararea folmitelor elemente caracteri tice
biseri ·ilor româneşti de lemn se pot trage cîLeva concluzii :
1. în ceea ce priveşte bi ericile aparţinînd Grupelor 1
şi Z, cn.racterizatc prin forme foarte înrudite şi elemente
arfaticc, ele sînt oglinda unor practici .·trăvechi , ale căror
origini îndepărtate c pierd în negura veacmilor. Tradiţ iile bă.ştin::işc pe baza, cărora s-a dezvoltat întreaga lor
a,rhitectură le-au as igurat, atît în domeniul formelor cît şi
în aceht al decoraţiei, o unitate de stil proprie tuturor
regiunilor ţă rii.
2. Oît priveşte monumentele aparţinînd Grupelor 3 ş i 4,
formele care le ca,ntctcrizează Rînt specifice, cu precădere,
Ţării Rom[Lneşt i , cu exccp(iin, tipu lui 4.1.1., atunci cînd pronao::; u l e::;tc acoperi t cu un t~wan drept, naosul cu o boltă

\iirilnenseii clin Ta rn lfaleg ului. A se co rnpnl' a cu fi g. 1, 1. 1.2 -
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1.2.4 . ; J'i g. 2, 2. :i.2. - 2.3.7 . ; fi g. 3, 3.2.3. -

3.2.4. ele.

ririlor pe care arhitectura monumentelor ma,jore medievale de zid le-a exercitat asupra arhitecturii populare
de lemn.
6. Dat fiind că îmîmirea arhitecturii medievale de zid
asupra celei de lemn a avut efect cu precădere a upra păr
ţilor celor mai mobile ale cl ădirii - elemente disp arate de
plastică arhitectmală şi de decor - ş i raJ eori - cum e
cazul bisericilor trilobate din Moldova - asupra structurii,
putem afirma, fără teama de a greş i, că bisericile de lemn
păstrate - îndeosebi cele aparţinînd grup elor 1, 2 şi 3 sînt r eproduceri fidele a,Ie unor modele străvechi, strîns
legate de tradiţiile locale a.le poporului român.
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Fragmc1~t

Bill eş li -G orj .

ale cărei feţe pleacă direct de pe
se termin ă în partea de sus într-un
disc, iar altarnl cu trei planuri înclinate (fig. 15), tip caracteristi c Moldovei de nord şi datorat înrîuririlor arhitecturii
de lemn din această parte a ţării.
3. Tot în Moldova, dar şi în nord-estul Transilv~~niei,
întîlnim cele mai multe din bisericile aparţfuînd Grupei 5.
4. Scmna.lăm, în sfîrşit - ca o dovadă a unor permanente căutări de solu ţii noi, alături de nenumăratele
variante înregistrate - existenţa sporadică atît in Ţara
Româneasc ă cit şi în Transilvania, a unor forme de genul
celor înfăţişate în imaginea catalogată „cazuri speciale"
(fig. 16).
5. Datorită unor elemente specifice de plastică arhitectmală, dar, pe alocm·i, şi de decor, a căror origine istorică
nu depăşeş te veacul al XVI-iea, putem stabili cu uşminţă
aeele diferenţe regionale semnalate, rod îndeobşte al înrîuîn

formă

clin pridvorul biseri c ii d e lemn clin

Dans le cadre de cel ar/iel e, /'aul eur s'esl propose d' t!lablir un e lypolog ie
des er1lises en bois de Roumanie. I .' examen du materiei publie jusqu' a presen/ ,
qui se ref'l!.re a la pr esque lolal//e des egli ses exislanl es sur le lerriloire de la
Roumanie, p erm el d'elablir cinq group es 01.1 famil/ es de plans, chacrrn de ces
group es comporlanl un lyp e de basc el de n om/Jreu ses uarianl es.
L e premi er group e, co n slilue par Ies form es Ies plu s ancienn es qui se sole nl
co n se rvees, esl caraclt!rist! par le {all que le plan p eul /! /re in scril en enlier dan s
un reclangl e al/onge, aux exlremites - d'abord celle de /'esl (l'abside de /'a ul el) , puis celle de l'o uesl (oii se irouve l'e nlrt!e) - en pan co upe. L es e:rlremiles
p euvenl arJOir de 3 a 6 ciilt!s (fig. J ).
Le deuxi em e group e comprend Ies eg/ises donl le pronaos el le naos [orm enl
un e n e( reclangu/aire, conlinuee par un e abside polygonal e ( 3- 6 ciilt!s) decrocht!e (fig . 2 ) .
Le troisi em e grop e se di slingr.ie pa r le fa il qu e chacun des lroi s compartim enls exiges par Ies n t!cess ilt!s du cu/le esl decroch e par rapporl au compa rtim enl voisin, a partiJ· de l' ouesl (fig . 3 ) .
Le qualri em e group e comprend les t! f)li ses donl le plan a la forme d ' un e
ero ix , le comparlim enl m edian (l e naos) elani plus gram/ que Ies deux aulres,
qui sonl reclangu/aires ou polygonaux (fig . 4 ).
Le cinqui em e groupe, en{in , comprend Les eg/i ses donl Ies p/ans sonl de
form e lrilobee, par co nlaminalion des {orm es caraclt!ri sliqu es pour le bois
sous l' influ ence des eg/ises en ma ~o nn e ri e de plan lriconqu e (f'ig. 5 ) .
E lani donn t! que l' inluen ce de l' archilec/ur e m edi eva le en ma~onn e ri e sur
/'arc!rileclure d11 bois a surloul af'(eclt! Ies par/i es accessoires du bâlimenl t!lt!menls de p/asliqe arch/leclura/ e el decoralive - el beaucoup plus rarem enl
/a sln1clure, on pwl a{/'irm er qu e Ies t!g /i ses en bois con ser vt!es, sur/oul celles
apparlenanl aux groups 1, 2 el 3, sonl des reproduclion s fid e/es d'u n modele
lres anclen , t!lroil em enl llt! aux lracllllons du p eupl e roumain.

de

piramidă ,

pereţ ii mărginaşi şi
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DIN NOU DESPRE MĂNĂSTIREA COTMEANA
RADU GRECEANU, EUGENIA GRECEANU

De mai bine de o sută de ani, istoricii, cercetătorii de
istoria artei şi arhitecţii s-au a plecat cu interes asupra
problemei începuturilor mănăstirii Cotmeana, una dintre
primele mănăstirii domneşti întemeiate în Ţara Românească şi a cărei soartă - în cea de-a doua formă de existenţă - este strîns legată de cea a mănăstirii Cozia, căreia
îi este supusă în 1388.
Concluziile controversate la care s-a ajuns în decursul
timpului şi care se bazează, mai ales în ultimele decenii,
pe interpretări diferite ale aceloraşi izvoare, au fost rezumate de noi cu ocazia unui prim studiu sistematic privind
istoricul bisericii fo stei mănăstiri Cotmeana 1 • Această
diversitate de opinii se datoreşte, credem, fie dorinţ;ei de a
pune de acord între ele o serie de izvoare contradictorii,
uneori criptice, fie interpretărilor diferite ale aceloraşi
informaţii, dar ma,i ales lipsei unor săpături arheologice,
exhaustive şi sistematice în zona întregului complex mănăs 
tiresc, menite să lămurească definitiv fazele de construcţi e
ale bisericii şi ale incintei. Imp ortanţa acestei cercetări a
fost semnalată de noi în primul studiu, ea fiind considerată
indispensab ilă p entru confirmarea sau
infirmarea ipotezelor formulate atunci 2 •
:1n consecinţă, am aşteptat cu mult interes publicarea
rezultatelor cercetării arheologice efectuate de către Lia şi
Adrian Bătrîna în 1972 3 • Noile informaţii aduse de săpă
turi precum şi de unele lucrări apărute între timp ne conduc
la o reconsiderare a opiniilor noastre anterioare, pe Cf1re o
socotim nece sară avînd în vedere importanţa subiectului.
Pentru aceasta, ne bazăm pe următoarele izvoare:
A. Rezultatul săpăturilor arbeologiee
l. Etapele de evoluţie ale ansamblului mănăstiresc.
Cercetarea arheologică din 1972 a demonstrat existenţa a două etape distincte de construcţie a mănăst irii,
denumite de autori Cotmeana I ş i Cotmeana II.
Cotmeana I cuprindea; o incintă executată din lemn,
inclusiv împrejmuirea - şi o biserică construită probabil
din cărămidă 4, de la care se păstrează fundaţiile executate
din piatră de rîu. Biserica prezenta dispoziţia planului
triconc şi era alcătuită din altar, naos şi pronaos. „întreg
complexul a fost dezafectat r elativ cmînd după construcţie, . . . ca urmare a unui incendiu care în mod sigur a
deteriom t şi biserica '' 5 •
Refacerea bisericii, în faza Cotmeana II, s-a efectuat cu
folosirea în general a aceloraşi fundaţii 6 , inclusiv zidul despărţitor dintre pronaos şi na os, cu excepţia absidei altarului care a fost retrasă spre vest. S-a adăugat însă un nou
compartiment, pridvorul, pe care autorii săpăturilor îl
consideră cu certitudine de tip deschis 7 , întrucît ar fi fost
rezolvat fără fundaţiile continui indicate de cercetarea
arheologică din 1959 8 - şi anume, în formula unei fundaţii

independente a laturii de vest, legată ulterior (fără o precizare a epocii) cu latm·a de vest f1 pronaosului 9 • În această
etapă, chiliile au fost refăcute tot din lemn, pe fundaţ;ii din
bolova,ni de rîu . Autorii săpăturilor lasă să se înţeleagă că
au putut urmări o continuitate stratigrafică a nivelării
întregii incinte 10 , cu toate că nu au m a,i găsit depuneri
arheologice în jurul bisericii, pe o rază de 4 pînă la 6 m,
„pînă la o adîncimc ce coboară sub nivelul de construcţie
a edificiului" n.
2. Materialul numismatic.
în cursul săpăturilor din 1972 s-au găsit o serie de
monede dintre mue două - cele mai vechi - interesea.ză
în mod special df1tarea . Prima monedă este un ducat emis
de Mircea cel Bătrîn şi datat în intervalul 1386-1396, care
a fo st găsit în stratul de nivelare, din argilă vineţie, aferent
refacerii chiliilor de pe latura de sud 12 . A dorn1 monedă
este un ducat emis în t impul lui Mihail I sau Dan II, în
intervalul 1418 -1424, găsit într-un mormînt de pe latura
de est a incintei, suprapus de fundaţii atribuite unui turneventual clopotniţă 13 . Datarea tuturor monedelor găsite
s-a făcut cu concursul Cabinetului de numismatică al
Bibliotecii Academiei R.S .R. 14 •
B. Izvoare documentare
Din perioada care interesează datarea Cotmenei
ne-au parvenit numai cinci hrisoave, din care cităm textele
privind mănăstirea .
1. 1388 mai 20, emis de Mircea cel Bătrî.n 15 : „A dăruit
şi domnia mea cîte sînt de nevoie călugărilor ce trăiesc în
acel lo caş (Cozia) pentru hrană şi îmbrăcăminte: satul pe
Olt care a fost mai înainte al lui Cazan, numit Orleştii şi al
doilea sat, care e pe Cxicov, care a fost mai înainte al lui
Stoian Halgaş; am mai dăruit şi o moară în hotarul Piteşti
lor. încă şi la moartea sa, jupan Stanciu! Turcul şi-a dat
satul numit Cruşia, ca să fie ~tl mănăs tirii . A dăruit şi alt
boier al domniei mele, Stanciu al lui Balco, o bucată
(de ocină) pe Arghiş, pe care a cmnp~rat-o de la Ştef,
cum şi cu vii; şi aceasta după voia domniei mele. Şi alt
loc tot acolo, pe care l-a dăruit Dude, după voia lui Dan ·
voievod, încă ş i o bucată (de ocină) tot acolo împreunată
cu locul lui Dude, din hotarul lui Stancea Vranin, pe care
a dăruit-o fratele său Vladul şi o vie pe aceeaşi parte în
patru locuri: una în hotarul Călineştilor şi două bucăţi
I

continui reprezentat ln fig. 1 a fost r eprodus tn fig. 4 din articolul nostru .
Semnalăm că „eroarea" (pe care o considerăm doar part. ială) a caracteri zăr ii acestor fundaţii drept continue, es te atribuilă de L. şi A. Bălrlna exclu siv lui I. Barnea, ln baza unui articol publica t tn Studii teo logice (p. 13, '
nota 5), deşi citatul care subliniază interp retarea făcută „în mod greş ii" de
I. Barnea este aproape identic cu afirmaţia de la p . 667 clin materialul
publicat !n .M.C.A. de J. Barnea şi N. Co nstantin escu .
9 L. şi A. Bătrlna , op. cil., p. 13 şi nota 6.
10 Ibidem, p . 16 /1.
11 Ibidem, p . 11 /1. Aulorii atribuie re s taurării din 1959 !ncl epărtarea p!nă la t alpa fundaţiei - a depunerilor ar heolo gice, ln contraclicţ.ie cu
informaţiile da te de tnsuşi ma teri al ul bibliografic citat ln artico l. Este
suficient să amintim lu crările de subzid ire executate ln 1922 - 1924, descrise pc lar g de N. G hik a-B udeş li in Mănăstirea Colmeana, „B.C.M.I.",
1931, p. 180 şi m e nţiona le ln raportu l cercetări i arheologice din 1956 (I.Barnea şl N. Constanlinescu, op. cil ., p. 666). Lucrările de amenajare a terenului
efect ua te ln 1959, după ce rcetarea arheo l ogică din 1956, nu au coborit
sub nivelul de că l care a l Cotme nei II, cu excepţia patului suport al trotuarului (R. şi E. Greceanu, op. cil„ p . 74).
12 L. şi A. Bătrîna, op. cil „ p. 14 /2.
1 3 Ibidem, p 14 /1.
14 Ibidem , p 14 , nota 9 Co nform textu lui , mai apare lnsă şi o altă monedă, cl a l ată fără exp licaţii cu 1396, carea fost găsită „în stra tul de nivelare
aferent momenlll/lli ele refac ere a înlreg ll/lli comp lex" (p 16/1) în fapt lucru care ne-a fost confirmat de Lia Băl.rina-, moneda din 1386 - 1396
şi cea clin 1396 nu slnt clecll tma şi aceeaşi, care apare apoi in tot cursul
articolu lui cu dala ele 1396. Această dală , de numită de autorii citaţi „termen
arheologic post qucm", formează ln continuare unul dintre st!lpii argumen taţiei pentru datar ea pe care ei o propun cu privire la Cotmeana II.
l s „Documenta Romaniae hislorica. B. Ţara Românească" (DRH. B),
vol. I, Bucureşti, 1966, m. 9, p. 27.

*Desenele şi fotografiil e slnt executate de Eugenia Greceanu.
Radu Greceanu şi Eugenia Greceanu, Istoricul şi restaurarea bisericii
{osiei mănăstiri Colmca11a, ln „ Monumenle istorice. Studii şi lu crări de
r esta urare", II, Buc ur eş ti , 1967, p . 52 -89.
2 Ibidem , p . 65.
a Lia Bătrlna şi Adrian Bătrln a, Dale 11oi cu privire la evo /u(ia bisericii
{osiei mănăs tiri Colmea11a, ln „ Revisla muzeelor şi monumentelor, - Monumente istorice şi de a rt ă", nr. 1, 1975, p. 11 - 24.
4 Ibidem, p. 13/1 ; rezum a tul !n limba germană de la sflrşitul articolu lui
dă acest lu cru ca sigur (p. 24 /2).
6 Ibidem, p . 13/1.
6 Ibidem, p .11/2. în Săpălllrile arheologic e c{eclllale de D.M.l.A. în anul
1972 („Buletinul monumentelor istorice," nr. 1, 1973, p. 74), aceiaşi autori
afirmă că Mircea cel Bătrln a refăcut Cotmeana „ din lem e/i e". Am luat
de bună a firmaţia clin articolul apărut ln 1975, pres upun!nd d\ )n decursul
celor doi ani care s-au scurs de la publicar ea primei note, autorii au descoperit noi temeiuri pentru a-şi scl1imba părerea.
7 Ibidem, p. 14 /1.
s I. Barnea şi N. Constantinescu, Sondajul de la mănăstire a Colmeana,
in Materiale şi cercetări arheologice, V, 1959, p. 665 - 670; planul fundaţiei
1
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F ig. 1 . F ra gmentul el e a rc d e p c rn \ncl a d e s ud . A. Silu a \ in d in 1959, B.
S ilu a ~ i a din 1976.
Fi g . 2. Col\ul d e sud -vcs l a l pr o naosului ori g ina r.

din hota rul lu i Voico ş i ~t doua în hotarurlui Stan i 'lav
al lui Oreaov ş i o m oară la Rîmnic, _p e care a dăruit-o
D an voievod şi via tot acolo, dăru ită de jupan Budu, după
voia p ărint elui domniei mele R ad.ul voievod. ş i curtea p e
locul Hin ăteştilol' p e care ~1 cl.ărnit - o Ta tul bi::;el'icii ........ . .
P e lîn gă aceas ta, a binevoit domnia mea ca mănă ·tirea
Cocl.rneana să fie upu ă , cu toat e ce e ţ in ele ea, mă
n ă ·tirii mai ,·u s-, cri,e ş i ele acolo să se s tăpînească .... "
2. 1389 septembrie 4, emis ele Mircea cel B:\trîn16 :
„ .. .încă le-am dăruit domnia mea pentru sluj b ă ş i satul
p c Olt nurnit Orleşti .. .. car e a fo st ma,i în a inte la mănăs
t irea Cocl.meana ... "
3. ( 1402 - 1418 ) , em i · ele Mircea cel B ăL dn 1 7 , în carn
întă re şte „mănăstir ilor domniei mele, ele la Cozia , lo caş ul
·fin tei troi ţe ş i lo caş ul , fintei b la.goveş Lenii care es te la,
Codmeamt .. "un loc pe apa Prahovei.
4. ( 1417 - 1418) , emis ele Miha il voievod. în ca.lita Le ele
nsociat b domnie 18 , în care înt ăreşte „ ... p reacinstitelor
ş i ma,rilor mănă ·tiri a. le p ărintelui domn iei mele .; i u,le domniei mele ele la Cozia . i ele la Codmcana .. . " zece case d in
Tîrgovi şte .
'
G. J 418 iunie 22, cmi::; ele Miha il voievod 19 : „ ... Dă
domnia mea aceast ă porun că celor el.ou ă măn ăs Liri ca.re
Nîn t întemeiat e ele bunicul domniei melc ~ i de p ărintele
domniei melc, de la Cozia,, a sfint ei ş i ele vi aţă în cep ătoa
r ei troi ţe ş i a 1:1 .fintei bln,gove„ten ii de l::li Codmeamt .. . " .
D e ht începu t trebu ie r emar ca L că , nediNpunînd în
prezen t ele nici un document ele la Radu I, daniile de :-tre
a, bcnefi cii:tt Cot m ~tn a pînă în t impul lui Mirnea cel B ă trîn
11u ne xînL c unoscu te (în întregime, ::;:-tu p arţi i i-11 '?) decîL p rin
inLermccliul hrisov ului lui Mircea clin 1388 mai 20 . A.clmi1,încl că p rim}t p~11rte :-11 ace1:1tui h risov se refer ă într -a dev ăr la
„vechea ze1:1 Lre a Cot mcnei", a ş .ii c um a firm ă Emil L ăz ă i u Jbid c m, 111". 10, p . 29.
I bidem , n r. 26, p . 6l.
1s J bi clc m , nr. 39, p. 84 .
1 0 I bidem , nr . 42, p . 87.
17
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rescu

acelaş i domnitor înainte de încheierea lucrărilor de construcţii, care au fost apoi duse la bun sfîrşit de către Dan I.

20

(spre deosebire de cele mai noi primite de la Mircea
în hrisovul din <1402 -1403) 21 ), este greu
totuşi de admis ca pe un fapt indi scutabil că nu a existat
niciodată un act de la Radu I care să fi consemnat primele
danii sau dotări prilejuite de construirea Cotmenei I şi
făcute eventual chiar înainte de desăvîrşirea complexului
monastic 22 • Un ca,z asemănător se întîlneşte la mănăstirea
Tismana, începută de Radu I ş i prevăzută cu danii de către
şi menţ; ionate

Pentru Tismana, este sigur că a existat un })rim act de
dotare, deş i acesta nu ne-a fost păstrat 23 • Logic este
să fi existat şi pentru Cotmeana un asemenea act, cu atît
mai mult cu cît se ştie ca ma,joritatea actelor vechi ale
Cotmenei au fost distruse, în cond i ţi ile descl'ise de arhimandritul Sofronie (vezi nota 40) . Să mai fi existat printre
pierdutele hrisoave şi cărţi a le domnilor un document
anterior celui din 1388 mai 20, prin care Dan I sau Mircea
confirmau primele danii~ Este o întreba;re la care nu se
poate r ăc:;punde în stadiul actual al cunoştinţelor.
Nu avem nici un document care să precizeze în t impul
cărei domnii a fost terminată Ootmeana I. Fa,ptul că Dan I
i-a donat în cursul domniei sale o moară la Rîmnic nu
pare să fie concludent. Mai semnificativ ne apare .faptul că
monumentul primeşte un clopot în 1385, fiind posibil
(dar nu ş i obliga,toriu) ca această danie să coincidă cu darea
în funcţ; ie a primului lăcaş de cult.
Modul în care Ootmeana este desemnată în documentele amintite mai sus nu ajută la aproximarea datei de refacere a Cotmenei II. În documentele din 1388 mai 20 ş i
1389 septembrie 4, Ootmeana nu este denumită mănăstfre
a domniei mele, aş't cum apare în documentele următoare,
dar acest fapt nu poate fi invocat ca argument pentru

2 0 E mil Lăzărescu, Dala zidirii Coziei , ln „S.C. I.A .," nr. 1, 1962, p.
127 - 128 ; Id em, Despre mănăstirea Cozia şi varianta de lricorr c c ăre ia îi
aparfine biserica ci, ln „S.C.I.A„" seria artă plastică, t . 17, nr. 2, 1970,
p. 174 - 176. Argumentele autorului slnt ln principal următoarele :
- Săpăturile arheolo gice efectuate ln 1960 ln zona „Coz iei vechi" au
arătat că ruinele nu datează dcclt din veacul al XVII-iea, iar sondajele
executate la Coz ia nu au scos ptnă acum la iveală urme le une i construc\:ii
anterioară domniei lui Mircea ce l Bălrln.
- Deoarece daniile amint ite tn hrisov merg înapoi plnă Jn vremea lui Ra du J, iar Mircea se intitulează !nlemcictorul Coziei, lnseamnă că daniile
anterioare lntemeicrii nu era u adresate Cozie i, ci unei a lte mănăstiri, care nu
poate fi declt Cotmeana. în adevăr, !n hrisovul din 1389 septembrie 4 - de
exemplu - , se ara tă că sa tul Orlcşti aparţinuse „mai lnainte" mănăstirii
Cotmcana.
- Moşiile amintite in prima parte a hrisovului din 1.388 mai 20 se află
pc o arie geografică al că r ei centru ar fi Cotmea na.
Hrisovu l din 1388 mai 20 ridică lnsă ş i probleme pc care nu le credem
rezolvate concludent de arg um entele autorului, cum sint:
- Ordinea ln care au fo st redactate hotări r il e domnitorului. E ra fir esc
ca, mai intii, să se închine mănăstirea Cotmeana către Coz ia - şi apoi să
se treacă p osesiu nil e primei ln stăpinirea celei de-a doua.
- Ce se ns are fraza „Pe llngă aceasta a binevoit domnia mea ... "?Di n
fraza de lnchinar e „mă n ăstirii ma i sus scrise" reiese că prima parte a luisovu lu i priveşte num ai Cozia, pc cl nd - con form interpretării lui E . Lăză
rescu - tnccputul hrisovului s-ar referi mai lntii la Cozia şi apoi la Cotmea na .
- Dacă în 1388 mai 20 satul Orleşti lrecc ln stăplnirca Coziei, de cc ln
1389 septembri e 4 se arată că aparţinuse mai înainte Cotmcnei? Să fi fost
părţi diferite de mo şic, hri sovul din 1388 referindu-se doar la partea lui
Caza n?
- în hri sov ul din 1402-1403 (conform E. Lăzărcscu, datat 1387 decembrie 11), ca re ar cuprinde noile danii către Cozia, este pomenită şi mo şia
Scaca, cc apare lnsă ln condi ca nr . 357 (Arhivele Statului Bucureşt i , fond
Cot mcana) enumer ată de a rhim a ndritul Sofroni e printre moşiile cc apar \i n ca u mănăstirii Cot mea na. Făcea Seaca parte din vechea zestre a Cotm cnei, sau nu?
Credem aşa dar că problemele ridi cate de hri sovul din rn88 mai 20 nu
:111 fost p e deplin rezolvate.
21 „DRH ." B„ T, nr. 25, p. 58 - 60. E mil Lăzărescu , ln reluare.a discuţiei
cu privire la cele două documente datate 1388 mai 20, care s-au păstrat
doar in copii, propune ca dat:'i a acest ui hriso v „ 138 7 decembrie 11" (vezi
E . Lăzăresc u , op . cil „ p. 174 - 175). Datarea din „ DRH" a fost făcută de
P. P. Panaitescu şi D. Mioc - pentru hrisovul denumit de Haşdeu „de p rimei
f'wulafiun e" a Coz iei - pc haza eo n ţi nutului, a formei şi a formulării blestem ului , con siderind vă l eat ul g r eş it dar indi ctionu l 11 corect („DRH."
B „ I, p . 60). Em il Lăzărescu contestă aceasUi datare, aprec iind că edi torii
nu a u lu at în sca m ă faptul că Dum itrac he Medelnicerul avusese ocazia s:'i
vadă origi na lul , pe care „ 1-a fol osii şi chi ar remmal în Cro nolo gia tabelară
(atrilmindu-i- se îmă vă l ea tul ev ident greşit de 6869 ( = 1367 /68 ), în loc de
6899 )". În rezu ma tul lui Dumitrache Medelni ceru l este adăugată ş i data
de lună şi zi: „ Dec. 11". Ca atare , E. Lăzărescu co n s id e r ă corecte văleatul
şi indi ctionu l transcrise ln copia din condică , dar propune înlocuirea lui
mai 20 cu decembrie 11, aj un glnd astfe l la dat.a de „6899, indi c/i onu l 11,
luna decembri e 11", ceea ce ar lnsemna după a utor „ 11 decembri e 1387".
La aces tea, observăm urm ătoa r e l e :
- Văleatul din Cronologia tab e lară nu cs le 6869, ci 6866, aşa cum apare ,
de altfel , citat corect ln nota 56, p. 175.
- Vă l eatu l propus de a utor pentru corcclarea Cronologiei tabelare nu
poate fi 6899 ci numai 6896, respectiv vă l eat ul indicat ln copia din co ndi că
şi singurul care coresp und e cu 1887, avînd ln vedere lun a decembrie.
- Văl ea tul „,greş it" din Cronologie, 6869, nu coresp unde cu 1367/68,
ci cu 1360 /61.
- Văleatul 6899 propus de auto r corespu nde cu 1390/91.
Cit priveşle trecerea cu vederea, ln „DRH", a rezumalult1i din Cronologia tabelară, trimitem la documentul respectiv publicat de P.P. Panaitcscu in Documen tele Tării Romiin eş ti , 1, Bucureşti, 19:38, p. 47 (s ub 1388
mai 20), unde ed itor ul face această apropiere, lnsă faptu l că 111.1 a adoptat
nici atun ci şi ni ci mai llrziu , ln „DRH", data decembrie 11, se d ato r eşte
probabil convin ger ii că D umitrache Medelnicerul , care indi case data de
lun ă şi zi , fără însă a indica ş i indicliom1l , a con fund at „i ndi etion 11 " cu
„Dec. 11" (chi ar dacă o conf uzie de acest fel nu mai a pare ln Crono logia
t abelară, după cum afi rm ă E . Lăzărcscu, op. cil „ p. 175, nota 57). Aceasta
este de altfel ş i opinia noastră , l nl e m e i ată pc numeroase le greşe li de dată
din Crono logi e, care si nt un eori „fan.t ez iste" (E. Lăzărescu, op. cil„ p. 177).
Ori cit de „bun cililor al vechilor documc11/c" ( Ibidem, p . 175, nota 57) ar fi
fost Dumitrache Medelnicerul, exe mplul văleatului g r eşit - 6866 - al
doct11nentului ln ca uză este gră itor , mai a les dacă a avut ln mîn:I î n s u ş i
originalul.
22 L. şi A. Bătrlna (op. cil „ p. 18/2) a firm ă cu s igur a n\. ă că, lntruclt
Radu I nu fi g ur ează ca donator direct, aceasta lnseamnă că ci nu a avut
răgazul să tcrrninc aşezămintul care, la moartea lui Radu I, nu de ţ.i n ea
declt bunuri primite de la boieri. în consec inţ.ă, un act domnesc de primă
dotare nici nu a putut exis ta .

Fig, 3. P lanu l bisericii cu variantele de rcconsliluire :;i pridvorului A.
Varianta L. şi A. BiHrlna. B - C, Variantele posihile din punct de vedere
constr uctiv.

c

2 3 Vezi hrisovul lui Dan I din 1385 octombrie 3 („D RH ." B„ ·J, nr. 7,
p. 21), ln care ara t ă că a terminat constr u cţia T is manc i şi con firm ă clan iile
făcute de Radu I , T isma n ei ş i de Vladislav, I Vodi\.ci.Cu privire la exist-cn \a
unui act de danie a lui Radu I către Tismana, vezi Emi l Lăză r cscu, Nicodim de la Tismana şi rolul său în cu/lura oeclle român e ască , I (ţină în 1 38 ;i)
in Romarwslavica, X l, Bucureşti, 1965, p . 237 - 28'1, unde autorul a firm ă
că „1111 asemenea /lriso11 Ili ci 1111 a fost sc ri s oreodală" (p . 271 ) , bazindu-sc ln
principal p c faptul că in actul de întărire a l lui Dan[, din 1 385, s-a r face
„o diferen/iere Îlllre daniile acnr<la le de Radu I Tismanci („a dărui/ ' !) şi,p~le
acordate de Vladislm1 Vodi fei „a dăruii şi a dat în sc ri s"). De la bun ln cep11t,
ne întrebăm cum se putea face o danie ş i cum putea mănăstirea sa intre
ln posesia bunurilor primite, fără ex i stenţa unui act scris, indif<!~: ep·~]~
ce formă ar fi fost redactat? în a fa r ă de aceasta, co n statăm că la num ai
doi a ni după hrisovul de i ntăr ir c a l lui Dan I, ln 1387 iunie 27)) · ·cl~~t
fiu a l lui Radu I, Mircea, întăreşte ş i el daniile către Tismana şi :Vofli\ a
1
(vez i „DRH." B„ I , nr . 8, p. 24) , f ără ca de această dal ă să se fa că rco
diferenţiere penlru fc lul ln ca re s-au f ăc u t daniile respective: pcnlnu a m iclc
cazuri, formularea este aceeaşi şi anu me, „a dăruit ". Credcn1 dl te i doi
em itenţi, contempora ni a i eveni mente lor, s-au bazat ln egală 1:năs u1~ă
(indiferent de formul area diacului lui Dan I) pc existe nţa un or do,vc;i:i
scrise ale daniilor către Vodi\:a şi Tismana. De a ltfe l, din toate ·rntărirlte
ulterioare - cum ar fi, de exemp lu , cea a lui Mir cea din <1400 - 1418>
(vez i „ DRH. " B „ I , nr . 22, p. 53-54), sau a lui Dan II din 1424 ( Ibi dem,
nr. 53, p . 106), - reiese si mplu fără nuan\: ări, că atît Radu I cit şi V ladisl av au fiicut daniil e respective. F ormula „a dăruit " nu poale fi - după
noi - tnţe l easă decit că „ a dat în scris", aceeaşi in terp reta r e n111d dată
documentului • lui Dan I de căt r e Damian P. Bogdan - vezi D i f!!dma lica
s lavo - romiină, ln „D IR. " Introducere, voi. II, p. 44 şi nota 6.- ·
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ridicarea Cotmenei II }1bia după 1389 septembrie 4 24,
Într -adevăr, din a,naliza documentelor lui Mircea cel Bătrîn
reiese că, atunci cînd domnitorul vrea, să arate că este
ctitorul unei mănăstiri, el se exprimă astfel : „ .. a binevoit
domnia mea, să ridic din temelie .. " 25 , sau „ .. s-a învoit
domnia mea să-mi întemeiez o mănăstire .. " 26 (formulă
folo s ită în ambele documente mai ales pentru a deosebi
Cozia, de Ootmeana), precum ş i „ ... întemeiată de însuşi
domnia mea" 27 • l ;a fel, Mih~til voievod, vorbind de Cozia, ş i
Cotmeana,, sublini~Lz ă că „. . sînt întemeiate de .. " 28 •
Pe de a, l tă parte, termenul de mănăstire a domniei mele
înseamnă în primul rînd că aşe zămîntul făcea parte din
categoria, mănăst irilor domneşti, spre deosebire de cele
ridicate de boierii m~L i înstări ţ i p e moşiile lor. Mănăs
tirile domneşt i ş i averile lor se a,fhu - aşa cum indică ş i
termenul - sub protecţia, ş i stăpînirea domnitorului, care
adesea le acorda o oarecare autonomie faţă de autoritatea
bisericea scă . Aceeaşi formulă mai poate însemna ş i că
aşezămîntul a beneficiat de danii ale domnitorului 29 •
În documentul din 1389 septembrie 4, Mircea se socoteşte ctitor al Coziei - nu prin fapt ul că o denumeşte
mănăstire a domniei mele (vezi nota 24) - , ci pentru că
spune la începu t că a întemeiat-o . Din faptul că în acelnş i
document Cotmeana nu este denumită mănăstire a domniei rnele nu se poate trage nici o concluzie, dup ă cum
absenţa acestei formule pentru Cozia , în hrisovul din 1388
mai 20 , nu înseamnă că Mircea nu se considem ctit orul
Coziei, lucru pe care îl şi afirmă la începutul documentului.
Exi stă, de altfel, numeroase exemple în ca.re formulRi de
mănăstire a domniei mele cu s igumnţ;ă nu se referă la o
ctitorie a emitentului 30 •
în consecinţă, sîntem de p ărere că formula de mănăs
tirile domniei mele din documentul lui Mircea din <1402 -1418) înseamnă că domnitorul - dup ă închinarea
Cotmenei către Cozia în 1388 - socoteşte ambele mănăstiri
cRi formînd un tot, aflat sub stăp înirea sa . Oricînd ar fi
întreprins el lucrări le de refacere a Cotmenei, mănăstirea
nu a fo st ridicată din temelie, ci doar rep~1rată (indiferent
de volumul lucrărilor) , fapt p entru care Mircea nu s-a

--

Î
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24 Datorită apa rq:iei acest ei :formule abia în doc um entul lui Mircea clin
(1402 - 1418), Lia ş i Adria n Băt rln a (op. cil ., p. 16/1) s i t u ează refacer ea
Cot rn ene i II ele către Mir cea posl 1389 septembrie 4 ş i ante 1402, su s \.inindu - ş i intcrpr e.ta rea de documente ş i prin:
- „p reze nţa În. st ra lul de n iuelare aferen t momentului de refacere a înlregului com p lex a unui duca l emi s de M ircea În an.ul 1 396". Este vorba de
ducalul datal 1886 - 1396, vezi n ot a 14.
- Desemn area m ă n ăs tiril or Coz ia ş i Cot mea n a ele cătr e Miha il voievod ,
ln cloc um en tul clin ( 1417 - 1418), cu formula „marile mănăs li ri ale părin
telui domni ei mele". Citatul este trunchiat , căci textul comp let es lc „marile
mtinăsliri a le pă r i nt e lui domniei m ele şi al e domni ei m ele" , ceea ce infirmă
ech iva la r ea form ul ei cu ac'ţ.iunea de ctitorir e. A utorii cita ţi stnt ele asemenea
co n v in ş i că P . P. Pan a itcscu face o eroa r e a lunei ci nel af irm ă că „ În n ici
un liri so11 a l lui M ircea în care este aminti t ă Colmea na nu se spu n e el! acest
lllcaş ar fi cliloria lui , cum spune e1:plicil despre Cozi a" (P. P. Pa nai tesc u,
Mi rcea cel BlllrÎn , B u c ur eşti, 1944, p . 160), lntr ucit face ab~ Lra c ţi e el e doc umentul clin ( 1402 - 14 18) (op. cil ., p . 16 /1, nota 34). în fap l , P. P. Pa na it escu cnnoştca p erfect acest do cum ent, p e ca r e îl publicase tn Docu m entele
Ţâ rii Român eş ti , I , Bucureşti, 1938, p. 93 - 95, sub ( 1408- 1418) ş i socotim ele neconceput o ign ora re d e lib era tă venind de la un cercet<llo r attt
de ri guro s.
25 H ri sovul din 1388 ma i 20. Este vorba ele Coz ia .
26 Hrisovu l clin 1889, septembri e 4. Es l e vorba d e Coz ia .
~7 Hr isovul !ni Mircea clin (cca 1400) că lr e Cozia („DRH ." B., 1, nr. 20,
p. 4\l) .
2s Hrisovul lni Mihail voievod din 1418 iuni e 22.
20 N. I. Ştefă n esc u , I storia m ă n ăs tirii Snagou, B ucur eşt i , 1944, p . 28
ş i nota 1 ; P. P. Panai t escu, B iseri ca, în Viaţa feuda l ă În Tara Românească
ş i Mo ldova ( sec . X I V-XV II ), Bucureşti , 1957, p . 450, 454 - 455.
30 Dăm ca
exemplu urm ătoa r el e hri soave :
- (1407 - 1418): Mircea cel Bătrin cătr e chir Lazăr d e la S neagov
(„DRH." B., l , nr. 34, p . 74) . Ni mic nu clovcclcşte că S nagov ul es te ctitoria lui Mircea, m ă n ăstir ea da tînd probabil dinaintea dornni ei acestuia .
- 1418 iunie 22: Miha il voievo d că tr e Cozia şi Cot mca n a („DRH."
B. I, nr . 42, p. 87).
- (1421) iuni e 1!l: Ra du P razn aglava căt r e mănăstirile Co zi a ş i Cotmea na ( Tbi cle m , nr. 49, p. 99).
- 1424 februarie 28 : Dan II că tr e m ă n ăs tiril e Coz ia ş i Co tmca na
( Ibidem , nr. 58, p . 103).
- 1458 ma rti e 5 : Vla d 'fepeş cătr e mănăstirea Tismana (Ibidem,
nr. 117, p. 202).
- 1464 mai 30: Radu cel Frnmos căt r e m ă n ăs tir ea Cozia (Ibidem,
nr. 123, p. 209).

F ig. 4. Va riante d e r econs tituire a pridvorului. Secţia lon g itudin al <' ·
A. Fa ţad a d e suci con form ipoteze i L. şi A. Bă tr l n a. B. - C. Fa ţ acla el e
sud tn varianta tabloului vo tiv ş i tntr-una dintr e ipot ezele tnrudite cu r ezolv ă ri contemporane.
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În cazul special al Cotmenei, atragem încă o dată atenţ ia
asupra frumoasei predoslovii scrise înainte de 1790 noiembrie 11 de către arhimandritul Sofronie al mănăsttrii Cozia,
la începutul condicii de documente nr. 357 a mănăst irii
Cotmeana şi publicată de noi 40 • În lumina celor de mai su s,
sîntem de părere că orice afirmaţie peremptorie cu privire
la lipsa actelor de primă dotare şi de precizare a s i tuaţ i e i
juridice a Cotmenei în fa za de întemeiere a ei este hazar-

considerat ctitorul ei 31 • Această nuanţare, socotită necesară de Mircea cel Bătrîn şi preluată a poi de Mihail voievod
(vezi documentul din 1418 iunie 22), s-a şters cu trecerea
anilor, iar documentele veacurilor următoare 32 , pisania
din 1711, izvoarele narative 33 etc. i-au atribuit lui Mircm1
calitatea de ctit or, uneori chiar prin confuzie cu Cotmeana I.
Atunci cînd în documentul din (1417-1418) 34 Mihail
voievod denumeşte Cozia şi Cotmeana marile mănăstiri
ale părintelui domniei mele ~i ale domniei mele 35 , el subliniază pur ş i simplu faptul că , în calitate de asociat la
domnie, se consideră ş i el stăp înitor al celor două mănăstiri,
la fel cu tatăl său Mircea, fără a fi bineînţeles ctitorul lor.
Relativ la interpretarea atît de controversatului document din 1418 iunie 22 36 , stadiul actual al cunoştinţelor
noastre (teoria „Cozia veche" nu mai este valabilă şi ştim
precis că mănăstirea Cozia a fost zidită de Mircea ) nu lasă
loc decît unei singure posibilităţi logice : bunicul domniei
mele (Radu I) este întemeietorul Cotmenei, iar părinte le
domniei mele (Mircea cel Bătrîn) este întemeietorul Coziei.
Cotmeana despre care se vorbeşte în document este deci
Ootmeana I 37 • Ma i rezultă că Mihail I, fiul lui Mircea , nu
consideră p e tatăl său ctitor al Cotmenei II, aşa cum nu se
considera nici însuşi Mircea 38 •
Drept încheier e la acest capitol privind documentele
discutate, mai a.vem de făcut o ultimă ob servaţie . E ste
foarte greu de tras concluzii definitive, fără nici un fel de
rezerve, numai pe baza celor cinci documente mai vechi
care ne-au parvenit cu privire la Cotmeana, întrucît ştim
cu s i gumnţă că ele nu reprezintă decît o mică parte din
numărul total al celor emise în această p erioa dă. E ste
cunoscut faptul că cel puţin jumătate din documentele
slavo-române existente ini ţial au di sp ărut din diferite
cauze : incendii, năvăliri, răscoale , distrugeri voite etc. 39 •

dată 41 .

C. Izvoare epigrafice
mănăstirii Cotmeana, care există ş i
o inscripţie conform căreia este făcut în
anul 6893 indiction 8 ( = 1385) de către jupan Dragomir,
în zilele lui „Ioan Dan voievod" 42 .
2. Pisania veche a mănăstirii nu mai ex i stă. Pi s~tni a ce
se află astăzi deasupra intrării în actualul naos a fost
aşezată cu ocazia lucrărilor de restaurare execu tate în 1711.
Ea precizează : „ .. s-au înălţat din temelie aciastă sfăntă
besearică de creştinul domnul Ţărăi Rumăneşti Io Mircea
voivod, la leat 6897 .. " 43 •
D . Izvoare iconografice
E ste vorba de tabloul votiv, picta t pe latura de nord a
actualului naos şi care reprezintă pe Mircea cel Bătrîn

1. Clopotul vechi al

astăzi, poartă

to R. şi E . Grecea nu , op. cil., p. 56, unele se pub li că text ul integral.
CIUl.m sfîrşitu l care ni sc par e concludent: „Da r fiindcă această ţară din
ccputul ci n-au avut sta torni cie ln stă p l niri , ci clin ccputul ci au fost ln
războaie şi r ăz miriţ.c ş i a u venit fcliuri de feliuri el e limbi strein e n ecr edincioase de au că l ca t pre dînsa, şi ele multe jafuri , de răutăţi cc f ăcea u tntraceas lă \.ară, ele multe ori au r ă m as aceas t ă m ănăsti r e (Cotmca na) fără
ele l ăc uitori lntr-lnsa. Ş i p entru aceia r ămase şi la pustiire. Ş i într-acel e
vremi cele mai bune mile ce au a v11l s- au pi erdut , pi erzîn.du- se ş i hri soavele
şi că rfil e domnilor . Altele au putrezii de 11echim ea anilor, altele de toi rupte ... ".
41 L . şi A. Bătrlna afirmă catego ri c: „Credem că aceas t ă abs c nfă nu se
dalorcază unei pierderi , ci f'aplului că un ase m enea hri sov 1w a fost em is
în timpul lui R adu I ... " (op . cil „ p . 16 /2).
4 2 Ibidem, p. 16/1 - 2. Cercetar ea auto r.ilor a demonst rat că es te vorba
ele clopotul - consideJ·at pi erdut - a că rui in scripţi e a fost publicată cu
uncie erori ele B. P . Haşdeu, după un decalc făcut de Al . Odobescu, Jn I storia crillcă a Romdnilor, 1, Bucur eş ti , 1857, p. 128 - ş i a r eda t textul exact
al inscripţiei.
43 Vezi textul integral ln R. ş i .E. Grcccanu , op. cil ., p . 52-53.

31 .Î n acest context, es te interesa nt de observat felul în ca re Mircea -ln
hriso vul din 1387 iunie 27 - consemnează co ntribuţia lui Dan I la construirea şi d csăvlrşir ea măn ăstirii Tismana, . .. pe care s{înlrăposa lul p drinte a l domniei m ele, Io Radu/ voievod, a ridicat-o din tem eli e şi s{inlră 
posalul frai ele domniei m ele, Io Dan voievod a înlăril - o cu m11/le lucruri "
(„D.R H. " B„ I, nr. 8, p . 23-24) ; aceeaşi formular e se r egăseşte şi ln a lte
hri soave („ DRH." B „ I , nr.14 , p. 35; nr. 16, p. 40) etc„ fapt din care r ezultă
că şi aici Mircea socoteşte drept ctitor numai pc .Radu I.
32 Vezi : a) Cartea mitropolitului Luca al Tă rii Ro m â neş ti din 1625
ianuari e 12 : „pentru că aceste sfinte mcln ăs liri mai sus scrise (Cozia ş i Colm eana) amîndouă sîrtl făcut e ş i zidite şi mil11ile de cel de den111ll b ălrîrtul
şi rclposalul domn Jo Mircell marele voievod, cînd au fost cursul anilor
6800 . . " - „ DIR ." B. Veacul XVII, voi. IV, nr. 489, p . 474 , unde se
propune şi corectarea v ă l eatu lui 6800 ln 6896, ceea cc ar corespunde ctt
1387 /1388. Dacă ar fi aşa, ar coincide ş i cu ipoteza formulată de noi mai
jos. Pentru discuţia acestui do cument, vezi şi E.Lăză rescu, recenzia lucr ă rii
lui Virgi l Vătăşianu , I storia ariei feudal e în /ăril c romdnc, voi. I, ln „SC IA ",
nr. 2, 1959, p. 292, nota 3. b) Hrisovu l lui Mihail Ceha n Racovi\. ă vo;evocl
din 7262 (1754) f.I . 11 , prin ca r e se lnt ă r cş tc mănăstirii Cozia lnchinarca
m ă n ăstiri i Cotmcana: „ .. . de care (M ircea) iasle zi dit ă şi măn ăs tirea Codm ea na . . . " (Arh. S tat. Bucureşti , Măndslirea Colmea na , copie, ms. 357,
fo li o 16 v-18, cu data g r eş it ă 1751).
3 3 R . ş i E . Grecca nu , op. cil. , p. 57-58. Toa te izvoarele narative indică
pc Mi rcea drept ctitor a l Cot mcnei; datele slnt l nsă g r eş it e şi ln ge neral
se co nfund ă Cotmca na I cu Co tmca na II.
34 Ne uim eşte faptul că, ln l egăt ur ă cu hrisovul din ( 1417 - 1418) emis
de Mihail voi evod, L. ş i A. Bătrlna (op . cil„ p . 16 /1 şi nota 37) citează ln
sprijinul afi rmaţ. i e i că Mihail era asociat la domni e la acea dată - lucrarea
lui .Emil Vl rtosu , Ti/11/alura domnilor ş i asoci erea la domni e În ]'ara Romdn ească şi Mo ldova (pînă în seco l11l a l XV 1-lea ), Bu c ureşti , 1960, p. 289 - 290,
ln care - la paginile citate - a utorul urmăr eş t e să demonstreze că documentul din (1417-1418), emis ele Mihai l ca asociat, trebuie datat din 1394
lunil e ia nu ar ie - octo mbri e; acceptar ea acestei da t ă ri ar situa ante 1 394
int erven ţ i a cons tructiv ă a lui Mircea ş i ar anula demonstraţia a utorilor
citaţ i , baza l ă p e ace l termen post qu em arheologic, 1396, ce ajunge apoi
prin diferite muta ţii post 1404.
35 Ş i nu , simplu , „ al e părint e lui domniei m ele" - vezi nota 24 .
36 R. şi E. Grecca nu , op . cil „ p. 55 şi 61 ; E. Lăzărescu, op . cil„ ; Idem,
Da la zidirii Coziei, p . 126 - 131.
37 L. ş i A . Bătrlna (op . cil „ p. 16 /2), pornind de la propriile concluzii
asupra fazelor ele construcţie ale Co tm cnei - ş i de la co ncluziile la care
ajunsese E mil Lăză r csc u cu privire la zidirea Co zi ei (op . cil „ p . 126 - 131),
se spr ijin ă pc un text trunchiat a l documentului , care li schimb ă sensul
ş i afirmă că textul nu poate fi interpr etat cleclt lntr-un singur fel - ş i
anume: Cozia este ridica t ă de Mircea cel Bătrln, iar Cot mea na se dator ează
lnlr-o prim ă fază - Cotmea na I - lui Radu I ş i intr-o a dou a fază - Cotmeana II - lu i Mircea . Faţ. ă de textul corect al documentului, o astfe l
de interpr eta r e este exclu să.
38 Este şi concluzia exp rim a tă a nterior de P . P. Panaitcscu ln Mircea
cel Bălrîn , p. 159-160.
s9 Damian P. Bogdan, D in paleografia s lavo-romdnă, in „D IR" Introducere , vo t I, p. 114 ş i următo a r e l e .
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după

I
10 CM

macheta bisericii !n repr ezentarea tabloului votiv.

purtînd machet;a Cotmenci. În starea de astăzi, pictura
Cotmenei nu a fo::;t cercetată ş i nici restaurată . Inscrip ţia
zu gr ăv it ă pc peretele de vest al na.osului menţ; ionează că
„ .. şi -:-rn lmtt înfrumu ·eţ;a,rea ace::i s tă sfîntă bi serică, dup ă
cum se vede .... prin osîrdia ş i osteneala cuviosului
ermona.h Iosif egumen Cotmeana, la le~tt 1855, septembrie
15". „înfrumuseţarea" a implicat cu certitudine înviorarea,
culorilor în naos, precum ş i acoperirea picturii din 1777 a
pronao ··ului cu un nou strat de tencuieli zugrăvi te . În
consecin ţă, pînă ht efectuarea unei cercetări pe pictura din
actualul naol' , pot fi luate în considerare următoarele
ipoteze :
rt ) Picturn, a,ctualului naos a fost integral refăcută, cu
stratul ·uport, odată cu desfiinţarea, zidului despărţitor
dintre naos ş i vechiul pronaos, eventual în 1711, cînd
biseJ'ica „ne avăndu podoabă . . . s-au nevoit smeritul
igumenu chir Par tenie . . . de o au înfrumu seţat . . . cu
tămp lele, cu icoane ş i cu fer estrile şi cu uşa ... " (vezi nota
43) . P este această pictur ă , s-au efectuat intervenţ iile
din 1855. !n :-iceastă ipoteză, nu poa,te fi înl ăturată presupunerea, rep rezentării lui Mircea după modelul tabloului
votiv de la Cozia.
b) P ictur a originară a Cotmenei II 13e păstrează sub
in tervenţ iil e din 1855, fie acoperită - ca ş i în pronaosul
actual - cu un nou strat de tencuială, fi e pur şi simplu
rep i ctait ă în tempera. În acest caz , este posibil ca reprezen tarea, actuală a 1L1i Mircea să reproducă imaginea origimtră.
Vom lua în discuţie cea de-a doua ipoteză, cu titlul de

Descoperirea, a două etape diferite de con strucţie, la,
care intervin şi modificări planimetrice, ne permite să
afilmăm - p e baza materialului cer cetat - că biserica
Cotmeana I a fost întemeiată de Radu I 46 , primind danii
în timpul lui Radu I, Dan I ş i Mircea (probabil în calitate
de asociat la domnie) . Mănăst irea, a primit danii directe
dela Dan I 47 şi a fo st de asemenea înzestrată cu un clopot,
în 1385, pe vremea lui Dan I 48 , fap t care ar putea conduce
la ipoteza că aşezămîn tul monastic Cotmea.na I a fost
de ·ăvîrş it în ace l an.
Aşa cum arată rezultatele cercetării ~trheo log ice din
1972, confirmînd cele presupuse de noi anterior 49 , întregul
complex mănăstiresc a fost distrus de un incendiu, scurt
t imp după terminarea sa, bi serica fiind de asemenea grav
ava,r iată . Calamitatea s-a produs probabil la sfîrş itul domniei lui Dan I, sau în primul an al domniei lui Mircea.
în ceea ce priveşte Cotmeana II, singurele date pe care
ne putem baza pentru data,rea ei sînt :
1. post 1386, conform datării monedei lui Mircea, găsită
în săpături;
2. perioada cca 1388-1391, cînd Mircea se putea intitula, ,,terrarum Dobrodicii despotus'' 50 •
în consecinţă, refacerea bisericii Cotmeana trebuie
aşezată în intervalul 1386 - 1391. Vom încerca în cele ce
urmea,z ă s ă circumscriem data mai precis.
Daniile către Cotmeana, amintite în hrisovul lui Mircea
din 1388 mai 20 ş i care au t recut la acea dată în stăp înirea
Coziei, au fost făcute într-un interval care merge de la
domnia lui Radu I pînă la aceea a lui Mircea. Cît priv eşte
pe Mircea ( emiţ;ătorul hrisovului), daniile sale se împart
în două categorii : unele au fost făcute „după vC>ia domniei
mele" 5 1, după părerea noastră în perioada cînd era asociat
la domnie 52 , iar altele - şi anume, ultimele - au fost
făc ute (avînd şi un sens de adaos : npRJ1m1rni!rn) probabil
după ce a.junsese domn. E ste vorba de satul Orle„ ti (fost
m~ti înainte al lui Cazan ), un sat pe Cricov şi o moară în
hotarul Piteştilor . Daniile sînt aminti te în ordine cronologi că inversă , deci cele mai noi sînt cele făcute direct

variantă probabilă.

Motivul acvilei bicefale ce împodobeşte ciorapii-pantalon plll't~iţ i de Mircea este aproa.pe identic cu cel care apare
în pictura Ri decoratia bisericii mari de la Cozia . Acest
însemn henildic reprezintă . tăpînirea lui Mircea , în califatte de despot, ar:; upra Dobrogei ş i Silistrei, titlu p e care 1-:t
purtat întrn an ii cca 1388 - 1391 şi care es te confirmat
de dou ă acte httine adresate regelui Poloniei în 1390 ·- 1391 44 • Corelar ea re1)rezentării însemnului cu p erioada
de despotat a lui Mirce~L are o m~ue în .·emnătate, întrucît
ne poarte ven i în ajutor la stab ilire~t datei cînd Mircmi a
ridicat Cotmeana II 45.
CONCJ~UZII PRIVIND DATAREA
În urma analizei izvoarelor de care dispunem ristăzi ş i
în ciuda noilor informaţ ii ce se adau gă la cele pe care le
cun o~team cu unsprezece ani în urmă, cînd am publicat
primul nostru studiu, (infonna ţ; ii care ne obligă s ă r evenim
asuprn unora din interpretările noa ·t re anterioa.re ), sîntcm
s ili ţi să const~~tăm încă o dată că, în lip s~L unor izvoare
contemporane care să ne dea date mai precise cu privire la
problemele cc ne in teresea z ă, trebuie să rămînem încă în marc măsură - în domeniul ipotezelor.

4 6 Hrisovul lui Mihail I , din 1418 iuni e 22. Nu ni s-au păs lr a t dovezi
documentare care să confirme contribuţi a anterioară a lui Vlaclislav, amintil ca prim etilor ln versiunea tî rzi e a pomelnicului din 1781 (totuşi aceas tă
posibilitate nu po a te fi exclusă de plano - vezi şi C. C. Giur csc u şi Dinu
Giur cscu, I storia romilni/or , voi. II , Bucureşti, 1976, p . 29), dup ă cum nu
a u rămas dovezi privind d esăv irşirea Cotmenci I de cătr e Dan I, in timp
cc term inarea Tismanei. ele către Dan I este clar consemnată ln hri so vul
clin 1385 octo mbri e 3.
47 Hrisovul lui Mircea clin 1388 ma i 20.
48 L. ş i A. Băt r lna, op. cil„ p. 16 /2 .
49 H.. ş i E . G rcccanu , op . cil „ p. 61. Azi ma i şLim lnsă , din rezultatele
ultimelor săpături , că ziduril e Cotmenci I era u probabil clin că r ă mid ă.
0 0 L. şi A. Bătrlna , op. cil., consideră drept ob li ga le urmălo a r e l e term ene:
- posl 4 septembri e 1389, conform interpr etare el e document (am ară 
lat că acest termen es te inacceptabil , lntruclt formul a ele măn ăs tire a dom ni ei m elc nu dov e d eşte că Mircea cel Bătrln a vrut să arate p rin aceasta că
es te c tilorul sau rci nnoitornl măn ăs tirii) ;
- post 1396, co nform sclcc\ici a rbitrar e ele t erm en pentru du ca lul
da lat 1386 - 1306;
- post 1404, r ezultat clin interpre tarea labloului votiv (lu cru iară ş i
incorect, deoa rece nu cor espund e ln nici un caz cu epoca ln care Mircea s-a
inLitulat despot) .
Pentru a împăca cele trei termen e - clin punclul lor de vedere obligalea utorii c i taţi a u a doptat ln moci forţat pc ultimul , ca dală ele refacere a
bisericii. Ca atare, Cotmeana II a r fi fost ridicată ln 1404 sau„puţin î1tai1tle",
iar pi ct ura ar fi fost executală tn cursul anil or 1404- 1405 (p. 18 /2-10 /1).
Semnalăm însă că, clac~1 se accept ă interpreta rea a utorilor , acel „ pu/in
înainte" necesa r „ uscării zidări e i " (p. 10/1) trebuie ln\.eles că a durat peste
trei a ni , pentru a nu veni tn contradicţie cu primul a n al intervalului ( 1402 141 8) cu care a fost datal hrisov ul ln care Mircea d e num eşte Cotmeana
„ m ănăs tir e a domni ei m ele" şi pc care se bazează a utorii. în caz co ntrar ş i anum e, cla că usca rea zidă ri e i nu ar fi n cccsila t o perioadă atlt de lungă,
a r lrc bui modificală data docum entului , lucru despre care autorii nu pomenesc nimic.
01 Ş i nu „a domni ei sa le" cum citează L . şi A. Bătrlna, op. cil., p. 18 /2.
52 Nal ura rc la \.iilor dintre Dan I şi Mircea, d eşi asoc i aţ i , nu parc să fi
fost aLlt de p aş ni că, dacă n e lncrcclem ln L e/opis e/ul T ă rii Român eş ti .
Ială t ex tul respectiv (cf. O. Ili escu, Domni asociaţi î1t ţ ăril e român e în
secolele al X I V-iea şi a l XV-iea, ln Studii şi ce rcet ă ri de istori e m edi e, I ,
1951, p . 44 şi 56) : „Acesta (Dan) 011 {o sl fr aie cu M ircea Vodă Bă t rinul
şi au domnii amîndoi împ rcu1HI, cîlăua 1Jrem e, apoi se înur ăj bir ă ş i în cepură
a se scula unul a supra al/uia" . Oricum ar fi , dar ma i ales ln lumina celor
de ma i sus, p a re puţ.în proba bil ca Mircea, în calitate de asociat,să fi participat prin ela nii dir ec t e la !nzestrarea Cotmenei I, aşa cum afirmă L. ş i
A. Bătrtna că s-a !ntlmplat (op. cil„ p. 18 /2).

44 Hăzva n T hco dor csc u, D espre un în semn sculptat şi pi c/al de ta Co zia
(î n j urul „despoti ci" /11i JWircca cel Bălrî11 ) , ln SC l A, scri a a rt ă plastică,
t . 16, nr. 2, 1969, p. Hll - 208; Idem, Bizanţ, Ba lca ni , Occidenlla începutu ril e cui/urii m ecliwa/ e romiln eş li (s ecolele X - X I V), Bucu resti 1974
p . 155 - 156 (Bi zanţ , Ba lca ni , Occident) ; Id em, Un mileniu de arid l~ D un drea de .Jos, B u c u reş ti , 1076, p . 207.
40 L. ş i A. Bă lrin a (np. cil ., p . 1 8 /2 - Hl /1), in vocl ncl co ncluziil e la ca re a
ajuns H:'\zva n Thcodo rcscn ln Despre li/I în sem n scu lptai , a firm ă că domnilol'lll ,, preluin.d lil/111 de despot de la î1winla.5ii să i " ii po a rt ă lntr-o p e rioad ă
„ ole căre i incep11/uri si n.l plasa te între 1 38!1 - 1390, înlinzi11du-se pînă în
jurul anului 1 395". Deoarece, lnsă, a ulorii au a les a nul 1396 ca terminu s
post qu em p cn lru ridicar ea Cot mcnc i JT, pc l emciul du ca lului em isclcMircca
ln peri oa da 1386 - 1:306, ş i întrucit ln 1:306 oricum Mircea nu sc mai putea
intilul n despot, c i sl nt obligaţi să lmpingă data reco nstruirii Co l!n enci
pînă clup ă 1404 , ci nci 'M ircea reoc upase cca ma i marc parte a Dobro ge i.
Dar pentru că l a acea dală clomnilor11l „ nu ma i lntrebuinţa - din co11si cl ercnl c de ordin po litic - tiLlul de despot ln do cum ente le int ern e (s.n.) sa u
exlcr nc, ci doa r pc acela de clrmuitor a l \inuturilor dintre Dunăre şi Marc",
a ulorii cila\.i nu se îndoi esc că Mircea a co man cln t zugravului r epr ezentar ea însemnu lui hera ldic al dcspo tatului „în amintirea 1Jre11111ri/or în care
se i nlilula despot" .
Hc m a r căm, mai lnLli , că clin slmliul cital a l lui Hăzvan T hco dorcsc u
nu r cz ullă că l\lircea ş i -a a firm at t itlul d e despot pin ă in 1395 ; ln a l doil ea
r!nd , ni c iod ală a ces l voievod nu s-a intitulat despo t !n clocumcntclc sale
inlcrnc , ci num a i in ce le ex tern e. Argu menlul ele ordin sentimenta l al
aminLirilor despre clcspolat, invocal ln sprijinul datării propuse d e L. şi
A . Băt r!n a ş i corobo rat c u a ce l terminu s post qu em el e 1306, aLit ele dubios ,
ni se pa r c pu\in co nvin gă lor , ma i a les pc plan intern, lntr-o e pocă (140111406) ci nci Mircea socotea că ni ci pc p lan cx lcrn nu ma i era util şi oporlun
să - ş i afirme acest titlu .
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ini ţial,

intuit mai de mult de Grigore 'Ionescu 56 ;
- cons.tatarea a lipirii n eîndoelnice a fund<tţ; iilur comp ar t imentului apusean, scoase la lu mină în 1956 5 7 , fapt
care îi situe<tz ă ridi0area în etap a Ootmeana II . În acefa ş i
t imp, localizare~L prona osului originar înlătm ă definitiv
variantele - uneori şovăi elnice - folosite pentru de:o;emnarea acestei încăperi 58 , car e primeşte astfel denumirea
de pridvor. Adîncirea sond~Ljului de pe faţa,da de sud a
arătat că - în locul firidei sau al arcadei oarbe (fig. 1 A)
acceptate anterior 59 - , se deschide:-t o arcadă desrrin ."ă
direct din p eretele apusean al fo stului pronaos, acoperi t
cu pictmi pînă la exterior (f.ig. 2) .
Gu privire la înfăţ i şarea p c care a a vut-o pridvorul
adăugat de către Mircea cel B ătrîn , di ·punem de unnătoa 
rele date : planul ş i dimen siunile fundaţiilor ; pornirea ~n
cadei de p e faţ;ada de sud; macheta t abloului votiv . Oa, în
C[Lzul izvoa r elor documen t~ue , materialul este fragmentar
şi nu p ermite decît conturarea unor variante posibile.
Cercetarea integrală ~L fund~Lţiilor pridvorului, pe lat urile de sud ş i de vest, a a1·ătat că fundaţia zidului de sud,
executată din piat r ă, este clar despărţ ită de fundaţi a zidului de v est, realiza tă în tehn ic~t zidă riei mi x'~e din pi a tră
ş i cărămidă. Acest fapt a condu. pe au t orii ultimei cercetăr i arheologice fa, concluzia că pridvorul Ootmenei II ar
fi fo st realizat în formula unei fundaţ ii independente,
paralelă cu latura de vest a pronaosului 60 • Avînd în vedere
absenţa zidăriei mixte în fundaţii le celor dou ă et,Lpe de
cons trucţ;ie ale Ootmenei ş i ·în lipsa unor dovezi arheologice
care să preciz~ze cînd anume au fo st executate funda1;iilc
de nord ş i de sud ale pridvorului 6 1, nimic sigur nu ne
împiedică s ă pTesupunem că tocmai acestea din mm ă apa rţin etapei Ootmeana II, în care caz pridvorul s-ar fi rid ic<Lt
pe fundaţ;ia continu ă indicată de cercetar ea din 1956 62 .
într-o etapă ulte rimtră, fundrLţ ia de vest ar fi fost refăeu tă
în tehni ca zidărie i mixte , fo losindu-se cărămizi recup era i e
din dărîmări.
Acea s tă ip otez ă presupune o primă prăbuş ire ·au degra dare pu ternică a pridvorului, urmată de refacerea zidului de vest, la care s-au a lipit apoi contrafor t m·ile, t oa,te acestea îmL inte de d i spa,riţiia defini t i vă a, vechiului
pridvor, în 1777 . întrucît doar cer cetarea arheologică ar f i
putut elucida su cces iunea unor eventu ale reparaţ ii, rLm
recurs la verificarea - cu mijloace ca.rn ne stau hL u1demî-nă - a reconstituirii de plan prezentată de autorii cercetării din 1972, resp ectiv a unui „pridvor deschis" cu cîte o

de Mircea 5 3 , ele datînd în mod logic, fie din 1388, fie din
anul precedent. Se naşte întrebarea : ce l-a îndemnat pc
MircmL să facă aceste danii suplimentare, pe el care
nu fărmse pînă atunci dona ţ;ii directe către Ootmeana ~
Credem că aceste ultime danii cor espund unui moment
deosebit în viaţa mănăstirii - şi a,nume, intervenţiei constructive a lui Mircea cel Bătrîn, care a refăcut biserica pe
vechile teme lii, incinta mănăs tirii fiind ş i ea în stadiu de
fina,lizar e 54 ; întrucît statutul mănăstirii nu era încă stabili t, l\'lircea, - prin ace laş i hrisov - a închinat către Gozia,
ctitoria s~L direc tă, aşezămîntul monastic readus în stare
de func(;ionarc, formulînd un sta tut unic pentru ambele
mănăst iri, cu drept de autonomie dep lină în aleger ea egumenului 55 •
P e ba za acestor considerente, sîntem de părere că
monumentul despre care se vorbeşte în hrisovul din 1388
ma i 20 este Ootmeana II ş i că biseri ca a fost refăcută în
anul 1387 sau chia r 1388. în ceea ce priveşte pictum, execu ţia ei trebuie pla sată în perioada cînd Mircea se putea
intitula despot, purtînd însemnele h eraldice respective,
eventu al în 1389, pentru a, nu ne îndepărta prea mult
de data t erminării construcţ ie i.
Ajungem, în sfîr ş i t, la a lt izvor de ·pre care credem că
prezintă un mar e interes . E ste vorba de noua pisanie ~L
bisericii, aşeza tă în 1711. Aşa cum am văzut, inscrip ţia
precizează că „ ... s-au înălţat din temelie acia ,tă sfăntă
beseari că de creştinul domnul Ţărăi Rumăneşti Io Mircea
Voivod, la leat 6897 .... " . Informa ţiile pe care le dă
această pisa,nie au părut su specte încă de la început.
Astăzi ştim, de exemplu, că biserica nu s-a înălţat „din
temelie" în timpul lui Mircea , iar văleatul netran sforma,t
corespunde, fie cu 1 septembrie - 31 decembrie 1388, fie
cu 1 ianuarie - 1 selJtembrie 1389, fapt care a r duce la
concluzia că biserica a fo st termina,tă dup ă închinarea ei
către Cozia.
Faptul că Mircea, nu a înălţat Ootmeana din temelie
(lucru confirma t de-abia acum) putea fi uşor trecut cu
vederea în veacul a,l XVIII-iea, deoarece figura reprezentat ivă a lui Mircea cel B ătrîn punea în umbr ă - după cum
ne arată ş i trad iţ; ia, - pc primul ctitor. Dacă admitem ,
însă, că văleatul poate să indice - nu numa i încheierea
lucrărilor de construcţie, ci îns ăşi desăvîr„irea lăcaş ului
de cult, deci ş i a picturii interioare, intervalul 1 ia.nuarie
- 1 septembrie 1389 devine plauzibil, întrucît se în cadreaz ă în reperele cronologice furnizate de tabloul votiv.
Iată-ne dar la sfîrşitul cons ideraţiilor noastre istori ce
privind data construirii bisericilor Ootmeana I ş i II. Concluziile noastre - deşi se bazează p e o serie de date noi,
r ezultate din cercetarea arheologică (atît cît le cunoaştem
din studiul publicat de Lia ş i Adrian Bătrîna) ş i din analiza
tabloului votiv -, rămîn totuş i în domeniul ipotezelor,
ma i ales în ceea ce priveşte datarea Ootmenei II, chiar
dacă unele, după părerea noastră , sînt foarte aproape
de adevăr.

56 G ri go re Ion esc u, I stori a arflilec/11rii 1n Romll11ia , voi. 1, B u cu r cş li ,
1963, p . 14:\ nota 2.
5 7 I. Barnca şi N. Co nsla nlin esc u, op. ci l.
58 Co mparti mcnlul a pu sea n or igi na r , perm ane nt inlui t din ca uza l'ragmcntului de a rc de p c l'a \.a da el e suci , npa r c ln bib lio gn11'i n ele specia li lale
c u urm ătoa re l e d enumiri : „ un pro11aos sa u w1 p ridvor" ( . G hi ca - Bud cş li
E11olt1(ia arlril eclu rii În M unt eni a . I . Inrîuriri le s t răine , l n „BCM l " , l !J27,
p . 133 (17) ; „ un so i de pron aos" (V. Vălăşian u , Istoria artei f'euda le Îll
/ ă ril c rom âne, p . l :35); „ un fel de prid vo r ln c hi s" (Gr igo re l o ncsc u, op.
cil „ p . 114). în s ludiul nostru a nterior a rn fo los il lcnn cn ul „ pronaos" şi nu p c ace la de „pro n aos lnch is" ca r e ne esle atrib ui t , c 11 l r imilcr c la
pag in ă, ele L . ş i A. Bă lrina (op. cil „ p. 21 , no la 73). Co n s i d e r ă m că formul a
„pro naos lnchi s" es t e un pl eonasm , l nlru cit Jn ma jorila len caz uril or este
vorba despre un co mpa rtim ent la ca re plinuril c pr c clominăa s uprn go lu ri lor,
ce l puţin p c tr ei lat uri . Nu c un oaşlc111 clcclt clo uci caz uri - S nngov ş i mi tropoli a din Tir gov i şlc - p entru ca re se ia in discu\i c fo rm ula „pro1u10s
desc his" ş i aceas ta in prin cipa l p c co nsiderente de fo los ir e a s tru ct urii d e
tip cru ce g r eacă lnsc ri să la pridvoare d e o a mpl oa r e n eob i ş nuit ă , m ă r g init e
cu a r cade - vezi V. Vătăşianu , op. cil „ p . 205. 207, 4\18, 4 \J\) ş i Gri go re
Ionescu, op. cil „ p . 299, 301, :-Hl4 - 306.
50 V. Văt ăş ianu , op. cil „ p . 144 ; H. ş i E. Grccca nu , op. cil „ p. 70.
6 0 L. ş i A. Bătr l n a , op . cil „ fi g. 3 b. Co nle111pora nc ita lca [undaţie i de
vest cu faza de r e raccr c a Co tm cnc i II es t e s u s ţinul ă - in lipsa un or da le
strati gra fi ce - prin: identitatea d e form at a d r ă mizi l or fo los i le 1n zidu ril e Cotm en ei li. ş i ln zidăria mi xtă a funcla \.iei de ves t a pri dvoru lui ; i de ntitatea mortarelo r folosit e la fund a \.ia d e vest, la [un daţia 11 oii abside a a llarnlui ş i la zidăria ln e leva \.ie a bi se ricii Co tm can a II, mor lare ca re se d eosebesc ln ace l aş i timp de cel folosit la f unda ţia Co tm enc i I (Ibide m, p. 13).
Nu se da u in d i ca ţii as upra mortar ului folosit la fundnţ. i n ln lu rii de sud a
pridvorului.
P r ec iz ă m că nu aco rd ă m va loa rea de „ probă" co mpozi\i ci mortar e lor
ca re, p c de o pa rte, pot fi exec utate după r c \.ctc ca re se t ransm it p c p eri oade
in def inite şi car e, p c de a lt ă parte, pot pr ezenta difcr cn\.c de pr opo r pc n
materi a le lor com pon ent e c hi a r p e parcursul un ei sin gur e cla p e de cxccu\.ic.
6l L. şi A. Bătrlna, op. cil „ p. 13/2, se mul\.um esc să af irm e că l egă tur a
Intre fundaţ ia de vest ş i aceea a pronaosului iniţial „s-a cfcc lu a t într-o

***

T recînd acum la asp ectele de arhitectură şi încadrare
st ili st ică, se constată că cercetarea arheologi că din 1972
a a du s trei contribuţii de primă importanţă - pentru
cnoaşterea vechilor forme
ale Ootmenei - şi anume :
- evidenţierea a două faze deosebite de existenţă Ootmeana I ş i Ootmeana II - , fapt care a a.jutat ş i la
elucidarea da telor istorice referitoare la întemeierea
rnănăs t i1 ii ;
- descoperirea fundaţie i tran sversale din interiorul
compartimentului ce îndep lineşte funcţia de naos - începînd din veacul al XVIII-lea pînă în zilele noastre. Prin
aceasta, forma considerată neobişnuită - în contextul
„planului triconc" -- a naosului ltlungit s-a integrat în
proporţii curente, datorită evidenţierii unui pronaos
Ş i nu „ ln s flrşi t " cum a firm ă a utorii citaţi (p. 18 /2).
Acea stă in terpr eta r e - car e se lncadrează ln datele furnizate de
săp ă turi - alragc de asemen ea după sin e co ncluzi a că Mircea nu a soco tit
că lu cr ă ri l e de reface re a m ă n i'.lst irii li co nf e r ă calitatea de ctitor, lucru

•a

54

remarcat - ln a lt context, î n să - şi de V. Vătăşianu , ln Conlribufiune la
dala rea bisericii m ăn ăslirii -Colm eana , ACM 11', IV, 1932 - 1938, p . 424 .
66 R . Theodorescu, B izanf, Balcani, Occident , p. 229 -23 1.

etapă ulte rioal'ă".
6 2 I. Barnea şi
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N . Constantinescu , op. cil .

singură arcadă pc fieca.re latură,
ipotez~t pridvorului cu aicrde pe
- Budeşti 63 .

După cum s-a mai spus, reconstituirea imaginii originare a Ootmenei II rămîne în domeniul ipotezelor, pînă la
o eventual ă confirmare a autenti cităţii tabloului votiv.
Oa, atare, am luat ca ipoteză de lu cru transpu nerea sugestiilor machetei (fig. 5) în datele certe existente
astăz i, ţinînd seama şi de faptul că nu este li:psi1 ă de logica
- în contextul monumentelor contemporane - ipoteza
adăugirii pridvorului cu dubla funcţie de mărire a spaţiului
bisericii şi de susţinere a unui turn-clopotn iţă. Conform
pos i b ilităţ ilor determinate de calculul de rezistenţă, am
conturat grafic o ipoteză de structură 69 , alegînd formu la
boltirii in leagăn transversal a pridvorului 70 • Pentru turnul-clopotniţă, am renunţat Ia p lanul pătrat in favoarea
unei secţiuni octogonale, mai înrudită cu reprezentarea
turnului rotund din machetă şi am presupus descărcarea
pe pătratul de bază prin intermediul trompelor de colţ
(fig. 4 - secţie).
Mergind pe sugestia tabloului votiv (fig. 3 B ş i 4 B),
faţada de sud prezintă o ~trcadă ampl ă (cca 3m deschidere),
continuată cu o jumătate de arcadă oarbă, ceea ce conduce
- pentru faţada de vest - la soluţ ia unei arcade axiale,
eventua,l oarbă, încadrată de două jumătăţ;i de arcade
oarbe. Rezolva.rea faţadelor este neobişnuită, ridicind ş i
problema decoraţiei cîmpului rămas între ~trh ivol te şi
cornişă, pe care am încercat să o rezolvăm cu ocniţele
întîlnite în regi. ti·ul superior al bisericii Pantocratorului
din Mesembria (fig. 6).
întrucît variaţia de amplitudine şi chiar de înălţime a
arcadelor şi a firidelor, pe aceeaşi faţ;adă, nu este resp i nsă
de arhitectura bisericilor de factură bizantină din veacurile
X III ş i XIV (vezi, Ia Mesembria, arcada intrării în exomtrtex
la biserica Sf-ţi i .Arhangheli, fig. 7 - şi arcada intrării de
vest la biserica Sf. P araschiva, fig. 8), am întocmit o a.ltă
variantă de faţadă 71 (fig. 3 O şi 4 0), în care arcada intrării
în pridvor, redu să Ia dimensiuni curente (cca 1,80 m), este
încadrată spre vest de firide asemănătoare celor de pe
corpul pronaosului, pe care le-am presupus continuate şi
pe faţada, de vest, in formula bisericii „ Oei 40 de mucenici"
din Tîrnovo.
De,·igur că se pot închipui ş i alte variante de faţadă ,
dar ne vom opri aici, pentru a relua consideraţiile asupra
tipologiei Ootmenei, în lumina noilor date apărute , precum
şi a studiilor publicate după 1967, care au adîncit aspectele
genezei triconcului în ţara noastră.
Descoperirna existenţei în trecut a unei compartimentări suplimentare a naosului modifică denumirea unor comp~utimente, dar nu ş i caracterizarea structurală a navei
unice, întrucît pronaosul şi naosul au fost acoperite cu o
boltă semicilindrică unitară, sub al cărei plan de naştere
se deschid absidele laterale, fără tratare diferenţiată a,

deosebit - credem - de
caH îl bhuia N. Ghika-

Am întregit ipoteza de plan cu secţ;ii ş i faţadă, presupunînd mai multe variante de acoperire a pridvorului (boltă in leagăn, boltă cu muchii ieşite, calotă pe pandantivi),
dominat în toate cazmile de un tlll'n-clopotniţă pe plan
pătrat, cu înălţime redusă şi cu zidmi de 60 cm grosime
(fig. 3 A şi 4 .A) . .Am apelat apoi la un ·pcciali t în calcul
static, cu îndelungată experienţă în consolidarea, monumentelor istorice 64 , pentru. a vedea dacă această structură
se înscrie în limitele dictate de rezi stenţa materialelor.
Luîndu-se în calcul doar ipotezele optime pentru rezisten ţa
terenului de fundare ş i a zidăriei, s-a,u st<tbilit mmătoa, 
rele:
- Împingerile celor trei arce cu deschidere de 4,50 m
nu pot fi preluate de stîlpii de colţ decît în ipoteza arcelor
în plin cintm (care diriJ ea.ză rezultanta forţelor către
interiorul stîlpului de zidărie ) şi numai cu prevederea
tiranţ; ilor. O nsemenea stru ctură pmttc suporta o boltă
de zi dă1i e de orice t ip şi o învelitoare din orice material
(chia,r şi ofane), dar nu rezistă h1 sarcina unui turn-clopotniţă, din cauza subdimens ionării fundaţiei care - cu
secţiunea indicată de cercetarea arheolog ică - nu poate
repnrtirn la teren , arcina totală transmisă de stilpul de
colţ . Precizăm că , în cazul unei fundaţii mai adînci şi
ma i late, rezistenţa structurii celor trei arce ar fi fo ' t
favorizată de interv enţ ia <rcinii de compresiune a turnult1i-2lopotniţă 65 •

In varianta unui zid plin, ridicat pe fundaţia de vest
- presupusă independentă-, se poate admite descăr
carea unui turn-clopotniţ;ă, în condiţiile solicitării la
limită a structurii alcătuite din zidul de vest Ri cele două
arce cu deschidere de 4,50 m .
'
Soluţ;ia plauz i bilă pentm ridicarea unui tmn-clopotuiţă pe pridvor este aceea a unei fundaţ;ii unitare pe cele
trei latlll' i, cu ziduri pline la parter, în care se deschid
goluri de intrare cu dimensiuni normale.
Se dovede.;te astfel, cu argumente obiective, că ipoteza
de plan cu stilpi de col(; nu poate fi concepută decît fără
turn-clopotniţă 66 • Dar şi în acest caz, soluţia ne apare
improbabil ă avind în vedere aspectul bizar al pridvorului
cu arcade enorme, fără cor6spondent - nu numai în
arh itectma sud-dunăreană a veacmilor XIII şi XIV, dar
nici măcar în grupul selecţionat de autorii ultimei cercetări arheologice pentru analogiile cu Ootmeana, grup ca mcterizat prin subordona.rea golmilor faţă de plinuri ş i
prin masivitatea pilelor de co l ţ 67 (vezi fig . 16 din articolul
citat) . .Această observ~Lţ;ie nr putea să pară subiectivă, dacă
şeful de proiect, arh. Radu Voinaroschi, nu ne-ar fi pus la
îndemînă mod~tli tatea de obiectivare, datorită prelungiri i
fragmentului originar de arcadă. (fig. l B) în sensul unei
deschideri de 4,50 m, care tinde şi către forma mînerului
de coş, neacceptabi l ă - după cum am văzut-din punct
de vedere static. Inflexiunea forţată a arcului propriu-z is
şi reducerea l ăţimii arhivoltei, în scopul unei mai accentmtte orientări către deschiderea maximă de 4,50 m,
demonstrează mai bine decît orice reconstituire grafică
nepotrivirea dintre ipoteză ş i realitate 68 •

Cuvintele st ru c tur ă şi structura l slnt folosite Lot mai des ln critica de
clin ultimii ani , pornindu-se (mai mult sa u mai puţin co n ş ti ent) de la
cea de-a cincea din cele şapte clcfini\.ii a le termen ului stru c tur ă, ca r e slnt
dale ln M ic dicfionar enciclopedic, B u cu reşti, 1972, p. 895 - şi an um e:
„Factură, alcclluire psihică , conforma/i e. 5 (în teoriile structuraliste): Mod
de a l cătuire a unui sistem , ansamblu al rela/iilur sale esenfiale dintr e elementele componente; model idea l ca re re f'Lec tă aceste reia/ii , /llcind abslracfie de
nafura clemen telor compon ente". Folosi rea termenului , ln acest sens, ln
domeniul arhitecturii, conduce inevitabil la a precieri co nfuze şi n cconcluclenlc, atnnci cinel se urmăreşte evidenţierea r c l aţ. i e i dintre tehnica de construcţie şi forma realizată ; ln acest din urmă caz, este va labil ă doar dcfini ţia structurii de rezist e nţă= „ansamblul elementelor un ei conslrnc/ii care
preia şi tran smite La reazem e sau f'unda/ii foale încărcări l e care solicită conslruc/ia" (Ibidem).
70 Boltirea ln l eagăn transversal a compartimentului apusea n al bisericii nu este străină arhi tecturii balcanice clin veacu l al XIV-iea (vezi biserica Sf-ţ i i Petru şi Pavel din Tlrnovo). Ferindu -ne ele postulate - cu totul
ncpolrivitc ln domeniul ipotezelor -, semnal ăm di acest t ip ele bollă, c u
d escă rcare uniformă pc zidul ap usea n, ar fi justificat ln cazul apa ri\:ici unui
dezechilibru static - refacerea in teg r a l ă a f undaţiei de vest a pridvorului.
Cit priveşte cxtremilăţ il c „arcuite pe 11erlicală" ale fundaţi e i de vest (L. ş i
A. Băt rln a, op . cil. , p. 13/1), exami narea figurii 6 clin textu l citat vădeşte
la extremitatea de sud o înclinare a asize lor către interior; atragem atenţia că, ln cazul unei „presiuni deosebite" (subl n\:cles, sarcina transmisă pri n
stil pul ele col ţ unei fun<;l.aţii sub dimensionate), as izele s-ar fi lnclinat ln sens
invers, către ex terior. Din aspectul imaginii me nţ. ionate nu se poate deduce
mai mult declt o tasare in ega l ă a terenului , ln dreplul con trafo rt ului alipit
ulterior.
71 Precizăm că fragmentul de arcadi1 ori gina r p ermi te doar o limitare
a amplitudinii maxime (cca 3 m) pe care a av ut-o go lul ele intrare ln pridvor,
fără a se putea stabi li cu certitudin e raza cerculu i.
69

a r tă

N. Ghilrn-Budeşli, l\1ănăs lirca Colm eana, ln BCM I , 19:J1, p. 17!J.
In giner Laure nţiu Spo i ală, căr ui a li mu l ţum im şi pe această cale.
în sens clil'er il ele cel al noţ.iunilor de rezistcn\ă a materialelor L. şi
A. Bălrlna (op . cil ., p. 14 /1) îşi exp li că adăugi r ea contraforturilor într-o
perioadă de asemenea incc rlă , p rin necesi tatea de a fi preluate „împingeril e
exercitate d e arcadele pridvornlui asupra faţadei sale de 11esl - favorizate
tocmai de ex i s t e nţa un ei sarcini sporite reprezentată de clopotniţă".
66 No\:iunil e elementar e ele r ez istenţ ă a malerial elor ele ca r e d ispunem
n e-an permis să alragern atcnţ. i a asupra lipsei de viabi li tate a rcconslituirii propuse (ln formulă identic}\ cu cea p u b li cală), cu ocazia comunică rii
„Conlribu.{ii la dalarea bisericii f'osl ei mănă sti ri Colmeana'', prezentată ele
Lia şi Adrian B}llrlna ln cadrul Sesiuni i anual e ele co muni cări şti in ţ ifi ce
a Direcţiei rnonu mcnt clor istorice ş i de arlă, 14 - 16 mai 1074.
0 7 L. şi A. Băl r lna, op. cil., fig. 16.
68 Pentru sugerarea unei arcade un ice pe faţada ele suci a pridvorului ini\:ia l , s-a r ec urs l a fo losirea tehn icii şi a unor materi ale
de construcţ i e iclenliec cu cele originare (d im ensiunile didim izilor şi
ale rosturilor , continuarea că r ămiz il or care delimitează arhivolla, rezervarea unui spa\.iu liber pentru discurile lipsă) ; această t entativă ar putea
in duce !n eroare şi pe un cercetător experimentat, cladi nu ar interveni
63

64

66

stlngăcia racordării forţate.
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traveii încadrate de abside 72 • .A.dăugînd la acest fapt
decorul faţadelor şi acuzarea în exterior a bolţ;ii navei
prin modul de tratare a timpanului răsăritean 73 , Cotmeana,
II reprezintă o interpretare lo cală a tipului cu navă unică
sub influenţa funcţională - dar nu ş i structurală - a
navei unice cu ab ide laterale, împămîntenită în Ţara
RomfLnească prin ctitoriile lui Nicodim de la Vodiţ;a ş i
Ti mana .
.Adăugirea pridvorului a fost dcsiaur determina,tă de
necesitatea creării unui spaţiu suplimentar, reclamiit
de înflorirea aşezămîntului monastic în timpul domniei
lui Mircea cel Bătrîn. Tratarea pridvorului - cu sau fă1 ă
turn-clopotniţă - a răma s ataşată aceloraşi modele de fac tură bizantină preluînd formele şi - parţial - fun cţia pro naosului unor biserici cu n aos dezvoltat în lungime, dezvoltare pe care nu o justifica probabil modestia aşezămîn
tului Cotmeana I. Prona osurile cu turn - clopotniţă din
această categorie se regăsesc - nu numai în ţaratu l
tîrnovean 74 , dar şi la Mesembria precum şi în Serb ia,
veacului al XIV-lea 75 • Toate aceste compartimente apusene, de proporţii r elativ ample şi cu intrări în genern.l
fără tîmplărie măreau spaţiul bi ericii, îndeplineau fun cţii
funerare 76 şi protejau intrarea în bi serică, îndepli niud
astfel şi funcţia de pridvor, fără ca prezenţa lor să Jie
justificată în principal de su sţinerea unui turn-clopotni!ă.
Ou totul alta este situaţia pridvoarelor radical deo ebite atît din punct de vedere al concep1;iei arhitecturale, cît
şi al îuncţie i - care apar la două bi erici de curte (p araclisul curţii domneşti şi Sf. Vineri) din Tfrgovi şte , ca re
reprezintă într -adevăr „o noutate în materie de arhit ectitră
ecleziastică" 77 ( adăugăm însă, i:entru Ţa,ra Românească) ş i
care sînt efectiv concepute pentru a su sţine un tmn-clopot72 Considerarea planului, independent de structu r ă, ar conduce Ia caracterizarea drept „un a ul enli c plan lriconc" (L. şi A . Bătrln a, op. cil. , p . 2:l/1)
a biseri cii clin Vad jud. Cluj, a cărei n avă uni că, lmp ăr\. iU\ ln pronaos ş i
naos - acopcrile ln Lrecut cu bo l ţ i golicc pc încruc i şare el e ogive -, prezinL ă ele asemenea abs id e latera le deschise sub pla nul de n aş lcr e a l bol~ilor,
fără a Ic modifica cu nimic structura (vezi E. Greceanu , Plllrunderea in{lu.enfelor de lradi/ie bi z an tin ă în arbileclura /1isericilor romdn eş ti de zici din
Transilvania (pînă la s {îrş ilul veacului al X V 11-lea), ln „S .C. I.A. " sc ri a
arlă plaslică , L. 19, nr. 2, 1972, p. 202 ş i fi g. 7).
7 3 într uclt ln cup rin sul preze ntării lu crăr ilor de ccr cclarc clin 1972
avem el e multe ori cinstea de a fi cita\i drepl unici aulori ni unor caraclerizări Lipolo gice - nu Ins~\ ş i p entru semnalarea compozi\ ici de csl a fa \a dei
Cotmenei, r eamintim că timpanul 1'ăsărilcan a fost descoperi t de arh. D .
Teodorescu şi publicat penlru prima dată tn sludiul nostru ante ri or despr e
Co tm ea na (p. 68 - 69 ş i f ig. 5).
1 4 L. şi A. Bălrlna, op. cil . , p. 23/1.
70 Se mn a l ăm exemplul bisericii din Kru fovac, und e se poa Le observa et'i
a rcade le intr ă rilor ln pronaos au fosl concep ute fără Llmplări c (vezi Gab ri e l
Millet, L ' ancien ari serbe. L es egli ses, Paris, 1919, fi g. 192 şi 19:!). Pentru
răsplndir ca turnului -clopolnj\ ă pe pronaos, la biserici el e diforilc Lipuri
structura le, vezi A ndre Graba r, L ' arl du l\!Joyen-Âge en E urope orienlal e,
Paris, 19G8, p . 42 - 46, turnul pătral p c pronaos (narlcx) fiind chi ar considerat o caraclcri stică a şco lii ele pc va lea Mo ravei (p. '1'1 - 46).
7 a Răzvan Tl1eoclorescu, Despre planul lri conc în arllilectura m e<lieva lll
timpuri e a sud-es tului curopea n , ln „SC JA '', seria a rl ă plasti că, t. 20, nr. 2,
1973, p. 21 :J.
77 L. ş i A. Bătrlna, op . cit. , p . 22/2. Incerlilu dini l e formula le de auto ri
cu privire la func\.iile pridvorului Cotmcnei (p. 24/1) dec ur g, mai tnUi, clin
ipoteza de p lan eu doi stllpi de colţ (care, clupă cum am arătal mai sus
nu putea r ez ista la sarcina unui turn - clopotni\ă) şi, apo i, din ln ccrc:ir ca
găs irii unor analogii pentru acest tip n e obişnuit, rccurg!ndu -se la asemă 
narea for\.ală cu bisericile de cmte din T!rgovişle - şi chiar cu bise ri ci
făr ă abside laterale : Celăţcni I (secolul al XV-iea), biserica nr. 14 ele p c
colina Trapez iţa clin Tlrnovo şi biseri ca clin Vracevfoica (nu Vra cevfo ica),
toate tr ei av!nd lnsă pridvor. Dintre acestea trei, singurul exe mplu ca re
prezintă asemănări structurale cu bisericile clin Tl r govişle este pridvorn I
ele la Vraccvfo ica (redat la scară g reş it ă în tabloul sinoptic din fi g. 16 a
articolului citat - vezi dimensiunile 19,GO X 6,42 m 110La tc ele Gabrie l
Millel !n L 'anclen a rt serbe, fi g. 244, raporlate la dimensiunile bisericii Ceti\1eni I, 20,40 x 6,40, de care dispunem prin b un ăvo in ţa arh g. Dinu Rosetti). Din punct de vedere al contextul ui istoric şi arti stic, asemănarea cu
Vraccvlinica esle doar forma l ă, av!nd !n vedere ridica rea ci ln 1430, prec um
şi decora pa exte rio a r ă, pusă de Millet ln l egă tură cu tracii\ ia „ la lină. "
(am spune romanică), de fili e ră toscano- lombardă , a şcoli i de arh il ec tură
din Rascia (vezi G. Millet, op. cil., p. 196 şi fi g. 242). Cit priv eşte biserica
nr. 14 de pe Trapezi \.a, nu exislă da le certe cu privire la ridicarea unui
turn-clopolnj'\.ă p e pridvor, Jar pentru Cctă\eni I, autor ul cercetă rii , a rh g.
Dinu Roselli , a binevoit să ne precizeze că, clin sladiul fragm entar de conserva re a {unda/i ei pridvorului, nu se poale deduce nimic cert cu privire
la di spoz i\ia golurilor ele intrare !n pridvor, cu aut mai pu\in la !năl\imca
originară. Adăugarea casei scă rii !n veacu l al XVJI-lca, pe lat ura de nord ,
este singurul ele ment care certifică ex isten1 a tn trecut a unei camere a clopotelor, ce a pulul fi ridicat ă sa u adăugată - atlt pc pridvor, cil ş i pe pronaos.

Fig. 6. Biserica Pa nlocralo rului clin Mcsc ml rb. Detaliu ni fa~aclc i rl c norei .
nită.

O

demon strează m.a sivita,te~~

pilelor ele

colţ şi

reduce-

re~ sub s tanţ ială a , pa1;iului iăm as liber, a cărni funcţie

principa,lă 1 ămînc aceea de a in·oteja intrarea în bi, · crică .
D acă pentm acloptarea turnuri lor -cl opoini1ă i~ e pro-

naos, în a1hitecturn ele factm ă biz~miină, s-a r,dmis ipoteza
unor influenţe ale .A.pusului 78 , ·îi1t m îndrept ăţiţ,i să vedem
în pridvoarnle cu tmn-clopotniţă ale celm două pise1ici
din Tîrgovişte o interp1et, i e a exe mplelor - iniţial ele
origine apu sea nă - asimilat e şi prelucrnte în învecina.ia
Transilvanie, atît la bi sericile catolice, cît şi la cele 01 todoxe româneşti„ cu începere din veacul al X III-lea 79 •
în lumina acestor considerente, revenim acum la
vech ea întrebare : car e este rapmtul între stmctm a Cotmenei II şi evoluţia, triconcului de tip Cozia~
în primul nostrn studiu, duy.ă prezentairea opiniilor
formulate anterior 80 , am ajun la concluzia că, departe de
a fi un hibrid realizat stîngaci, sau expresia unei aspirnţii
către tipul Cozia,, Coimearm apa1ţine tipului de largă 1 ăs
pîndire sud - dunăreană a l n avei unice - uneori compa.i 1im entat ă, dar acoper it ă cu o ingm ă boltă în leagăn - ,
reprezentat în ţara noa> tI ă prin biserica în Nicoa1ă din
78 A. Graba r, op. cil ., p. 4G: „ Le llii!m e ele celle tour est peul -IJlre cl' origine
occidenlale, a ses origines, metis au X I v• si ecle l' arcflilccture byzanlin e s'en
servail co 11ra111me11l". O opini e s imil a r ă npar c la R. Th eo elorescu , Bi zanf,
Ba lca ni , Occid enl , p. 278 - 27\J.

Faptu l că, în rn njorila lcn cazu ril or, pridvoarele lran sil v:lncn e cu Lurnsi nt mai !ngusle cl ecll n ava, nu n e apare ca o deosebire ele co ncepţi e esenţial ă , !ntru c1 L ncl cseori mn sivilalca turnului ii un c pc p lan secund volumul navei. Accesu l in pridvor prinlr - un s.in gur gol a Josl determi nat de Jun c ţia de apărare - diclal:'i ele condi!ii islori cc diJcrit c - pc care
au îndep linit-o Jlridvoarc lc cu tum-clopolniţă din T r ansilvan ia p!nă aproape
de 1700, fap l demonstral de modifi ca r ea aceste i concepţ ii ocla l i\ cu dispariţia func~ici de apărare . Cilărn ca exemplu cuno scul ş i. concludent pridvorul cu trei ar ca de ş i turn - clopolni\ă al bisericii Sf. Paraschiva din Răşi
n a ri , co nstruită ln 1755.
so R. ş i E. Grecca nu , op. cil., p. 278, nota L
79

clopotniţă
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precu1n şi definirea În final a elementelor îmbinate de
meşterii Cotmenei II 86 nu sînt convingătoare, atît din cauza metodei de folo sire selectivă ~L ma,terialului bibliogra.ficB 7,
dec îl cel lriconc simplu , ce vin e să demon streze n dală mai muli acea
co r esponden/ă, ex iS/ enlă în secolele XIII - XV I şi resp e ct a t ă c11 rigoare,
între func(/a monum entului şi slru clura sa" (p. 20/1).
- OdaUI apărut pridvorul - presnp11s c u turn - al Co lm cn ci li,

Fig . 7. Bisl'ric:i S Hii Arh~ngheli clin Mcsc n1brin . Fa\nda de s11cl .

Cm·tcn, de Argeş, prut cele două bhieri ci din Drobeta Turnu
Severin (de Jn, ca1 c He păr:;tr ază doar fundaţiil e ) si, eventunl, pl'in Vodiţa rs1.
'
Am comidm at că ,1 dăugn.ren, n.bf> idelor laterale fără
modifi c:u·ea, .·islemu lui unitar de boh,i10 ş i fără introduce1ca unor accent e de 1mblinier e a imp01tanţei lor în faţa
dele Jn teraJe, nu 1 cp1 ezint ă decît o necef>itate ritu ală, caract e1i >; ti că bir:;eri cilor ele mănăs tire 82 , p e care am I'Cc:răsit-o
mai tîrziu, înLr-un context iRtoric şi arhitectural ct~ totul
deosebit, la bi 8erica din Vad jud. Cluj (vezi nota 72 ).
La o onch1zie aRe m ănătoare - dar nu identică - a
~ijunR ş i Hăzvnn Theodore. cu în wmărirea rela ţiei între
tipul de ctitorie ş i forma Relecţ ionată în funcţie ele natura
inHtitu~ici : corn;ta,tînd folosu-ea navei unice în special
pentru capelele feudale, autorul citat a explicat adăugarea
n.bRidclor laterale la „lăcaşitl celei dintîi mănăst'iri domneşti
din Tara Românească" - nu numai printr-o s implă necesitate i'uncţiona,J ă, ci prin dorinţn, ele n, îmbina simbolul
al'hitectural al prezenţei feudalilor locali (nava uni că ) cu
fotmn ele plan Lriconc, r cent introdus de mănăRtirile lui
icodim şi „devenit oarecum „canonic" . .. în cazul mai
t ut uror biHel'icilor mănăstireşti de la nordul .;i de la sudul
Dunării de Jos" s3 .
Cu aceasta, a ·pectele privind locul pe cn,re îl o cupă
Cotmeana în cvo lu ţ,i a a,rhitecturii din Ţnra liomfLnească
ne a.par pe deplin l ămurit e . Iată însă că amplele consideraţi i tipologice ce însoţeRc prezentarea cerne tării arheologice
din 1972 ) -au propus să inver eze raportul de import:rnţă
al t ipurilo1· Rtructurale : în locul navei unice, cu ab, ide subordonate, aclăugn,te ::;ub influenţa bisericilor mănăstire~ti,
Cotmeann ar r eprezenta „adaptarea la un aittentic plan
triconc a unor elemente de s·tr'uctură si decoratie ce nu sînt
specifice nurnai bisericilor-sală, c'i şi 'altor tipÎtri de biserici
din ţarat'tt l tîrnovean" 84 •
Examina.rea îmudirilor ş i a influenţelor propuse p ent1 u
contural'Ca „aittenticitlui plan triconc" de la Cotmeana sa,
81

lbidcm , p . 83 - 87.
ibidem , p . 83.
H . T hcoclo r csc n , Bizan(, Balcani, Occident, p . 303.
84
J . ş i A. Bi\trina , op . ci l., p. 23 /1. Mărlurisim n e dum erirea noaslră ln
fa\n un e i carnc l cri ză ri all l ele vag i. Ce !nţcleg autorii prin „ autentic plan
lri con c"? Orice p la n c u abs ide lateral e, sa u lipul slructural a l Coziei? Ca r e
sî nL c lc m cn l e lc ele s lr11 c lur ă spec ifi ce biser ici lor clin ţara lui llrnovcan?
B olla !n lca g:1 n , pridvorul sau turnul -c lop ol niţ ă .? Slnt aceslc clemente ca şi d eco ra\.in c u d isc uri cera mi ce şi Jiricl c - intllnite doar !n \.aratul Llrnovca n ? e le.
86
în !n ccr cn r ca ele a pr eciza l oc ul şi rolul Co lm en e i ln cadr ul cvolnţiei
vechii n oas lrc n rhilcc luri , L in ş i A dri a n Bălr!na ne co nduc p e urmăloaren
82

83

filier ă:

- Co tm ennn T a par\ in c tipului d e „ lri conc simplu, caraclerizal (s.n.)
prin dispun erea în lungime a celo r trei încilperi : allarul , naosul ş i pronaosul"
(p. 11 /2). in f:i pl, den umirea el e „ lri conc si mplu" pr clu a l ă ele la Răzvan
T h co clor escu , se r e f er ă ·1n lipul triloba l cu o sin gur ă na v ă .
- Deş i „ lipul lri co n c" e ra doar familiar B a lcani lor, lndeosebi penlru
biseri c il e ele m ă n iis lir e (p. 20/1), „Colmeana I m1 pulea prezenta all plan

ace eaşi cores pond en \ ă r es p ectată cu rigoare nu mai !mpi e clecă însă co111pa ra\ia cu mod e le „oferite de aria de cu rte" (p. 23/1) ş i an um e, cu para c li s ul
c urţii domneşli din Ttr govişlc (sflrşitul veacului al XIV- iea) sau c u ctitori a
boi e r ească a bisericii Sf. Vin e ri (mijlocul veacului a l XV- iea) din acel aş i
oraş, care - deşi nu sl nt biserici ele mănă s lir c - apnr\.in „ lipului lriconc".
- Ipoteza s11prap11nerii pridvorului ele către Lurn (şi nn a pari\.in pricl vonilui , cum s-ar putea l nţc l ege din Lcxt, p. 21 / l) conduce mai depa rlc Ia
compara ţia bisericii Co tm eana 11 c u bis er ici fădl a bside lalc rale , care nu
au av ul 1n nici un caz runcţi a un e i biserici de mănăstire: Ce t ăţe ni I, ridicaLă
111 c uprin s ul un e i aşez ;1 ri medievale - eveqtual ch im· 1n Cetatea Dlmbovi! n
(vez i Dinu V. Rosc lti , Raport preliminar a supra ce rcet ă rilor arlleologicc
întreprinse la complexul de monumente feudal e de la Cel ăfe n.i -A rgeş, în anul
19 65, în Mon um ent e istori ce . S tudii şi lu cră ri de restaurare, voi. 3, Bucur eş li ,
1969, p. 94 - 98) ş i biserica nr. 14 de pc Trapeziţa TJr nov c i, apaqinlncl unui
comp lex ele cnpc le d e c urte a le boi erilor. Ambele prezintă !nsă ce le patru
co mpartim e nte inlegrate - pentru Cotmea n a TT - ac e lui a şi „ plan tri conc
simplu" (p. 21 /2).
Pă r ăsi r ea corespo nden ţ ei clinlrc fu n e\ ic ş i plan cs l c e xp li ca t ă prin faplul
că ce le patru biserici român cş li - cu sa u fără abs id e, dar pres upu se a fi
nvul Loate c lopotni\ă p c pridvor - , „ apar(in ac e luiaş clima t arlisli c ş i un ei
comuni/ă(i con slr11cli11e" (p. 22 /2), formulare puţin co n vi n gă lo a r c avlncl
l n ve d e r e dive rsilatea de funcţie şi tip a înseşi exemp lare lor compa rate.
•G Co ntcst!ncl opinia lui Răzvan Theodorcscu c11 privir e la !mbi nar ca
la Cot m ca n a a planu lui clrcplunghiular (subJnţeles , nava uni că bollili11 n
l eagă n) c11 pl a nul triconc (sublnţclcs d e şcoală slrbcasdi, ln variante ale
nav e i uni ce), Lia şi Adrian Bătrlna (op . cil . , p . 22 /2 şi 23 / t) consideră că
meşle rii Cotmen c i I l ar fi folosit :
- Trndi\ja planului lri conc, devenit oarecum canonic (f:'l.n"i să se preci zeze tipul struclura l).
- D ecoraţia cx lc rio a r ă (firide , discuri sm ă l!. uit e ) , prelual ă din „ m ediul
l!rnovean (fără explic aţ ii , deşi ccnlrul r eprezentaliv pentru acest fe l d e
decoraţie es l e Mcsc mhria) ; ca ctn1n1 inlcrmcdia r ă d e Lransmilerc es te propus paraclisu l c ur\ii domneşti din T!r govişte , presupus nnlc rior r e face rii
Cot m c n c i IT.
- C unoşlinţ e l e m eş lc rilor ln malerie ele „ slr11clur1.l planim etrică ", formu lare ca r e - la prima v e dere - ar indica o str u c lur ă n pla nului considerat
ind e pe ndent ele el eva\ic ş i , implicit, e xistenţa unor l eg i inva ri nn lc de a l că 
tuire a planului , ca r e nr condiţiona ş i s-a r r egăs i tn n c număralc l c va ri nnle
d e plan posibi le. Ne referim aici la definiţia ideii d e slr u c lur ă, formul a l ă
de T itus Mocanu (Systemes el slruclttres en lri sloire, ln Rerm e row11ain e
d'lii sloire, t. XlV, nr . 2, 1975, p. 195): „ ... un sc lrcma in.varianl compose
d' un e tolalite cl' elcm ents el ele sus temes ele regl es con form emenl au x quellr s ces
etem enls peu11 e11l Circ co mbi11 es. li en res ulle q11e Ies seri es de combin.aisons eucn lu e/l es n e so nl ri en cl'a11lre que Ies formalions plrenomenal es qui se reali senl
sur la base ele la m i!m e loi e.~ senli e /l e de cons/ru clion." . L. şi A. Băt rtn a nu se
refe ră , ! n să , la o ast fe l d e concep \ ic n planului, lntru cîl c i a da u gă in para 11 Lcză o en 11 merar c ele structuri l n d e fini \.ie constru cli v c u r en L ă, formula Le
lnsă in ce r t (pridvor „elesc/ii s" c u lurn - c lop otniţă) sa u c u Lo l11l necle finil
( „ sist emul de bolii re ele.").
s1 Dupii c um reiese din trimiteri ş i citate, a spectele rc fc riloar c Ia apa ri \ ia ş i e vol11\ia Lriconcul11i 1n Tnra Rom â nească sî nl tratn l e d e L. ş i A. Bă
trina 1n lumin a unui. si n gur sludi u al lui Răzvan Theoclo r escu, A ri ci ş i
societal e în '.{ara Rom tln e a scă a veacului a l X l \f- /ea („ SCIA", sc ri a artă
pln s lidi , t. 19, nr. 1, 1972, p . 3- :35 ), folo s i t c u aceeaşi mclodă d e c i l ă ri
tr un chiat e pc care a m se mn a lat-o la discu\ia docum entelor. în cazu l el e
f a \ ă , evo lu ţia planului - şi nu n „ lipului " - tricon c l n spa\.iul balca nic
es l c urm ăr it ă de Răzva n Th codorescu ln dubla formulă n n a vei uni ce c11
Lrci abside şi c upolă pe n aos („ lri co nc simplu") - şi a c ru cii l n scr isc („ lri conc dezvollal" ) constatlndu - sc că ln Se rbi a v eac ului al XIV- iea, de unde
va ve ni Nicodim , tipul folosit cu precădere pentru bisericil e măn ăs lircşli
era „lri concul dezr101lal", ln Limp cc „lri concu l simplu" era adoplat m a i a les
penlru bise ricile ele curte, feuda le (vezi ş i fli =an/, Ba leani , Occident, p. 104).
A lege r ea triconcului s implu pentru Vodi\.a I a fost dctc rmin a lă ele „ posibi lit ă( il e reduse ale mi cului grup ele m ona/ii cu care veni se ai ci N icodi m " ( Ibi d e m) - ş i nu pentru că nr fi fost caracterist ic biseri cilor m ă năslireşli din
Serbia . L. şi A. Bătrlna, după cc li cilează p e R. Th eodorcscu pentru răspln
direa lriconcul11i (nediferenţiat) ln măn ăst iril e linulurilor balcanice (p . 20,
noln 62), e lud ează funcţia bisericii ele curte da l ă Lriconcului si mplu l n erbiu veacului n i XIV-i ea , făcind referire ln Geo r ge Ba l ş p e ntru „ fili era sîrbe ască " (p . 20, no La G3), c u Loale că ş i a cest clin urmă au lor n urmărit ge n eza Coz ie i - şi nu a oricărui plan cu abside lal erale.
Afirmaţia percmplorie privind corespondenţa r cs p cc lală cu ri goare ,
ln seco le le X III - XVI, Intr e funcţie ş i str uclurn monum c nle lor, clin care
s-nr pulca ln \ c legc că clupă veacul a l XVI-l ea slru c lurn co nstru cţ iil or nu
a mai \inul scama ele fun cţie, cons litui c ln fapt o d e formar e n t ex tului lui
Răzvan Theodorescu la care se face trimiterea (p . 20, nota G4). Aulorul
cilat se r efe r ă ln r ea lita t e la o anumilă s e l ec ţi e - dup ă l'un c \.ic - a lipu .rilor sl ru c lural e, cons la lnbil ă c u ce rliluclin c ln Tnra Român ească a veac ului a l XlV -l ea: navă uni că sau plan centra l p entru bise ri c i ale r eşcclin 
\elor feudale ; cruce g rea c ă lnscr i să pentru milropoli c; plan tri co nc penlru
mănăstiri - ceea cc nu exclude inle rfer en\a , Ia Cotmcana , cu „ moda lo ca lă "
a navei uni ce. în contin uare, R. Thcocloresc u urm ă r eşte „ posteritatea"
acestor preferinţe, ca r e fac să se regăsească o scl cc \.i c s imil a r ă in secolele
XV şi XVI, „cu mai puţină rigoare , e clrepl, cu mai 11111/le ex cepţii de la o
regulei ce pare a se fi stabilii în acest sen s în secolele .X III - XIV . .. " (Arlă
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cît mai ales din cauza unor anumite confuzii de tel'meni referitori, fie la forme de pfan, fie la structmi - care rezultă, în parte, din mînuirea incertă, a unui vocabular de
specialitate, devenit cu timpul „criptic" . Considei ăm utilă
o reanalizare a terminologiei „triconC'ltlui" ş i a unor noţiuni
care sînt astăzi limpezi doar prin referire ht un anumit tip
de monument sau la o anum it ă teorie.
în contextul arhitecturii dominate de Bizan1;, te1rnenii
„tt''iconc" şi „plan treflat" sînt folosiţ;i nediferenţiat de căt 1 e
Gabriel Millet 88 şi George Balş 89 . I i·imul se refe1 ă îm;ă la
definiţia gene ra,l ă a l ăcaşu lui cu abside latera le, cu sau
fără .·tilpi sau coloane în spaţ iul central, în timp ce al doilea,
subîn1;elege doa,r nava unică de tip trilobat, cu turlă pe na.ok.
în schimb, preluînd de la Millet deosebirea între t ipul simplu şi complex, formulată pentru naosul în cruce îm;cri~· ă con tantinopolitan şi provincial grecesc - 90 , George BRlş
o ~tplică şi la structura pe care a denumit-o „planul sîrbesc" - respectiv t ipul Coziei, introducînd categoriile de
„plan simplu" - la care absida altarului se alip eşte direct
la marele arc răE ăritean al naosului - şi „plan complex",
la care a lte arce sau bolţi sînt intercalate între aceste două
elemente.
Rcfc1i.r;du-rn la nava unică cu abside laterale, Virgil
Vătăşianu defineşte „planul triconc" prin adosa1ea, celor
trei abside la „un dreptunghi ale cărU'i colţuri rămîn aparente între abside", spre deosebire de „planiil treflat",
caracterizat prin dispoziţia absidelor care „se leagă direct
unele de altele în capătul de est" 91 •
Definiţii foarte asemănătoare cu acestea din urmă sînt
date de Grigore Ionescu pentru cele două variante ale navei
unice cu abside laterale, cu deosebirea că planul la care
colţurile dinspre 1ă ă1it ale navei 1ămîn vizibile - este
denumit „trilobat sau triconc" 92 •
Răzvan Theodorescu preia fără modificări definiţia
„planiiliti treflat", dar - în ceea ce priveşte „planul triconc" - păstren,ză din definiţiile lui Virgil Vătăşianu şi
Grigore Ionescu doar aspectul conturului cu colţmile de
est dega.jate 93 , revenind - pentru planul privit în ansamblu - la definiţia lui Millet - şi anume, „lăeaşul cit abside
laterale la miazăzi şi la mfozănoapte în naos, cu sau fără
stîlp'i sau coloane în spaţ'iul central al acelidaşi naos" t.i..
În această definiţie, Răzvan Theodorescu reintroduce
diferenţieren, simpl'u - complex, în ă într-un alt , en decîL
cel propus de Millet pentru crucea. în cri să şi aplicat de
George Balş la „planul sîrbesc" - şi anume, în sen,·ul
teoriei lui Balş privind derivarea „planulit'i sîrbesc" din
tipul în cruce înscri„ă, la care s-~m , uprimat navele laterale. în consecinţă, tipul athonit (cruce gTeacă înscrisă,
cu abside laterale) şi varianta sa ."îrbească cu cruce în,ocrisă
alun gită primesc numele de „triconc dez'l:oltat" sau „complex", iar t ipul cu o sin gură navă ş i a.bside la.terale se numeşte „triconc redus sait, simplu" 95 • T1ebuie precizat, în ·ă,
că in Rensul teoriei lui Ba,Jş, nu orice navă cu abside
laterale poate purta numele de „triconc redits sait simpl'u",
ci numai aceea cu tlll'lă, caracterizată prin acuzarea căt1 e
interior a celor patru arce care susţin turla şi prin prezen\,a
firidelor care încadiează absidele laterale 96 •
Din prezentarea acestor interpretări diferite ale trnor
termeni comuni, rezultă dificultatea mmăririi sensmilor
şi a definiţiilor chiar în principalele luCl ări de referintă,
fă1ă a mai aminti litErntma cuirntă. Este evident fâr şi

societale, p. 31).

Ială

cum o observa\ie

lnlemeiată

r-ig.

8. Biserica

f. Paraschiva din i\ lcscmbrin. Fn \acin ele \ ' CSl.

mecul nuan~ării prin nornenclatmă a opinii lor pc c;uc
le au cercetătorii u privire Ja, jocul a b;.,1J act n I gene zei
formelor arhitecturale; nu trebuie îmă 11ita,L că acer-1te
nuan1,e derutează pe cei care - Rprijinindu-se pe ~wtori 
tatea unui Ringur cercetăto r · - nu f\e mai angajează în la.boriosul procex de compaiarn n, diferitelor opinii prin con sultaren, directă ~L luc1ă t· ilor de bază. Comp li caţia, denumit ii
„triconc.u liti" devine o ci1·cum tan1ă atenu:rntă pentrn
postularea Cotmenei drcp t „un autent1:c plan triconc".
Nuanţări similare de nomenclaLmă - adesea greu d , m·mă
rit - apar şi pentru desemna,rea, a.lto r tipm·i 9 7, da.r ne vom
mărgini să formulăm punctul noRtru de vedere cn privire
la „tr'iconc".
Examinaren, precedentă ne arată rn~Li înLîi că denumire:'\,
de „plan sîrbesc", folosită de George Balş pentru tipul
trilobat al navei unice cu tm·lă pe naos, nu e:ste recomandabilă, întrucît Serbia veacului al XIV- len, a, prelucrnt.
creator ~ i varianta în cruce înscrisă a lungită a tipu lui athonit. De U. emene~, re~ultă că ~înuirea f01 mulelo~· simplii şi
complex m combmaţie cu „triconcul balcanic" 98 conduce ht
intederen1;e cu terminologia Millet - Balş; fo~o s i1ea lor ar
trebui ~ă ţină seama ş i de faptul că ipoteza de deriva1e a
tipului trilo ba,t cu turlă din tipul athoni t - caic nu Re
regă eşte la Gabriel Millet 99 - c:ste doar una, dint1 c variantele de filiaţie, su ţinută - este drept - de autmitatea lt1i
Grigore Ionescu 100 , dar contesta t ă de Viro·il Vătăsianu
care propune o derivare înrndită cu ipot~za Millet - si
anume, adăugarea, a b idelor latei ale la o strnctm ă ci1
navă unică de tip Stanirnaka 101 , dei·ivarn pe c~ue a s 1ăzi
o găsim mult mai verosimilă din punct ele vedei e al
trnnzi.ţ iilor posibile de la o formulă constmctivă ht a lta 10 2.
97 Ne mul\umim să se mnal ăm confu z ia pc ca r e o crceaz,1 folo si rea fol'll iu 1 .~i „cruce greacă inscri.;ă" .(lmpi'imîntcnilă la no i pentru slr uclurn de Lipul
Sf. Nicolae D~mnesc drn Curlca de Argeş), în cazul naosului piilrnt cu cu polă descărcata J?e P?tru arce per1111clrale, cc se r cnzc111,i - ln rîndul lor - pe

pric de co l\. (vez.r G rr go ~·e Jonescu , op. cil., p. 58 - 59, exemp lul bisericii clin
celn Lc_n D 1noge\ 1a.) P1~01.eqrn pc.plnn n aceslci struclu ri esle evi.clenL 0 c rnce
grc?c~ , clar - în. ur?1arrrea unei formul<lri care să desemneze cil ma i precis
p,os1b1l un anum'.L Lip s lru cl ural - preferăm clefini\ia adoplal<1 ele .R<izvnn
1.hcocl?rescu (fl1:an/ ,. f!a lc.a111 ,. Occidenl, p. 272) Jlentrn exemplul similnr
drn N 1copol.e: „brsenca pal.raia cu cupol<l, {ăiă puncte libere de sprijin",
c u obse rva~r a că, !1~ cazu~ N 1copolc, esle vo l'ha ele un naos piilral, preccdal
de 1111 pronaos; Drnoge\1a csle înlr -adcv:'ir o h isc ric:1 pătl'at,1 cu cupolă .
us R. T heocloresc u, Despre p/anul lriccnc, p . 22:l.
00
. ~o nfonn ":': Vălăşi~nu , op. cil ..' p. 189; r ectifi c<1 m c u nccaslii ocazie
al nbu1r ca Lcor1e1 Balş lur Gnbrr cl Mrl lcl, care apnrc în sl udiul noslru anlcrior despre Co lmcan a (p. 80).
100 G ri gore Jonescu , op. cil„ p. 134.
101 V. Vălăşianu , op. ci l., p. 189.
102 î1~ sl udiul nostru. ar!Leri?r (R. şi E. Grcccnn u, op. cil„ p. 80 - 83),
am î n cllna~ c u ~ruden \.a calrc 1poleza Ba lş , mai a les din cauza ascrnăru1rii
formale a ll.pulu1 alhonrl c u Upul Lrrlobal cu turlă , afirmlnd co ncomilenl că
ambel.e der1văr.1 se P?L s us\ rn e ln ega lii măsurii , din punct de veder e conslrucllv. Aslil7;1 ~ons rcl cră111.că supnmarca navelor laterale, cu puternicele
reaz~~11e co 1~ s lllu1L e de bo[\:rl e !n lcng<'ln a le bra\elor de nord şi de sud ale
crucrr inscrrse, pune probleme de rezisten\ă destul de complicale penlni

stiinpfie si ci rcumslan-

/ială se poale transform a prin citare trun c hi ată !n lr- 0°afirmaţi~ ele neln\eles.
88 Gabriel Millel, L'ancien ari serbe, p. 152: „ ... Ces a/Jsides f'orm enl ,
avec celle du san clrwi re, wi ensem ble analogue ti ce que Ies Byza nli ns nommaienl

le lriconque, a ce que n os arcfleolog11es observenl. .. dep11is Ies origin es de l'a rl
clrreli en , el qu'ils nomm enl le plan trefle . . . "
80 G. Balş, L'i nfluencc d11 plan serbe sur le plan des t!gli ses roumaines,
ln L'arl byzanlin clr ez Ies Slaves. J.es Ba /kans . Premier recueil de<lie a la
mt!moire de T lrt!odore Uspenskij, JJ, Par is, 1930, p. 277.
uo G. Millet, l.'ecole grecque dans l'arclrilect11re by:anline, Paris, 1916,
p. 55 - 57 ş i 62 - 69.
91 V. Vălăşianu, op. cil. , p. 130, nota 2.
92 G ri gor e Jonescu , op . ci l. , p . 59 ş i not ele 2 ş i 3.
93 R. T h eodor escH, Bizan/ , Ba lcani , Occidenl, p. 101, nota 165.
94 Idem, Despre planu/ lriccnc, p . 224 .
95 Jclcm, Bizan/, Ba lcani , Occiden l, p . 1Q1I.
00 G. Ba l ş, op. cil., p. 278.
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Denumirea de triconc ne apare- ind\cată ca desemnare

cialitate, prin pridvor deschis se înţelege pridvorul cu
arcade 113 , luîndu-se ca punct de plecare deosebirea netă
stabilită de George Balş între „pridvorul deschis pe stîlpi
care . .. trebuie deosebit principial de cel în care sînt numai
deschideri într-un zid plin" 114 •
Este adevărat că uneori se întîlneşte şi formula de pridvor sau exonartex „închis" 115 , dar numai în contextul
arhi tecturii din ţările române şi în scopul accentuări i unui
principiu de compoziţie arhitectmal ă (predominanţa plinurilor), prin opoziţie cu pridvorul cu arcade. în accepţ ia
ultimului articol despre Cotmeana, bisericile din Tîmovo
ş i Mesembria, în al căror pronaos se i ntră prin arcade fără
tîmplărie , ar trebui să aibă un „pronaos deschis" 116 ,,
justificîndu-se astfel presupusa inovaţie a „transferuliti
turnului-clopotni,tă de pe pronaosul deschis pe o nouă
încăpere, ileschisă şi ea" 117 •
în încheiere, cons iderăm întemeiată menţinerea punctului nostru de vedere, formulat în 1967, cu privire la
tipul ş i rolul Cotmenei în evoluţia arbitectmii din Ţara
Roniânească, întrucît nici compartimentarea navei unice
şi nici ipoteza ridicării unui turn-clopotniţă pe pridvor nu
o despart de contextul capelelor feudale din aria Dunării
de Jos. Binevenite ne apar sugestiile lui Răzvan Theodorescu (vezi nota 83 ), care se înscriu în tema atît de actuală
a selecţi ei formelor arhitecturii medievale în funcţie de
conţ inutul lor de idei. Ţinem, însă, să reamintim că aspectul
părţii de vest a Cotmenei II I ămîne incert, cel puţin pînă la
cercetarea pictmii. Ca şi în domeniul istoriei, datele sigme
apărute cu privire la vechea arhitectură a Cotmenei răs
pund la unele întrebări, dar lărgesc - în loc să restrîngă cîmpul ipotezelor, însuşire ce pare să fie proprie acestui
enigmatic monument.

generală a oricărei forme de plan cu al5,&id~ laterale, indi-

ferent de distribuţia interioa1ă, de strucţmă 103 şi chiar
de curent artistic. într - adevăr , dacă în intervah:ţl secolelor
IX - X, triconcul apar.ţinea unui „fond de ar.hiteot'ură europeană ce cuprindea . .. ţinuturi din E xtrem'ul Oco.ident pînă
la Athos" 104, pentru a evolua apoi, în forme specifice, cu
precădere în aria ele cul tmă bizantină, se constată totuşi
că triconcul nu a dispărnt niciodată cu desăvîrşire din
arhitectura apu se~1Ilă, unde este rngăs it sporadic dar
uneori în creaţii majore, cum este de exemplu grupul
bisericilor ridicate la Koln către sfîrşitul veacului al XII-lea
ş i în prima jumătate a veacului următor 105 • întrucît
avem în vedere doar aspectul formal al construcţiilor cu
abside laterale, socotim potrivită asocierea cu cuvîntul
plan, care prin definiţie este reprezentarea convenţională
~1 unei secţiuni orizontale prin construcţie , proiectată ortogonal către pămînt . Credem îns ă că multe confuzii de genul
celor discut~;ite mai su s se nasc din folosirea cuvîntului plan
cu implicaţii de structură şi prefe1ăm- pentru caracterizarea unui tip arhitect1ual precis conturat - să-l desemnăm prin elementele esenţ iale ale structmii de rezistenţă,
sau prin referinţa la un monument r eprezentativ care îi
însumează t1ăsăturile esenţiale .
Ca atare, în variantele de factmă bizantină ale

triconcului, reprezentative pentru arhitectma ţări l or române,
preferăm folosirea următorului vocabular :
- Tipul Cozia, ·au structura trilobată cu turlă pe naos .
- Tipul ~ithonit , sau structura de tip cruce greacă
în ·cris ă cu abside laterale. Pentru varianta sîrbeascăa acestui tip, s tructmă de tip crnce înscrisă 106 cu abside laterale.
în ceea ce priveşte Vodiţa I, pentru care semnalăm
încă o dată 107 că toate di. cuţ; iile se poartă în baza unui
releveu-fantomă, credem că, fiecare dintre ipotezele formulate pentru acoperirea ei ar trebui să antreneze o desemnare diferită - şi anume :
- Ipoteza Grigore Ionescu 108 : naos de plan trilobat.
- Ipot ezele Virgil Vătăşianu 109 şi Răzvan Theodorescu 110 : structmă trilobată cu calot ă pe traveea centrală
a naosului.
- Ipo teza Radu ş i Eugenia Greceanu m : navă unică
boltită în leagăn, cu abside laterale.
De asemenea indicate apar şi unele precizări referitoare
la terminologia pridvorulu·i. Autorii cercetării arheologice
ffin 1972' folose ·c formula „pridvor deschis" 112 atît în
sensul unei încăperi cu goluri fă1ă tîmplărie (vezi fig. 16
din articolul citat, exemplele Cetăţeni 1 şi Trapezi ţa 14)',
cît şi în acela ~11 compartimentului cu cîte un gol p e laturile
de sud, vest şi nord (p ~imclisul c;mrţii domneşti şi bii;;erica
Sf. Vineri din Tîrgovişte) . Or, în toată literatma de spe-

na V. Vătăşianu, op. cil „ p. 69·1 (Părhău\: i) ; Gri gore Ionescu, op. cil„
p. 299 (mitropolia din Tlrgovişle) , 305 - 306 (Snagov), 355 (Părhăuţi), 382
(bolniţa Coziei).
11 4 G. Balş , Bisericile mo ldoven eş ti în veacurile X V 1 I şi X V III, Bucureşti ,
1933, p. 19. La p. 12-13, vorbind despr e separaţ.ia Intr e pronaos şi naos,
criter iul de diferenţiere - r elu a l apoi la pridvor - es le as lfel formulat:
„ .. . este o n o tab ilă deosebire de spiril conslrucliv ş i un al/ principiu - plinul dominant în loc de golul dominant". Acest cri lcri u esle reamintit !nlr-un
studiu de Vasile Drăguţ citat de L. ş i A. Bătr!na (p. 24, nota 107) ş i in a l
cărni r ezu mat se d ă o cl a r ă definiţie a pridvorului deschis, pe care o rcdt1m
ln traducere: „exonarlex deschis ( în rom â n eş t e pridvor) : exona rle:r; descliis
cu arcade, pe coloane sa u slî/pi, caraclerislic penlrn arllileclura re ligi oasă
rom ân ească" (V. Drăguţ, Prid11oru/ bisericii fo stului schit Ilolărani, în Omagiu lui P . Con slan lin escu-Jaşi, Bucureşti. 1965, p. 659 şi nota 23) .
115 Grigore Ionescu, op. cil„ p . 144, 252, 357, 370.
ue L. ş i A. Bătrlna , op. cil„ p . 24 / 1 şi 24 /2 - r ezumat.
m Ibidem, p. 24 /1.
RESUME
L'eglise de Cotmeana appartient au premier monastere fondc par Ies
f)l'in ces de Valachie. I.a date de sa conslruction a donnc lieu a de 110111 brcuscs controvcrscs, dues a u fait que, d'une pal't, ii n 'cxistc pas de document contemporain indiqua nt de fac;on claire ct certaine l'annec de la fondation el Ia personne du fondateur - et que, d'a utre part, Ies rares som·ee~ conservces prcsentcnt de nombreuses contradictions qu c nou s avons
essaye de rcsoudre, dans unc premiere Ctude publice en 1!167, par l'hypotluise d' une eg lise antericure, construile du temps de Radu I ou de Vladi sla v et rcmplacce par Ia fondation ele Mircea cel Bătrln (Mircea l'Ancien)Les fouilles archeologiques executecs en 1972 ont certific l' existencc
de dcux Ctapes differentes de construction, tout en apportant de nou velles
informations. Les sources dont on disposc aujourd'hui permettent d'affirmer que la premiere eglisc - Cotmeana I - fondec par Radu I et detruite
par un incendic peu apres 1385, a etc refaitc par Mircea cel Bătrln cn tre
1387 - 1389, avec ulilisa lion particllc des fondations de l'ancicnne eglise.
Les recentcs fouillcs ont mi s t\ jour la fondation du mur qui sepa··
rait l'ancien pronaos des eg lises Cot mea na I et I I - et ont demontre
I'adjoncti on de l'exonarthex du temps de Mircea cel Bălrin. L'aspect de
cel exonarthex, remplace en 1777 par J'actu el pronaos, peut ctrc rcconstitue de mani ere differente, avcc ou sans clocbcr, mais de toutc fac;on dans
la forme du co1i1partimcnt ferm e, a dcux ou trois bairs d'acces, qui r emplit la fonction de pronaos dans de nombreuses cglises'.de Mcscmbria, Tyr11ovo ct de la Scrbie du xrve sieclc.
„
Du point de vue typologique, J'existencc du pronaos et J'hypothCse
d' un c tour-clocher erigee sur l'ancicn cxonarthex ne conlredisent pas la
parente structurcllc ct decora tive de Cotmca na avcc Ic type de la nef
uniqu e, parfois co mpartimcntec, rccouvertc d'un bcrccau clairemcnt aceuse
â l'exterieur et dominant !'abside de !'aulei (parente deja signalee dans
11otrc Hude precedente). Ce type, so uvent rencontre au xr11e - x 1ve
sieclcs dans l'ai re balkano - byzantine, a He employe dans la Valachic,
clu x 1ve siecle surtout pour Ies chapcllcs des cours princicrcs. L'apparitions
des absides latera lcs, ncttemen.t subordonnees au berceau centra l, peut
Ctre expliqu ce par Ic programme des cglises conventuclles, ou - selon
l'opinion de Răzvan Theodorcscu -pai· la desir d'exprimer sirnultanemcnt, a l'aide de symbolcs architecturaux, la prcscncc du fondateur feoda l (la ncf unique) et le programme monastiquc represente par Ie plan
triconquc.

tra nsmi lerea sarcinilor turlei la absidele latera le, fapt dovedit ln limp de
prăbuşirea a· numeroase turle, precum şi de aparilia unor fi suri caracteristice în ax ul acestor abs ide. Credem - ca a lai·e - că ridicarea unei turle
·înalte pc o lra vce lncadruh1 pe dou<i !a luri de abside, a pomit ma i degrabă
de I:} o slru ctun1 tip Stanim a ka sa u Sf. Nestor - regiunea Mojsinje (vezi
G. Millet, E/ ude sur Ies eg/i ses de Rascie, 111 „Rec ucil Uspcnsk ij," voi. 1,
·Pa ri s, 1930, p. 135 şi fig. 78, 79 p. 152).
1oa Vezi ln acest sens folosirea termenului „Ies lriconques" de călre Ai11.lr6
Grabar ( L 'arl du Moy en-Âyc en E urope orientale, Paris, 1968, p . 7).
104 R. Theodorescu, Desprl' planul lriconc, p. 213.
105 Wcmcr Mcyer-Bark ha usen, Das grosse Jal!rllunderl ](o/nischer f( ircll en/Jaukunsl (1150 bis 1250) , Koln, 1952.
106 Conform G. Millet ( „croix . .. inscri/e dans un carre ou reclanglc" vezi L 'eco le grecque, p . 69 - 70) ş i V. Vălăşianu , ( „biserica bi zantină cu cruce
înscri să " - vezi op. cil „ p. 189). Emi l Lăzărescu (Despre mănăstirea Cozia,
p. 185, nola 109) co n sta tă că tendin!a de alungire a naosului în inte rpr etă rile
sî rbeşti a le 'lipului athonit nu ma i permile caracterizarea lor dr ept structuri „!n cr uce g r eacă" - ceea cc es le ev ident ; nu l n ţc l cgcm, lnsă, de cc in loc de formula Millet, „cruce înscrisă" - preferă denumirea dală de
Geor ge Ba l ş - „ cu pairu coloane sau pairu slîlpi " - care nu este defini torie fără precizarea tipului de bol lire. în acest sens, un exemplu concl ud ent
li oferă biserica Sf-\.ii Arhan gheli din Kucevistc i;arc, deşi are palru stilpi ,
nu este o s tru ct ur ă de t ip cru ce î n scrisă (vezi Gabriel Mi llet, L'ancien ari
serbe, p. 133 ş i fig. 142), aşa cum greşit am caracteri zat-o 111 studiul nostru
anterior, ln baza unei bibliografii care nu cuprind ea lucr ăr il e lui G. Millet
(R. şi E. Grecca nu , op. cil„ p. 83 şi 89).
107 R. ş i E. Grccean u, op. cil „ p. 86 - 87.
lOB Gri gor e Ionescu , op. ci l„ p . 124 - 125 ş i no ta 3 la p. 125.
lOD V. Văl~işianu, op. cil„ p. 140.
110 R. Theoclorcscu, Bizanţ , Balca ni , Occiden t, p. 300 ş i fi g. 37.
111 R. ş i E. Grccea nu , op. cil„ p. 86 - 87. ·
112 L. şi A. Bătrlna , op. cil „ p. 14/1, ~2 şi 24/1.
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~~~~~~~~~~~~NOTE~~~~~~~~~~~~

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN PEŞTERA DE LA LIMANU,
JUDEŢUL CONSTANŢA
VASILE BORONE ANŢ , R. CIUCEANU - - - - - - - - - - - -

în anul 1916, p e care reuşeşte să o publice a,bia în 1926 4 •
El este şi cel dintîi care subliniază faptul că peştera n, fost
amenajată special de om, în sistem labirint, cu încăperi
pentru locuit, culoare de acces şi sistem de venti laţie, că
a putut servi drept refugiu pe timpul „invaziilor barbare".
Publică şi cartM·ea i:;uprafeţei explorate crezî.nd că peştera
ar avea num~1 i înt inderea explorată.
:în urma publicării acestui studiu, O. Titfrali, care efectua cercetări ~1 rheologice în cetatea Call~tt is clin apropiere,
vizitează peştera în anii 1927 5 şi 1928 6 , menţionînd că este
„un veritabil labirint cu mai mu lte culoare, dintre care
unele foarte joase, iar altele de ·tul de înalte". Confirmă
observaţiile lui O. N. Ionescu cu privire la existenţa unor
alt::i,re, dar săpături în intel'ior11l Rău nu efectuează .
În 1926 peştera a fost vizitată şi de către Â. Ohappuis 7 •

cercctă!'i lol' de Leren efocLuate do-a lungul
ţă!'rnului Măl'ii Negre dintre Năvod<Lri şi V~LIW:L Veche,
începind din 197 l a foi:;t vizitată în mai multe !'Înduri şi
peştern, de la Icoall<.\ 1 , cunoRcută şi sul> numele de Peşten1
]_,imn,nu, Pe„tcm Ca racicola sau Peştera de la Baltă.
Oercct,ai·ecL s i8Lem~Lticr.L a, peşterii nu s-n. putut începe
drcît ÎJ1 anul 1977 cu ::ijutorul Direcţiei PaLl'imoniului
Oultuml Naţiomd şia,l muzeelordiuBucnreşti şiConstanţ;a .
Situată în parLea de veRt a co munei J_, i1mmu, a fo.'t săpată
de ape î.n tera ·a de pc malul drept al Văii Mangaliei.
Intrarea se află pe versantul sud-vestic al unei văi convergente, cu deschiderea xpre i:;ud-vest. J_,a intra.re are o lă
t;ime de 3,50 m şi înr.tlţimc de 1,50 m. Peştera este orizontală avînd deniv elăr.i C<Ll'C oscilează cu 1w1ximum 5 m faţă
de iut.rn.re 2 • Este alcătuită dintr-o re~ca de gn.lerii naturale
::;ăpate intr-o cută a,nticlinală a depozitelor din 8a rma, ţ, ianul
superiol' - Bessarabian şi Kersonian 3 .
Pl'irrnt ccrcct.are de carncter parţial a peşterii a făcut-o
<lr'. O. N. Ionescu, confcnm(,ial' la, Universitatea din Iaşi,

0 11 ocazia

__

____;

a Idem , pa g . 26, 29, raporl lnlocmil de M. Chiriac ş i pul.Jlicat ca un
capilol scparal al slucliu lui.
'1 C. N. Ionescu, La ,qrotle de Caracicola (Prcs ele Ma11 ga lia, Dobrogea),
Annalcs Scicnlifi ques ele l' Universilc de lassy, XIII, Casc. 3- 4, 1926,
p . 474 - '178.
6. O. Tafrali, J,a cile ponliqiw de Cal/alis (Rechcrchcs el fouilles), „Arta
ş i Arh eo lo g ia", I , 1, 1927, p. 55.
6 O. Tafrali, Les T11111111i de Callatis, „Arla şi Arheolo g ia", I, 2, 1928,
p. 23-53.
7 M. Dumitrescu şi colau. op. cil„ p. 24.

1
1 Vasile Boro nean\., Ccrcctllri peri c.IJdice între Năvodari .~ i \ a111a Vec il e
ln „ Ponlicc" 10, sub prcsii; V. Boroncanţ şi H. Ciuceanu , Cercetări l e arileologicc din p c~ l c ra J.i111a1111 i11 „ Bu leti nul i111'ormat.iv a l Acndcmici de şli in\ c
i;ocial- poli li cc", nr. 9/1977.
" Ma r garela Dumitn:scu , Tr. Orghiclan , ,Joana Tanasachi , M. Grigorescu,
Co11trib11(ii la studiul monoarafic al p eşt e rii de la Limanu , lucnlrile Jnslil11tul11i de speo lo gic „E mil Hacovi\:i", '1 , 1965, p. 21 - 58.

J-'i g. J. - .!'lanul ]ll' ş lerii Lima11u clupă Mai·garcla Dumilrcscu şi colal.Jorat.orii: 1 - zidu ri ; 2 - g uano; 3 - malcrial clasl.ic; ".! -

][

I ('

I

LE GE NDA

EI2il

1

~

z,

...

49

https://biblioteca-digitala.ro

__ "
@

3

limita sec toarelor

O.

Scara
' I

2m

.!!/ftp/ !Pfl!_f/_u~_ ,;j fJ.!i!!C!.1_

"'r--.--..._..-J-_

-C.;/cqr lumt1selic cu lhdr,;
._,_...__,__._.,......c.....,..-i-Xll superf1J 'IC~l;I;; MJcJr., M a spi,; [ithw.J
. M1JrfJc11/<7fu M,;c;r:
.

_._..,.--.

n .)ţE~~~~g:~~=;;~~~~I! -C,;/c;;r -?Ibicios cu /er;hltf tle <1rJllJ
benfQ111/1cJ 11enu1e

;,..

,.,...,........,,....._,........._,_._,.._._,.......-.--.1....r_,_....--'>....,-'-·

-C.;Jc,1r

.

vinil-roşc1l.psevtfqq/1fic,

1-r_.__,._._..,_.._,__._,_._..,.....~-'--'-'-~~........ X cochJ/1i de tniJcfre

.

r-r--r-'.-'-r-'-r·-'-.-J-_,,..J.-,-~..1.....,-1-..,......_. Y1ll -CJ/car ~/bicios.

ft

oJlr.;cur/e

ev r,;re

.

/rii !Ji /,psmloo!ilic

··(;/ar •lbiâoi ·mivsit.1 tlesc//i1 ev 1l•/era/;fit
lenlicult1re tle ~r11li 'tu'IJl11111/1ci verzv1e · ·
-: CJ/c.r i//Jitius. ccmpJcf, ev q.;fr,;cotle. ;i cu
concr!jiuni c; furNS8 Cin ies in nlrtl

pe

/7tre/ti;t~feri1

V

- t;/ur 1l/Jidt1s, /;/mJselic ev Mt1clrtY
svpernnicvli1f.; Mictlr. şilrf.tJSflR Eichw.

-C,;/c,;r alb1cios, lrlaJrl cu /111Me de ~r;//J
)~~5:~iliiE:~~~::::i~~::C:~t:;:t=:: JF
, knlonif/ci ·
·
·

1ll -C<1/c;r ,;//Jicio;
m.-~=::;:::=;=::::;:::~;:=:::;:::::::;;=:~~=:::;::::::.=;~:::::;:::;-:-.l

1'-'-......_._......-.....,_....-,............,,_..._,........_,.._..........._......,_........_.-....,._..__,_.._ I
F ig. 2. -

Profil ul geo log ic ni

peşter ii

Li111a 11 u d up:'i Mn r gnr ctn Dumitrescu

şi

lvmt1ştlic ev M;;ctr4

SvJJernuic11lilt1 Jl.vc;r.

1---'--.....--.J..--.--'--..-,.--....._-..._ _.__,___

-Argi/J ver?vie '81'! trece lrler•I in ulat ln•6it
- Ca/ur 114 CQIT!p.1tl,;uter.11c CJkifiztlf,
psevrltJu//llc, 01/r;cqQ'e f' rJre ccc/JJ/ii fit ITIJ&frl

co lnborntor ii.

posibilitatea ea e~1 .-r1J'i e mult mai mare, eont.inuîudn -sefiprc sud, ceea, ce pare vernf\im il ş i. după. cerc etări l e noafit.re,
întreg sistemul de galerii e desfăşoa,rr1 în limitele terasei,.
cvoluînd spre sud pînă h1 ma.r g im% l uea li tăţii L imanu,
Pentru u şu ri nţa studiu lui, colcd ivul de ,·peologi au
împărţi t ]Je şter:=t în trei sectoare - corefipunzînd. a, t 1ei!_
etn.pe - de geneză şi evoluţ~ il', car e în parte corespund
şi planu lu i <le lu cru în amenajarea ei n_ Ace:-;tol' ce i cet ătm ~

Cercetări minuţioase ş i deo. ebit de fru ctuoase, da,r de
interes speologic, e efectuează în interior de către un
colectiv alcătui t din M~1rgarctn, Dumitrescu, Tr . Orghidan,
Ioana Tanasachi şi M . Georgescu, între anii 1958 ş i 1964,
în 11 campanii. Un important şi complet stndiu în a.cest
sens este publicat în 1965 8 •
Colectivul de speologi a, sta.Q_ilit că peştera este mult
mai marc decît Re cunostca, din cercetările anterioa,re, reuşind să ca.rtC'zc 3_200 În din lungimea galeriilor. Exi. · tă

" l\ I. D1.1mi l1 ( ' ~' u ~ i t0 lnh. Of'· cil „ p . 29 - :!7.

s Id e m , p . 21 - 58.

F ig. 3 - 4. - F igur i el e că l i:ir c \ i di n pc~ l crn Li m an u .
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Fi g. 5.

R e pn·zcnl arca unui an im n I, probnbil clnn, din

T'ig. 6. -

Reprezenta r e n cn lului .
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ncceaşi peşteră

•1wologi nu le RC<1pă :-nrpcct ul if\torico-R ·hl' oloµ;ic nl i1rnbkme lor pnRe ele l11 c 1 ărih• ck mnenaj;nc <lin interior, s ublini ind în nenumărate rîn<l uri 11 etl'sitate;1. efect11ihii unor
::;ăpături m·hco lop:icc în g::i,leriil e sn le care Hă Jăn1111 ·ea1-1că
problemel e p111-1e în legă1UJ ă cn irne1Hntl e.l'm1 material şi
uman depus ·pen(l'H t.J.~.11Rforll1<1ren, um>f- irnp011<1nte ră 1( i
clin iw „ t eră, într-u n hbirint sribtn;tn , 1w11Lrn a. se Ht<1biJi
c inc .,i în cc perioadă istorică ;n1 <:>fr c1lta1 lu c1ă1i J e io.
Sl,R iz ăril e <lll 1 ăm.ns fără eco u deRi toti eer cetă. toriî cil<di
s ttblininză fapt ul că pe şLern, a, l'oHt. t;·;111HJormn1ă ele 011t
clnpă 11n phtn bine chibzui t
infr- 1111 hi birin t 1-1 11h1 enrn
pom indu -He ele hi,~ l'l'(PH,n<1, c.k µ;nlnii na11m1Je ~ă paie 1lt• H]JC
111 rm·n c·a.Jcn roa,Ra ..
în 1971, cerce 1în<l1Jcş t em în scopn I de'" vedea da ti1 nn
prezintă interes şi din ]YLIHCL tlc vedere paleolitic, V. Horoncanţ; obsm·vrt în gnleriik Ha le dcRene fă. c1 1 tc în c 11loare
uea.grrt de 1111 int e resant <1spcc1. ar1 ist ic .
· ('ercei~tl'i l c din J 077. „i-au prop11f\ ca prim obie('(.iv iden1.ificarea, 1:11tm·01· desC'1wJ01· s;w îns<· mn~LJ ·i ]ol' , din interior,
ea.rt n.:n'a lor, verifica.1·ea, ol>1-1erva, ţ . ii l or ;nt (Nio;u·e în Vt'(lerea
î11toemiJ'ii u1111i ph111 (h• l11 e1"11 d.c dun11i:\, m;1i 11111µ/1, vizîml
Fig. 7. Fig. 8. -

Figu r ă

r eprezenLind un animal cn două p ic ioare .
Hcprczcn t:-ire uman:J , cu capul ş i lrunchiul re:-iliznLc din p:JLraLc u111pl11L • cu puncLc.

Fi g. 9. -

Rc prczcnl:-irc u111 :111:! d in scclo rnl lll :-ii

pc~lcrii .

bineînţcl(•fl

intl'Odu l'rca, rnomu11ent11lui în c·i rcui1l tl , t.iin muzeistic..
Pînă la reca,1tni·e:1; c::-i rc V<t trebui Jăcu1r1 în scu1rn J J11 ă1ii
unor măsuri ele proteja.r e ş i consolidare <L UJlOJ' .PL'J q .i şi
mai a.Jes ta.va,ne şi eventual ele <lare în e:xpJo::i.t.a l'c t.w · istică
a unor părţ; i ce nu prezintr1 pcticol de srn p<ll e Ra n 1ăt rwi1e,
ne-am fllujit de carta.rea, efectuată ele co lect.ivul to11dus ele
JVfarga.r e t.;t Dumitre.cu (fig. 1) pe C<He <1111 loc;1 Jiz;1;t o parte
din de.-enc . .Am identifica,t o .·erie ele zidlll' i interioa,re de
usţinere sa,u con, olidm·e şi am re coltat, mn.terialc ernmice.
După cum am arătat mni :>Ufl e,tc vorbn, de o pe„teră
natm·ală c~1re a, fost amenajat ă prin e:xcavnre i:lp1e a. ji
locuită. Lucrările a,u fo.:t făcute dup~t un phm st ucliat )Jl'in
săparea ga,leriilor principale
a.le peşterii foloRinclu-Re la,
ma,ximum ş i ga,lerii le şi cotlon.nele întor1o hente ~ll e ]Jeşterii
pc ca,r e a.pele într-im procc lent ele eroziune le-au rea.lizat
în calcarul albicios fria,bil, alternmd cu cel h1maşrtic şi
intercahţ ii lenticulare ele argilă bentonitică verzuie. Depozitul calcairo, de aici numără XII strn,tmi relativ Sll bţiri 11
(fig. 2). Datorită durităţii mici a rocii care permite o
uşoară săpare sa,u cioplire cu barda au m1 mijloace puţin
pretenţioase, lucră.rile s-au putut de sfă~ ura în
condiţii
ţific şi

io Autorii au recoltat şi materiale cc1·::1micc din interiornl galeriilor
pc care le-au prezentat lui I. Ncstor, care le-a datat in epoca romariă :
11 Idem p. 26- 37.
·

52

https://biblioteca-digitala.ro

buue. ]..;11 c1:1.ri :tm 1rntut obse r·v:L )J C ÎHLreg traseul prn a
acum crn1osc11 t a l p cş t el'i i. Cele mai a\1an satc în .:ă ,·înt
cele din f;<'Ctoru l I. î n , ect01u l III sc , imt e cel m a i puţ.iu
intm·ve nt i:L omnlui .
Pen f,J;u eva crn1rPa mn,terin.luh1i p1·oveJ1it <lin R ~Lparea
încăpel' i lor ~ i aL'J'iRil'c Re pnrn că a.u ex istat mn,i i111 111 e g1ui
(deschide1·i ). Acum i;;e află de scJ1i să. num:ti una , celeh:Lltc
f;-;1.n ob1 11ra.t , clnr t•xis t enţa lor Re ob servă aJît în iJ11erior
cît si în exteri or. Um1, din n.ceR1en, este obi:;ervab il ă Ri acum
în imedi:Ltn. api·opierc de intmrea nctun.l ă, ht ve. t· tk ;; cear;t n,
ln, ca)Jăt11l galerie i 2 (c:uta.r en. M . Dumit1·e,·c11 ). Alt e 1H'Î
de.·eJ1idC'l'i a11 foRt .·ernnala.1c de că tl'C C. N. Ionc,· m1la cn.pet ele galerie i M, dup ă pl'Opr ia, Ra. ca rhne, r;nu ga ler ie i 8 a,
b, c, cluJJ ~L M:uga.r etn. Durnitrer;cu. D cschider e:1, „n," co muni că cu pe ş tera printr-o rni d'L încăpere up crion.r ă . .Accs1e
deschidel'i în interi or prezintă p ante ascendente acope l'i te cu materia l dero c;Lt ş i pămînt prin care i1ătru nd răd ă
eini de plm1te din extt•rior i'i:lll grn1g11ri <le nnirnnle . Mnrga,rcta Durnit1·ci;;cu :1, Jăm 1 t obi;;ervaţ . i:1 ·că l:"L cn.păt.ul ga leriei
13 ş i fnnunl sălii J 7 :w p111,t1 t exiR tn. a lt e două. G1edem
că în nJa,1·r1 d e a.ce;.; t.P;L :L cx i ~d lt1, o tle Rchider e fa eapătnl
gn,leri ei 22 . .Aic i Re ob s ervă, rădil.ei11i ce pătrund uiJL afar ă
~ i pămînt . Î n exterior acei:;tc <l.e i;;cbideri sînt co11firma t.c
de aglome l'~Lri de )J ărnî.n t ş i m:-Lte1·i:tl excnvn.t din )Je şteră.
ş i di spus p c pa1tt el<.• di11 jurul p 1:1t o uh1i tern, ci. Se pn'zintă
8Ub forma, 1mor mi ci movil e n.p l:1t izatc de culo~Lrc ma.ide ·chiR[L, u „01· ol.JSt'rva.bile , ataşn,1 l' ;.; tn1 c t11rii stîncoa>e :1 t 1:asei,
avî nd o Hi. ~irn e de era. 50 J11 .; i pornind de h foudul văii,
din ba z:L LemRci. Se ob ;.;e1· vă cca 10. Da.r cele ma.i ma.r i , ÎJJ t
(Jig. 22) celf\ d e h1 int.r a r e;L ex i stentă acum ş i cele de p·e
p anta cl<' nonl. Sîn t rnn.i puţine ş i m a i mi c i ])e parte:t de est.
a.d i eă în zona, , ect.o:t.1·Plor 2, 3. E le :L1 e:-;t ă volmm1l ma r e
dP m1111 c-ă dL•pu 1;[1 l:L 1;;:"1pn.1·L a î11di.pt·1·ilor in1 ei'ioarn ş i In.
t.q1,n 1-ilJOJ 'L 11 I 1na,1er ia,l 11I11 i ue1·oc·H t . P n.1'1 e din mat erialu J
n•z11ltat uin săparea în că11e rilol' :L for;t 1lcp11R În
galeriile periferice şi în eo Llonne lc gakriilor principa le,
pl'ecum .;i în a.numite pă. rţ, i :·d e pe ş t erii 11ntle se afla.u mari
deni vel;'."ni , ;.;pn~ ;L ll' umple i;; i : wrnm t l'ecerea, prin eJe.
În 11nelP g·;lll'rii , t l1i:1.r p1·i11 r ip.:1Je, S(; :d'li"'t p e pardoii(':L mini
c<Lllf it ă. (. i d(• m:i. t.erial t·.la,st·, ic, prnvcni t clin ]m1 1)11 ş iril n
111·oth1i;;c d11p:1. pă. 1 ă»i 1 · c% I11 crrLri lor.

Fi g. 11. - Î nscnrnnr c .: 11 carad.c rc slavo ne din seclor ul I.
F ig. 10. - Nloliv ul so la r rlin scc LOl'lll II.

1

*

Di 11 pun ct ele vede re iRt o1·ico-:1 rh cologic preziu t :'°L interes
1) r eprnzen t;ă,ril e p ari ct a.Je ; 2) lu c l'ăr ile ele ~L menaj are .. i
co11 , t.rucţ. i e ; 3) chtLcle 1fo cult.11rrL rnn,tcri~1l[L.
În legi"'L t nd1 c11 loc u ii e:1. JW Ştt•1 · i i înainte de int ervenţ i:1,
om11h1i Îll rnouificm·pa, gn. leJ'iiJor Jl<Ltlll'ah' ]H't'ciză.m c:1
proble111a, :-;c poa.t e irnn<' munai pe ntru acele pol'ţ; inni în
c:tr e rnîJrn. omului nu a, in t<.'rvenit. În sectorul 1 ;t:,;em en e:1,
locuri ::;înt, p1iţ,ine, deoar Pcc ill multe din galeriile 11eafecta.t e
de săpare Ra.n c iopJil'ea în că.110rilor s-a depn s mn.tcriaL
1) lle1nezenl:lril11 parietale . Pot fi î.rnpărţ; it c în fi guri
de oameni ş i a.nirnalc, pă.sări, motiv e cn10ifol'rne, ·ala.re
ş i de scri ere cn ca.mcteJ'e i;;hwone, Remne de orient.are et c.
incizii ~Ll căror cri.ra.ctcr nc cer; it ă. un . t11diu m a i î.ndelunga t..
Din cr1tegoria, desene> lor parieta.lf', în primul rîncl este vorba,
de cele uon~L figmi <le căl ăreţ i cn mîinil e pe frîu ş i cn picioarele a,t,îrnînd, în tor ş i cu faţa•. Ca.l11l este reda,(, :1lergu1u
(fig. 3 - 4) . Intcresa,nt"e sÎ111, figmiic de ~tnim ~de înt.1·e ca.1·c
imnl cn coa,rrn:: Le l ăsate JJC i;;p:1tie, în poziţ i ;t st·. în cl cc se
:1.sen măn:I. cu un el:in (fig. 5) . .Ace tn ia i •c ad.n.ugă a lt e
două, figuri, nnn, cn.r e p:tre a, r cprezent,a, un cerb >t.înd în
picioa,rn, întors cn fat;a ş i o figmă car e după siluet a corpului pa.rn a Ji tot un cerb, (fig. 23) . P er;te capul a.cestu ia se
suprapune o f i g1uă cc )Ja,re ma i nouă. în formr1 de Cl'r c, care
a.minteşte de figun1 unui om (fig. 6) . O a.ltă figm:11·cdă llJJ
animal cn do11ă picioare a, cărni R ilnc1, ă se a ea.rM1nă cu cen.
a unui cn, tor (fig . 7). Ma i de o sebită este o figură, umană
redată ÎJl picioa re, cu c:·t pnl figu rat de un pătmt n mplut
cu pl1JJc1·e, cmpul d e un cer c, d e n,semenea umplut cu
puncte, ia,r picioarele uşor curbate ; şi acest per ·onaj este
văzu t din faţă (fig. 8) . în aceeaşi manieră e. te reda.tă o
figură cu capul în formă de cer c, fără puncte, iar mijlocul
dintr-un cerc ma r e, umplut cu puncte. Gîtul ş i picioa rel e
sînt a.lcMuite din linii, braţele prin linii drepte care se
termină în cîte o pată de culoare negricioasă, l ă ·înd im-
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J7 ig. 1 2. J7ig . 1 :3. -

F irr . 1 1. -

Jlre. in că a re ceva, în mînă . Dimensiunea, cereului irnaginînd orpul e:;;te disproporţ io1m L ele' m.<1.rc în ntp or t cu
ca pul ş i r s tul fi g urii. P a,rc un de La liu ll e î mbr ăcămin t e
fe minin ă sau o femeie <rmv idă. To t în n ceai:; l ă categoric
intr ă o figm ă, ni că rei ;1,p cRLc a lc ătuit dintr-un m otiv .·ol;u·
p' c;trc înt . ·chi(,;.i ţi ochii ş i gum, iar tnmchiul , fă r ă bra\c,
f\ Ll "Crat de dou ă linii coborîtmtrc.
D e remarcat c:te ş i pasărea cu ciocul mart• ş i aripil e
ridicate, fă r ă a fi deRfăş umLe , cu cmida, îmtlt ă ş i ghia re de
g«tlinaceu . .A.ici Re m;ti află ş i alte de:ene ciu e m1 p ot fi
itit e, deoar0ce p eR tt' ele f\ supm pun Remn ăturile reeenl
u carn cter d.i: tru cliv . To;tLl' <L ei:;tc reprezen tări se găsesc
p c b vanul 1111ui;1 clin colloa,n ele galeriei 22,n C1amemv
jid ~1i, clin clreap L<t i ntră rii. O f igmă umană cu ca,pul în form ă
de ce rc, fără puncte, pi eptul abir1 i::chiţat „i mijlocul dintr1m cerc cu puncte, ca r<' <tre hm ţelc ş i picioa,rele rediile l)ri n
lin ii, RC afl ă p e t av;tn în gHlcri<L ele t rc ·ere nr. 24, p e o p orţiune unde mîmt omului nu a intervenit.. Ş i ~t i c i Re a fl ă „i
alt dcRenc cn rc <lin cauz<t num ărului irn1ire de î n st' mn ă r i
ş i mîzgă li turi recente nu po t fi citit e. O alt ă rcprcze nLMc
uma,nă din Rectorul III, în ga leria 4G, e: tc dco. c bit ă C<t manie r ă de r edare faţă de celehli.e. C;ipul eRte fi gu rnt printrli n cer mi c ·arc se arti culea z ă prinlr-un gî t lung, di nlr-o
s ingmă linie, ele co rp . Corpul m; te r ea liza t din tlou t1 1Jărţ i ,
piept ~ i m ijloc, prin dou ă okment c gcomct,rice în J:o 1'l11 ă
de clopot., care SC' s upmprnt; cel de deitsuprn ma i mic, iar cel
din joR ma i nuwe. La ba z;t celui inJeri or se sehiţeazi:1,
prin dou ă elemente de lmghi Cl.rcp t, dispu :-;c invcr R, brn \ck .
P c mijlocul clop otului ele jos se nfh"i, un clemen t cni cifo n n
cc p arc a Rllgcm că p ersonn.jul es te îmbr ăcat înt r-o ro ch ir
lungă . F ig urn feţe i c: tc Jn <t l'C:<l l ă doar de un p1mct (fi g. !J ).
A lte motive înt îlniLe , î11t cele , ohu·e, c um ei:;t e caz ul
unuia llin S<'Cto rul II, gitlcria 29 (fi g. 10 ), ş i nc nurn i:Lratcle elem ente cru ciforme i:;au cru ci bizan LiJHl înt îlnit c
în t oa t e gn lc1 iile.
!nRe rnnă r · i ·u cam cLerc sln.vono .·e găsc:c în i oa l ă
peştera , unele părînd m;ti vechi , ia r nJt ck m;Linoi (fi g. JJ ,12) .

Î 11 sc11111 n r c c u c:.t r n ·Lcrc s lav o n d in gn lc r ia cu că l ăreţi .
Î n sc mn n r e c u ca r nc l e r c s in vo n c ş i se mn de g 1111! ce lor
rl e pc nl b ojmi .

Zid ur i din inlc ri ornl scclo rul u i I.
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15

19

16

F ig. 15. - 16 - 17. - Fragrncn Ic ccrnm icc de cpoc:1 romană .
Fig. 18 - 19 Frng111c11tc ~cr:1111ic · de sec. X - XI.
Datorită 1mmărului lor ma,re n n n,m r eu Rit >ă le localizăm
pe toate spre <t ne puten, n'feri în mod R'pecia,l 1a ele. Studiul lor va, trebui făcut ele către un spccia.liRi. Menţionăm
dom· ă cele mni numeroase Rînt în sectoarele I şi III.
Inciziile omiitu ic o ca.tegor ie ele m ;1nifoRtări, dificilă.
ele di sc11 (,a t, deoa.rece <:ontm·ul lor R-<t a.ltemt din cauza'I
})J"O ·esl1h 1i na,tural de degracfare a, rocii şi din cauz;1 suprn puner ilor cu . ' rijiletm·ifo recente ·a.u a po ll1ării cu vopsea,
neagră vrovenită din scrieri recente.
înt1 e ace Rtea, ca t egoria, vrimă ea re intră în di · cuţi e
rfi te aceea. prezen1Mă de m1 bloc de pia,tră t-d'h1t în galeri; '
m . 1, hL ap rnxirnativ 35 m de intrm·e, pe ca.re la prima
nm1Rt.r ă cxplornre nm observat, fiind acoperit cu un strat.
gro, de pnif, 3 figuri un1;rne. Este foarte posibil ca aceste
figmi s ă nu fi fo ·t obscrv;1bilc pînă la. deblocarea peşterii
de către militi1ri, cînd probabil blocul a. fost întors pe
parien, cu fio-urile şi de aceea nu a fo st semnalat de către
C. :N. Ionescu şi O. Tafra.li . în legătură cu acestea poa.te fi '
pusă, cum fac unii bătrîni din comună, denumirea de '
Peştera de la I coane. A.ce ie figuri înt incizate larg şi:
profund în contm'ul unui cer c p e care se disting clar nasul,
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Fig . 23 -

Figură

reprcze11llnd un cerb.

Fig . :.M -

ochii, gurn, şi fruntea în genul ba8or·eliefmilor. Un vizi tator al peşterii a distrw1 ace ·te fiO'm·i cu barda,.
Alte , emne incizate ~rn formă de cr11ee Rau linii asemă
nătoare arabe eurilor, care, în limbajul însemnărilor rupestre, a fost interpretat ca o reprezentare a labirintului.
2) I~ucrărilc de amenajare şi con trucţii. Din acea tă
categorie fac parte lucrările de excavare, consolidare şi
evacuare.
După cum am arătat, sectorul I a suferit cele mai mari
lucrări care acoperă două treimi din supntfata sectorului.
În ~ectoarnle II
II, ele ocupă 10 - 15 % din suprnJaţă.
In sectorul I, cea mai marc parte din suprafaţa săpată
o i·cprezintă încăperile de formă rectangulară., de tipul
unor camere mici sau a sălilor, cu stilpi de susţinere a bolţilor, din stînca cioplită ·au zidiţi, unde a fost cazul din
blocui·i de }Jiatră dar fără legătură de mortar. între acestea
se numără ~i cele două încăperi: camerele cu altare denumite astfel de către C. N. Ione ·cu 12 şi O. Tafrali 1 3. Ele
·c află în galeriile 9 şi 10, au tavanul şi pereţii drepţi,
ca de altfel toate încăperile. Sînt mai mici ca dimensium
(late de 3 m, lungi de 6 m şi înalte de aprox. 2 m). în iundul
lor se află o masă de piatră, păstrată din roca în care s-a
săpat încăperea (fig. 20). Cea din galeria nr. 9 are pe }Jartea
de sud a mesei loc de acce pînă în fundul camerei. Lăţi
mea mesei este de 80 - 90 cm, la fel şi înălţimea. Pe latUl'ile
lungi ale încăperii se află cite o nişă pentru a aşeza opaiţul
12

13

Zidul din gnlcri:i 118 a sec lorul 11 I

de ilumi1rnL. l'cre!;ii, dar mai ::tle · Lavanul sîn t înegriţi
de fum, ceea cc pmLtc fi un ~trgumcnt în favoar.·ca utilizării
încăperii în sco1nu·i religioase. O altă parLe importantă a
8 uprafeţei scctondni este reprezentată. de culoare (fig. 21),
aici, NL dealtfel şi în încfLp~cr·i, se află mici firide pentru
aşezat opaq;elc de iluminat. lnă,lţimca cu !oarelor ~ia camerelor variază mulL. Sîot culoare lungi au incrLperi mari
care au înălţimi de numai 0,30 - 0,60 m, fiind greu de imaginat cum se circula prin ele ; ~i dacfL uu ~HLr oh8erva pe
pereţii lor urmele insLmmenLclor cu care au ~ fo:sL săpate
S-}1r putea crede că nu au fo:st făcu Le de oameni. Alteori, au
înălţimea de 2,80 rn. L:1.ţimea ian~Lşi variazi:'L cu aprnxirnaţie
între 3 şi 7 m. Unele galerii au fosL înfundaLc cu materialul
rezultat din săparea încăperilol'. 1n secLoarele II, III nu
sînt încăperi finisate, ci numai părţi din culoare.
În încăperile mai largi sau pc culmtre, laLeral, în toate
sectoarele 8e ană 8LÎlJ)i zidiţi din piatră 8au ziduri de })l'Otecţic (fig. 14). Nu întotdeauna prezenţa lor jLrntifică
funcţionalităţile amintite. Uneori este greu de presupus
de ce au fost făcute. Spre exemplu într-un cotlon al galeriei
48 se află două zidm:i carn nu imsţin tavanul, nici nu împart
cotlonul în două încăperi (fig. 24). Să fie oare vorba de o
construcţie de mormînt?
1.'recerna dintr-un sector într-altul, dar mai ale8 din
sectorul I şi II se face foarte greu, pc brfoci, şi este imposibil ca prin aceste trecători, atît de strimte, să se fi circulat
şi mai ales să se fi evacuat materialul provenit din săpare.
Trebuie că în planul de lucru şi execuţie să fi fost concepute
ca lucrări deo:ebite cu intrări 8eparate. Căutarea ace ·tor
de chideri rămînc o sarcină de viitor.
Pentru sectorul III, fargareta Dumitrescu şi colab.
aumit o deschidere X în galeria 49 şi deschiderile Y, Z în
galeria 52 H.
3) Datele de cullud't materială. În ·ectoarele I şi IU,
în mai multe puncte, s-au găsit fragmente cemmice romane din secolele III -IV, cele mai multe provenind din
vase mari de provizii (fig. 15-17), colectivul de speologi
le-a gă ·it şi în sectorul Il15 • În toate ·ectoarele, fragmentele ceramice din secolele X - XI sînt ornamentate
cu val sau striuri (fig.18, 19). Roata de piatră, cu diam. de
0,30 m, găsită de colectivul de speologi în galeria 12 din sectorul I, credem că este de fapt o piesă de rîşniţă. în nici un
caz nu putea fi utilizată la transpOl'tul cu căruciorul al
materialului rezultat din săpătmi 16 • O dovadă de locuire
o constituie şi numeroasele oase de animale s~Llbatice şi
domestice descoperite în peşteră, provenite din consum
de căt1" populaţie . Numeroase fragmente ceramice din epoca daco-romană e află şi d(Ja supra pe

C. N . Ionescu, Op. cil„ p . 478
O. Tafrali, L es Tumuli ele Callatis, „Arta şi Arheologia", op. cil.

Fig. 22 - Vedere a lernsei cu aglomerările de pămtnt provenile din
interiorului peşlerii.

săparea

14
15
lG

M. Dumilrcscu ,
Id e m, j). 33.
Idem, p . 37.
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şi

cola b. op. cil„ p. 33.

J>lat011, iar fra gmente eenunie c <lin secolele
- Xl, pe
t.en1,s clc din f<tţa, p e~ 1 el' ii .
Pe lmza. a,ce:-;tur d a te fie poate em ite ip ote7'<L că lu CJ·ă l'ik
<le ~tmenajain· 1-! i confitru c ţ ie a, pt'::>tcrii ~.Lll putn L în cep e în
e1Joca. r omR>nă :; i că în st•culelc X - XI, pe ~tem a fo::;t di n
no11 locuitrt. J)a,t fiin <l Yo l11 m 11l mar c tlc m un că pre. ta,t
pentl'u săpa. re<t lab irinh1Iui , cr e<km că, el m1 pu tea, fi execntat d cît într-o v r eme în car e aceast ă pa.rt a Dobr ogei
;t cunosc ut o organizn.i·t' po lit i eo-<t d m i11i s tr a.t i vă puk.rnică,
cc nu pu t.ca fi d ecît în epoci i, 1·omană, . Cr edem :1.fi1.fcl că.
luc r ări le de :-;ăplt l' l' :;i corn;ol id <tre a,u fo ,·t executa.te ,·u h
oh l ă,duire a a. dmini :-;1ra ţ. iei orn.::> ului (\tll atis, 11t ilizînclu-se
mî na d e lu ru , a utoht onă, , d aci c ă, , în cur.· <l e i·oma,n i z~tn•.
Î n KLadi11l :tc1 mt l a,L ·tc•rct•1 ,ă ril o r :-;înLem în clinaţ i a. pres upune că H• ser v it ca. refogiu pe ntru })Opula ( ia, a.ce::;tci cetăţi
în vremea .Jffi nw lor ill ,·a.zi i b ;1,1·ba.n ·, e um c1·e<lca,, dea.ltfel ,
~ i ( '. N . ÎU ll<'SC U 17.
Prob lc rmt n·pr C'ze11 t :hilor n1 1w:.;tre este cliJi c.il ă, din ca.u zrt
Jip:.;e i date lor <l<· c·on11Jao1rt (ie. Rt ilul în car e :-;înt rea.lizate

1: ig. :.!.O - C:1111 c r:1

c1 1 :illnr

<lin Sl'<' lo rnl I ni

pe ~ tcr ii .

Fi g . 21 -

Jl u î~i găKe::>te d ceît. s]a,lll' <1.na logii în d e::;l'1wll· sa n in c izi ile
n 1pe:-; t re <lin H;1 Lca,11i :-;a,11 di11 r e:.;Lul E urope i. AsLfel, motiv ul
sola r Hl' întî ln l'l:'te t ra. t.;t.1. o:L rec u1n n, Kcmănă t or în ]Jef)tera
Mt'1og·1u·a, (nord -v<'sL til Hul ga. ri<'i ) is :;i la P<' HCari , în pe:;tem
(i<t urn l' himliei di11 zo 11:L Porţil or d e F'ier (Hom ţ1.ni a) rn.
Rt•p rPzcnt.::1l'ea, cap 11h1i 11 m<1.11 în formă <le cer c cu ra.ze
Ke a,fl ă, <I L' n.Kt'mern·;t, î11 p t•.:;Ll'rn. Mă.g1 1ra 20 , diM' 1-!i în pe:;;tera
Pircă l a lml din Ol tenia, 21, Cl' ~Ht fo:-;t cl ata1,t\ îu epoca m eUt lclor. P iguT il e <l e că l ăreţ i ca nrn.nicră el, trntare Ke apropie
de n•prezent.ă ril e cava lenilui Lra.c în gen el'(~ , clar, nui,i ale.
d e cele. d e pe e<..•mmi cn, geLo- <facă, , cum ai' fi cea. clP.Ja, Răcă
tă. u clin Jol<l ova. 22 , Ha u ' t,r ă 11l cr,t i din jrn·ul B u c uref)tilor 23 •
Î ll ceea. cc priv e:;t e ma,n iL'r a. <le 1·t•<fare a. îmbrăcă.minţ, i i
p er:-;on a jclor uma1w., a, pă.n1 l ni :-;a u bă. rbii, p ri n punct
sau cerc ule L<>, nu o a;ă:-; i m în d n:;e:nele din Balcani. Se
întîlne ·e în ' ·ehimb în~ <trta, p:.wieta.lă po:;L-gl aci a l ă iberică.,
dar p c llll contur im1,i nn.t ura.li :-;t .; i în c ul oar e l'Of)ie 24 , ş i
dec i nn permiLe o ana logie c u reprezentările din pe.;tera
Limanu . :Ma i potr i v ită ni Kl' p a r c a.propim·ca, de costu mele
luptă.toril or rnma.ni d e pe monumentul de la A da mclisi 32
sau ele pe st elele Jtinera r e din Bulo-aria 25 . Într-o manieră
a::;emă,nătoar e ::;înt t mtntc <·a.pul ~ i p enajul u nei pă să,ri d e
C. N. Jon esc n, op . cil „ p . "78.
E mmanu el Annli , Măgllra /a c01Jr, 111 „ Bo ll c lin o cl e i C:c ntro-Com un o
d i Slndii P r eistorici ", voi. VI, HJ71 , p. 102, l'i g . 66.
1 9 V. Boron cn n ţ, Aria rupest r1l di11 Pcşl c rn Gaura Chindiei de la Pescari ,
j u<I. Cara ş-Seve rin , „ Mo num ente Jst or icc ş i d e Arti\ '', 1 , 1977, p . 28, fi g. 1 5.
20 E. Anali, op. cil. , p. 98, 99, fi g. 59, GO.
21 C:. S. N i co l ăesc 11 - Plop ş or , Sur L'Arl mpestre de /' O/lent e, J.P.E.N .
1966 - 1969. pi. 26.
22 Ma lc ri alck n e-n u fosl ară lale d e V. C:lpit a n n cnrc le-a desco p eri t,
c>i 1·u ia li mnl\.u m im ş i pc accnst:'i cn lc .
2 :1 U n vas ceramic, probab il o cup:i cu pi cior, se află expus în ex poz i 'ţia
pcr mnn enl:i a Muzeulu i d e is toric a nrnni cipiului Bucur eş ti .
24 r. C:o mbi cr , L'a rl rupestre scfl ematiqiie dans le M. idi de la France el Les
A/pes Orientales. „ E tud cs Prcisto riqu cs", :1, 1972, p. 40,
26 Dimi.Lr i r. Dim itr ov, Porlrcli Vi rlm A.nlicinila nodgorolni , placi oii
rimsco vreme, V . Severivislocina ]\lfak edoni a, în " l zvcstia", x nr, 1939,
p. 31, fig . 42, Jl. 45, fi g. 64 /6'1 .
11

18

h Kan1ig11i <le lîngă PJ evna. 26 din Bulp;aria s~m cl1iar
1m elc tră.-ăt 11r i a natom ice. ci<' pc Cl'mmica da co-p;ctă d e
la Urăd i i:;ltl'a, .M uncelului i 7 •
Lilu l în ·a.r e :-;înt r eali z<tLe f ig·11rile <le a.n ima.l este
<l t>oscb it d e cel ce-1 cun oa.:;tem în :tcN1,:-;L{t pa.r1 l' a. Eu ropei,
în d e:-;Pnele r npcstr e, da.r, parc a, ::;<.'. a.propia prin si l u etă
<k acela, H.J a nimalelo r <l e pc cer n.mica pic t a. tă dac i că <le la,
Grădi l:'tea, JVh rn celulu ii 8 • O ri um, reprczl'n1 ă r ile ru pestre nu
pot i i m a i vccl1i d <:>eît d:-tt<L H1pariţ, i e i în a.cca:-;tă zonă n, opai ţ,ul11i c u feţ;t iJ ă cu eare :-;e ]Xtn \ că, ;L u fo st fă.c u te figmil c.
M or m int c ::;ăpa t.e în pi a tră, l:' i biKt' ri e i :.;e aflr.t în B nlgari n.,
la V iza, l:' i Midi ~L ~ 9 , în J~ omâ ni l't, lfl, B ~t:-;a.nt bi (J\ llllfatJa,1·) 30 ,
11a.11 chi a r mănă. :-;t iri , î n B ul gari ~• :n ,la. .Ma, d ~tra, d a r fie <ko:-;ebL•sc d e lu crări l e clin1)(':;L<'l'a d<' ht Limainu. Rtih1l la.birin t se
în1î ln <':;te n um a i it,ic i. Nota <l<' oriµ;in a lita t e eHt.e <lată
~ i <le
repr ezcnLă rile
parie1-.a ll' ca.r e nu pot f i comparn.tc p rin ma. 11ieni, 11a.i'vă. în cn.n· HÎll t n•<la. t t' , cî t; ~ i p rin fap t u L că nu :-;înL n •aliza.1e nic i o cl aLă, în c upluri . Cercetăril e în
c urs <le tl eKfă. :; u m r c c redem că vor rezol va m ul t din proble-

Veder e din culonr11I ca r e clucc l:i cnmc rcl c c u a ltar.

m t'lt• pu i'\ l' <le noi f) i c n s i gumnt. ă. vor sco<1.l o îu cviden( ă al tde
no i, cont ri bu ind ht l ă,J1u11·in·a celo r lega t.e d e e un oal)tcrea,
1,r ecu t ulu i istoric <Ll (.ă rii noa.stre, <le ei n og<'11l'Z~1i ]JOporulu i
rorntt,n. P înft a.t1mci vor t.r e"b ui lu a.te mă:-;m ·.i K<'VCre de p r otejare a, <le.-e1wlor d e vizi\ia,1orii cH.n' ;Ln p rodu ::; a.t ît. c1
m nlte di:-;Lr ug·eri rnon ument 11h1i .
oG

p.

V. i\ li co v -

Sca lni io()bmjcn ia oii JWyar ia, „ lzv1•s li:1" V,]!)28 - 29

2~)2 , fi g. 157 .
7 C. Onicov ic in ,
:1

1"/oria llomlÎllil'i , vo i. I , 1%0, fi g. 61.
Id e m , i bid cm .
2 u I{. 11. Scnrpil , N otes s11r Ies rmliq11ilcs de S lmnd ja l'lea nina , lzvcslia",
JlT , 1 , 1912 , p. 2<H , 2fi2 .
:iu I. Bn rn l'n , Prt'dvori lctni P suc1fonia, \ 'rt•1111•11a , i/1 . l'amia/11ikl'i1 V,
B asa rabi , ,.JJ:icin " , V l , 1962, p. 2 fl :l :nli.
:n T vc l:111a Drcmizovn - Nc lc in ovn . Svc lo slov Nl' lc inov , Sca/ cn monas/ir
](roi ilfcutara , lzvc. Li n'', XX JV, 19fi 1, p . 5·1- 87.
:1:1 Gri gorPTocil cse u, Mo 111tml' 1t/11I dela 1\ damkli ssi. 'J'rap t1acum Traia ni ,
W ic nn t', 1895, mclO pl'll' 1- H, 10 - 11, 11 , 18, 22 . 2() , 29 , 34 - 36. ·10 - 41.
2s

m~s

Ml~

I.a grotll' de .T.imanu ou1Jre dans un c.fcrrassr de trt riue rlroile ele la vall e
de 11,Jangalia ci cinq ce nls m elr1!s vers l' o111·sl de la comm 1rn e d11 miime nom.
E ll e deboucl1e du l'fi /e sl[(/-1m1•st el .m Lonr111 eur carlograplt iee mcs urc 32 00 m.
Exp/oree d'abord par C. N. Jonesw cn 1916'. e11.mi/c pa r O. Taf'rali en 7.937 - 193 . el/ e a {ail aussi l'obj el <ic tJll zc campagn cs <i'rl111le d' 11.11 e equipe de
,,peolog1.u s (Ma rgareta D umitrescu, 'l'r. Orghidan , J eann e Tanasa chi el
M . Georgesc u). enlre 1.%8 - 1964 .
E n 1971, V. 13oro11ean/. procede ci 1me explora/ion arcltCologiqlle des lieu x
afi n d ' y Loca liser lt's e1Jc11tue/s temoignages d'!tabilal paleo/ill1ique. C'esl i.1
cell.e occasion q11' il remarqua sur ses parois u.n c seri c de dessins, en noir.
Q11elqu cs ann1!es plus, lard , c'esl-u-dire en 1977, co111mcnce uri c elude archeo logiq11e plus po ussee de la groll e. Cell e-ci 111onlrc que Lrs ga/erics 11al1trell es onl
ele modif'iecs par la main de I ' ltomme, <le m1rn iere a Ies lrans{ormer en 1!111
/abyrinllt c avec des pi1\ces s11 sce plibil es d' i!lre lwbilecs el des co u.L oirs . Dcu x
des pi cces respccli ves sonl dotees au fond de lab lcs cl'aulel de pierre. Qttclques
un es des pieces, ain si que cer/ai ns co u./oirs onl li' urs mu rs ci p/af'onds co11 solides
par un e ma ~o nn e ri e de pierre. Les dessin s cn noir des pla{onds el des m11rs
represenlenl des cavaliers, des bi! tes, des moli/'.• so /air es ci dalcr de la periode
dace ou romain e, des cro ix byzan lin es el des in scriplions en caracteres llieux-slaves. La poterie reco lUe a11 co11rs de ces recherchcs csl de fac/ur c romaine
des li i e - 1 ve siecles el des xe - x 1e siecles.
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TIPURILE DE ASEZĂRI
SI
LOCUINTE LA TENE DIN CÎMPIA MUNTENIEI
,
,
'

Tipul aşezărilor umane a fo st determinat ş i influenţat,
din cele mai vechi timpuri, de stadiul de dezvoltare al
soc ietăţii în împrejmările istorice date şi de factorii naturali

La TînfJ~mu 8 , ea era s ituată pe una dintre terasele înalte
ale rîului Dîmboviţa, la confluenţa luncii la rgi a acest ui
rîu cu valea Tînganulni, fiind totodată apărată de codrii
care formau fli cont inu ă să alcătuiască si în zilele noastre
pădurea Cern'ica . Pe malul Colentinei, acolo unde rîul face
o buclă dînd astfel naştere unui lac, denumit astăz i „Jacul
Griviţa", s-a cercetat de asemenea o locuire getică 9 •
În partea de nord a Capitalei a fost de.·coperită prin
anii 1929 - 1930, o aşezare datînd din a doua epocă a fientlui, instalată pe o tera8ă deschisă , ce domină şi astăzi
locul de confluenţă a l rîului Colentina cu lacul Tei, la punctul denumit Tei 10 • Număntl locuirilor de pe boturi de
dealuri ori de pe platouri înalte e8te destul de ridicat;
ne-am limitat doar la cîteva exemple. Tipul ace::;ta reprezentativ de aşezăr i se concret izează prin anumite caracteristici: 1) se întind mult pe anumite suprafeţe de teren;
2) casele se află la distanţe variabile unele în raport cu celelalte, fără a exista vreun criteriu de distribuire a lor.
Locurile fortificate artificial sînt mai rar întîlnite în
Cîmpia Munteniei. Dintre acestea, cea de la Zimnicea,
cetate întărită de formă trapezoidală, era apărată printr-un
şanţ adînc creat artificial şi un val păstrat pe o mică
porţiune, care o înconjurnu dinspre nord, est ş i sud-est ;
spre est şi sud-est şanţul era dublu; spre vest şi sud-vest
în locul şanţulu i exista o ripă natmală (fig.1). Aşezarea
domina comunicaţiile dintre centrul Tracici balcanice,
valea I skerului (Oescus) şi pasurile carpatice '.rm·nu Ro~u
Ri Bran 11 •
' Tot în j11deţul Teleorman s-au mai identificat încă
alte t rei locuiri de acelaşi gen : Albeşti, Orbeasca de Sud
şi Roşiorii de Vede.
Cetatea de la Albeşti 12 , avînd o fortificaţie în lungime
de 200 m, este apărată printr-un şanţ adînc de 2 m, p e
marginea lui fiind construit ş i un val de pămînt ars, cu
scopul dea mări rezistenţa la intemperii. Pe baza materialului existent, cetatea se datează în secolele IV -III î.e.n .
(fig. 2) .
Locuirea întărită, descoperită cu patru ani în urmă
la Orbeasca de Sud, a fost plasată pe un promontoriu înalt
de 70 m, avînd o suprafaţă de 2 h a . Prj.n poziţia pe care o
prezintă, aşezarea era inexpugnabilă,- deoarece se afla
împrejmuită de o prăpastie adîncă . Cerc etăr ile au scos
a ici la iveală fortificaţ;ii lungi de 350 rn, aflate pe două
latmi a.le promontoriului, cu şanţmi de apărare şi valmi
de pămînt 1 3 •
în apropierea rîului Vedea, nu departe de oraşul
Roşiorii de Vede, în punctul „La Cetate", există o altă
aşezare neexplorată, dar identificată printr-o serie de
materiale găsite cu ocazia lucrărilor agricole. În prezent,
pq_t fi observate atît şanţul cît şi valul de apărare, care o
înconjurau .

existenţ; i.

Parte integrantă a Cîmpici Române, Cîmpia Munteniei se întinde pe stînga Dunării, între apele Oltului şi ale
Buzăului, avînd o pătură freatică bogată ş i o configuraţie
topografică originală, ce se caracterizează prin desfăşu
rarea ei în cîmpii, terase şi lunci 1 • Datorită acestui statut
geografic prielnic, avantajat de un climat continental
temperat, Cîmpia Munteniei a oferit de-a lungul veacurilor
posibilitatea de a f i neîntrerupt locuită .
Continuînd obiceimile înaintaş ilor, geţ ii s-au Rtabilit
în numeroase locuri ale cîmpiei, alcătuind fie a.;ezări de tip
ruml, fie centre fortificate şi aglomerate în spaţii r estrînse.
Indiferent de caracterul aşezărilor, ele au fo ,·t situate în
imediata apropiere a apelor curgătoare, deoarece apele,
ca şi văile, constituiau drumuri Rigure de circulaţ ie, iar
vecinătatea rîuTilor asigura secm·itatea în cazul incendiilor
sau al unor eventuale atacuri.
În raport cu albia apelor, geţii şi-au fixat aşezările de
obicei pe terasele joase sau înalte ale riurilor, pe boturi de
deahui cu grijă alese, în majoritate înconjlU'ate din două
sau trei părţi de ape.
În categoria aşezărilor de epocă Latene nefortificate se
înscrie Cătăluiu-Ostrovel identificată pe o terasă înaltă
a Dunării, foarte aproape de comuna Căscioarele . De asemenea, la circa 10 km nord-vest de oraşul Gimgiu ş i la
2 km de satul Ghizdaru, geţ ii au ocupat o terasă, de sub
care izvorăşte pîrîul Gurbanului 2 •
Aşezările deschise ş i nefortificate artificial - de altfel
cele mai numeroase în regiunea de cîmpie - se pare că au
fost preferate de către geţ i. Ca staţiuni de acest tip pot fi
menţionate cele din aprop ier ea apei Mostiştei: Mănăs
tirea 3 şi 1•iscul Coconi 4 , iar din vec inăta tea Dîmboviţei :
Negoieşti, Budeşti punctul Ciocîrla şi altele.
Pe actualul teritoriu al oraşului Bucureşti au fost depistate, atit prin cercetări arheologice mai vechi cît ş i prin
cele recente, o serie de staţ iuni deschise, aflate, la fel, în
preajma apelor. Caracterist ică în acest sen · este aşezarea
de la Dudeşli 5 , identificată pe o colină înconjurată de trei
părţi de vechea albie a Dîmboviţei. La Căţelu Nou, populaţia getică a ocupat un spaţ iu ridicat, de formă t riunghiulară, mărginit pe laturile lungi de balta Colentina-Pantelimon 6 , în timp ce la Bragadiru aşezarea este masată pe
un pr0montoriu întins şi nu prea înalt, la o distanţă de
circa 200 m în raport cu vechea a lbie a rîului Sabar 7 •
Gheorghe Vâlsan, Cîmpia Română, ext ra s d·in B.S.G„ XXXIV, 1915,
p . 31.
2 D . Berciu, Gh . Rădulescu, G. Mihă il escu şi M. Ionescu, îH „ Materiale"
VII, 1960, p. 291 - 295; Gil. Rădulescn ş i M. Ionescu, ln „S.C.l.V." 1 -2,
1955, p. 297.
3 Gheorghe Ştefan, ln „Dacia", II, 1925, p. 385-399.
4 Radu Vulpe, !n „B.C.M. I.", ianu arie-marti e, 1924, an XVII fascicola
.
39, p. 46-48.
5 Cercetări arheologice ln anii : 1971-1973. Raport de săpături (vezi :
„Carpica" VIII, 1976, p. 41-48)
6 Valeriu Leahu , in „C .A.B.", I, 1963, p. 15.
7 Mioara Turcu, in „Bucureşti", VIII, 1971, p. 55 şi mmătoarele.
1

Bucmeşti ,

s Idem, in C.A.B." II, 1965, p . 270 şi următoarele.
începute !n anu l 1974 au fost continuate şi !n 1975.
io Jon Nestor, Der S tand cler Vol'gescilichls{ol'schung în Rumiinien, !n 20,
Ber R. G. K, 1933, p . 164.
11 Rad u Vulpe, Aşeză l'i getice <lin Mu ntenia , B uc., 1968, p. 21.
12 Ion Spiru, !n „Mater ia le", V, 1959, p. 704; D. Berciu şi Em il Moscalu,
!n „S.C.l.V. ", 4, 1972, p. 633 - 641.
13 „Magazi n'', a n . XVI, nr . 747, 29.1.1972.
9 Cercetările
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pe <l eailul Pîscu1ui Cră s anî s-a aflat
Prin pozi ţ ia sa,, r eprezenta o
a devărată cetate „natmală", înconjmată din t oate păr
ţ il e ele rîpi abrupte ş i înalte, l egată de r estul malului numai
printr-o fîş i e de pămînt - ca, o şa îno·u stă - tăiată de
un val si de un f\ant artificial 14 • Pi. eul Crăsani se afla la
întretă, i erea a clot{ă dnnuuri, drumul norcl-sucl spre Dunăre
ş i cel de pe Valea Ia lomiţei, car e făcea l egătura dintre Pontu l Euxin stîng i Transilvania (fig. 3 ).
Aşezarea de la Po1)cşti-Novaci, c onstituită pe un pinten al tera,sei Argeşului, a fost împărţit ă, încă din prima,
epocţL a fierului, în trei segm ente inegale, create în scop
de apărare, prin 8ăpa.rea a dourL şanţmi tra,nsversale. Tot
ca o mă.smă de precauţie s-a înălţat un val consolidat
cu tm'te de vălătuci amestecaţi cu argilă arsă p e loc.
Vechea fortifi caţ;ie hallstattiană a fost refolosită în epoca
Latene prin adăugarea unei p alisade. Apărarea cetăţii
mai era a,sigmat:"L şi în mod natmal, cu a.jutorul mlaşt'i
nilor ce î11conjurau promontoriul 15 (fig. 4).
Pe malul

Ia l om i ~e i ,

al tă aşeza.r e get ică fortificată..

„

• -~'l. -

---------- ---- ------ -----Fig. 2. Albeşti, P lanul
„ SCIV'', 4, 1972, p. 634).

ce lăţ. ii

(După

D . Bcrciu

a.şezări, din spaţ;iul geografic la care
din această categorie de locuiri.

2.

şi

E m. :Moscalu , !n

ne referim, fac parte

.A şezări
cu, ;~anţ

situate p e platouri special amenajate, preele apărare (Radu Vodă şi Radovanu).
3. Aşezări create pe promontorii sau dealuri apărate
prin ;~a.nţur·i şi palisade- (Pop eşti-Nov aci ).
4 . .Aşezări fortificate printr-·u n şanţ şi val de pămînt
(Albeşti, Orbeasca de Sud, Piscul-Crăsani şi Zimnicea).
5. .A şezări fixate pe insulă ş·i apiitrate din toate părţile
de apă ( Snagov).
Majoritatea acestor locuiri au o notă caracterist ică :
ele reprezentau nişt e centre mici, economico-culturale,
cîteodată, chiar militare sau politice. Excepţ;ie au făcut
numai a.cele aşezări care au jucat rolul de centru al unei
uniuni tribale: Pisc ul-Crăsani, Zimnicea, Popeşti-Novaci.
,__ .De asemenea, nicăieri în Cîmpia Munteniei nu vom
găs i, ca în regiunea intracarpatică, aşezări cu caracter de
cetate - oppida - ce serveau drept centre de apărare
şi de refugiu, aşa cum este cazul Sarmizegetusei. 18
Datorită expediţiei lui Sextus Aelius Catus (anu l
6 e.n.), au fost strămutaţi dincolo de Istru 50 OOO geţ;i 19 •
Romanii nu au transferat întreaga populaţie fiind vorba,
desigur numai de locuitorii valizi, capabili să muncească.
Restul populaţiei s-a retras în regiuni deluroase sau poate
văz'l.tte

18 Constanli n Daicoviciu , !n ,,S.C. L, " Cluj, 1950, I, fascicola 2, p. 113 - 111.
19 Radu Vulpe, in „ Dacia", N. S„ IV,) 960, p. 318.
Fig. 3. Pi scu l - Crăsani. Aş eza r ea fortificat<'\.

Fig. 1. Zimnicea , P lanu l

ce tăţii.

O locuire get ică apărată tot printr-un şanţ, creat de
mîna omului, existi1 la H.adovanu (fig. 5).
în Bucureşti, la Radu Vodă, pe o colină - reprezentînd
astăzi un martor desprins din cuprinsul terasei, prin acţiu
nea de eroziune a Dhnboviţei - a fost cercetată o aşezare
getică apărată de un şanţ artificial 16 , ulterior distrus de
o locuire feuda,lă din secolul al XVII-lea.
Insula Snagov, a.părată de codrii şi înconjurată de
ape adînci, era menită să fie, prin s ituaţia-i geografică şi
str ategică , un loc prielnic p entru a.şezări omeneşti ce au
ap arţinut epocilor : bronzului, Latene ş i feudală 17 •
O ~tnaliză , fie şi sumară, asupra t ipmilor de aşezări
din Cîmpia Munteniei duce la următoar ea clasificare :
1. Aşezări aflate în apropierea diferitelor cursitri de
ape, pe terase sau platouri nefortificate artif'iC'ial (Bucure ştii
Noi, Căţelu Nou, Bragadiru). De altfel, cele ma,i multe
Ion Andricşescu , Piscul C răsani , B u c ur eş ti , 1924 , p . 19 - 20.
Hadu Vulpe, ln „ Malcria lc", V, 1959, p. 339-340.
1G Vlad Zirra, 1n Bllcureş li. R cw llale/e săpcll 11rilo r arheologice ş i ail<e-"
cercelârilor islorice din anul 1953, B u c ur eşti, 1954, p. 135 - 136; Ion Ionaşcu
şi Vlad Zirra , !n B ucur cş lii de odinioară , 1959, p. 53.
11 Dinu V. Rosetti, „în P.M.M.B .", 2, 1935, p. 5 şi urm ăt oa r e l e .
H

15
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Fig. 4. l'op l'şli - Novaci. Loc11in• gclict1 (cl11 p:I H. V'i1 lp c , 111 Aşczilr i getice di 111'J1w le11ia , .l!Jlif:i, p. 28 , fig . 8).

chia r în crovurile Dunării un do locw·ile oforean a<Htpo ·till'i mai s1gurn.
S-ar putea tot atît.. de bine ca geţ ii răma.;i pe loo să-ş i fi
continuat. v iaţa în acele ai:'ezi't ri , î11::;ft î.n tr-un mod foarte rostrî.n · 20 , constit uind urici săl a:;u ri tompor a,re. Urmele mat..erial e ale. ~tce8to l' a, înmt<lr îndu-so în seco lul I o.n ., nu xî.nt..
cl.eoca,mtlati't cunoscute în r egiunea de cîrnpie a MnnteJ1iei.

Pămîntul de umplu I ur;'.:'t aflat în inle1iornl hordoiclor
conţinea adeseori cenu~<1, ceea cc ar putea atesta fo losirea
în cont>tn1cţ ie a t r est iei sa u păpu1 il')1dui . Do ohit:ci, in
încăpol'i iso afla u vetre . .Au foHt în isă ~ it·mt!; ii cîrnl m1 s-~Ht

iclen t..ificat vetre sa u Lu·m c de a1·Hm'i'L pu lcrnici't, ceea ce
pr es upu ne fo losirmt Lor în ~1fant în căpel'i lo l' , ca de exemplu
la Uuc m·cş tii No i.
La geţii din cîmpia munieani'L casele 1fo s upr afaţ<~t a u
alcăt uit majoritatea ]ocuin(;elor. De for rntL rnctangulartL
sau e li pisoidală aceste caise erau ridicate, la 8U})l'afaţa isolului, p e un schelet de pari gTOi;i care s u s ţ; int•a u o împlctiturtt
deasă ele nuiele; p est..e acest sch elet. le111 not> se a:;tcrnea
un strat. gros ~i dens do lipitur;'.:'t de lu1 :unestecat.. c·u paie.
.Atît prin cercetăril e de la Pop<i ş ti-Novaci cît.. ~ i }H'in cele de
la Uragadiru, Dudeşti, Uucurc•şlii-Noi ~ i altele, s-au aflat.
r estm·i de chirpici în amestec c u pa.ic ce pl'ove 11ea11 de la
p er eţ ii l ocuinţelor. La Hmlovanu 2 u, înt..r-o locuin ţă de
s:-1prafaţ;ă, a u fost iclenLifieato gTO})ile a doi llari caro .·u sţmeau acoperil')ul.
Loc uinţe le <HL fost, se parc, înveli te cn t restie Ol'i ou
pa.ie. To tu ş i ~ttît la Radovanu, cît ~ i la, Popcş l.i-Novaci
mai a les în sectorul „Chi", s-au g~tsit mari cantităţi de
ţigle din lut de fact LU·ă lo cală- imitato dup;'.:'t cele greceşti 
cu ie ş i scoabe din fier, cu m1re so prindea u grinzil e ce avoa11
rolul <le ~1 s usţ ine sch eletul lemnos al loc uin ţelor. U~ il e se
închideau cu ză \roare as ig ura te cu cl1 ei <lin fier şi bronz,
iar podelele era u realizato clin lu t băt;'.:'ttorit.
Cu mici excepţi i, aproape toate incăporilc erau prevă
zu te Îlt co lţ;ul <le nord-est sau est, cu o vatră deschisă aproape rotundă, (cu dia met rnl de 0,50 m - 1 m) ori prttrată
(cu latlll'ile pînrt la 1,20 m lungime) . Vetrele aşezate direct
p e pămînt se făceau d.intr-un strat de lut băti'ttorit, car e
în Ul'ma a rderii că})ăta dw·itate mare ş i o culoare ro ş iatică
albic ioasă . .Aceste vetre serveau pentru prepararea hranei ia r în anumite s i tuaţii s-au găsit chiar ş i cuptoare.
Dim ensiunile locuinţelor de supr afaţă sînt variabile. Astfel,
la l\llănă s lirca 27 .;i J>i sc ul - Cră s ani , au fost c uprin ·e între:
2,80 m X 2 m; 3 m X 2 m, pe cînd la Bragadiru ,·i Po11eşli
Novaci, s-au găs it şi locuinţe cu o suprafaţă mai mare :
5,60 m x 4, 20 m.
În con trucţia caselor se observă o tehnică primitivă,
materia p1·imă folosită e ·to compusă clin lemn şi lu t, în

.

Cu privire la t ipurile de locuin ţe getice, natele sînt
destul de si1rnco ~ i o le <tu putut f i stab ili te, în Cîmpia Munten iei, numai pe ba,,,a, cel'ceti'Lrilor a rh eologice. Uor t este
eă geţ ii a u fo losit.. ca t ip uri de lo n1in ţo bol'd iul si ca ·a
do xup1·afa(ii't.
'
BoJ'(leiele aveau fie fo rma rombică :nercgnlat:1, ovală
(la l\llalu 1lo ş 11 ) 21 , im u rectanguhLift, un eori })revăzute cu
trepte de cobm·u·e, c um eisto cazul colo!' d' la Că~clu No u 22 ,
au contrn· pat..rnla.ter cu coltuJ'ile rntunjite, cum sî.ntcele
desco1)eritc Ia, Tînga1111 23 , l'opcş ti-Novaci 24, l'i~· (• ul-fa·ă snui,
Dml<~ş ti ş i Ulwlll'cş l. ii No i. 1\1fenţ; ioJJi't m în acesL cadru,
internsanta descoperire do la llragadirn, const..îml <lin suprapunerea parţ; ia.l rt ~t unui bordei <l e formă ovaili't de ci'ttro
o loc uinţă de suprafaţă - pa.tn1later;'.:'t 2 " .
Dimensiu n ile bordeiel9r at ing în general: ~tclîncimoa
de aprnxim a.t iv 0, 80 - 1 m; Lu ngimea de 3,60 m x 3 m
lăţime sau lungimea 4,80 111 x 3,[)0 m l ăţim e .
"O

11. Dnicoviciu, l>aci a de la J l 11rl'i1i sla , Io cu cerirea roma111I , Cluj ,

197:2, p. 117.
21

Al

Pă11 11 csc 11 ,

Gh . Hi\d11lcsc11

şi

i\ I. Jo11 csc11 , in „Mate ri a le", Vil ,

19 62, p . 132.
"" Va lc ri11Lca l111 ,1 11 „C.A. 13 ." I, HJ():I, p . 5'1 - 57, fi g. 36.
23 J\lioara Turc11 , ln „ C.i\.B." , Jl , 1965, p. 270 - 276; Jcl e m , ln „ B 11 c u r cşli,", Vl , 1968, p. 93 - 95.
24 Had11V11lpc, 111 „S.C. I. V. ", 1 - 2, 1955, p. 245.
25 M ioara T11r c11 , l n „ 1:311c11rcşl.i " , V 111 , HJ71, p . 56.
1

Fi g. 5. Aşezare a d e la Haclovanu.

26 Do 11 c Şc rb ii 11 csc 11 ş i
Gco l' gc Trolin11i , A8p ecl e a l e c111/11 ri i {Jc lo-llac i ce
1n l11mi11a u.llimelor săpă turi a rh eolo{Ji ce ef ectuale î11 j ude/ul 1 lf'o11 , co muni care
s u sţ inu li\ ln ses iu n ea ş liinţifi că d eco munici\ ri a M u ze ul11i ele is lorical H.S.H.,
decembrie, 1973.
21 Gheor gh e Ş t e fa n , tn „ Dacia" , II, 1925, p . 387.
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S.111
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Clu'rpic

Ornamt11t adtilcif

o

s .V

l'ig. (i. M ili ni Voclii. Vulr:I

dc t:ornl~i.

l'ig. 7.

a mestec c11 paie, p iatra nefiind ut ilizatft, ca lipi:; ind în toată
Cîrnp i ~L Homâ,11ft .
1Ji11 cele a1ftLate, :-;e desprinde concluzia folbsil'ii de
căt 1 c geţ i , în mod co11comitent, a bordeielor ş i a locuinţelor de 1:;np1· afaţă., fă,rfL a se putea face o delimitare în t imp
între acc1:;te <louă ti}luri ue case.
ne Ja t ipur il e de locuinţe - descrise - caracteristice
r egi un ii de i;;es, face tot11 ~ i excepţie un complex 2 s aflat
la Popeş l.i-N o vacj (sec . II î..e.n.) la adîncimea de 1,10 m .
În acest complex, p riuil'c alt.ele, se gi:'tsea un grup de construcţii c u de1:;tina{iiB pr ~Lcticft : o bucfttf'trie de 7 m X
·6 m, prevftz ntf't cu nn cuptor rotund, marc, cu diametrul
-de 1,85 111.:Ea cor cspun<lea c u alte camere : locuinţe şi
depozite dC' prnvizii or i de 11nelte, dintre car e deosebit
de in teresant,-L e::;te o <:f'tmară de circa 5 m x 5 m, unde,
în preajma unei vetre, ::;-au păstrat „in ·itu" cinci chiup nri - p ithoi - pentru provizii de gdne. în acelaşi
complex i:;c înca<.lra şi o con stru cţ;i e ab::; idată.
Tot în aşezarea, getic~ de la Pope ş ti - Novac i au mai
fo ·t întilnitc vetre ornamentale alcătu i te din chenare
liniare imple, din diagonale încruci şate şi din cercuri 29 •
Vetre similare s-au constatat ş i în alte puncte din aria
<mlturii getice, de pildă în Bucmeşti, la Mihai Vodă 30
(fig. G) ~i Popeşli-Leo1·.dm1j 31 (fig. 7). Ambele vetre sînt
decorate prin cîte tlouă p atrulatere incizate.
A.;cz ările getice a,veau pe lîngă locuinţe ş i gropi menajere circulare, .tronconice, ca de exemplu la Mihai Vodă
ş i Pope ş ti-Novaci , în formă de clopot la Tînganu sau a
unui fund de sac la Ciiţe1u No u, Tînganu, Popeşti-Novaci,
toate - însă - folos ite în scopul păstrării r ecoltelor.
Pentru o cît mai bună conservare a cerealelor, adeseori
pereţii gropilor er au arşi. Cîteodată, după ce se umpleau
cu cer eale, gropile emu astupate cu cenu şă ş i restmi de
vatră :12 •
r~a Popeş ti-Nova c i pe s upr afaţa unde s-au aflat şase
vetre suprapuse - fiind probabil un loc de cult - sub
ultima dintre ele s-a descoperit o groapă conţinînd un
-depozit ritual, cu diverse va::>e întregi şi fragmentare, specifice celei de-a doua epoci a fierului, precum şi două părţi
ale unei rî şniţe rotative din piatră de tip vulcanic, un vîrf
de :i:'tgeată, fragmente de verigi din bronz, o lamă de cuţi t

Popeşli -Lcord c ni . Valră

clccoraUi.

din fier, un ac din ace l.aş i maLcrial, o piram idă de lut, cîteva
bmLbe tle gr î u carl>onizate, precum ~· i oase tle peşte ş i de
mamifere d.ornesticc 3 3 •
La Malu Ro ş u lîng}L Gimgiu dintr-o gro apă ovală
descoperită Ja a.dincimea de 3,30 m, s-au cules multe fragmente de .chirpic ~ pămînt ar s cu lipi tm ă pe una dintre
supntfeţele sale, provenite pl'obabil de l ~L vetre, maxihtre
şi molari de oaie, porc, cal, prec um ~ i valve tle scoici.
De a::;emenea, ceram ic~L este foarte bogatft ş i. variată. Dar
ceea ce atrage atenţ; i a, în mod deosebit, este o scobitură
la7teral;'.'t, realizaLf'1r- în g·roap;'.'t, avînd o lungime de 0,36 m .
în această ·cobitm·ă s-a găsit o căţuie. Toate aceste elemente dau posibilitatea cons iderăl'ii gropii ca fiind realizată
într-un scop ritual 34 •
„ * •
Spre deoseb ire de casele din regiunea Transilvaniei
şi mai ales a Mun ţ;iJ or Or ăştiei - unde se întîlnesc deseori
de mairi proporţii, patrulatere 35 , ovale sau poligonale,
clădite cu mul tă iscu>inţă., din lemn cu temelii de piatră-,
cele din Cîmpia Munteniei, reprezentau simple l ocuinţe
de suprafaţă sau bordeie, iar materialul folosit în constmcţ ic era în mod constant pămîntul lipit pe împletitură
de lemn. Vetrele ş i cuptoarele ridicate de asemenea primitiv - cu mici excepţ ii - au servit geţilor p entru trebuinţe gospodăreşt i.

Huciu V ulpe. în „Ma te ri a le", ITT, 1957, p . 231.
A l. Pă un escu, Gh . Hăclu l csc u şi M. Ionescu, Op. cil ., p . 13 11.
a° Con slanlin Da icov iciu ş i co labora lo ri i, ln „S.C. I. V.", JIT, 1952, p. 306.
33
34

RESUME
L'ana /y .~e

des lypes d' habila ls de la p/aine Valaque permel la classificalion

sui11anle:
J. Habilals silues prcs de dif{erenls cours d'eau, emplaces sur des lerrasses oit des plaleau x , sans forlificali ons arlificiell es. Ce sonl les plus n ombreux.
2. Ilab ilals silut!s rnr des p laleaux specialemen l amenagt!s, munis de
fo sst!s de dt!{ense (l rancllt!es; doiwes). (Zim nicea, Radu-Vodă el Radova m i ) .
3. Habilals eleves sur des promonloires ou des co llin es, prolegt!s par des
lra11c/11!es el des palissades (Popeşti-Novaci ) .
4 Habilal s {ortifit!s par un e lran cht!e el un rep li de lcrrain forli{i t! (Albeş ti,
Orbeasca de Sus el Pi sc ul Crăsani).
5. Tlabila ls silw!s sur une île el prolt!ges par l'cau de loi1s c6les (Snagov) .
Ces habi lals reprt!sen laicnl des pelils cenl res t!conomiques el cullurell s,
parfois militaires ou poliliques , Excepiion faisaienl seul ement. Ies babila~s
ayanl /e râle de ce nlre d'une un ion tr iba le (Pi scul) Crtlsani, Zimrncea, Popeşli
Novaci).
Les Geles onl uli/ist! comme lypes de logemcnl: Ies lllllles (rhomboida lirrt!gu./it!r, ovale ou quad rilatere avec Ies coi ns arrondis) el Ies maisons
(quadrilal ere Oll ellipsolda le). La pluparl des pi eccs elaienl pourv17es d'll~I
âlre m enager (rond ou carl'I!), a l' excepiion des âlras ornt!s (P opeş l1 -Novac 1,
Pop eş ti-L rordeni, Mi/tai Vodă).
Les Getes onl uli/ist!s en meme tcmps les lllllles el Ies maisons.
A ces typ es de logemenls foni exceplion un complexe a destina/ion praliqiie
el un bâlimenl avec abside , dt!couverls (t Popeşti-Novaci.

s Hacl u Vu lpe , A.~1; :ll r i gelicc din M.w1/enia , Ed. Merid iane, 1966, p. 33 .
Jdcrn , în „ Mate ri a le" , VI , 1959. p. 313, fi g . 7.
ao Schaslin 11 Mori 11Lz ~ i Dinu V. Rosctli, !n Bucureştii de odinioa r ă ,
1959, p. 29.
3l Mioara Tu r t: u, i n „B ucurcşli", VIII, 1971, p. 89.
a2 Hacl u Vulpe, 111 „Ma lc ri a lc", III, 1957, p. 231; idem, ln „S.C.I.V.",
1 - 2, l 955, p. 245.
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IDENTIFICAREA AEROFOTOGRAFICĂ

A GRASULUI
'

MEDIEVAL ESTER,

JUDEŢUL CONSTANŢA
Ing. MIHAI RADA, ing. NICOLAE CO C HINĂ - - - - - - - - - - -

în interiorul Dobrogei, spre

părţile

în unna vizitelor sale din 1652 şi 1657 3 , străvechiul oraş
doborogean E ster decade t reptat, astfel încît, în 1766,
solul polonez Toma Alexandrovici, întorcîndu-sc de la
Constantinopol, afirma că a poposit „Ia I ster", oraş
grecesc (cr eştin-ortodox) în ruine între stînci4 •
Distrus complet probabil în urma războiului ruso-turc
din 1828 - 1829, apoi vegetaţia acoperindu-l cu vălul
uitării, oraşul Ester îşi dezvălui e astăzi nrmelc prin
intermediul fotografi ei aeriene.

de nord a.le acestei
provincii, a existat, în timpul tăpînirii otomane, un oraş
despre care în prezent se cunosc, în general, foarte puţine
lucruri. Importanţa, ca şi evoluţia acestei aşezări umane,
cu o dăinuire de m ai multe secole, se deduc din t r-o serie
de documente ş i mărturii - puţine ce-i drept - iar
reconstituirea trecutului ei nu poate fi decît utilă p entru
o perioadă din istoria Dobrogei în care se menţin încă o
serie de goluri 1 •
Atestat p entru prima oară în 1538 cu prilejul exp ediţiei sultanului Soliman Magnificul împotriva lui Petru
Rareş 2 , descris şi apreciat ca un oraş important locuit
de creştini, de către celebrnl căl ător ttuc Evlia Celebi

1 Tudor l\latcescu , U n ora ş dobrogean di spă rui, J::sler, „Pontice", nr. II,
1969, p. '113 - 426 Acest artico l a fo s t publicat sub tillul, Pe urmele w1ui
ora ş di spărn/ , Eslc r. Jn r ev isln „ Magazin is tori c", nr . 10 din 1972.
2 ld em, p . 413.
3 Id em, p . '414 - '119
4 Id em, p. 420

Planul restituit a fosl înto cmit <le către: Cioroianu Ion , Zeghc ru :M ioara,
Popa E lena şi Bratu Ioana.
F ig. 1. Loca li zarea oraşului Ester propu s:! de Tudor Mateeseu , 1969.
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Luînd a l't icolul citaL <l.rept un apel la cei ce au posibilitatea descoperirii mmelOl' acestui oraş, am căutat în
arhivele Instit ut ului de geodezie, fotogrammetrie, cart ografic ş i organizarea terit oriului material fotografic şi
cartografic clin această zonă şi am constatat că în anul
1969 s-a executat de către in ·tit ut ul nostm o aerofotogr afiere în scopul întocmirii de planuri topografice la
scara 1: 5000 necesare agriculturii. Zborul aerofotogrammetrie s-a executat la scar a aproximativ 1 :10.000 cu
un avion de tip BN -2 , echipat cu o cameră fotoaeriană
Wild R C 8, cu distanţa focailă 151,84 mm ş i formatul
fotogramelor 23 X 23 cm .
Harta la scara 1 :25.000 a zonei r espective, r ealizatrt
în anul 1928 şi reambulată în anul 1953 , indică ruinele
a patru construcţii situate înt r e valea GlU'a Dobrogei
şi calea ferată Tîrguşor-Cogealac, la cca 1,6 km sud-vest
ele conflu enţa rîului Casimcea cu Glll'a Dobrogei ş i pe
car e le denumeşte „ruinele Gura Dobrogei".
De asemenea, aceeaş i h artă inclid't „ruinele E ster"
la est de localitatea Tîrgu şor, în apropierea podului şosel e i
Mihail Kogălniceanu - Til·guşor peste valea E ster. Aceste
ruine însă (constîncl din mmele a două construcţii), sînt
.amplasate p e hartă la cca 3,5 km amonte ele primele
ruine (Gura Dobrogei) ceea ce nu corespunde cu descrierea
din art icolul menţionat . Trecînd la studier ea amănun
ţită, fotogramă cu fotogramă, a zonei descrise în articol
am identificat pe o serie de fotograme dintr-o b andă
urmele fo ar te clare ale unei localităţi .
După concordanţa ce există între descrierea clin art icol
şi imaginea fotografică a acestor lu·me, putem afirma cu
cert it udine că este vorba de oraşul E ster.
.Astfel, urmele fostului oraş se găsesc pe valea Gura
Dobrogei la cca 2 km înainte de confluenţa acesteia cu
Tîul Casimcea, poziţie identică ~ i cu ruinele Gma Dobrogei
figurate pe harta la scara 1 :25 .000. Se găsesc într - adevăr
la poalele unui deal ale cărui cote maxime ating 150 - 160 m

F ig , 2 Zonn

orn~ ului

Es le r , foto gra fi e a e rian ă din 1969.

localitatea fiind situ ată într e cotele 30-60 m. Localitatea
avea grădini ş i vii, spune descri er ea ; acum to ată zona
este acoperită ele p ăşune şi fîneaţă, însă fo arte probabil
ca, cu cîteva sute de ani în urmă aceste dealm·i, cu expunere
sudică , să fi fost plantate cu vii ş i livezi.
Imaginea fotografică; ~L zonei r edă cu multă p lasticitate
m·mele r eţelei de străzi, construcţiile, car e p arcă vin să
ateste car acterul mban al acestei aşez ări (fig. 2, 3).
Trecer ea anilor, intemperiile, praful şi nisipul pmtat e
ele vîntmi, distrugerile războ aiel or ş i altele au spulberat
de la supr afaţa solului urmele vizibile ale acestui ornş .
Cu toate acestea, imaginea fotografică a scos la iveală
mmele datorită faptului că p e locmile ce corespund
3. P lnnul ruin clor

.f

D Este.r

Scara

O 5 10 15 20 Km
!1111!1111! r11il111il
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oraşu lui

Es ter d upi't fotografi ile ae riene .

zidnrilor constru cţiilol' ·au ·tri'Lz ilor , umidit atea ,i tempcrat ma solu.lui .·înt diferite ·de tonul'ile al ătmaite, ceea ce
face ca vegetaţ;ia ·ă, aibă, nuanţe di fol'ite. Cu aj utorul
fotogra,mclor r c::;pcctivc, am întocmit plannl l'C8tituit
la cara 1 :fJOOO CLL •w·be de nivel cu cch idi st~Lnţ, n, el e 2,!5 m,
fio·. 4) .

Fig. '1 Fo log rnt i:i ncr inn:'i n zonei o r aşu lui Es ter

şi

! mprcju rimi , 1969.

Că, lătorn l t m c Evlia Celebi scria despre cele 1 500
casc frumoase, hamu·i, cîrciumi, despre cele 200 pră,vălii,
un a,zil, precum ş i numerna,sele biserici 5, car e după aproape
450 ani de la prima atestare, pe plan, se pot m·mă,ri
printl'C care : peste 50 trăzi şi numeroa, e w·me de clădiri,
de diver se m{~rimi, aşezate fie în cvartale, de-a lungul
străzilor
au răspîndi te pe pa.ntele dealmilor (fig. 4).
De asemenea, printr-o privire atentă cu lupa sau ster eoscopic la aparatele de restituţie la car e a.ro realizat planul,
am dedu şi existenţa urmelor unor biserici. Unele urme
de formă circulară s-ar putea interpreta ca moschei, dar
fără certitudine, acestea putînd fi urme de fîntîni.

H<' I Măril e so lului po loHez To rll a, Alexandrovici făcute
în 1766, cum c:'t oraşul e1·a „in ru i11 c, întTe sti'rnci",
se confirn:iă prin hiptu l ci'L întrea.g·a, a~ez <:nc esLe m ă.r giuit~L
la Hud, : u b va,Jea U tua, Dobrnµ;c i, de un Yer::;;u1 L Rt în co~,
cu o diferenţă, de n ivel <l e <·1·<t 70 - xO rn , l oc~L li Latea îu::;ă~i
fii nd aşczati'L pe o pant i'L <L e<-Lr·ei di l'eren ţ; i'L de nivel e ·te

de cca 30 m, casele situîndu- :se p rintre a.teste st înc i, pe
pante.
Tot pe pîrîul Gura Dobrogei, în vec iu ăLatea con fluenţei
cu r î. ul Casimcea,, sînt identifica.te tumeJe satulu i E ter
(Noul Ester ) de asemenea, menţ; ion at în ar t ieo lttl eitaL
Aici urmele d.e construcţ ii 8int mult mai ra,r e (flpecilic
sătesc ), iar urmele uliţelo r nu se mai păstrnază (fig. 3).
Considerăm că atît articolul cercet<Uorului Tudor
Mateescu, cît şi materialele fotografice şi plauul grafic
pot constitui o bază de plecare p entru eventu alele săpătmi
arh eologice care ar putea, scoa.te la lu minărui nel c localităţii .
6

Idem , p. 418.
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MONUMENTE DE ARHITECTURĂ CIVILĂ MEDIEVALĂ DIN ORAŞUL
PITESTI
Arh. MARIA

MULŢESCU,

Obi şnuiţi cu afirmar ea din amică a or aşului Pit eşti
în peisajul nou al ţării, nu t r ebuie să uităm că ne aflăm
în faţa uncia dint r e cele m ai vechi aşez ări din Ţar a R omâ nească, existentă cu mul t în ainte de atestar ea documentară din 1388 1, născut~t şi dezvoltată la o r ăscruce de
drumuri principale car e legau Orient ul cu Occidentul.
Cont inuitat ea ascen siunii econ omice a or aşului, care
poa t e fi urmărită cu încep er e clin veacul al X V-lea pînă
în zilele noastre, face ca Piteştii să fi O'urezc în aproap e
t oate lu crările de i ·torie privind evoluţia economică a
Ţări( Româneşti. în ·chimb, arhitectura şi car act eristicile
urbanistice ale or aşului au fo st pîn ă nu demult n eglij ate,
singurul monument de arhi tectură medi eval ă din Piteşti,
m enţion at în lucrările de sinLeză , fiind biserica domnească
Sf. Gheorghe, con strui tă în 1656 2 • În ultimii ani, articolele
cercetătorilor Dumitm Utlrescu şi Ion Cru cean ă publicate
în presa lo cală, precum şi studiul lui R adu Cr eţeanu 3
au a tr a,s atenţia a,supra unor certe valori arhitecturale.
Acest e prime semnală ri au fost confo·mate de studiul
de det erminare a, valorilor istorice şi m'tiisti ce ale or aşului
Piteşti, iniţiat de Direcţia p atrimoniului cultura.I n aţ;ional
în 1975 - şef <le proiect a,rh . Eugeni a Greccanu .
Ne propnn em, în cele ce urmează, săi prez en tăm cîtev a
monumente de arhitectur ă civilă medi evală <lin Piteşti,
a,nterioar c anului 1800 ; în cele m a i multe cazuri est e
vorba <le nuclee alcătui te din pivni ţe înal te, bolt ite, car e
au fm;t în globa t e în con trucţ; ii m ai t îrzii. Cei·cetarea va
t r ebui ::;i't fie e:xt insft, în vi it or, la nivelele <le locuire. .car e,
cu t oate modificăril e suferite în 1.im p, p ermit const atarea
cxec uii't rii lor t ot din zidări e . Acest fapt dă, de gî_n dit

„ D . l.H. B . Ţ. n. 0 111. Vea c ul X II I , X I V, XV ", B 11 c 1n·cş li , 1953, p . '12.
G ri gor e Jo ncsc 11 , Is toria arililccl11rU in N om<inia , voi. ll, J311 c ur cş li ,
1 965 , p. 108 - 10 9 .
:1 Jl a cl u C r c \ cn nu , D ali! privind 111011w11c11l1 /c /J cc lii din .Pil e .~ li ş i pun er ea
/o r in ual oa r c in cadrul ac(i11nii d e si sl e111a /i ; arc a o rn .~ 11/11i , l n „ H .i\ 1. l. "
a n11l X X XIX, nr . :J, 19 70 , p . (i·l - 70.
4 în conlin11nr cn 11nor mai vechi pr e o c up ă ri pri v i11cl :ir hilcc lurn Lratl i\i o n a lă a ora ş ului Pil eş ti , :1111 pri v il ca p c o clalo ri c profes ional ă p :ll'li c ipnr cn
n oas tr ă In doc um c nlar ca el <' l c r c n pr n lru s lu cl iul D . P. C.N ., nc \:i1111 c în cnclrul
că r e i a am cl csc opc rit pi v ni\ c lc ca se i clin s lrncl a 1 ~lni nr . 38, pr cc11111 ş i ln că
p e r ca c u ca l o tă p c Lr o mp c rl c la cnsn clin s l.r . JVI. J<o gii lni ccn nu nr . 16 . Cu
pri v ir e In cnsn clin s lrncl a 1 Mai nr . 4, pr ec i ză m că ca ap a r e 1n n rli c olu l lui
Ha du Cr c !ca 1111 (vez i noln :J), i n s:'\ făr ă m c n po nn r cn cclu i m n i v n Io r os c lc rn e n t
a rhilcc lurnl - r csp cc l iv pi v ni! clc.
l

2

1

'

ar h. ALEXANDRU

MULŢESCU

asupra concepţ;i ei p otrivit căl' eia majoritatea caselor
din or aşel e româneşti au fo . t executate, p înă în veacul
al XVIII-lea, exclusiv <lin lemn . Tipul de casă piteşteană,
din p erioada secolelor X VII - X VIII, r egăsi t la mai multe
exemplar e, confirmă existenţa unei arhitecturi civile
urbane r ealizate în zid ărie . Diver sitatea proporţiilor ş i
a. progr amului n e p ermite să afirm ăm că aceste case de
zid nu er au numai lo uin ţe boi er eşti - u şor de r ecu noscut
prin vastele cm ţi cu acar ctm·i, în conjurate de ziduri -, ci
şi lo cuinţe de t îr goveţi. Î nt regirea imaginii con stm cţiilor
conser vate fr agm entar e te u şm ată de prez enţa în zonă
a num eroa ·e cul e şi conace, databile în inter valul secolelor
X VI -XVIII, cum sînt cele <le la Budeasa, Hîrtieşti
Bucşeneşti, Valea Mare, Goleşti ş . a .
Tipul de plan ş i sist emul de boltire ale nucleelor medievale detectate înt r-o primă cercetare 4 permit delimitar ea
următo ar elor cat egorii :
I. PIVNIT.A CU 1-'REI ÎNC ĂPERI Î N SCRISE
ÎNTR-UN DI~.EPTUNGHI.
Două case din Pitesii - tlintre car e doar una m ai există
a,·iăzi - a,p arţ;in acestui t ip şi anume, ca,s a clin str. 1 Ma i
m. 4 (dărîm ată în 197 5) .;i ca,sa din str. Mih a il Kogălni ceanu
nr. 16.
Casa din str. 1 Mai nr. IJ. se ridica p e cea de -a dou a
teraisă a .Argeşului, în centrul unei va ·te incin te înconjm·ate
cu zidmi, car e ocupa iniţi al într ~aga zonă a intersecţiei
str rtzilor 1 Ma i ş i Sf. Vineri (fig. 1). Din zitlmile de incintă
c păstra, pîn ă ele curîncl do ar zidul de nord, înalt de
2, 50 m şi executat din căr ămizi cu tlim cnsiunile 24 x 16 X
x 4 cm. N u ·e cuno aşte cauza di sp ari ţiei zidului ele p e
sir. J Ma i (fo. 1,a „Uliţă boi er ea,scă "); zidul de est a căzut
oda trt cu prăbu şir ea m alului ter asei Argeşului, iar zidul
<le sud a fo st înl ătur at cu ocazia p arcelării efectuate în
a dou a jumătate a vea,cului al XIX-lea, în porţiun ea de
incintă dinspre str . Sf. Vineri . Din an arnblul cl ădirilor
gospodăr eş ti m ai exist au, pînă în 1975, doar bucăt ăria
tr ansformat ă în lo cuinţă (str. 1 Mai m. 6), o·heţăria şi
gr ajdmile, ele asem en ea modificate.
Pivniţ;ele înalte ale ca,sei principale (fig. 2), di puse
fa un nivel fo arte pu ţ in adîncit faţă de curte, erau alcătuite
din t r ei Îitc::'tperi : pi vni.ţa m ar e, acop el'ită cu b olt ă în leagăn
p e <lourt al'ce-dublomi (fig. 3 ), gMiciul boltii în leagăn
L: ig. 1 111/ cr scc( i a slru:ilo r 1

STR

I MAI <FOSTA

UUTA BOIEREASCA l

o

/

\
•

·.

(/l

....

:V

~

f

~~

\

<:

~

\

.

"'
https://biblioteca-digitala.ro

10

20

Mai ~ ;

30

Sf'. \'in cri . S il11 nţ i a din 1970.
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Întrea,ga c~LS~L vech e a fost înglobată, către 1900,
într-o construcţ;ic amplă, rernal'Cabil;L prin bogCLţia decoraţ iei arhitectmale ; fo i şorul originar, prin cal'e se as igmă
şi a 'tă zi accesul la etaj , a fo ,·t dublat c u u n fnnno.· portic
cu coloane to.'cane .;i ~L fo t încununat printr-lin fronton
de factmă b aro că .
Din zidurile de împrejmuire ale vechii cmţi e p;Lstr caz ă
doaii· unele fragmente înglobate în calcanele caselor alipite
laturii de nord. Odată cu mărirea casei, vechile anexe
gospod~Lreşt i au fost r adical t r ansformate, unele dintre
ele primind funcţia de lo cuinţ;ă .
. Cerceterna nucleului originar al caselor din str ada
1 Mai nr. 4 şi 1YJ. Kogălnicea nu nr. 16 s-a îmbinat în mod
fericit cu r elevar ea pi vn iţelor curţii întărite de la Băje şti,
fapt care ne-a permis · ă, constatăm identitatea de concepţie ş i · de structură a celor t rei c onstrucţ ii (fig. 2A ş i B).
Singmele deosebiri sînt date ele proporţii le mai r eduse
ale pivniţelor din str. Kogăln iceanu nr. 16, precum ş i
ele sistemul de descărcare al calotei ele hL Băjeşti, sprijini tă
p e p andantivi, în t imp ce la a.mbele case clin Piteşti calot ~L
încăperii p ătr ate Re sprijină p e trompe de col ţ . Acest
clin urmă element se r egăseşte, însă , ş i la BCLjeşti, unde
este fo losit la t urla biseri cii p entru tr anzi ţ i a de Ia pătratul
bazei la secţ iunea octogonală a t urlei.
Asem{LmLrea vă.diti'L cu pivniţele din B ăj eşt i ne-a
furnizat astfel un preţio s criteriu de datar e a celor două
case orăşeneşti. Situate la cca 15 km clis ta.uţ.ă de Piteşti,
curtile <le Ja Băjeşti a u fost construite de căt r e Dragomir
Zidarul, în jurul a nului 1666, p ent ru ])far eş Băjescu,

ş i pivniţa micCL de plan :pătrat, acoperită cu o calo tă
sprijinită pc trompe de colţ (fig. 4) . Pe asizele planului
de naştere a calotei se afla o inscripţie cu litere chiliricc
car e, din păcate, nu a fost descifr ată înainte de dru·îmarc.
Ventilaţia pivniţei era asigurntă prin goluri înguste de
tipul meterezelor ş i în toate cele t r ei încăper i se afl au
nişe cu arhivolta r etrasă .

În formă existentă înainte de dCu·îmare, n ucleul pivniţe
lor fusese înglobat într-o construcţ ie mult mai amplă
cu arhitectmă neo-clasicCL specifică primei jumătăţi a
veacului al XIX-lea (fig. 5). Heleveul etajului (fig. 6)
p ermite să se constate c;L planul nivelului originar de
locuire r eproducea planul pivniţelor. Dărîmarea precipitată a casei nu a permis cer cetar ea zidurilor etajului,
car e ar fi put ut aduce date preţioase cu privire la arhitectma într egii clădiri .
Casa diu str. M. Kog~'tlniceauu ur. 16 se află p e prima
terasă a Argeşului, în vecinătatea cmţii din str. 1 Mai
m. 4. Iniţial, accesulîn inc intă se făcea prin str. Sf. Vineri şi
abia dup ă 1900 intrar ea s-a mutat pe strada Kogălniceanu.
Nucleul de pivniţe (fig. 2) este mai redus ca dimensiuni
d ecît cel al fo stei case din str. 1 Mai nr. 4, pe care îl reproduce însă ca dispoziţie a încăperi lor ş i structură a bolţilor.
Zidăria este executată din cărămidă de 12,5 x 27 X
x 4 cm, cu rostm·i de 2,5 cm.
A

Fig. 2. Co mp araţ ia pi11ni/c/or clin P i lc.~li - Slr. 1 Mai nr. 4 .~ i J{ogă/nicca11t1 nr . 1(i - el! pi1111ifel c 1·11rfi/ din Băjeşli
A. Plan ul pi v niţe lor . B. Secţii lon g iludin a lc ş i tran sversale
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CASA DIN SlA M KOGALNICEANU

D

p{an pivnilo

o

5

CASA DIN STR. M. KOGALNICEANU

o

5

o

5
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CURTILE FORTIFIC ATE DELA BAJESTI

o

5

CURTILE FORTIFICATE DELA BAJE STI
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5

o

CA SA DIN SrR I MAI NR. 4

5

CASA DIN STR.1 MAI NR 4

plan p1vn1ta
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F ig. 3 Casa din Strada 1 Mai m . 4.

Piv niţ a

CU RTILE FORTIFICATE DELA BA

sect'1une transversala

s ect1une lonq1tudlnala

o

CASA DIN STR M KOGALNI CEANU

sectiune transversala

sec t1un e lonqitudinala

o

5

CASA DIN STR 1 MAI NR. 4
sect'1une transversala

F ig. 4 Casa din S trada 1 Ma i nr. 4.

mnr c.
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P ivniţa mi că.

Âpl'Opier ca geografică şi a. emănar ca tipologică cu
ne p ermit s):'L dat~Lm cele două ca e din Piteşti
în intervalul 1666 - 1670, nefiind exclus ca acestea din
m·mă ·ă fi fo:t zidite de meşterii lui Drao·omir înainte
de curţile din Bt'Lj eşti .
~
~
II. PIVNIŢA UU O SI NGURA î CA.PERE ŞI
GÎRLICI PERPEN DICULAR PE LN r URA LUNGĂ.
Cele două ca ·e din Pite ti cu această di poziţi e se află
de asemen ea în zona „Uliţei boiereşti", în apropi erea
bisericii Btrn a VeRtil'e - Greci, constru ită în a doua
j umătMc a veaculu i al XVI-lea, <.le către logofătu l Norocea 7 •
Casa Păi s-llohan cn din str. 1 Mai m. 3 o. te · ituată
pc latura de' sud a incintei bi ericii Buna Vestire. Nu cleul
ori o·in ar, îmbrăcat într -o construcţie <.lin jurul anului
1900, este al cătuit, la nivelul cmţii, dintr-un complex
de pivniţ;e boltite (fig. 7), cl1prinzînd.: pivm:ţa mare de
Băjeşti

F ig. 5 Cerna clin S lrada 1 Mai nr . 1. F::t !::idn spre

5
Ş t e fa n A11dreesc11 , Tre i 1Jeacuri de la întem eierea nulnllslirii Corn el ş i a
biserici i ele la Băjeş li (J GGG-1900 ), !n „lVlitropoli::i Olten iei", 1966, nr. 7 - 8,
p . 674 - 687; T codorn Vo in csc u. No le asnpra cur/ii şi bisericii din Băjeşli ,
ln „S.C.I.A.", lV, 1957, nr. 1 - 2, p . 78 - 88.
6 Ibidem
7
N. S Loieescu, Bibliogra f'ia locali/ă/i/or ş i mon11111enlelor feudale din
România . I . T· llom cînească, voi. 2, p . 488.

figtu):'L de prim r ang a l1ntani. mului rom~nc:c 5 • Şcoala
de pietrari ş i zidari de la B~Ljeşti ste amint i t~L documentar
în l egătm·~L cu ridicarea schitn lui Cometu 6 .; i presupunem
că ace iaş i meşteri a n zidi t .: i n1ănăstir ca B a ldovineşti din
j udeţul ~r el eorman (as t·. }i,zi în star e <le rnin ă, ), care . e afl a
pe o mo ş i e a, lui J\far e., Bă.je,·cu.

F ig. 6 Casa din S lracla 1 J\Jai nr. 4. P la n parter

o
F iţi .

5
7 Casa

o

plan, pivnila

Pdiş- Boba n cu din S trada 1 Mai
nr. 38. l'lanul pi vnq·eJor.

F ig. 8. Casa Panlu rescu din S lrada 1 J\lai
nr. 29. Pl::i nul pivni\ elor.

5

şi

pl a n e ta j.

. plan etaj

Fig. 9. Casa din sir. floria , Closca
n r. 28. P lmrnl pi v niţel~r .
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SE CTIE

NR 15

Un tip foarte simplu, remarcabil însă prin forma aluna planului şi prin numărul mare de dubloUl'i, apare
la pivniţa casei tl in str. Horia, Cloşca, ş i Cl'işan nr. 28,
aşezată odinioară într-o cmte vastă care se întindea
către str. Smemei, pe pante acoperite cu vii.
Nucleul originar (fig. 9), înglobat ulterior - ca la
celelalte clădiri amintite mai sus - într-o clădire mult
mai m are, a, tăzi iremediabil mîţ;ită printr-o p seudomodernizare, cuprinde o pivniţă înaltă acoperită cu o
boltă în leagăn pe patru dubloUI'i. Intrarea se făcea la
nivelul terenului, printr-o u şă deschisă în latUI'a îngustă
dinspre sud. Acelaşi perete este străpuns de un gol de
tipul meterezelor. Două golUTi similare se deschid în
peretele opus. Pe latura lungă de est, o u şă făcea legătura
cu vechea casă a scării etajului, astăzi desfiinţată.
O variantă a acestui tip a existat în str. Brâncoveanu
m. 15. Casa, astăzi dărîmată, era situată pe prima terasă
a Argeşului, într-o cUTte de i)roporţiile incintelor boiereşti
de pe str. 1 Mai, care a fost compartimentată către 1870,
cu ocazia unei noi alinieri a străzii Brâncoveanu.
Casa era alcătuită din pivniţa înaltă şi nivelul locuinţei,
acesta din urmă refăcut în stilul sfîrşitului de veac XIX.
Pivniţa (fig. 10) era o mare încăpere boltit,ă în leagăn,
compartimentată in trei travee prin două arce-dublomi.
Girliciul era amenajat între doi pereţi , ridicaţi pînă la
bolta mare, şi era acoperit independent cu o boltă întreagă.
între gîrlici şi unul dintre zidmile lungi era de asemenea
amenajată o nişă boltită în leagăn .

plan dreptunghiular alungit, boltită în leagăn pe două
dublouri ; gîrlidiil dispus perpendicular pe axul pivniţei
mari şi acoperit cu o boltă în leagăn care inter sectează
traveea centrală a pivniţei mari; două pivniţe mici, de
asemenea boltite în leagăn, dispuse simetric de o parte
şi de alta a gîrliciului. Iniţial, accesul în pivniţele mici
se făcea prin u ş i deschise în zidmile laterale ale gîrliciului.
O primă cercetare ne permite să afirmăm că etajul
păstrează vechea locuinţili cu dispoziţie asemănătoare
nivelului pivniţelor.
Casa Panţurescu din str. 1 Mai m . 29, situată pe
„Uliţa boiereasdV', spre sud-vest de biserica Buna Vestire,
prezintă o dispoziţie a pivniţelor asemănătoare cu aceea
a casei Pttiş, cu deosebirea că gîrliciul se detaşa independent, fără a fi încadrat de pivniţe mici (fig. 8). Încăperea
principală este boltită în leagăn, pe două arce-dubloUI'i
care pornesc de la nivelul pardoselii. Traveea centrală
este intersectată de bolta semicilindrică a gîrliciului
originar, astăzi înzidit. Patru golUTi înguste, de tipul
meterezelor, asigmă ventilarea pivniţei mari, în care
se r egăses c şi trei firide cu arhivoltă retrasă, asemănătoare
celor menţionate anterior.
Nucleul originar a fost înglobat, către 1850, într-o
vastă construcţie în stil romantic, de tipul celei conservate
fără modificări la casa vecină din str. 1 Mai nr. 27. Caracterul arhitectUTii de tradiţie naţională pe care îl prezintă
astăzi casa Panţurescu se datoreşte transformărilor efectuate în 1918 de către arhitectul Bacria-Tutănescu 8 •
Avînd în vedere materialul de construcţie, structma
bolţilor şi modul de execuţie, apreciem că cele două
pivniţe descrise mai sus datează cel mai tîrziu din a doua
jumătate a veacului al XVIII-lea, ceea ce nu exclude
p osibilitatea ridicării lor în veacul al XVII-lea cînd are
loc procesul de grupare a caselor boiereşti de-a lungul
fostei uliţe a Grecilor.
III. PIVNITA DE PLAN DREPTUNGHIULAR,
FĂRĂ GÎRLIOI SAU CU INTRAREA .AMENAJATĂ
ÎN INTERIORUL PIVNIŢEI.

gită

•

• •
în încheiere, ţinem să reamintim
că materialul prezentat este rodul unor prime cercetări, care vor trebui extinse
şi la tipul medieval - mult mai des întîlnit în Piteşti
- al pivniţelor de zidărie acoperite cu planşee de lemn.
în acelaşi timp, iniţierea unor cercetări arheologice sistematice este în măsmă să aducă elemente certe de datare,
deosebit de valoroase, în cazurile în care nu am dispus
decît de criterii stilistice.
Totu şi, chiar şi în stadiul actual al cercetării, elementele
de arhitectUI'ă medievală pe care le cunoaştem demonstrează existenţa unei cultul'i urbane evoluate, pe deplin
explicabilă prin importanţa economică a tîrgului medieval

a Studiu de delerminare a zonelor cu valoare islorică ş i artistică din
jud. Argeş, proiect D.P.C.N. nr. MD-105/1975, p. 38.

Piteşti .

oraşul Piteşli
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DATAREA ZIDIRII MONUMENTULUI DE LA BĂLINEŞTI, SEC. XV (OPINII)
CARMEN BOGDAN

însă, există mormîntul lui Toader, fiul lui Dragotă Tăutul,
a cărui inscripţie - azi ştearsă - arăta anul 6 . . . 6 , ceea
ce înseamnă cel mai tîrziu 6999, adică 1491.
Pentru datarea pictmii, două grafite, „1:anitarie 7002
( 1494) Ivan diaciil, în z·iiia 'Î:na·inte mergătoritliti ş-i boteză
toritliti Ioan" 7 (deci la 7 ianuarie) şi cel din dreapta
ferestrei semnat „Ion 1494" 8 , ne arată că în acel an
biserica era pictată. Putem brmui că pictma era terminată încă din 1493 9 , ceea ce ne duce la concluzia că zidirea
bisericii se începu se cu mulţi ani înaintea datei menţio
nate în pisanie - anul 1499, ca sfîrşit al lucrării.
Pentru a vedea în cît timp s-a făcut pictura, care în
vremea lui Ştefan cel 1\fare nu se data, vom urmări datarea picturilor din vremea lui Petru Rareş , căutînd o medie
de orientare la monumentele zidite atunci : astfel, la
Probota, zidită în anul 1530 10 , însemnarea din anul 1532
de la portretul lui Ion, fiul lui Petru Rareş 11 , ne arată
că mănăstirea se picta în pronaos doi ani mai tîrziu. La
mănăstirea Humor, zidită în 1530 12 , pictura era terminată
în 1535 13 , iar la mănăstirea Moldoviţa, zidită în 1532 14 ,
pictma era isprăvită în 1537. Considerăm că nu întîmplă
tor s-au scms cîte 5 ani pînă la pictarea acestor două
biserici, atît în interior cît şi în exterior, şi că acesta a fost
timpul necesar pentru pictarea lor.
Este interesant de ştiut crL acelaşi ritm în pictură se
păstrează de secole ş i pînă astăzi, cînd o biserică se pictează
în interior tot în 2-3 veri.
Evident, lucrările de pictură începeau în anul imediat
urmrLtor ridicării bisericilor ; iar desenul imitî4d cănămizile,
Jle care-l găsim adese~1 sub irescrL, nu constituia decît o
haină provizorie pînă la pictarea bisericii, fără să implice
amînarea acesteia.
Luînd numai aceste exemple, destul de grăitoare,
vedem că au trebuit cîte 2 -3 ani pentru pictarea interiorului ş i tot atîţia pentru exterior. Acest ritm se verifică.
şi la biserica din BrLlineşti, unde probabil pictura în altar
şi naos s-a făcut în anii 1492-1493, t imp justificat şi
de deosebita calitate a picturii 15 •
Aplicînd acum premisa de mai sus (a zidirilor perechi),
vedem că biserica din J?ălineşti nu a putut fi zidită decît
ori în 1489, ori în 1491. Cel dintîi an prezintă inconvenientul că e prea depărtat de datarea picturii ; pe de . altă
parte, a fost şi un an încărcat din punct de vedere politic
şi diplomatic : este anul încheierii păcii cu Poarta, acţiune
în care ctitorul de la Bălineşti a avut.rolul cel mai însemnat
şi mai greu16 • Este de asemenea anul căsătoriei lui Alexandru

Domnia lui Ştefan cel 1\farc prezintă două aspecte
caracteristice : aspectul eroic al luptelor pentru păstrarea
integrităţii ş i independenţei ţării şi aspectul cultmal în
care .·e cuprinde întregul efort constructiv, în avîntul
artelor - arhitectmă, >;culptmă, pictură,, broderie, minia·
turistică - ş i al literaturii - istorice, religioase, juridice.
în stadiul de azi al informaţiilor, se datează în domnia lui Ştefan, sau se atribuie ei, un numă.r de 34 biserici.
Urmărind datele de zidire cît şi timpul folos it pentru
pictarea lor, constatăm că ele au fost executate într-un
anumit ritm; după analiza noastră, începînd din 1487
- evident an al păcii - cînd Ştefan cel Mare 1 a pornit
lungul ş ir al zidirilor sale, s-a lucrat cu două echipe de
meşteri, care ridicau cîte două biserici pe an 2 ; acestea
erau perechi de dată ş i arhitectmă.
TABEL UL3
Ctitoriilor lui Şle(an cel !Vlnre:
1. l'ulna, 4 iulie 1466 - 1469, s finţită !n 1'170*.
2 . linia atribuită anul ui 1467.
3 . Uolheşti , probabil p c timpul rid ici'trii măni\stirii Pul na .
4. J,ujeni , idem.
5. l'f1lrf111ţ. I !nccputi\ ln 13 iunie 1487.
G. llmleu~i, 8 iunie - 13 noiembri e 1487 (distrusă).
7. Sî. llle, Suceava, 1 ma i - 15 octombrie 1488.
8. Vo1·011et, 26 ma i - 14 scplcmbrie 1488.
9. Vuslul , 27 aprilie - 20 septembrie 1490.
10. Jlnel111, termina t ă 1 ianuarie 149 1.
11. Ilăllncşli , 1491 (dalarea noastră) .
12. Sî. Nicolae, laşi, 1 iunie 1491 - (10) august 1492.
13. Hirffm , 30 mai - 28 scplcmbric 1492.
14. l.I01° ze~li, 9 iuli e 14!l3 - 12 oclomli ri c 14!J4.
15. Dorohoi , term in ată Ja 18 octombrie 14!J5.
16. Huşi, L e rminală la 30 noiemnrie 14!J5.
17. Tioloşuui, terminată la 30 seplcmbric 14!J6.
18. Hf1zbole11i , t e rminată la 8. noiembrie 149 6.
19. 1'nzli'tu, 4 iulie 14!J6 - 8 noi embri e 1497.
20. hiserica m-rii Neamţ, terminatft la 14 noiembrie 14!J7.
21. l'ialrn NeamL 12 iulie 1•1!)7 - 11 noiembrie 1498, t urnul 14!J9 octombrie , 28.
22. biserica m•rii llistriţ.11 , paraclisul şi Lurnul terminate la 13 septembrie
14!J8.
23. Volovttţ„ 1500 - 1502 scplcmbric 14.
24. J\rburn , 2 apri lie - 29 aug ust 1503.
25. Dohrovr1ţ , 27 a prilie 1503- 1504.
26. n eustm i, 8 sepLcmbrie 1503 - 18 septembrie 150'1.
Jlisericl cu pisanii necunoscute 4
27. Scî nl ein - jud. Iaşi , (1 493 - 14!J4) ?
28. Colnnri (1499)?
29. Ş leîiineşl i (1500 - 1502).?
30. Slpote, lingă Suceava , idem .
.31. Holln (paraclis) - R. S. S. Ucraineanţt.
32. Vad -Dej, jud. Cluj.
33. llîmnicul S1i rnt, atribuită anu lui 1474 ( ?), (clărimată) 6
34. Orhei (R. S. S. Moldovenească)
* turnul şi incinta 1481, refăcută ln 1484 .

Din acest tabel rezultă că nu se cunoaşte activitatea
-0elor două echipe în anul 1489, iar pentru anul 1491
avem doar rodul muncii unei singure echipe: ctitoria
Sf. Nicolae Domnese din Iaşi. Oa şi aceasta, rămîn încă
neperechi bisericile din Borzeşti (1493-1494) şi din
Volovăţ (1500-1502). Aşadar, căutam să datăm zidirea
bisericii de la Bălineşti, în funcţie de aceste raţionamente,
fie în 1489, fie ca pereche a uneia din cele trei care rămîn
neperechi.
Pisania bisericii din Bălineşti indică numai data cînd
s-au terminat lucrările - 6 decembrie 1499. În biserică,

Datele care urmează au r ezultat dintr-o primă ana liză .
Al. Lăpădatu, O bi serică a lui .<;te(an cel Mare în rara Românească,
ln „ B.C.M .I.", 1910, p .' 107 -109.
6 „Repertoriul" , citat p. 271.
„
7 Sorin Ulea, Gavril ieromonahu/, auloflll (resec/or de la BăliJieşli, în
„Cultura moldovenească ln timpu l lui Ştefan cel Marc", Bucureşti, 1964,
p. 419"-461.
8 O. Tafrali, Biserica din Bălineşli, în ,,îndrumări culturale", Bucureşti,
1927, p. 24 - 26 şi ziarul „ Viitoru\" din 19 sept. 1922. El a descoperit aceste
grafite, dat!nd din an ul 1494 precum şi cele din 1496.
e Sorin Ulca, op. cil.
10 G. Balş , Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacu l al X V 1-lea,
Bucureşti, 1928, p. 19.
11 Sorin Ulca, Portretu/ (un erar al lui Ion, un fiu n ecunoscut al lui Petrn
Rareş ş1 dalarea ansamblului de picturi de la P robata ln „SCIA", 1/1959,
p. 62-65.
12 G. Balş, op. cil. p. 26-28.
13 A. Grabar, L'origine des fafades p einles des eglises moldaves, ln Melanges offerts a M. Nicolae Iorga", Paris 1933, p. 366; Sorin Ulea, Origin ea ş i
senmi(icafia ideologică a picturii exterioare moldoven eşti, in „SCIA" , I, 1963,
p. 68.
.
u G. Balş, op. cit. }l. 36-39.
16 „Repertoriul" , cilat p. 173- 181.
16 Şt e fan S. Gorovei, Aulour de la paix moldo-turque de 1489, ln „Rcvuc
Roumaine d'lfatoirc" 3/XIIl.1974, p. 535-544.
4

5

1 Vezi, in acelaşi sens, şi N. Grigoraş, A existat un tratat de pace între
Mehmed II şi Ştefan cel Mare?, ... 1948, p . 15-25.
2 G. Balş, Bisericile lui Şte fan cel Mare, Bucureşti, 1926, tabel p. 201,
unde remarcă m primele trei perechi de biserici ridicate plnă ln anul 1940;
biserica din Bacău s-a ridicat in anul 1490, pisania ei arătlt)d că s-a terminat
la 1 ianuarie 1941; „Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă di"n
timpul lui Ştefan cel Mare", Bucureşti, 1958, p. 57 - 94.
.
3 Alcătuit după: G. Balş , op. cil.,; „Repertoriul" citat; G. Balş,
Biserica din Lijeni , Bucureşti, 1930; Corina Nico lescu, Arta în epoca lui
Şte fan cel Ma re, in „Cullura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare",
Bucureşti, 1964, p. 271; pentru biserica Orhei, vez i G. A. Smirnov.

69

https://biblioteca-digitala.ro

1. Biserica di FJ

70

https://biblioteca-digitala.ro

B tl lin cş li .

L ogo f:'i lul Ion

Tă ului ,

de taliu t a blo ul

vo ti v.

fiu l mai ma re ş i mo~tenitorul lui Ştefan 17 căruia acesta
din urmă îi va ceda o echip ă pentru ridicar ea bisericii
din lfacc:'m, în 1490. I ar acea ·ta, ca ş i cea de la Vaslui is,
nu pr ezint:'.\, analogii de arhi tectură, caro să ne permită
să într evedem zidirea b i.'eri ciii din Bălin e„t i înaintea
lor, sau odată cu ele.
A1>tfel, anul 1491 rămîn e data evidenLă a zidirii bi ·cl'icii din B;tlineşti 19 , dată car e r ezultc:'t atît din rit mul
ele ziuire a bi ·ericilor cît Ri clin ritmul în car e se executa
pictura . Confirmarea din' punct de vedere arhitectonic
o vom găs i in p arte la b iserica Sf. Nicolae din Iaşi, p er echea
celei de la Bălinest i.
U nele amănun'te de arhi teetmă, folo.'iLe de echipele
de zidire ş i fa celelalte biserici, le vom întîln i ş i la, biReri ca logofătu lui, încît apar e neîndoielnic că una din aceste
echipe a, lucrat ş i la Bălinc~t i. Există aRemănări la ferestre, porta,ltu·i, ·oelu, C<1 ş i la fernstrcle mici cu chenar
dreptunghiula r, ş i h interior.
Discm·ile de ceramică cu figm·i ce corespund ornamentaţ i e i de pînr.t în anul 1496, colonetele p c car e le observăm
ş i la bisericile de la Arburc, Reuseni ş i Dobrovăţ cît ş i
arcurile frînte Ri asem ănarea de ansamblu cu biseri ca clin
Volovăţ constituie cam cteriBtici dezvăluind de la început,
în par te, de. · făşlU'area a,rhi tectonică.
Prin ritmul de zidire de. ·coperim că ş i Luca Ar bure
a primit o echip ă p entru zidirea bisericii sale, în aceasta
constîncl a.jutorul })e care în pisanie ~trată că l-au primit

qe h domnul xă. u . Ced<Hen un ei cchi])C pen tru zidirea
etil.oriei logofătului nu a, r ăma. · deci xingula.1ă .
Biserica Sf. Nicolae din Iaşi - pe1·eclte de zidire a
bisericii clin Bălineş ti.
P isl-1.nia bisericii f. N icolae din Iaşi arată că zidirea.
s-a, făcu t de la, 1 iunie 1491 pîntt în 10 inwu st 1492.
Dup ă ce au <Lrfi eurţ ile domneşti d in l aş i rn, în a.nul
1491, s-a început desigur „i repa.ntren .'au rezidirea lor.
o inc idenţa a,ceRtor lu c r ări ş i planul diferi t de a l celor lalte bificrici n,u du.' la părere~L eronată că pis<tnia se referă
ş i la timpu l folos it p entru refaceni~L a.cestor cm ţi 21 ş i
nu numa i hi, zidirea: bisericii. S-it ma i con siderat prin
acea.Rta , că t inda (pridvoml) şi turnul bisericii nu ar
putea fi a.tribu ite lui Ştefan cel Marc, nea.se mănîndu- se
cu n ici una din bi8eri cile .'a.le. în Bprijinul acestei păreri
-a fo losit descri erea, călătorului ru s Trifon Korobeinikov 22 , care, în nnu l 1593, văzu se biser ica în toată măre 
ţia ci. ARtfel, Linda ş i turnul bi sericii au fost con sidera.te
ca n,da.osuri tîrzii, ridica.te în secolului al XVI-lea, aşa
cum apar în eleva,ţ iile ş i planusile propuse de Lecomte
du Noi.i.y din a.nul 1884, păstrate la Institu tul de arhitec Lură. Dar a.ce ·te comiderentc nu au legătur ă cu descrierea călăto rnlui rus. Ea confltit,uie dovada că la 89
a;ni de la, moar tea domnului Moldovei biserica se păs tra
în toată măreţia ci ş i era pi cta tă pe dinafară.
Al. Lăpeda tu ş i-a exprimat convingerea că întreaga
biserică era zidită de Ştefan cel Mare, regretînd că nu
s-au făcut cercetările necesare înainte de dărîmare , pentru
a se cunoaşte toa1.e da tele asupra ei 23 • Dar 1mblicarea
fotograf iilor de pe copia tabloului votiv, cu intenţia de
a face llll bun serviciu unui v iitor cercetător, ne-a fo st
de cea ma i mare impo1tanţă în studiul de faţă .
Analizînd documentele constatăm:
- pisani<L d~ttea ztL numai biserica. 24 iar timpul folosit
corespunde ritmului de zidire si dimen siunilor ei;
- p entru repara.rea curţil~r arse, nu era necesară
prelungi rea cu un an a zidirii bisericii la car e luct au me ş
teri s p ec ial izaţi. B.eparaţiile au rămas, desigur, în seama
meşterilor locali ş i lucrările nu au putut dura decît un
an, după exemplul ce avem la r efacer ea mănăJStirii Putna
în 1484. Aici s-au zidit în anul 1481 turnul tezaurului ş i
zidul înconjm·ător cu fortificaţ; ii, incinta. mănăstirii şi
tmnul de la intrare. La fel CUl'ţile de la Hîrlău au fost
zidite în anul 1486 25 • Considerăm că ş i refacerea. Cluţilor
de la Iaş i s-a terminat tot în t imp de un an - în 1491
- şi nu ne îndoim că şi ele îşi aveau pisania lor ;
- în tabloul votiv al lui Ştefan cel Mare - repictat
în anul 1679 - în care figmează fiul domnesc ţinîo d
chivotul bisericii remarcam tinda, t urnul clopotniţei alţ
pit ş i acoperi şul bisericii cu forma caracteristi că epocii
lui Ştefan Vodă, ceea ce dovedeşte că întreaga bi serică
era ctitoria Ra.
·
Tinda formează un sp aţiu supralărgit ş i face corp cu
pronaosul, ceea ce era de aş teptat după pronaosul Slţpra
lărgit a l bisericilor din Vaslui ş i Bacău ş i corespunde
numărului crescut d e locuitori a i Iaşului la acea v reme;
- cercetînd planul şi elevaţiile bisericii, ob servăm în
construc\~ia ini ţială, aşa cum o arată chivotul, că biserica
era neobi şnuit de m ar e, cît trei biser ici obişnuite ş i con:
statăm că intrarea era prin turn 26 • F erestrele naosulm

17 N u cu fii ca lui Bn rlolom cu Drn gff y, cum s-n c rezul mull ă vr eme cf. Ştefa n S. Go r ovci, op . cil „ p. 5:18-539 ş i id em , No te istorice ş i genealogice
cu prillirc la urma ş ii lui .';lefan ce l Marc, in „S tudii ş i mate ria le de istori c
med ie", Vlll , 1975, p . 190 .
18 G. Ba l ş, B ise ricil e lui Ş t e fan ce l l\Jarc, p. 61 - 67; 1:1:1 - 139 .
19 Vez i şi Ş t e fan S. Gornvc i, A u/011r de ta pa i x . . . p. 54 1 ş i id em, Hi ser ica
de la IJ11/in cş li , in „ Mitropo li a Mo ld ovei şi Sucevei" , 1 - 2/L ll, 1976.

N . A. Bogdan , Oraş ul Ia ş i, Ia ş i , 191 3, p. 169 - 180, 190 - 197.
V. Vătăş i anu, I storia ariei feudale în ţ ă ril e roma ne, Bucureşti, 1959,
p . 658.
2 2 Că l ători str ă in i despre ţăril e român e, vo i. III, Bucureş ti , 1971, p. 348- 354; i ală pa sa jul: „ ... iar bi serica (mare) ca t edrală a lui Nico lae făcă toru/
ele minuni este mai mărea ţ ă dec îl biserica lui (sfînt11 ) N icolae Goslunski (ş i)
este z ugrăvită p e dinafară şi este zug r ăvii de asem en ea aliam/; c/opoln ifa /ol
ele piatră se ridi că deasupra pridvorului; porticul din jiznzl bisericii este
20

21

111are ... ".

2.

Mii g dăli n a

23 Al. Lăpcdatu, Portretele c liloric cş li ele la Sf. Nicolae Domnesc clin Ia şi
l n „B.C.M.l." , 1912, p. 130 - 132; idem, Cîlcva cuvinte asnpra biserici/or
S f . Nicolae Domn esc şi Trei I erarhi din Ia ş i , Bucu r eş·li, 190 11, p. 11 - 15 uncie se at ribuie r ez idirea în tr eg ii b iser ici lui Antonie Huscl, iar !nanu l 1912
rcv ine, p ub liclncl por lr ctclc ctitorilor .
24 „Reper t or iul ", citat p. 108.
2s Ibidem, p. 49 - 57.
20 G. Ba l ş, Bisericile lui Ştefan cel Ma rc, p. 57 - 61, aratu că int rarea
fu sese prin Lurn , clar f ără a documenta. G r eşeşte consiclerincl că tinda şi
turnu l biser icii au fost ridica Le de Antonie Rusct; „Repertoriu l" citat
p. 107, fi g. 69.

T :i ulul , cl clal iu tab lo ul vo liv.
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doamna şi fiul domne c, . e i)ăstrează încă în Muzeul de
artă al R S. Româ,nia., depozitul , ecţiei de artă medievală românească . Dmtmna şi fiul, înt arătaţi a fi Evdochia
ş i Bogdan - ceea ce e, Cl'edem, o eroare strecura.tă la

aşezate asimetric şi nişele adîn i şi lungi cît peretele
pronaosului arata aceeaşi poziţie iniţia,lă.
Rezultă, deci, că bi.·erica a fo, ·t zidită împreună cu
tinda ş i tmnul alipit, la data arătată în pisanie.
Vedem, aşadar, că biserica Sf. Nicolae din Iaşi şi
cea din Bălineşti erau perechi atît prin data de zidire
- anul 1491 - cît şi prin cara.cteristica turnmilo1· alipite, şi cu intrarea prin turn - deş i ele diferă ca, plan şi
arhitcctmă. La biseriea din Iasi se de chise e ulterior
o altă intrare printre cele două' paraclise, care formau
tinda ş i acest nou aspect a îngreuiat cercetările . Fa,ţada
şi intntrea p1·in tm·n enw a.·ernănătoare cu cele de la, biRerica din Bălineşti . La Iaşi ea era, orientată spre vc,·t i}tl'
Ja bi crica logofăLului, :pre Hud .
.A.·emănări vom gă.·i ht forest1·ele şi firidele mărite,
în ritmul de supntpunei·e al firidelor, cît şi la, di„cmile
de ceramică a,vînd aceleaşi figuri .
.Aceste bi ·eri ci fiind perechi şi avîncl a.cela. şi hram,
demonstrează că, pictura bi sericii Sf. Nicolae din Iaşi
nu a întîrziat ; Ştefan cel Mare nu ar fi admis ca biserica
sa să rămînă în mma lucrării dregătorului său . Tabloul
votiv poate fi com;iderat pictat în anul 1494.
Tabloul votiv al Jui Ştefan cel l\lare.
Din cronica lui Nicolae OosLin rezultă că fabloul
votiv s-a repictat în primăvara anu lui 1679, pe vremea,
lui ·Duca Vodă, cînd s-a term inat pictura bi.'ericii, ele la
ferestre în jo. (ultimele do'ţlă regi.'tre), parte ce r~tmăsese
neterminată de b . .Antonie RuRet (1678). Pictorul Epaminonda, Bucevski, delegat de .Academia Română în anul
1882 pentru a cercetft şi scmte copii de pe acest tabloul
afirmă şi el că pictura, era făcuta pe vreme~"t lui Duca
Vod,ă . .Acesta, făcu, e şi un tablou votiv al fami liei sale
în partea dreaptă a bisericii 27 • Copiile făcute de Bucevski,
în tempera, pc pînză, , sepa.r a.t pentru Ştefan Vodă, pentru

i·efacermt tablou lui votiv, în vremea lui Duca Voclă.
Din pisanie rnzultă că bi erica a fost ridicată în 14911492 pentru pomenire:: părinţ;ilor şi a fratelui lui Ştefan
cel Mare, prccum şi pentru sănăta,te~t „domniei noastre ",
deci şiit drntmn ci Maria, Voicl1iţit ş i a, copiilor , ăi. Doamna
din pol'i..r et este evident Mairia, c~ue, u toată refacerea
tabloului, eRtc a.'emăin'ătoare cu portl'etul ei de la V moncţ.
De altfel, în perioada 1487 - 1504 în L<tbloul'ile votive
nu putea Răi <tpară decît doamna Ma1fa Voichiţa.

27 M. J og;'\ lni ceanu , Lelopiscfe/c, tom. IT , p. 18, Bucureşli 1872 (N.
Costin); „A nnlelc Academici Ro mâ ne", scrin a Jl-n, tom 1, anul 18811882, secţi un ea I , p. 15 -; 65 (58); N. A. Bogda n, op. cil„ p . 190 - 197. La
p. 191 nlribufc în mod g r e~il zi dir ea Lind ei şi t urnului biser icii lui An toni e
Rus L. Acesta l':'icusc numai reparaţii ln b ise ri cii ş i la turn , pusese şindr il ii
peste Lot ş i pictase parţi:il biscric:l (To n Necu lce).
28
Deo::rrecc BQ"clnn Vlnd apa re ca 11rnrlor prima dal:I înlr-lln document
d.i.n 11 nu g , .11 ~9,..;1 ·ez 1tll [Lc:l ln dala picliirii lnb loulni vo li v ci avea cn m 14 a ni

3.

Pft lr nşco

T:'\ ulul , deta liu tabloul voliv.

4. L •spNka de pc mormînlul lo gof:Hulni Ion T:i ulul (s lin ga)
tic p • morminlul lui Toader. !'iul lui Drn go l:'\ Tilulul (d rcapln)

~i

ccn

]; iul <lonmesc, arătat it fi Bogdan, este .Alexandru
Vodă, pentru că el era cLitor şi rtRoci<tt la clon.mie la dat~t
ridicării bi.'ericii, pe cînd Bogda.n em numai copilandru 28 •
I..ia da.ta pi ·tării ta,bloului, Alexan<lru avea cam 36 de
an i, vîr.'tăi la care îl arată ş i picLum. El apare p1·ima dată
în documente în 1464, ap1·iJi'e 28 29 , deci ht vfrsfa de 6-7
:mi, cînd cop ii începeau Hă fie lua1,i în seamă, iar în 1471,
cînd ent cam de 14 an i, regele Poloniei ruga pe Ştefan
Vodă să- l trimită în a,J utor cu oa~te~t sa 30 •
Refacerile tabloului votiv nu ~tu <tlterat a ·cmănarea
portretelor lui Ştefan cel Marc şi doaimnei Maria Voichiţa
în comparaţie cu alte portrete exi„tente, încît considerăm că şi portretul lui Alexandru Vodă ne redă fizionomia
lui deşi alte portrete ale acestuia, c~tre să ne poată a,juta
la această amtliză, lipsesc.
Este foarte im.portant, însă, faptul ca în acest tablou
votiv se văd două fragmente din chivot; deşi din ele nu
se poate reconstitui întreaga biserică, totuşi arhitectura
ei caracteristica apare în întregime. .Ascunsă vederii
noastre pînza îndoită pe şasiu păstrează încă şi cealaltă
jumăt~tte de fereastră care apare secţionată în fotografie
- clar îndoire~" pînzei pe marginea tabloului ne arată,
(1494). Observăm cil doliul după Maria de l\fangop (+ 19 dec. 1477) a
nou:! luni. Apoi desigur !n luna octombrie 1478 au lnccput pregătirile
de nuntă c n Maria Voichiţa şi lnaintc d <! 15 noiembrie (clnd după obiceiul
vremii !ncepea postul Crăci unului) domnul Moldovei era din nou căsătorit.
29 M. Cosl,khescu, Documcnle moldovencşli ele la Ş lefan cel Mare, Iaşi,
1933, p. 59-62.
30 Manole Neagoe, Ştefan ce l 111/.are, B u cureş ti , 1970, p. 90 arată că ci
avea atunci 7 ani, dar ln această a n a li ză n e dil.m seama c:'i Alexa ndru avea
14 ani.

ţ inut
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neîndoielnic,

că

el a, fost îngustat ulterior, deoarece lipeşte toată partea din mijloc a chivotului, re. pectiv
na,oRul cu tmht şi parte din pronaos. Portretnl lui Ştefan
Vodă ci;tc mai îngu. t dccît cel al doamnei cît şi al fiului
său, tocmai cn mărimea care lipseşte din chivot (20 cm).
Este evident că şi Ştefan cel M<1re trebuie să fi ţumt în
mîini un asemene<t eh ivot, fiind ctitornl principaJ al locaşului, dar accRta nu se ma,i poa,te vede<t, parten respectivă
din frescă fiind di · trusă pentru ridic;wea, unui amvon,
la finele secolului al XIx-iea 31 • Cu toate încereările prin
care a trecut, tabloul votiv rărnîne un va,Joros document,
în care apar tind<t, turnul alipit ş i n. coperişul cantcteristic 32 •
Avem în el o confirma.re a, zidirii întregii bi. erici de către
Ştefan cel Ma.re.
Urmărind a,: tfel . or1rta <tCefitci măreţe bi. ·crici, descopt>rim pai'tcn rămasă necunoscută din istoria ei şi constat,ăm că ca a, fo st unică din punct de vedere arhitectonic
şi totod:ită cea, ma,i rnare din bisericile lui Ştefan Vodă.
Pictura 1n·o1rno ului monumentului din Bălineşti şi date
noi asupra neamului TăutuJ.
5. P isa11ia bisericii Sf. Nico lae din

PiRania de la

Bia•rlco Su

6- 7. Plan al bisericii Sf. Nicolae
cl11pă Lecomle du iouy.

Nicolae

din /04/

.·:;:- I
'

I

\I
I

!

,1
I '---·""

I

laşi.

Bălineşti aira.tă că

l>if>erica fi-n, t crmina,t

Ja, 6 decembrie 1499. Trebuie să legăm luc1·ăl'ile din a,ce:t

an de moa,rtea Mariei Tăutul, întîmphtt.ă, ht 23 martie
1499, şi că:reia fiul, Dr<Lgotă Tăutnl, i-a pus pc mormînt
o frumoasă piatră sculptată, asemănătoare cu cea a
Mariei de Ma,ngop 33 .
DeoRebita, grijă pentru sculpta.rea lespcdei ma,mei Ra lc
cît şi pcntn1 pisania bisericii :emnată de el ne_ ~face , î1_
credem că el A-a îngrijit atunci „i de pictarea, pronaosului
c~uc este şi e"-mcra, mormintelor.
Dntgotă era piRar, clair vedem că se pricepea ş i în
aa·te, fapt pentru ca.re loo·ofătul i-a, încrcdinţ::1t, probabil,
supravegherea, ridicării bisericii. Prezenţa, lui se constată
de ]a, încep11t în a.nul 1491, pînă ]a, termina,re:t lucrărilor;
cînd-semnează şi pisa.nia bisericii.
Faptul că Dragată nu apa.re. în ta,bloul votiv ne a.rată
că el ent fratele logofătului şi nu fiul său .
Lespedea era, pusă, de el pe mormîntul Ma,riei Tăutul,
pentru că logofătul Tăutul nu era. atunci în„ţară. Ş i este
de crezut aceasta., pentru că tratativele de pace cu Polonia
şi Ungaria, la care a participat logofătul, s-au reluat după
cumplitul atac turc din Polonia, din noiembrie 1498 şi
s-au încheia,t la 12 iulie 1499 34 • Credem astfel că Maria
Tăutul este mama logofătului. Mormîntul ei este ultimul
în stînga pronaosului, în colţul de nord-est.
8. Tnbloul votiv clin bisericn Sf. Nicolae clin Inşi, reprczcnllncl pc
l\Jnr , fiul său Alex:rndr 11 Yodă şi doamna l\'lnria Voich i\a .

31

„Analele Academiei Române" ... (cf. supra, nota 27).
G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare - Acoperişmile, p. 190 - 194,
fig . 295, 296, 304, 305 - ilustraţii reproclucincl tablourile votive tn care
regăsim formatul acoperiş ului ele la biserica Sf. Nicolae.
33 „ Repertoriul", p . 264; Alex. Lăpec!atu, Jnscrip/ii/c bisericii din
Bălineşli, !n „B.C.M.J." 1911, p. 216, fig . 7.
34 I. Bogdan, Documenlele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşli, 1913,
p. 417.

ŞlcCnn c~ l

32

Ccrcet.înd pictura pronaosului găRim vă.di te diferen ţ;e
la ornamentele aureolelor) care nu mai înt în rnlief ca,
în naos, iar în glaful ferestrelor apar motive florale cu
totul diferite de cele din glaful ferestrelor din na.os. Ele
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sînL deose bit de frumoa se Ş L rn contrasL cu simplit,aLca
acestea, ca ş i ceit de . t il a pict11rii,
dovedesc executarea ei ulterior altarului şi nao ului, iar
pridvorul, diferit de prornt08, s-iL pictat evident odat,ă cu
exteriorul, care ·-a şter · înLrc t imp şi care a fo , t drit:1t
în vremea lui Petrn Rarcs 3;; _
Altarul a fost pictat p~s ibil în anul 1492, pentru că el
se pictează primul, ia,r rnio ·ul în 1493.
Prin datarea pictm·ii ÎJL naos în anul 1493, putem <tprecia
ş i data naşterii cop iilor pictaţi în tabloul vo t iv : Nastai'lia
parc la virsta de 10 - 12 an i, Pătraşco de 8-9 a,ni, iar
micul Ion ·e vede :tjuns ht vÎl' ·ta de 6 - 7 a,ni. Rezultă
că ei s-au nă ·cut între anii 1481 - 1486.
Portretul Măgdălinci este de ·tul de deteriorat, b fe l
cel al fiicei lor Na tasia, măritată cu Toader Bubuiog
(aceştia doi sînt ctitorii bisericii Humor în 1530) ; chipurile fiilor Pă traşco şi Ion sînt foarte deteriora te.
Tabloul votiv ne apare extrem de interesant prin fa1)t ul crt logofătul ş i fii săi sint înveşmîntaţi în mantii auri te
în întregime, la fel ca toţ.a, :1semău ăLoa, re 36 unui turb;1n
pe care el o poar t:Yt }Je cap şi pe c~tre o intilnim pentm
prima oară în pictura vremii. Îmbrăcămintea e te de modă
biza,ntină. Materialul mantiei este o mătase grea, aurită,
brodată, ia r toca })l'ezintă benzi de mătase amită cu
reflexe verzui. Tunica sa d e catifea este brodată cu fir
de aUJ', ca ş i costumele celorlalţi. To t atît de luxoasă este
ş i ţinu ta Măgdălinei care poartă o pălărie cu bornri la,rgi
şi bijuterii grele. J1fpani ţ;1, Na,stasia poartă o coroniţă
bogat împodobită cu perle ş i pietre scumpe, eg:1lîndu-se
în ţinută domni ţelor M..'tl'ia ş i .Ana a.le lui Ştefan Vodă.
Pătraşco ş i fratele său Ion <tu părul lung şi poartă guler
de samur şi haine auri te .
Ca şi Sofica, sau poate .Ana, fiicele lui Luca Arbure,
toate aceste copiliţe poartă coroniţe bizantine asemănă
toare cu cele ce ·e văd la biserica Sf. Sofia sau la Ravem1
sau în alte edificii uin Italia, ţ inu ta lor n, r ătîud rangul
ctitorilor.
în a,devăr, logofătu l Tăutul era foa r te a1Jropia,t de
Ştefan Vodă şi avea, în afara grijilor d iplomatice, ş i o
marc activ itate cu l tural ă , din care cunoaştem, desigur,
numai o parte, Astfel, în afara bisericii din Bălineşt i,
în anul 1496 a ridicat mănăst irea Trestiana 37 , din lemn 1
fat cererea lui s-a scris un minei pe luna februarie 1492,
pentru vechea mănăstire Ilurnor, p ă trat azi la biblioteca
Ossolinski ·din Lwov 38 • La Ujgorod se află Psaltirea de
la Mitncaci 39 scri să pentru el.
O biserică „Adormirea" la Ia ş i a fost atribuită eronat
logofătului Tăutul din citil'ea greşită a mineiului pe
februarie 1492 de la biblioteca Ossolinski din Lwo v.
Cît priveşte părerea că logofătul ar fi ridicat şi paraclisul de la Bogdan Serai în 1516 40 , amintim că el murise
în 1511. Dar dacă datarea p araclisului este greşită şi
această „ambasadă" s-a amenajat totuşi de el, lucmrea
putîndu-se face numai în numele domnului ·ău, între
1489 - 1511.
Este intere antă, în să, asemănarea bisericii din Băli
neşti cu acest paraclis la care, deş i în ruine, constatăm
~icelor:L Diferenţele

Sor in U lea, Origi nea şi semnifica/ia .... citat, p. 68.
N. Iorr1a, I stor ia co m e r ţu lui românesc, voi. I, Bucu r eş ti , 1925, p. 84;
tn an ul 1419 °Alexandru cel Bun prim ise daruri ele la neg ustori st ră ini
„iar doi din n egustori , căciuli (mitre) ro.~ii de scarlallo - Scharlach". E posibil să fie astfel de toce, ctt a lo go fă tului , ca r e se purtau ş i la lnccpulul secolului.
37 S tcfan S. Go rovc i, Mănăs tirea Trcsliana, în „Mitrop oli a Mo ldovei
şi uc~vc i ", 9 - 10/X LIV, 1968, p. 5G2 - 5G8 .
38 „Re p er to ri ul", p. 402 .
39 Ca rmen Ghi ca, Vei logofcllul I on Tău lui , ln „S .C. T.A.", 1968, p.
11 4 - 117.
4 0 G. Ba l ş , Bogda n-Serai , în „ B .C.M.I" , 191G , p. 11 - 18, cu litogra fi a
lui Paspa lis din 1877; V. Vălăşianu , I storia ariei feudal e în ţările române,
36

30

că in t,m r<'•t em prin pridvorul aşe zat pe Latura 1; u d i că,
abs ida altarului în exterior ern polig·onală cu cinc i laturi,
iar firidele şi fereflt relc erau mari.
Fn1mu .·cţ;c;L hi . eri cii logofătului e:tc r ez ult<ltul cău
tărilo r 'Ctlc, în care fle r0m;L 1 ·că a rha icul moldovcrn'8C ş i
a. emă1mrc<t cu bi. ericilc lui Ştefan Vodă, influeuţ<t gotică
ş i a 81"ilului romanic (G. Ba.lş), iar ca.racteri t icul turn
nlipi t ef!te po: ibil o caracteri stică a a.cestui stil.
ClLr ţ ile de la Bălineşti se aflan hi o di sta nţă nu prea
mare, plaflatc în faţa u ş ii de intmrc <L biseri cii, aş~t cum
au fo:t Ri curt ile Lui Luca Arbol'c. Locul 8e recunoai:;te
dup ă o l{şoară ' ridi cătură de pămînt (temeliile nu au fost
încă cercetate). Din apropie!'ea bi:ericii, in partea de sudest, fi-au scos mari cant it ăţ i de piatră ş i c po8ibil ca acolo
să fi fost temeliile unei vechi biserici, amintită îu documentul din 1490 (6998), martie 15 41 , sa,n a le clădirii din
vechea ctu'te .
ERtc impol'tant de !'ema l'cat că, af\cmenea, t u tllI'or
domnilor, Ştefan cel Mare :-a înconjurat de toată fa milia
Sit , care i s-a a lătu ntt cu cel ma i ma rc devotament. În
clregă to riile cele mai importante erau rudele cele mai
a propiate ale domnului. Găsim ttfltfel 42 pe Ioan Tamblac =
= c~iloianef\ Valacus, unchiul domnului, ambasador la
Veneţift ş i la pa11ă, apoi pîrcălabi: la Suceava - pe cumnatul Şendrca, la Hotin - pe Vlaicu care-i era unchi,
la Chilia - 1rn cumnatul I saia. Mai ma rele a.ceHtor dregă
tori em logofătul Tă ut.ul, care prin rang ş i ţinut ă pare că
se arată Ri el înrudit cu domnul să u. Acea:tă imudire
domneasd; poate fi susţinut.ă ş i de fap tul că în prima domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu (1552 - 1561), Lupul
cupa rul, nepotul Nastasiei Tău t ul, a, pretin s tronn l 43 •
El a fost prins de Lăp11şneanu ş i decapitat.
Deci, nu în timplăto r f\C găHesc îwemne vo ievodale
în biserica din Bălincşti, cap ul de bour pe discm·ile de ceramică ş i crinul din orrnimentele flomle de pe morminte,
stilul arha ic al bisericii asemăuăto l' cu biflericile din Ră
d ăuţ i ş i Dolheşti, zidite toate cu acelaş i hntm.
Primul Tăutul care apa.re hi 1430 în documente e:te
un pi:ar ; un alt Tău t ul :tpare hi 1459 i<tn. 3 în :fa tu l domne ·c „i este, probabil, t~ttăl marelui logofăt . N umele ·iugula r, cariera lor ş i legătura. cu f!faLu l domne:c 8in t puternice argumente in sprijinul ace.· tei identifi căr i, care ne
obligă să acceptăm astfel ascendenţa logofătului.
în „O sam ă de cuvinte", Ion Nec ulce arată că regele
Ioan Albert (la pacea din 12 iulie 1499) ~tr fi dărui t logofătului 11 sate pe apa Ceremu şului 44 • Cele 11 sa.te au foRt
cedate de fapt lui Ştefan cel Mare ş i nmn..'ti cîteva din ele
oferite indirect logofătului ş i care :-au p ăstrat in stăpi
nirea mmaş ilor :ăi pin:Yt în secolul al XIX-iea 45 •
Ritmul de zidire a ctitoriilor lui Ştefan cel Mare stabileşte un aspect important în a rhi tectu ra medievală a
Moldovei ş i pune în lumin ă unele date necunoscute din
stră lu c ita epocă a marelui domnitor.
voi. I, 1959 p. 701 - H y pselanlcs, cf. Marcel Homancscu , ln „ Boabe d e
griu ", III, 1932, p . 227, nr . 6, und e se cilcază Mordlmann ca re a demon strat
că Bogdan Serai c pc locul celebr ei mănăstiri Sf. Ion Bolczălorul ln Petra incit es t e pr obab il că lo gofă tul a nm cnajat in vec hea aşezare a măn ăs tirii o
c l ăd ir e ş i o bisericu\:i r:i ma se ves ti gi u. C l ădi r ea bisericii de la Bogda n -Sera i
ex ist ă şi asliizi transformată ln lo c uinţ{1 (informa\ie de la Sorin U lea, care a
văzul-o de curlnd). Aceasta v in e să complclcze inform aţ iil e cc n e lipsea u
ln 1968.
H „Doc umen t e privind istor ia Ho m â ni ci, veac ul XV A. Moldova",
voi. II, doc. 124 , p. 131.
42 I. Bogdan, op . cil „ vo i. II, p . 342 - :351 ; 1\1. Costăch csc u , Doc um ente
mol <io1Jc n eşli de la Ştefan cel Mare, I aş i , 1933, p . 2 - 18, nota 3.
43 „D . l.R . 2 XV I", nr. 141, ac t 13 ap rili e 1560.
44 I. Nec ul ce, L elopi setul {clrii Mo ldovei , Bucureşti , 1955 (0 samă de
ciwi nle - VI); I. Cor fu s, !ncă un „cuvînl" de-al lui Nec ulce se do1Jedeşl e a nu
{1-rege nd ă ln „ Sludii " 3/17, 1964, 597.
45. D esce nde nţa pe o fili e r ă . în l egă tură cu salcie R?lstoacc şi Cîmpulung (di n donaţia rcge lu i
- ·mutul (pisar 1430)?; Tăutu l (1459)? •Mari a , +23 martie 1499; I on T ă utul d iac .in 1 4~4 .
vei l ogo[ăt 1475-15 11 • M ăgdă l ina ; Pătraşco Tăutul n. c. 1485; Ion T ă u tul , 1540 diac. 1 ~70
fcbr. 9 l ogofăt i Zaharia Tă utul , vistiernic = Anes ia fiica lui Vasian , nepoata Cîrstinei 160 1 ; Mihai
Tăutul - pircălab de Hotin 1623, log. - 1) Anghelina Vrîncean ul - 2) Tofana Gr . Udrea, medelnicer ; P citrăşcan T ău tul - sp~tar, 1646 ş i von~ic de Cimpu lu ng 1672 , 1!>78, 1688 = Alexandra
Lu pu Stroescul; Paraschiva 1 ău tu l 1745 = Grig o raş Pollog cpt. 1712; Safta Potlog= Lepăda
tul; Constantin Le pădatul 1765 (maz il. ritter von, ispravn ic de Cernăuţi\ testamen t 1809 = Ruxa.n da C. R oiban; Vasile Lepă datul , vornic de poartă n.v. 1779. 1832 , 1837; Ruxanda Lepădă t oa1 c ,
o .ante 1798 = 1817 Simio n Mi tcscu polcovnic; Ca ti nca .Mltescu == Ion V. Cornea 1853; Anca
Cornea, 1864.
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JEŢUL DOMNESC DE LA MĂNĂSTIREA NEGRU VODĂ DIN CÎMPULUNG
OCTAV IAN MĂRC UL ESC U

:rn ă 11 ăs1 .i re:-t Nogn1 Vo uă din Cîrnp11Jung Mmcc 1
dr rniilt:'L vremt> rn1 jeţ, domnesc 1 , necnno;;cut de
iRtori ci ~ i de s-pecialL, ti în :ll't a fe ud a l ă. Jeţ ul donme.·c
c·s lc melli.iona1; pentru i1rim:t <ht1ă de cătrr preotul loJ1
Hă u ţel-\Cll în monog l'afin, ornşului: „1n partea cealaltă (a
naosnlm:), ad'ică în eol,t nl de miazcfai-apns, lî11 gă monnînti1l
primul u·i ot'itnr, se of lă donă 11t1'0m e arhie1·e~~t·1: \s·i n strană
regală (s·11ul. n .), aceastci cl•1
>n '1.wnuX .fi···nrnos s c1,1, lptată în
lernn \~·i căpl't„.~ită înă11.1 1 tri1, cn po ta1; 1·oş1,1, " 2 . 1n l'e:tliinte
nu -i „o stmni:l. l'C'gală,'' de d:ttă l'Cce:n1 ă, ci un j eţ domnesc
vechi ş i dou~L je\,uri n.l'hiereşti. Je ţul cLomneHc He găse„ te
în naol-\ - în JXLr Lea <hea.ptă cum intti în b i seri că - 1:ezema,t de perei e, lîngă, pia,tm fonem 1·}i, :t voievodului :N icolac
Alexandn1 BnRm·ail>.
luăl ţat IJC lm pi edestal de lem n, cu clo11 ă trepte, ::lil'e
îoăl ţ i me<t tot<tl ă de 1,90 m ş i n.clincime<l de 0,75 m. De 1:t
bn,ză pină la. rczc'rnăto:trea b rn,ţelor e. ·1.e înalt de l,12 rn,
ia r l ă rg imea. dintre cele dou }i, n·z emătOl'i e de 0,65 m.
t.îlpii îna.l1;i, ce su ~ţ i n spătan1J j eţului , c:t ş i cei scm ţ.i
pe ca.r e se 1 ·eaz imă bniţ;elc, 1;înt Rci tlptaţi cu va1·ia.te motive
vegetale : garonfo, Jale le şi frunze dispu. e cu gu „1„ puţin
ie siie în a.fară, con.'tituind 0·1·:litioa,se entreln.cs si volute.
' Căptu ş i1 . înăuntru cu o pîn'ză ro şie decol or~tă, j eţul
„e 1-\p rijin ă jos pe t l'U pW'ile t mt.i te ale celor doi lei păzi
tori - simbolul forţei - ca.re ţ in capul su s şi labele din
faţă, în tinse pe pos1;ament. Priv irea, leilor este fioroasă, ,
ma,i reu ş i t fii nd cel din drea.pta . ].;eii reprezintă un motiv
ornn,ment;a.l, întîln it în tmd i ţi::li b izn,ntin ă, influen ţ;n.tri, de
arta orient:tl ă străveche 3 .
În ornamentarea . pătaru lui j eţului se găsesc iinceau-uri
de ga.ron.fe, la.lele ş i frunze stiJiz~tte, c::lire se înerucişea.z ă
ş i se împletesc, rea.lizînd un a.n sn.mbln graţ i os ş i original.
P e faţ;:t la.tera.lă a j eţului se di sting trei registre . Primul
prezint ă: cinci medalioane cnprim;e într-un dreptunghi
ş i sculptate în relief p lat ; medalionul centra.I în formă de
cerc înconjumt cu perle, este compu s din ITuti multe
ga.ro::life suprapuse. La. J'Îlldul lui meda lionul central este
înC::lidra.t de p atru medalioane circulare, dispu se dou ă în
partea su perioa,ră ş i celelalte dou ă în pa.rten, infel'ioară t oate leg.:tte prin cîte două verigi - r eprezentînd rozete,
garo:tfe stilizate ş i ghirlande d e frunze. Fiec:ue med:tlion
este sepamt prin rinceau -uri execu ta.te cu gu st, iar întregul regi ·tru este încadrat de un şir de p erle ş i un altul
de cn,neluri, despărţindu- l de registrul din mijloc. R egistrul
al doile:t este tot un dreptunghi ce înfă,ţ i şeaz ă motive
zoom01je, puţin ieş ite în afară : doi şerpi în .' pirală. Primul
este încolăci t în d reap ta, celălalt în ·tînga. F iecare ::lire
în gură cîte o l::lilea. Şarp ele d in dreap t~t ţine capul în su ,
ia,r cel din tînga priveşte în jos. Şerpii ·înt executaţi

Lct

c·x i H 1 ă

1 Mul!.umim p c accas l ă calc preo l11Jui Mircea D ragomi r de la m ăn ăstir ea
Ncgrn Vodă din Ci mpnlun g Muscel p entru amabil itate, !ntru cit ne-a î n gă 
dui t să foto gra fi em j e \:ul domnesc.
2 Preot Ioan Hţtuţ.escu, Cîmpulun.q .M uscel. Monografia istorică, T ipografia Gh. V l ădescu, Cî mpnlun g-Musce l, 19'1 3, p.126, v. Cap. III. Măn ăstirea
Negru Vodă, p. 71.
3 O. Tafrali , J e(uril e ş i amvonul bi se ricii Colia dii! Iaşi, !n „ Artă şi
Arheolo gic", Rev ista, An . I , fascico la I, 1\)27, „ Car tea Homâ n cască", B ucureşti, p. 12.

1. Je~ ~1l domnesc de l a
deta liu
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m ă n ăstir ea

Negru

Vodă

din Cî mpu\un g Musccl-

cu măiestrie. Acest registru este despărţit de cel de-al
treilea printr-un şir de p erle. Registrul al treilea, este ornat
în partea sup erioară cu un şir de alveole sub care este
reprezentat un motiv vegetal compu din rozete ş i frunz e
stilizate, unite printr-o gh irlandă de frunze.
Pc rczemătocuele j e~ului domne · este săp at un motiv
zoomorf, v izibil nu:nmi capul culcat cu glll'a deschi să .
Toate r egi::;trelc j eţului sînt ornate p e vert icală cu lalele
ş i ghirla.ndc de frunze stilizate. Jeţul nu are nici o inscripţie .
D acă ne î_ntrebăm că rni secol apar ~ine j eţul domnesc de
la Mănă til'ca Negru Vodă din Cîmpulnng Muscel ş i - l comparăm cu j eţurile din Moldovn, veacului al XVI- le~L , adi că. cu
j eţlll'ile de hL Probota4, Moldov i ~;L 5 , Voroneţ 6 şi Slatina 7 ,
aflate la Muzeul Iaş i , S<LU cu je\;ul lui Vasile Lupu elin
secolul a l XVII-lea de h bi::;erica Golin, din Iaş i 8 , c ît
ş i cu j eţul domnesc de la Muzeul de artă tLl R S. Român ia 9
sau cu j eţul de la, biserica StavropolcoR din Bucureşti 10,
constatăm că nu sea mănă cu nici unul. Totu ~ i ornamentele
vegetale, frunze, flori, rozete, g~L L'oafe ş i lalele, combillate
cu cele zoomorfe .·tiliza,te, lei ş i şe rpi , executaţ i în r elief
plat cu mult realism ş i s im ţ m'tistic, amintesc motive
decorative ale ·culptlll'ii în lemn din epoca lui Constantill
Brâncoveanu : uşile mănăst irii Arno ta din ·ecolul al
XVII-lea. reprezintă doi şerpi încolăciţi ţ inîncl în gură
cîte o lalea 11 , ca ş i u şa de lemn a bi 8eri cii de fa Cotroceni
de la începutul secolului al XVIII-lea 12 ; u ş ile biseri cii
Şubeşti din Cîmpulung Mu ·cel, aflate la Muzeul de la
Mogo şoa irL 13 , înfă (; i„ ea ză tot doi şerpi încolăc iţi, separaţi
printr-o j erbă de frunze tilizate, nelipsind laleaua ; porfalul bi. ·cricii Colţea din Bucureşt i 14 este sculp tn,t, pc
ambele păr\i i ale u ş ii, cu cîtc un şarpe, motiv întîJni t p c
j eţul din biserica mănă.· t irii U 1u·ezi de hL început ul veacului al XVIII-lea rn.
Toate aceste detalii .;i mai ales varietatea motivelor
01wLmentale stilizate îndreptăţesc concluzia că jc\;u1 domne. c de la Mănăstirea Negru Vodă din Cîmpulung Muscel
e ·te o op eră originală, deş i pare inspirată din modele
veneţiene , as imilate ş i interpretate după normele tradiţiei vechi româneşt i , de fa sfoş itul . ecolului al XV'II-lea
sau din prima decadă a ·ecolului al XVIII-lea . în această
p erioadă, în Ţara liomânea, „că, ·ub do1m1ia lui Constantin
Brâncoveanu, se crea e o adevărată şcoală, „bresle de
meşteş11,ga1·i , aclevăraţi art'iş ti, zitgravi, iconari, sculptori
în pfot1'ă şi în lemn, arg'inta1"i, etc" au dat naştere ."tilului
nou româ.ncsc în arhi tectură ş i sculp tură : stilul brâncoveue. c 16 . Se şt i e că „în epoca liti Oonstar~tin Brâncoveanit,
arhitectitra, scitlptitra . în piatră şi în lemn (si1,bl. n .) devin
mai bogate, inspirate · din modele veneţiene aduse de către
meşteri'i Oantacitzinilor, sînt asimilate şi interpretate clupă
normele tradiţiei vechi româneşt'i de către meşteri români
f 01·maţi în şcoala lwi Voclă Brâncoveanit şi crescuţi în
tehnica . _ oi·ientală der'ivată din arta bizant'ină . Epoca liti

2.

" 4 G . .Ha1Ş; B iseri cile .~i mă1Hlslirile moldoveneşli 1 din veacul a l XV 1-lca
(1 527 ....!. 1582); 1928, „Cu i fura n aţ i o n a l ă", Bucureşti, p . 397, 3 15, fi g. 373 ;
N . Iorga, L es Aris l\1in w rs en Row11anie, vo i. II, E dilion de I ' Imprimeri e
• de l'E titt, Bucarest, 1936, p. 10 - 11, fi g. 4.
G G. Balş, op. cil„ p . 308, fi g. 365; p. 300, fi g. 366; N. Ior ga, Les A ris
l\1illeurs, p. 10 - 11, fig. 3.
'
6 G. Balş , op . cil „ p . 312, fi g. 360; p. 313, fi g. 370; N. Ior ga, L es A ris . . . ,
p . 10-11 , fig. 5.
7 G. Ba l ş, op. cil., p . 312, fig . 376; N . Ior ga, op. cil. , p. 1,1, fig. 7.
8 O. Tafra li , J e(11J·il e ş i amvonul . . „ fig uril e de la p. 12 ş i 13.
9 Vas il e Dr ăguţ, A ria brdl!cov cl!ească, Editura Meridiane, Bucur eşt i ,
1971 , p. 32 + 120 fi guri.
io
. Ior ga, Les Aris ... , voi. II, fi g. 42.
11 Id c m, op . ci l , f ig. 21.
2
~ Idem, op. cil., fi g. 23
1 3 Idem, op. cil„ fi g. 24; V. Drăgu ţ - N. Săn d ul escu , op. cil., fi g. 82
14 Idem, op. cil„ vo i. II, f ig. 41 ; V. Drăg u ţ - N. Să ndul esc u , op. cil „
fig . 47.
l u Ide m, op. ci l., fig . 45.
16 N . G hika-Bn deş ti, Evo luţ ia arhileclurii în l\1unlellla ş i Ollellia,
voi . IV; Nou l slil româl!esc dii! veacu l a l XVI II-iea, rn 36, Tip. Dati na
Românească, Văl enii-de -Munte , p. 19 3, 142; V. Ddtguţ, op. cil „ p. 20;
„ . .. ală turi de domn, Ul! rol foarte imporlal!l Îl! palrol!(t /ul arlislic al ţării
revellilldll-i marelui spătar M iha il Ca nlacuzil!o (ca re) . .. era wi bun cu1iosccllor al ctrlelor, wi om cu 11ederi 1nalle ş i gen eroase. S ltuliile sa le în llalia
i-a u 1nlesll il c unoa ş t e rea wior mari ce1tlre de artă, unde va fi adincil el însuşi meş t eş ugul smlplurii în piat r ă ş i în le1111t . lnlors în /ară el a promovai
guslul pcnlrn decora/ia 1n fl orilă a pieirii . . . "

J e ţu l

domn esc de lu

m ă năs tir ea

Neg ru VoMt din Ci mpulun g Muscel

Constantin Br~ncoveanit realizează această 'unificare a
tendintelor diverse din secolul al XVIl-lea. Ea le armonizează intr-itn tot căriiia i-am dat numele de stil nou românesc" 17 •
În concluzie, j eţul domnesc de fa mănăst irea Negru
Vodă din Cîmpulung Muscel prin compoziţia de fantezie ,
prin va.rietatea elementelor decorative, dispuse cu imetrie ş i gust, prill măiestria execuţie i şi originalitate e ·te
o capodoperă a sculpturii brâncoveneş ti în lemn.
Probabil j eţul domnesc, op eră a meşterului anonim
romfrn, înze trat cu mult simţ art istic ~i fantezie ş i care
îndrăgo ·tit de opera a a dorit ă rămînă uni că, a, fost
o donaţ ie chiar a lui Consta.ntill Brâncoveanu ·au „a
unitia din boier'i'i brâncoveni" ts .
17 N. Gh ik a-B udcş ti, op. cil. , p. 120 ; Lo uis B rchier, L ' Ari J?owna in
Ancien , Le~ons profcssccs a la Facultc des Lc llr cs de Clcr111ont-Ferrand
(Janvi er- mars 1927, ln „Artă ş i Arheo logic", Anul I , Fasc. I , 1027; op . cil„
p. 2-11, 11: „Les arlisles qu' il a rassembles aulour de lai onl cree un verilable slyl e, di!rni i!re forme original e de l'arl roumain an ci en . . "
i s P r eot Ioa n H ă u\. escu, op. cil „ p . 1 30, unde !n pom elni cul bo ieril or
ca re a u făc ut donaţi i m ă n ăs lirii Negru Vodă , prccizcazrt : „Boierii B râncoveni au clona l o cctcle l 1tifă de argin l ş i au mai ajulal m clllc!slirea cu o oca şi
jumcllale de argint" .
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MONUMENTE COMEMORATIVE ALE RĂZBOIULUI DE INDEPENDENTĂ
'
(1877-1878).
IOANA CRISTACHE--PANAIT-------------

prin gurile tunmilor de la Calafat 3 • Pe acelaş i deal înalt,
de pe malul Dunării, un obelisc de piatră, vegheat de două
din tun m·ilc acelui moment istoric, pă trează, în m emoria
pămintului, începutul de bm1 auO'Ul'.
La 23 iulie, marele cvartir român .·e stabilcş Le la
Corabia . Localit{Lţ ile din dreptul oraşului (Măgura, Ghi0·h iu ş i Be.; liu) siut ocupate de brigada generalului Ipă
tescu . Ou aju torul pontoanelor, la 14 august, o p arte a
Diviziei a III-a trece Dun ă rea la Corabia. Momentul
va fi imorta lizat pe una din pinzelo lui Nico lae Grigo rescu. La comanda generalului .Alexandru Ccrn nit, la
20 august, r estul trupelor trec p · p}l,mîntul ţ ării vecino
pc podul a.;ezat, cu grabă ş i pricepern, l a Corabia (Sili ş 
t ioara), a ci-lirei imagine se păR treR,ză graţ ie pictorului
Carol Popp de Szathma ry („Intrarea armatelo1· române
·î n Bttlgar'ia" ). Şi astfel î ş i în„cric în cputurile epopeea
P levnei. în 1924, , culptorul I. Iorrlăchescu va modela,
pe o înălţ ime de piatră aşezată în centl'ul Oorab iei, UD
gmp stal um cu menirec:L de a, cinsLi orn,~ nl de acces spre
YiCtOL'i C.
Pămintul Bulgariei prLstrcazrL ne num}\,ra Lc lll'me ale
vitej iei românilor, dar nică ieri d e nu sînt 1Ltît de v ii ca
cele d e pe colinele ş i v}i,ile clin jmul Plcv11 ei 4 . .Aici, redutele ş i tran şeele, ~an ţurile ş i adrtpostmiJe <lin timpul
războiului, deş i bin e între~inutc, acoperite de iarb ă ş i
pre,·ăratc cu flori de cîmp, stărui e în imaginile t r e utului
iNoroi, ploaie rece de toamni-ii, zile îmo.,itc de sin ge (27 30 august 1877) ; îmbărbătări ~Lmuţit e pc buze de croi :
· „Tnainte", „Diipă mine băieţ?:'' , căci t rupul'ilc conducă
torilor, ale maiorului Gheorghe Şonţu, ale căpitanului
Valtor Mărăcineanu, cădeau .' l.răpuu ·e de gloanţ,e ş i
baionete. Stingîudu-se viaţa lor, ei lă. · au aprin ,· ă, în să ,

Sublima răsplată pent ru cei ce s-au jer tfit pentru
libertatea ţă l'ii o con ·tituie amintirea lor veşn ic v ie în
istoria n eamului, în conştiinţa generaţ iilor .
Slova a mii de documente, ver„urile nemuritoa re ale
poeţilor n eamului , Vasile .Alecsandri,
George Coşbuc,
tablourile luiNicobe Grigorescu, OarolPopp d e Sza thmary,
Sava Henpa, 0 .'Citr Obedeanu, ev ocă cu emoţie măreţia
faptelor, cu iz de legendi-li, săvîr.; ite d e români la 1877.
Prin p ăs Lrarea cu sfinţenie a locurilor udate cu sîngelc vitej ilor, prin cioplireit amintirii lor, în piatră ·au
bronz, generaţiile vi itoare le-au adu, un pios omagiu.
MonumcnLele aşezrLrilor romr1ne.;ti, f ie că reprezintă un
doroba n ţ sau un vultur, siot simbolul rcc'Uno ştinţei şi
al cinstirii tuturor eroilor independ e nţei ş i legămintul că
nu vo r fi uiLaţ i.
Ruperea rela1;iilor cu Poit rLa otomană, procl:unarea
Indep en<le.n ţci de r-;tat a României, nu a r fi devenit r ealităţi ixtorice fă rrL jcrt.fele el e Ringc. Duşmanii <le veacuri
nu ar fi luat în serios <lc clc:L ra, ţ iile, ei trebui~m să fie r-; iliţi
a le recunoa„tc. Ci nu la 9 m ai l 77, [iha il Kogă lni ceanu
su r-;ţ in ea : „ .. N '11 mn cea, ma'i ni'ică în doială şi fr ică de
a declara, 'În .faţci repreze nta n(ei naţional e că S'Întem o naţiiine
lib eră şi indep e nde ntă " 1, el .·e gindea la ră zboi, se 0·îndea
la , etca <l, rrLzbunarc a poporulni p entru umil in~a de v acuri. Ou multe luni în urmă , la 20 iulie 1876, în calitatea
•a de mini, tru ele externe, mrLl'Ltu·isea : „N e e te i inpos1'bil
să rămînem ind1jerenţ 1: Za strigăt'itl de diirere care pletwă
ele pe malttl clrept al Dwnărh" 2 .
în aripincl astfel <lorin ţa, generală ele luptrL a poporului,
poetul erou, I. N en iţescu, invoca :
„Sits ţam niect ! ia spcula 'În niînă
Şi spre răzb oi păşeşte
Ca s ingiiră să-ţ-i fii stăpînl'i
T e Zitptă viteje1'!te".
Ş i glasul războiului s-a fil,cut auzit, la 1U mai 1877 ,

:i

Pen tru d cs f ;1ş urnr ca eve nim entelor: „ Istori n nom ânil or" . vol. IV
1964, p . Gl'.3-G:i:r; Se. Sch elelti, J\devilrul istor ic asuwa Pl evnei

B ncur cş li ,

2. l\ lausolc ul. eroilor români de la

1. Mrnso lcul eroilor ele la P levna : D etaliu

1 „ Documente privind is toria Hom âni ci. Răz boiul p entru i nd ep end e nţ ă,
voi. II , B u c ur eş ti , Ed. Acn d . 1052, p. GG S.
2 Gh. Geo rgesc u - Buză u , Int roduc ere, la lucrarea lui Sl. Georgescu Sergelll, D in carnetul unui veter an, Bucureşti, E d. Mi litară, 1956, p . 12.

G riviţa

Hlll.
Impresi il e ş i latele despr e monumentele ş i locuril e el e pe teritoriul
R. P . B ul ga ria cc a mintesc vitejiil e rom ânilor au fost culese cu pril ejul
căl ăto ri e i ele docu mentar e din iuni e 1974.
la şi,

~
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dorinţ,a

victori ei,
de v i eţ, i :5 .

<loriută,

ce nmpl eft

şrni ţmil c

cn miile

aceeaşi
renunţă

aducere a.mintP prin cipale artere bucnrcf!tene
Ia, numele l or de îu ceput: Podul de P{Lmînt <l ev ine
Calea Plevnei, inir podul Cali ţc i Îf!i ia numele de Ca,lea
Rahovei, semnificaţia noilor dcnnmiri, libcrt.atea, av îndu- ~ i
răd ăc ini m ai adîn ci.
Din colo de reprezent:u'e~i, dorob anţului .·au a v ult11rului monumentele in<lependenţ ei pe pă;mîntul 1·omfu 1('iiC
îm brac:1 ş i alte reprczen t;'\,ri.
]~a, Ploieşti, un obelisc, 8tn\juit ln, colţUJ·i el e cîte un
ostaf!, e::;te în chinat eroilor de hL Gri viţ,n..
În zidul Oa ·ei Centrale n, Â t'matei din Buctu'eş ti sculptorul Oon„tantin Baraschi a i·caliza,t un lrnso.reJief , uge,: t.iv
cu bi°'Lt[tlia de l a Grivita..
Generalu] Afoxant11'.u Cernal., coma,nda11tul o.; Lilor româ,ne de acţ;iun e, a.re m1 frumos -In4nument fmu~rar în
cimitirul Bellu, i·eniliz~Lt ele scuJpt·orul Ion Gco1·g-escu,
acelJ.1in.ş i datorîndu-i-se ş i hustul din sl.nula. ŞtirlJIJi Vodi-..
In Oale~L 13 Septembrie se afl ă monumentul eroului
de la Ilahova, maiorul Ene Con stantin, opem :culptorului O,:car Spăthe.
în cimit irul mănă„tirii Samurcă,ReRti, comun a, Oion>gîrla,, mama eroului de la Griviţa a înilţat tm monument
funerar singurului ei fiu, e:'lpitanul Valter Măriieinennu.
Turnînd î.n bronz chipul sergentului Muşat (aHat în
parcul garn izoanei militare din Bîrlad), sculptorul O.
Dimitriu-Bîrlad a omagiat memoria, t utlU'or sergentilor
post-mortem C[Lzuţi în lupta, p entru independenţil. . '
SerfJ"nlul Cosma lor!JH (!' din regimentul 10 Putrn1,,
de sub comanda ma.iorului Şonţu, scăpat cu via.ţă de la
reduta sîngeroao'i'L a Griviţei, îşi caută lini ştea, , ca. rnon ah,
între zidurile mănăstirii Ciolanu (Buzău). în 1902, moare
la Bucuref!lii, fiind înmormînta,t b măn[Lstirea Cemica de
populaţi<'t Oapita,lei. Prin conscripţ i e publică, aceea„,i colect iv ita,te i-a, în chinat eroului un monmmmt Junernr, opera
din 1904 a sculptorului Filip Marin.
Într-o grădin ă din cartierul Cotrocen i (internecţ.ia ·tr[Lzilor A1m D;wila ş i Dr. Demofltene ) se a,flă, rnormîntul
doctorului Cmol Davila, vrednic ş i neobosit org:Lnizator
al ·pita,lelor <le campan ie de la Griviţ~L. Doctorul Carol
Davila era înzestrat cu o put.ere de dăruire a,tît de mal'C
încît reu şea, cu toată ja,lea ce pu te<L s-o na scă imagin ea,
sutelor de r;'\,n iţ; i ş i mutilaţi, să le redea, acestorn, vo ia
buuă „prfo gl1.tmele ;'l'i fa,p tele sale", dup:1, cum a, l ăsat
mărturie sergentul Ştefan Georgescu 7 •
Rccunoştinţ.a poporului nu-i uită pe înfăptui torii ş i
su sţ in ătorii independen ţei . CaseJc legate de viaţa lui
Mihail Ko!Jălnicllam1, cea <le hi, Ştiu bieni (judeţ,u l Botoşani), cn. ş i cea din Ia.şi (str. Mihail Kogălniceanu nr. 11),
se bucură de un deosebit respect, ca, monumente istorice.
O. A. Iloseui, înflăcăfitt su sţin ător a.I ind epen den ţei
de sta,t ~L Romf1,niei , a fost cel în faţ~t căruia, la, vestea, că
derii ~levnei, ,, i-a, revă r. · at entuziasmul popuhţ ia O~tpi
talei. In 1879 va, fi solul Rorn:î,niei la Roma p entru obţi
nerea, recunoaşterii independenţei de către guvernul italian. P c,·te 100 OOO de locuitori a,i Capitalei 1-au în soţit,
în 8 aprilie 1885, spre locul de veci de la Bellu. în 1902,
pia ţa ce-i poartă, numele a, fost împodobită cu un remarcabil monument r ealizat de sculptorul Wladisla,v H egel.
În zilele războiului, în casa, de la Mirceşti (jud eţul
Iaşi) Vasile Alecsandri a.ştepta cu înfrigurare veştile de
pe front.
Vitejia ostaşilor români, a, dorobanţilor, i-a in spirat
cîntecele de glorificare, pline de căldur[t şi duio ş i e. Pentru
„Odă ostaşilor român i", „Hora de la Griviţa", „Hora
de la Plevna", „Sergentul", dar mai ales pentru „Peneş
Curcanul", poporul a făcut <.lin casa ş i mausoleul bardului
de la poalele Ceah l ăului loc de pios omagiu.
Pe cîmpurile de luptă ale Bulgariei, zdrobind du ş rn ~L
nul de vea,curi, ostaş ii români au întărit cu sîngcle lor
declaraţia lui l\Uhail Kogălniceanu din Adunareni Deputaţilor de la 9 mai 1877 8 : „Sîntem independenţ'i, sîntmn o
naţiime de sine stătătoare" .

„Cădea, m oei frunzele de bri1,mă,
1 ur sîngele curgeti cu spi1,mă"
(George Coşbu c , „Coloana de a,ta,c").
D ~M· p e redutn, Griviţa m. 1 (Ab<'lnl Kerim t abia.),
oldatul Grigorn Jon a Lu căi a, liifipt drapelul izbînzii.
R eduta Griviţa nr. 2 (Baş ta,bia) este şi ea scump plătită
în zilele lni ,·cptembrie. Din la.rga vale dintre r edute
sîngcle ernilor ·-n, 8CllTS îri adîncul p:1rnînt.ului, i- a l[Ls::tt,
în schimb un nume „Vcilea PUngen:i" . În l\fau soleuJ
constn1it la Griviţa, de statul rnm ân, în 1902, osernintelc
adun ate tle pe linia de lup tă, de pe .· t~ e 16 km, ş i- n u primit
somnul me1·itat a.I istoriei.
În localitatea Pord im (Poradim), în casa. cu cerdac
a lui Vărba11 Iliev, a fo st găzdui t, în t impul r[Lzboiului,
cartierul general al a.nnatei române, de sub comanda lui
Carol I. în 1907 a fost a menajat, aici, Muzeul m·oilor
români, reorgan izat după o nou):'L tematică în 1975 . Busturile în bronz ale maiorului Glrnorghe Şonţu şi s m·g~ntuln i
Grigore Ion a Lucăi străjui esc intmrea casei.
Dup[L luptele sîngernase pe redutele de la Ra.h ova.,
încurajate cu preţ;ul vieţii de maiorul Gilll'e, cu ş i maiorul
Constantin Ene, la 9 noiembrie oraşul a fost eliberat,
acţiune de marc importanţă pen tru sffrş itul oforios al
războiului. O femeie, simbolizînd Victo1fa, domină astăzi
oraşul, de pe înălţimea unui monument de pial.ră, cu soclul
dispu .· în t repte.
Luptele oştilor române pentru cucerirea poziţiilor
turceşti de la nord-vestul Plevnei sînt încununate de izbînda din 28 noiembrie, asupra Redutei Mari, de pe înăl
ţ im ea de la Opanez (Opaarnţ; ). Sînt luaţi 7 OOO prizonieri ;
rănit, Osman Paşa îşi pleac<1 sabia în faţ,a colonelului
Grigore Cerchez. Osta.şul rornâ.n vesteşte', a,s1,fel, glol'ia.,
prin pana lui George Coşbuc :
„Şi-atl prins pe 'Î:mpăratitl lor
P e Osma,n neb'irwitul
Că-l 'Împuşcas e 'Într-i1,n pfoior
Şi aşa '1
:-a fo st ~fîrş,i tul ".
!ma.ginii autentice a bătăliei de la 28 noiembriC', adolescentul Nicolae Grigorescu îi va da veşnicia a,J'tei ~i
a istoriei într-unul din tablomile sale („Ata01,1,l de lîngâ
sat'ul Opaneţ" ). Sus pe deal, în 1930-1932, Societatea
română „Cultul eroilor" a ridi cat un monument al cărni
basorelief îl înfăţişează pe Carol I. Textul in scripţi ei,
întocmit de Nicolae Iorga., are următorul cuprin s : ,;Aici,
pitţina oa,ste a Romdniei, în amintirea, străbunei vUej-ii,
biruii-n avîntt1,l m:, pentrit onoare, pentr1,1, criwe pentru
libertate" .
Prin Griviţa şi Opaneţ, cheia de boltă a războiului
a fost cucerită. Plevna a capitulat în aceeaşi zi.
În 1907 a fo st înălţiat, la Plevna, Mausoleu] eroilor
ruşi, români şi bulgari, din aceăstă zonă d e luptă. Geamurile osuarului sînt luminate de culorile drapelelor acestor
ţări, iar în granitul monumentalului edificiu au fo st
săpate nume de eroi.
În parcul Muzeului Eliberării, inaugurat în acelaşi
a.n, se află monumentele în bronz ale generalului Mihail
Cristofor Cerchez şi căpitanului Valter l\fărăei.neanu.
Dar cu Plevna înfruntarea cu du şmanul nu s-a terminat. În satul Smîrdan, din vecinătatea Vidinului, se
păstrează, ce-i drept în paragină, redutele înroşite de
sînge românesc la, 12 ianuarie 1878. Dar numai cu acest
preţ , atul a fost eliberat, casă cu ca.să . „A.ta01,1,l de la
Smîrdan" va rămîne una dintre cele mai desăvîrş ite opere
ale marelui Grigorescu.
În a,ceeaşi zi, de 12 ianuari e, armata eliberatof.Lre îşi
face intmrea în fortifica.t ul Vidin. A dou a zi, ostaşii români,
de sub conducerea generalului Grigorie Cantili, îşi înscriu
numele în ir;tori a ciudatei cet~Lţ i de stîncă a Belogradcikului, eliberînd-o.
Turcii cer armi s tiţiu. San Stefano, 3 martie 1878.
Pe podul Mogoşoaiei, suprav i eţuitorii oştilor române
îşi fac in trarea în Bucureşti. În cin stea visului împlinit
bătrîn ul pod îşi ia un nume nou: „Calea "Victoriei" . Spre
6

St. Georgescu - Sergent, „ Din carnetul unui vctcrnn " , Bucur cş li ,
1.()56, p. 126-1:31.
1 Idem, p. 82
8 „D ocumente privind istorin Hom:.\niei" Războiul pe11lru imlep endenf ă, voi. II, p. 6G7.
6

E d.

Viteji ai neamului 1877-1 878, Bucureşti, Hl77.

Militară , B ucureşti

78

https://biblioteca-digitala.ro

SOCIET ĂŢl ŞI AŞEZĂMINTE PENTRU RIDICAREA OPERELOR
COMEMORATIVE DE RĂZBOI
Lt. col. dr. NICULAE NlCULAE

în decursul timpului, cei întorş i din bătă.Jie au cinstit
memoria camarazilor lor căzuţi în focul luptelor, prin ridicarea de monumente. Au existat chiar s ocietăţi, asociaţii
şi aşezăminte care au avut ca preocupare m ajor ă cultivar ea cultului eroilor prin ridicarea de opere comemorative
de război.
Încă în luna februarie 1871 a luat fiinţă Co1m:sia 11wnitmentelor naţionale 1, car e îşi va schimba denumirea în an ii
m·mători în : Com·isia de conservare a nwnumentelor naţfo
nale (1881) 2 ; Comisia monunientelor pitbUce (1892) 3 ;
Comis·ia nwnumentelor istorice (1913) 4 ; Comisia s1tperioară
a rnonitmentelor pttblice (1930) 5 •
Comisiile existente pîn~t în anul 1919 îş i propuneau să
vegheze la nealterarea ş i conservarea monumentelor naţionale, în care erau incluse : bisericile, mănăstirile, staţiuni l e ş i aşezările preistorice, imobilele „i obiectele vech i
car e prezentau un interes istoric sau artistic.
La 27februarie1930, prin decizia m inisterială nr. 30.544
a lu at fiinţă, aşa cum am arătat mai înainte, Comisia
superioară a monumentelor publice. Pentru prima dată
se fixează unui asemenea organ atribuţii de a aviza. „/ ... /
din punct de vedere estet·ic as1tpra proiectelor sait monitmentelor cornenwrative, statitilor, fînl'î,nilor 1<?·i or·icăror l1tcrări
de artă plast-ică ce se execută de către aittorităţile statulwi,
judeţelor, comitnelor, sait de instititţi-ile depinzînd de stat,
precirni ş·i cele ce se execittă de către particitlari sait comitete,
dacă att ·un caracter pi.tblic sait s'Înt de ·interes naţional" 6 •
Dar, aşa după cum se vede, nici această instituţie nu-şi
propunea să ridice opere comemorative de război.
Din documentele si literatura VI'emii rezultă că, pînă
la primul război mondial, monumentele prin care s-a eternizat memoria celor căzuţi pe cimpul de luptă au fost rodul
iniţiativei unor persoane particulare, sau al unor ?rganizaţii obşteşti locale constituite ad-hoc. În. cuv~tarea:
rostită cu prilejul dezvelirii monumentulm ma10rulm
Giurescu, în oraşul Cîmpulung Muscel, în anul 1898, generalul Al. Candiano-Popescu, eroul de la Griviţa din 1877,
spunea că cinste se cuvine „/ ... / inimilor generoase care,
văzînd că trec zecimi de ani de la războiul neatîrnării şi nu
se sfinţeşte prin nimic vădit memoria bravilor, s-au armat
cu o patrfot-ică stăruintă şi le-ait ridicat modeste monumente.

Aşa s-a f ăcitt de'ttnăzi în judeţele Prahova, Piatra ; aşa se face
acum în Mitscel" 7 •
După participarea României la primul război mondial,
nevoia educării maselor largi în spiritul eroismului, al dragostei faţă de glia strămo şească, impunea cu necesitate existenţa unei organizaţ ii la nivel naţional, specializată, care să
se îngrij ească de conservarea şi construirea de opere comemorative de război. În expunerea de motive prezentată de minist rul de războ i, generalul de corp de armată Artur Văito ianu,
care a însoţit proiectul de lege, se motiva astfel necesitatea
unei asemenea organizaţii: „ una d·intre cele mai însemnate
datori·i, ce ni le impune l'!:mpul actual este î1igr·ijirea mormintelor celor căzuţi în război, morminte atît de preţioase neamului nostr'M. ln multe localităM, iniţiativa privată a făcut
pa1n măreţi . Preoţi, învăţători, frimtaşii satelor, proprietari,
intelectuali, bogaţi şi săraci se adună, se consjătuiesc şi iau
hotărîrea pentru constritirea nwrmintelor sfinte. Considerînd
că această operă de recunoştinţă are itn înalt rol educativ
pentrii generaţia actuală şi cea viitoare şi pentru a veni
în ajutor in·iţiativei private, pentru a o completa, în fine
pentru a înfriimiiseţa aceste nwrminte ce se găsesc răspfodite
în teritoriitl Românie·i mari si a litmii întregi, am hotărîrea
de a înfiinţa / ... / Societdtea Mormintele eroilor căzuţi
în război" 8 •
Aşadar, prima organizaţie la nivel naţional, care îşi
propunea să cinstească memoria celor căzuţi în luptele
duse în anii 1916-1918, prin construirea de opere comemorative de război, a luat fiinţă la 12 septembrie 1919, în
baza legii asupra regimului mormintelor 1'li operelor comemorative de război, sancţionată prin Decretul nr. 4106,
sub denumirea de Societatea Mormintele eroilor căzuţi
în război 9•
în articolul 3 din Statutul societăţ-ii se arăta că scopul
ei era : „de a descoperi locul unde există mormintele celor
căzuţi pentru patrie ; de a adu ce acestor morminte îmbună
tătirile necesare ca : ziduri
împrejmuitoare, cruci, pietre
funerare, monu mente, maiizoleuri, împodobiri cu plantaţiuni de arbori vii, garduri, cruci, tro-iţe, capele etc. ; de
a îngriji ca zii6a comemorării eroilor să fie serbată cu mare
fast religios, şcolar, naţional şi militar" 10 • Societatea era
1

1 Candiano-Popescu, C1wîn l ă ri o s l ăş eş li , Bucureşti , 1901, p. 17, Cf. şi
p. 8-9; „Ro m âni a ero i că", nr. 2/1927; B iblioteca Muzeului militar central
(in continuar e sursa va fi citată cu sigla „B.M.M.C ." )- fond Cultul eroilor,
dosar nr. 431, p. 5, 92, 455.
s Monitorul oficial" nr. 123 din 19 septembrie 1919, p . 7042.
9 '1'bi clem, p. 7041
'
io Ibidem, p. 7042.

„ Mo nitorul oficial" a l .11omâniei, nr. 27, G/18 februarie 1871, p. 1'12.
2 ibidem , nr. 18!J, 24 noi embri e / 6 decembrie 1881, p. 6012 - 6013.
3 Ibidem , nr. 11 5 din 24 a ugust / G septembrie 1907, p. 4410.
4 „ Mo nilorul oficial", nr . 21, din 29 aprili e/ 11 mai 1!J13 p. 884-885.
5 Ibidem, parlea 1, nr. 92 din 5 marli e 1930, p. 1758.
a Ibidem.
1
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general .;i subdirector un aeneral ş i re peetiv un ofiţer
superior. în timp de campanie societatea trecea la dispoziţia Millisterului de Război.
Membrii soci tă.ţii . e subîmpărţ;ea u în patru categorii:
1. membrii fondatori, care <lepuneau la început şi pentru
totdeauna ·urna de 500 lei; 2. membrii donatori, care fă
ceau o donaţie de cel puţin 1000 lei; 3. membrii activi
primiţi pe parcul'S şi care plăLeau anual o cotizaţie de cel
puţin 24 lei; 4. membrii activi d
drept în care intrau
familiile celor căzuţi în război (pă,rinţi, soţii, copii) . Cotizaţia pentru aceştia era benevolă 13 •
Fondlll'ile societ~Lţ;ii se constituiau din s ubvenţii date
de stat, donaţii şi legate, cotizaţii, beneficii realizate din
erbări, spectacole teatrale şi cinematografice, conce.rte etc.
Pusă sub auspiciile staLulni şi avînd în or<Yanele de
conducere pers onalităţi marcante ale vieţii politice şi
miliLare româneşti, societatea a desfăşurat o intensă activiLate şi s-a dezvoltat neîncetat, reuşind 1:>ă înfăptuiască
opera de organizare şi înoTijirc a celor aproa.pe 400 OOO de
morminte de eroi răspînditc pe tot cuprinsul ţări i.
Pc măsura trecerii timpului ş i aacumulăriidccxpericnţă,
s-au adoptat noi legi menite să organizeze mai bine activitatea de cinstire a memoriei eroilor neamului.
J_,a 14 octombrie 1926 a luat fiinţă Asoc'iaţ-ia Onltul
Patrfoi, recunoscută ca per oană morală, de către T r·ibunal ul Ilfov, la 2 decembrie acelaş i an . .Asociaţia îşi propunea
ca scop să dezvolte pc toate căile spiritul patriot.ic „/ ... /
în toate strati6rile ne<irnuliii nostru/ . .. / m 4 , •• i „/ ... / de a
întreţine cît rnai aprinsă ş-i oii multă jiidecată flacăra. patrio:J. În :1rninlirc:1 ero il or - Comuna Ol'lal. jutl . Sibiu

1. i\Ionu rm:nlul eroilor rnililari - Jlucurcsli
2. :\Tnusol c1 1J eroilor - l\l:iră~c~ti , jud. Vr;ncea

persoană juridică,

avîn<l. urm~Ltoarele orga.n e de conducere:
un comitet central la Bucureşti, comitete regionale în
toate oraşele reşedinţă ale corpurilor de armată a le căror
preşedinţi erau comandanţii corpmilor de armată; comitete
judeţene şi comunale 11 •
in Comitetul central făceau
parte toţi miniştrii ţării, secretari şi directori generali din
Ministerul <le Război, profesori universitari. îri comitetele
regiona.le, judeţene şi comunale intrau notabilităţile locale,
civile şi militare 12 • Fiec~Lre comitet era independent şi
eligibil, avînd fonduri proprii. în timp <le pace societatea
era condusă de Comitetul central, avînd în frunte un preşedinte, care de regulă era patriarhul ţării, ia.r ca dil'e tor

tisnitiluii" 15 ; „să încurajeze 'in'iţiat'ivele partfoii7,are de a.
opere naţionale" 16 •
.Activitatea asociaţiei era condusă de un comitet
central de acţi une şi un comitet central <le dire ·tive, alese
pe şapte ani de adunăril e generale, avînd în frunLe un
preşedinte. în capita.l cle ele ju<leţ era cîte o secţie, iar în
comune filiale ale acestora 17 • în cadrul asociatiei erau
membriifondatori, membrii de onoare, membrii 'activi şi
membrii aderenţi. l\fcmbrii fondatori erau socotiţi cei care
'Înjăptwi

ia

H
16

11
12

Ibidem.
Jbidem , p. 7043 .

lU
17

Thidcm , p . i042.
asuprn Asocia\ici Cu ltul Patriei '', Bucureşli , l!l27, p 7.
Ibidem p. 8.
Jbidem , p. 10.
Ibidem , p . 9-10.
„Lămuriri
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cuveneau din timbrul de asistenţă s ocială; o cotă de 2 la
sută din totalul încasărilor asupr a impozit ului p e sp ectacole ; din scutirile de orice taxă „i impozite către tat,
judeţe ,i comune 2 5.
Tu. perioada 1919 - 1940, ca urmare a activităţii de ·fă
şm ate de s ocietăţile llform·infole ero ·ilor căz1.iţi în războ ·i ş i
Gult1tl ero?°lor şi de Asoc'iaţ·ia G1tltitl Patriei, toată suflarea
romrmească a vibrat cu emo ţ ie \ia îmbrăţişat, cu gîndul
sau cu fapta, opera măreaţă de in .·tir e a eroilor nea mului.
Aşa cum se apreciază în literat'ul'a istori ă a vrem ii, a fo st
epoca t uturor iniţi ativelor care ~.L u dep ăş it orice cadru de
organizaţii p ermanente, iar mijloacele materiale ce se
ofereau er au de-a dreptul impresionante. Întreaga naţiune

4. Monument ridicat ln memor ia celor
- jud. Constan\.a

căzup

5.

în 1916 - 1918 - Tech irnhlol

în

memori a eroil or prahoveni - U1·lat.i , jud. Pra ho va
Pe ş te:ma 1le Jos, jud. Go1·j

Ci. lVlonum enlul eroilor clin co muna

au fo st de la înfiinţarea asociaţi ei, în număr de 121, dintre
care : 41 generali şi ofiţeri . uperiori ş i inferiori, activi şi de
r ez ervă, între ei fiind cunoscuţii generali O. Dragu, G . .Jitianu, I. Manolescu, N. Petala; 18 profesori şi profesori
universitari, printre ei profesorii universita1·i D. Gusti,
O. Rădulescu-Motru, dr. Gh. Marinescu; 18 înalţi funcţio
nari de stat; 9 doctori umani şi veterinari; 14 avocaţi;
7 ziariş ti, între care O. Bacalbaşa; 4 ingineri; 2 artişti
plastici ; 2 industriaşi ; 1 arhitect ; 1 preot profesor univer sitar ; 2 judecători şi 2 proprietari 18 • Membrii de onoare erau
aleşi de Comitetul central şi recomandaţi adunărilor o-ener ale, din rîndUl'ile celor care „au făcut bine neamului românesc" 19 • Membrii activi erau socotiţi cei car e erau înscrişi în asociaţie şi se angajau să propage cultul patriei, iar
membrii aderenţi„ / ... / toţ1: buni·i români care îşi sp1m
dorinţa să facă parte d·in Asocfaţia 01tlt1tl Patrie·i" 20 •
Această asociaţie a funcţion a t paralel cu alte societăţi.
La 31 mai 1927, prin Decr etul nr. 1699, s-a promulgat
Legea as1ipra regirn16lWi morm·intelor de războ ·i d·i n Româwia 21 •
Odată cu această lege s-a schimbat şi denumirea soc·ietăţ·ii
M orrnintele eroilor căzuţ'i în război, în Socfotatea Oult'ltl
eroilor 22 • Scopul, organizarea, funcţionar ea şi administrarea s ocietăţ ii au rămas cele stabilite prin D ecr etul-Lege
nr. 4106 din 12 septembrie 1919, cu modificările aduse prin
înaltele Decr ete nr. 5833 din 1923 ~ i nr. 2691 din 1925 23 •
P entru cinstirea eroilor căzuţi în războiul din 1916 - 1918 ş i comemorarea glorioaselor acte de eroism naţional,
Legea din 31 mai 1927 prevedea construirea de „/ ... /
monumente ş •i plăc·i comemorative în toate localităţile din
ţară, stimul'înd1'-se în sp em:a l în acest scop iniţiativa partic1tla1·ă" 24 • Finanţarea s ocietăţ;ii ·e realiza prin : o subvenţie anuală de 6 milioane lei, cuantum la care se fixa
dreptul de participare al societăţii asupra încasărilor cei se
Ibidem , p. 31 - 35.
Ibidem , p. 9.
20 Ibidem.
21 „ B .M.M.C.", fond Cu!Lnl eroilor , dosar nr. 431 f.12. Cf. ş i
oficial", nr. 119 d in 2 iuni e 1927, p. 7518.
22 „Mo nitorul oficial", nr. 119, din 2iunie1927, p. 7518.
23 Ibidem.
24 Ibidem, p. 7517.
18
19

română

era angaj ată în cinstil ea ş i com emora.rea eroilor săi.
Documentele vremii ate st ă că fiecare co mtrn ă , fiecare
oraş şi fiecare jud eţ aveau prevă.zut în bugetul anual o

„ Monitorul

26

Ibidem, p . 7518.
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anumită sumă pentru lucrări destinate operelor comemorative de război. La aceste sume sa adăugau cele strînse din
vînzarea unor cărţ; i. Pe contracoperta cărţii lui G. Lungulescu intitulată Eroismitl românesc în 1:storia omenirii scria :

„se vinde în folosul strîngerii .fonditr'ilor necesare pentru
ridicarea monumentelor de eroi" 26 •
După aproape 13 an i de existenţă, societatea Oitltitl
ero-ilor se desfiinţează. Măsma lu ată de organele de stat se
baza pe faptul că „soc'ietatea Cultul eroilor era orgam:zată
pe bază de com'itete, organe de drept şi elective, cu larga part'icipare la vot a maselor populare" 27 • În expunerea de motive

la Legea asupra mormintelor şi operelor comemorative
da război din 27 iulie 1940 se aprecia că Societatea Cultul
eroilor „s-a dovedit cu totul defectuoasă şi chiar pericitloasă" 28 •

Prin legea citată mai sus, promulgată prin Decretul
nr. 2533 din 27iulie1940, a luat fiinţă Aşezămîntul naţional
regina Maria pentru cultitl eroilor 29 • Aşezămîntul îşi propunea ca scop îngrijirea mormintelor şi monumentelor
de război, precum şi comemorarea eroilor căzuţi în timpul
campaniilor.
Prin articolul 4 din Legea citată se stabilea, pentru pri·ma dată, că „sînt considerate ca opere comemorative de

fanteriei, Monumentul eroUor aerulu,i, Monument,ul armei
genii6h~i (Statu'ia Leu), Monumentul corpulu'i sanitar,
.llfonumentul cadrelor d'idact'ice ş. a., ca Ş'i mausoleele de la
MărăşeşU, Medgidia, Odorhe'i, Galaţ'i, Giitrgiit etc.

În expunerea de motive la Legea din 27 iulie 1940 se
aprecia în mod elogios contr ibuţia armatei şi a maselor
populare la construirea operelor comemorative de război:
„ca un pios omagiu adits camarazilor căziiţi, armata a fost
cea d'intî'i care a adibs tot prinos1.tl său de mitncă la înjăp
tu-irea înaltelor îndatoriri" 36 / ••• / „Nit ma'i puţ'l'.n însemnat
a fost ajutorul material de care s-a bucurat instititţ?'.a d'in
partea mar'ilor mase ale poporitlit'i, toţ'i căittînd a spr1:jini
această operă de recunoştinţă naf'ională Ş'i suprem interes
obştesc" 37 •

în acelaşi timp, prin grija Ministerului Apărării Naţio 
nale şi cu concursul întregii naţiuni române, au fost ridicate multe opere comemorative de 1· ăzboi în străinătate,
acolo unde au căzut în luptă militari româ,ni : Belgia,
Italia, Iugoslavia,

Franţa,

German'ia.

Multe din monumentele construite în perioada interbelică sînt simple, lipsite de rafinament artistic, dar, aşa
cum spune unul din scriitorii militari contemporani, „fie-

război : edifiC'iile, monumentele, plăoile comemorative, cît
Ş'i orfoe .fel de construcţ'iuni sau lucrări, naţionale sau stră'ine,
înfăptuite sau ce se vor în.f ăpi'tti pentru comemorarea eroilor
căzuţ'i în război, a 11.bnor fapte de eroism sait în legătură cit

glor1:jicarea eroismului românesc din toate timpurile"

Din cele peste 2 OOO de monumente ridicate în perioada
se detaşează, după părerea noastră, prin stilul
arhitectonic şi execuţia a1tistică : Monumentul eroilor in-

interbelică,

care din ele 'Întruchipează dăruirea celor care nit şi-au precupe,tit nici sîngele, nici viaţa" 38 pentru apărarea }lămîntului

30 •

st rămo şesc.

Toate mOI'mintele şi operele comemorative de război
erau considerate ca monumente publice şi ocrotite prin
lege 31. în acest sens, Lege~ din 27 iulie 1940 preciza că,

Măsura luată de conducerea superioară de partid şi de
stat, prin Decretul nr. 117 d'in 23 octombrie 1975, privitor
la mormintele şi operele comemorative de război 39 este menită
a înnoda firul unei tradiţii străbune cu puternice rezonanţe
în inimile neamului nostru şi a reaşeza pe noi baze metodologice şi ştiinţifice vasta activitate de educare a poporului
român în spiritul dragostei faţă de patrie, · cultivarea în
rîndurile generaţiilor tinere a respectului faţă de înaintaşi,
care au luptat şi s-au jertfit în luptă pentru apărarea independenţei, suveran ităţii ş i integrităţi i statului naţional
român.
Mesajul educativ al măsurilor stabilite rezultă cu pregnanţă atît din expunerea de motive, cît şi din cuprinsul
decretului. „ 0'1:nstirea memorim: celor care şi-aii jer(fit viaţa
în li6pta pentr1b libertatea Ş'i 1:ndependenţa patr'iei - se f1rată
în expunerea de motive-, precum 1'ii pentru apărarea citce-

„opera de îngrijire, înfrumuseţare Ş'i păstrare a mormintelor
operelor comemorative .de războ·~ are caracter perpetiwmn a2.
Aşezămînt'lbl naţfonal regina Maria pentn.t cultul eroilor

şi

era persoană juridică de drept public şi instituţie autonomă, condusă de un director general,
regulă un general activ, care lucra după directivele Consiliului Superior

·ac

de Îndrumare şi Control.
în afară de societăţ ile enumerate mai sus, care, prin
excelenţă, au fost conduse de generali şi ofiţeri superiori
şi au lucrat sub îndrumarea nemijlocită a Ministerului de
Război, şi respectiv a. Ministerului Apărării Naţionale, au
existat ş i alte oi·ganizaţii care şi-au adus contribuţia la
cinstirea memoriei eroilor naţiunii române. Între acestea
se numără : Astra, Tiner'i mea română, L'iga cu lturală, Oasele

revoluţionare ale oamenilor munC'ii, const1:tuie una d'in
tradiţiile scitmpe ale poporitliti român şi, totodată, un mijloc
important pentru edibcarea patriot;ică a maselor " 40 •
Ridicarea de opere comemorative de război şi evocarea
faptelor de vitejie ş i eroism ale înaintaşilor constituie laturi
esenţiale
ale activităţii educative desfăşurate la nivel

rfrilor

nationale, Ateneele popitlare, Societatea naţională de cruce
roŞie a României etc 33 • Societăţile, asociaţiile şi aşezămin

tele care au existat în România începînd din anul 1919
şi pină în 1948, cînd Aşezămîntitl naţional regina Maria
pentrit cultitl eroilor a fost desfiinţat, au ridicat multe
monumente, au întocmit şi sculptat un şir de troiţe şi
pietre funerare care au fost aşezate la căpătîiul vitejilor,
adesea fără nume, îngropaţi în morminte comune pe locurile
unde s-au dus luptele cele mai aprige. Oine trece de-a lungul
şi de-a latu l ţării noastre va vedea aproape în fiecare sat,
în fiecare comună ş i oraş, fiau chiar pe cîmp troiţe, statui,
obeliscuri, plăci' comemorative, pietre funerare, simple
îngrămădiri de bolov~mi mari de piatră - pe care au fost
încrustate numele celor morţi - , cruci albe -aşezate în
curtea unor biserici, în total peste 2 OOO de monumente 3 4,
ridicate în semn de cinstire a memoriei celor peste 800 OOO
de oameni 35 căzuţi pe_cîmpurile de onoare în anii 19161918, pentru înfăptuirea idealului unităţii noastre naţionale.

naţional.

În articolul 1 din decret se face precizarea ex-

presă că,

„îngrijirea, păstrarea 1'ii c'instirea mormintelor şi
operelor comemorative de război constituie o îndatorire de
onoare a titturor cetăţenilor Republim:i Socialiste România" 41 •

Pentru comemorarea pe plan naţional a celor cf!zuţi
eroic în timpul' războaielor ş i în luptele purtate pentru
libertatea şi indep endenţa poporului român, începînd din
197 5 ziua de 9 ma·i a fost
stat ş-i Zi1tx eroUor .

declarată

Z1:iia

independenţei

de

Comemorarea celor căzuţi pentru libertfttea şi indepatriei se va face şi cu prilejul altor sărbători
naţionale ale poporului româ.n 42 •
Aşadar
Decretul
nr. 117 din 23 octombrie 1975 realizează o îmbinare între
tradiţie şi actualitate, conferind activităţii educaţionale
noi atribute p e linia dezvoltării, în rîndurile maselor largi
populare, a dragostei faţă de patrie, faţă de trecutul glorios, faţă de prezentul ei socialist, în spiritul eroismului
pentru apărarea gliei străbune .
pendenţa

26 G . . Lungulescu, Eroismu l românesc ln lslor/a omenirii, Bucureşti,
1925, co ntracoperta.
21 Legea asupra mormintelor şi operelor comemora/lve de război din
27 iulie 1940, p. 5.
2s Jbidcm
20
Monitorul oficial" nr. 176, din 1august1940, p. 3929.
30 'ibidem, p . 3928.
'
n Cf. proiectele, legile şi deciziile ministeriale publi?atc ln „Mo nitornl
oficial ", nr. 27 /1871; 189 / 1881; 187 /1892; 115/1907; 21 /1913 ; 82/ 1919 ;
52/1930; 123 /1936; 176 /1940.
a2 „Monitoru l oficial", nr. 176 din 1august1940, p. 3928
33 , Pa tri e şi neam", Bucureşti, 1928, p. 58.
34 c'r. Florian Tucă, Jn memorlam, Editura militară, 1971, p . 8.
35 Cf. Căpitan S l ălinean u Al. Sever, Cu i/ura eroilor. Un panteon naţional
la Mărăşeşti, Ediţ.ia a II-a, f. a„ p .5.

au Legea as upra mormintelor şi operelor comemorative de război din
27 iulie 1940, p. 3.
37 lbidem.
38 F lori an Tucă, op. cil„ p. 8.
39 „Buletinul oficial a l Republicii Socialiste România", anul XI, nr. 111,
partea I, din 30 octombrie 1975, p. 1-4.
40 lbidem, p. 1.
41 lbidem.
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CASE BUCUREŞTENE DE LA SFÎRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
PETRE OPREA

Locuinfa <lin Calea Victoriei nr. 19.'.·, în st il neocla ic
fran cez, aşa cum a r enovat-o după cumpărar ea ei (1840)
de la lJaharnicul ManoJache Faca 1 principe a Cleopatra
Tru b eţkoi (n ăsc ută Ghica), mai păstrează, în interioar ele
etajului cîtcva vestigii decorative din pragul seco lului
al XX-lea.
Într-o cameră, care răspunde în salonul cel mare,
plafonul este decorat cu st ucMmă, excesiv colorată. De-a
lungul pernţilor, pe plafon, se găseşte o bordură alcătuită
din două litere îmbinate într-o monogramă (Z. N .), desigur
ini(;ialele numelui „i pronumelui proprietarului ca1e a comandat execuţia lucrării, i ~Ll' centrul este casetat, imitînd
grinzi de lemn.
În salonul cel mare, trei dc8sous-de-porte mai păstrează
în cartuşele respective, J?ictmi (ulei pe pînză maruflată)
i·eprezentînd copii după pastorale galante de l3oucher 2 •
Ele sînt realizate de un p ictor dotat, poate ele cel care a
executat cop iile după tablomilc aceluiaşi maestru francez,
aflate în cl ădirea din str. Nicolae Iorga nr. 2 3 •
1

l'J ol' ian Gco l' gcsc u, Pa ul Ccrn ovodcnnu , Alcxandl'll Ccb uc, J\!lon um enle

din Bucureş ti , g hici , Ed. Mcl'icli nnc HHi6, p . 58
2 P iclul'i lc slnt execulale 1nll'C 1895 - 1905, pn1ncl scama ele moda
dcco rn\i c i inlcl'i oarc din \ara nonsll'ă cal'c impusese ln nccsL răslimp scenele
cimpcncşli clin fl'i vola v i n\ă a ~l l'islocra\ici franceze a seco lului a l XVI I [-lca.
:i Pcll'C Opl'ca:
Pi cturi murale clin locuinţe ş i in slilu/ii bu c 1.1r eş l e n e
în prngul seco /11/ui al XX- i ea, în „ Rcv isla muzeelor şi monumcnlclol'" „Monumcnlc is lol'ice ş i el e nl'Lă" 111'. 1, 107G.

1 - 3 Piclu di
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d ecora tivă

din

locuin~n

de p c Calea V iclOl'ici ni'. 194

4 - 8 Fragmcnlc ele
Occidentului nr. 11 B.

pictură clccoralivă

de pc fa\.ada

c l ădirii

din str.

Criticul de artă icolae Petia~cu, admirator al piuiorului G. D. Mirca, im1n·es ionat puternic de compoziţia acestuia Vî1jul 1t Dor, a ţ; inut să aibă, dacă nu originalul cumpărat de olectionarnl Va ·ile
Imţun, cel pu1 in o opi a
tabloului . A tfel, în locuinţa sa din pia!a M. Eminc cu
(fostă Piaţa Romană) nr. 1, constrni lă după p Jamu ile lui
I. Mincu în 1907, a cerut încuviinţar a prietenului 1ir ea
să-i îngăduie unui elev al ·ău pe care îl va numi ·ă- i
execute o copie după luci a1 ea ad mim tă .
.A~a cum afirmă
. Petia şeu, în mononTafia dedicată
lui G. D. Mir a, pi torul Dimitrie Iih ăilescu a realizat
în 190 - 1909 o copie 4 la aceleaşi dimen ·iuni „aplicî11d-o
apoi pe plafonul casei . .. itnde planează şi astăz1: cu uprafaţa
de peste 24 m. p." 5 • .Actualmente, pictma, o copie fidelă,
de mai mulie ori re ta urată, e găse~ te pe plafonul aceluiaşi
salon şi a con tituit, într-o pe1 ioadă cînd originalul se

credea pierdut, (1916 - 1957), inO'urul document referi tor
la o r alizare care a stîrnit, la expunerea ei în 1 83 la Pari
.; i 18 5 la Bucureşti, un mare entuzia m, con acrîndu-1
pe autorul ei.
între 1905 şi 1915, unele case burgheze, realizate economico· de mode.;ti antreprenori şi, ca atare, lipsite ele
cxce iva ornamentaţie arhitecturală folosită la majoritatea construcţi ilor particulare din acea v1·eme, pentru a fi
totu ·i mai arătoa::;e, ·înt pictate la exterior după o desuetă
mo·M~ italiană, ai cărei meşteri, aflaţi la Bucme.;ti, o introduc „i o practică drept o noutate .
.Această decoraţie, plasată întotdeauna de-a lungul pereWor dintre fereastră şi acoperiş, putea fi, pentru comanditar ii mai puţin pretenţioşi sau cu mai puţină dare de mînă,
o simpl ă friză-bandou 6 , alcătui tă din rinceaux-uri combinate cu elemente decorative greceşti , realizate din şablon,
fie zugrăvite (culori de apă ), fie în ulei. Pentru ceil alţi,
i·inceau --urile erau întrerupte din loc în loc de medalioane
şi cartuşe, unde erau înfăţişate, după indicaţiile proprietarilor sau fantez ia executanţilor , per onaje ş i s ene mitologi e.
Rareori, cînd sînt realizate cu mult gust decorativ, ele
r eu şesc să contribuie substanţial la înfrumuseţarea faţa
delor de clăd iri creîndu-le un aspect atrăgător, sărbătoresc,
chiar maiestuos.
Printre puţinele decoraţii de acest gen, deşi aflată într-o stare avan ată de deteriorare, merită a fi menţionată
cea care împodobeşte cJăclirca <lin ·1r. Occiclcntului nr. 11 n.
Decoraţia este con epută „i realizată, aşa cum aflăm dintr-o
in scripţie, de arhitectu l C. Cora, desigur italian, în anul
1910, cum se specifică într-un cartu„ . .Arhitectulfoloseşte,
eclectic, elemente decorative greceşti şi din Renaştere, în
adrnl cărm a se află cartuşe avînd pictate per ·onaje
(.Apollo, Mercm) „i , cene mitologice în ·pirit renascentist.

« Copia a fo st corec t ată de însuşi au toru l originalului ( .
„Icoane de lumin ă", Bucurcşli, 1972, p . 85).
6 N. Petraşcu, G. D. Mirea, Bucureşti, 1943.

a Unele cnse din aceeaşi perioadă au o friză realizatii dintr-un cadr u
ele lemn cu panouri de sliclă, av1nd piclat ace l aş i moliv floral , foarte
pu t ci nic colora l , care vara, !n special, 1nvcselcştc nrnlt auslc rila tea faţa
delor.

Petraşcu ,
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PROBLEME ACTUALE ALE CONSERVĂRII SI REST AURĂRII CENTRELOR
'
SI ORASELOR ISTORICE
'

'

- - -- - - - - - - - - - - CLAUDIA CLEJA - - - - - - - - - - - - - - -

- recomandarea privind săpăturile arheologice (New
Delhi, 1956);
- recomandarea privind apărarea frumuseţilor naturale (Paris, 1962);
- documentul cuprinzh1d princi piile şi criteriil e ~·tiin
ţ ifice, tehnice şi jmidice aplicabile în domeniul protecţ; ici
bunurilor cultmaJe şi •itmiJor (Paris, 1969).
Oons'iliitl Eitropei a avut cinci întîlniri pe aceste teme
între 1965 - 1968, urmate de ·impozioane pe sectoare ş i
de Congresul de la Am1:1terdam în 197 5 . Timp de 10 ani,
Con iliul interna~ ional al monumentelor ş i siturilor.

Problematica comple ·ă a conserv ării ş i introducerii în
circuitul public a ansamblm·ilor arhitectonice de valoare
istorică şi a centrelor vechi ale oraşelor constituie în ultimii
ani o problemă de mare actualitate în sistematizarea oraşelor din întreaga lume.
Dezvoltarea de multe ori haotică şi necontrolată a
numeroaselor aşeză ri urbane, pe p lan mondial, îndeosebi
în secolul no ·tru, degradarea ş i în ultimul timp ch ia1·
părăsirea treptată a zonelor centrale ale unor oraşe, datorită condiţiilor din ce în ce mai dificile de viaţ;ă, intere ul
prioritar pentru tot ce este „modern" în dauna tradiţiona
lului, rezultat al unei greş ite interpretări a potenţialului
istoric, au dus la distrugerea specificului şi la depersonalizarea unor oraşe cu o bogată tradi ţ;ic i storică.
chimbarea înfăţi~·ării oraşelor prin construcţ; ii no i,
uneori greoaie şi monotone, în care omul se simte de cele
mai multe ori stră in, c ircu l aţi a intensă care elimin ă
pietonul şi aduce cu sine poluarea sonori"b, precum ş i
ucvoia unor permanenţ; e de ordin ps ihologic şi i::;tor iccultmal a u făcut necesară restuclierea vechilor cent,rc
istorice în sensul revitalizării ş i reîncachării acestora în
circuitul funcţional şi v~bloric al oraşului contemporan .
Concepţia rnstaurării întregului complex mbanistic în
care este integrat monumentul este un salt caM ativ realizat în mbani::;tica ultimilor ani.
„Restaurarea nit numai a irnwi rnonurnent valoros, ciim
s-a jăcut în general, ci Ş'i a zone'i încondurătoare, nu trebuie
bazată nwniai p e mot'ive socio-econornice, do ciirnentcire sa,n
jololor'istice, C'i trebiiie considerată ca restabilind o continU'itate între arlâtect·ura de 'ier'i Ş'i cea de ast ăz'i, o sint eză dialect'ică a progresiilit'i şi continu'1:tăţii" 1 •
.Astăzi restamarea arhitcctonid'L este de fapt o opcraţ;ie cultmală şi socială în accla.,i t imp, iar conceptul de
monument s-a transformat în acela de „bun cult ur al"
incluzînd ş i mediul ambiental.
.Această nouă definiţie este cu1)1·insă şi în Cm'ta internaţională a conser vări i şi rcstamării monumentelor cl ~bborată
la cel de-al doilea Congres inLcrnaţional a l arhitc ţilor ş i
restamatorilor de la Veneţia din anul 1964, cînd s-aL1
rediscutat şi principiile fundamentale ale conservăr ii ş i
r estaurării monumentelor 2 •
Resta marea şi valorificarea unui oraş sau carLier vechi,
constituind o operaţie cu caracter cultural ş i social de o
importanţă uria,şă pentru trecutul, prezentul şi viitoru l
omenirii, au făcut ca numeroase organ iza (;ii internaţionale
să intervi nă în ace t domeniu . Astfel, O. N. U. a organizat
două reuniuni importante la SLockholm în 1972 şi la
Vancouver în 1976, iar UNESCO a iniţiat o scrie de programe soldate cu intervenţii directe, convenţi i şi legis laţi i
precum sînt :

Pasaj ul

1 Grass i Li liana, Pa ssa lo e presenl e He/la conse n1azi o11e dei centri slorici ,
tn ,, Vita c pcnsiero", Mi lano , nr. 5, sept. - oct. 1075, p. G0 - 75.
2

Carla inl cnwziona l e sulla conse r ua ; i one cd ii r csla11.ro dei mol!umel!l o,

ln „Vita c pcnsicro", JV[iJano, ni'. 5, scpt.-oct. 1975, p. 10 - 22.
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scăr il or

cli n Sibiu . C:onlraforluri cu arc uri butan te.

!CO.MOS a ţ inut diferite întruniri şt iinţifice şi a publicat
studii de specialitate pc acea · tă temă 3 .
Crearea unui cad ru 1nban, în care omul zilelor noastre
. ă se r egă ·easc~ la scai a şi armon iile sale, a fost şi concluzia
la care au ajuns experţii înt1uni ţi la cel de-al 32-lca Congres
Mondial ~tl Fedcra(;iei Internaţ-fonalc de Urbani. m r;i Sistematiz~ti e d la Viena, precum ş i la primul Congre internat.ion al, pe tema. 01 a:;elor vechi, de Ja Giaz şi îndeosebi
în cadrul anului 197 !) decla1 at ca an al patrimoniului a1hitecLm a,1 em opean :;i caic a avu.t ca lozincă : „ Trecutii.liti,
un V'i'ilor ! ".
arnpan ia lan ·a Lă de Consiliul Europei sub genericul
„Amtl eitrop ean al patr'imori'iitliti arhitectural" (AEPA)
a avut C}L scopuii:
- trezirea intere1;ului pentru conservarea ş i valorificarea monumentelor ş i complexelor edilitare de interes
i.· toric i;;i a1t istic;
- :alv~trea ~i pă ·Lrarea caiacterului propriu al or a~elor
.;I micil or a~eză1 i antice;
- aR igm ar a unei noi funcţ;ii pentru monumcnLcle de
ieri în .·oei tatca de astăzi 4 •
De asemenea la Congresul internaţional de studii de la
Amste1 dam, ţinut în acest cop în septembrie 1975, s-au
d ezbătut Ul mi:'ttoarcle t eme :
- COD erv~trea patrimoniului arhitectural în contextu l
planificr1ii Ul·bane ;
- rci:;po11Jabiliiaiea organelor publice locale ş i pa1ticiparea ccUi,ţ; eni lor ;
- p1obJeme sociale inclu se de conservare;
- aspecte juridice :;i administrative;
- mijloace financ ia,1e, tehnice ş i practice ne esare
con se1vării ~ i r 8taură1 ii.
Dun ~tn andys, prel:lcdiniele A o ciaţiei „Europa
nost1a" ::;i al 'om itetului organizatoric al on°Tc::mlui, a
s u sţinut că , ;mi se pocite admite ideea că progresiil material
Picro Grnzzi ln, Un passa lo per ii nostro a1Jenire, !n „ Vila e pcnsicro " ,
nr . 5, s pl.-o c l. l\J75, p. 7 - l\l.
4 Gian i\ lberlo Dcll 'i\c q11a Assic11ra111i un {11/11ro al nostro passalo, 111
„V ila ' pcnsi c ro ", J\l il ano, 8. 11r. 5, scpL.-ocl. 1\)75, p. 3 - G.
3

~lilnno ,

Turnul croitoril or ş i Turn ul cu ceas se privesc pesle
1115:rnlc d e-a lun g ul zidu lui cclălii.

acope ri ş urile

case lor

sig hi şo ren c

va comporta în mod necesar cUstritgerea treciitiilwi şi că treva p1.ilea f i salvat Ş'i inclits în preze nt" 5 •
în urma acc8tor discuţ. ii , uumcrna8c ţ;ări au }trloptaL
I egis laţ, ii core::; punzătoarc ~i au iniţiaL ample acţ, iuni
penL1u co1rncrvarea vech ilor ~cut.re i8t.ori<'c în vederea
revitalizării a ·eRtora at.ît. din punct de vedere ~trhitectuial
plastic, cîL :;i funcţional-economic. Astfel, în Frnnţa, de
exemplu , după rezultatele obţinute prin „remodelarea"
vechiului cartier Le .lVIa1ais din Paris, au fost prevăzute o
s uită de „sectoare operaţionale" în diforitc ont~c, cc urmează a fi conser vate ~i redaLe v ieţi i contempora,ne. În
Ano·Jia, se duce o vigtuoasă campani ' de reintegrare a
vechilor cen Lre istorice în dezvolLarea urbană contempontnă, în unele cartiere ale Londrei, în zonele centrale sau
RLrăz i carncteristice din ora:;c ca BaLb, York,
hichester.
în R. F. Germania au fost lu ate o .·eric de măsu1·i p cnl-ru
conservar >a ş i valorificarea zonelor cen t1ale ş i au nor zone
Hpecifice clin ora,şe de veche trad i ţie cum sînt, de exemplu,
Trier, Xanten, Alsfeld Rothemburg I:\· a.
Unele operaţii sînt în cur , în baza unor planmi aprobate de un comitet nat;ional.
În Italia, pe lîngă. unele ini ţiat. i vc lo ~t i c, reţine
atenţia planul de si tcmatizarc a oraş ului
apoli , carc
prevede lu CI ări de amploare, lll'mărind conservai a şi reamenajarea zonei centrale.
Este interesant de constatat că şi în S.U.A., lrnde trndiţiile arh itectmal-urbanistice nu depă~esc în medic 150200 de ani, se constată o preocupare sporită pentrn conservarc~L ::;i înviorarea unor cartiere vechi, îndeos bi în oraşele
de pe coa8La de Nord a tlanticu lui (Boston, Balt imorc,
Ph il~tdclphia) sau în cele din sud ul ţ;ăr ii (New Ol'lean s,
Baton, Rouge).
citl1.tl

0

Ibid em
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în ţările socialiste, acţiunea de conservare şi restaurare a vechilor centre istorice ale oraselor este studiată si
realizată în baza unor planuri de per~pectivă, care mmă'.
resc consecvent o viziune armonioasă a relaţiei vechi-nou.
Restauratorii polonezi, făcînd parte dintr-o instituţie
specializată cu sediul la Torun, au întreprins lucrări de
restaurare Ja Varşovia, Gdansk, Szeczin şi part i cipă la restaurarea vechilor clădiri ale oraşului Quedlinbmg din regiunea Harz (R.D.G.) 6 •
Reconstrucţ; ia şi restaurarea acestor centre în R. S.
Cehoslovacă (Praga), R. P. Ungară (Budapesta, Pecs,
Sopron etc.), R. P. Bulgaria (Sofia, Plovdiv), R. D. Germană (Berlin, Dresda, Leipzig, etc.), U.R.S.S . (Moscova,
Leningrad, Kiev, Taşkent, Samarkand etc .), R. S. F. Iugoslavia (Belgrad, Split, Dubrovnik), pentru a nu mai
vorbi de cele din ţara noastră (Bucmeşti, Iaşi, Bnişov,
Sibiu, Sighişoara etc .) sînt un exemplu al politicii statelor
socialiste de abo1 dare a problemei reintegrării zonelor vechi
de valoare arhitectmal-lll'banistică.
Modernizarea oraşelor nu poate fi realizată fără armonizarea centrnlui istoric şi a monumentelor cu noile
cons trucţ; ii .
În proce. ul de reconi:itruire a oraşelor vechi ai parc :irericolul distrugerii 11au pierderii personalităţ;ii ornşului datorită tendinţei de a, pă ·Lra doar unele monumente de arhitectmă. De aceea prezintă importanţă reconstruirea străzilor
comerciale, care creează, legături structurale prin care se
păstrează medi.ul arhitectural-spaţial al întregului oraş.
Pă.·trarea monumentelor de arh i tectură necesită., în
primul rînd, restaurarea monumentului respectiv (ca
volum iniţial, ca aspect exterior), în al doilea rînd, punerea
lui în valoare, prin amenajarea medinlui înconjurător şi,
în al treilea rînd, restaurarea, reconstruirea sau modernizarea interiorului acestuia.
În multe ţări, reconstruirea vechilor centre istorice şi
reîncadrarea lor în arhitectura modernă a oraşului au fost
considerate ca o acţ;iune socia l-politică, avînd drept scop
reampla ·area şi folosiI·ea raţională a întregului fond
material al oraşului re ·pectiv.
În unele ţări, socialiste îndeosebi, monumentele sînt
inventariate şi con iderate P.a trimoniu naţional, conform
unei legislaţii aflate în vigoare, unele dintre oraşele istorice
fiind declarate oraşe-muzee, iar în altele existînd deja
numeroa ·e rezervaţii istorice şi arhitectonice.
În Bulgaria, de pildă 25 de oraşe au fost declarate

tar al 1.'ransilvaniei". Sighişoara a fost declarat acum
ani, de către Comisia monumentelor istorice, oraş
muze1t.
Teritoriul său a fost leagănul unor civilizaţii care s-au
succedat pc valea Tîrnavei Mari, pe unde dintotdeauna a
trecut unul din marile drummi ale Transilvaniei şi s-au
adăpostit, rînd pe rînd, creatorii culturii Wietenberg,
dacii şi soldaţii romani din Legiwn?:te XIII Gem'ina şi
Cohors I Ubiorion .
Se pare că prima aşezare fortificată R-a înjghebat în
secolul al XII-lea pe dealul Cetăţii, care domină oraşul
cu cele două platouri ale sale, unde s-au desfăşurat mai
cîţ; iva

.""I

oraş-mnzeii, 7 •

în n. F. Germania există de asemenea oraşe-muze1,1,
în care zonele centrale sau cartierele vechiului oraş au
fost reconstituite şi alcătuiesc ansambluri complexe cu
specific. Se poate vorbi chiar despre ilustrarea istoriei
oraşului prin clădirile sale, cum este de pildă în cazul
Triemlui, Regensburgului .;i Ilolcnburgului. E ·te intere1:>ant de amintit în sensul acesta exemplul Rcgensburgului,
oraş vechi din partea 1:>ud-estică a R. F. Geimania socotit
muzeu al evului metlin prin pifa;tarea intactă a centrului
vechi cu întreg ansamblul străduţelor, clădirilor şi piaţe
telor sale. Nefiind bombardat în timpul celui de-al doilea
război mondial, oraşul şi-a păstrat, aproape în întregime,
atmosfera medievală, ceea ce a dat mult de lucru edililor,
confruntaţi cu problemele modernizării oraşului. S-a găsit
o soluţie ideală pentru construiI·ea unui centru urban
modern în apropierea oraşului vechi, şi prin acoperirea
gării şi a instalaţiilor de linie ferată cu un acoperiş plat
pe care se ridică magazine universale, edificii publice
i;;i complexe administrative. În acelaşi timp, centru! vechi
suferă o restanrare totală, lncrare de mari proporţii pentru
conservarea „într-ii,n mii,zeii," a acestor edificii şi racordarea lor la viaţa contemporană.
în ceea ce prive:;;te ţara noastră, vom începe exemplificarea cu oraşul despre care un scriitor german, de la începutul veacului trecut, spunea că este „un cidevărat mărgări-

Tîrgovlşttl.

clin curlca

domnească existentă

ln limpul lui Mircea cel

Turnul Chindiei
(1:386 - 1458).

Bălrln

toate evenimentele din istoria oraşului. O analiză a terenului şi a vestigiilor păstrate face posibilă ipoteza că vechea
cetate avea un plan patrulater neregulat, urmînd în linii
mari conturul platoului de sus. Colţurile erau întărite cu
tlll'mll'i al căror amplasament ar corespunde astăzi cu
Tmnul Frînghierilor la nord-vest; cu cas~L capelanului la
nord-est, cu clădiI·ea liceului la, sud-est şi cu capela cimitirului evanghelic. Din vechea incintă Re păstrează zidul
situat între Tm nul Frînghierilor şi ca a capelanului.
S1)re sfîrşitul secolului al XIV-lea întregul deal era
fortificat cu zichui puternice de 10 m înălţime şi 930 m
lungime, şi păzit de 14 turnmi; s-au păstrat 9 care poartă
numele breslelor ce le-au ridicat : tmnul măcelarilor, turnul
cizmarilor, al dogarilor, al croitorilor, al cositorarilor.
Dintre turnmile cetăţii care definesc astăzi oraşul,
oglindind dorinţa de apărare şi efortul de afirmare a cetă-

6 Quedlinlmrg l!O f'i reslaura l , \n „Dic \~1 cll " , Hamburg, nr. 130, 7 iunie
1'.)75, p. 15.
1 Stancheva Magda lina, Jlislorical aml cu/111ral flerilage, în „The Times",
London, nr. 3'.)5'.)5, din 7 ian uaric 1'.)76, p. I .
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ţii, este Tumul cu Ceas, construit în secolul al X IV-lea şi
devenit a tăz i nu numai păstrMor al vestigiilor mat eriale
şi culturale în muzeul pe car e îl adăp o steşte, dar şi un
adevăr at simbol al ora,şului .
La ad:TLpostul t u1·mu·ilor cetăţii s-au ridicat numer oase
monumente car e fac po · ib ilă r econstit uirea destul de exactă a t r ecutului i t oric ş i art i t ic al cetăţii.

Dintre centrele mai importante, care au monumente
de m ar e importanţă istorică ş i complexe arhitectonice resta1uate, amint im Sibiul, Br aşovul, zona Cmţii Vechi din
Bucmeşt i ş i Suceava, unde t r ecu tul se îmbină, de asemenea,
fo arte armonios cu prezent ul.
În Sibiu, a cărui cetate a cuno ·cut sub r ap ort construct iv toate fazele de evoluţie , începînd cu stilul romanic ş i
cont inuînd cu got icul, Renaşter ea, barocul şi rococo-ul,
se poate urmări istoria or aşului prin monumentele ş i edificiile p ăstrate, car e pr ezintă urme car acteristice ale acestor
stilui·i, în numeroase cazuri conservate în în t r egime, iar
alteori numai sporadic.
„Oraşul de Sus" cuprinde cele mai numeroase monumente, dispuse in cele trei cetăţi succesive ale Sibiului, precum ş i în centrul de as tăzi modernizat corespunzînd cerinţel or de sist ematizar e ale or aşului. De la biserica Evanghelică , în stil got ic, construită în două etap e în cursul
sec. XIV - X V, p e m·mele unei bazilici romanice, ·pre
„Or aşul de Jos", prin Pasa;jul Scărilor, cel m ai car acteristic
colţ medieval, se ajunge la vechea
primărie a or aşului
construi tă în stil gotic p e la sfîr şitul secolului al X V-lea ;
Clă diri m edievale în act u ala Pi aţă 6 Mar t ie : casa breslei
măcelarilor, r estaurată în 1787, Turnul Sfatului, numit aşa
dup ă clădir ea car e odinioară a fo st sediul Sfatului ora, ului; „Casele cM p icioare" denumite astfel de cătr e localnici din cauza frumoaselor ar cade car e le împodobesc, din
latm a estică a pieţei.
„Oraşul de jos" p ăs tr ează de asem enea cu dărnicie urme
car e întrege. c imaginea Sibiului m edieval, prin strădu ţele
îngust e cu casele cu front îngust, tmnul pielarilor şi t m nul
pulb er ărie i,r eminiscen ţe din a :patr a inc in tă de ziduri din
'ocolul al XV-lea ş i prin denumirea străzilor de odinio ară .
Braşovul fiind fo arte cunoscut nu vom insista asupr a
cl ă dirilor, nici a, bastioanelor sale ridicate p ent ru ap ărarea
or aşului (se mai p ăstrează bastionul T esăt orilor şi cel al
P ompierilor) unele dintre ele m ai poartă ş i acum mmele
b ătăliilor în car e şi -au dat viaţa meşteşugarii ap ărîndu- ş i
oraşul (Bastionul Fier arilor, Tmnul Negru şi Tmnul Alb) .
Biserica Neagră este monumen tul cu cel m ai vechi stil gotic
german din România, a cărui constru cţi e a durat un secol ,
în cepînd din anul 1385 ; Casa Sfatului, cl ă dită în anul
1420, adăpos t eş te Muzeul de istorie al or aşului.
Monumentele r est aurat e ale Br aşovului, m·mele cetăţii
vechi se încadrează în noul clocotit or, în puternicul centru
industrial, evitîndu-se distonanţele şi p ăstrîndu -se atmosfer a sp ecifi că de veche aşezare istorică .
Nu am ales întîmplător acest e exemple de or a~e i::;toricc
car e s-au integrat cerinţ; elor actuale de modernizar e şi car e
a.u reu şit să - ş i păstreze p ersonalitat ea ş i trăsă tmile evoluţ;iei istorice, prin încadrar ea monumentelor vechi în mediul ambian t . Modul cum s-a r ezolvat această pr oblemă şi
p r eocup ările continui în acest sens fac ca ţar a noastr ă să se
înscrie în efortul general al s oluţionării acestei problem e din
urbanistica c ont emporană .

La t ura s u el - vcs li că a Do rnului d in Tri c r s l ă n \ ă l11ri ele Libr rn u cnkirch c,
cca ma i vech e b i se ri că go ti că ele inJlu c n! ă fr a n ceză cl in li. F. Gcrm1t11i11 .

Cîteva dintr e aceste monumente descifr ează importn,nte
m ome nte istorice cu car e a fost confru ntată cet atea :
invazii, calamită1;i, dezvoltar e economică mai accent uată
în anume peI'ioade, etape de r ezidire şi de r econstrucţie
şi mai ap oi r e,·tam ar ea m onument ului. Dintr e acestea men1;ion ăm , făr ă a intr a în amănunte, Bi. ·crica Mănă stirii,
construi tă în a tloua; jumătate a secolului al XIII-lea
în stil gotic t impmiu, numer oasele· casc şi edificii datînd
din ecolul al XVIII-lea, r efăcu te ş i transformate în mma
marelui incendiu din 1 67 6 car e încbnjm ă, aproap e ca un
brîu, Piaţa Petăfi, o dinioar ă p ia ţ;a princip ală a or aşului.
Cea mai fru moasă casă car e şi -a păstr at aproape nealter ată înfăţ; işarea originară e te desio'UI' „Casa cu cerb ",
o con."trucţie speciHc{LRenaşterii tr ans ilvănene .
Cel mai valoros monument însă , car e pr ezin tă problematica cea mai complexă rămîne fără îndo ială Biserica
din Deal , t ip b iserică-cetate (1345 - 1525 ).
. Î n „ Oraşul de jos" p e străzile din apropier ea Dealului,
nenumăr ate case vechi sînt zugr ăvite în culori vii, aş~t cum
er a obiceiul în evul mediu. P e str ăzile învecinate se înş ir ă
blocmile noi de pc trada Anton Pann ş i Andrei Mm·eşanu,
care înviorează atmosfera vechiului oraş. P r ezentul a copleşit trncut ul prin pr ez enţa unui or aş nou, car e, ca o centm·ă,
încon jură lJe cel vechi, pr in cl ădirile moderne şi industria
nouă , născută di11tr -o b ogată tr adi1;ie meşteşu gărească .

R J!;SUME
L ' a ul cu r a borde le problem e complexe de la co11 sc rnnli on el de l'i11lcgrnlio11
da n s le circuit publi c cles en scm/Jlcs d'arcl!il eclure de va leur hi sloriqu e el des
ccnlres a ncicn s des 11ill es, cn relation <lireclc a vec l'ampleur louJours accrue
des con slrncliom d'immcu bles d'lwbila lion , d'cdi[i ces socio- edilil ai res el de
bâlimenls induslri els, dan s le conl exle de l'a m enagem en.l suslemalique des agglom eralion s urba lncs . Cc probtem e de ilaul e a cl1 w lil c enlraî n e le devoi r de
rcexamin er les anci cn s cenlres lri sloriqu es, a fin d'e n ref'a ire des struclures
vivanles, integrees dan s le co 11rnnl [on cli onn el <ie la vil/e conlem pornin c.
So ulignanl quc la reslaurnlion p roprem en.l dil e reprcswlc en m iJ m e lcmps,
auJourd'l11.1i. un. e op eralion soci ale el cul/urell e, l'aul eur p asse en revu e w ic
seri e d'acles r!man anl de congres el de reunion s scienli[iques organi ses ccs dcmiers
lem ps par l'O.N. U„ l' UNESCO el aulres organi sm es . Ces aclcs recomma ndenl
de slimuler l' inlr!rCl de l a populali oll poLLr la con sernali on el la mise en va leur
des m ollumenls el des en sembl es <l' imporlance ili slorique el arli slique;
de sauvegar<ler le caraclere propre des vill es el aulres elablissem enls anliqLLes;
d'ass urer aLL x mollwn enls <l'lri er des f'on clion s 1101well es dan s l a soci clr! d'auj ourd' lm i; d' cw oir c il v1w les asp ecls soc icw x, Juricliqu es, admin islra lif's,
[inan.ciers el lechniq11es susc il cs par la conse rvali on el la resta ura /i on clLL
pa iri m oin e arcilileclura l dan s le conl exlc de l' urba11.i sm e m odem e.
Di/'[erenls pa us, preci se l' auleur, onl a<lople des Legislali ons dan s le sen s
i ndi que el Olll m is ell ocu vre cl'ampl es acli oll s Cil vue ele la con.scl'IJ alion des
Cl llcien s cenlres ili sloriqu es el de leur renf'lou em enl so us le ra pporl fon clionnel
el economiqu e, par exemple la Re publique Federnle d'A llcmagn e ci Tr eves
el R ali sbonn e; la Romnani e ci S ighi şo arn , S ibiu el Brn şo v ; ele.
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PROFIL :

ŞTEF AN BALŞ

VASILE DRĂGUŢ

.Am în faţă o listă de monumente r e ·taurate într-o viaţă
de OM. O listă car e începe în anul 1930 şi se continu ă,
ff~ră întreruperi, pîn ă în anul 1977. .Aşadar, p atruzeci şi şapte de ani dăruiţi muncii de restaurare, pat ru zeci
şi şr pte de ani care scriu viaţa unui OM exemplar : arhitectul Ştefan Balş.
De fapt anul 1977 nu este un an de bilanţ decît p e lista
p e care o am în faţă; în realitate arhitectul Ştefan Balş
continuă să
lucreze cu aceeaş i entuziasmantă persever enţă ca şi odinioar{L, aducînd în mijlocul tinerilor săi colegi
modelul unei , tăruito ar e şi devotate p asiuni, învăluindu-şi
sever a exigenţă profes ională sub mantia unui zîmbet
senin.
Dacă rîndurile de faţă nu se vor un bilanţ de activitate,
ele doresc totuşi să contureze moment ul sărbător esc prilejuit de împlinirea a 75 de a.n i de viaţă, ani pe car e arhitectul Ştefan B alş îi po artă cu u şurinţă şi o nedisimulată
uimire : oare cînd s-au adunat~
Născut la 27 octombrie 1902, în oraşul Bucureşti,
arhitectul Ştefan Balş face p arte dintr-o veche familie de
cărturari p e care ultimele generaţii au ilu str at-o prin
d1·agostea p entru monumentele istorice ale ţării noastre.
Unchiul său, inginer Gheorghe Balş, a desfăş ur at o rodnică
activitate în cadrul Comisiunii Monumentelor I storice,
fiind totodată autorul celei mai cuprinzăto are ş i temeinice
monografii a arhitecturii medievale moldoveneşti. Un alt
reprezentant al familiei, arhitectul Ion Balş a lucrat de
asemenea ca r estaurator, cu o p articulară atenţie pentru
problemele conserv ă rii picturilor murale.
După absolvirea claselor liceale, la Liceul „Gheorghe
Lazăr", a fo st admis la Şcoala de arhitectur ă din Bucur e~ti,
devotîndu-se de timpuriu studiilor privind monumentele
istorice. Pentru specializarea în domeniul restaurării a
plecat în Italia, fiind în anii 1928 - 1929 bmsieml .Academiei Române de la Roma , într-o vreme în care acest pres tigios lăcaş de cultur ă mai găzdui a p e arhi tecţii Emanoil
Cost escu şi Richard Bordenache.
Încă din timpul anilor de studiu la Roma, Ştefan Balş
a început să desfăşoare o lab orio asă activitate de cer cetător al arhitecturii medievale în ideea că un r estaurator
de monumente t rebuie s ă fie neapărat un sp ecialist avizat
în istoria artei de a construi ş i de a decora, tocmai pentru a
şti, în confruntarea cu problemele practice, să aleagă cea
mai bună s oluţ;ie, în spirit ul obiectivului în lucm ş i în
consens cu cadrul epocii de referinţă .
Întors în ţară, în anul 1930 ~1 fo st :tnga jat ca ~Lrhitect
în cadrul Comisiunii Monumentelor I storice, ins tituţ; ie
care pe atunci polariz:t principalele acţiuni de cercetare a
patrimoniului de arhitectură ş i art ă veche românească,
sub exigenta veghe a lui Nicolae Iorga,. Debutînd ca r estaurator cu biserica Sf. Elefterie Vechi din Bucureşti (1930)
arhitectul Ştefan Balş s-a impu s curînd ca un mare talent
al domeniului, concludentă fiind r estaurarea bi sericii Creţu
lescu, monument la care recupemTea calit ăţilor artistice
originale s-a soldat cu r ezultate excepţionale 1 .
În deceniile ce au urmat, numărul proiectelor de r estaurare realizate de către arh itectul Ştefan Balş a crescut
necontenit, multe fiind lucrările de importanţă deo sebită .
Din lunga serie de monumente ş i ansambluri monumentale restaurate se cuvin a fi cu precădere citate : biserica fostei mănăst iri Snagov - refacerea turlelor (1943 1947); m ana tire:t Neamţ (1960-1965), mănăs tirea Brebu
(1960-196-3), cetatea
Cilnic (1961-1963), mănăst irea
Moldoviţa (1966 - 1970), cetatea Neamt (1963 - 1970),
mănăstirea Hurez (1960 - 1975), biserica' din Războieni-

Neamţ (1973 - 1975) 2 • La toate aceste monumente intervenţia rest auratorului a făcut posibilă recuperarea formelor
originale, punînd în evidenţă fie frumuseţea maiestuoasă a

unor ansambluri (Brebu, Hurez), fie zestrea de semnificaţii a unor însemne istorice (Război en i).
Nimic ostentativ, nimic retoric în soluţiile adopta te ;
r estauratorul s-a restras cu discreţie în umbra monumentului, înţelegînd că rolul său este să r edescoper e şi sa conserve
valorile ce i . -au încredinţ;at , nu s ă le forţeze expres ia
„coafîndu-le" după gustul epocii noastre, în numele unei
false originalită ţi.
De o înaltă ex igenţă profesională, arhitectul Ştefan
Balş a fost şi este mereu preocupat să transmită ex igenţa
sa colaboratorilor mai t ineri, imprimînd atelierului său
caracterul unei a devărate şcoli în cadniJ căreia ideea de
di sciplină s-a asociat cu nece ·itatea dragostei de muncă şi a
r espectului pentru monument . în acelaşi t imp el a stimulat
perma,nent pasiunea pentru cer cetarea istorica a monumentelor, în convingerea ca un restaumtor t r ebuie . ă-şi
depăşească formaţia de arhitect printr-o sistematica aprofundare a istoriei.
Consecvent acestui principiu, arhitectul Ştefan Balş f1
publicat în cursul impre iommtei sale cariere un număr
important de studii de specialitate, unele din ele cu autent i că valoare de referinţă, precum monografiile consacrate
mănăstiTilor Neamţ şi Moldovi ţa 3 •
Neîndoielnic că o personalitate

atît de generos dăruit ă
cum este aceea a, arhitectului Ştefan B al ş nu poâte fi
cuprins ă între cadrele strîmte ale cîtorv:t rînduri. S-ar
cuveni sa fie evocat aici farmecul p ersonal al acestui
înţelept Nestor al re staur ăr ii monumentelo1: romţmeşti,
s-ar cuveni să fie amintit spiritul , ău sportiv-„fafr -play"-ul
sau - sensul mereu tineresc ·al comportamentului, dina mismul antrenant ş i , mai presu s de toate, acel inegalabil
zîmbet care exprim ă , fără echivoc, căldum sa su fletească .
Ştefan Balş nu este doar un nume de OM. Pentru restau rarea monumentelor din ţam noastră el repre?.:intă o întreagă epocă . Cinstindu-l aşa cum se cuvine, să ne bucurăm
de privilegiul că l-am cunoscut ş i .:ă-i u1 ăm mulţi n.ni buni
~i rodnici, cu acelea şi vigoare ş i pro11peţime ca, ş i pînă acum .
2 Lis t. a co mpletă a mon umen telor la ca.re S·<HI efec tuat l ucră ri de restaurare pe ba za pro iectelor
arhitectului Şte fan Balş este urmf'ltoarea : biserica St. E lcftcri e Vechi - B u c ure ş ti (1930). bi serica
din N 1troaia - Dîmh ov i ţa (1930 - 1934 ), b iseri ca Crr. ţul esc 11 di n Bu cur eş ti (19:H - 1939), biserica cli n Bo r zeş ti (1934, 1943), biseri ca Scaun e din Bu cureş ti (19:J4, 1937, 1947 ), b iseri ca Sf.
Spiridon Vechi d in B u c ur eşt i (193 4, 1937) , biser ica scl1itului Clocociov· Oll (19:J4) , bi ,cri ca Precista
din B acă u (1935 - 1936), biserica de lemn d in Mai orcş ti - Mur eş s t rămutat ă la Sin aia (1935) , palatu l episcopal cl in Hu ş i (1936) , turnul-cl o pot n iţe i de la Caş i n -Bacă u (1936 - 1937) , b iser ica Sf. Sava
d in l aşi (1936 - 19:39) , biseri ca m:'\năslirii Bîrnovn. (1937) , bi seric a Cuvioasa Parn!-:chi va d in Rcman
(1936 - 1937), biserica m ă năstirii Coşula - B o to şani (1938) , m ausoleul de la Buft ea (1937 - 1938) ,
biser ica Sf. Io n din Piatra Nea mţ (1937 - 1938), biserica din Vad - So m e ş (1938) , b i,crica fos tei
măn ăst iri Dobrovăţ (1938), biserica fos tei mănăstiri Snagov (1943 - 1947) , biserica Galia - laşi
(1943 - 1944) . b iserica din Burclujeni - Suceava (19 43 - 194 4), biserica Sf. Dumitru d in Suceava
(1943), biseri ca Antim clin Bucure şti (1943 - 1946) , mănăst i r e a Că l dăruiani (1947, 1 ~€0, Je67 ),
ansamblu l mă n ăs t iri i N eamţ (1930- 193 4, 1960 - 1965). mănăs tire a Ccrni ca (1959 - 19€0), bi,crica
ş i paracl isul patriarhiei d in Bucure şti (1960 - 1962) , ansamblul m ă năs t irii Brecu (J f€0- 1963) .
schitul Balamuci - Ilfov (1960- 1962) , ansamblul mfoăs tirii Hurez (1960 - 1975). cetatea Clinic
(196 1- 1963), turnul de p o art ă ş i biseri ca fostei miirnlstir i Radu Vo d ă din Bucur eş ti (1962 - 1964 ,
1970 - 1974 ), cula Duca ele la Măldăreş ti (1962 - 1965), ansamblul Băr:!ţia clin Cîmpulung- Musccl
(1963 - 1965). cetatea N eamţ (196:3 - 1970) , biserica Sf. Gheorghe cl in P ite şti (1964 - 1968), biseri ca
fostu lui schit Brăde t - Arge ş (1964 - 1966) , ansamblul mănă s tirii M o l cloviţ. a (1966 - 1970) , 'n• ·
samblul m ă n ăstirii Risca (1968 - 1975), cazarma Babi lon şi sala Uniri i d in Alba Juli a (1967 - 1968),
catedrala ortodoxă din Alba Julia (1967 - 19 71 ), cated ra la romano-catoli <• din Alba Iulia (1967 1975), biser ica Arh anghelul Mihai l di n Război en i - N ea mţ (1973 - 1975 ), biseri ca Sf. Gheorgh e din
Bucureşti (1974 - în curs.).
3
Bibliografia lui Ş te fan Bal ş cuprin de urmă toarel e lu c r ă ri : Sa nt Attgelo al monte Raparo, în
„ E phcmcris Daco· Romanica" , Roma , 1929 ; O bisar·icdfortificalt1 din la1i;,i, în „Înch in a re lui Iorga" ,
Bucureşti , 1931 ; Biser-ica Sf. Eleft erie d·iti BHc1t.r'C{;t·i , în „Buletinu l Comisiunii Monumentelor Isto·
ri ce" , 1934, nr. 3; Biserica d·itt Vad , jttd, Someş , în „ BCMT", nr. 2, 1943; Ca.sa d·in Leortlcn·i, j u.d
1lf,ov, în .' , BCM I ••, nr. 2. 1945 ; Locuinţe noi ·tu 1'.tf edgidia , în, ,Arhitectura'', nr. 6 - 7, 1952 ; Vechi Io·
Clttnţe d·m Gorj, în „ Stud ii ş i ce rce tă ri de istoria artei" , nr. 1, 1954 ; R estaurarea pcilafoJu.·i P otlogi,
în. ,Arhitectura'', nr. 2, 1955 ; S curtd ·istor·ie a artelor plast-icc î n R, P. R. , vol. l, glosaru l term en ilor
de speciali tate; Mtlndstirea Neamţ (în colaborare cu Corina N icolescu), Bucureş ti, 1958 ; Mdn tTstfrta
.A1oldov iţa (în colaborare cu Corin a Nicolescu). Bucureş ti , 1958; R estaura.rea. mdtu1stir·i.-i Nt:a.111/, î11
„Mitropolia Moldove i ş i a Sucevei" - „M MS", n r. 3 - 4, 1962; N o·i descoperiri la. m rTtt.ăslirca l·htrez
c1t. prilejttl lttcrtT.rilor de resta1trare, î n „Stud ii ş i lu crăr i de restaurare - Direc ţi a .Monmnentclor
I stori ce'', 1963; Restaurarea tmT.n(TstirU Neamţ în „S tu d ii - D. M. "I ." , 1964 ; R estaura.rea. mrlmlst.irU
G1traMotrul1t-i, î n „Studii - D.M.I.", 1964 ; Mdnclsti.rca Humor. Bu cllreşt i, 1964 ; Mtln. fls t.-irea ·cc1i ,
Bucu reşt i , 1966; B·iserica tnăttdsUri i Pufoa, în „ M. M. S.", 1966; B·iserica c(;i scop-iei Argeşului ,
„M. M. S.", 1967; Ceta tea Cîlnic, în „Studii - D. M. I." , 1967 ; Potlogi'. , Bu c ureş ti , 1968; R esta·
rarea Bdrăţici din Ctm/nt.lmig, în „Studii - D .M.I. 11 , Restaura.rea cetăţii Neamţ, în ,, B.M.J. 11 , nr. 2,
1 9~ 1 ; Lucrdrile de restaurare la biserica d·in Brddet - Argeş , în „B.M.l.", nr. 2, 1970, ; Observa.ţii
noi as11,pra b·iser·icU tndtidsUrii Neamţ , î n „ B. M . T. 11 nr. 2 , 197 1 ; CUeva da.te tf.O'i des pre mdndstfrca
Moldov iţa, în „B. l\f. I. " , nr. 3 , 197 1 ; Un tip n.eobiş miit de pr·i<lvor i n, arhitectu.ra veche diu MmitcHia
(în colaborare Ctl R. Mă n ciu lescu) , î n „B . M. I.", nr. 3 1971, i Resta1tra.rea bisericii Creţu/eseu, în
, ,B.M.I.", nr. 3, 1972; R cstaura·rea bisericii R adu V odrl, în „Revfsta mu zee lor ş i m om11n ent e·
lo r - Monume nte istori ce şi de a rt ă ", nr. 1, 1975 ; Restaurarea biseriâ i d·f o R tlzboieni - j1ul .
Neam,t , în „Revista muzeelor şi monu mentelor" - „ Monumente istorice ş i de artă " ur. 2.• 1975.

1 Despre istoricul res taurării acestui monument a se vedea Ştefan Balş Resla111area bisericii
Creţulesc•, tn „ Buletinul monumentelor istorice.''· 1972, n r . 3, p. 18-22.
'
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CU PRIVIRE LA CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ZONA HIDROCENTRALEI „PORŢILE DE FIER" II
ELISABETA

ANCUŢA .... RUŞINARU

Importa,nţa i8torică deoRebită a descoperirilor arheolo0foe ale Drobetei - una din în.·emnatele localităţi ale
Olteniei romane - , care au readus la viaţă vestigii din
comuna primitivă pînă în evul mediu romfi.nesc, a, atrn f\
atenţia unor i8torici de pre8tigiu ca.re -au aplecat cu interes
asupra, desci1'1ării documentelor de piatră şi lut, a datării,
periodizării şi recomtituirii, conservării şi consolidării ruinelor şi altor obiective arheologice antice, dedicîndu-lc
preţioaf\e Rtudii şi def\crie1 i in publicaţii de Rpecialitatc,
lucrări de sinteză ştiinţifică.
Do hi. prirnn. campanie ştiinţifică de 1;ăpături arheologice
din 1!?31, cu c~ue ocazie prof. Gr. Florescu determină
Rtratigrafic şi elu cide::iză incinta, drumurile, pretoriul
primei epoci a, caRLrului, la, cea, organizată de către
Al. B:lrc:lcilă, care cerceLînd mai mulţi ani ruinele romane
le pune în valoare muzoiRt.i.că (luîml astfel primele măsmi
de conHervaro ş i consolida10 a lor), şi pînă a tăzi, antica
aşezare fli fo1-;t sub observaţia, 1-;pecialiştilor , o vastă campanie de sărături do făşmîndu-se aici, în anii noştri, înccpînd cu anii 1957, cînd tot prof. Gr. Florescu, în cola,borarc cu Muzcu l „Porţile de Fier" a reluat cercetările
arheologice. SL1ăvechea aşezare geto-dacă şi romană,
rnrnl dintre puternicele bastioane ale rom::inităţ,ii orientale .;i romano-bizantine, îşi dezvăluie cu generozitate
mereu alte elemente de civilizaţ,ie care vorbesc de modul
de viaţă şi de 1-;piritualitatea st1 ămoşilor noşt.ri, de sinteza
etno-culGurnJă, daco -romană, atestînd în această parte
nord-dunăreană
a, României continuitatea popornlui
rom~i.n pc vechea temelie traco-geto-dacă.
Nu mai puţin importantă, a,tît pentru istoria poporului
no.·Lru cît şi pentru cunoa.;terea începuturilor şi genernlizării metalurgiei fierului, esie descoperirea cuptoarelor
de redus minereul de fier, în aceeaşi zonă a Mehedinţilor.
Între a1iii 1958 şi 1977, în zona, comune.i Cireşu din
podişul Mehedinţ; ilor au fost identificate şi cercetate de
către arheologii C. S. Nicolăescu-Plopşor, Lucian Roşu
şi Expeclalus Bujor .;i mai apoi de către J~ucian Roşu,
mai multe cuptoare de redus minereul de fier, geto-dacice,
din 8ecolele V - IV î. e. n., primele şi cele mai vechi dovezi
a.le ace tui meşteşug, ce coboară, cu mulL în timp, cunoaşterea nmiRt.ră def;pl'C civilizaţia geto-dacică.
în Muzeul „Porţile de Fier" stau rînduite cu gr iJ ă,
după criterii ştiinţifice şi metode moderne de expunere

1. Castrul roman Uinovn . Aspect clin timpul

săpălu rilor ,

muzeo-tehnică, comorile Lăinuite de milenii, dar smulse
trecutului lJentrn a oferi po.·terităţ; ii imagini nle vieţii
oamenilor de demult. O întreagă i1-;torie se derulează în
Răli le muzeului cuprinzînd urme ale cultmii materiale şi
spirituale încă din epoca pietrei. Monumente din sec.~v x · care se văd Ri azi în Drobeta-Turnu Severin sînt mărtu
rii ale permane~ţei şi gradului de civilizaţie ale populaţiei
autohtone româneşti.
Cercetări le şi săpăturile din regiunea Hidrocentralei
„Por\;ilc de Fier" II, care au început din anul 1976, vin să
documenteze noi elemente ale civiliz~t(, iei care ::.t înflorit
aici în anLichita.tc.
J_,acul de acumulare al Hidrocentrnleî „Por(iile de Fier"
II 8C întinde pe o di1-;tan\ă de 60 lnn de la 01-;trovu Mare
pînă la Gura Vă ii. Cum a.pele lacului vor creşte cu cca
2,5-3 rn în preajma ora.;ului Drobeta- Tr. Seve1in, o serie
de zone (Ostrovu Mare, lzvoru FrumoR, Crivina, Vra.ncea,
Tismana., Ba. toţi, Hinova, Şimian, Schela Cladovei, Ostrovu
Bn.nului) caro prezintă interes din punct de vedere arheologic şi istoric, a.I etnografiei şi ştiinţelor natmii vor intra
sub apă.
Pentru salva,rea ace.tor obiective s-a constituit un
colectiv de cercetare arheologică a întregii regiuni, format
din 30 cerr.etători de la instituţiile de specialita.te din întreaga ţară, colectiv condufi de o perRonalitate ştiinţifică
recunoscută în ţa,ră .,·i peRte hotare : llrof. Dumitru Tudor,
autorul cunoscutei lucrări „Olteni~i. romană", care a
„trînR cu paRiune un bogat ma,terial asupm Drobetei
incluzînd şi ultimele rnzultatc arheologice pc care le-a,
8intetizat şi ordonat şti in ţific. Colectivul şi coorclona,torul
au fo1-;t ~wizaţi ele orga,n ele centrale de ·pecialitatc :
Academia de ştiinţe sociale şi politice, Con8i1iul Culturii
ş i Educaţ;iei Sociali1-;te. Dacă la „Porţ;ile de Fier" întrcao-a conducere ~t cercetări lor a avut-o numai grupul
complex de cercetări, constituit în · acest sens, î.11 cazul
„Porţ,ile de Fier" II, conducerea,, supravegherea, organiza.rea, cercetărilor au fost preluate de către Comitetul
judeţean de partid prin Secţia de propagandă. Organele
locale de partid au dat indicaţii ca la sfîrşitul fiecărei c~tm
p;tnii de săpături ::; ă se organizeze o expoziţie a. rh e olo 0foă
cu rezultatele cercetărilor din anul respectiv; s ă se desfă
şmuc o sesiune de comunicări şi rapoarte în carn fiecare
cercetă. Lor participant t:ă prezinte rezultatele obţ, inute.

2. Caslr11l roman lliuovn. Turnul ele norcl-esl. Descoperirea unei amfore.

1976.
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Rapoartele ş i comm1i cările se vor strînge şi publica în volumul de Studii şi cercetări „Drobeta".
Lucrările 8e vor desfăşura pe baza prevederilor Legii
nr. 63/1974 privind patrimoniul cultma,l naţional. în
~icest :-;ens Oficiului judeţean pentru IJatrimoniul culturaJ
naţional îi revin o serie de sarcini de mai-e răspundere atît
în ceea ce priveşte cercetarea propriu-zisă, prin participare;-t membrilor lui ş i a muzeografilor de la Muzeul „I oryile de Fier", la lu crările efectuate de întregul colectiv cît şi în ceea ce priveşte .'trîngerea, depozit<uea, conservarea, restaura,re;i, fişa,rea şi îm·egistrarea tuturor materialelor rezultate din săpături şi expunerea lor în secţiil e
Lemporarc sau permanente ale muzeului.
Primul punct arheologic, c::ue a, stat în aten~ia cercetă
tol'ilor, este Ostrovu Marc, unde se va, construi\ b<ua.jul
Hidrocentralei „Porţile de Fier " H. Încă din 1976, Vasile
Boroneau~, cercetător la Muzeul de istorie a municipiului
Bucureşti, din colectivu l desemnat, împreună cu muzeograful Ion Stingă, de la Oficiul judeţea,n pentru patrimoniul
cultural naţional, a,u şi început lu crările în acest sector
ca.re continuă .
În ;:i,cefaşi colectiv de cercetare, Petre Roman, cerce1Mor principal la, Institut,ul de arheologie - Bucureşti ,
efectuează săpătmi la Osh·ovu Co1·bului, i;:i,r Mişu Davidcscu, directorul Muzeului „Porţile de Fier", cercetează
din 1976 - 1977, în cadrul aceleiaş i zone, castrul roman
ele la I-linova~ aştcptîndu-sc ca şi al(;i cercetători ă ia, în
primire punctele iuheologice ce le-au fo . t repartizate.
De:-ipre îmemnătatea excepţională a rezultatelor obţ; i 
nu.tc în castritl Hinova am aflat de la arheologul Mişu
Davide cu:
„J..Ja cafltrul Hinov<t pînă in ace1:1t ::i.n nu R-au făcut
cercetări arheologice cu excepţia nominalizării lui ht sfîrşi
tul secolului trecut de către Pamfil Polonic, cel care a,
căl cat cu piciorul Brnzcla lui Novac. Pe baza informaţiilor
lui Polonic, prof. D. Tudor pomeneşte această fortificaţie
in lu crările sale despre Oltenia romană.
C;-u;trul, fortificaţie romană din secolul al IV-lea,, }L fost
conceput in formă dreptunghiula1 ă, cu tmnuri pătrate
fa, co l ţuri, fiind apărat în partea de nord de trei şanţuri, la
răxă riL de un Ş'.1inţ natmal iar la sud de taluzul înalt al
Dunării ; Ringm a calc de acces era în vest unde ,·e bănu
ieşte că ar fi fo t şi poarta de acces a, castrului.
ăpătmile: din 1977 au putut preciza că soldaţii din acest
ca,fltru era u grăniceri; lim-itanei, care trăiau în castru
împreună cu familiile lor. Ei a,parţineau Legiunii a V-a
fffacedonica după cum s-a, văzut de pe ştampi lele imprimate
pe că r ămizi ::;au ţigle . Ceea, ce este important de observat
este faptul că o ţiglă era imprimată cu inscripţia DR UBET
(aflată în muzeu), demon.-trînd ca ace. t detaşa ment de
xoldaţi limitanei de hi Hinova erau subordonaţi direct
Garnizoanei din marele castrii Drobeta. Pe de altă parte,
numele dacic ;:i,l localit ăţii : Drubeta se păstrează şi în secolul al IV-lea, însemnînd că elementul autohton ern destul
de puternic in această zonă; această constatare este demomtrată de altfel şi de ceramica de8coperi1 ă în acelaşi
c:.tstru Hinov~i, în cantitate destul de marc şi de factură
lo cală, dacică. Prin urmare, populaţia daco-romană păs 
trează numele Dmbctei ş i după anul 271 aşa cum era
cunoscut ă în;:i,intc de cucerirea şi stăpînirea romană în
Dacia.
Din inventa,rul descoperit menţionăm : creuzete pentru
turnat metal, fier ş i plumb, arme printre care ş i un gladiurn,
c uţite, arcere, multe fusaiole, pieptene, obiecte de podoabă,
fibule, numeroase greutăţ;i de pla să, unelte pent1 u confecţionat plaxele de pescuit, cereale carbonizate, oafie de
a,nimale sălbat i ce (coarneşicntniidecerb, ca}J de zimbru)".
Ca mmarc a cercetărilor preliminare efectuate ht
O.·trovu l\farc, cercetătorul Vasile Boroneant ne relatează
unnătoarele :
'
„Cercetările de suprnfaţ,ă au dus la idcntiiicare<t, in anul
1976, ~L unui număr de cca 15 obiective arheologice pe insulă începind din epipaleoli tic pină in feudalismul dezvoltat.
Din cauz;:i, capriciilor apelor, nu s-au putut opera " ăpături,
pentrn perioada epipaleoliti că, săpîndu-se numai m1de a

3. Ostrovu :\la1·1„ Borcl ~ iul c u piclrar clin secolul al Vl -lcn. Aspccl clin Limpul
s:1pM urilor di n 1077.

4. Ostl'ovu Ma1·c. Mor1nînl11l 111-. 1, ddaliu (1976).
5. Ostrovu i\Ca1·c . Morinînlul 11r. 2. Aspccl clin Limpul

siipăl urilor ,

J\J76.
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fost po ibil , în a ştept area unui debit scăzut al . Dunării :
. onda je şi săpătmi în preajma unui ma l care era p e punctul
surpării „i unde s-au văzut multe mat eriale ceramice la
i:;upra,fa ţ,ă, l ocuin ţe din prima epocă a fierului şi de ecole
VI - VIII.
RezulLa l le cele mai interesante ·-au obţinu t în săp ă
t urile efectuate p e dunele de ni•ip mi şcător din p~trtca
în amonte a in•ulei , numi tă „Bot ul Piscului ". în par tea
de nord-vest, dunele de nisip mi şcător aufost tran sformate
în secolele VI - VIII în morminte de incineraţie tumula1 ă .
eea ce este deosebit de interesan t , ş i cu t otul inedit
p ent ru epom~ ~tceasta , este ritualul ele înmorrnîntare, legat
de tra di ţiile vech i traco-iliro-dacice con ttnd din introdu cer ea defunctului într -o groapă circul a.r ă, săp at ă p e cen trul
tum:ulul'ui. Arderea defunctului •e făcea în a lt ă parte,
aducîndu-. e într -o urnă cenu şa . La începu tul înmormîntări i , pe fundul gropii se făcea o a lt ă vatr ă, s imbolică, circu lar ă, de cca 30 cm diametru. Al ăttu·i ·e punea ofranda,
iar p eHte vasul cu ofrandă, acoperi t cu o căr ămid ă rom ană
ciop lit ă rotund şi lu a,tă din tr -un castru roman din apropiere, se cl ădea o movilă de căr ă mizi ş i pi atr ă p est e care
6. O ·l1·ov11 i\la re , Mormlnlu l nr . 2, c u u r11 a c u

ofrand ă

s-au spart ritual alte vase . Probabil, concomitent cu aceste
op era ţii ale înmormîntării ardea şi fo cul p e vatm mică ,
un rug simbolic ce cuprindea întreaga groap ă, ceea ce
explică arder ea mt regii gropi. Dup ă ce arderea s-a terminat, groa p a se acoper ea cu p ămînt p este care era împrăş
tiată cenu„a defunctului; apoi •c amenaja o vatră pent ru
banchet car e acoperea aproape în într egime p e cea a rugu lui p e car e e aflau r es turi de bucătărie , obiecte ceramice
ş i cele ale defunctului. în final, t otul se acoperea cu
p ămînt .
Dup ă ritualul de înmormîntar e şi fragmentele ceramice
găsite , acest e morminte aparţin unor b ăşt inaşi romanizaţ i
dar necreştina ţ,i " .

D eş i afhtte la începutul explorării ace, tor bogate zone
în vestigii ·trăvechi, săp ătmile arheologice anunţă de pe
acum r ezultate deosebite în ceea ce priveş te înt regirea cunoaşterii ştiinţ;ifice a vieţii strămo ş ilor no ştri, a procesului
de formare a poporului român şi menţ inerea unor obiceiuri
mai vechi în cthnosul românesc, preluate din tra di ţia
geto - dacă, unele din elemen te p erpetuate pînă în zilele
noastre.

(J\J76) .
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CRONICĂ • RECENZII
COLOCVIUL „CONSERV AREA ŞI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE",
SU CEA V A, 2- 7 IULIE 1977

Ideea organizării unui colocviu n aţion a l cu participare int e rnaţion a l ă - pc problemele
conservării şi reslaurării picturil or
din ţ.ara
noastr ă a fo st lal·g împărtăş ită de forurile de
partid şi de stat, :c are a u recomandat şi sprijinit
organizarea, la Suceava, a unei asemenea manifestări, de' călr d Co mitetul Naţiona l Român
JCO MOS ş i Di rlccţia p atrimoniului cultural
naţionnl. ,
i
Avî nd cn puiict ele pornire valoarea excepţiona l ă a p ict urilor mural e ale monument elor
din nordul Moldovei , număr ul lor mar c ş i mai
cu sea mă aspectul unificato r datora t decorului
exte rior, colocviul ş i- a desfăşurat lu crările timp
de şase zile (2 - 71iulie) la Suceavn .
Deşi luc r ă ril e s-au d esf ăş ur at a ici , problematica colocviu lui a fo st mult mai lar gă; prin
comunicări şi ex~o ziţie multe alte zone şi monumente au fo st preze nte, oferind un tablou lar g
a llt a l proble1velor ridicate de pa trimoniul
nostru monumental , cit şi al pr e o c upă rilor care
fr ămintă colectivul de
pictori-res tauratori ,
istori ci de artă Ş i cerce l ă lori de laborator din
fosta Direcţie a pa trimoniului cultural naţional.
Ansa mbluri n)a i mari sa u ma i mici , de picturi
mura le, scene sn u numai fr agmenle din numeroase monumenle ale ţării !şi aşteaptă ce r ce tă
torul av iza t : isloricul dubl a t de ochiul atent a l
celui care co n s l ală star ea de co nservare, pictorul care intervin e de ur ge nţ ă acolo und e „ pacienlul " o cere sau care ad uce la lu min ă un lu cru
nou şi n eaş t ep tat, care sa l vează sau pune in
valoar e, chimistul care redescoperă secretele
cu lorii ş i Lehnicile crezute mullă vr eme pierdute.
Această primă co nfr untar e es le o experienţă
care ar tre bui repetată periodi c - poate o d a t ă
la cinci ani - pe mă s ura dobindirii de noi rezultate, ac umul ă rii de noi da te, a cr eşte rii nevoii de
schimb de idei ş i de informaţ ii.
Co loc vi ul a fo st conceput ca o manifes tar e
complexă , m e nită să facă cit ma i fructuoasă
amintita co nfruntare. Participarea unor invita ţi s tr ă ini a lnbogăţit programul prin l ă r g il'(~a
cadrului şi problemelor speciale ridicat e, a
timpului afecta t di scu ţ iilor directe pe obiect.
Concepţia comp l exă a progr a mului mani f es t ă rii s-a r efl ec tat şi !n modul ln car e aspectu l
practic - vizita la monument e - ş i cel teor etic, d eş i separate din raţiuni orga nizatori ce,
s-au împl etit in p e rmanenţ.ă.
Capilol de ext r e mă importa nt ă al colocviului , vizita la monumente a mar ca t începutul
acestei ma nifestă ri. Criteri ile care au stat la
baza aleger ii anumitor monum ente au fost
multiple: va loar ea a nsa mblului mural, starea
de conservare a picturilor ş i , !n funcţie de
aceasta, stadi ul r estaun'\ rii sau n eces ităţile
int er venţi e i. Din punct de vedere a l stării de
cm1servare, au fost alese atlt monumente a căror
piclur ă se păsl r ea ză integ r al sau aproape
(Suceviţa , Voroneţ, Mo ld oviţa, Htimor, Arbore,
Dragomirna) dar ş i un cie la care decorul exterior pictat s-a pierdut ln mare parte in dec ursul
timpului (Probota, Sf. Dumitrn ş i Sf. Ioan din
Suceava) iar cel interior este fi e parţial r epictat
(Probota, Sf. Nicolae din Rădăuţi). fie acoperit
cu fum, gudroane şi praf, fiind practic foarte

dificil de observat (picturile inleri oarc de la
Sf. Dumilrn ş i Sf. Ioa n- Suceava).
Vizita la monumcnlc, d es f~'\ş ur ată pe par cur sul a dou ă zile şi juml'liate (2 - 4 iulie). a
fost pro g r a ma l ă la înc eputul colocviului pcntrn
a facilita invilaţilor s lr ă ini , cei ma i mulţi aflaţi
penlru prima dab'\ in România, fa miliarizarea cu
ţara , cu isloria şi cu monum entele sa le. Informa ţi
lntr-o ma i l a r gă sa u mai r es lrins ă m ăs ură
asupra monum entelo r noa st r e, pa rti c ipa nţii la
colocviu au beneficiat astfel de posibilila tea
cunoaşterii pe viu a monum entelor, a isloriei
tehnicilor arhitectural e şi pictural e, faclorilor
care au influ enţat ş i influ e nţ ează slarea de
conservare, ac ţiunilor lnlreprinse p entru păs
trar ea lor, operaţiilor ş i metodelor reali zate sa u
propuse tn cadru l proceselor de r es ta ura r e, problemelor ese nţial e ridi cat e de -fieca r e monument ln parte. Preze nt.a monumentului !nsuşi ,
ex plicaţiil e oferite de sp ec i a li ştii români (pictori,
r es tauratori care au lucrat dir ect pe monument ele in ca uză, specialişti din cadru l laboratorului
DPCN, Jstor ici de a rtă ) au pril ejuit un pr eţ ios
schimb de păr er i , disc uţii privind oportunitatea
ş i eficacitatea un or procedee şi ma teria le, o ma i
l argă informar e ş i asupra altor ansamb luri de
pictur ă mur a l ă din r es tul ţă rii care, ln mar c,
ridică probleme similare. Fo ndul discuţiilor
a î ntă rit impres ia pul e rnică, cr ea tă de va loarea
ş i de frumus eţea monumentelor ş i picturilor.
C unoaşt e r ea monum entelor propriu -zise a
fost însoţită şi de cea a co l ec ţiilor a d ă poslite
Intre zidurile unora dintre ele: noul muzeu
cr ea t pentru t ezaurul mănăstirii Putna, muze ele
mănăs tirilor Moldoviţa,
Sueevlţu şi Drago•
mlrna. D e o mar e importanţă pentru î nţ el e
gerea compl exi t ăţ ii fe nomenelui artistic di11
secolele XV-X VI s-a dovedit a fi posibilitatea
exa min ă rii comparative a valoroaselor broderii
din co l ecţ i a mă n ăs tirii P utna sa u a piclurilor
de manu sc rise ln r e l aţ i e cu piclurile mural e
din bisericile contemporan e.
în acel aş i timp, vizita la monum ent e a
constituit un pr eţ ios pr ea mbul la partea t eoreti că a colocviului. ·
Vernisajul expozllfei 1loeumentarc - în ziun
de 3 iulie - a precedat vizi ta la principalele
monumente incluse !n progra m, moment ln
care pa rtic ipanţii la colocviu lu aseră deja un
prim contac t cu monum entele pictate nle
Moldovei.
D esc hi să in holul
lnslitutului pedagogic
din Suceava, expozi\.ia a fun c ţion at tot timpul
colocviu lui , constitu in d un prilej pe rmanent de
disc uţii şi c onfrunt ă ri înainte ş i clupă viz itele
la mon u mcn tc.
Expoziţ: i a a a vut ca temă r efl ec ta r ea activi tăţii de r esta urar e a picturilor mural e pe şa nti e
rele mari ale Dir ec ţi e i patrimoniului cultural
naţion a l. Ea s-a cons li Lui t ca o s umă de document e g rafice şi foto g r afi ce. (piese desemnate,
t exte explicative, fotografii d e ansamblu ş i
de detaliu luat e îna inte, ln timpul ş i dup ă exec ut ar ea operaţii lor de restaurare), lncerc!nd să
o glind ească co mpl exa activitate de r estaurare.
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Structur ată

ln mar c pe monumente, ln cadru I
grupaj r eze r va l unui monument se
d e taşau sub stru cturil e t cmnlicc:
importanl:a
monumentului, slarea de co nservar e a picturilor
mural e, int e rv e nţiil e n eces ita te de aceasta,
r ezulta tele intervenţiei, punerea !n valoare a
picturilor murale. Pa nouril e r ezervate pict urilor
de la Moldoviţa prezc nlau în plu s o docum enta ţie importanlă (r elevee) privind studiul t11nidi tăţii aut nsupra
celei ex isten t e !n zidurile
monumentului ci t ş i a celei din zonă, r ezultat
a l unui studiu ex tin s pe t r ei ani r ea li za t, pentru
monument, de către pictori i reslauratori din
DPCN , iar pentru zonă , în cola borare cti speciali ş tii de la lnstilutul de ccrce lă ri hi d rolog ice.
Un uni cat ni cx pozi\ici, dar ş i a l cc rceli\ r ji
şi r es l a ur ă rii pictmilor mura le de la noi , li
constituie r eleveele riclicnlc in urma cerceW rii
slrnligraficc de la biserica Sf. Gheorghe din
Slreisin geor g iu - jud. Hun edoa ra. Releveele
cu s ecţ iuni long itud in a le ş i Lr nnsvc rsa le prin
într eg monumcnltfl - ma rci nd in cul oare
sra turil e succesive el e p iclu n'i - cv id en ţiaz;'\
multipl ele da le din evolulin decoru lui p ict at a l
monumentului , Jncep!nd cu cel din 1:313 ~ i
t crminlncl cu cel clin 1848.
Împreună cu folo g rafiile ele a nsamb lu a le
monument elor, planuri le co nla u pentru aspecLul genera l, in troductiv in prob lcrn a li ca aces lora.
Releveele au cuprin s zonele mari de lu crn percţ: ii snu bolţile
un or încăpe ri - cvc nlu al
succesiun ea în că p erilor , ln fun c!.ic el e mo1mmcnt
şi de s u prafeţ. e l e pe ca r e sa
lt1cra t (Hum o1',
Moldovi\a , Rlme ţi ). incli ca~ i i pri yin d starea de
conservare (Hum or -- pridvor), gr afi cul umidi tă ţ:ii zidurilor (Molcfoviţa). indica r ea operaţ iil o r
ş i zonelor !n ca r e a u fost efectuate (Loate monu mentele prezcntale) co nform cod ului cro matic
adoptat de p icto rii r es ta ura tori din DPCN.
Panourile a u fost complet a te cu foto grafii
alb-negrn ş i color, cele mai imporlant e fiind grup ă ril e per ec hi : fotogra fii a le ace l e ia ş i zo ne !n
lumin ă dir ectă ş i razantă , permiţlnd consta ln rea adevăratei stări de con se rvar e a peli cul ei de
cu loare sau a stratului suporl ; fotogra fii !n
timpul şi dup ă op e raţiil e ele r es ta ur ar e. De un
mar e in teres s-au bucura t folo g raf iil e f ăc ul c
la mi croscop la monum en t ele din Str eisingeorgiu şi Moldoviţ: a, ca r e a u permis urm ăr i rea
fi e a suprapun erilor unor straturi de cul oare
succesive, fi e a s lă rii de co nser va r e a p eli cul ei
d e culoar e.
Împl etir ea aspect elor ge ner ale cu cele de
de laliu , completarea fi ecă r ei m ar gini cu t ex te
fi e bilin gve, fi e numai !n li mba fr a n ceză, prezentarea clan'\ a fi ecă rei idei a u determinat aprecieri
extr em de favorabi le din partea vizilatorilo1·
şi mai cu scamă a spec iali ş lilor st ră ini care
lu au contact , în mar ea lor majorilate, p cnlru
prima d ată cu pr eoc up ă ril e de ordin ştiinţific
ale r es ta ura torilor din ţara noastr ă.
Alătur i de co muni că ri , e xpoziţia a demonst rat sc riozilatea ş i profunzimea pr eoc upă rilor
pentru studiul picturii mural e ş i p entru aspectul documentar -ş tiil1ţ:i fic a l r esta ur ă rii.
fi ecăr ui

A fost aprecîală, de asemenea, încerca rea
de r ep rezentar e unit a r ă - co dificată chiar a operaţiilor lnll'eprinsc ele a nsambluri diferite.
Mulţi dintr e specialişlii străini a u consid e rat
expoziţia
drept un ex emplu el e urmat, iar
r epr ezenta nta Po rlu ga li ei a solicitat !'a aceasta
să
J'ic pr ezentau\ - tn ca drul sc himburilor
cultural e bilaterale - ş i in accaslă ţară .
în fond, importanl ele rema rca t p entru colocvi u este pond e rea aproape ega lă p e care au
doblndit-o pe pa rcurs cele dou ă p ă rţi co ns lilulivc a le sa le ş i permanenta în tr epă trund er e a
celor două aspcc lc; cu multe din problemele
comunicărilor participanţii s-au lntllnit 1 ncă
ln timpul prim e lor zile de vizită, ia r ln timpul
comunicărilor, monum entul abia vizital era
mereu preze nt, fi e ca obiect clirec l al studiului ,
Ji e ca termen d e referinţă .
Sfera a borda tă de comuniel1ri a d e p ăş it nu
numa i ca probl e m a li că cl ar şi spaţiul geog rafic,
nordul os pi la Iier al Moldovei. Simpl a e num e rare
a Lillurilor es te g r ă it oa re in aces t sens .
O sc url ~\ prezenta r e p e grupe de probl e m e
ar put ea faci li la urm ă rirea mai exac t ă a aces tora
O primă g rup ă o r epr ez int ă ex pun e ril e ca r e au
ca scop co muni carea re wll atc lor activităţii
e fective de r es ta ura re a unor monumente (Humor, Hălmagiu, Rî mcţ i ) sa u de cerce ta re cn
m e tod e mo de rn e şi Iii cadrul un ei viziuni largi,
pluridisciplinare - · a aces tora (Molcloviţa). Hczulla le le nceslci activităţ i îns e amnă fi e salvarea
de la pi eirea imin e ntă a unor importante supraf eţe pi c la Le (pridvorul hi sericii Humor), fi e descop erirea unor ansambluri n ecunosc ute , d e o
excepţ i o n a l ă va loa re pc ntrn tntregirea istori ci
a rl ci vechi rom â n eş li ( H ă lm ăg iu ), fie consolida rea l n vederea altor operaţii ele restaurare
recln nmle d e monument (biserica mănăslirii
Rimeţi ca re urm ea ză a fi mutnt ă de pe locu l
actua l). Aclivilatca pi cto rilor restauratori, extinsă p c trei a ni , la Molcloviţ. a coro borat ă c u
cercclf1rilc specialişlilor el e la Institutul ele
biolo gie, in g. Mircea Smugiu şi in g. Aurel P redescu au pus l n ev icl e n\. ă variaţiile el e umiclitalc
- principalul du ş man al pi cturilor murale , cauze le acesleia, ca şi prin cipa le le m ăs uri ele
co mba tere a lor.
A mintită deja c u prilejul pr eze nlării ci ln
expoziţie, ccr cc la rea de la Streislngcorgiu, o
premieră p e nlrn aclivilatea el e acest gen din
ţ.ara noastră, a făcul ş i obiectul un ei inl c resa ntc
co munic ă ri.

Un nit g rupa j importa nt este cel lega t ele
cc rcc lare. Aici com unicăril e s-ar pu tea lmpărţi
ln două s ub grup e : a) Ccrce l ă ri lega le de
te hnic ă: pi gme nţi , Jia n\i, morta re, integra rea
picturilor mural e; b) cer ce ta rea teo r e tică - c u
mulliple aspecle : cca i s lori c -i co no g rafică vizlnd a lcătuir ea reper toriului pi c turilor mural e
clin \.ara no astră, cca axată pe s tudiul stării
ele conserva re avî ncl ln vedere stabilirea urge nţelor ş i priorităţilor în conservare şi res taurare,
cca ca re urm ăreş l c ln marc a cc lnşi scop_, dar se
axează ln principal pc găs ircn unui limba j comun - codifica l g rafic - p e nlru rea lizarea
unei docum enla 'ţi i exhaustive şi rapide pentru
pictura murală. Un nspect aparte al aceluinşi tip
ele cercetare li consliluie tnccrcaren exlrngcrii
clin a naliza unor imag ini pictate a unor se mnifi ca~ ii estelice gre u sesizab il e ln prim a vedere
impli ca Le lnsă ln ginclirea a rtistului. în sflrşi t,
un a lt grup el e co municări li constituie ce l
dedicat aspectelor el e a nsa mblu lega le de
picturile mu ra le şi problemele organiza lorice ale
activităţii unor şa nti e r e ele restaurare.
Evident, la r gul eva nlni ele preoc upan,
varie lalea problemelor şi a modali t ă ţi lor de
nborclare, aspectele pra cti ce ş i l co relicc a vinci la
bază exp erien\.a res laurntorilor şi cercetătorilor
clin DPCN a u sus cil a l num er oase dis c uţii, a u
ridicat lntrebări, au prilejuit schimburi el e .
opinii.
O in teresa ntă problemă d esprinsă clin discu~ii - dat fiind că expun erile au fost prezentate
allt de r esta uratori cil şi de istorici ele artă a fos t cca a colaborării dintre specialişti, n ecesitatea nctivilăţii interdisciplinare
ş i cre ă rii
spiritului ele echipă, curajul as um ă rii răspund er ii
in lu a rea deciziei.
Au fost apreciale intensa preoc upare p e nlru
docume ntare, multipelele sn lc fa \.e le care nicio d a lă nu pot fi a borda t e exhaustiv , totdeauna

fiind loc p enll'll ma i bine ş i mai mult. Co municările c u temă t eo reti că, ma teri a lul ilu strativ
al cltorva clinlre ele (Ma Lei Lăzărescu, Şe r ba n
Angelescu), planşele şi foto g rafiil e clin expoz iţ. i c
au ilustrat aceasta.
Dintre asp ec te le pra c tice ale muncii , ln
dis c uţii au fost abo rclntc: a) ca lilăţil e cnsein atului el e cal ciu transparent (Stanseva Te11i ,
J . Tarnlon); b) incc r ca rea ele a lăr gi ex p er i e nţe l e
c u acesta ş i d e a găs i ş i a lte substanţe care să
poa l ă fi folo site in resta ura re, n ecx isti nd pnn ncce uni versa le sau s ubstanţe mira c ul oase ca re
să rezol ve tolul (N. Jh·ommelle); e) formarea
r es tauratorului ş i neces itatea ex isl enţci unui
personal tehnic ajutăto r (.J. Tamlon , N. llrom melle); ci) promovarea spiritului el e pluridisci plin a ri ta te şi d e muncă in ec hipă (V. D1·1i11111,
N. lll'Ommelle, I'. Philip11ot) ; e) necesitatea
dirijat ~ şi concenlrării cfo rluril o r pentru obţi
n erea unui sistem d e ev id e nţă şi ele cl oc um c ntar c
unic, cit mai cuprinzător şi în ace laşi timp cit
mai uşor d e man evra l ; f) exp erim enln ren ş i
chiar ex tind e rea sistemului gra fi c de nota re
propus el e .l\f, L11z1lreseu , pc plan intc rn aţ.io n a l
( J. Tarnlon), dis c u tarea acestuia la o ma să
rolundă cu pa rticipare inl cr naţionnl ă (Anika
Skovrnn); g) importanţa folosirii macrofolografiei ln s tudiul pi ct urilo r mura le, folo grn rn etrin neofcrincl a ici r ez ultate le scoulalc (A. Slwvmn, N. IJioommelle) ; h) irnporlan\a s ta bilirii
unei m etodo lo gii ln cercetarea stra ti gra fi că
(\I. Dr1inul); i) problema reversibilităţii mijloa ce lor folosite, in special ln ceea ce priveşte
integrarea (N. Jlrommelle, \I. llrăuul) ; j ) s tu dierea ex p eri e nţei româneşti ele cc rcci lnre inle rcli sc iplinar ă la Ce ntrul
Roma , intcresal ln
probl eme le colaborării intre na ţiu ni. (I'. l'hili1>11ot).
Participanţii s lr ăin i şi-au exprima l adm iraţia fa\ă de aclivitalca
unui nun1 f11· allt de
mare d e restauratori tineri ş i bin e informnţi
(A. Slwvrnn), faţă ele modali L ăţ i le de apropiere
el e piclura mu ra lă şi ele încercările de sislernatiza re ca re li preocupă inlr-o asemenea m ăs ur ă ,
si lua ţie ncl n lllnilă el e pild ă i n Anglia (N. 11rommelle).
Concluziile Colocviului a u fost trase ele
prof. Paul l'hlllppot fost directo r a l Centrului
pentru conservarea şi res la urarea bunurilor
culturale - Roma, bun cunoscător a l activit ă ţii ele res taurare din România. Domnia sa
a firma că asistă pentrn prima dată la rea lizarea
efectivă a acestei cercetări inter disciplin ar e,
nu doar ln t eorie, ci aplicată ele o ec hip ă tlnără
ca re, lucru excepţional, vehiculează un unic
limbaj ln ciuda unor fo a rt e diferite modalităţi
de apropiere ele opera ele a rt ă, pri vi tă ca însăşi
dintr-o multitudin e, foarl e complexă, ele puncte
ele vedere. în general, au fost abo rdate cu curaj
probleme foarte rar ataca t e, iar pluridi scipli naritatea m arc h ează un nivel nou de a propie re
care constituie ln acelaşi timp bazn un or co nfruntări viitoare intre restauratori.
„Profunda unitate el e sp irit el e la bnza accslui co locviu vădeşte ne voia el e cercetare co mun ă,
es te o concliţ. ie de colabornre ş i poale fi un sli mulent pentru mulţi ''.
COMUNICĂHILE

Vasile Drăguţ - Considera /ii generale
asupra wnservlirii şi reslaurclrii picturilor
murale medievale din Rornfmia.

Prof.

A llerarea culorilor piclurilor murale din bisericile din n ordul .Moldovei.

Jn g. Ion IST UD OR -

Marius HĂDULESCU şi colecliv - Şa n/i e rul
de la Moldo11ifa - 1974 - 1975 - 19 76 .

Aspecte interdisciplinare ale metodologi ei fo losite.
Prof.

Constantin BLENDEA - Organizarea

şantierului

Humor - dale generale.

ş i colecliv - R epertoriul picturilor murale - document preliminar pentru
wnservare ş i restaurare.

Maria MOCANU

Şe rban

ANGELESCU - Puncte de 11edere privind studiul ş i dcgradlirile picl11rilor murale
din nordul Moldovei.

Polilica llrgen/elor în restaurarea picturilor murale.

Ta tian a POGONAT - Observa/ii as upra naturii

co mportamcn lu/11 i
1nura/e din Mo ldova .

mortarelor

p ic/11rilor

Tereza S !NI GAL IA - Delerminarea

urgenţelor

şi

şi

priorilli/ilor în restaurarea picf11rilor murale
din Transilvania - P un cte de vedere asupra
ins/ r11 mente/or de / ucru.
1/eslaurarea 011.samfllu/ui de pic/urli dc!a Rîme/i .

Daniel D UM JTHAC ITE -

ş i Mihai BRATU T e/ini picl11ri/or biseri cilor de l emn din Nlara-

Ancn POP BHATU
at

11111r eş.

MAHDAHE - P ic/ura mura/li de a
biserica din Jllilmagi11. - ce rcetare preliminarei în uederea reslaur ârii .

Irin n

Gnb ri e la MR UCZYNSClll şi Oli vi u BOLD URA

- lle.:11 /lal ele cercellirii slratigra j'ice e/eclu ate
l a biseri ca din S treisîngeorg iu .
Casia n l. AB I N - Ec /iilibm line/i c si dinamic
în pic/ura de l a J/11111or.
'
l 'ro bleme speci fi ce în resta11rnrea. 11icl1.1r itor murale de la. II umor.
N ico la e SA VA - Su!Jeslii pe nim integrarea
lacunelor în picl11ra 11111ralri.
Ion NEA GOE -

r. 1\zAru:: scu - Doc 11111e11la/ia. de restau rar e - idei p e11.lrn o metodologie 1111ilarll.

Malei

PAHT I C IPA NŢ II

i\larian BUYLE -

LA

CO L OCVIU

piclor res taura tor -

Be lgia.

Prof. Pa ul P lllLIPPOT - rosl di.rcclor ln
Centrul inl c rn aţ. ional pentru conser varea şi
resta ura rea bunurilor culturale clin Homa
- Be lgia .
Geo r ges GYOMOREY - ar hitect,
cornitetului be lgian ICOMOS.
Nadine
CHAUVEAU
UNESCO - Deparlam e nlul
num e nte lor-E uropa .

secreta rnl

reprezentanlă

p1·otecţia

mo-

Frans:ois ENAUD in spector principnl al
monume nte lor isloricc - Fran\a.
Ma rcel STEFANAGGY - şe f laborator ccrcetnre Cha mp s ur Marne - F ranţa.
Jean TAHALON - in specto r ge ne ral a l mo nu menlelor istorice - F ranţa .
Norman BHOMMELLE - sccrclar gen era l ni
lnstitulului inlernn-\.ion a l penlru conservare
( LIC) - Ma rea Bri La n ic.
:M aria Teresa SARSF J ELD PERE IRA CABHAL - pictor r es lnuralor, l"orl uga lia .
Dr. Peter F I NDE ISEN - conscrvn lor
- Repuhlica De m ocrntă Gcnnn n ă.

şc [

-

Rudo)[ Z IESSLER - co nservator principnl Republi ca D e mocrată Ger m a n ă .
Joannn Maria PROSNJ\K - pielor restaurator
- Rep ubli ca Pop ul a r ă Po l onă.
Fc renc HĂDY - pictor resta uralor - Repu blicn Pop ulară Ungari\.
Zo ltnn

SZĂBO -

Populară

Dr.
-

c himi st Un ga r i\ .

Hcpublica

Olivia PECHOVA - isto ri c de
Republica Soc i a li stă Cc hos lovad1.

l VAN BOGOVN IG - piclor
- H. S. F . Iu gos lavia .

n r tă

-

restaura lor -

Dr. Zdravko KA.TMAKOV JG - istoric de nrtă
- R. S. F. Iu goslavia.
Anika SKOV.RAN - co nsili er M uzeu l de arlli
B e lgrad - H. S. l'. Iu gos lavia.
S l nn seva TEP I - in g in e r
Iu gos lav ia .

chimi s l -

H.S.F.

Din R. S. Homânia au participal piclorii res la uralori din fosla Direc\.ie a palrimoniului c ultural
n aţ i o nal ş i de la ln slilulul de a rte plaslicc
„N ico lae G ri go rescu" din B u cu r eş li ; islorici de
n rl ă de la aceste do uă instilu\ii ş i ele la In st it utul el e isloria arlci; nr hil cc ţi, rep rezen ta n\.i a i
fo rurilor lo ca le a le ju clcţ ului S uceava; mu zeografi ele la Muzeul judc\.can S uceava şi de la
Muz e ul rl e artă al R. S. Homâ ni a.

Dan MOHANU -
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• Sacro Monlc di San Viva ldo ln Valdelsa
(Ita lia), format di n 17 capele ş i peste 30 grupuri p lastice din t e r aco t ă poli c r omă, exec uta te
Int re 1500 - 1515, es l e prezentat după restau rare, ln nr. 4/ 1975 a l rev islei„A ntichi ta vi va",

• La Pinaco teca provin ci ală d in Bari
a fos t desc h isă cxpozi\ia „ La i7.voa relc romanicului. Puglia secolul a l X i-lea" . Cu acest
pri lej s-a prezentat şi un voluminos cata log
(354 pag., :JOO ilustra \ii şi 24 p l a n şe, desene,
schi\e). Expozi\ia face parl e dinlr-un ciclu
inlilulat „Expoziţia de a rl ă ln Pug li a din anli chitale plnă ln vremea ro coco ului ".

• Unul din cele ma i vechi şi mai frumoas e
caslclc din Spa nia - Manzanarcs ci Rea l
a fost ln lntreg imc restau rat. Depe nd inţele,
c ur ţi l e, coridoare le, lurnu rilc, camerele r ead uc
ln aclua lila le frumus e \ea vec hiului ş i celebru lu i caste l sp:rniol („Espagne cu lturc lle", 49.
1976).

• În anlicul Tamassos din Ciprn s-a descoperit un altar ded icat Afroditei-Astarte, situ at la nordul temp lul ui construit ln seco lele
V - IV I. e. n. De asemenea, au ma i fo st descoperile cl tcva scu lpluri interesan te: cca a unui
ca l ş i a unui că l ă r eţ lrac cu căci ul ă din b l a nă
de v ul pe; Afrodita aş ezată p e un tron; un
grup sc ulptu ra l rcprezenllnd răp ir ea unei
fem ei (K ullu rbrief, 2, 197G).

• La Landenburg am Nec kar a av u t loc
cca de -a doua reuniune a ex p e r ţi l or pentr u
elaborarea unui studiu asupra sa l vării şi rev il a li zării
centrelor istorice ş i vechilor carli crc ale oraşe l or din Eu ropa. Au participat
spccia li şli din Belgia, Bu lga ria , Fra nţa, Grecia, Anglia, Italia, Iugos lav ia, Ca nada , Ola nda,
Polonia, Unga ri a, S. U.A., Cipru şi R. F . Germania . S-a stabi lit, cu acest pri lej, să se iniţi eze anchele naţionale ln l egătură cu sa lvarea
oraşelor istorice, iar r ezultatele să fie transmise
co mi siei ge rmane pentru UNESC O. (C hron ique cu ltu rc llc" 5. 1976).

• Mănăstirea din loealitalea Martin je din
Iu goslav ia, veche de 400 de ani, va fi muta l ă
la o dislanţă mai marc de 1 km, lntruclt pc
vechi ul am plasa ment lncep lucrările de construcţie
d
un ei hidrnccntrale. Fiecare fra gment va fi fotografiat ca şi toate detaliile
de interior (ziduri le măn ăs tirii fiind pictate
cu scene r eli gioase), pentru ca m ă năstirea să
păstr eze lntocmai aspcclu l iniţial („Medju narod naia jizn, 10, 197G).

• P remiul „Pietro Torta'', instituit de
Ateneul veneţian ln memoria in ginerului Torta,
pasionat promoto r a l l ucrărilor de conservare
ş i resla urare a Veneţiei, decernat anual unor
pe rsonalităţi care s-au distins tn promovarea
sau executarea unor acţiuni de sa lvare a anticei
cetăţi a lagunelor, a fost atribuit ln 197G lui
Rene Huyghe (care a contribuit la adoptarea

legii pentru sa lvarea Veneţiei), lui John Mc
Andrew - S. U.A. (care a efectuat importante
lu cră ri de restaura re ln centru l istoric al oraşu lui ) şi lui E milio Fioretti
(şeful echipei
de restauralori ai bazilicii San Marco). (L'Unita
1::l sept 1~ mbri c, 197G).

• Arheologu l Rex Kea tin g care a parti cipat la ac\iuni lc Intreprinse sub egida UNESCO
penlru conservarea monum en telor nubi ene a
ajuns la conclu zia că ln Nubia, înainte de a fi
fost cucerită de faraonii egip l eni din perioada
Regalu lui Vechi (m ileniul a l treilea) s-au dezvollat circa 7 cu lturi diferite a le unor popoare
a fric ane care llll exercitat o put e rnică influenţ. ă
asupra dezvo ll ă rii cullu rii egiptene ş i invers cum se considera, pl n ă acum. Toate aceste
co ncluzi i se găsesc formulate tn ca r tea recent
apărntă „Sa lvarea Nubici' ', care se sprijină
pe rez ullale lc a peste :~o de exped i ţii tn cursul
cărora au fos l st udi a te vestigi ile a circa 1000
de aşeză ri („New Yor k Ti mes", 12 oct., 1976).
• În peştera Sierra de Cubitas din Cuba
au fost descoperi te, o seric de desene care dalează din perioada
p r eco lum biană şi r ep rezintă fi guri de oameni, anima le domestice şi
diferite fi guri geome tri ce („ Mlada fronta " , 261,
1976).

• Erehteionu l, vestitul templu de pc
Acropo la alcniană, un a di ntre capodoperele
arhitecturii antice g receş ti, va fi acoperit de
1111 cub climatizat din material plasti c transpa rent pentru a fi protejat de poluare. Co nslruit,
din marmur ă, la sflrşitul secolu lui al V-lea
1. e. n., in sti l ioni c, veslitu l lcmplu are marmura
roas ă pc o porţiun e de aproape jumătate de
cenlirnelr u („Cu ltura i jizn'', 10, 1976).

• Pc baza schi\elor ori ginale dallnd de la
incep ulul secolului trecut, speci a li ş tii sovietici
au lncepul lu crări l e de restaurare a Manejului,
renumit monument a l arhitecturii moscovite,
construi t in 1812 şi devenit ln 1931 prima c l ă
dire perman e nt ă de expoziţ ii din E uropa .
Lucr ă ril e de restaurare se vor încheia ln 1979
(„ Pravda", 12 dec., 1976).
• ln cursul săpă lurilor efectuate pc teritoriul anticu lui oraş babilonia n !si n ar heo logii
a u dat la iv ea l ă vestigi ile templului zeiţe i
Gula. Zidu ri le a u o grosime de 3 m ş i stnt
făcute din pămlnl uscal fiind placa le cu că r a
mizi. Din i n scripţiile de pe pereţi şi de pe pava·
jul c urţil o r reiese că templul a funcţionat din
perioada primei dinastii !si n (secolele XX X IX I. e. n .) ptn:I la Nab ucodonosor a l II-iea
(secol ul a l V I-leu I. e. n.) („Ncucs Deutschland",
2G4, 197G).

Parthenonului va tnccpe detaşarea statuilor
de pe friză , care urm ează să fie exp use ln Muze ul
complexu lui de pe Acropole. E le vor fi lnlocuilc cu copii fid ele („.Jungc Wc lt'', 261, 197G).

• Sa lba de palule din l oca lil ăţi l e-rcşcdinţă
de va r ă din secolul a l XV I Ii-lea au fost aproape
ln lnlrcgime rcsta111·a le. Pclcr hof, Puşkino (fostul
T ,1rskoe Selo - reşcd in\a Eca lerin ci a 11..a),
distruse de nazi ş ti ş i - au recăpătat vec hea
stră lu cire
şi stau
la dispozi\ia vi zitatorilor
(„ Pra vela'', 307, 197G).

• Ma uri ce şi Paulellc Deribcrc a u publicat
r ecent ln Editura „France E mpire" cartea
intitulată „Adevărnri l e de pe lnS11/a Paşlelui",
„ln care demonslr ează că insula a lnccput să fie
popu I ală ln secolul a l X I [-lca, iar ln secolul a l
XV II 1-lca, clnd a fost dcscoperilă de ol andezu l
Roggcwec n, avea circa 5 OOO locuitori. în urma
unor epidemii şi a reducerii pop ul aţ i e i la s itu aţia
de sclavi, care au fost vlnduţi ln special ln
America, ln 1877 populaţia insulei num ăra
numai 100 perso ane. Execuţia şi transportarea
vestile lor slatu i r ă mln lncă un mi slcr.
• În tot cursu l anului ln Spa nia au fost
organizate expoziţii cu monum entele naţional e
r eprezentative pentru diferite le r egiu ni a le ţării
(„ Espagne cu llurelle'', 80, 1977).
• „ Hispania noslra", asocia~ic pentru
patrimoniului cu llu ra l, a fost r ecent
creată ln
Spania, clin iniţiativă p a rti cu l a r ă.
Asocia\ia lşi propune să Incurajeze orice ini\iativă care are drept scop reabililarea patrimoni ului cu ltura l na \.ion al, să conlribuie la promovarea ideilor legale de c unoa ş l crea valorii patrirn oniului cu ltu ra l spaniol, importa nţei sociale
a aceslu ia („Espagnc cullurelle" , 79, 1977).
apărarea

• La Len in grn d a lnceput rcsla urarca pa latului guverna t or ului genera l al Pete rsburgului ,
const rui t ln prima jumăt a t e a secolului al
X V 11-lea. Cu accaslă ocazie a u fost desco perile
circa ;30 OOO plăci de tera cot ă cu desene. Prin tre
acestea se află şi unul din p rim ele portrete a le
lui Petru I. După ce lu crări l e ele res taurare vor
lua sflrşit, ln palal se va desc hide un muze u
a l epocii lui Pcl rn I („ Aurora", 15, 1977).
• De curînd au fo sl descope rite urme din
zid a l Alenei co nstrnit de Tcmistoclc
la 480 !. e. n. pentru a proleja oraşu l lmpotriva
cotropitorilor. La Tanagra, la 70 km de capi ta la
Greciei, au fost desco perile sule de morminlc
din aceeaşi perioadă, statuete ş i amfore pictale.
(„ Le Monde'', 15 august 1977).
străvec hi ul

•

Păd um ,
vestit pentru ruin ele
romane, s-a u descoperit urm ele un ei
biserici din evu l mediu ş i o se ri e de fresce
foarte bine co nservate. Ed itura U niv crs il ă \ii d in
Salcrno pre gătcş lc un interesa nt volum cuprinzlncl r czulta lclc descope ririlor arheologice din
această regiune („Bolletino ilaliano" , 14, 1977).
Ungă

g receş ti ' şi

• Departamentu l pentru ant i chită\.i al Greciei a hot ă rlt să plaseze ln jurul caria tidelor de
pc Acropo le un aco pe r ă mlnt de lem n care să
protejeze statui le de intemperii ş i poluare. Se
studiază un sistem de aerisire ln interiorul
acestui strat protector. în partea vestică a
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