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Domnilor Colegi, 

La 2 Iulie a anului curgător se împlinesc 400 ani de la mârtea unuia 
din cei mai mari eroi şi domnitori ai nâmului nostru, Ştefan-cel-Mare. 

Scâteţi din mersul istoriei Moldovei domnia lui Ştefan-cel-Mare, în 

acele timpuri când Islamismul loviă cu atâta furie în aceste părţi ale 

Europei şi când Moldova sub predecesorul acestui domn începuse să 

îngenuncheze, şi veţi vedâ dacă nâmul nostru mai puteă fără acâstă 

fericiță domnie să ajungă ceea ce este în present. Se va ved6 de 
asemenea că dorinţa lui Mahomed II de a cuceri Roma ar fi avut 

„multe probabilității a se realisă. 
“In peri6da cea mai înălțătâre a cuceritorilor se ivi deodată cea 
mai puternică întrupare a apărătorilor creştinătăţii în fiinţa lui Ştefan- 

cel-Mare ! 

De re-ce mormîntul marelui Voevod se află în o regiune care nu 

mai face parte din frumâsa Moldovă, vom fi puşi în imposibilitate de 

a sărbători la mormîntul să, cum sar cuveni, a patra sutime de ani 

de la mârtea sa. 
Din fericire însă avem în ţara nâstră un loc scump inimilor româ- 

nesci, şi anume acela unde s'a născut eroul nostru naţional: Satul 
Borzescii din judeţul Bacău. 

Analele A. R.—Tom, XXVI.— Memoriile Secl. Istorice, x 
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Acolo se află şi o biserică zidită de Ştefan-cel-Mare la” anul 1494, 
în amintirea strămoşilor săi. (Stampa 1.) 

Am put deci ca în acea biserică şi în cadrul admirabilei ocâtte 
unde nemuritorul voevod a vădut pentru prima dată lumina dilei Îi ȘI 

țara sa, să ne întrunim pentru a sărbători în mod mai prielnic me- 
moria lui. 

Personal voiu căută ca cel puţin cetăţenii judeţului Bacău să facă 

ast-fel, ca la Borzesci rugele nostre să se înalțe spre a aduce prinos 
memuoriei şi faptelor aceluia care timp de 47 ani a luptat necurmat, 
cu cerbicie şi cinste, pentru a ne păstră n6mul și credinţa. 

Biserica din Borzesci se află, Domnilor, ca multe din monumentele 
n6stre, scumpe prin trecutul lor, în stare înaintată de ruină. (Stampa II.) | 

Ea e situată pe o ridicătură în centrul unei admirabile regiuni, 
lipsită în present de locuinţele ce pe vremuri erau lângă ea, aflându- 
se însă în apropiere de Târgul-Ocna, Bacău şi de locul unde se află 
odiniră Târgul-Trotuşului. 

Actualmente satul Borzescii e aiipit la comuna Rîpile din plasa 
Tazlăul-de-jos. El e compus din 2 secţii: Borzescii clăcași şi Borzescii 
răzeși sai Crucea de piâtră, în care se află biserica ridicată de Ştefan- 

cel-Mare. 

Moşia Borzescii a aparţinut până la mârte marelui poet Vasile 
Alecsandri; există încă vechile cas case | boeresci. 

Biserica domină calea ferată”şi Şos6ua Târgul-Ocna. Ea a fost vi- 

sitată de episcopul Melchisedec, la 1859 şi la 1879, care îi şi consacră 

paginele 124—126 din lucrarea sa. (1) 

Cu acâstă ocasiune s'a făcut cunoscut şi conţinutul inscripţiunii ce 
se află la intrarea bisericii. 

Am visitat acest sfint locaş în vara anului 1899. 
In biserică nu se mai slujesce, ea stă închisă, nu are împrejmuire 

şi totul e în ruină. 

Vă&dgând la acea dată că budgetul Statului multă vreme nu va mai 
puts ace cheltuelile necesare pentru conservarea monumentelor n6stre 
istorice şi dându-mi s6mă şi de gilnica derepănare a acestui monu- 

ment însemnat, am luat disposițiunea de a se fotografiă cu deamănuntul, 
atât biserica, cât şi principalele obiecte aflătâre în ea. 

In acest chip şi în mod minunat ca execuţiune se va putâ păstră 

urmașilor ceea ce se păreă că nu le vom lăsă alt-fel. 
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(1) Notiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 48 mânăstiri şi biserici antice 

din Moldova. Bucuresci, Tipografia cărţilor bisericesci, 1885. 
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Afiu însă cu bucurie că în curând Ministerul Cultelor va începe res- 
taurarea acestei biserici. Va face o faptă bună şi românâscă. 

La 1899 s'au lucrat 6 albumuri, din care unul pentru Academia Ro- 
mână, la care de la început m'am gândit. 

Dacă vă aduc abiă anul acesta albumul de faţă, causa e că am avut 
dorinţa, pe cât timpul şi puterile îmi permit, să-l însoțesc de Gre-cari 
mici lămuriri. 

De alt-fel întârdierea acâsta involuntară îmi procură al6sa plăcere 
de a vorbi, ori-cât de puţin, de Ştefan-cel-Mare şi ast-fel şi fericirea 
de a constată că serbările aniversării acestui eroii, ce vor avâ loc 
în cursul anului acestuia, încep prin cetirea de faţă, în plenul Aca- 
demiei, cum de alt-fel se şi impuneă acestui templu al culturii pan- 
române. 

Regretatul nostru coleg, episcopul Melchisedec, a tradus din slavonesce 
inseripțiunea bisericii. (Stampa III.) Ea este conținută în lucrarea sa. 

Dau cu acâstă ocasiune şi o traducere, după fotografii, [ăcută de un 
modest institutor, d-l Al. Ştefuleser de la Târgu-Jiului, cunoscător a nu- 
merse limbi vechi şi moderne, istoric şi mai pre sus de tote consci- 
inţios şi desinteresat lucrător: 

«lo Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnegeii, Domn al ţării Moldovei 
şi cu prea iubitul săii fii, Alexandru, ai zidit acest hram (biserică) 
care este în Borzesci pe Trotuș, Adormirii prea Sfintei Născătorei de 
Dumnedei, întru rugă şie-şi şi întru pomenirea stînt-răposaţilor moşi 
şi părinţi ai lor, şi care a început a se zidi în anul 700L (1493) luna 
Iulie în 9 şi s'a săvârşit în anul 7002 (1494), iar al domniei sale anul 
curgător al 38-lea, luna Octomvrie 12.» ! 

Din conţinutul acestei înseripţii P. S. Sa conchide: 
1) Că ea confirmă tradiţiunea după care Ştefan Vodă e născut în 

acestă localitate, în care aveă el pe moşii săi şi strămoşii săi. 
2) Că începutul domniei lui Ştefan trebue pus în 1456 şi nu 

Ia, 1457. 
3). Că Ştefan-cel-Mare începeă anul la 1 Ianuarie şi nu la 1 Sep- 

temvrie. 

Se vade că zidirea cu tâte că e mică, din cause ce ne putem ușor 
explică, a dăinuit 15 luni. 

In lucrarea sa părintele Melchisedec ne mai spune: - 
«In anul 1819 am observat împrejurul ei mai multe pietre mormâîn- 

tale, cu epitaturi antice slavone, dar timpul nu mi-a permis să mă 
ocup de ele.»



Fig. .1 Piâtră mormîntală a 
Irinei Rusetina, 7224, 
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Ast-fel de pietre nu se mai 
văd; ele pâte ati fost Ioate sai 
acoperite cu pămînt. = 

Multe pietre cu insoripţiuia.. 
au fost întrebuințate mai de 
mult la facerea zidurilor de 
susţinere, pe la începutul se- 
colului al XIX-lea, după cum 
se vede din aceste fotografii ; 
data însă a construirii acestor 
proptele nu am putut-o află în 
mod precis. De atunci totuşi 
nu s'a mai făcut nici o repa- 
raţiune!! 

Pietrele scrise ce am mai gă- 
sit le-am fotografiat. Unele in- 
scripţiuni sunt atât de stricate, 
în cât nu se pot descifră bine, 
iar altele nu se mai cunosc 
de loc. (Stampa IV.) 

Iacă transcripţiunea lor: 
«Anul 7? (mii, pi&tra fiind 

ruptă nu se pâte ceti restul). 
ț Să s(e) ştie de când au 

murit 

popa loan. 
Anui 158 (750)» 

«1716 Fevruarie 7 
 Aice se odihneşte şarba 

(r6ba) lui Dumnegei, Irina 
Rusetina, giupănâsa dumi-sale 
lui Manolache Rusăt, mare vor- 
nic, fiica lui Neculae Buhuș, 
mare logofăt, în anul 7224 (1716) 
Fe(vruarie) 7». (Fig. 1.) 

Ac6stă piâtră se află în lă- 
untrul bisericii, fângă uşă, la 
stânga intrării.
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Din cele 2 inscripţiuni nedescifrabile una e slavonă și spune că ca- 

cestă piâtră (o ai făcut sai înfrumusețat) Constantin»; iar a doua e 

românâscă şi arată că cacestă pittră o ai făcul.... Popescu (2) şi 
fie-să&i Va(si)lie părintelui lor Du(mitru)», după d-l Gr. Creţu. 

Piâtra înfrumuseţată cu o sculptură curi6să, ornamentală, dar nu 

sepulerală, de sigur că a fost la clopotniţă sai la casele împrejmuitore. 
(Stampele V—V1.) 

Rusătescii, familie domnitâre în secolul al XVII şi fârte avută în 

secolul al XVIII, aveati acâstă moşie. De la Rusătesci, cari au stăpâ- 
uit:o până la 1840, a trecut la familia Alecsandri, prin cumpărătore. 

lată şi fotografia altor pietre făcute cu Gre-care măestrie, dar atât, 
de stricate în cât nu s'ait putut transerie; ele sunt zidite în pici6rele 
de susţinere. 

Parochul satului vecin, care e însărcinat cu paza acestui sfint locaş, 

mi-a dat un chrisov de la Petru Rareş, singurul document vechii găsit 

încă în acâstă localitate. 
Din traducerea sa se constată că se vorbesce de Onesci şi sate din 

vecinătate ; numele satului Borzesci nu se află în el. 

Din conţinutul săi se constată că: 

Petru Vodă Rareș, în ultimul an aldomniei sale, 1546 Martie 30, confirmă 

din Bârlad lui Băloş Ciortan şi fratelui săii Silion Ciortan, stăpânire 
asupra cumpărăturilor din Onesci pe Trotuş, Băliceani şi Scorţesci. 

lată actul: 

Bârlad, Martie 30, 7054 (1546). 

  

Cu mila lui Dumneqei, Noi, Petru Voevod şi Domn al ţării Moldaviei, fa- 
cem cunoscut și cu acâstă carte a n6stră tuturor cari o vor ved6 saii o 
vor audi cetindu-se, că a venit înaintea nstră și înaintea boerilor noştri 
moldoveni sluga n6stră, Ioan Ciortan fiul lui TOder, de a lui bună voie, de 
»imeni nevoit nici silit, şi a vîndut a sa drâptă moşie şi moştenire şi cu do- 
ciment de întărire, ce a avut de la părintele domniei mele Ştefan Voevod, 

a parte a satului din Onesci şi a patra parte a satului din Bălicâni, 
vîndut slugilor nâstre Băloș Ciortan şi fratelui săi Silion Cior- 

tan cu WO galbeni tătăresci și învoindu-se slugile nâstre Băloş Ciortan, 
şi frate-s& Silion Ciortan, aii plătit toţi deplin acești mai sus scriși bani, 
100 galbeni"tătăresci, la mâna slugii n6stre Ioan Ciortan, fiul lui T6der, 
înaintea n6stră şi înaintea boerilor noștri moldoveni. Intre acestea, așij- 

derea au venit înaintea nâstră și înaintea boerilor noștri moldovenesci 
Cerna, fata Micăi, şi nepâta ei Anuşea, fata Maruşcăi, de a lor bună voie şi 
de nimeni nevoite nică silite și ai vîndut a lor drâptă moşie şi moștenire 

  

   

„Și cu documente ce aă avut mamele lor Mica și Maruşea de la părintele 

%
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domniei mele Ştefan Voevod, jumătate satul din Onesci pe Trotuș, şi jumă- 
tate satul (şters, a trebuit să fie Bălicâni) şi aii vîndut, slugilor nâstre Bă- 
loș Ciortan și fratelui săii Silion Ciortan cu 200 galbeni tătărăsci şi învoia- 
du-se slugile nâstre Băloş Ciortan și frate-stă Silion Ciortan — ati plătit 
toţi şi deplin aceşti mai sus scriși bani, 200 galbeni tătărăsci, la mâna Cer- 
nei, fata Micăi şi a nepâtei ei Anușca, fata Marușcăi, înaintea nâstră și îna- 
intea boerilor noștri moldovenesci. Intre acestea așijderea aii venit înaintea 
n6stră și înaintea boerilor noștri moldovenesci slugile nâstre Oniţă și frate- 
său Dumitru şi surorile lor Vitea și Parasca, şi Salomia, fiii ai lui Iurşa, 
de a lor bună voie, de nimini nevoiţi și nesiliţi și ai vindut a lor drâptă 
moșie și moștenire şi cu document, de schimb ce a avut tatăl lor Iurşa de 
la fratele domniei mele Bogdan Voevod, a patra parte a satului Scorţesci 
și aii vîndut slugilor nâstre Băloş Ciortan şi fratelui săi Silion Ciortan cu 
130 galbeni tătărăsci și învoindu-se slugile nâstre Băloș Ciortan şi frate-săii 
Silion Ciortan, — aii plătit deplin aceşti mai susscriși toţi bani, 130 galbeni 
tătăresci, la mâna slugilor n6stre Oniţă și frate-săi Dumitru și surorilor lor 
Vitea şi Parascei şi Salomiei, fiii lui Iurşa, şi am vădut a lor toemâlă de 
bună voie şi plata deplină, iar noi aşijderea, de la noi, am dat și am întărit 
slugilor n6stre, lui Băloş Ciortan şi fratelui său Silion Ciortan, aceste mai 
sus dise jumătăţi de sate din Onesci pe Trotuș și din Bălic6ni şi acâsta mai 
sus disă a patra parte din sat din Scorţesci, ca să le fie lor de la noi uric, 
ca t6te veniturile, lor, fiilor lor, şi nepoților lor şi restrănepoţilor lor, la tot 
n6miul, care se va alege mai de aprâpe nestricată, nici odată în vâc. Iar 
hotarul acestor mai sus dise jumătăţi din Onesci, de pe Trotuș şi din Bă- 
licâni, să fie de lajumătatea acestui hotar sai de la alte părţi pe vechiul 
hotar; iar hotarul acestei mai sus dise a patra parte de sat din Scorţesci, 

care (şters) să fie de la a patra parte a acestui hotar, saii de la alte părţi 

pe vechiul hotar, pe unde din vâc ai stăpânit. 

Iar dacă s'ar găsi nescari-vă documente de la acest Ștefan Voevod, dis 
“Lăcustă, acele: documente să nu aibă nici o lege înaintea docunientelor 
nostre. Iar la acâsta este credinţa domniei nâstre mai sus scrisul, Noi Pe- 
tru Voevod (rupt şi șters), credinţa panului Miron, pârcălabul de la N6mţ, 
(rupt), credinţa panului Mohilă vistiernic, credinţa panului Hrâbor postel- 
nic (rupt și şters) şi credinţa tuturor boerilor noștri moldovenesc, mari 

şi mici. lar după viaţa n6stră, care va fi domn al ţării n6stre moldovenesci 
dintre copiii noștri sai din nâmul nostru, sai iarăşi pe cine va alege Dum- 

nedeii, să fie domn al ţării nâstre moldovenesci, acela să nu strice dania, 
şi întărirea nâstră, ci s'o împuternicâscă şi s'o întărâscă, pentru că ei au 
cumpărat cu ai lor drepţi bani. Şi pentru mai. mare putere și întărire 
a tot aceea ce s'a scris mai sus, am poruncit credinciosului nostru pan 
Mat, .... (rupt; şi şters), ea s?o scrie şi să spânzure pecetea nâstră de car- 

tea n6stră acâsta. A scris Michail Boldur în anul 7054 luna Martie 30. 

Dacă în localitate nu am găsit nici un document relativ la Bor-
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zesci, iată altul de la Ştefan Vodă, din două ce dai în traducere de 

la acest Domn, găsite în familia mea. In unul din ele se vorbesce de 

un 'Triful Borzescul. Ambele acte sunt date în Vasluii,la i5 Martie 1497. 

In primul Ştefan-cel-Mare confirmă lui Borcea, fiul lui Triful Bor: 

zescul, moşiile şi cumpărăturile în Beţesci şi Bărboşani: 

Vasluiă, 15 Martie 7005(1497 

Cu mila lui Dumnedeii, Noi Ştefan Voevod, Domn al ţării Moldovei, facem 

cunoscut; şi cu acâstă carte a n6stră tuturor cari o vor ved6 sail o vor audi 
cetindu-se, când va fi de trebuinţă cui-vă, cum că acest adevărat sluga 

nâstră Borcea, fiul lui Triful Borzescul, ne-a slujit nouă cu slujbă drâptă 

şi credinei6să, l-am dăruit cu osebită mila nâstră, i-am dat și i-am întărit 

în ţâra nâstră a Moldovei, dreptele lui moşii și cumpărături, un sat anume 

Beţescii, în câmpul lui Dragoș, unde este casa lui, la mora ce a cumpărat 

tatăl săi Triful Borzescul de la T6der Beţea cu 100 galbeni tătăresci, ca 

să-i fie de la noi uric, acest sat Beţescii şi cu tâte veniturile, lui, surorei 

lui Dragoli, lor şi copiilor lor, de asemenea și nepoților lor şi strănepoţilor 

lor şi restrănepoţilor lor, şi la tot n6mul lor şi care li se va alege mai de 

aprâpe, neclătit nici odată în veci. Şi de asemenea am dat și am întărit slugii 

n6stre Borcea și surorii sale Dragoli dreptele lor moșii, satul anume Bărbă- 

şanii, iarăşi în câmpul lui Dragoș, pe Bistriţa, şi jumătate satul din Red. Aceste 

sate, ce scriem mai sus, să le fie lor, de la noi uric, şi copiilor lor, de asemenea 

şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi restrănepoţilor lor şi la tot n6mul lor, 

care se va alege mai de aprâpe, neclătit în veci, iar hotarul acestor sate să le 

fie pe vechiul hotar, pe unde din vâc aii fost. La acâsta este credinţa domniei 

mele mai sus scris, Ştefan Voevod, și credința prea iubitului fiă al domniei 

mele Bogdan Vlad şi credinţa boerilor noștri moldovenesci mari şi nici, cre- 

dinţa panului Duma pârcălabul, credinţa panului Boldur vornicul, credinţa pa- 

nului Herman Ştetul (1), credinţa panului Dumi şi a panului Tâder, pârcălabul 

de la Hotin, credinţa panului Eremia de la N6mţ, Ciortorovski, credinţa pa- 

nului Şandru de la Cetatea Nouă, credinţa panului Clănău Spătarul, cre- 

dinţa panului Isac Visternic, credinţa panului Dumși postelnicul, credinţa 

panulu. -:vhilă paharnicul, credinţa panului Frunteş stolnicul, credinţa 

panului Petrică comisul, credinţa tutulor boerilor noştri moldovenesci mari 

și mică; iar pe cine va alege Dumnedeii domn al ţării nâstre moldovenesci, 

din copiii noștri sait din fraţii noştri sai din n6mul nostra, sai iarăşi ori pe 

cine va alege Dumnedeii să fie domn ţării n6stre, să nu strice dania şi întări- 

tura nâstră, ci să o împuternicâscă. Şi pentru mai mare tărie şi împu- 

ternicire, am poruncit credinciosului nostru pan Tăutul logofăt să scrie și 

(1) Nu o fi fiul Panului Luţian Herman, sub care la 1438 «s'a săvârşit marea pOrtă 

a Cetăţii» la Cetatea Albă? Vegi N. Lorga, lucrarea citată, p. 99.
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să anine pecetea n6stră la acâstă cartea n6stră. S'a scris în Vasluiit în axul 
7005, Martie 15. A seris Şandru Cârje. “B 

Ce legătură p6te fi între localitatea Borzesci şi familia Borzescul? 

P6te că acesta să fie de origine de acolo, după cun vom vedâ în 

urmă. - 

In actul al doilea, Ştefan-cel-Mare confirmă lui Borcea stăpânire 

asupra cumpărăturii de la loan, fiul lui Danciul, tot în Borzesci. 

Vasluiii, 15 Martie 7005 (1499). 

1 Cu mila lui Dumnedeă; Noi Ștefan Voevod, Domn al ţării Moldovei, facem 
cunoscut şi cu acâstă carte a nstră tuturor cari o vor ved saii o vor audi 
cetindu-se, cum că a venit înaintea n6stră și înaintea boerilor noştri mol- 

dovenesci, mari și mici, sluga n6stră Ivan, fiul lui Danciul, nepot lui Tâder 

Beţea, de a lui bună voie, de nimeni nevoit și nesilit, şi a vîndut a lui dr6ptă 
moşie din al lui drept şi propriii uric, din uricul moşilor săi T6der Beţea 
şi Miclea, un sat în câmpul lui Dragoș, anume Beţescii, unde a fost mâra 

Beţii, şi a vindut slugii n6stre Borcea și surorei sale Dragoli, cu 100 galbeni 

tătăresci, și sculându-se sluga n6stră Borcea și sora sa Drăgoli iai plătit 
toţi aceşti mai sus seriși bani, 100 galbeni tătăresci, în mâna slugei nostre 
Ivan, fiul lui Danciul, nepotul lui T6der Beţea, înaintea nstră și înaintea 
boerilor noştri, şi Noi vădând între dînşii a lor bună voie și toemâlă şi 
plată deplină, și Noi așijderea le-am dat de la noi și le-am întărit slugei 
n6stre Borcea și surorei sale Dragoli a: . „m: ni > se câran Dni 

    

Dragoș, anume Beţescii, unde a fost mi Cop du 0Ă 

uric şi cu tâte veniturile lor şi copiilor it ca LOR 

lor și restrănepoţilor lor și la tot n6mr: vpe 

neclătită nici odată în veci; iar hotarul a: iii re: „e “in 

tâte părţile, pe vechiul hotar, unde din rit 

La acâsta este credința domniei n6str. ma IS es DĂ, 

şi credinţa prea iubitului fii al domnie. .. - iu apă ip 102 

erilor noștri, credința panului Dumi, je dul, 

credinţa panului Herman, credinţa parri:: : 

şi a panului T6der de la Hotin, credin:: ; 

dinţa panului Ciortori, credinţa panului . La azi | 

panului Clănău spătarul, credinţa pan: ein a pan 

lui Dumșa postelnicul, credința panului Monilă i au, ci ina pâ 

nului Frunteș stolnicul, credinţa panului Petrică comisul Şi credinţa tuturor 

boerilor noştri moldovenesci. ” 

Iar după viâţa nâstră, cine va fi domn al": m6stre, din copiii noştri, 

sati din n&mul nostru, saii iarăşi ori pe cine şa, . Dumneaeă, ca şă fie. domn 

al ţării nâstre moldovenesci, acesta să n; strice daniacşi întăritura p âstră, 

ci să o întărâscă şi împuternicâscă, pensru că le-am datrși întărit, pentru 

    
  

II
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e. ei înşişi ai cumpărat cu ai lor drepţi şi curaţi bani, şi pre mai mare 
ţ” "ie şi împuternicire la tot ce s'a scris mai sus am poruncit credinciosului 
nustru pan Tăutul logofăt să scrie și să anine pecetea nâstră la acâstă carte 
a n6stră. A scris Dragotă Tăutulovici, în Vasluiii în anul 7005, Martie 15. 

„E de notat câ, deşi ambele acte sunt făcute în același loc şi aceeași 

di, unul e scris*de Dragotă Tăutulovici şi altul de Şandru Cârje. 
Să ne oprim puţin la numirile de Borzesci şi Borzescul, 
Cu acest nume găsim următârele localităţi: 
Borzescii, sat în judeţul Bacău, plasa Tazlăul-de-jos, cu moşia cu 

același nume, pe care seaflă balta Borzenca şi d6lul Borzei. A apar- 
ţinut vornicului Ştefănică Roset şi în urmă Vornicului Vasile Alecsandri. 

Borzescii, moşie în judeţul Bacăii, plasa Tazlăul-de-sus, comuna Băh- 
năşeni, cu pădurea Borzesci şi părăiaşul Borzesci. 

De asemenea: 

Borzeseii, comună rurală în judeţul Dorohoi, plasa Başăul, cu satul 
Borzesci de pe moşia care a fost a mânăstirii Dragomirna din Buco- 
vina până la 1785. (1) 

Borzescii, sat în judeţul Cahul, plasa Tigheciiă. 
Borzescii, părăi în judeţul Cahul, lângă satul cu asemenea numire; 

primesce în sine părăul Şamalie şi apoi se varsă în Ialpugel. 
Borzescii, vale ce serviă la 1181 de hotar Moldovei despre Bugeac. (2) 

Aceste trei numiri sunt legate de aceeaşi localitate. 
De asemenea mai avem variantele indicate mai sus: 
Borzenca, baltă în jugeţul Bacăi, plasa Tazlăul-de-jos, comuna Ri- 

pele, pe teritoriul cătunului Borzesci. 
Borzei (dâlul) în aceeaşi, comună. 

Precevi. şi: B 93 
Borzcia, pod peste părăul &vanei, comuna Curteşci, judeţul Botoşani. 
Rădăcina cuvîntului pare & fi expresiunea ungară: 
Borzas, identică cu sbârlit?%ai după Gr. Creţu: Borz, bursuc, vie- 

zur şi aricii. a 
„ndlin pentru ipotesa a doua, ca mai probabilă din punctul de ve- 

dere îlologie spre a da nascere cuvîntului Borzesci. (3) 

  

:1) Marele Dicţionar geografie al Ro.nâniei. 
(2) Vedi Dieţion, . 2 topografie si statistic al României de Dimitrie Frunzescu. 

Bucuresci 1872. 

(3) In ultimul mc tent d. sor Gr. Creţu îmi împărtăşesce notiţa următâre: 
Româuusenl borz, L .rzeu a :v* proveni şi din adieotivul rusesc și maloru- 
sesc + a>un, repede, ast, sprinten, * “chiii slavie sep3z, pe care Mikloşich in Dicfio- 
narul său l-a cite. după un monumert din sec. XV sai XVI şi care sub forma (az)
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Din nenorocire, învățatul nostru coleg d-l B. P. Hasdeiă nu a ajuns 

la cuvîntul Borză, dar găsim următârele în glosariul de Laurian şi 

Massimu. (1) 

«Borzoiu, sau Biârzoiu şi Borzosiu-a, adj., hirsutus; părosu, flocosu; 

sbărlitu ; din ungur. borzas?, noi însă credemu a fi audit şi simplulu 

borzu sai bârdiu, din care biirzoiu, borzoşiu, ar fi augumentative.» 

Cu acâstă semnificaţiune îl găsim la noi. 
Ast-fel în Satira Baba superată din importanta colecţiune, datorită 

d-lui $. FI. Marian, găsim: 

Și mai dă-mi încă ce-vă 
Dintre vaci pe ciudeșa, 
Dintre oi pe 6cheșa, 
Dintre găsci pe Bârzășa. (2) 

Deci gâscă bârzăşă e identic cu gâscă sbârlită, frisată, erâţă. 

Ceea ce este mai curios e că numai la noi se găsesc mai comune 

aceste gâsce, cu penele dorsale lungi şi frisate, cari adesea atârnă ca 

nisce zulufi până la pămînt şi fac penele lor mult mai căutate şi pre- 

ți6se, ca cele drepte şi linse, cum se dice de regulă. 

Ele sunt cunoscute de specialişti sub numele de oie frise, .ori oie 

du Danube. 

De alt-fel nu avem multe varietăţi între animalele n6stre, cari să 

fie cunoscute ca atare în străinătate. 

Profit de ocasiune, spre a spune că afară de gâsca nâstră certă, 

borzăşă, oie du Danube, nu mai avem decât găinile cu gâtul gol din 

  

opt se vede în titlul unei rândueli dintr'un Molitvenie din sec. XVI sai XVII 

(ms. Academiei Române. No. 167, f. 83), o formă cu vocala modificată a vechii slav.- 

bulg. şi sîrb. npzaz. De aici trebue să derive numele de familie Bârzu din Bacăii şi 

de la Târgul Nâmţului (acesta al unui 'Țuţuian venit din Ardâl), Bârză din Seliştea de 

lângă Sibiiii şi numele satelor de dineâce şi de dincolo de Milcov : Bârza (acesta şi 

di, pădure), Bârzăvoie, Bârzuica, Bârzeii (şi d6l), Bârzenă, Bârzoteni, Bârzesci, Bâr- 

zulesci, Bârzoescă, Bârzoiă (acesta în ţinutul Benderului din Basarabia) și o vale în 

Vâlcea, Bârzeă (d8l şi vale, adecă dâlul şi valea Bărzei), Bârzescul (loc isolat), Bârzesca 

(vale), Bârzila (461), Bârzota şi Bârzoţelul (pîrae), cum şi Bârzul, 3 locuri deisvore 

şi un părăiaș, tâte patru în judeţul Bacău, ca și satul şi părăul Berzunţ, care iea 

nascere din unul 1in acele isvâre, pe teritoriul aceleiaşi comune, Compară numele 

Borzoghian sai Borzochian, culme de munte, podiş şi părăii dela miadă-n6pte-apus 

şi de la apus de Piatra-NEmţ. | ! 

(1) Glossarisi de A. T. Laurianu şi 1. C. Massimu, pag. 86. Bucuresci 1816. 

(2) Satire populare române, adunate de S. FI. Marian. Bucuresci 1893, pag. 118. 

o
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Transilvania (poule de Transylvanie), recunoscute de specialişti ca 

fârte ouătâre. | 

Trebue să mai adaug că numele de Borzescu se mai găsesce ade- 
sea ca: Borzea, familie din Vistea-de-jos (1), din care unul Pavel Bor- 

zea se află la 1902 în Muncie (Indiana) din America, de unde scriă 

'T'ribunei din Sibiu la 1902. (2) 
Borzea ar fi identic în acest cas cu bursucul, burtosul, grasul. 

Din acestea putem vede originea numelui satului Borzescii. 

Borzea născu pe Borzescul şi pe Borzescii ca nume de sat. 

Voi da ca dovadă conţinutul unui act din 1574, cu singura deoşe- 

bire că în loc de bursucos = burtos saii păros, stufos, sburlit, avem 

calificativul bărbos. 
, «Ioan (Ivonia) V. V., cu mila lui Dumnegei, Domn al ţării Moldovei 
„(a domnit 1572—1574). 

«Că iată ati venit înaintea nâstră şi înaintea boerilor noştri ai Mol- 

dovei, preotul Drăghici şi cu nepoţii săi şi s'aii judecat dinaintea nâstră 

cu slugile n6stre Laioş Comişel, feciorul Anghelinei şi cu T6der, fe- 

ciorul Crăstănei, nepot lui Micul Bărbosul, şi căgând cu plângere asu- 

pra lor dinaintea n6stră, gicând ei cum că n'a acea ocină, dimpreună 

cu dinșii în sat în Barboși, ce este a lor moşie, precum dic aceia». 

«Scris în Iaşii la anul 1574 Decemvrie 31.» (3) 

Tot aşă, cu o altă variantă: 

«Ri Boat Lator Blidar, păhărnicel ot Blidăresci, ot olas Totruş.. .. 

1621 Martie 7.» (4) 
De alt-fel rădăcina acestui cuvînt e mai pătrunsă decât se crede 

în limba nâstră. 

Ast-fel găsim un peştişor urit şi sbârlit ca ariciul: Sborș (ghigorţ 

în alte părţi ale Munteniei), pesce ce se sbârlesce ca ariciul, are ţepi 
la aripidre şi cmă. 

Tot în sensul de uriît, pentru a speriă copiii cărora de fapt nu le 
prea plac păroşii şi nepieptănaţii, smulții, cum de regulă se dice, s'a 
creat substantivul Borză. 

Literatura populară ne presintă mai multe exemple. Ast-fel avem 
graţie d-hi Marian (5): 

  

"3 

(1) Monumente pentru istoria ferii Făgăraşului, culese şi adunate de Niculae 
Densuşianu. Bucuresci 1885, pag. 154. 

(2) Vegi numărul de la 19 Fevruarie 1902. 
| (3) Uricarul, t. XIV, pag. 152. 

N (4) Uricarul, î. XIV, pag. 321. 
N (5) Nascerea la Români, studii etnograțic de S. FI. Marian. Bucuresci 1902. 

N
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Descântecul de Samcă (Samca = Avestiţa) din Bucovina, în care nu- 
mele Samcă e înlocuit cu Borză,. 

Borză înborzată, 

Borză blestemată, 
Cu dinţii rânjiţi, 
Cu ochii beliţi, 

Cu urechi dabalată, 

Cu gura căscată, 

Cu mâni crăpăci6se, 
Cu mâni flotocâse, 

In cătro ai purces, 

Cu dinţii rânjiţi, 
Cu ochii beliţi? ... Pag. 35. 

De asemenea când se j6că mama cu fetiţa: 

Merge borza pe perete 
Şi mănâncă un car de fete.... Pag. 340. 

Nu mai rămâne îndoiâlă că cuvîntul e de origine ungară. 

E chiar curios a observă că localităţile cu acest nume par a indică 

de de mult reşedinţa unei populaţiuni ungare. 
Ast-fel în regiunea Borzescilor din judeţul Bacău se află mulţi Cian- 

găi sai Unguri aduși, toleraţi sau pripăşiţi în acel judeţ. 
Din localităţile ce am citat mai sus, se vede că sunt două apropiate 

în judeţul Bacăului; una în sudul Basarabiei, în judeţul Cahulului, în- 

time care: valea Borzescii serviă la 1781 de hotar Moldovei despre 

Bugeac. 

Se scie de asemenea că sudul Basarabiei, aparţinând, în secolele prime 

ale formaţiunii Statelor române, Munteniei şi prin acâsta indirect Un- 

gariei, a cărei suzeranitate o recunoscuse, a fost multă vreme ocupat, 

până la Ştefan-cel-Mare, de Unguri, cari se stabilise în mod sistematice 

în Chilia, după cum f6rte bine o dovedesce d-l Iorga. (1) 

Mai rămâne încă Borzesciul, sat din judeţul Dorohoi. Cine scie ce 

Borz ungur se pripăşise şi pe acolo. 

A putut fi o mică colonie de poslușnici unguri, cum aveai obiceiul 

să aducă episcopiile şi mânăstirile n6stre, fapt cu atât mai probabil, 

cu cât acâstă moşie a aparţinut mânăstirii Dragomirna până la 1785. 

Un lucru e cert, şi anume că pentru micile lor urme pe la noi ai 

(1) Studii istorice asupra Ohiliei şi Cetăţii Albe. Bucuresti 1900.
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rămas prea multe semne de Borz, Borzas, deci cel puţin: bursue 

(viezure), ariciă, păroşi, nepeptănaţi, sburliţi, etc. 

Să ne întârcom la satul Borzescii din judeţul Bacău. 

E o legendă curentă, care arată causa pentru care Ştefan-cel-mare 

a zidit acea biserică, afară de sentimentul său de iubire pentru stră- 

moşii săi, 

Dou& variante cunosc relativ la originea bisericii din Borzesci. 

Prima e datorită alesului nuvelist N. Gane şi e intitulată Stejarul 

din Borzesci. Ea se află reprodusă în mai t6te cărţile de cetire ad- 

mise pentru şcâlele primare. După d-sa, Ştefan, copil, se răsboiă în 

fruntea unei cete de băeţi din sat cu copilul de sătean Gheorghe, care 

aveă c6ta sa şi representă pe Tătari. Aceştia învinşi, Gheorghe, Hat- 

manul Tătarilor, fu judecat şi spânzurat de subţiori de o cracă a 

unui stejar. In acelaşi timp sosesc de fapt Tătarii. Copiii fug şi se 

pitese cum pot, numai Gheorghe străpuns de suliţele lor fu ucis. Ştefan, 

deşi ajuns domn, nu uită pe vechiul săii prieten de copilărie. 

In prima înfrângere ce pătimiră 'Tătarii de la el, fiul Hanului 

căgă prins de ostaşii Moldoveni. Acesta adus la Borzesci fu atârnat 

de aceeaşi cracă şi judecat. Solii Hanului veniţi a-l răscumpără fură 

înapoiaţi cu darurile trimise şi fiul săi ucis ca şi Gheorghe. 

“Stejarul fu ars şi în locul săi Ştefan zidi biserica. 
După o altă versiune, culâsă de d-na Ortensia Racoviţă (1), se spune 

că pe când adversarul lui Ştefan eră spânzurat de craca unui nuc, 
un epure tuli la vale de sub un tufiş vecin. Copiii alergară după el 
şi uitară pe camaradul lor, care muri în ştreng. În amintirea acestui 

episod, Ştefan ar fi zidit în urmă biserica. 
In localitate mi s'a spus chiar, că sfinta masă din altar e pusă pe 

teunchiul vechiului stejar tăiat. Se va put6 constată acâsta cu oca- 

sinea reconstruirii. 
Biserica din Borzesciă fiind aprâpe singura zidită de Ştefan nu în 

un oraş mare sai pe un câmp de luptă; pomenindu-se în inscripţi- 

unea ei ascendenţii marelui domn şi tradiţiunea indicând acest sat ca 

loc al săi de nascere, tâte daii siguranţă că la Borzesci s'a născut 

Ştefan-cel-mare cam pe la 1436. 

Biserica deşi târte simplu zidită, se presintă cu aceeaşi măreție, ca 

şi surorile sale zidite în aceeaşi epocă. (Stampa VII.) 
  

(1) Dicţionar Geografie al judeţului Bacău. Bucuresci 1895,
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Este lucrată în bolovani și cu fârte puţină cărămidă. Pietrele sunt 

din localitate, de acele ce se macină uşor, ceea ce se observă msi ales 

la stâlpii dela uşi. Materialul de construcţiune fiind grosolan lucrat 

şi mare, zidirea nu presintă multă soliditate. După modul de zidire și 

după facilitatea cu care se găsesce pistra în vecinătate s'ar crede chiar 

că nu s'a pus mai mult de trei luni spre a fi terminată, ceea ce ar 

resultă şi din inscripţiune, dacă anul noă s'ar numără de la 1 Septemvrie. 

Probabil că acâstă biserică, ca şi cea din Pâtra-N6mţu, nu a avut 

turle pe ea, dar la intrare ca clopotniţă. (1) 

Zidul împrejmuitor_nu mai există. Se spune că de mult biserica a 

fost ârsă şi crăpată de numerdsele cutremure ce ai mişcat pămîntul 

de la ridicarea el. La partea superidră se văd numer6se ocniţe (gherle, 

firide, niche) iară şi mici, cari de sigur erai vopsite la început, con- 

ţinând diferite icâne bisericesci. Cele mică sunt de-asupra şi câte două 

pentru una mare. În urmă, în cursul timpurilor, ele ai fost tencuite 

şi în parte astupate. 

Că aceste ocniţe aflătâre mai la tâte bisericile lui SŞtefan-cel-mare, 

conţineai icâne, se pâte dovedi prin cele ce se constată chiar în pre- 

sent la numerâse biserici şi în special la Schitul Logresci din Gorjii, 

la biserica din Câineni, judeţul Argeș, (St. VIII) şi la Paraclisul Epis- 

copiei Râmnicului. (2) 

Avem o dovadă însă de la 1650, din descrierea archimandritului 

Paul de Aleppo, în călătoria sa prin Moldova. 

«In Vaslui palaturile, băile, locurile de plăcere sunt t6te ale lui 

Ştefan Vodă, precum şi magnifica şi superba biserică cu o elegantă 

cupolă, peste măsură de înaltă. Totul în ea, jur împrejur, e boltă şi 

arcuri pe cari suni picturi şi icone ale tuturor sfinţilor. La intrare, 

pe păretele cel mai de jos, este o pictură a judecății cea de pe urmă, 

în aur şi ajur...» | 

Mai atrag atenţiunea că ocniţele mică de la Borzesci se opresc la 

partea anteridră şi nu fac chenar de jur împrejur ca la cele-lalte bi- 

serică din aceeaşi epocă. 

Se mai constată încă jos un brâii de piâtră cioplită şi două brâe, 

unul sub ferestre şi altul de-asupra lor şi sub ocniţele mari, de cără- 

midă aparentă, smălțuită. 

(1) Acâsta se pâte deduce şi din forma bolţii bisericesci de la Naos. Biserica de 

la Volovăţ, din Bucovina, terminată de Ştefan-cel-mare, la 4 Septemvrie 1502, e tot 

fără turlă. 

(2) In Bucuresci avem cu deosebire : Biserica cu sfinţi, Stavropoleos şi chiar Mi- 

tropolia, la faţa sa anteridră. 

  

  

"
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De asemenea trebue notat faptul că absida altarului e zidită cu pi- 
lastri înnalţi, făcuţi tot din acelaşi fel de cărămidă la exterior. 

Ac6stă cărămidă smălțuită de sigur nu eră făcută în localitate, ci 
adusă din susul ţării, cu multă probabilitate de la Hârlăii, unde Şte- 

fan zidise biserica sa Sft. Gheorghe cu puţin mai înainte, în vara anu- 
lui 1492. 

De asemenea e de observat că abiă se văd 6lele cu discurile rotunde 

de teracotă smălțuită, puse câte trei de-asupra pici6relor de ia ocniţele 
mari şi câte una la cele mici. (Fig. 2.) Ele nu aii nici o figură și sâmână 
în totul cu cele ce s'aii întrebuințat, mai în urmă, spre a ornamentă 
biserica Sft. Ion din Piatra, zidită la 1497. 

Aşă că şi la Borzesci picidrele sunt făcute cu cărămidă smălțuită» 

dar nu am putut să dai tencuiala jos spre a observă acâsta, totuşi 

  

  

    

Fig. 2, Detalii de construcţiune, de la biserica Sf. Ioan din Piatra. 
_— 

se văd mici semne cari indică cu siguranţă acest lucru. 
Din acest punct de vedere, biserica din Piatra e făcută cu mult mai 

estetic şi mai ales e superidră atât ca ornamentaţie, cât şi prin va- 

l6rea materialului de construcţiune.
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Şi la Borzescă, ca şi la Sf. Ion din Piatra, aceste 6le-discuri şi cără- 
midi smălţuite sunt puse la fel, ceea ce se pâte ved din alăturatul 
desemn, făcut pe scara de 1 c.m. pe metru. 

Datorese acâstă schiţă d-lui Inginer G. Nicolescu-Dacu, care m'a 
însoţit la visitarea monumentului. 

O asemănare mare există între aceste 

două biserici prin lipsa turlei şi prin mo- 
dul de sculptură a uşilor, cu deosebire 
numai că aceea de la Piatra e ce-vă mai 
complicată, după cum se pâte ved6 din 
figura alăturată, dar ele ai aceleaşi. linii 
şi forme generale, precum şi aceeaşi micşo- 
rime a ușii care separă tinda (pridvorul) 
de naos şi care e cu totul în desacord cu 
mărimea ferestrelor celor mari. (Fig. 3.) 

De alt-fel e de observat, că ferestrele 
mică aflătâre de ambele părţi ale catapetes- 
mei sunt lucrate la fel cu uşa de care am 
vorbit, 

Nu tot ast-fel sunt ferestrele cele mari. 

Ele sunt influențate mult de stilul gotic, 
care începuse, sub Ştefan cu deosebire, să 
se introducă în ţeară; dovadă evidentă în- 
tre altele turla de la Botoşani a mânăsti- 
rii Popăuţii terminată la 1496 (7004), Sep- 
temvrie 30, şi care aveă şi scurgerea pentru 
apele de ploi, din care se mai vede una, 
în purul stil gotic (gargouilles), cu capetele 

e clasice. 
- Se observă adese-ori că aceste biserici 

aii două feluri de ferestre. La unele, ca la 
Borzesci, cele mari în stil gotic ai fost 

Fig. 3. Uşa de la biserica adăugate mi se pare mai în urmă, ori cel 
Sf. Ioan de la Piatra. puţin când construcţiunea eră aprâpe ter- 

în minată ca zidărie. Alt-fel ar trebui să ad- 
mitem că constructorii erai cu totul lipsiţi de cunoscinţe mai temei- 
nice, că erai numai nisce empirică. 
„Nu aveţi decât a vă uită la acâstă fotografie, ce vă arată clar, că 
ferestrele sunt puse fără simetrie sub ocniţele superi6re, și chiar în 
contra regulelor ce se obicinuesc, că partea superidră ascuţită a fe- 
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restrei atinge direct brâul, și nu e nici sub pilastru, nici sub boltă, 

ceea ce nu se puteă întâmplă, dacă erai făcute de la început cu pri- 

cepere. (St. IX.) 
Picidrele grosolane (contraforţii), de consolidare, făcute la începutul 

secolului al XIX sunt datorite de sigur unui meşter local, nepriceput, 
ceea ce explică de ce ele sunt atât de masive şi fără gust, 

Totul în jurul bisericii arată starea de ruină și părăsire. Probabil, 

când locul se va cercetă, se va găsi și temelia zidului ceo incunjură 

ca pe o cetate şi baza turnului ce eră la inttără şi”serviă” 9 Glopot- 
niţă, precut-şi urmele unor case, pâte a strămoşilor lui Ştefan, oră 

chiar_ale. acestuia. aaa 
Pardosâla e acum de scânduri ordinare; sunt convins că sub ea se- 

vor găsi morminte, sait 6se de ale familiei lui Ștefan. 
Am pus să se fotografieze catapetâsma şi t6te icânele aflătâre încă 

în ea. (St. X.) 
Unele sunt de la 1776, altele cu certitudine mai vechi, în colori cu 

apă. Abiă câte-vă din acestea de pe urmă aii fost respectate şi ne- 

spoite cu var; altele sunt lăsate sub icâne mai nouă, atârnate în faţă. 

Este una mică în uleii la stânga altarului de o val6re artistică însem- 

nată, representând:Buna-vestire, cu indicaţia scrisă românesce. (Fig. 14) 

Toţi sfinţii sunt cu ochii scoşi, dovadă că Tătarii, Turcii şi chiar ve- 

cinii Unguri şi Poloni aiu trecut pe acolo. (St. XI) 

Ultimii, deşi creştini, nu aii respectat templurile n6stre creştinesci. 

Nu numai că le dedeaii foc, dar le şi ultragiai. 

Dovadă la Hârlău, unde cu pumnalul stă scris pe o icână de pe 
perete: «Pan Paniatowski 1691», după cât îmi aduc aminte data. (1) 

(1) Acestă profanare s'a făcut pe o scară mare. Multe din icâne pârtă iscăliturile 

celor ce cu Regele Sobieschi ai trecut prin Hârlău la 1691. 
Jată lista lor complectă, graţie d-lui Viaăiiit Mironescu, care a avut bunăvoința 

a mi-o trimite din laşi. 
Anno 1691 Rex Poloniae exereitu fuit ; George Repert 1691; Kazimierz Wasiltensky; 

1691 28 7bris; Juz L. Boguszewski; Pan Boguszewski; Wawizyinec Kasciatkowsky; 
Rynkszelowski; Ian Zalewsky 1691; Kosziuszko 169]; Stanislaw Klausmont 28 7 bris; 

Ian Netler Chorgeki ; lan Ielinski 1691; Hieronim Datnicki; Gerszy Mituszewski: 
Boguslaw Kulewia; Michael Dominik Brikowski; George Friedrich von Hammer 
anno 1691; Wladislaw Rynkszelewski 1691; Andreas Michael Iuraha; Stephanus Mag- 

nus de Fogaras Anno 7668; Mnpyaâ Iloniatowski; Paulus Aisozyplizki; Prudenus A. 

1691, Baron von .... (grei de descifrat); lozef Kaminsky ; Ian Nownicki 1691; lan 

Zalewski 1691; Krzystof Strimek 1691; 1630 Octobrisz Georgus Kara ; 

Ian Hryskiewiez; A. D. 1630 (Annu Domini) Ioannes Blorowsky; lan Starzawsky; 
Ian Lipski 1691 29 nbrisTTâh Chodrovici; Matias Lesniewski; etc. ete. etc..... 

d - 

te Analele 4. R.—Tom. XXVI.— Memoriile Secţ. Istorice. 2 

PO . 

SO 
=
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Inainte de a trece la consideraţiuni de ordine mai generală, relativ 

la bisericile lui Ştefan-cel-Mare şi în genere relativ la modul nostru 
de a construi în vechime, trebue să mă opresc încă la cele aflătâre 

în apropiere de Borzesci şi interesând aceeaşi epocă istorică. 
Este vorba de podul, saii mai bine gis podeţul, ce se află lângă 

Borzesci, făcut pe timpul lui Ştefan-cel-Mare, actualmente pe şoseaua 

naţională Târgu-Ocna—Agiud, înainte pe şleaul cu aceeaşi direcţie. 

Am aicia fotografia lui, luată din mai multe părţi. Se vede încă 

îngrijirea şi arta cu care a fost lucrat. (St. XII.) 

Pe timpul lui Michail Sturdza s'a ridicat un mic monument spre 
pomenirea clădirii podului, dar el a fost distrus cu ocasiunea con- 
strucţiunii liniei căii ferate. 

Bine că cel puţin a scăpat podul! (1) 

(1) Daii aici, graţie distinsului inginer G. Sion, şeful Circumseripţiei locale, ur- 

mătârele amănunte : 
In anul 1873 s'a început construirea şoselei Agiud-Onesci-Frontiera ca şoseă ju- 

deţână cu dile de prestații şi după terminare s'a întreţinut de Siat ca şosea na- 
ţională. | 

Acâstă șoseă a urmat aprâpe drumurile primitive urcând şi scoborind delurile 

şi văile pe pantele lor naturale cu f6rte puţine modificări, pe de o parte spre a se 
face în mod economic, pe de alta spre a întrebuință podurile ce erai construite şi 

cari adesea erai în fundul văilor. ” 
Intre podurile existente pe atunci s'a găsit la km. 244810 (măsura începe de la 

Agiud) un poă boltit cu piâtră construit de Ştefan-cel-Mare, şi pârăului i se zice 

părăul lui Ştefan-cel-Mare. 
Podul este construit în piâtră brută cu mortar de var gras, bolta asemenea con- 

struită cu bolovani rotungi, iar capetele bolţii cari se văd sunt lucrate din gros 

tot din boiovani rotundi. 

Deschiderea bolţii este de 5.80 făcută din jumătate de cireumferenţă (plin centru) 

construită pe un soclu de 1.210, 

şoseaua a fost așezată în dreptul primei cornişe la 5.30 de-asupra radierului, 

având ca parapet înălţimea dintre cele două cornișe de 1.20, dar cu timpul şoseaua 

sa înălţat şi a ajuns la cornişa a 2-a la 62.50 de-asupra radierului, ast-fel că po- 

dul nu mai aveă parapet. 

In anul 1902—1903, fiind-că malul pe care este șoseaua se dărâma din causa Tro- 

tușului, s'a făcut un dig de apărare şi s'aii făcut lucrări de reparare şi de apărare 

a podului. 

Lucrările de apărare consistă în 2 diguri laterale unite cu un radier în scări | 

format din bolovani mari de câte 800 kgr. unul. 
Digul podului cu digul al doilea care susţine malul formâză un singur dig de 

sprijinire 
Poduluis'ai făcut următârele reparaţiuni : fiind-că. mulţi bolovani din boltă căduse 

fiind rotungi, s'a pus la loc şi bolta în interior s'a tencuit cu mortar de ciment. 
In exterior şi în soclu s'a înlocuit pietrele cari lipsiau și cari se mişcaii; de-asu-
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Ore acesta este singurul pod rămas de la Ştefan? Se cunâsce încă 

podul înalt, ce pare a ave o înălţime cam de 6 metri, la nordul Vas- 

luiului. Se pare că el a fost doborit mai în urmă, căci inscripţia ac- 

tuală pârtă că e zidit de Hatmanul Gavril, fratele lui Vasile Lupu. 

Cred mai curând că a fost reconstruit, | 

Am mai aflat un pod de pe timpul lui Ştefan, lângă Cotnari. Acesta 

este un pod mic, aprâpe ca şi cel de la Borzesci. 

Terminând cu tot ce putem sci despre locul nascerii lui Ştefan-cel- 

Mare, să facem o mică incursiune în domeniul vast şi important al 

construcţiunilor bisericesci din acea epocă. 

E regretabil, domnilor colegi, că nu avem o lucrate asupra monu- 

mentelor n6stre bisericesci. Cred că Academia ar put6 pune premii 

pentru lucrări de acâstă natură. 
Programul concursului ar put6 clasifică bisericile, iie dupe epocele 

în cari ati fost construite, fie după natura lucrărilor, fie mai ales în 

raport cu domnia sub care ele aii fost ridicate. 

Se dice, de Ureche, că în cei 47 ani, cât a domnit marele voevod, 

el ar fi zidit 44 biserici în amintirea cu deosebire a celor 36 răsbâie 

ce a avut, după cum resultă din actele culese la Veneţia de C. Exarcu. 

Adevărul este că din partea de sus a Bucovinei, mai exact, încă de 

la Lemberg (?) şi până la Râmnicul-Sărat, de la Borzesci până la Chilia, 

întâlnim aceste monumente. E trist a o spune, dar ele încă nu ai 

fost nici chiar catalogate—după sciinţa mea—şi nici indicate cu exac- 

titate după leatul lor. 
In Moldova, acei ce s'aii interesat de cestiunea acâsta, sper că vor 

fi de părerea mea, că observatorul cu uşurinţă pâte cundsce bisericile 
mai vechi şi cele de la Ştefan-cel-Mare, şi dintre urmașii s&i ale lui 

Petru Rareş mai ales. 
Tâte sunt impunătâre, deși linia drâptă domnesce şi cu t6te că or- 

namentele exterire sunt reduse adesea la cea mai simplă expresie. 
Tâte ati o maiestate care-ţi impune. Simţi că epoca şi 6menii de la 

cari ne-aă r&mas ele, ati fost mari. Ei nu erai făţarnică, erai adevăraţi 

pra cornişei a 2-a sait peste parapetul primitiv s'a făcut un parapet de 1.00 înăl- 

țime lucrat cu piâtră aparentă tot în stilul primitiv, numai că s'a rostuit cu ci- 
ment împreună cu tâtă zidăria, ast-fel că acum se presintă ca o singură lucrare. 

De asemenea carturile de con cari sunt fârte drepte ai periat păstrându-se în- 

clinarea primitivă, 
'Tâte aceste lucrări de reparare şi consolidare executate pentru podul Ştefan-cel- 

Mare în 1903, ai: costat 8.130 lei.
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credincioşi şi hotărâți. Din bisericile lor transpiră şi credinţa și pu- 

terea. Unele ai şi fost locuri de apărare în acelaşi timp. 

Cu zidul înalt, fără ornamentaţiuni exteridre, cu o turlă saii două, 
cu ferestre multe şi înguste, ca ale meterezelor de la cetăţile vechi; 

cu zidul gros, cu bolta admirabilă, se înalță cele mai vechi biserici. 

Ele pot fi comparate cu acei bătrâni frumoşi, voinici, de şi cu părul 

alb, demni şi serioşi cari îţi impun respect şi bună cuviinţă. 

Inalte, cu turle poligonale admirabile, afară de cea de la Dorohoii 

care are turla rotundă, aşezate pe o bază făcută din două stele oc- 

togonale suprapuse, cu o mulţime de ocniţe formând brâie (frise) ce 

  

  

  

  

Fig. 4. Biserica Mirăuţii din Suc&va înainte de restaurare. 

par a arătă prin continuitatea lor succesiunea faptelor mari de pe 
vreme; cu ferestre la început simple, drepte, unele şi înguste, ori în 

urmă din piâtră sculptată, ast-fel în cât prin înlănţuirea arcurilor 
reamintesc îndată influenţa stilului gotic; cu bolți bizantine bine pro- 

porţionate şi artistic făcute, pentru a susţine turla centrală; cu zidărie 

făcută în modul cel mai ales, ele arată putere, pricepere, multă ele- 
ganţă şi artă, în armonie cu caracterul impunător şi riguros simplu 
ce se păstrâză încă în monumentele zidite de Ştefan. 
Numai sub Vasile Lupu, trei Erarhii, acest giuvaer din laşi, arată
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gile ce-vă mai liniștite şi un împrumut de la Mauri şi Persieni, forte 

pronunţat şi pe care îl găsim cu deosebire la Curtea-de-Argeș. (Fig. 
18 şi 19.) 

Acestea sunt admirabile, dar pare că n'aii impunerea monumentelor 

de sub Ștefan. 

Acum când tencuelile adause de mâni nepricepute pe vechile biserici 
au căgut în multe locuri, de când cu deosebire Romstorfer a recon- 

struit Mirăuţii, biserica catedrală în care se află Sf. Lon cel noii la Su- 

câva şi mănăstirea Putna;iar la noi d-l Băicoianu, bisericile din Hâr- 

lăă, Botoşani şi Dorohoii, în mod așă de fericit, se pâte uşor vedâcă 

aceste monumente, păstrându-şi impunătorea lor vigore ce o aveau sub 
albâţa păreţilor văruiţi, apar agi strălucind la lumina srelui, cu lu- 

  

Fig. 5. Biserica catedrală din Suceava. 
D=. 

minile curcubeului ceresc, cu tâte ocniţele, ca nisce mici templutii, în- 

chinate vieților sfinţilor şi credinţii creştine. (Fig. 20 şi 21.) 
Duceţi-vă cu gândul în secolulal XV când elementul român de abiă 

se înjghebase în Moldova, pe un pămînt mănos şi admirabil ca pei- 
sagiii, pe malurile rîurilor ce şerpuesc de sus în jos acâstă ţeară şi ob- 

servaţi pe frumâsele coline aceste zidiri cari tâte au r&sărit la lumina 

dilei în cursul vieţii unui om şi audind armonibsele vibraţiuni ale su- 

netului clopotelor lor, veţi înţelege de ce credinţa cuceriă pe toţi, de 
ce iubirea de ţeară pătrundeă în inimile ultimilor ciobani şi plugari, 

de ce cu toţii şi-a vărsat sângele, ca nici un alt popor, ca să-şi apere 
cu tărie şi succes, deşi tot-deauna covârşiţi prin număr, credinţa şi 

n6mul. 

Iată de ce: 

 



29 DR. C. 1. ISTRATI 282 
  

Ştefan, Ştefan, Domn cel mare 

Seamăn pe lume nu are! 

Dacă nu avem măcar catagrafia chronologică a bisericilor zidite de 

Ştefan-cel-Mare, înţelegeţi ușor, Domnilor Colegi, cam ce cunoscinţe 

avem noi în ce privesce restul cestiunii. A sci, an cu an, când ele au 

fost făcute; a cun6sce distanţele ce le separai, detaliile ce presintă în ar- 

chitectura lor, s'ar put ved6 cam câte sunt datorite aceluiaşi maes- 

tru sati aceluiaşi taraf de lucrători, cum se cam întâmplă pe atunci. 

Cea mai veche dată, relativă la acâstă cestiune, este aceea de la 1461, 

când zidi biserica Sf. Dimitrie de la Pângăraţi, distrusă prin un foc 

înainte de 1560, şi în urmă 1466, când se zidesce mânăstirea de la 

Putna în care fu înmormîntat; iar cea din urmă e relativă la zidirea 

bisericii de la Reuseni cu hramul Sf. Ion, pe locul unde a fost de- 

capitat tatăl marelui domn, Bogdan. Biserica fu începută la 8 Sep- 

temvrie 7011 (1503 anul de la Christos) şi terminată de fiul săi Bogdan 

la 8 Septemvrie '7012. | 

lată o încercare de înscriere a bisericilor făcute de Ştefan-cel-Mare. 

Am fost ajutat cu deosebire şi de o notă trimisă de d-l V. Calota de la 

'Târgul-Ocna, căruia îi mulţumesc cu acâstă împrejurare. 

Între acestea sunt mai multe zidite de alte pers6ne tot în timpul 

domniei marelui Voevod şi lucrate tot la fel. 

După indicaţiunile ce am căpătat, se pare că la acestea ar trebui să 

mai adaug biserica (astă-gi în stare de ruină) din satul Faurii, lângă 

Roznov, judeţul Neamţu, ce se dice că e făcută tot de Ştefai-65I-Mare.



Bisericile şi mânăstirile zidite de Ștefan-cel- Mare 
sa, în timpul domniei sale.    
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LE TUL 
    

DATA ÎNCEPERII DATA TERMINĂRII 

DATA MODERNĂ HRAMUL 

  

  

        

  | 
| 

| 
| 6988 

| 
| 
| 

1461 

1466 13 Sept. 1170 

1167 

1472 

MAT 

1480 

1481   

Sf. Dimitrie 

Adormirea Maicei Dom- 
nului. 

  
Sfintul Gheorghe. 

Nascerea Sfintului Ioan 
Botezătorul. 

Cuvi6sa Paraschiva. 

Sf. Dimitrie. 

St. Nicolae. 

St. Ilie. 

st. Mucenic Procopie, 
se serbeză la 8 lulie.    
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LOCALITATEA CU CE OCASIUNE OBSEKVAȚIUNI 

  

Iânăsti ăn 
raţii 

Putna     
Baia 
-—_—— 

Bisorica-albă Jegi 

Biserica Piâtra sati 
Domnâscă, Râm- 

nicul-Sărat 

Sucâva 
N |   
Qi 

Mânăstirea Flo- 
resci, Tutova 
No a 

Rădăuţi, sat lângă 
ănesci     

In memoria reluării cetăților 
Chilia şi Cetatea Albă.— După 
alţii în urma respingerii unor 
horde tătăresci. 

Vedi: Ştefan-cel-Mare, archi- 
tect, de Michaii Kogălniceanu, 
Foia sciințifică şi laterală, în 
1844, pag. 262. 

In memoria înfrângerii lui 
Mateiii Corvin, 

In amintirea înfrângerii lui 
Radu Vodă la Soci. 

Izbânda în contra lui Radu- 
cel-l'rumos. 

Răsboiul contra lui Albrecht 
regele Poloniei. 

In memoria învingerii lui 
Vlad "Ţepeş la Râmnicul-Sărat.   

După mai mulţi ani ardând 
a rezidit-o Alexandru Vodă Lă- 
pușneanu, la 1560. 

La 13 Sept. 1470 a sfinţit-o 
Mitropolitul Teoctist, cu toţi 
episcopii archimandriţii și dia- 
conii în numâr de 64. Ştefan 
Vodă a luat însuşi parte în 
altar la aşezarea pietrei de pe 
sfînta masă. Mormîntul săi a 
fost făcut încă din viâţa sa. 

După 200 ani la 1672 erăpân: 
du-se de un cutremur, a rezi- 
dit-o Domnița Anastasia, născu- 
tă Buhuș, soţia lui Duca Vodă, 

Situată în faţa fostului s&i 
palat din care o mică urmă 
se mai vede sub o casă evre- 
ească. In ea s'a cununat Stefan- 
cel-Mare cu fiica lui Radu Vodă. 

Inscripţia e însă nesigură. 

După d-l Mironescu, archi- 
tect pictor de la Iași, hramul si. 
Ioan, reînoită de Vasile Lupu. 

Dipticul Episcopiei Huşi. 

Zidită în piâtră.          
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LE TUL 
  

  

    

DATA MODERNĂ HRAMUL 

DATA ÎNCEPERII | DATA TERMINĂRII 

— — 1481— 1482 — 

6991 — 1483 Sf. Ilie. 

— — 1486 St. Nicolae. 

su (6995) — 1487 — 

6995 — 1487 Iulie 8 Sf. Procopie. 

6996 - 1488 Marele mucenic şi pur- 
tător de biruinţe 

Gheorghe. 

6998 Aprilie 27 1490 Sfîntul şi Măritul   Septemvrie 26     
        

prooroc şi înainte mer- 
gător şi botezător Ioan. 
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LOCALITATEA CU CE OCASIUNE ORSERVAȚIUNI 

  

Cetatea Albă 
Se 

Comuna sf. Ilie 
lângă Sut&va-— 

Satul Şcheia 
= 

Pătrăuți, Sue&va 

  

Bădeuți (lângă Mi- 
leşsuţi. Bucovina) 

Mânăstirea Voro- 
”meţul 

Biserica sf Ioan 
Botezătorul din 

| Vasluiy.Biserica 
! atredală. 
| 

In amintirea luptei cu Un- 
gurii, în care s'a distins Apro-   dul Purice. 

In amintirea bătăliei de la 
Rahova.   “| de logofetâsa Maria Cantacu-   

Zidită sub Pârcălabii Duma 
şi Hrâmen (Herman). 

'Turlă rotundă. — (D-l Miro- 
nescu). 

A fost surpată de apa Sire- 
tului şi a fost mutată pe dâl. 
Se cunosc pe şesul Siretului 
fortificaţii de pe timp. 

Incepută la 13 Iunie 1487. 
Deşteptarea No. 74, din 23 
Sept. 1901. 
Mânăstire de călugăriţe, des- 

tiftătă a îngriji răniții şi infirmii 
din răsbâie, 

Romstorfer, die Forschungs- 
arbeiten am alten Wojewoden- 
sehlosse in Suczawa, Czerno- 
witz, 1897, pag. 15. 

Turla rotundă, acoperită cu 
şindrilă ca solzii de pesce. 

Frescurile de pe faţa bise-| 
ricii se.mai văd. Are sus la 
turlă 2 rânduri de olane. 

Al 32-lea anal domniei. A fost 
adausă la 1546 de Mitropolitul 
Gregoriu — şi a zugrăvito în 
fresco înlăuntru şi afară. Turla 
rotunaă. Are 2 clopote dăruite 
de Ştefan-cel-Mare. , 

Lângă acâstă biserică se află 
palatul lui Ştefan-cel-Mare, ur- 
mele se mai văd încă; el eră 
zidit mai dinainte, de la 1432. 

Cădută la 1802, La 1818 a 
fost dărâmată cu totul şi a fost 
rezidită de la ferestre în sus 

zino. __ 
La 1821 TPureii ai pus cai în     ea şi ai distrus multe orna- 

mente. 
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LET UL 
  

  

DATA ÎNCEPERII DATA TERMINĂRII 
| 

DATA MODERNĂ BRAMUL 

  

1000 Mai 1 

7000 Lunie 8 

! 1001 Tulie 9 

    

6999 Ianuarie 1 

1000 Ocetomvrie 28 

7005 August 

1002 Octomvrie 12 

"17003 Oetomvrie 15 

1003 Noemyvrie 30 

7003 

1004 Septemvrie 30 

| 1004, Noemyvrie 8     

1491 

1492 

1492—1497 

1493—1494 

1495 

1495 

149 

1496 

1496   

Adormirea prea curatei 
născătâre de Dumnegeii 

şi pururea Feci6rei 
Maria, 

Sf. Gheorghe. 

Sfintul Ierarch şi tăc&- 
tor de minuni Neculai. 

Adormirea Maicei Dom- 
nului, 

Sf. Neculai.   Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel, 

Sf. Ierarch Neculai. 

Arehistratigul Michail.  
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| LOCALITATEA CU CE OCASIUNE OBSERVAŢIUNI 

  

Biserica Precista 
din Bacău, î6stă 

mânăstire. 

oc 

Borzesci. 

Dorohoii. 

Huși, 

! Mânăstirea Pro- 
1 bota, judeţul Su- 
'câva. Numită la în- 
; ceput Sf. Neculai 

din Poiana Sire- 
tului (2), 

Mânăstirea Popău- 

| 
: Răsboeni (Valea 

bă). 

| 
| 
| 
| 

| ţii din Botâșanii, |   

Răsboiul cu Cazacii la Gru- 
măzesci. 

In locul unde fu învins de 
Sultanul Mahomet şi Basarab 
Vvod, la 26 Iulie 1476, 

Zidită de ful sii Alexandru. 

La 1486 zidise casele dom- 
nesci, după victoria asupra lui 
Hroiot la Schiai. 

Fără turlă. 

- Al 80-lea an al domniei. 
In ea se află portretul lui Şte- 

fan, al Dâmnei Maria şi a trei fii 
ai săi,de pe timp Aiifost şi case 
domnesci. S'a găsit o masă 
de marmură pe arături şi s'a 
predat la Museul din Iași. 

Al 38-lea al domniei. Există 
curte domnâscă. 

A doua biserică în piâtră din 
localitate. 

Are clopotniţă în stil gotic. 
La 16 paşi de la turn către 
biserică e o pivniţă de la Ște- 
fan-cel-Mare, care a fost um- 
plută cu moloz şi murdării! 

Acolo se aflau curţile dom- 
nesci (Mironescu). 

Biserica fără turlă. Şi în 
amintirea lui Radaman, care fu 
ucis scăpându-i vi6ţa în acea 
luptă.        



    

30 
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LE TUL 
  
    

DATA ÎNCEPERIĂ DATA TERMINĂRII 

DATA MODERNĂ - HRAMUL 

  

    

17004 Iulie 4   

  

1005 Noemvrie 8 1496 

1496 

— 1005 Noemvrie 14 1497 

7005 Iulie 15 10086 Noemvrie li 1497—1498 

"1008 1498 

! 
1006 1498—1512 

— 1007 Decemvrie 6 1499 

— 1501 

1010 1502 

    

  
Nascerea Maicii Dom- 

nului. 

St. Paraschiva. 

Inălţarea Domnului. 

Sf. Loan.   
Sf. Ioan cel noă de la 

Sucâva. 

Buna-Vestire. 

St. Gheorghe.        
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LOCALITATEA CU CE OCASIUNE 

  

OBSERVAŢIUNI 

  

Tazlăi, jud. Bacăi, 
=i6stă mânăstire, 

Cotnari. 
== 

Mânăstirea N&m- 
=. pului 

P
N
 

Biserica Catedrală 
din Piatra-N6mţu. 

DORI 

Mânăstirea Bise- 
ricani, jud. Nâmţu. 

  

Satul Bălinesci, 
jud. D5rohoiit. 

Botoșani, subur- 
Bia--Btrachina. 

Biruinţa asupra lui Albrecht, 
craiul Poloniei, 

Paraclis alipit de clopotniţa 
de la mânăstirea Bistriţa. 

  
Mânăstirea Zogra- 
fos; aici se află 

i stâgul lui Ştefan şi 
o icână Sf. Gheor- 
ghe, străbătută de 
giSnţe.     

1 Maria. 

  

Al 4l-lea an al domniei. Uşa 
de lemn și 2 pietre mormîn- 
tale sunt de pe timpul lui Şte- 
fan-cel-Mare. 

Se află un panaghier de la 
Ştefan-cel-Mare din 1502 D&c.18, 
mâştele (craniul) Sf. Simion, 
date de Ştefan-cel-Mare în 1463. 
Clopotnița e de la 7007 Octom- 
vrie 24, 

Fără tură. 

Are inscripţie. Există o pia- 
tră mormîntală făcută de Şte- 
fan-cel-Mare Dâmnei Ana, soţia 
lui Alexandru-cel-Bun; o in- 
scripţie de pe clopotniţă ; clo- 
potul mare de la Ştefan (7002 
lulie 25); portretul lui Ştefan 
şi al lui Petru Rareș; portre- 
tul şi mormîntul lui Alexan- 
dru, fiul lui Ştefan-cel-Mare, 
Există şi portretul Dâmnei 

Incepută de sțareţul Iosii 
Ieromonahul. 

Zidită de Logofătul Tăutu. 
Sunt morminte de la 1494. 

Zidită de Dâmna Maria, soţia 
lui Ştefan-cel-Mare. Reparată 
de Dâmna Elena, soţia lui Petru 
Rareş, aâs. 

O reînoesce, după ce la 1195 
Iunie 6 făcuse o trapeză cu 
atenanţe şi la 1475 un turn 
pentru corăbii saii Pirg. —- La 
mânăstirea Sf. Pavel e un bap-     tisteriia de la Ştefan-cel-Mare. 
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LEBETUL 
  

  

DATA ÎNCEPERII DATA TERMINĂRII 

DATA MODERNĂ HRAMUL 

  

    

17010 

7011 

1011 Sept. 8 

7010 August 29 

1012 Aprilie 27 

1012 Sept. 8 

      

1502 Septemvrie 4 

1502. 

1504 

1503 —1504 

  

Inălţarea cinstitei Cruci. 

Pogorirea sf. Duh. 

Tăierea capului sf. Joan. 

St Nicolae. 

Sf. Paraschiva. 

Sf. Nicolae. 

Sf. Gheorghe. 
« 

Sf. Ştefan  
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„LOCALITATEA CU CE OCASIUNE OBSERVAȚIUNI 
Î 

| 

Volovăţiil, Buco- — Făcută în locul celei de lemn 
vina, de la Dragoş Vodă, pe care Şte- 

| 
; Biserica de la Axr- 
: burea, Bucovina. 

Mânăstirea Dobro- 
v&ţul; judeţul 

Vasluiu, 

i Satul Reuseni, Bu- 
“covina, la nord de 

Sucâva. 

Căpriana, Basa- 
rabia, 

Târgu Frumos. 

: Comuna Stroesci 
lângă Rugin6sa, 

| Sucâva. 

| Stefănesci, judeţul 
' Botoşani, pe malul 
i Prutului. 

| 

Cetatea Nâmţului. 

| Stânca Steţă.- 
| nescilor. 

i Biserica Scânteia 
: lângă Iaşi, are o 
icână de la Ştefan- 

| cel-Mare. 
| 

Dâlul Catelinii. 

Analele A. R.— Tom. XXVI.— Memoriile Sect. Islorice. 

  

fan-cel-Mare a mutat-o la Putna 
(6976 — 1468), cu hramul Sf. 
Maria. 

Zidită de Luca Arbore, fost 
pârcălab la Sucâva. 

Terminată cu 2 luni înaintea 
morţii sale. Există un aer de 
la Ştefan. 

Unde îu decapitat tatăl lui 
Ştefan-cel-Mare. — In memoria 
tatălui săi. 

Făcută de un Chiprian, pe 
timpul lui Ştefan (?). 

Sunt2 sfeşnice mari de piâtră, 
ce se dic a îi de la Ștefan-cel- 
Mare. 

După d-l Mironescu, cu hra- 
mul archidiaconului Ştefan; pa- 
raclis pentru curteni, în partea 
nordică a cetăţii. Biserica sf. 
Nicolae ar îi de la Petru Rareş.        
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Din datele ce am adunat se pare că în ultimul deceniii al secolului al 

XV să se fi zidit cele mai numerâse biserici. Din cele 44 biserici ce 

am putut adună în tabela de mai sus, 1% sunt zidite în ultimul de- 

cenii (1). 

E sigur că acâstă epocă coincide cu partea culminantă a domniei 

marelui eroă, când relativ aveă mai multă siguranţă şi linişte, când 

ţâra eră într'o stare cu mult mai prosperă. 

Trebue notat de asemenea că nu cu mult înainte, în 1479, se termi- 

nase la Lemberg Catedrala catolică lucrată în stil gotic şi pe care 

Polonesii o începuse încă de la 1350. 

Deci lucrătorii pricepuţi puteai să fi venit şi de acolo. Dar cu cine 

le-a zidit el, mai ales că tâte ai un caracter a parte, sunt cu mult mai 

frumâse şi în ele, cu tot stilul bizantin al monumentelor, influenţa go- 

tică se vede mai clar la ferestre şi uși. 

Totuşi cine a văqut mânăstirea de la Putna şi biserica din Hârlău, 

spre exemplu, uşor va put constață câtă deosebire e între ele. 

În o Gomnie de 47 ani, în care s'aii clădit atâtea cetăţi (2), palate 

şi mai ales biserici, nu unul sati doi ai fost acei însărcinaţi cu clă- 

direa, de 6re-ce acestea se zidiaii pe o suprafaţă “relativ mare şi cu 

mijlâce grele de comunicaţiune. 

Există însă multe asemănări între ele şi s'ar păr6 că a presidat la 

t6te o voinţă unică. 

  

(1) Anii Numărul bisericilor 

1460—1469. ... cc... 3 

14T0—1479., cc... 4 

1480—1489.. . ec... 8 

1490—1499. . cc... 17 

1500—1504. ..... . „6 

Fără dată. ......:.: „6 
44 

(2) A restaurat și a mărit multe din cetăţile existente pe timpul sit ca: Cetatea 

Albă şi Chilia, Cetatea Nâmţului şi Semendria (Smertodava=Smirodava) lângă Roman 

la 1483 (6991). După Ureche, ultima a fost zidită de Ştefan şi distrusă de Lăpuş: 

neanu sai Petru Rareş. Vedi Monumente naţionale, mânăstiri şi biserică ortodoze, 

publicaţiune a Ministerului Instrucțiunii publice şi. Cultelor. Bucuresci 1882. Partea 

I, pag. 137. 

- De asemenea a restaurat sail reparat cetatea Sucevei, Hotinului, Orcheiului, Bia- 

logradului (Belgrad) și mai în urmă: Halicz în Galiţia, Camenița în Podolia și Sni- 

atyn pe frontieră, lașul și Romanul. De asemeni Ismailul și Benderul, precum şi 

Cetatea de Baltă şi Ciceul în Transilvania. Vedi C. A. Romstorier, Schloss Neamţu 

und einige Klosteranlagen. Ozernowitz 1899, pag. 6—?.
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«.. Tâte lucrările întreprinse de Ştefan-cel-Mare ca: cetăţi, case domnesci, 

mânăstiri, biserică, poduri, etc., formâză o serie întrâgă de edificiuri ale 

artei române și cari le putem defini sub denumirea de stilul lui Ştefan-cel- 

Mare, din causa unităţii în desvoltarea lor architectonică» (1). 

Am urmărit mult pe un Aleviso, de origine din Milan, care-mi fu 

indicat de învățatul nostru coleg d-l Hasdeu. 

El a construit un palat şi mai multe biserici în Rusia, după cum se 

vede în Karamzin (2). 
D-l Hasdeii crede a fi cetit unde-vă, că acest Aleviso a lucrat şi sub 

Ştefan în Moldova, şi d-l Hasdei are memoria sigură. 

Se scio de asemenea că la 1502, Ţarul Moscovei Ioan III trimise 

pe solii săi Dimitrie Larev şi Mitrofan Carcearov în Italia, spre a-i 

aduce meşteri. 

Aceştia trecând prin Moldova îură reţinuţi cu forţa şi puși a lucră 

de Ştefan Vodă, care aruncă pe soli la închis6re. Papadopol-Calimach 

explică acest fapt prin aceea că nora Țarului, rămasă văduvă, şi care 

eră fata lui Ştefan, nu eră tratată bine, şi că se căută chiar a înlă- 

tură de la moştenire pe fiul ei şi nepotul Ţarului. 

Cu tote că Țarul se adresă Hanului Crimeei, Sultanului de Caffa 

Mahomed Sihzada, şi chiar tatălui acestuia, lui Baiazet II, Sultanul 

Turciei, Ştefan păstră în aceeași stare pe toţi captivii până la mârtea: 

sa în 1504, când fură eliberaţi de fiul săi Bogdan. 

O parte din corespondenţa ce a avut loc cu acâstă ocasiune e publi- 

cată în Uricar (3). Din scrisârea Ţarului către Sultanul de Catia se 

vede că: «Dar cu el (solul) vin din părţile Italiei fot felul de meșteri» 

pe numele nostru.» 

Se mai menţionză de un architect Teodoru, grec, care a zidit Ce- 

tatea Albă. 

Nu sciăi cât adevăr este în următârea părere a d-lui Architect G. 

Mandrea : 

«Se scie din documente că acest castel a fost restaurat şi întărit 

de Ştefan:cel-Mare, Domnul Moldovei; se scie de asemenea că numitul 

Domn aveă pe architectul Teodor, care a fost întrebuințat și la în- 

tărirea Cetăţii Albe. Cred că nu mergem greș, dacă am atribui şi 

Cetatea Sucevei tot acestui architect, care a fost însărcinat şi cu clă- 

  

(1) Cetățile Nemţu şi Suceva. Conferinţă ţinută la Societatea architecţilor români 

de G. Mandrea, architect, Bucuresci 1901, pag. 23. 
(2) T. VI, pag. 49, nota 104 şi T. VII, pag. 114, notele 380 și 383. 

(3) Uricarul de Teodor Codrescu, partea III, pag 93. Iași 1853.
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direa diferitelor biserici, construite de Ştefan-cel-Mare în memoria bi- 

ruinţelor repurtate asupra diferiților inimici» (1). 

Mă întreb dacă între cei ce aii trecut pe la noi nu cum-vă eră şi 

Lombardul Fioraventi, architect şi inginer, care a lucrat la Bolonia 

şi la Cremlin, unde a zidit biserica Adormirii Maicei Domnului şi pe 

care biografii îl pun în secolul al XV și spun că a lucrat şi în Ungaria 

un pod pe Dunăre. Nu a trecutel prin Moldova, când s'a dus din Un- 

garia la Moscova? 

Deci nu cunâscem pe acei ce ai lucrat bisericile lui Ştefan, înainte 

de finele secolului al XV. 

Un fapt însă e constant, şi anume că ele şi cu deosebire cele din 

ulţimul decenii al secolului al XV se resimt mult de influenţa gotică. 

Influenţa apusului în ce privesce stilul gotic s'a întins la Braşov şi 

mai ales în Moldova. Lucrătorii veniaii din Germania cum şi din Ve- 

neţia şi Italia ; se găsesc aceleaşi semne lapidare, ca la Colonia, etc., 

şi după modul cum pi6tra de la ferestre e lucrată la Hârlăă, spre 

exemplu, 4-l Architect Băicoianu recunâsce uneltele ce se usitau la 

acea dată în Veneţia şi Italia. 

Influenţa gotică a venit cu siguranţă în Moldova prin Polonia. 

La mânăstirea Dragomirna, se pote ved6 mai bine cea mai de pe 

urmă decădere u artei gotice (D-l Lecomte de Noiiy, comunicaţiune 

verbală). 

Influenţa apusului (stil gotic) a fost mai puternică în Moldova; in- 

fluenţa orientală mai puternică în Muntenia. Moldova a influenţat asu- 

pra Munteniei, dovadă că Ja Târgovişte s'a căutat a se imită biserica 

Trei Erarhi din Iaşi; Muntenia a influenţat prin arta orientală asu- 

pra Moldovei. | 

Stilul gotic e german. Normandii ai fost chemaţi când s'a făcut ca- 

tedrala la Milano. Italienii nu-l cunosc pur. Palatul Ducal e o probă 

(L. Noiiy). Semne lapidare există la noi, de la ruinele Cetăţii Nemţu- 

lui (germană), până la ultimele biserici zidite sub Ştefan, apoi la Cur- 

tea de Argeș, la cele de sub Vasile Lupu, etc. (2). 

Am visitat mai multe biserici făcute de Ştefan-cel-Mare. 

Statul a restaurat pe cele din Hârlăi, din Botoşani şi din Dorohoiii. 

Să sperăm că se va restaură cu ocasiunea marei aniversări din anul 

acesta şi cea din Borzescă. 

Studiind traseul unei căi ferate economice, ce va trebui să unescă 

(1) Lucrarea citată, pag. 21 şi 22. 

(2) Vegi notă manuscris de d-l Lecomte de Noiiy, de la Academia Română.
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Botoşanii, prin Hârlău, cu podul Il6ei, am avut ocasiune a ved6 de 

aprâpe îrumâsa biserică de la Hârlău, fosta capitală a Moldovei, în 

care se mai află după unii localnici şi o biserică datorită lui Petru 

Rareș. 

In jurul bisericii lui Ştefan-cel-Mare cu hramul Sf. Gheorghe, pa- 
tronul Moldovei, începută la 1 Maiii 1492 şi terminată la 28 Octom- 

vrie acelaşi an, se văd urmele a numerâse ruini. Aicia se păstrâză 

suvenirea palatului domnesc, zidit la 1485, care, judecând după o co- 
losală piâtră sculptată, un fel de capitel, aflat alăturea cu biserica la 
trecerea mea pe acolo, a trebuit să fie forte mare. Tot aici se scie unde 

a fost baia d6mnei şi pivniţa domnâscă. (St. XVII, XVIII, XIX şi XX). 

Acestea aii fost studiate şi fotografiate de tînărul şi meritosul archi- 
tect, d-l Vladimir Mironescu din Iaşi. 

Nu mă pot opri de a spune că piviniţa lui Ştefan-cel-Mare, cu voia 
administraţiunei locale, a fost umplută cu gundie şi cu conţinutul la- 

trinelor!!. 

Trei oraşe adevărat sfinte sunt pentru noi: 

Sucâva, acest admirabil cuib de vultur, demn de vitejil ce l-au clă- 
dit şi ilustrat, poetica Târgovişte şi Hârlăul cel uitat. 

In primul, graţie fondului religionar din care, după ce sai făcut ca- 

sarme, şcoli, sinagoge şi tot ce voiţi, începând să serv6scă puţin şi 
pentru reconstruirea monumentelor trecutului Bucovinei, s'a restaurat 

cu el Mirăuţii şi Putna, în mod admirabil de Romstorfer, şi acum se 

lucr6ză şi la restaurarea Catedralei din Sucâva. 

D-l Romstorfer, căruia am v&qut cu mare mulţumire, că i s'a dat de 

guvernul ţării nâstre Bepemerenti cl. I, are mari drepturi la recuno- 

scinţa n6stră, ca un specialist care nu a pus mâna să dr6gă, decât 
după un lung şir de ani, întrebuinţaţi a studiă monumentele române de 
pretutindeni, publicând forte numerâse lucrări cu schiţe culese din tâte 
țările locuite de nâmul nostru (1). 

lată mai multe fotografii, cari represintă monumentul de la Hârlăii, 
înainte, în timpul şi după terminarea restauraţiunii. 

Din acestea, în 9 fotografii, impunătorul monument se arată tencuit 
şi cu aspectul alb al bisericilor vechi. Se văd însă uşor ocniţele până 

şi pe partea de sus a turnului; picidrele de la altar, multe şi uşurele 

(1) Carl A. Romstorfer. Die Moldauisch-Byzantinische Baukunst.— Wien. 1896. Şi 

de curând: Das alle griechisch-orthodoxe Kloster Putna. Mit 18 Abbildungen im Tezte 
und 3 Tafeln. Czernowitz 1904. 

  

   



        

  

38 DR. 0. 1. ISTRATI 298 3 

sunţ ca cele ce am vădut şi la Borzesci. Aicia se observă mai mult 

ceea ce a dispărut saă nu a existat la Borzesci, turla cu baza sa ste- 

lată. Forma sculpturală a pietrei de la uși şi ferestre e gotică. 

In alte 9 fotografii, se văd schelele înălțate şi Gre-cari detalii de la 

uşa intrării şi soclul de pi6tră în partea sa cea mai deteriorată. 

In ultimile 6 biserica apare încetul cu încetul ast-fel cum ea a fost 

pe timpul lui Ştefan Vodă, restaurată în mod atât de fericit de d-l ar- 

chitect Băicoianu. D-sa a reîmbrăcat biserica, înlocuind pietrele, cără- 

midile şi 6lele cu discurile ce o orn6ză, numai întru căt ele ai tost 

sfărâmate sai dărâmate. 

Iată şi trei fotografii relative la Popăuţi. (St. XXI). 

A redat ast-fel soliditatea şi aspectul admirabil şi înălțător al mo- 

numentului. 

Lucrarea nu s'a făcut fără greutate şi multă pătrundere, şi am cre- 

dinţa că d-l Băicoianu a respectat tote detaliile vechilor linii şi forme, 

aşă de indispensabile unei adevărate restauraţiuni. 

Zidurile sunt înalte, liniile simple, dar elegante şi armoni6se, aspec- 

tul total admirabil. 

Ce a trebuit să fie monumentele acestea în secolul XV? Câtă in- 

fluenţă binefăcătâre a trebuit să r&spândâscă în jurul lor?. Credinţa 

în Dumnedei, iubirea nâmului, înălţarea sufletâscă, iubirea frumosului 

şi sentimentul cultural, tte ai trebuit să fie sguduite şi ridicate prin 

aceste admirabile temple naţionale creştinesci. 

Oceniţele sunt dispuse tot cam una mare dedesubtul a două mici, dar 

acestea fiind mai reduse, nu ai permis a pune între ele câte trei dis- 

curi în triunghiii ca la Borzesci. Discurile însă sunt mult mai numerse 

şi formâză trei brâe, la partea de sus a corpului bisericii şi turlei. 

Tot trei rânduri se află şi la biserica din satul Bălinesci, zidită de 

Tăutu, în timpul domniei lui Ştefan-cel-Mare şi terminată la 6 De- 

cemvrie 7007, ceea ce face 1499, cu tâte că sunt morminte cu l6tul 1494. 

Din contra, la Catedrala Sf. I6n din Piatra, zidită in anul 149%, se 

află numai două rânduri. 

Ceea ce este cu totul caracteristic la bisericile lui Ştefan şi în legă- 

tură cu restul monumentului, e turla lor cea îrumâsă. 

Alcătuirea bolţii prin basa turlei făcută din două stele octogonale 

suprapuse, e un adevărat triumf pentru cel ce le-a zidit; ea e conformă 

descoperirii bizantine a boltelor înălțate şi luminâse spre a putâ 

pune în evidenţă mai bine pictura din biserică. 

Cu tâte că pi6tra la Hârlăii este ușor de găsit, monumentul, afară
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de soclu, e zidit în mare parte cu cărămidă şi acoperit cu cărămidă 
smălțuită. 

Se vede de la acea dată resolvată ast-fel o cestiune ce pare că a 

fost o enigmă pentru architecţii noştri până acum. 
Ce material să utilisăm noi? Piâtra e rară în unele părţi ale ţării 

şi adesea de rea calitate, gelivă ori cu nodule de pirită cari îi scad 

resistenţa şi trăinicia, ori murdăresc construcțiunea prin linii de scur- 

sori roşii-negre de oxiqi de ter, resultând din oxidaţia nodulelor de 

la suprafaţă. 

Căci bătrânii noştri aii mai făcut grabnic o observaţiune, de care 

sai folosit. Nu numai în scopul decoraţiunii exteridre sai servit ei 

pe timpul lui Ştefan-cel-Mare de cărămidi smălţuite. 

Ei ai observat curând, că într'un climat extrem ca al nostru, cu 

ploi repedi şi adesea torențiale, cu înghețuri ce urmâză brusc ume- 

gelilor şi căldurilor, eră greii de a apără construcţiunile ce trebue să 

dureze mai mult timp. 
Tencuidla şi tâte ornamentele exteri6re, de care se abuzză atât de 

mult în present, nu puteai să ţie şi de fapt nu ţin la noi. Intreţine- 

rea costă mult, stricăciunile fiind fatale după fie-care ârnă. In Mol- 

dova, pe atunci când varul se aduceă cu carul din Bucovina, pe şlea- 

uri adesea nepracticabile, înţelegem cu cât costă mai mult. Iată de ce 

cărămida aparentă, smălțuită, este soluţia la care trebue să ne oprim. 

Având în ţară aşă de importante straturi de argilă superidră, este 

natural că cărămida trebue să alcătuâscă basa materialelor n6stre de 

construcţiune. Soclul de piâtră, restul de cărămidă, în afară cu cărămidă 
aparentă, ornamentată cu de cea smălțuită diferit colorată, iată ce 

trebue să impunem de acum înainte. 
Frumuseţea să steă pe viitor, în ce privesce monumentele n6stre 

publice, nu în încărcarea cu tot soiul de ornamente gresie şi fără gust, 

ci în simplitatea inerentă cărămidii aparente, în linia al6să a construc- 

țiunii şi în armonia colorilor variate. 

Cărămida de la Hârlău e de o calitate absolut superidră, pasta ei 

e neînchipuit de fină, omogenă şi uniformă. Ea a fost câptă cum nu 
se pâte mai bine. E în ast-fel de condițiuni, în cât sar crede că efă- 

cută cu maşina şi comprimată. 
Sper că cu altă ocasiune voiii întreţin6 Academia asupra cestiunii 

materialului nostru de construcţiune de la Traian şi până în present. 
Pentru acâsta am adunat şi adun necontenit materialul necesar, din 

care o bună parte a fost expus la Exposiţiunea Asociaţiunii Române 

pentru înaintarea şi răspândirea sciinţelor. 
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lată constantele cărămidilor de la Hârlăii: 0",290 lungimea, 0»,12 
lăţimea, 0.075 grosimea, 2600 ec. volumul, 4*,805 greutatea, 1,86 densitatea. 

Ca greutate nu o întrece decât cărămida romană, de Gre-ce cără- 
mida cea mare aflată în turnul Colţei abiă ajunge la 3*,150 şi ca den- 
sitate 1/7. 

Densitatea ei de alt-fel nu este întrecută decât de acea a cărămi- 

gii din biserica Sf. Dumitru din Craiova, cărămidă care este mai fe- 
ruginsă şi cptă până la o stare quasi-sticlosă. Pulberea ei este 
cenușie închisă. 

Cea din Hârlăi este însă absolut superidră în ceea ce privesce ca- 
litatea. 

Iată un mic tabloti comparativ, 
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Pulbere cenușie 
închisă 

i i i m. . n. e.m. €. Kg. 

Biserica SI. Dumitru | 05es | 014 | 0,035 | î350 | 2610 D
O
 

_
 

Pulbere galbenă Biserica Sf, Gheorghe | 0290 : 0,12 ! 0,075 ' 2600 | 4,805 | 1,86 Le ga din Hârlău 

Turnul Colţei (1)  [0,293! 0,14 10,035 1436 12295117 pi     Turnul Colţei (II) 0,318 | 0,156] 0,04 | 1984 | 3,1501 1,6 » »                   
Ceea ce de asemenea e de admirat e modul cum aceste cărămigi 

sunt smălțuite. D-l Băicoianu a avut mare greutaţe a le reface spre 

a înlocui pe cele stricate. 
D-sa în genere a obţinut resultate î6rte puţin satisfăcătâre, mai ales 

în ce privesce pe cele albastre și cu deosebire pe cele galbene. 
Cele lucrate la Colomea în Bucovina au fost executate în mod forte 

nemulţumitor ; cu cele de la Societatea de Basalt din Bucuresci a
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avut un resultat mai bun ; cele procurate cu deosebire la fabrica unui 

ales şi priceput muncitor, D-l Vasiliu din Botoşani, care pare că se 

tolosesce încă de modul cum se lucră din vechime în localitate, până 

în present, aii dat cele mai bune resultate, fiiind ele bine făcute. La 

Botoşani există până în present suburbia «Strachina», ceea ce indică 

vechea industrie a ceramicei. 

Cele necesare pentru reconstruirea bisericii Sf. Nicolae din Iaşi 

ai fost lucrate la Ginori în Italia, în mod mult inferior celor vechi. 

După d-l Băicoianu smălţuitul ceramicei de pe timpul lui Ştefan-cel- 

Mare e identic celui Perso-Ture, din Damasc, Beirut, etc. 

Cărămida saii 6lele-discuri erati mai întâi date (engob6) cu o vopsea. 

specială pentru a acoperi roșul cărămidii şi apoi smălţuite. Lucrarea 

e făcută ca la olăria etruscă sai italo-greacă, şi cu multă îngrijire. 
Sunt numai câţi-vă ani, de când la noi cărămida smălțuită eră o 

curiositate ; obiectele de teracotă smălţuite se introduceai din străi- 

nătate ; nimeni nu ar fi putut crede că ceea ce apăreă ca noii, ca ce-vă 

modern şi de lux, eră dejă o vechitură practicată pe o scară largă 

în Secolul al XIV şi al XV la noi, de Gre-ce multe monumente încă 

de pe timpul lui Mircea şi Alexandru-cel-Bun sunt construite cu că- 
rămidă aparentă, smălțuită. 

Se pare că în acele timpuri şi în Secolul al XVI acesta eră la noi modul 
curent de a zidi. Mai mult, odăile erai decorate înlăuntru cu plăci de 

teracotă smălțuită, cum nu facem nici în present; dovadă aceste două 

fragmente găsite de mine în partea nord-estică a cetăţii Sucâva, sub 
paraclis, unde eră palatul Domnesc. De acestea sunt numerse în co- 

lecţiunea Museului din Suc&va, datorit d-lui Romstorfer, care deşi nu 

are, fie spus în trâcăt, decât 600 lei anual, totuşi în patru ani a adu- 
nat un admirabil şi preţios material, nelucrând bine înţeles decât câte 

o lună pe an spre a face săpături. 
Dar totul s'a făcut cu pricepere şi economie! 
Sobele chiar, pe acele timpuri, eraii făcute ca cele actuale, cu 6re- 

care deosebire de formă, din mică cărămigi smălţuite. Sunt sate în 
Bucovina, în cari se află încă sobe-cuptore în cărămidă smălțuită, da- 

tând de peste 100 ani. Ast-fel spre exemplul la Straja, cum îmi comunică 
parochul local, Păr. Dan, membru corespondent al Academiei Române. 

D-l Architect Gabrielescu are, se pare, eşantilâne doveditâre în co- 
lecţiunea sa, din ţeară. 

Intre resturile de la Sf. Neculai Iaşi, din cari unele sunt duse în curtea 

Trei-lerarehilor, iar multe aruncate pe malul Bahluiului, cu gundiele, 
se află numer6se obiecte în teracotă simplă şi smălțuită.
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Ast-fel se găsesc vase de resonanţă, ce erai înfipte. în bolți, de o 
capacitate de 6—700 cm; teracote pătrate, ca cele usitate actualmente 
la sobele de faianţă, cu solzi sat alte desemne frumâse dar ne smăl- 
țuite, şi altele smălţuite, 

Acestea nu aă putut fi întrebuințate decât la sobe sai la căptuşit, 
(lambriuri) pereţii la părţile inferidre. E regretabil de tot că nu s'a 
scris nimic asupra lor şi nici nu s'a păstrat la un museă, cu indi- 
caţiunea provenienţei şi întrebuinţării lor. 

E de tot trist să fim nevoiţi a cercetă în gundiele orașului Iași 
pentru a descoperi o parte așă de importantă din trecutul nostru, 
despre care ce-i în drept, şi ţinuţi a face acâsta, nu ne-ai spus nimic. 

Romstorfer a lucrat cu mai multă inimă! 
La Zamca la nordul Sucevei, la Dorohoi, Hârlăă, Iaşi, Piatra şi 

Borzesci, am constatat personal presenţa cărămidgilor şi 6lelor-discuri 
smălţuite. 

In Muntenia ele sunt întrebuințate de pe vremea iui Mircea ; ast-fel 
se văd şi la mânăstirea Cornetu de pe Olt, zidită se pare pe la finele 
secolului al XIV şi care «<a fost învelită cu olane smălţuite de dife- 
vite colori (1)». | 

D-nul Mandrea ne mai spune, relativ la biserica Znagov: 
«Este iarăşi mai mult ca probabil că cărămigile întrebuințate la pavi- 

ment aii fost emailate, dovadă despre acâsta avem urmele sub masa 
Altarului unde ele n'ai fost expuse usului. Colorile lor sunt galben, 
verde şi roşu, iar formatul lor executat, după un desemn anumit, care 
reamintesce desemnul archivoltelor de la portalul bisericii Disati6.» 

Tot ast-fel a fost pardosită cu cărămigi romboidale smălțuite bise- 
rica Si. Ilie, zidită de Ştefan-cel-Mare în Sucâva. 

Mai mult decât atât. In Oltenia s'ati găsit globuri mari de teracotă 
smălțuită și cari ornai intrările curților, ori formait bâmbe pe stâlpii 
zidurilor împrejmuitâre. 

Mirăuţii din Sucâva, ce se crede zidit de Alxandru-cel-Bun, e lu- 
crat cu cărămidi smălţuite. 

A îost deci o epocă, când cărămida smălțuită eră comună la noi, se 
lucră perfect şi se întrebuinţă în mod curent. 

Mai mult decât atât, acest produs aşă de bine făcut pare că alcă- 
tuiă şi un articol de export. 

D-l Gion are meritul, că fiind la Paris a găsit în importanta publi- 

(1) Mânăstirea Znagov, de George Mandrea, architect. Bucuresei. 1900. 
=, 

as



303 BISERICA ȘI PODUL DIN BOBZESCI ZIDITE DE ŞTEFAN-CEL-MARE. 43 

  

caţiune: PFontes rerum austriacarun de George Craus, din 10 lunie 

1619, că: 
«Ţiglele colorate cu cari s'a ornamentat biserica protestantă din 

Sibiiă, sunt făcute în Valachia Ja Argeş». 

La noi s'a lucrat mult cu acest material, cu deosebire la Curtea-de- 

Argeş, unde d-l Lecomte de Nouy a găsit cărămidi de zidit, de bolți, . 

pentru arcuri şi pentru acoperiş. 

= _. 

x Lă N 

arcuri , N 

bolți 
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Pentru: zidit coperiș 

Incă din 1874, d-l Lecomte vădând importanța cestiunii, a trimis 

un manuscris d-lui Pierre Chabot, care '1 ceruse pentru importanta 

lucrare ce prepară: Sur les tevres cuites. 

Este o fericire deci, că reîncepem a ne cunâsce trecutul. Din el găsim 

învăţăminte pe cari noi, în mersul vertiginos înainte, şi ameţiţi adesea 

de o învăţătură superficială străină, ori copleşiţi de materialul de ex- 

port al Europei: «bun pentru export», am ajuns a maimuţări totul, a 

acoperi numai cu tablă, a face sub-soluri, mansarde şi case în cari 

&rna îngheţi şi vara turbezi de căldură. 

'Precutul să ne servâscă ca alăturea cu sciința modernă, indispen- 

sabilă ori-cui, şi faţă cu nevoile vieţii şi cu mijlâcele de cari dispu- 

nem în present, să ajungem ast-fel, ca să dăm un caracter durabil celor 

ce facem şi să le imprimăm şi pecetea geniului neamului nostru. 

Cu drept cuvînt d-l architect Petre Antonescu dice: 

«In literatură nu am putut av6 opere trainice scrise câtă vreme 

nu am cunoscut bine produsele literaturii populare şi monumentele 

scrise ale cronicarilor noştri, Studiul acesta ne-a dat o limba literară. 

In arte (cele plastice, bine înţeles) va fi acelaşi lucru: studiul şi apro- 

fundarea monumentelor trecutului ne vor da un stil.» (1) 

Cu fericire vedem că există un curent îmbucurător. 

Reconstruirea bisericii din Sinaia, în care s'a usat tot de cărămidă 

  

(» Mânăstirea Cozia de archit. P. Antonescu, pag. 37, — Bucuresci 1903.
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aparentă smălțuită, e un progres. Mai mult, d-l Architect G. Mandrea 
a tăcut ce-vă lăudabil. Oeniţele ce sub Ștefan erai zugrăvite şi prin 
urmare mai supuse stricăciunii, d-sa le-a decorat cu desemnuri fă- 
cute tot pe teracotă, smălţuite la foc în urmă, deci durabile. 

E un progres. Asta probâză legătura între ce făceaii bătrânii şi cum 
lucrăm acum, faţă cu mijlâcele technicei moderne. 
„Cu ce au fost învelite aceste biserici ? D-l Romstorfer în resonstruirea 
mânăstirilor a cregut, ceea ce ne aşteptam de alt-fel, că trebue să le 
acopere cu ţigle colorate smălţuite. 

De sigur că ţiglele colorate şi smălțuite ai trebuit să fie întrebuin- 
țate la noi pentru acoperirea clădirilor, de 6re-ce multă vreme ţiglele 
simple şi şindrila erai singurul material curent utilisat pentru acâsta. 
După c gravură mare, aflată la Academia din Petersburg, şi ară- 

tând intrarea lui Dumitraşcu Vodă Cantemir la Iaşi, se pâte vedă 
că casele cetăţii erai acoperite cu ţigle (1). Cetatea Sucevei a fost a- 
coperită tot ast-fel. 

Cred că au fost unele biserici acoperite la fel, dar faptul că multe 
ai ars, araţă că numerâse eraii cele învelite cu şindrilă, mai ales după 
secolul al XV. 

Mai înainte găsim întrebuinţându-se şi plumbul și arama. Ast-fel 
sa aflat că la 1786, numai Turcii aii furat la mânăstirea Cozia 4600 
ocale plumb din acoperișul bisericii făcută de Neagoe-Vodă (2). 

Aflu de asemenea, că mânăstirea Arnota din Vâlcea, în care e în- 
gropat Mateiu Basarab, e acoperită cu table fârte grâse de plumb (3). 

Bisericile lui Ştefan nu puteai fi acoperite decât cu tablă metalică, 
cu ţigle smălţuite saii cu şindrilă. 

D-l Băicoianu a dat preferinţă aramei, dar crede că erati acoperite 
cu şindrilă, 

Nu s'ar fi putut utilisă ţiglele smălţuite, după d:sa, căci ar fi trebuit 
să aibă aspectul actual al Mirăuţilor, care pare cu totul curios în pri- 
vinţa coperişului. 

Turnul care e destinat a fi partea cea mai înaltă, e aicia turtit de 
cele două coperişuri, dinainte şi înapoi, cari aii trebuit mult ridicate 
pentru a le put6 da scurgereâ necesară, numai din causă că s'au în- 
îrebuinţat ţigle smălţuite. 

(1) Basarabia în secolul al XIX, de Zamfir C. Arbure, Bucuresci. 1899, 
(2) Mânăstirea Tismana de M. Stefulescu, ed. II, pag. 89, Bucuresci. 1903. 
(3) Partea spitalului Brancovenese, zidită la 1847, eră acoperită cu table grâse de 

aramă,
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Recunosc însă că efectul lor optic e admirabil. 
D-l Romstorfer s'a inspirat însă cu deosebire de la coperişul bise- 

vicii din Petrăuţi, zidită tot de Ştefan-cel-Mare şi care presintă acâstă 
disposiţiune. 

D-l Băicoianu a resolvat în mod mai simplu'problema, degajând totuși 

dublele stele suprapuse la basa turnurilor, cară fac un efect atât de frumos. 

In mai tâte reconstruirile de acoperămînt, făcute pe timpi, acâstă 

frumâsă parte a basei a fost vârită în urmă sub coperiș. 

Daii ca exemplu aici mânăstirea de la Bisericani, din judeţul Nm: 
țului, şi biserica din comuna Sf. Ilie (Fig. 6, şi St. XXII şi XXIII). 

  

    = Bâ D010 

Fig. 6. Biserica lui Ştefan-cel-Mare de la mânăstirea Nâmţului, 
după un desemn găsit pe turla unei biserici locale. 

-_e. 

Dreptatea însă este de partea d-lui Romstorfer care, în importantul 

săi studiii de reconstituire, a găsit aceeaşi disposiţiune şi la Voroneţ, 
Bădeuți, Solca, Vatra-Moldoviţei şi Sf. Gheorghe din Suc6va, precum 

şi în un desemn de pe turla bisericii de la mânăstirea Nâmţului şi 

altul bine făcut în 1757 şi găsit la Putna, represintând starea primă 

a acestei biserici (1). (Fig. 7 şi St. XXIV). 

(1) Vegi: Schloss Neamţu und einige Klosteranlagen în seiner Umgebung. Czer- 
nowitz. 1899. Pag. 26. 

Typus der Kloster-Kirchen in der Bukotwina, pag. 6 (Archăologisches aus der. 
Bucowina). A | | 

Das Alte QGriechisch-Orthodore Kloster Putna. Czernowitz 1904. Pag. 9.
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Dar în acelaşi drum de gândire şi lucrare să ne oprim acum în 

aparenţă la o neînsemnată cestiune de detalii, dar care am convin- 

gerea că e de o importanţă capitală. 

In decursul anului 1899, am oferit Academiei Române o serie com- 

pletă de 6le-discuri, căci nu pot a le numi mai bine, găsite de mine 

  
Fig. 1. Mânăstirea Putna, după un desemn 

. deTI1757. 

la Hârlăă, printre cele lepădate cu ocasiunea reconstruirii bisericii, 

şi cari fusese înlocuite cu altele nouă. Ele pârtă nisce figuri speciale, 

în număr de 6 şi aceleași motive se repetaii necontenit până la com: 

pletarea brâielor bisericii, despre care am vorbit (Fig. 32). 

La Hârlăi, la Botoşani și la Dorohoiă şi, după câte am aflat şi la 

Bălinescă (1), 6lele-discuri sunt la fel din tâte punctele de vedere. Cele 

  

(1) «Zidul e pretutindeni gol, conţinând în trupul săi, din loc în loc, olane smăl- 

țuite, simetric așezate, pe ale căror funduri, în bas-relief, se vede marca Moldovei, 

adecă: zimbrul, siâua, doi delfini şi o femee». — Vegi Marele Dicționar geografie 

al României, vol. 1. Bucuresci 1898. Cele cuprinse relativ la figuri ar trebui ve- 

rificate. - 
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ce aii fost puse la biserica Sf. Nicolae din Iaşi sunt însă cu mult mai 
mici şi alt-fel întocmite ca figuri. | 

In micul museii de la Sucâva unde, după cum am mai amintit, e 
adunat cu deosebire tot ce s'a găsit cu ocasiunea săpăturilor făcute la ce- 
tate, am găsit unele 6le-discuri identice cu acelea de la Hârlăii, altele 
cu acelea de la Iaşi, şi altele diferite chiar ca formă. Se găsesc ace- 
leași Gle-discuri la biserica din Milesăuţi în Bucovina, simple (Păr. 
Dan), precum și la biserica zidită de Ştefan-cel-Mare la mânăstirea 

ia 

  
Fig. 8. Partea superi6ră a fațadei interiâre a turlei 

nordice de la împrejmuirea bisericii Zamca, 
aflătâre la Nordul Sucevei. 

Nămţului, constatate cu ocasiunea refacerii tencuelilor, fără a put 
spune dacă eraii simple sai cu figuri (St. XXVI). 

Despre aceste Gle-discuri constat că nua sciut nimic nici Ministerul: 
Instrucțiunii publice, nici Comisiunea monumentelor istorice, nică Aca- 
demia, şi dacă întâmplarea nu făceă să le văd sub turla de la Hâr- 
lăă, de unde le-am trimis Academiei, nimeni nu s'ar fi interesat de 
ele pote încă multă vreme.
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Recunosc că şi la Academie aii fost ele bine păstrate, dar nu ail 

avut fericirea ca un specialist să le fi luat în semă. 

De aceea vedeţi pe un chimist făcând recunâsceri în domenii străine 

lui şi cercând să-şi explice fapte nelămurite încă de alţii, dar pe cari 

doriă a le cunâsce. | 

Am vădut dejă că Glele-discuri de la Borzesci, de la Sf. loan din Putna, 

de la Mileşeuţi şi de la Zamea din Sucâva sunt simple. Ele represintă 

nisce discuri rotunde, cu o mică proeminenţă centrală și variind numai 

ca col6re. Servesc deci numai ca motive de ornamentaţiune (Fig. 8). 

La Piatra domnesce verdele şi roşul, atât la Glele-discuri cât şi la 

cărămidile întrebuințate, cu cari colori complementare s'au făcut în mod 

armonios desemnuri variate. 

E regretabil că nu scim cum se presintă lucrul la restul numer6- 

selor biserică făcute de Ştefan-cel-Mare, de Gre-ce tâte ai fost cu îim- 

pul tencuite şi văruite, ast-fel că îmbrăcate ca şi cu o cămașă streină, 

nu scim care e starea şi natura adevăratului lor vestmînt. 

Glele-discuri de la Hârlău, Botoşani şi Dorohoiii şi cele identice din 

Sucâva aii următârele caractere, faţă cu cele de la Sf. Nicolae din 

Iaşi. 

  
    

  

    

  
  

  

_ = s Bordura Bordura 

ALTE DISCURI CU Es 2.3 ga superi6ră înferi6ră 

| &5 | 82 | se GREUTATEA | 
> . 82 3 Sa a - 

FIGURI DIN: să | 2 | 2 Inăl ratie Inăl Lăţime 

| ţime țime 

ARE : + | Kilogr. 

Biserica din Dorohoiii, 

Botoşani șI Hârlăă. | 0.203 0.125] 0.165] 0.0:0| 0.015] 0.130 0.015 1.315 

Biserica Sf. Nicolae din 
laşi... . „1 0.160] 0.135] 0.105] 0.010] 0.010 0.085 0.012 1.275         

Cum ati fost fixate în păreţi aceste 6le? Se vede acâsta din tăietura 

ideală făcută de d-l Băicoianu, pe acâstă frumâsă acuarelă, care re- 

presintă ceea ce se află zugrăvit pe peretele interior, Wasupra uşii 

de intrare, a bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău. 

Pictura, după d-l Băicoianu, nu e din timpul lui Ştefan-cel-Mare! 

Se vede acâsta şi din faptul părţii zidite la uşa de intrare, care e o lu- 

crare posteridră. D-sa o pune cam pe la finele secolului XVII. Are 

mare dreptate. Ea trebue să fie totuşi anteridră datei de 1691, pe care 

am găsit-o însemnată pe o decorație interisră, cu pumnalul, de Pan 

Poniatowski. 
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Se mai vede că multe 6le pârtă câte o bucată de cărămidă prinsă 
în concavitatea fundului lor cu fârte mult var gras, aşă că, graţie acestor 
cărămidi, se adaugă ca o c6dă 6lei. Ast-fel ele aii putut fi fixate mai 
sigur în zid. 
Am spus că discurile acestea eraii aşezate adesea în triunghiuri 

sai în brâie. 

Din causa acestei disposiţiuni resultaii goluri cari trebuiati umplute. 
ie ai fost umplute în modul următor la Hârlăă (1). 
Se făceă în teracotă o figurină înaltă în total de 10 cm. Piciorul 

ce urmă să fie zidit aveă cam 4—5 em,., partea exteridră visibilă Şi 
diferit colorată şi smălțuită, are forma 
unei flori triunghiulare cam de 7 cm. pe 

lature. Din mijlocul ei se înalţă un con 

înalt de 4—4!/, em. 

Cu acestea se umpleaii fârte bine go- 

lurile dintre discuri (Fig. 9). 
La biserica Catedrală din Sucâva s'ait 

găsit figurine de acestea, făcând transi- 

țiune cu 6lele-discuri. Unele sunt simple, 

cu un picior înalt de 5—6 cm. şi cu un 

diametru la basă de 4 cm,, care se sub- 

ți6ză spre discul superior. 
Partea visibilă a acestor discuri eră Fig. 9. Modul cum sunt 

destul de mare, cam de 10 em. de dia- dispuse discurile faţă cu figurina 
metru, cu partea centrală mai afundată triangulară. 
şi fără ridicătură. 

O alta, perfect smălţuiţă în verde malachit, are aceeaşi înălţime a 
piciorului, dar ea e cu muli mai grâsă, cu un diametru de5cem. Dia- 
metrul discului trebue să fi fost între 18—20 em. El presintă la partea 
centrală o ridicătură, care puteă fi o sferulă sai un con ca cel deseris 
mai sus, 

Acestea cred că serviaii direct pentru ornamentare ca Şi Glele-discură 
de mai sus. Probabil că piciorul lor nefixându-se bine de tot în zid s'ati 
modificat în urmă pentru a le da forma ce găsim de la Hârlăi până 
la Dorohoiiă. 

La aceste ultime biserici, Glele-discuri ai cinci figuri diferite, sepa- 
rate alternativ, prin un disc-stea (rosace). Acestea pârtă la partea cen- 

    

(1) De asemenea la Popăuţi şi Dorohoiu. La Borzesci şi Piatra-Nâmţu nu e tot 
ast-fel, dar numai 6lele-discuri, 

Analele 4. R—Tom. XXVI.— Memoriile Secţ. Istorice, 4
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trală un bumburuz, o mică ridicătură înconjurată de o suprafaţă ro- 

tundă, purtând rade curbe invers aruncate decât radele mari ce le în- 

cunjură. Acestea, dacă privim pe cele cuprinse în partea superiră a 

discului, ai concavitatea spre drâpta. 

Figurile sunt următârele: | 

Un cap de boii, cu o stea cu 6 rade între cârne şicu semi-luna la 

dr&pta cornului din drâpta. Corpul animalului, fârte redus şi dispro- 

porţionat, e figurat la drâpta capului și până sub bot. Se văd bine 

  

Fig. 10. Figurile de pe Glele-discuri aflate la Hârlăi, Botoşani şi Dorohoiit. 

c6da şi patru mamelâne, cari par a fi indicând pici6rele animalului. 

Ca soclu pare că e o ridicătură, o stâncă, un munte — pâte Carpatii, 

noştri, — dar e aşă de răi făcut, că s'ar put luă și drept o chivără sau 

o bonetă frigiană (Fig. 10). 

Acestea sunt puse drept pe linia mediană de sus în jos a discului. 

De ambele părţi ale acesteia, la drâpta şi la stânga, stă câte o per- 

s6nă care, cu mânile întinse în direcţia grupului central, pare a-l in- 

dică atenţiunii privitorului (No. 8). | | 

Cea din stânga, după faldurii verticali mult mai bine indicaţi ai îm- 

brăcămintei ce acoperă jumătatea de jos a corpului, pare a fi o femee. 

ze
 

VP
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A doua figură e aprâpe la fel, cu deosebire că grupul central este 
dus mai la drâpta părţii mijlocii a discului. 

De asemenea pe când la drâpta grupului central bărbatul e la fel 
la stânga figura femeii e înlocuită cu ornamente (fiorituri), cari com- 
plectâză bine cadrul total al discului, fără a presintă ce-vă special 
atenţiunii n6stre (No. 2). 

E de notat că nu odată, prin urmare nu cu acelaşi calapod ele ai 
fost făcute. Olele-discuri, de la biserica din Dorohoiă sunt ca execu- 
țiune cu mult superidre celor de la Hârlăi. La acestea din urmă câr- 
nele boului sunt aprâpe unite prin vârfurile lor. 

O figură forte expresivă şi relativ mai bine lucrată este următârea. 
Ea represintă un corp de femee care, în loc de picidre, are două 

codi de pesce întârse în semi-cere, cu vârfurile în sus și ajungând până 
la basa corânei ce pârtă pe cap. 

Mânile sunt dispuse de ambele părți ale corpului, ca la Gre-cari 
Idoli din extremul orient. Ele ţin strînse codile sub partea de unde 
acestea se desfac în cinci părți. 

Cor6na e simplă, la mijloc drptă şi cu cruce de-asupra, la partea 
anteri6ră; laturile sunt înălțate şi par că represintă tot câte o cruce 
vădută pe laturi, după micile sferule ce sâmănă cu cele ce termină 
crucea anteridră de la mijloc. Totul e bine proporţionat şi pe vestmînt 
nu se observă decât cingătârea. 

Codile pescelui sai delfinului sunt presărate cu nisce ridicături ro- 
tunde pentru a imită probabil solziă. 

Pe un alt disc se găsesce leul heraldic cu ghiare puternice şi cu 
c6da terminată în evantaliii și întârsă pe spate. Figura acesta lasă 
mult de dorit ca execuţiune. La cea din Hârlăii coma leului so dis- 
tinge mai clar. 

Ce-vă mai bine e executată ultima figură. Ea represintă un ce com- 
plex. Corpul principal pare a fi acela al cerbului. Odobescu susţine 
că e a unui carnasier. C6da e ridicată în sus şi terminată printr'o 
umilătură fără formă precisă. Trupul e aripat. Aripa de de-asupra e 
pusă ca un stâg. Are şâpte pene, saii separaţiuni mari. Capul e de 
om şi pare a fi de femee. La gât se vede un triplu cerc, un soiii de 
faldure, sait o salbă, făcută din bucăţi de metal, ca brăţările vechi. 
Capul este acoperit de o corână, care la mijloc e lucrată ca şi cea de 
la femeia cu cogile de pesce, tot cu crucea la mijloc, dar laturile sunt 
mult mai desvoltate şi pare că voesc a imită cârnele cerbului. Laturea 
din dr6pta are patru: şi cea din stânga pare a nu av decât trei
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mici ramuri. Basa rotundă a corânei presintă proeminențe imitând 

pietrele scumpe cu cari eră ornată. 

E de oliservat că organele sexuale sunt representate ca mărime 

întrun mod fârte disproporționat faţă cu corpul animalului. 

Relativ la aceste 6le-discuri, cu figuri, în literatură găsesc numai 

următârele indicaţiuni. 

Părinteip Melchisedec ne spune că: 
«Biserica Domnâscă de la Hărlău a fost ornată pe din afară cu te- 

racote smălţuite, de diferite forme şi colori; dar ignoranţa le-a acoperit 

cu tencuiâla. . .» (1). 

De aserhenea găsim în monumentala lucrare a lui Odobescu relativă 

la tesaurul de la PietrOsa: 

„ «Ils portent presque tous des figures en relief et V6mail qui 

les recouvre est de plusieurs couleurs, depuis le jaune pale, le jaune 

fonc6, nuance d'ocre jaune, jusqwaux difierents vertis, vert pale, vert, 

de bouteille, vert turquoise; il yena aussi oi l'6mail est de couleur 

brune. ... > (2). 

Acestea sunt colorile ce se observă la discurile de pe la tâte bise- 

picile lui Ştefan şi de la catredala din Sucâva, dar nu speciale şi tâte 

aflătre la Dorohoiă, după cum pare că i le-a indicat d-l architect 

Lecomte de Noiiy care i-a atras atenţiunea asupra acestei cestiuni. 

D-1 Romstorfer menţionâză şi d-sa în mod fârte sumar pe acelea 

ce a putut observă la Sucâva. D-sa susţine că aceste discuri-6le, cel 

puţin la Mirăuţi, aii fost smălţuite pe loc, din causa cantităţii mari 

de sgură specială smalţului ce a găsit în vecinătatea bisericii (3). 

In ce ordine fost-aii puse aceste Gle-discuri în jurul bisericii când 

s'au alcătuit brâele? 

D-] Architect Băicoianu ne spune următârele relativ la biserica din 

Hârlăti: «că ele eraii de diferite nuanţe; ast-fel aceleaşi se găsesc fă- 

cute în galben, verde şi castaniii». 

«In ce privesce ordinea, ice D-sa în o epistolă ce mia trimis în 

1899, nu crea să fi avut vre-una privilegiul şi pe de altă parte e greil 

de a indică punctul de plecare; dacă se iea axa bisericii, de-asupra 

uşii de intrare se văd două identice alăturia dar de colre diferită. 

  

(1) Noâiţe istorice şi areheologice de Melchisedec, Episcopul Romanului. Bucuresci 

1885, pag. 290. 

(2) A. Odobescu, Le trâsor de Petrossa. Paris. 1889—1500, pag. 509. 

(1) Carl A. Romstorfer, Die Forschungsarbeiten am alten Wojewodenschlosse în 

Suczama (1895—1897). Czernowitz. 1897, pag. 14.
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Presupun că pretutindenea coldrea a presidat la punerea ordinei lor.» 
De sigur col6rea, de 6re-ce e vorba de un efect optic, va fi avut 

preferinţă ; probabil că ele pâte ai fost puse în neregulă; dar din 
momentul ce cu fie-care din ele se aveă coldrea dorită „cred că o or- 
dine a trebuit să fie păstrată cel puţin la un punct anumit al bisericii. 

Chiar faptul că sunt două discuri cu figuri identice în axul ante- 
rior al bisericii, dar de coldre diferită, mă face a crede că seriile se 
desfăşuraii în acelaşi fel la drâpta şi la stânga. 

La biserica din Dorohoiii, ordinea în care ele sunt puse e următ6rea 
(după d-l Moruzzi, fostul Prefect al judeţului): 

„„. Cerbul cu aripi, capul de boii cu femeia, leul, cerbul cu aripi, 
st6ua, leul, delfinii, capul de boii cu două femei... 

Deci nici de aci, dacă 6lele aii fost bine observate, nu se vede re- 
gula după care cred că aii fost ele puse. 

Să trecem acum la 6lele-discuri ce am găsit încă aparţinând Sf. 
Nicolae din Iaşi. (St. XXVII). 

Aţi vădut că ele sunt mult mai mici și că figurile se deosebesc puţin. 
Să vedem acum ce represintă și aceste ultime figuri. 

Recunosc de la început, că nu am decât patru 6le ca motive dife- 
rite. Câte aii fost aceste motive? Tot şâse ca la Hârlăii şi Dorohoiiă. 
Pentru acâsta m'am adresat d-lui Lecomte du Noiiy, restauratorul 
acestui monument, dar fără a pute află exact câte motive ai fost şi 
în ce ordine. 

Trebue să recunosc cu părere de răi, că atunci când facem restau- 
rări de asemenea natură, când e vorba de aceste documente istorice, 
adevărate pergamente pe ceramică, se pare că nu se pune prea multă 
seriositate spre a se sci ce şi cum aii fost dispuse şi a se facela fel. 

Am căutat să văd cum se găsesc ele puse acum în biserica Sf. Ni- 
colae reclădită. S'a constatat (d-l profesor G. Longinescu), că primul 
brâi ce întâlnim de jos în sus, d'asupra uşii de intrare, începând de 
la stânga la drâpta, conţine: 

Grifon — impletitură — pescă — cerb — pescă — cerb — leii —- împle- 
titură — lei — împletitură — cerb — pesci — cerb — pesci — griton — 
cerb — împletitură —- le, . 

Deci nici o ordine. Resultă însă că nu se află nici un cap de boi, 
deci nici un zimbru. 

Lăsând de o parte zimbrul, care pare că nu există, să vedem cum 
se presintă cele-lalte motive. 

Ola cu împletitură, care j6că aicia rolul 6lei cu rosacea de la Hâr- 
lăi, e fârte bine executată. Ea represintă un cere în care s'a înscris
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4 linii drepte, paralele câte două şi perpendiculare pe cele-lalte. Re- 

sultă un pătrat la mijloc şi liniile sunt unite prin o curbă, făcând în 

afară de cerc patru arcuri. 
Leul e aprâpe la fel cu cel descris mai sus ; are aceeaşi atitudine; 

ghiarele sunt mai lungi, c6da mai arcată şi fără ramificaţiuni, gura des- 

chisă ast-fel că se vede limba. 
In spaţiul liber dintre membrele anteridre, se vede o figură, care 

pâte fi semnul lucrătorului. Ea pâte fi represintată prin un D cu un 

O la mijloc, puse în mod aprâpe transvers: $, saii e aceeaşi figură 

ca la pesci, dar mai r&u executată. | 

  

Fig 11. A cincea Glă-disc aflată la biserica Sf. Niculae din Iaşi. Fotografia e 

făcută după un model reprodus, de Gre-ce”iu ăm- mai putut află 

nicăeri unul vechii. 

Cerbul este mult mai bine făcut: animalul are şi copitele cu unghiile 

lucrate cu îngrijire; c6da este scurtă, gura deschisă, ast-fel că se vede 

limba; pe cap pârtă urechile şi două perechi de cârne, unele cu cinci 

ramuri laterale. | 

Grifonul e făcut la corp şi la ghiare cam ca leul: capul cu cioc şi 

urechi, cu ochiul în evidenţă şi cu patru rânduri de mici proeminențe 

în şireaguri la gât; aripele sunt pline, presărate cu aceleaşi proemi- 

nenţe pe ele; ele sunt îndoite de la jumătatea lor în mod pronunţat
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şi sub acâstă îndoitură se vede eșind din ele în afară o mică aripiră 
laterală la ambele, şi numai la cea din drâpta, superidră în figură, şi 

o altă aripidră dedesubt. 
Figura cu pescii o deseriii după una nouă, de 6re-ce, cu tâtă per- 

sistenţa ce am pus, mi-a fost peste putinţă a mai găsi vre-una din 
cele vechi. Acest fapt e cu atât mai regretabil, de 6re-ce acâstă figură 
diferă mult de cea aflătâre la Hârlăă (Fig. 11). 

Partea centrală aici e un om cu mustață şi fără barbă. Capul e în- 
conjurat de nisce rade, dintre cari cele trei superisre cu mult mai 
mari. 

E! are o cingătâre şi o haină simplă cu falduri verticale. 

  
Fig. 12. Capul de boii de pe 6lele-discuri de la Trei-Icrarchi, din Iași. 

=== 

Pescii sau delfiinii sunt bine făcuţi. Ei aii capul şi cu gura des: 
chisă; par'că muşcă din haina omului. Ochiul şi solzii sunt bine făcuţi.
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Ai o aripi6ră de-asupra capului, alta pe spinare şi una la burtă. C6da 

pare a fi divisată în 6 părţi. Mânile sunt întinse mai drept, ținând 

la fel codile. Subt bustul omului, probabil pentru a umpl€ golul, eo 

figură geometrică f6rte bine executată. 

La Sucăva, în museul ce se crează acum, am găsit acest grifon fă- 

cut mai mare, idenţic mărimii cu Glele-discuri de la Hârlău. 

  
Fig. 13. Vulturul de pe 6lele-discuri de la Trei-Ierarchi din Iași. 

  

Graţie d-lui Vladimir Mironescu, architect şi pictor din Iași, născut 

şi de loc din Bucovina, aflu că între Pârburile, lepădate cu ocasiu- 

nea așă numitei restaurări a Sf. Nicolae din Iaşi, a găsit o teracotă 

smălțuită, de formă patrată care, după d-sa, eră pusă în ocniţele bi- 

sericii. Ea represintă pe un călăreț moldovean, cu un busdugan țintuit 

în mâna stângă şi cu dr6pta ţinând frâul calului. Tarniţa pare a fi de lemn. 

Este absolut trist, e revoltătâre chiar, acâstă profanarea trecutului nos-
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tru. Nimeni nu scie nimic de t6te acestea. Nici o schiţă, nici o fotografie, 
nică o notă, necum un studiii, asupra acestor importante obiecte. 

Ceea ce se face cu aşă numita restauraţiune a monumentelor nâstre 

e de necregut! 

Comisiunea monumentelor istorice, la ea e scăparea; prin urmare 

interes6ză-se cât mai curând de aceste lucruri pe viitor. 
Tot aici e, cred, necesar să adaug că şi la Trei-lerarchi în Iaşi s'aii 

găsit ast-fel de discuri, dar cu mult mai mari. Două din ele s'ai adus 
la Societatea de basalt de la Cotroceni, graţie căreia am putut a le 

studiă. Unde aii fost puse la biserică, câte ai fost, mister! Acestea sunt 
din timpul lui Vasile Lupu (Fig. 12 şi 13). 

Ca execuţiune sunt făcute în gresă şi în mod admirabil. După ce 

ai fost angobate cu o văpseă specială, spre a acoperi roşul gresei, ai 

fost smălţuite, cu o diferinţă de nuanţă forte bine reuşită. 
Prima represintă, perfect executat, capul de boi, cu o stea cu cinci, 

rade între cârne, cu o ghirlandă sub bot, care se ridică sub ambele. 

urechi şi cu câte o panglică, fluturând de fie-care lature. 
A doua represintă acvila, stând drâptă şi cu aripele desfăcute. 

De-asupra capului e o corână, iar în ghiară ţine un topuz şi o sabie. 

Vasile Lupu, unise ambele steme ale ţărilor surori în sigiliile sale 
deci şi pe monumentul zidit de el. 

lată constantele acestor discuri în gresă, cu mult superi6re, ca exe- 

cuţiune, celor de pe timpul lui Ştefan-cel-Mare. 
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Trecem acum la partea cea mai importantă. Ce însemnătate ai fi- 

gurile de pe aceste 6le? Sunt ele pur şi simplu numai motive-de or- 

namentaţiune sai sunt puse cu un scop, adecă represintă ele o idee, 

o credinţă religi6să ori politică, sunt ele referitâre la Gre-cari fapte 

istorice ? 

Pentru mine, Domnilor, nu rămâne îndoislă, că pe timpul lui Ştefan- 

cel-Mare nu se puneă ce-vă fără a fi fost bine cugetat şi fără să aibă 

o vădită însemnătate. 

Aceste figuri sunt, cred, adevărate chrisGve, adevărate pergamente, 

lăsate pe ceramică, în loc de piele ori hârtie. Cred că ai o însemnă- 

tate capitală. 

Ele pot av6 un înţeles religios. Ele pot av6 un înţeles patriotic, din 

punctul de vedere al ţărilor locuite de Români. Ele pot av6 un înţeles 

administrativ, indicând părţile din cari se alcătuiă ţâra, peste care 

domniă marele Voevod. “ 

Să vedem acum ce conclusiuni putem stabili în urma studiului acestor 

figuri. Natural că în mare parte suntem în plin domenii al ipoteselor, 

până când pe alte căi, saii studiind mai complet restul bisericilor din 

epoca lui Ştefan, se va put€ stabili adevărul. 

Care din aceste figuri presintă ce-vă mai cunoscut nouă şi care ar 

put& să ne servâscă ca punct de plecare? 

Din tâte aceste figuri, două ne sunt cunoscute, în ce privesce Moldova. 

Sunt, Domnilor Colegi, aceste două 6le-discuri, cari ai pe ele ce-vă 

în raport cu emblema Moldovei, şi anume: capul de boi. 

Capul de boă de la Egiptieni şi de la mai multe popâre asiatice a 

servit ca ornament simbolic. 

Se găsesc, adesea chiar în Dacia, obiecte cu cap de boi, fără ca 

acestea să ne spună că avem a face cu stema Moldovei. 

Regretatul Al. Odobescu, mai de mult, ne-a atras atenţiunea în stu- 

diul săi: Capul de boi întrebuințat ca ornament simbolic în anli- 

cilaie (1). 
Acolo găsim următbrele: 

La 1799, în pr6jma târgului Sân-Miclăuşul-cel-mare, din comitatul To- 

rontalului, în partea cea mai nordică a Banatului Temişorei, nisce 

  

(1) AL. [. Odobescu, Capul de boă întrebuințat ca ornament simbolic în anticitate 

în Archiva Societăţii seiinţifice şi literare din Iaşi. Tom III, anul 1890—91, pag. 385. 

Vegi și Fraldica veche a Românilor. Stemele ţărilor în faţa religiunilor Daco- 

Romane. Cabirismul şi mitraismul de Ghenadie, Episcop Râmnicului-Noul Severin, 

Bucuresci 1894. :
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ț&rani aii descoperit o însemnată comâră cu 24 vase de aur, între cari 
e o solniţă cu cap de boi. 

„La 1883, la Poroina, aprâpe de Turnu-Severin, s'a descoperit un 

t6rte important Rhyton cu cap de boi. 
Acestea sunt din timpul Goţilor şi Hunilor. Aii aceeași semnifica- 

țiune, cultul boului producător, ca şi la Egipteni. Capeiele de metal 
galben din mormîntul de la Bekhamara, saii acel cap de vacă, admi- 

rabil ca execuţiune, găsit de Schliemann, în mormintele archaice ale re- 

gilor Micenei, datând dinaintea răsboiului Troiei, aii aceeaşi însemnare. 

Şi dacă insist asupra acestui lucru, e că în figurile nâstre nue 

bourul, bos Urus, zimbrul cum i s'a gis în secolul ai XIX cu deo- 

sebire. E chiar curios că pe t6te peceţile vechi şi pe monedele n6stre 

capul pare mai mult a fi de boii decât de bour. 

Capetele acestea de pe 6lele-discuri, cari sunt tot de boă. și nu ai 

nimic de la bour ca şi cele ce se află pe tâte monedele moldovenesci, 

mă fac a crede că sunt lucrate de meşteri străini, cari nu aveai nică 

o noţiune despre acâstă fiară. 

După o notiţă găsită în Uricarul, se pare că: “Uricile şi dresu- 

rile cele mai vechi ale lui Bogdan II1.—1373, luga—1400, Alexandru— 

1402 şi ale lui Ştefan V—1458, pârtă în sigiliul lor capul bărbos 

al bourului cu stea între cârne, la care cap mai în urmă, din nedi- 

băcia artiştilor ce nu cunosceaii ființa unui bour, ci numai pe boul 
domestic, barba o prefăcură întrun fel de ornament arăbesc> (1). 

T. Codrescu susţine că la Piatra s'a găsit o monedă de la Ştefan- 
cel-Mare, având pe o parte: Bourul înconjurat de doi delfini, care pare 
că formă faţa întoemai ca a unei monede de argint, cu efigia lui Marcu 

Aurelii, adoptată de Antoniu la 161, după Christ, ca represintând Dacia. 
Cum vom put sei dar, când e casul în care capul de boii indică 

ce-vă relativ la Moldova? 

E atunci când el e învestit şi de alte atribute ale stemei Moldovei. 
Ia figurile de la Hârlăă, în aceea cu o singură persână alăturea de 

capul de boii, se află între cârnele acestuia o stea cu 6 rage, iar în a 
doua figură, cea cu două persone, se află aceeaşi stea şi o semi-lună 
la dreâpta cornului drept. 

In peceţile de pe timpul lui Ştefan-cel-Mare, capul de boii e la fel, 
are stema cu cinci rade între cârne şi s6rele cu luna la drâpta şi la 

stânga botului. In t6te monedele moldovenesci înainte şi după Ştefan- 
cel-Mare, stema moldavă e făcută la fel. 

(1) Uricarul, vol. IX (1887), pag. 106,
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Iată o pecete din studiul lui V. A. Urechiă (). 
Găsim însă unde-vă capul de boi la fel cu cel de pe aceste discuri, 

cu corpul săi întors tot ast-fel şi represintat tot atât de rudimentar? 
Da, cunose două ceasuri. Unul cu o dată precisă. Iată fotografia unei 

  
Fig. 14. Figura de pe scaunul de piâtră aflător în. grădina bisericii 

episcopale din Sucâva. 

pietre ce se pusese la 1438 în zidurile Cetăţii Albe. Ea e reprodusă în 
lucrarea d-lui Z. Arbure (2). (St. XXVIII şi Fig. 14). 

Acolo se vede figura principală, cam la fel cu cea de pe 6le, cu sin- 
gura deosebire că corpul e pus la stânga în loc de drâpta capului şi 
că semi-luna şi s6rele sunt puse de-asupra capului. 

(1) Comisiunea însărcinată de Minist. de Interne cu cercetarea stemelor regatului 
şi ale județelor. (V. A. Urechiă). 1891 Ianuarie. 

(2) Basarabia în secolul XIX de Zamfir Arbure. Bucuresci 1899,
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E de observat că şi aicea stâua dintre corne are şâse rade, ca pe 
discurile de la Hârlău. 

Deci modul acesta de a represintă ast-fel boul saii bourul dată încă 
înainte de Ștefan-cel-Mare, şi cu siguranţă din 1438. (Fig. 15 şi 16.) 

  
Fig. 15. Partea laterală a aceleiaşi figuri. 

Am găsit o piâtră la fel în grădina bisericii catedrale din Suelva._ 
Ea are forma rudimentară a unui scaun. Sunt sigur că ac6stă formă 
e datorită întâmplării, dar că ea a aparţinut unei col6ne ornamentate. 
Ea are o mare importanţă, fiind aprâpe la fel cu cea de la Cetatea 
Albă şi mult asemănătâre cu cele de pe 6lele-discuri. Daii aici două 
vederi relative la acâstă sculptură.? 

Deci ambele aceste figuri de pe aceste discuri sunt embleme ale 
Moldovei. De ce însă sunt ele înconjurate cu elemente ce nu se gă- 
sesc în alte peceţi, monede, etc. 

Iată, spre exemplu, piâtra angulară de la intrarea principală a cetăţii 
din Sucâva, care se află în museul din acel oraş. Pe ea se vede că 

*
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între cOrnele boului e o stea cu cinci rade şi cu o semilună, iar la 
drâpta botului o rosetă făcută din 5 trefle (s6rele), pe când la stânga 
e tot semi-luna. 

Cu siguranţă acâstă piâtră a fost lucrată şi zidită după mârtea ma- 
relui eroii, şi după ce Moldova recunoscuse şi ea suzeranitatea Porții 

otomane. De aceea se pusese semi-luna între cârne. 

Aceste anexe ai fost scâse în urmă şi în mod simetric înlocuite cu 

câte o stea cu 6 rade, în actuala marcă a Bucovinei, care cu capul 

bourului—mult mai clasic făcut—pe un fond albastru-roş, servesce de 

  

Fig. 16 Piâtra de la cheia bolţii intrării mari de la Cetatea Sucevei. 
Dima ee, 

Tusa 

emblemă Bucovinei în armoaria Austriei (1); s'a păstrat deci stâua 
exaradiată, ca cea de la Cetatea Albă și de pe discuri. 
R&mâne totuşi întrebarea, de ce două mărci diferite pentru Moldova ? 
Dou& pot fi presupunerile mai fundate. Multă vreme Moldova, pâte 

prin o reminiscență a importanţei ce a jucat-o pe timp Republica Bâr- 
ladului, a fost împărţită, din punctul de vedere administrativ, în două 

părţi şi acestă împărţire se păstrâză în popor până în present: 7Era 

de sus şi Țera de jos. 

Nu se represintă 6re prin aceste două mărci emblemele acestor două 

provincii principale din timpul domniei lui Ştefan? Dar care din ele 
represintă 'Ţâra de sus, și care pe cea de jos?; acâsta cu greii se pâte 

(1) Meyer, Konversations-Lezicon. Vol. XII.
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spune. Totuşi să mai cercăm şi o altă ipotesă. Ştefan cucerise la un 
moment Muntenia, de fapt el a luat acestei ţări o parte din judeţul 

Putna (căcă Vrancea aparţinea Moldovei înainte de 1415, cum a pro- 

bat-o Melchisedec) (1), partea de sud a Covurluiului şi Cahulul cu 
Chilia. Zidi chiar în Râmnicul-Sărat o biserică la 1474, făcând deci 

| 

  

  
Fig. 17. Medalia militară a lui Cuza-Vodă. 

act de domnie. Nu cum-vă una din aceste figuri represintă Moldova 
tâtă: 'Ţra de sus şi de jos la un loc, şi cea-laltă, partea de jos de tot, 

Ţâra nouă răpită de la Muntenia de sub domnia Basarabilor? 

(1). Notiţe istorice şi archeologice. Bucuresci 1885, pag. 97.
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Ce ne-ar face să credem acest lucru ? Muntenia se supusese Turciei 

încă de sub Mircea, pe când Moldova sub Ştefan-cel-Mare eră neatâr- 
nată din noii. 

Semnul suveranităţii turcesci eră afirmat prin punerea semi-lunei 
în blazonul ţării. Din cele două figuri în discuţie, numai aceea care are 

capul de boii între două pers6ne are semi-luna. Ea pare deci a re- 
presintă partea ţării cucerite, adevărata ţâră de jos. 

Mai avem vre-un indiciti?- Da. Marea Basarabilor, o cunâscem cu 
deosehire din studiul d-lui Hasdeu. 

Ca să indice Ştefan cucerirea sa, alipirea acestor părţi ale ţării, ce 
ar fi trebuit să facă ? 

Ceea ce s'a făcut chiar în timpul nostru de Alexandru Cuza, când a 
creat medalia: Pro virtute militari, la 24 Mai 1860, punând pe o faţă 

Acvila (Vulturul) cu corâna şi crucea în gură, spada şi buzduganul în 

ghiare, iar în mijlocul medaliei, pe pieptul Acvilei, capul de bour (Zim- 

brul) cu o steă cu 5 rade între cârne şi fără semi-lună, cu atât mai 

mult că medalia urmă să fie dată eroilor din Dâlul Spirei de la 1848, 

cari împuşcase în cetele de sub stâgul cu semi-luna (1). (Fig. 17.) 

Atunci ar resultă că şi Ștefan-cel-Mare a luat cadrul Basarabilor, . 

cum eră în acel timp, ceea ce resultă din pecetia lui Vlad-Ţepeş şi la 

mijloc a înlocuit pomul cu emblema Moldovei. 

Cele două pers6ne ar represintă pe S-ţii Impărați Constantin şi Elena. 

In acest cas ar mai resultă că înfloriturile şi persna ce încadrâză 

capul de boii, ce ar represintă Moldova veche, ar fi puse ca orna- 

ment şi ca o influență a mărcii nouă asupra celei vechi. 
S-ţii Constantin şi Elena de la Basarabi trecuse aşă de mult în usul 

Munteniei, încât ajunsese astfel, ca şi alte familii decât descendenţii 

Basarabilor să le împrumute cadrul şi să scâtă din mijloc capetele, 
pentru a le înlocui cu cifra lor (2), mănţinând însă bradul. 

Ca exemplu o pecetie a lui Dumitrache Becherescu, pe o scris6re 
de la 1806, din Oltenia. 

Se pare însă că în acest cas avem pe Adam şi Eva în locul Im- 

(1) Sfâgul şi stema României, de Col. Năsturel, în «Albina», anul IV, pag. 256. Bu- 
curesci, 19V0—19Q1. 

(2) De la Nâgoe Basarab Voevod (act din 7026 Octomvrie 29— 1619), cele două 
figuri cu pomul în mijloc, cu sai! fără două stele, s6rele și semi-luna sai acvila cu 
crucea în gură sunt tot-deauna în marea Munteniei. 

Ele represintă pe Impă&ratul Constanţin şi soţia sa Elena. Nu ar avâ punctul lor 
de plecare în Adam şi Eva, care represintă originea nâmului omenesc, în casul de 

tață originea nemului nostru ?



325. “BISERICA ŞI PODUL DIN BORZESCI ZIDITE DE ȘTEFAN-CEL-MARE. 65 
  

p&ratului Bizanţiului şi al soţiei sale. Arborele de la mijloc a rămas însă. 

Să vedem mai sunt casuri în cari stema Moldovei, de alt-fel așşă de 

uniformă, să se fi schimbat ? 

Ră&spundem afirmativ. 
V. A. Urechiă ne spune: «Acâstă fixitate a stemei Moldovei n'a fost 

un moment alterată decât prin deşteptarea în sufletul a câtor-vă 
Domni a unui noi ideal teritorial. Nu scim dacă Ştefan-cel-Mare, bună- 

Gră -— apucând un moment prin răsboiii tronul lui Radu Vodă —a in- 

trodus în sigiliul s&ii stema munteană, dar acâsta o făcu Vasile Lupu, 

când dînsul se declară un moment Domn al Moldovei şi Valachiei.> (1) 

De exemplu pecetea lui Duca Vvod după ce fu Domn şi al Valachiei. 

Acâstă Moldovă de jos a existat chiar politicesce în timpul când cei 

doi fii ai lui Alexandru-cel-Bun, Iliaş şi Ştefan îşi împărţiră ţera la 1432. 

Numai după 1444 «cu suirea pe tron a lui Ştefan, creatorul prospe- 
rităţii Cetăţei Albe Moldovene, existenţa unei formaţiuni teritoriale în 

Moldova de jos dispare», ne spune d-l Iorga. (2) 
Dispare politicesce, dar rămâne probabil din punctul de vedere ad- 

ministrativ, de 6re-ce sub Ştefan-cel-Mare aveă reşedinţa la Bârlad 
vornicul de era de jos. 

De alt-fel o despărţire pare a fi existat tot sub acest Domn, chiar 

din punctul de vedere «Domnesc», adecă al suveranităţii. 

Ast-fel biserica Precista, cea mai veche din oraşul Bacău, este zi- 

dită la 1491: <«Evseviosul şi iubitorul de Christos Jo Alezandru Voe- 

vod, fiul lui Ştefan Voevod, Domnitorul Moldovei, a zidit acest templu», 
după cum spune inscripţia. 

Şi la mânăstirea Bistriţa din judeţul N6mţului există un tetravan- 
ghel pe care stă scris: 

«Acest tetravanghel l-a cumpărat Dorin pitariul cu 20 zloți (auri), şi 

l-a dat sie şi soţiei sale şi părinţilor săi, în gilele lui Alezandru Voevod, 
în anul 7000 (1492)», adecă cu 12 ani înaintea morţii marelui Ștefan!! 

La acâstă mănăstire a şi fost îngropat, după Gr. Ureche, Alexandru 
Voevod la 25 Iulie 1496, lângă strămoșul sii Alexandru-cel-Bun, cti- 

torul mânăstirii la 1420 și îngropat acolo la 1432. 
Cu drept cuvînt părintele Melchisedec dice: 
«Alexandru Voevod, de care se amintesce aci ca un Domn aparte, 

este Alexandru, fiul cel mai mare al marelui Ştefan, care se vede că 

(1) V. A. Urechiă, Comisia însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea ste- 

melor Regatului şi ale judeţelor. 1891 Ianuarie. 

(2) Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţei Albe. Bucuresci 1900, pag. 190. 

Analele A. R—Tom. XXVI.—Memoriile Secţ. Istorice. 6
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eră învestit de tatăl săi cu Gre-eari atribute domnesci în o parie a 

ţării, anume o parte despre Ungaria». (1) 

O a treia figură, mi se pare a av6 mare însemnătate şi o semnifi- 

caţiune clară. 

E vorba de femeia încoronată şi terminată cu două cogi de pesce 

saii de delfin. 

In acest cas, iarăşi este o legătură cu stema Moldovei, care pârtă 

  

  

     

Pe ii 

Fig. 18. Figura săpată în piâtră de la bolta intrării bisericii din 

Vatra Moldoviței. 

doi delfini, ca indicaţiune a suveranităţii sale asupra Mării Negre, 

când avea tâtă Basarabia, până la gurile Nistrului. 

Presenţa a două codi, în locul a doi delfini, s'ar put€ explică şi prin 

simetria figurii. Capul încoronat pe o figură cu două codi cred că indică 

Cetatea Albă (Achermanul) şi Chilia, din care prima mai ales, care eră 

pentru ţâră un punct. strategic şi economic de prima importanţă, a îost 

una din slăbiciunile marelui eroii. Aceste cetăţi perdute la 1484 Ştefan 

nu a încetat; nică odată de a căută să le recucerâscă. Ca dovadă de cât 

preţ a pus tot-deauna Moldova pe stăpânirea mării la gurile Dunărei, 

mai avem o importantă sculptură pe partea care constitue cheia bolţii 

de la biserica din Vatra Moldoviței, zidită la 1531 de Petru Rareş. (2) 

(4) Xotiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 48 mânăstiri şi biserică an- 

Hice din Moldova, de Melchisedec, Episcopul Romanului. Bucuresci 1885, pag. 71. 

(2) Die Moldauisch-Bizantinische Baukunst, von Carl. A. Romstorfer. Viena 1896, 

f, 8, fig. 124. 
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Şi aicea stâua dintre cerne este exaradiată și boul terminal în 
c6dă de delfin. Petru Rareş suprimă cu totul semi-luna, pentru a arătă 
neatârnarea ţării sale. (lig. 18 şi 19.) 

Dacă primele două figuri ne arată ţâra de sus şi de jos, sait Mol: 
dova şi partea luată de la Muntenia; dacă a treia ne arată sangiacul 
Bugeacului, cucerit pe rând de la Tătari, de la Munteni, sau de la 
Turci, să vedem acum ce ar pute să ne mai indice și restul. 

O figură caracteristică e leul. Acesta cu certitudine e leul heraldic. 

  

    
  

y 
<I 

  

Fig. 19. Leul ornamental de la intrarea din biserica Vatra Moldoviței. 

Ce însemnătate pote av6 el? 
Leul se găsesce alăturea cu capul de zimbru, pe o medalie de la 

1840 a lui M. Sturdza. (1) 
Acâsta e însă de dată recentă. 
Leul e simbolul vigilenţei, puterii, generosităţii şi suveranităţii. 
Perșii, Venețienii şi Belgii aă luat leul ca simbol. Din ţările vecine, 

(1) D. Sturdza, Vebersicht dev Miinzen und Medaillen des Fiiystenthums Roma- 
nien. Viena 1874.
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Voevodatul Rusesc, adecă Galiţia orientală în care se află cuprinsă 

Pocuția, îl aveă represintat încoronat. (1) 
La Români e cunoscut leul oltean, cu picidrele de dindărăt şegând 

pe o corână şi având între labele anteri6re o stea. 
Leul de pe aceste discuri însă e absolut leul heraldic: 

«Il est reprâsent6 rampant et de profil, ne montrant quun oeil et 

une oreille ; sa langue, qui sort de sa gueule, est recourbâe et ar- 

rondie ă VPextrâmit6; sa queue levâe droite, un peu ondâe, a le bout 

touffu et retourn6 vers le dos». (2) 
Leul dar în casul de faţă ar put6 să arate puterea suveranităţii 

cornei sai naţiunii. 
Ar fi trebuit pote să rei6să acâsta şi din aşezarea spre exemplu a 

6lelor-discuri, ceea ce nu am putut constată. 

Dar dacă avem două regiuni în Moldova şi în plus Bugeacul, şi 

de 6re-ce Pocuția, începând de la Alexandru-cel-Bun, eră când amane- 

tată Moldovenilor, când cucerită de ei, în care ţâră au avut şi cetăţi 

permanente, Gre nu putem admite ideia represintării dominaţiunii 

române asupra acestei părți? E o întrebare la care viitorul va r&s- 

punde. Ea are cu atât mai mult dreptul a fi pusă, de 6re-ce puterea 

lui Ştefan crescuse aşă de mult, în cât nu mult în urmă, la 1499, im- 

puse un tractat umilitor Poloniei, de păreă că ea ar fi cădut în va- 

salitatea Moldovei. (3) 

Un singur lucru mai rămâne posibil, dacă nu admitem acâstă sem- 

nificaţiune a leului polon, şi anume: figurile acestea nu arată pro- 

vincii ale Moldovei, dar ţări locuite de Români. Ideia ar fi și mai mă- 

r6ţă: acest leii ar represintă Oltenia, dacă nu cum-vă Oltenia alipită 

Munteniei, pe care la un moment Ştefan a considerat-o ca cucerită. 

Leul încoronat, cu limba extrem de scâsă din gură şi cu labele 

transformate în flori de crin, se găsesce tot la bolta de la biserica 

din Vatra Moldoviței. Acâstă figură pare a arătă mai mult semnul 

puterii domnitâre a lui Petru Rareş, şi se resimte de iniluența occi- 

dentului care, prin o ramură a Casei de Anjou, ajunsese a pune 
crinul în blazonul şi monedele Ungare din secolul XIII şi XIV. 
Rămâne acum să vedem ce ar însemnă Cerbul cu capul de om în- 

coronat şi cu aripi. 

  

(1) Ruskie Wojewâdztwo, cunoscut ca ast-fel înainte de 1342, cu capitala Lwow 

(Lemberg). Vegi Herbara Polski de Iana Nep. Bobrowitza. W Lipscu, 1839—46. Tom. 
I, pag. i1i —2 

(2) P. Larousse, Grand Dictionnaire universel. 
(3) A. D. Xenopol. “
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Să notăm de la început, că în brâiele dela Hârlăi-Dorohoiti lipse- 
sce cu totul grifonul. Acâsta 6re fiind-că ar fi însemnat el acelaşi lucru? 

Cerbul indică o regiune de munte, dovadă stema chiar la noi a 
judeţului Gorj cu cerbul şi a judeţului Nemţ din Moldova, care e 
constituită din o căpridră. 

Cerb înaripat e ce-vă mitologic. 
Ce ar put6 însemnă el? 
Iată ce crede Odobescu: ” 
Ca. nous y voyons le corps puissant d'un carnassier mâle, arme 

d'une queue qui se redresse et s'6panouit en tâte de dragon ; sur ses 
reins se deploient de larges ailes. Le cou du quadrupăde port fiăre- 
ment une tâte humaine imberbe, surmontâe d'une large couronne 
chevronâe et fleurdelisâe. Cet âtre fantastique ne peut simuler gue 
bembleme ou Vâcusson d'une localilă des environs, d'une population 
avoisinnte ou d'une famille nobiliaire de sang royal. La haute Mol- 
davie est une de ces r6gions oii des nations de races diverses ont vâcu 
et dominâ tour ă tour. Les Tartares y devinrent souvent les maîtres 
des Roumains et des Ruthânes, qui forment le fond ae la population. 
Nous pensons que le quadrupede. androcephale mest lă qwune remi- 
niscence de la domination des Asiatiques». (1) 

Prin urmare Odobescu admite posibilitatea ca acest androcefal să 
represinte o localitate sai o populaţiune. Că acâsta ar fi mai aprâpe sai 
mai departe e indiferent. Odobescu crede că e o localitate sait popula- 
ţiune vecină, de Gre-ce el nu sciă că aceste ornamente nu sunt speciale 
Dorohoiului, şi de Gre-ce eii sunt convins că nu a cunoscut şi restul 
discurilor de la aceeaşi biserică. 

In ce privesce ideia că ar fi semnul unei dominaţiuni asiatice asu- 
pra părţii de nord a Moldovei, eii cred că acâstă părere trebue în- 
lăturată hotărîtor, de 6re-ce nu Ștefan-cel-Mare ar fi înscris pe bise- 
ricile sale ast-fel de fapte. 

Nu dominaţiunea hordelor străine asupra ţării inscriă Ştefan-cel- 
Mare pe monumentele sale, ci din contra domnireaMoldovenilor asupra 
altor regiuni, ocupate tocmai de un popor de origine asiatică. 

Noi scim un fapt positiv, că la 1468 Ştefan-cel-Mare, bătând pe Mateiii 
Corvin, luă Ciceiul lângă Someş, la nordul Transilvaniei, sub munţii 
hodnei și Cetatea de Baltă (Kilkiillovăr) lângă Târnava, cum şi Bal- 
vanul, dincolo de ţinutul Secuilor propriii gis. 

Nu cum-vă acâstă stemă indică pe a acestor cetăţi ? 

  

(1) A. Odobesco, Ze Tresor de Petrossa. Paris 1889 —1900, pag. 509.
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E o simplă întrebare. Dacă pentru Cetatea Albă s'a coronat figura 

alegorică a Bugeacului, cum de nu s'ar fi coronat capul figurii ale- 

gorice a cuceririi din ţâra - Secuilor de la care se luase Cetatea de 

Baltă şi Ciceiul. Şi să nu uităm că Cetatea de Baltă eră în inima 

Ard6lului și că chiar la 1490, la mârtea lui Mateiii Corvin, Imp&ratul 

Maximilian 1 dă chiar depline puteri lui Ştefan în Transilvania. 

Ajungem deci la partea cea mai dificilă şi anume la icâna grifonului. 

La biserica Sf. Nicolae din laşi nu avem cerbul aripat și cu co- 

r6nă. Avem cerbul cu două perechi de cârne şi grifonul. 

Şi de Gre-ce acestea sunt represintate ast-fel numai la Sf. Nicolae, 

a cărui zidire precedă cele trei biserici de la Hârlăii, Botoșani şi Do- 

rohoiă, cu cel puţin un an, Gre nu aii fost ele contopite în una sin- 

gură şi anume în cerbul aripat şi încoronat ? 

Putem susţin6 acest lucru, cu t6te că sciii că: «Au moyen âge, le grifon 

est un 6l&ment dâcoratif important dans architecture religieuse.» (1) 

Dar în Herodot se vorbesce de munţi înalţi, stâncoși şi nestrăbătuți, 

din dosul cărora locuia teribilii grifoni ce păziaii comori de aur. 

D-l Hasdei susţineă pe Nadejdin, care arată că acei munţi sunt 

Carpaţii şi comorile erai regiunile aurifere din Transilvania. 

D-sa dă figura acestui grifon (2), cum s'a găsit sculptat pe ruinele 

Persopolei în Asia şi cu deosebire cel dacie, după cum a fost desco- 

perit în Bucovina de d-l Panaiteanu-Bardasare pe o cutie şi după 

cum îl conservă până în present familia Gryt din Polonia ca marcă 

nobilitară. 

Nu cum-vă dar grifonul, care în vechime însemnă ţ6ra Ardâlului 

căreia aparţinea cea Secui6scă, represintă regiunea în centrul căreia 

se află Cetatea de Baltă; pe când cerbul represintă Ciceiul, situat în 

regiunea cea mai muntâsă, sub pâlele munţilor Rodnei! 

Un studiu aprofundat al bisericilor zidite înainte de 1490 şi în urmă 

sar put să desluşâscă acâstă cestiune atât de importantă, de 6re-ce 

cu siguranţă pe timpul lui Ştefan nu se puneaii ast-tel de ornamente 

fără un scop hotărît. 

Am căutat chiar a ved€ dacă în vechile steme ale Secuilor nu am 

află ce-vă care să ne lumineze. 

Mulţumesc călduros alesului nostru coleg d-l Dr. At. Marienescu, care 

cu o mare plăcere şi-a dat multă ostenslă spre a află ce-vă în. acest sens. 

(1) Nouveau Larousse îllustre. Paris. Tome IV. 

(2) Columna luă Praian. 1812, pag. 305.— Istoria critică a Românilor de B. P. 

Hasdeii. Bucuresci 1874. Vol. I, pag. 208.
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D-sa "mi scrie între altele: «Am studiat în cărți referitore la Secui, 
între altele, ce se cuprinde în museul secuese din «Szepsi-Szent- 
Gyrgy» din Ard6l. Se înşiră obiecte vechi de porțelan, de fer şi de 
lemn, giuvaete vechi și documente și se laudă sculpturile de lemn de 
pe porţile Secuilor, dar despre desemn nu e pomenire.» 

Tot ast-fel despre Iconographia Hungarica: < Am cetit-o întrâgă, dar 
ce doresci nu am aflat.» 

D-sa a consultat pe d-l Dr. Szâdeczky 
Lajos, profesor de Istorie la Universita- 
tea din Clușş... 

as... «Să mă informeze de unde aşi puts 
află descrierea şi desemnarea armelor ce- 
tăţilor Csicso şi Cetatea de Baltă... mi-a 
răspuns că nicăeri nu se află acâsta.» 

Acest profesor îi recomandă totuşi 
opul: A magyar hadtărtenelmi emlekek 
(Memorii in istoria de răshoiă maghiară) 
de Dr. Szendrei Jânos, făcută cu oca- Fig. 20. Moneda Regelui Ungariei 
siunea exposiţiunii milenare. Bella IV 

O indie la rândul meiă celor ce cunosc 
limba maghiară şi vor ave timpul şi bunătatea să se ocupe cu acâstă 
cestiune. 

Nu credeţi însă că nu am găsit nici o probă. 
Din contră este una destul de precisă şi e scâsă din domeniul nu- 

mismaticei. 
In importanta lucrare pe care o posedă Academia: 
Notitia Hungaricae Rei Numariae, ab origine ad praesens tempus, 

autore Stephano Schoenvisner, Presb. sec. R. Univers. Pestanae Bi- 
bliothecario. Budae. Literis ac sumptibus typographiae eiusdem R, 
Universitatis. MDOCCI — găsese pe monedele Regelui Bela IV (1235—70) 
următGrea indicaţiune: 

Monetae Belae IV, Regis, ab Anno 1235—1270. (lig. 20.) 
Tab. IL. No. 53. «In medio autem Gryphus gradiens». (1) 

  

(1) Sunt dator totuşi a reproduce şi „următârele rânduri: 
«Quoniam ergo, inquis fine, in hac Belae IV moneta Gryphus est? Ajo: Saeculi morem fuisse, ut in monetis alia inter signa saepe etiam animalia diversi generis, vera et fabulosa, exprimerentur, Agni, Gryphi, Sphinges, Dracones, Leones, Aquilae, Columbae, ete., nuilo serto sensu, sed causa varietatis tantum, quoniam illis tem. poribus quovis fere anno novam placuit signare monetam, veteri abolita, propter camerae lucrum, de quo nobis în hoc opere alibi agendum erit.» Pag. 136.
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Deci dacă grifonul a fost ca stemă, ori cât de lrecetor, de ce ne- 

am miră ca Ştefan să-l fi luattot pentru a represintă Cetatea de Baltă, 

care este situată în mijlocul ţării de sub dominaţiunea lor. 

D-l profesor Creţu îmi comunică că în Dicţionarul enciclopedic un- 

gurese, zis Pallas, actualmente chiar, marea judeţului Târnava-mică 

(Kis-Kiikiill6), unde se află ruinele Cetăţii de Baltă, e un grifon cu un 

strugure în ghiare, ceea ce indică avuţia în vii, în present, a regiunii. 

Mai este un argument de Gre-care însemnătate, luat de pe figurile 

găsite pe un vas în Ungaria la Osztropataka în 1790, de proveniență 

romană. (fig. 21.) 

      
  

A cai cer mea ae ae Pitt 
” re Ea ok 

Fig. 21. Vasul găsit la Osztropataka în Ungaria. 

Pe el se află în relief tocmai ambele aceste două figuri. Se vede 

uşor grifonul sfâșiind un cerb. La stânga grifonului e un cap cu 

ghirlandă şi barbă, la drepta cerbului altul spân saii ras. (1) 

Grifonul lui Herodot pe un vas roman găsit în regiunea indicată 

de el nu e fără importanţă. 

Ce pâte spune acel relief? 

Se scie că multă vreme, după ce Romaniila 107 s'aii stabilit în Da- 

cia şi în special în inima ei (în Transilvania de astădi), ei au avut 

a luptă încă în multe rânduri cu Dacii r&maşi nesupuşi complet din 

părţile nordice ale acestei regiuni. 

Nu cum-vă pe acest vas stă scris faptul isbândei asupra regiunii 

celei de la Nord — munţii Rodnei — unde Dacii îşi păstraă încă quasi 

independenţa ? Cerbul ar fi tocmai stema acelei părţi în care în urmă, 

pe de-aîntregul saii pe urmele unui oraş dac, s'a zidit Cetatea Ciceiul. (2) 

  

(1) A. Odobesco, Le Trâsor de Petrossa. Paris 1900. Deuxidme partie, pag. 102. 

(2) Graţie d-lui Bârseanu, distinsul profesor de la Braşov, am fost pus în cunoscinţa 

importantei monografii ungare, relativă la comitatul Szolnok-Doboka, în care se 
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Acestea sunt, Domnilor Colegi, cele ce voiam a vă comunică. Sciii că 

află Ciceiul. Mulţumesc atât d-lui Bârseanu cât şi d-lui Dr. Teodor Mihali, Directorul 

Băncii Someșana in Dej, care a avut extrema bunăvoință a-mi comunică lucrarea 

în cestiune. 

Cred necesar a sedte din capitolul Ciceiului partea care ne interesâză mai mult, 
oare Cat. 

și care nu e tocmai cunoscută lă 6). 

«In jurnalul «Vasârnapi Ujsâg» din 1866, No. 35, găsim oilustraţiune represintând 
castelul Ciceiul, cum se găsiă în anul acela. Pe atunci erai încă visibile două zi- 
duri cu ferestre gotice, din cari astădi nici urme n'aii rămas. 
Astădi ajungând pe culmea dâiului, afară de un zid, a cărui parte inferidră este 

prăbuşită, nu vedem nici o altă r&măşiţă de clădire. Bilele acestui zid sunt ase- 

menea numărate, mai curând sai mai târdiii se va prăbuși şi cu el castelul va dis- 

păr& complet. 
Castelul probabil a fost în legătură cu Măgura, care se află în spre apus şi cu for- 

tificaţiunea care probabil a existat de-asupra comunei Csicso-Ujfalu, ale cărei îun- 

damente și şanţuri şi astăgi se pot în parte distinge. 

Ajunși la pâlele zidului se desvelesce înaintea ochilor noştri o priveliște mărâţă, 

Vedem şesul lat al Someşului, şi în jur o mare parte a judeţului, în dile senine 
ochiul străbate până la bistriţa şi Cluj. In 1866 eră sub ruine un nuc mare, mai 

departe câţi-va pruni şi meri, ultimele rămăşiţe din fosta grădină a castelnlui, as- 
tăgi și urmele acestora ai perit. Căutând în partea de miagă-gi a castelului fântâna 
tăiată în stâncă, care odini6ră a descoperit-o Francisc Pataky, iar Carol Torma a 

desfundat-o în parte, nu putem da de urmele «i. 

Să urmărim cum a fost castelul Ciceiul ? cât loc a ocupat pe culme? ar îi astăgi 

zădarnic, forma dâlului s'a schimbat sub ciocane, cari furnisâză pentru ţinuturi 

considerabile pietre de mâră. 
Când a fost zidit castelul Ciceiului nu se poate stabili cu siguranţă. Primul care 

l-a posedat ca feud eră contele de Zonuk (Szolnok), căruia ii aparţineă și cetatea 

Bâlvânyos. Când comitatul Zonuka trecut în puterea voevogilor ardeleni, deveni Ciceiul 

cetate de voevodi. In secolul al XIV se găsiaii în mânile voevodilor ardeleni, Ciceiul, 

Bâlvânyos, Leta, Cetatea-de-baltă (KiikiiilOvâr, (Kockelburg), Gurghiul (Gorgâny) și 

Deva. 

In basa relaţiunilor, cari resultaii in urma declaraţiunilor de credinţa făcută de 

către hospodarii români regilor unguri, aceștia din urmă resplătiaii credinţă către 

corână prin daruri mai mari. Așă s'a dat voivogilor Munteni în mai multe rîn- 

duri Făgăraşul, Amlașul, Joajul-de-jos ca proprietate personală, deci fără ca aceste 

moșii să fi aparţinut (voivodatului) Munteniei. Aceste daruri aveau de scop ca voi- 

vodii în cas de rescâle interne saii de invaziuni turcesci să se potă refugiă pe te- 

ritorul regal; aceste moșii să puteau reluă în cas când voivodii dădeaă probe de 

nesupunere, d. e. Matias redă în anul 1471 Făgăraşul lui Petru Gerâb, pe care îl 

luase din 'cause”nescunoscute, iar în anul 1472 atât Făgăraşul cât și Amlaşul îl dă- 

ruesce Saşilor, cari aveai drepturi mai mari asupra acestor ţinuturi, precum se 

gice în documentul de donaţiune. 

In modul/acesta s'a dăruit Ciceiul de către regele Matias voivodului Moldovei 

Ştefan. Antecedentele acestei dăruiri sunt următârele: 

In anul 1467 regele Matias pornesce cu r&sboii în contra voivodului Moldovei,
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nu aduc mai nimic noă, dar sper a stimulă pe specialişti la o lucrare 
în direcţiunea indicată,—acesta e țelul ce am urmărit. 

Veţi ertă că am făcut acestă incursiune în domenii puţin cunoscute 

pentru că acesta a depus omagii de credinţă regelui Poloniei și a sprijinit răse6la 
din Transilvania contra lui Matias şi chiar a ameninţat hotareie Ardlului, din care 
causă Petru Aron s'a refugiat la Matias cerându-i ajutor pentru revindicarea co- 
rOnei sale. 

La îinea lui Octomvrie în anul 1467, Matias porni cu comandanții săi Michail Orszâg, 
Michail Csupor, Ioan Pongrâcz, Stefan Bâthori, Nicolaie Bânfy spre înfrînarea lui 
Stefan; trecând strimtorile Oituzului şi Ghimeșului oștirile sunt întâmpinate la târ- 
gul Roman de solii voivodului, oferind în numele lui pace, însă regele neavând 
încredere in promisiunile de credinţă ale voivodului, conduce oștirea până la Baia 
(Moldovei), unde Ştetan din noi oferă pace şi promite credință regelui. 

In timpul când aceste se petreceaii un Secuii din Ardeal, care fusese în Moldova 
din causa unei afaceri de moștenire a nevestei sale, descopere regelui că o oștire 
cam de 12000 Români vine în contra lui; regele îşi aşeză Gstea în posiţie de bătaie 
însă locuitorii români aprind oraşul la sosirea armatei voivodului, în piaţă se în- 
cinge o luptă sângerâsă între Românii năvălitori şi Unguri, patru câsuri dureză lupta 
de stradă în care și Matias este rănit de către un Român care, ajuns în dosul lui 
îl lovesce cu ballagul. ! 
După luptă Matias se reîntâree, iar vodă Stefan trimite drept semn de devota: 

ment o parte din prada făcută regelui Polon Kazimir. 
Kazimir își exprimă printr-o scrisGre adresată lui Matias nemulţumirea pentru 

amestecul săii în afacerea moldovenă, de Gre-ce acâsta este supusă polonă. Matias 
în răspunsul săi din anul 1468 gice nrmătrele: Moldova este a regilor maghiari, ceea ce 
dovedesce posesiunea neîntreruptă a predecesorilor sâi, și acea că voivodii moldo- 
veni au servit în tot-deauna regii maghiari şi ţinutul acesta ma avut alt voivod de- 
cât pe acela care l'a trimis şi întărit regele maghiar; așă sai întâmplat lucrurile în 
timpul lui Ioan Hunyady, care deşi eră numai demnitar, totuşi a numit după plac 
voivodi moldoveni, fără să fi întâmpinat vre-o dată contradiceri. 

In anul acesta Ştefan ne mai putând să se apere în de ajuns contra năvălirilor 
turcesci, depune omagii de credinţă regelui, care îi dăruesce Ciceiul şi Cetatea-de- 
baltă (Kiikillovâr) ca semn al graţiei sale. 

Alţi soriitori, ca Veranesies, pun dăruirea Ciceiului şi cetăţii Târnavei lui Ștefan 

în anul 1484, în anul acesta sultanul Bayazid iea voivodului Moldovei două cetăţi 
Chilia și Akermanul, Matias pentru a despăgubi pe voivod de perderea suferită 
îi dăruesce cele două cetăţi ardelene. 

Acesta este însă lucru secundar, principalul este că voivodii Moldovei au stăpânit 

cu titlul de drept cetatea Ciceiul. 
Ştefan vodă domnul Ciceiului a murit în anul 1504, urmașii l-ai numit ccel-mare» 

în urma r&sbâielor, cari aşă gicând în tot timpul domniei sale le-a purtat contra 

Tureilor cari din ce -mergeă deveniaii mai puternici. 
Ştefan a dat multă atenţiune cetăţii sale Ciceiul, care în aceste timpuri a tost una 

din cele mai frumose cetăţi din Ardel. Când petreceă la Ciceiti, trăiă şi ținea, curte 
ca şi cei-lalți domnitori Ardeleni. Stăpânirea celăţii o semnifica blasâne aşe. 

zate de-asupra porţilor şi stăgură cu blasone înfipte pe turnurile bastilelor. O placă 

Li 
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mie. Curiositatea e germenele progresului şi pe cât lucrarea acâsta a 

fost făcută în momentele mele de odihnă, nu are a supără pe nimeni. 

Sunt admirator al specialiştilor, dar găsesc că cel ce se odihnesce, lu- 

crând cu plăcere în o specialitate diferită de a sa, se întârce mai cu 

bucurie în urmă la lucrările sale de predilecţiune. 

cu un ast-fel de blason a ajuns, după dărâmarea celății (în secolul XVI la Fe- 
lârre şi a fost clădită în amvonul bisericii reformate din localitatea acesta. Pe 
placi se vede un scut cu capul de zimbru între semilună și stele. 

Ştefan-cel-Mare a avut doi fii, dintre cari cel mai mic Bogdan l-a urmat pe scau: 
nul domnesc al Moldovei, de Gre-ce cel mai mare Petru Rareș a fost ilegitim. La- 
dislaus II confirmă în anul 1505 pe Bogdan ca proprietar al cetăţii Ciceiul. 

Sub domnia lui Bogdan începe relaţiunea de dependenţă a Moldovei de Ungaria 
să slăbâscă, Bogdan promite Turcului un bir anual de 4.000 galbeni, 4.000 soldaţi 
români, cari formâză avant-garda ostei sultanului. 

Din timpul acesta Turcii consideră Moldova de un ţinut vasal şi numiră pe de- 
votatul Bogdan Cara Bogdan. 

In anii următori relaţiunele se turbură și mai mult. Desastrul de la Mohâes res- 
cOlă tOtă ţeara de la răsărit şi până la apus. Regii iară se întrec unii pe alţii, aii ne- 
voe de Moldoveni, cari când pe unul când pe altul îl asigură de credinţa lor. 

Dejă Ladislau 11 în anul 1525 s'a aliat cu voevodul Moldovei, dându-i din contri: 
buțiunile Bistriţenilor 1.000 de galbeni, pentru asigurarea Moldovei contra Turcilor, 
Vodă Petru Rareș a 'și recunoscut primirea acestei sume printr'o chitanţă dată Bi- 
striţenilor. Acuma stărue în parte Ferdinand și Zapolya de a-și asigură sprijinul Voe- 
"vodului. Petru mai mult înclină pentru Zapolya, care îi dăruesce Ciceiul, Bălvânyos 
şi Cetatea-de-baltă, promițându-i Bistriţa şi valea Rodnei pentru serviciile cari îi 
va aduce. 

Ac6stă promisiune a regelui a revoltat pe Bistriţeni și se opun făţiş Voivodului. 
Acesta trimite în anul 1529 3 Sept. şi 30 Oct. scrisori ameninţătâre acestora, în cari 
să numesce «Dei graţia dominus regni Moldavensis» iar pe regele Ioan «Serenissi- 
mus dominus Iohannes rex Hungariae, dominus noster Clementissimus», îndemnând 

pe Bistriţeni la supunere, alt-fel le va distruge viile lor, iar pe orășeni cu mic cu mare 
îi va trece prin sabie. 

In anul 1538 Suleiman intră cu mare oştire în Moldova, Rareş pe care boerii vor 
să-l deă pe mâna Sultanului părăsesce pe ascuns ţeara, Nevasta și copii îi trimiseră 
din vreme la Ciceiii asigurându-i ast-fel, dar dînsul fără nici o escortă plecă singur 
călare și ajunge cu mare greutate la cetatea Ciceii, aşteptând acolo schimbarea re- 
laţiunilor. 

Noul voevod Ştefan Lăcustă se adresează Sultanului ca acesta să câră extra- 
darea lui Petru de la regele Ioan. Regele Ioan numai în modu! acesta pâte linişti 
pe Sultan, că pornesce în anul 1638 cu Frater Gheorghe Martinuzzi în contra cetăţii 
Ciceiu ca să prindă pe Petru. Asediarea dur&ă patru luni, Petru se apără cu multă 
tenacitate, însă din causa lipsei de alimente trebue să se predeă. Pentru ap&rarea 
lui Martinuzzi s'a luat o pază ungurâscă, iar Petru fu extradat Sultanului, în 
anul 1540, care îl ridică din not pe tronul Moldovei. 

Cetatea Ciceiul formâză în contractul de căsătorie a lui Zapolya cu prinţesa regală 

A:
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Academia, în fasa sa actuală, primesce mai cu predilecţiune lucrări 
relative la istorie; mi-am făcut şi ei datoria pe cât am putut. 

Găsesc chiar, că nu trebuiă să trâcă sesiunea nâstră generală din 
anul curgător, fără a se fi vorbit cât de puţin despre marele eroii 
Moldovean. ” 

Mai am 0 scusă. Am avut fericirea a înlocui la acestă Academie 
pe I. Ghica. D-l Secretar General, în cuvîntarea binevoitâre cu care 
m'a primit, ne-a spus: că Ghica puteă gice: /omo sum et humani 
nihil a me alienum pulo. 
Năzuese şi ei dar, spre a-l înlocui pe deplin, a-l imită pe cât pot, 

dorind însă ca pers6ne competinte să cerceteze ceea ce se pâte scâte 
precis din elementele ce v'am presintat. 

Nu pot termină, totuşi, aceste puţine observaţiuni relativ la câte-vă 
amănunte din înălțătrea Domnie a marelui Ştefan, acum când nâmul 
se gătesce să serbătoreze memoria sa sfintă, decât constatând cu fe- 
ricire că ţările surori constituese astădi un Regat, şi că poporul ro- 
mân e un popor plin de viâţă, cult şi deştept, conscient pretutindeni 
de menirea sa. 

Vieţuim, Domnilor, cel mai frumos fimp ce a fost dat n&mului de la 
înfiinţarea ţărilor române. 
Avem pe tron un eroii, un priceput şi un organisator, care stă sus 

între ai săi şi sus în inimile şi iubirea nâstră. 
Căutând cu toţii, 
Să fie vecinic în inimile n6stre vie memoria sfîntă a lui Ştetan- 

cel-Mare, 
Fie ca viitârea aniversare, de 500 ani, să o serbeze strănepoţii 

noştri ast-iel cum o dorim cu toţii; atunci şi Academia va fi de fapt 
ceea ce agi a realisat numai sub o formă vremelnică. 

polonă Isabella dar de logodnă, proprietatea reginei. Petru se reîntâree în anul 1542 
în Ard6l, asedi6ză Ciceiul dar fără succes. Ciceiul n'a mai ajuns pe mâna voivogilor 
Moldoveni, căci Martinuzzi, guvernatorul reginei Isabella în Ard6l, dărâmă cetatea 
în anul 1544. O parte din pietre aii fost duse şi ast-fel în anul 1656 falnicul cuib de 
şoimă ajunse dejă ruină. ...». Vedi: Szolnok - Dobokavarmegve Monographidja. 
Tom II, A vărmegye kăzstgeinek reszletes tărtenete, Tagânyi Kăroly, Dr. Rethy 
Ldsald €s sajăl kutatisa adatgyiijtese alapjăn inta Kădăr Iozsef. Decsen 1900. 
Pag. 379.—386. 
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Btrati, Biserica din Borzesci. Stampa II. 

  

  
  

  
Fațada bisericii din Borzesci, cu cei doi stâlpi zidiţi pe la 

începutul secolului XIX. 

Analele 4, R.—Tom. XXVI.—dfem. Secţ. Iatorice,
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Istrati, Biserica din Borzesci, Stampa IV. 

  
Una din pietrele mormîntale cu cari s'a zidit stâlpii bisericii, 

dnalele 4. R.—Iom, XXVI.—Mem, Sacţ. Jatorice.



Istrati, Biserica din Borzesci. StampaăV. 

  
Altă pictră zidită în stâlpi. 

„Analele 4. R.—Tom. XXVI.—Mem, Sesl. Iatorica



VI. Stampa i, Biserica din Borzesc Istrati, 
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ISericIi, Piâtră mormiîntală zidită în stâlpii b 

XA VI.—Men. Secţ. Istorice, dnolele A, R.—7on.
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Istrati, Biserica din Borzesci. Stampa VIII. 

  

  

  

        
Biserica de la Câineni, Argeş. 

Analele A. R—Zom. XXVI.—Mem A Seoţ.L Istorice,
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Istrali, Biserica din Borzescă. Slampa X. 

  
Catapetâzma bisericii din Borzesci. 

Analele A, R, -Tom. XXXVI, -Alrii, Necţ. Istorice,



Stampa AI. Istrati, Biserica din Borzesci. 
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Uşa de la despărţirea bisericii din Borzesci. 

 
 

 
 
 

Analele 4. R—Tom. XXVI.—Mem,. Secţ. Ietorice, 
eg



Istrati, Biserica din forzesci. Slampa XII. 

  
Ic6nă, zugrăvită cu văpseă cu apă, din Borzesci. 

Anatele 4. R.—Tom. XX VI„--Alem. Secţ. Iatorice,



Istrati, Biserica din Borzesti. | Stampa XIII. 

  
Podul lui Ştetan-cel-Mare de lângă Borzesci, înainte de reparaţiune. 

Analele 4. R.—Tom. XXVI.—Mem. Secţ. Iator ee,



Istrati, Biserica din Porzesni. Stampa XIV. 

    
  

Mânăstirea Curtea-de-Argeș. 

dualele A. k.--Tom. XXVI.— Mem. Secţ, IStoricea



Istrati, Biserica din Borzesci. Stampa XV. 

  
Biserica sf, Trei Ierarchi din Iaşi, 

Analeis 4. R.— Tom. XX VI.—Mom. Secţ, Istorice.



Istrati, Biserica din Boreesci. Stampa XVI. 

  

      
C.Geit..   

Biserica Mirăuţii din Sucâva, după restauraţia ei de d-l Romstorfer. 

„Analele 4, R—Tom. XĂ VI.—Alem, Secţ, Jaturire,



Istrati, Biserica din Borzescă. Stampa XVII. 

    
  

Biseriva Sf. Gheorelie din Hârlău, înainte de restauraţie. 

Analele A. R.—1om. XXVI—Merm. Sec]. Istorice.



Istrati, Biserica din Borzescă, Stampa XVIII. 

  

  

    
Altă vedere, Altarul, a aceleiași biserici, 

Analele 4. R.—Tom. XX VI.—Mem. Secţ. Istorice,
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Istrati, Biserica din Borzesci. Stampa XĂ. 

  
Amănunte de la biserica Sf. Gheorghe din Hârlăi. 

Analele 4, R—Tom. XXPI.—Mem,. Secţ. Ietorice.



Istrati, Biserica din Borzesci. Stampa XXI. 

  

  

i ! € ă - 

      
Biserica Sf. Nicolae (Popăuţii) de la Botoşani, 

analele 4. R—Tem. XĂVI—Mem, Secț, Zatorice,



Istrati, Biserica din Borzescă. Stampa” XXII. 

  
  

  
  

          
Biserica de la Bisericani Gin judeţul Nâmţului, 

Analele A, R.— Tom. XX VI.— Mem, Secț. Ietorice.
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Istrati, Biserica din Borzesci. Stampa XXIV. 

  

    

  
Altele 4. R.— Ton, XXYI.—Memn, Sec, Istorice,



Istrati, Biserica din Borzesci. Stampa XĂV. 

  
Olele-discuri, găsite la brâiele bisericilor făcute de Ştefan-cel-Mare 

la Hârlău, Botoşani şi Dorohoii. 

Analele A, R.— Tom, XX VI.—Men, Secţ. Istorice.



Istrati, Biserica din Borzescă. Stampa XĂVI 

  

  
  
  

Biserica de la Mânăstirea Nâmţului, zidită de 

Ştefan-cel-Mare. 

dnalsle 4, R.—Tom. XXFI.—Mem. Secţ. Istorice,



Istrali, Biserica din Borzescă. Stampa XĂVII. 

  

  

4 
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|         

Patru 6le-discuri, din cele aflate la biserica sf. Niculae din Iaşi. 

Fotografia e făcută după modelele vechi. 

Analele A. R.—Tom, XXVI.—Blem. Secţ, Istorice, 

   



Istrati, Biserica din Borzesci. Stampa XXVIII- 

  
Piâtra pusă la 1438 în zidurile Cetăţii Albe sau Achermanuli- 

Analele A. R.—Tom, XXVI.—Mem. Secţ. Istorice.


