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UN ..f'\ITHREUf'\" IN DOBROGEA
--o-

În l\Iai, anul trecut, cu ocazia unor lucrări

conţine un nume, probabil acel al sculptorului.

întreprinse la locul numit •Cişmele» din satul

Numeroase zidării găsite în acelaş loc ne face

Acpunar (jud. Tulcea), s'au găsit în pământ mai

să bănuim că a fost acolo un templu al lui Mi

multe plăci de marmură, cu sculpturi în baso

thra, un •mithreum•, şi sculpturile acestea for

relief, cari reprezintă scene referitoare la cultul

mau decoraţiunea interioară obişnuită la orice

zeului :\lithra.

templu al acestui zeu. Arta cu care sunt lucrate

Cea mai mare din aceste plăci (51X53 cm.)

e cea a sec. II sau III d. Cristos. De altfel îm

reprezintă pe �Iithra tauroctonul în peştera

preună cu ele s'au găsit şi câteva candele ro

sfântă, sacrificând taurul. Din sângele victimei

mane de lut.

iesă obişnuitul şarpe, iar cânele, însoţitorul

Mulţumită d-lui Ilie Stănescu, învăţătorul din

credincios al zeului, păzeşte sufletul animalului

satul vecin Cârjelari, sculpturile de care vorbim

ucis. Deasupra, în colţul stâng al plăcii, un cap,

au putut fi sai vate şi prin intermediul Prefec

încunjurat de raze, reprezintă soarele, iar în

turii s'au înaintat Muzeului naţional de antichi

colţul drept, alt cap, împodobit cu semiluna,

tăţi din Bucureşti.

reprezintă luna. Alte plăci mai mici (18

20

Existenţa acestui •mithreum» e o nouă do

cm.) sunt fragmente dintr'o decoraţiune mu

vadă de răspândirea mithracismului printre

rală şi reprezintă scene din mitologia zeului.

soldaţii şi populaţiunea dela gurile Dunării, în

Unul are gravată o inscripţie greacă, care

epoca romană.
CONST. ft\OJSIL.

RAPORT DESPRE LUCRĂRILE DE RESTAURARE
A f'\ĂNĂSTIRII HUREZI
--o-

Lucrările s'au început către sfârşitul lunei

tinuarea lucrărilor, şi anume: 124 buc. lemn de

Iunie. Până să se aprovizioneze materialele şi

anin pentru schelă, cu lungimi între 3

9 me·

să se angajeze lucrătorii, s'a făcut o recunoa

tri, 2 varniţe la schitul Sf. Ştefan, 112 m.

c.

ştere a lucrărilor executate în vara anului 1907
-şi anume:

alb în pastă, 3 butoae mici pentru apă, 30 scoabe.

1. C!opotniţa s'a restaurat în întregime dela

tinuarea lucrărilor, a trebuit să se facă apro

var

Aceste materiale fiind insuficiente pentru con·

acoperiş până la acoperă mântui cel mare al cor·

vizionamente complete: unelte de lucru, lemne

pului de clădiri alăturate.

de schelă, var, nisip, lemn 'irie de brad şi ste·

2. S'au schimbat 20 coloane de piatră delaclă·

jar, ferăria necesară etc.

direa din spre nord şi o parte din clădirea din

Odată materialele strânse pe şantier şi în ma·

spre vest până la foişorul lui Hrisante, refăcân·

gazii, s'au adus lucrătorii trebuincioşi şi astfel la

dq-se şi tencuelile la parter tot pe această por·

începutul lunei Iulie s'a putut începe lucrul.

ţiunc, pe o întindere de 60 m.
3. La schitul Sf. Ştefan s'a făcut din nou ten·

Cu toate acestea 1 ucrarea nu şi· a luat curs
decât către sfârşitul lunei Iulie, din cauza difi

cuiala exterioar� dimpreună cu acoperişul de

cultăţilor întâmpinate cu aprovizionarea mate·

şindrilă.

rialelor şi cu lucrătorii, cari plecau dela lucru,

La începerea lucrărilor în vara anului 1908
nu s'a găsit pe şantier decât un material de
lucru foarte restrâns şi insuficient pentru con-

deşi erau plătiţi cu 8

9 lei pe zi, din cauza

greutăţei traiului în localitate.
Totuş, în lunile August-Septemvrie, timpul
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fiind favorabil, lucrul a sporit, aşa că s'a exe

şi a intregii clădiri. In scop de a reda vechiul

cutat în acest timp partea importantă a lucră

nivel al curţii, peste care se va pune un trotuar

rilor, continuându-se mai departe în luna Oc

de 10 cm. înălţime in jurul construcţiei, s'a lăsat

tomvrie şi Noemvrie până la 15, când s'a conce

liberă vederii baza coloanelor pe o înălţime

diat cei din urmă lucrători lemnari, iar până la

de 13 cm.

1 Decemvrie s'a lucrat la înmagazinarea mate

3. La foişorul dom11esc din dreapta.

rialelor, faceri de şoproane provizorii pentru

Acest foişor, prezentând crăpături la partea

cele rămase afară şi inventarierea lor precum

de sus şi la cea de jos, ne-a făcut să bănuim că

şi darea în seama jandarmeriei locale spre bună

fondaţia sa trebue să fie slabă, ceeace s'a şi con·

pază până în primăvara anului 1909, când, pro·

fi rmat, făcându-se sondagii.

babil, lucrarea se va continua.
Lucrările executate în acest timp se pot îm
părţi astfel:

Pentrucă UD colţ al foişorului era cu 20 cm.
mai jos ca celalt şi pentrucă zidăria era eră
pată în toate sensurile, s'a renunţat la ideia de

1. La casele domneşti.

a se face o subzidărie, neavând la îndemână nici

S'a răzuit toată tencuiala veche până la cără

aparate speciale pentru proptire şi ridicare şi,

midă şi s'a scobit rosturile şi tencuit din nou cu

mai mult, din cauza 1rumoaselor coloane sculp

mortar de var alb şi câlţi, după datina veche.

tate, cari, printr'o manevră greşită, s'ar fi sfă

S'a desfiinţat straşina orizontală ce era între

râmat poate în dărâmăturile zidăriei. Deaceea

cele două foişoare domneşti şi s'a tencuit până

s'a hotărît dărâmarea completă a lui şi reface

sub straşina cea înclinată, aşa după cum era mai

rea din nou, la fel cu cel vechiu, pe o temelie

înainte. Cu ocazia răzuirii tencuelilor la casele

solidă din beton de ciment.

domneşti s'a găsit forma veche a ferestrelor din

După ce mai întâiu s'a luat exact releveu! a

faţadă, cari erau în arc la partea lor superioară

cestui foişor, spre a servi la reconstrui re, s'a in

şi mai largi, iar nu drepte şi mai mici, cum se

ceput dărâmarea lui cu cea mai mare atenţiune,

afJ au la începerea lucrărilor. Cu aceasta ocazie

spre a nu primejdui coloanele de sus. Printr'o

s'a refăcut cornişa cea veche, care era ascunsă

propti re îngrijită s'a păstrat acoperişul în vechea
lui poziţiune, coloanele s'au dat jos cu ajutorul

prin straşina cea orizontală.

2. La foişorul domnesc din stânga.

unor cutii solide, în care se culca coloana, şi apoi

S'a înlocuit două coloane de jos dimpreună

se da jos pe un pod înclinat, nu fără oarecare

cu bazele şi cu capitelele, iar cea de-a treia s'a

greutate. Coloanele odată date jos, s'au pus la

curăţit.

adăpost şi s'au dat in lucru sculptorulu� spre a

S'a răzuit şi făcut din nou tencuiala pe din
afară, şi la bolta de jos, iar bolta de sus s'a

le curăţi de straturile de văpsea şi var ce era
dat peste piatră.

făcut din nou, de oarece s'a găsit spartă şi în·

Săpându·se temelia vec he, s'a găsit pămâo

locuită cu un tavan de lemn, şipci şi tencuială.

tul foarte slab; deaceea s'a săpat mai jos până

S'a înălţat la partea superioară cu zidărie până

la pământ sănătos şi, spre mai mare siguranţă,

la nivelul ciubucului de sus, care s'a gă�it că în

s'au bătut piloţi de 1-2 metri lungime, cu 0,20

conjura la început şi acest foişor, ca şi casele

diametru, iar în dreptul coloauelor s'au bătut

domneşti.

câte 4 piloţi. C:lpetele piloţilor s'au lăsat afară

Printr'o proptire îngrijită deasupra a rămas
tot acoperişul cel vechiu până la schimbarea lui

de 40 cm.,

ca să formeze un corp cu betonul

de ciment cu care s'a făcut fondaţia
Timpul fiind nefavorabil, nu s'a putut aşeza

definitivă.
De remarcat este că golul dintre arcadele

decât coloanele de jos, cu bazele şi capitelele

de jos, la acest foişor era astupat cu zidărie şi

lor, urmând să se completeze în campania vii

astfel partea de jos a foişorului transformată în

toare.

magazie. Prin dărâmarea acestor umpluturi s'a
dat foişorului vechea lui înfăţişare.
Neobservându-se nici o crăpătură nu s'a fă
cut nici o reparaţie la fondaţiune.
Din cauză că nivelul curţii s�a ridicat cu tim

La aşezarea bazelor dela aceste coloane s'a
avut în vedere panta de scurgere a curţii, lăsân
du-se vizibil tot 13 cm., ca şi la foişorul din
stânga.

4. La Paraclis.

pul, baza coloanelor era in întregime astupată,

S'a răzuit tencuiala veche şi s'a tencuit din

luând astfel din proporţia veche a foişorului, ca

nou până aproape de acoperişul cel mare. Lu-
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crilrea s'a intrerupt din cauza timpului rău, ve
nit prea de timpuriu.

bat cu totul şarpanta veche prin alta nouă, dela
calcanul caselor domneşti până la foişorul lui

S'au schimbat toate acoperişurile, începând
cu acoperişul de sus al cupolei.

Dionisie, pe o întindere de 550 m. pătraţi.
S'a desfundat şi refăcut canalul de scurgere

Crucea de sus a rămas aceeaş, doar că i s'a
completat paltalele de aramă ce-i lipsiau, fierul

ce duce din curte la hasnaua cea mare din gră
dina din dos.

s'a vopsit cu negru precum şi laturile, iar pafta

Timpul schimbându·se brusc, nu s'a putut

lele si cruciuliţcle s'au aurit cu foi de aur. S'a

acoperi cu olane, ci cu ruberoid şi tablă veche,

înlocuit acop'='rişul de aramă cu ola ne smălţuite,

spre a le proteja în mod provizor în timpul

făcute în localitate în foarte bune condiţiuni de

iernei.

7. La dădt.rea spitalului.

soliditate şi înfăţişare.
S'a păstrat neatinsă forma cea veche a aco

La această clădire s'a răzuit tencuiala interi

perişului, cu singura deosebire că i s'a făcut o

oară din saloane, spre a se risipi mirosul greu ce

straşină de stejar aparent de 20 cm. eşitură, care

a rămasdupăevacuare. Deasemenea s'a dărâmat

la acoperişul vechiu era îmbrăcată în aramă.

latrinele spitalului tot pentru acest motiv, iar că

Arama veche s'a vândut prin licitaţie în fo

rămida bună scoasă din dărămături s'a strâns în

losul Statului. Pe deasupra bolţilor de sus s'a

fi guri şi s'a întrebuinţat în parte la reparaţi a zi

pus o şapă de ciment. Ferestrele cele vechi s'au

dăriilor, unde a fost trebuinţă.

înlocuit cu altele noi de stejar, iar cele inte
rioare sunt făcute, dar neaşezate.

Duşumelele scoase dela această clădire s'au
întrebuinţat la schelăria şantierului.

La partea pătrată olanele sunt aşezate de-a

Lemnăria de stejar fiind foarte uscată s'a de

dreptulpe zidărie. Cornişeleîn general fiind stri

pozitat sub şoproane, spre a servi la tâmplăria

cate şi nealiniate, s'au refăcutîn mare parte. Cu

ce se va face mai târziu.

pola şi baza pătrată fi ind complet terminate s'au

8. La chilt"i.

şi văruit; corpul Paraclisului a rămas în parte

Către sfârşitul campaniei de lucru s'a făcut o

netencuit. Acoperişul la acest corp s'a făcut în

reparaţie generală la toate chiliile, revizuindu

mod provizor cu ruberoid pus peste şarpanta de

se cu deamănuntul sobele şi tâmplăria.

finitivă; asemenea la cerdacul Paraclisului.
Icoana cea mare de d�asupra trapezii s'a în
velit cu pânză spre a fi la adăpost de eventuale

9. La schitul Sf. Stefan.

La acest schit s'a descoperit ruinele chilii lor,
clpotniţei şi zidului înconjurător.
Prin aceste lucrăr� destul de importante, s'a

stricăciuni.

5. Lafoişorul călugăresc (nord).
La acest foişor s'au curăţit coloanele de stra
turile de văpsea şi var ce le acoperiâ.
6. La dădt.rile cu cerdac din spre nord, vest

şi sud.

pus în evidenţă vechea alcătuire a acestui schit
şi s'a înconjurat cu un şanţ protector atât zidu
rile înconjurătoare cât şi bisericuţa schitului,
care, până mai anii trecuţi, serviâ de adăpost
vitelor pe vreme rea.

La clădirile din spre vest şi sud s'au desfundat
arcadele şi s'au înlocuit coloanele stricate din
preună cu bazele şi capitelcle lor;

de aseme·

10. Unelte şt· materiale.
Hotărîndu-se închiderea şantierului din cauza
timpului nefavorabil pe ziua de 15 Noemvrie,

nea s'au completat arcurile ce lipsiau precum şi

s'a strâns materialele şi uneltele în magazii,cari

lemnele de stejar ce 'in deasupra capitelelor.

s'au încuiat, sigilat şi s'au dat în primire jan

Tot la aceste clădiri s'a răzuit tencuiala veche

darmeriei locale, prin proces-verbal şi inventar,

şi s'a refăcut în parte, iar la acoperiş s'a schim-

dimpreună cu materialele depozitate în curte.

H. GHJKA-BUOE.ŞTI

1. 0. TRAciAHESCU

Arhllcct...Şef

Arhitect

Erralum: La pJg. 18, col. 2-a. rândul 25 de sus în jos

c

o greşeală de tipar lesne de observaL
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