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Cetatea Severinului.

Fig.

Păretele nordic al turnului de Nord-Est.
Bloc din colţul de Sud-Vest al turnului
de Nord-Est
Capela din incinta cetăţii
Vatra de la Nord de capelă.
In păretele exterior al naosului capelei,
locul uşii astupate
Faţa zidului estic al incintei interioare
Zidul estic al incintei, din dreptul capelei
către turnul de Nord-Est.
Vatra de la Sud de capelă. In fund blocuri
căzute de la capelă, iar in spatele lor
blocuri doborite din z:d u l de incintă,
Cuptorul alăturat la zidul estic al incintei,
la Sud de capelă,
Pragul de sus boltit al porţii din zidul
sudic a l incintei \nterioare, inainte de
săpături,
Poarta din zidul sudic al incintei interioare.
Din turnul sud · estic spre poarta pătrunsă
in zidul incintei interioare.
Zidul sudic al turnului de Sud-Est : a, pa
rament şi blocaj interior ; b, zidul sudic
al incintei interioare ; c, prelungirea spre
Sud a zidului vestic al turnului
Zidul sudic al incintei interne (in fund) ;
l a dreapta zidul vestic al turnului de
Sud· Est,
Zidul estic al incintei exrerioare ; in fund,
turnul rotund
Zidul estic al incintei exterioare, spre Sud
de turnul rotund,
Aghiasmatarul capelei
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Piese de la construcţia şi mobilierul capelei ; la mijloc, un mojar,
Materiale romane ; a, fragment de monu19.
ment funerar ; b, fragment de iscripţie ;
c, din mosaic de pardoseală ; d, greutăţi ;
e, corn de cerb ; f, di .ltr'un vas de piatră,
20. - Ghiulele de piatră,
2 1 . - Ţeavă de tun de bronz ; a, pila ş i diferite
obiecte de fier şi de bronz
22. - fragmente d i n ţevi de tun de bronz a, d,
culată e, şi bulgăre de bronz f,
23a.- Fragmente de ceramică.
23 b . - Fragmente de ceramică.
24.
Fragmente de vase smălţuite
25. - Ceramică ornamentală smălţuită.
26.
Ceramică ornamemală smălţuită,
27.
Fragment de inscripţie de la capela cetăţii.
28,
Cruce săpată în piatră (jos la mijloc). i n
materialul urnit d i n zidul vestic a l tur�
nului de Sud-Est.
29. - Cruce incisată pe un conglomerat de pietriş.
30, - Inscripţia onorifică pentru Impăratul Cara�
caII a, găsită in capela cetăţii
31.
Capela cetăţii, după schiţa d i n 1915 ; A , A.
mese de zidărie ; a, ă, ii, hrizi ; D, ins
cripţia lui Caracalla ; c, pilaştri ; B, pi
cioare de stălpi, din zidărie ; E, E., ziduri
barbare
32.
Planul cetăţii, ridicat de Teohari Antonescu.
33.
Planul cetăţii, ridicat de contele Marsigli.
Planul cetăţii, ridicat in 193 6 ; a, zidul
34.
turnului nordic ; b, c, turnuri ; d, cuptor ;
e, f, capela şi presupuse morminte,
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Fig

1.

- fragment de relief votiv mithriac de Boto

şeşti-Paia (Dolj)
Fig. 2. - Mercurius. Bronz din Botoşeşti-Paia (Dolj).
Fig. 3.
Ceramică romană de pe Valea Păii, corn.
Botoşeşti-Paia (Dolj )
fig. 4. - Cetatea de pe Valea Botoşeşti, com . Botoşeşti-Paia (Dolj) .
fig. 5 .
Fragmente de cărămidă (al, cărpiciu (b), zgură
metalică (c), de la cetatea Botoşeşti (Dolj).
Fig 6.
fragmente de ceramică de la cetatea Botoşeşti (Dolj)
•
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Fig. 7. - Obiecte şi arme preistorice din Bărboiu. Mehedinţi şi Cernăteşti- Dolj
Fig. 8.- Troiţă de stejar de la fântâna din Dealul
Calului, corn. Cernăteşti-Dolj
Fig. 9. - Cula Cernăteştilor, corn. Cernăteşti-Dolj
Flg. 10.- Cruciuliţă de alamă ; inel de bronz ; două
monede dace.
Fig. 1 1 . - Fragment de sculptură in lemn de la vechea
biserică de lemn din Bărboiu-Mehedinţi.
•
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RAPO RT
PRIVITOR L A LUCRĂRILE SERVICIULUI TECHNIC
AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE PE ANUL 1 935
--

Lucrările subvenţionate de Stat au avut d e su
ferit ca şi în anii precedenţi din causa întârzierii
cu care se obţin sumele aprobate pe tabloul d e
lucrări şi d i n causa form aIităţilor contabiliceşti.
Numărul şi importanţa lucrărilor ce se execut ă
Jin fondurile particulare, ale parohiilor sau ale
d onaţiilor sânt, din contra, în creştere.
L ucrările de restaurare mai importante ce s'au
executat în acest an sânt următoarele :
1 . La biserica Cretulescu din Bucureşti lucrările,
executate din fondurile Eforiei respective, au fost
în continuare la basele turlelor, unde s'a terminat
zidăria şi betonul armat. Apoi s'a executat şar
panta şi asteriala acoperişului de la corpul bise
ricii, învdindu-se provisoriu cu carton gudronat.
2. La biserica din Rebegeşti (Ilfov) lucrările,
studiate şi pregătite din anul 1 934, s'au executat
în cele mai bune condiţiuni, ridicându-se biserica
cu circa patru met ri în sus, cu verniere, după ce
s'a consolidat monumentul printr'o centură de
beton armat, executată supt temeliile sale.
S'au reparat de asemenea tencuielile exterioare
şi s'a refăcut invelitoarea cu şiţă, făcându-se ş i
o mică clopotniţă de beton armat în curte.
În i nteriorul bisericii, care conţine frumoa se
zugrăveli din veacul al XVII-lea, ele s'au acoperit
cu pânze lipite, spre a se păstra neatinse
acele zugrăveli în timpul lucrărilor. În jurul bi
sericii s'a făcut nivelarea terenului prin umplutură,
un trotuar în j urul bisericii şi împrejmuirea locului .
Lucrările s'au executat de către dd. ingineri
Tiberiu Eremia şi Emil Prager din fondurile Pri
măriei Bucure şti, Direcţia U . C. B., şi supt con
trolul Comisiunii Monu m entelor Istorice.
3. La biserica din comuna Stâlpul (Buzău) s'au
început lucrările de restaurare conform planurilor
aprobate de C. M. 1 .
4. La biserica Mănăstirii Pobrata, judeţul Baia,
s'au terminat restaurarea ferestrelor, degajate de
supt zidăriiIe care le astupau.
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5. La biserica Mănăstirii Tismana din judeţul'
Oorj, materialele necesare fiind aprovisionate, s'a

executat refacerea acoperişului bisericii şi înveli 
toarea biserici!.
6.

La Biserica Episcopală din Curtea-de-Argeş

s'a reparat învelitoarea din foi d e plumb, care d e
câtva timp se găureşte m a i ales î n partea . d i n
spre Miazăzi, .care este m a i expusă soarelui. S e
pare c ă aceste stricăciuni se datoresc faptului c ă
învelitoarea de plumb este aşezată direct pe zi
dăria bolţilor lucrate cu ciment şi că plumbul
este atacat de ciment.
Acelaşi defect s'a constatat şi la învelitoarea
Mitopoliei din Târgovişte, care este de aramă şi
tot astfel aşezată direct pe bolţi.
7. La biserica Mihai- Vodă din Bucureşti s'au.
continuat lucrările în regie, care se execută de către
parohie.
In Muntenia s'au făcut, între altele, următoarele
lucrări de întreţinere :
La chiliile Mănăstirii Antim di n Bucureşti s'a
făcut consolidarea şarpantei acoperişu!ui în partea
din spre Nord-Est şi s'a Învelit cu olane.
La biserica din Mărcuţa (Ilfov) s'au făcut în
regie, prin parohie, lucrări de intreţinere.

La biserica mănăstirii Văcăreşti de lângă Bucu
reşti s'a înlocuit o coloană de piatră de la pridvor,

pe latura d i n spre Miazăzi cu alta nouă, de piatră
lucrată la fel. A trebuit a se lua aici măsuri de
precauţiune, proptindu-se cu multă grijă zidurile
din pre jurul coloa nei peste care s e razimă turla .
de peste pridvor.
La Giurgiu s'au terminat lucrările de restaurare:
a turnului din centrul oraşului, executate În anul
precedent.
La clopotniţa mănăstirii Negru- Vodă din Câmpll
Lung s'a refăcut şarpanta turlei, ce fusese dis-
trusă de un incendiu, şi s'a învelit cu tablă zincată
arămită. S'a refăcut cornişa de zid unde era stri
cată şi s'au executat două planşe de beton armaL
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i n interiorul c1opotniţii, punându-Ie Î n legătură
printr'o scară cu trepte de lemn.

Tot în Câmpulung s'a reparat casa veche,
vecină cu clopotnita, unde se afla Museul oraşului :

i s'a făcut şarpanta din nou şi învelitoarea cu şiţă,
după ce s'au Învelit zidurile la partea lor superioară.
La biserica Maica Precista din Ploeşti s'au
�făcut importante lucrări de restaurare din fon durile
adunate d e enoriaşi, conform proiectului aprobat
de C. M . 1., aşa că această biserică, c e nu
presinta mult i nteres archeologic, a fost complect
:înoită În stilul bisericilor noastre vechi.
La biserica din Curlişoara, Gorj, s'au executat
lucrări curente de întreţinel e.
La biserica Filip din Vălenii-de-M unle s' a În
"velit din nou cu şiţă o p arte din biserică.

191

rn Moldova activitatea particulară este mai redusa.

La biserica Golia din laşi s'a făcut restaurarea

ferestrelor ; lucrări de întreţinere s'au făcut l a
Precis fa din Bacău, l a mănăstirea Bogdana, l a
Huşi, etc.
La Sfântul Ioan din Vasluiu s'au făcut planuri
p entru o clopotniţă şi p entru amenajarea grădinii
din jurul bisericii. Parohiile din Moldova dau de
câtva timp dovadă d e o mai bună gospodărire şi
monumentelor istorice li se dă o mai m are atenţie,
enoriaşii silindu-se a aduna bani p entru păstrarea
lor în mai bune condiţiuni d ecât pănă a cum.
Acest ultim raport al subsemnatului este in
complect, fiin d că nu a m putut căpăta toate rapoartele
de activitate ale arhitecţilor Corn isi unii.
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N. GHICA-BU DEŞTI,

Sur

l'eglise

du couvent de

Tismana .
Elle conserve, malgre l es etudes re
centes, son secret. Observations sur les hypotheses
de M . Drăghiceanu.
A L . B A R C A C I LA
La forteresse de Severin, com
mencement de recherches archeologiques.
L'auteur a
d ecouvert ce qui reste d u chăteau des Hongrois
d'enviro n 1 500, mais, a cote d'une cha pelle et
des restes des murs, aussi des i nscriptions ro
maines et autres eJements anciens. Il rappelle
l'histoire d e I a forteresse.
-

,

-

N. GHI CA-BUDEŞTI.

-

Arts mineurs byzantins et

Analy se des ouvrages de MM. L. Brehier
et N. Iorga.
L. M O G A .
Sur l'origine de l'eglise de St. Pan
teleimon ci Bucarest. L'auteur donne le texte d'une
roumains.

-

0--

d eIimitation d e cette petite eglise, qui existait
e ncore au commencement du XIX-e siecle.
L. MOG.A , Un plan inedit, date de 1 847, d'un

Analyse m i n utieuse
des donnees de ce plan.
N. GHICA - B L DEŞTJ.
Compte·rendu sur l 'ou
vrage de M. Gregoire Ionescu , Histoire de l'arhi

secteur de la viile de Bucarest.
-

tecture roumaine.

N. Iorga sur le pretendu sabre d e
Chronique.
J'empereur Constanti n Paleologue, s u r l ' inscription
de l 'eglise d e Zlatna (Transylvanie), qui est du
XV!,e siecle, et sur l'epitrachile de Radu Buzescu,
meme epoque. QueJques notes sur l'eglise de
H urezi et sur un livre de voyage de M. E. O.
Hoppe.
Rapport sur les travaux de la Com mission en 1 935
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