MĂNĂSTIREA BAZIAŞ – UN MONUMENT MEDIEVAL
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Satul Baziaş, o aşezare modestă şi foarte mică, este situat în extremitatea
vestică a Clisurii Dunării, aproape de confluenţa râului Nera cu fluviul. În
această zonă cursul Dunării, ce vine dinspre nord-vest, îşi modifică brusc
direcţia de curgere spre răsărit, până la intrarea în bazinetul de la Pojejena (Fig.
1). Defileul dunărean prin care fluviul străbate Carpaţii începe aici la Baziaş,
la km 1075. Prelungirile vestice ale Munţilor Locvei ale căror culmi joase şi
teşite fărâmiţate de văi adânci ce coboară spre Dunăre conferă zonei un aspect
colinar, ce închide sever cursul fluviului. Dunărea, între Baziaş şi Pojejena,
străbate o vale îngustă, ce face legătură între două zone depresionare: cea de
la Moldova Veche şi golful Caraş-Nera1. (Fig.1.).
Mănăstirea Baziaş a fost amplasată la gura unei văi ce coboară dinspre
răsărit către apus, până la lunca îngustă a fluviului. Construcţii moderne din
veacul al XIX-lea ale administraţiei şi gării vechiului port dunărean, ajunse
acum în stare de ruină, estompează peisajul din jurul mănăstirii ce domina
valea în vremea Evului Mediu. Culmile prelungi ale dealurilor Vârgulia Mică
(367 m) şi Gradici spre sud, şi dealul Ciuca (297 m) spre nord mărginesc valea
ce adăposteşte aşezământul monahal de la Baziaş. (Fig. 2).
Mănăstirea Baziaş a intrat târziu, în a doua jumătate a secolului al XVIlea, în conul de lumină al izvoarelor scrise. Ea apărea consemnată întâia dată
* Muzeul Banatului Montan Reşiţa, b-dul Republicii, nr. 10.
1
V. Sencu, I. Băcănaru, Judeţul Caraş-Severin, Bucureşti, 1976, p. 36; Geografia Văii
Dunării româneşti, Bucureşti, 1969, p. 278-279.
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în anii 1569-1579 în defterele turceşti2. Mănăstirea închinată Sfântului prooroc
Ilie se regăseşte înscrisă în anul 1569, alături de satele Camendin, Ocrugliţa
şi o aşezare pustiită Varadin, în defterele referitoare la nahia Caraş-Vicinic
din vilaietul Timişoara - Moldova3. O informaţie despre o mănăstire „Bazyach
supra fluvium Danubium” închinată Sfintei Maria, amintită într-o sursă scrisă
din 30 august 1581 provenind din mediul catolic, s-a dovedit recent că este
vorba, în fapt, despre un convent franciscan din Bács4.
Aşezământul ortodox de la Baziaş a rămas în afara sferei de interacţiune
cu forurile emitente de acte locale ori centrale, până după mijlocul secolului al
XVIII-lea. Astfel, actul din 15 iunie 1757, în care erau inventariate bisericile
din eparhia Caransebeşului, a înscris mănăstirea Baziaş cu hramul Înălţarea
Domnului, „cu avere foarte împuţinată, având 4 case de perniavari”5.
Documentaţia scrisă cu privire la mănăstirea Baziaş lasă fără răspuns
chestiuni importante legate de începuturile aşezământului, de ctitorul acestuia
şi de donaţia făcută conform normelor dreptului canonic ortodox.
Cercetările arheologice, derulate între anii 2002-2005, au încercat o
extindere şi o consolidare a bazei documentare. Investigaţia arheologică s-a
derulat în suprafaţa liberă la nordul bisericii şi, în parte, pe cea sudică. (Fig.
4; 11). Actualul zid de incintă, casa egumenului, aleea şi fântâna de la vestul
bisericii au restrâns aria de investigaţie. În cursul anilor 2002-2005 s-au
cercetat 85 mp pe spaţiul nordic şi 18 mp pe cel sudic6. Au fost identificate
2
O. Ziroević, Crkve i manastiri na podrućiyu Petčke patriaršje do 1683 godine,
Beograd, 1984, p. 47; P. Engel, A Temesvári és Moldavai szandzák törökkori települései,
Szeged, 1996, p. 26.
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P. Engel, op. cit., p. 26, 97.
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E. Fermendžin, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum
documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752, Zagrabiae, 1892, p. 317-318.
Istoricul Pesty Frigyes in Krassó vármegye törtenete, II/1, Budapesta, 1884, p. 34 a acreditat
opinia atestării mănăstirii Baziaş în anul 1581, pornind de la documentul invocat mai sus.
Informaţiile din actul din 1581 reflectă o întrunire, organizată de episcopul catolic Bonifacio
de Stephanis din Raguza a călugărilor franciscani - I. G. Tóth, Raguzai Bonifác a hodoltság
elsö pápai vizitarora, in Törtenelmi Szemle, 1997, p. 456-457 a demontat confuzia localizării
între mănăstirea ortodoxă Baziaş şi conventul franciscan din Bács.
5
I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
I, Timişoara, 1980, p. 238.
6
Cercetări 2002 s-au derulat de la 20 august – 20 septembrie: S1 = 10/1,50 m; S2 =
5/1,50 m; cercetările din anul 2004 12 iulie – 5 august au fost finanţate de Ministerul Culturii
şi Cultelor şi Muzeul din Reşiţa. Suprafaţa S3 = 7,50/5 m; S4 = 5/5 m; suprafaţa S5 = 6/3 m a
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urme de locuire anterioare construcţiei bisericii în secţiunile 1 şi 3 notate
în plan S1 şi S3. Conturul gropii unei locuinţe hallstattiene a fost surprins în
S1. S-au găsit fragmente din lutuiala pereţilor locuinţei, arsură, ceramică şi
resturi menajere. Adâncimea gropii cobora până la -1,30 m, măsurat de la
nivelul actual de călcare. Locuirea din secolele III-IV a fost identificată în
S3, unde a fost cercetat un cuptor de copt, cu diametrul de 0,90 m (Fig. 8;
12). Cercetările din anul 2005 au surprins în spaţiul restrâns dintre actuala
reşedinţă a egumenului şi zidul nordic de incintă al mănăstirii urmele chiliilor
din epoca modernă, secolele XVIII-XIX (Fig.9). Zidurile cu grosimi de 0,60m
au fost lucrate din cărămidă legată cu mortar. Pavimentul surprins într-una din
încăperi era amenajat din cărămidă. Materialul arheologic modest constând în
resturi de ceramică uzuală şi smălţuită aparţine epocii moderne.
Necropola din jurul bisericii a fost cercetată în parte, atât la nordul cât
şi la sudul bisericii. Au fost investigate un număr de 30 de morminte din care
o parte, prin inventarul funerar, au aparţinut unor femei şi copii. Cercetarea
arheologică a spaţiului din interiorul bisericii n-a fost posibilă în anii 20042005 din motive independente de dorinţa şi demersurile noastre. Am constatat
atunci decopertări masive la pereţii interiori ai bisericii7. Absenţa săpăturilor
arheologice a limitat sever cercetarea şi a diminuat implicit informaţiile cu
privire la monument.
Necropola din jurul bisericii cuprinde, în stadiul actual al cercetării, un
număr de 30 morminte.
M1 – cercetat în S1 la 0,60 m adâncime. Mormânt de copil, de la care
s-a păstrat doar craniul, fragment din humerusul stâng şi coaste. În groapa
mormântului, lângă craniu, în pământul de umplutură al gropii, s-a găsit o
monedă de argint de la regele maghiar Bela al IV-lea (1235-1270).
fost amplasată pe extremitatea sudică a bisericii. Cercetările din anul 2005 s-au derulat de la
12 iulie – 1 august şi au fost finanţate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Muzeul Banatului
Montan. S5 = 11/4 m, amplasată în prelungirea lui S1 şi S4.
7
Investigaţiile de la mănăstirea Baziaş s-au derulat cu acordul Vicariatului Ortodox
sârbesc de la Timişoara şi cu sprijinul prietenesc al preotului paroh dr. Vasa Lupulovici din
Socol. În anii 2004-2005 bunele relaţii cu Vicariatul ortodox sârbesc au fost perturbate de
călugărul Dane Radoicici de la mănăstirea Baziaş care a obstrucţionat sistematic cercetările.
Am constatat atunci că din iniţiativa sa a decapat tencuiala de pe pereţii interiori la navă
până la zid şi, în parte, la altar până la înălţimea de circa 1,50 m. Agresiunea asupra unui
monument de arhitectură de categoria A, protejat prin lege, a fost încurajată de lipsa de reacţie
a instituţiilor abilitate prin lege cu protecţia patrimoniului cultural naţional.
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M2 – cercetat lângă M1, la 0,60 m adâncime.
M3 – cercetat în martorul dintre S1 şi S2 şi în S2. Înmormântarea s-a făcut
într-o groapă placată cu cărămizi, puse pe cant şi acoperite cu cărămizi. S-au
pus două rânduri de cărămizi pe cant pe marginile gropii. Mormânt de femeie,
care a avut ca inventar funerar un ac de păr. Braţele erau aşezate pe piept.
(Fig.. 5; 13).
M4 – cercetat parţial în S1. A fost surprinsă doar o parte a tibiilor şi
a labei picioarelor. Groapa coboară până la 0,90 m de la nivelul actual de
călcare. (Fig. 5; M15).
M5 – cercetat în S1, la adâncimea de 1,10 m. A fost suprapus de M4, până
să fie deranjat de această înmormântare ulterioară. A fost surprinsă doar laba
piciorului drept. (Fig. 5).
M6 – cercetat în S1 la 0,70 m adâncime. Groapa mormântului surprinsă
la 0,40 m adâncime de la nivelul actual de călcare şi săpată până la 0,70 m.
Înmormântarea s-a făcut într-o groapă placată cu cărămizi, deasupra gropii
fiind puse cărămizi întregi şi fragmentare. Braţul drept era aşezat pe abdomen,
iar cel stâng era adus cu palma la claviculă. Nu a avut inventar funerar. (Fig.
5; 14).
M7 – cercetat în S2. Groapa mormântului surprinsă la adâncimea de 1,15
m şi a fost săpată până la 1,35 m. Se mai păstrează scândurile sicriului în zona
craniului şi la picioare. Ambele braţe erau aşezate pe piept. (Fig. 5; 14).
M8 – mormânt de femeie cercetat în S2 la 0,90 m adâncime de la nivelul
actual de călcare. Ambele braţe erau aşezate pe abdomen. Podoabe lucrate
dintr-un fir foarte subţire din argint, sub forma unor nasturi mici, s-au găsit
în jurul craniului. Mormântul a deranjat puternic o înmormântare mai veche,
notată în plan M8a. (Fig. 5; 14).
M9 –S2 la adâncimea de 1,10 m, cercetat parţial. (Fig. 5).
M10 – cercetat în S2 la 0,60 m adâncime. (Fig. 5; 16).
M11 – a fost o înmormântare anterioară M10, care l-a deranjat. S-au păstrat
doar femurele şi fragmente din tibii şi bazin. S-au surprins în profilul gropii
urmele siciului din scândură.
M12 – cercetat parţial în S2, doar picioarele. A fost suprapus de M14, care
este o înmormântare ulterioară. (Fig. 5).
M13 – mormânt deranjat de la care s-a păstrat doar craniul.
M15 – identificat pe extremitatea estică a S4 la –0,70 m adâncime. Cercetat
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parţial, doar craniul, clavicula dreaptă şi humusul drept (Fig. 8).
M16-17 – morminte deranjate, identificate pe latura sudică a suprafeţei 5.
S-au păstrat craniile, fragmente din oasele braţelor (Fig. 6).
M18 – cercetat în S5 la –0,84 m adâncime. S-au identificat nederanjate, o
parte a bazinului, femurul drept, coloana şi omoplatul drept, iar în profilul estic
s-au găsit aruncate fragmente din oasele lungi ale braţelor şi picioarelor. De la
acest mormânt deranjat provine o monedă turcească din argint, cu diametrul
de 15 mm. (Fig. 6).
M19 – cercetat parţial, deoarece s-a găsit în profilul sudic al suprafeţei 4.
A avut braţul stâng aşezat pe piept (Fig. 6).
M20 – identificat în S5 la –0,75 m adâncime. Scheletul unui individ matur,
bine conservat, a avut ambele braţe cu palmele ridicate şi aşezate la claviculă.
A fost deranjat în parte de o înmormântare ulterioară, craniul de la M20 s-a
găsit aşezat lângă laba picioarelor de la M21. (Fig. 6; 17).
M21 – cercetat în S5 la –0,70 m adâncime, a fost înmormântat cu braţul
stâng pe abdomen, iar cel drept aşezat pe piept (Fig. 6; 17; 19).).
M22 – mormânt de copil, cercetat în S4 la –0,97 m adâncime. Craniul şi o
parte din oasele braţelor mai bine păstrate. Pe piept s-a găsit o monedă. Braţul
stâng adus la claviculă, iar cel drept a fost aşezat pe piept. Cubitusul stâng
măsurat a avut lungimea de 11 cm.
M23 – mormânt deranjat, de la care s-au găsit fragmente din calota
craniană şi oasele braţelor.
M24 - mormânt de copil, păstrat parţial, cu oasele foarte fragile. Cercetat
în S4 la –0,70 m adâncime. Humerusul stâng măsurat avea 12,4 cm şi radiusul
stâng 10,5 cm.
M25 – cercetat în S4 la –0,85 m adâncime. Mormânt de adult cu oasele
foarte bine păstrate. A avut ambele braţe aşezate pe abdomen. (Fig. 7).
M26 – a fost cercetat în S4 la –0,70 m adâncime. Adultul a fost înmormântat
cu braţul stâng pe bazin, iar cel drept aşezat la piept. (Fig. 7).
M27 – mormânt de adult identificat în S3 la –0,80 m adâncime. A fost
înhumat cu ambele braţe aşezate pe abdomen (Fig. 8).
M28 – mormânt deranjat din vechime, de la care s-a identificat doar
craniul şi câteva fragmente din oasele braţelor.
M29 – mormânt de copil, cercetat în S3 la –0,70 m adâncime, braţul drept
aşezat pe piept, iar poziţia celuilalt braţ nu se poate preciza. (Fig. 8; 18).
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M30 – cercetat în S5 în profilul nordic al secţiunii la –1,20 m adâncime.
Braţul drept era aşezat pe piept.
Observaţiile din cercetarea parţială a necropolei îngăduie câteva
încheieri cu privire la amploarea şi cronologia acesteia. Investigaţiile din
spaţiul de la nordul şi sudul bisericii n-au pus în evidenţă înmormântări
anterioare zidirii bisericii. Înhumările s-au făcut în sicriu, urmele acestora au
fost identificate foarte clar la mormântul notat în plan M11. Două morminte,
M3 şi M6, identificate pe spaţiul nordic al bisericii au avut amenajată o cistă
din cărămidă. Mormântul M3, cu cistă, era un mormânt de femeie, după cum
sugerează inventarul funerar şi aparţine epocii recente de înmormântări din
veacul al XVIII-lea.
Din punctul de vedere al adâncimii gropii mormintelor se detaşează
un grup de morminte a căror groapă nu depăşeşte adâncimea de 0,60-0,70
m, alături de care se întâlnesc morminte a căror groapă coboară la adâncimi
cuprinse între 0,90-1,35 m. Se înscriu aici mormintele M4 şi M8 cu adâncimi de
-0,90m, M5 şi M9 cu adâncime de -1,1 m şi M7 a cărui groapă avea o adâncime
de -1,35 m. Inventarul funerar este extrem de modest, nu îngăduie corelări
cronologice cu adâncimea gropii mormintelor. Ar fi hazardat să încercăm să
plasăm cronologic cele două grupe de înmormântări pe o cercetare parţială a
necropolei, şi cu ajutorul unor elemente de cultură puţin concludente şi puţin
numeroase în acelaşi timp.
Mormintele se pot structura în trei grupe distincte din perspectiva
aşezării braţelor defuncţilor: morminte cu braţele aşezate pe piept (M3; M7),
mormintele cu braţele aşezate pe abdomen (M8, M25, M27) şi morminte cu
braţele aduse cu palma la claviculă (M20). Se regăsesc şi variante intermediare,
în care un braţ era adus cu palma la claviculă şi celălalt braţ era aşezat pe
abdomen (M6, M22), ori varianta în care un braţ era aşezat pe piept şi celălalt
adus pe abdomen (M21, M26).
Inventarul funerar găsit la cele treizeci de morminte cuprinde un
număr de trei monede , un ac de păr şi o podoabă de păr fragmentară. În
groapa mormântului M1, un mormânt de copil, al cărui schelet a fost păstrat
fragmentar, s-a găsit o monedă de la regele Bela al IV-lea (1235-1270), o
altă monedă turcească, a fost găsită la M188. Moneda depusă ca obol funerar
la M22 a fost aşezată pe piept, fiind o emisiune a arhiepiscopului de Salsburg,
8

Determinări Dana Bălănescu.
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Guidobald von Thum und Hochenstein (1654-1668)9. Acul de păr este de o
formă simplă, cu corp rotunjit, fără decoruri. Acul de păr găsit la mormântul
de femeie, notat M3 are analogii la morminte de la mănăstirea Partoş, datate
în secolul al XVIII-lea10, dar şi în alte zone ale lumii ortodoxe sârbeşti din
secolele XVI-XVIII. Podoaba de păr găsită la M8 era lucrată din fir de argint
subţire de care atârnau elemente decorative, sub forma unor butonaşi lucraţi
din fir de argint. Ea era aşezată pe frunte, podoabele, moneda turcească şi
cea emisă de arhiepiscopul de Salsburg reprezintă jaloane pentru o cronologie
a înmormântărilor în secolele XVII-XVIII. Moneda maghiară de la regele
Bela al IV-lea de la finele veacului al XIII-lea nu poate fi acceptată între
elementele de datare, pentru că provine dintr-o poziţie secundară, din groapa
unui mormânt păstrat parţial. Inventarul funerar modest, în limitele cercetării
derulate, nu a oferit informaţii despre începuturile înmormântărilor în jurul
bisericii mănăstirii Baziaş.
Momentul zidirii bisericii de la Baziaş şi impulsul sub care apare acest
monument cu plan triconc în arhitectura ecleziastică medievală a Banatului
îl putem discuta, în stadiul actual al acumulării documentaţiei istorice şi
arheologice, mai degrabă prin acumulările privitoare la arhitectura ecleziastică
medievală de la Dunărea de jos apuseană.
Constructorii medievali ai monumentului de la Baziaş au adoptat
modelul bisericii cu plan triconc simplu, cu absidele laterale flancate de
pilaştri şi având tamburul cupolei aşezat pe cele patru arcuri, ce uneau pilaştrii
monumentului. Monumentul a avut iniţial dimensiuni modeste, măsurând la
exterior 13,20 m/8,20m. Pronaosul cu plan dreptunghiular a avut la exterior
5,25 m/4,25 m, fiind acoperit cu o boltă în leagăn. Traveea principală a navei,
care măsura 3,20 m/3,30 m, este încoronată cu o calotă aşezată pe un tambur
cu plan circular la interior şi octogonal în afară. Fante înguste şi evazate
străpung laturile octogonului, iluminând în acest fel cupola pantocratorului.
Două abside laterale, cu plan perfect circular, flanchează la nord şi spre sud
nava bisericii. (Fig.20). Traveea principală are aşezată spre răsărit o travee
juxtapusă de un plan dreptunghiular, ce măsoară 3,70m/1,25m, acoperită cu
9
D. Bălănescu, O monedă de Salsburg descoperită la Baziaş (com. Socol, jud. CaraşSeverin), în Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistriţa – Cluj-Napoca,
2006, p. 955-959.
10
L. Munteanu, Cercetări arheologice de la Mănăstirea Partoş- Campania 1980, în
MB, 30, 10-12, 1980, p.752-754.
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planşeu. Absida altarului, ce include spaţiul de răsărit, are un plan circular.
Absidele triconcului au acoperământul sub forma unor semicalote. (Fig.23).
Biserica a suferit transformări prin adăugirea unui spaţiu mai dezvoltat
şi a unui turn clopotniţă pe latura de vest, la începuturile epocii moderne11.
O piatră încastrată pe zidul sudic al bisericii, marchează acest eveniment în
preajma anului 172112. Monumentul medieval cu plan triconc de la Baziaş,
alături de cele cunoscute numai din cercetări de arheologie mai vechi ori mai
recente de la Vodiţa13, Mraconia14 şi Sirinia15, jalonează un traseu al triconcului
în culoarul dunărean la cumpăna secolelor XIV şi XV. Biserica cu plan triconc
simplu, cu cei patru pilaştri ce flanchează absidele laterale ale navei, are
apropieri tipologice cu monumente sârbeşti din valea Moravei şi a Mlavei
din perioada de sfârşit al secolului al XIV-lea şi începutul secolului următor.
Monumentul de la Baziaş are analogii foarte apropiate cu biserica mănăstirii
Gorneac de pe valea Mlavei16 ridicată în 1379, cu cea a bisericii mănăstirii
Vitovnica17, din aceeaşi zonă, zidită la finele secolului al XIV-lea.
În parte, aproprieri se găsesc între triconcul de la Baziaş şi biserica de la
Brezavica-Bešca, în acest din urmă caz constructorul medieval a adoptat pentru
acoperirea pronaosului o boltă în cruce18. Biserica de la Brezavica este atribuită
sfârşitului deceniului al patrulea al secolului XV. Analogiile cu monumentele
ecleziastice ridicate în tradiţia şcolii sârbeşti de arhitectură de pe valea Moravei
pledează pentru zidirea triconcului de la Baziaş în jurul anului 1400, cândva
la cumpăna secolelor XIV-XV. Monumentul de arhitectură medievală de la
Baziaş se situează aşadar în şirul cunoscut, nu foarte lung, al bisericilor cu
plan triconc ridicate la Dunărea de jos apuseană la finele veacului al XIV-lea
şi în cursul veacului al XV-lea şi în al cărui cap de serie se află mult discutata
D. Ţeicu, Studii istorice, Timişoara, 1993, p.127.
V. Lupulovici, B. Krstici, Manastir Baziaş, Timişoara, 1988, p.148.
13
R. Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale
româneşti (secolele X-XIV), Bucureşti, 1974, p.298-299.
14
M. Teleguţ, M. Ancusa, O însemnare din 1829 a protopopului Nicolae Stoica de
Haţeg despre mănăstirea Mraconia, în MB, 22, 4-6, 1972, p.235-236.
15
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17
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biserică distrusă a mănăstirii Vodiţa, de la hotarul Banatului cu Oltenia.
Transpunerea şi adoptarea modelului bisericii cu plan treflat în mediul feudal
românesc de la nordul Dunării, din Banat şi Oltenia, se datorează acţiunii
lui Nicodim, cel ce a înălţat Vodiţa şi Tismana, precum şi mănăstirea Prislop
din Haţeg spre sfârşitul vieţii sale. Momentul apariţiei triconcului în spaţiul
nord dunărean, impulsul ce a determinat împământenirea acestei categorii,
cât şi drumul urmat au fost chestiuni mult discutate, iar uneori cu un discurs
contradictoriu19. S-a admis îndeobşte că originea bisericilor monahale din
mediul feudal nord dunărean, zidite către finele secolului al XIV-lea, trebuie
căutată în arhitectura sârbească ecleziastică din Valea Moravei20. Etapele în
adoptarea triconcului sunt marcate de zidirea bisericii Vodiţa I, cândva între
anii 1371-1373, a celei de la Tismana în anul 1386, şi poate a mănăstirii Prislop
într-un interval imediat al anului 140021. Cercetări recente de arheologie
medievală în Banat, pe valea Sirinia la Cozla, au scos la lumină planul triconc
al bisericii unei mănăstiri închinate Sfântului Nicolae din prima jumătate a
secolului al XV-lea, iar cercetări mai vechi de istorie a artei au înscris din
arhitectura olteană mănăstirile de la Vişina22, zidită la finele veacului al XIVlea, şi pe cea de la Topolniţa23, din apropierea Severinului, în aceeaşi vreme,
ele întregind imaginea despre arhitectura ecleziastică medievală la Dunărea
de jos apuseană.
Revenind la momentul de arhitectura medievală de la Baziaş se impune
să căutăm un răspuns legat de ctitorul acestuia şi de ambianţa istorică în care
el apare la cumpăna secolelor XIV-XV. Discursul istoric în această privinţă
s-a subsumat tradiţiei, ce atribuie ctitoria mănăstirii nobililor din familia
Brancović, în veacul al XV-lea, sau cobora începuturile mănăstirii până în
veacul al XIII-lea. Acest clişeu s-a păstrat neschimbat în scrisul istoric de
factură pozitivistă de la începutul secolului trecut şi până în abordări recente
19
V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, Bucureşti, 1958, p.140; N.
Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia I. Înrâuririle străine, în BCMI, XX, 1927,
p.129-132; G. I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei minelor fostei mănăstiri Vadiţa, în
SCIV, 1971, p.469-477; R. Theodorescu, op.cit., p.296-299.
20
R. Theodorescu, op.cit., p.295; V. Vătăşianu, op.cit., p.187-190; N. Ghika-Budeşti,
op.cit., p.132.
21
R. Theodorescu, op.cit., p.299; Vătăşianu, op.cit., p.254; C. Moisescu, Arhitectura
românească veche, Bucureşti, 2001, p.184-185.
22
Ibidem, p.129, fig.145.
23
Ibidem, p.126-127.
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ale istoriografiei sârbeşti24. Disputa pentru mănăstirile din Banat, între biserica
ortodoxă sârbească şi biserica ortodoxă română, după momentul 1865, s-a
răsfrânt până în discursul istoric. Istoricii români, ce au abordat în diverse
momente problema mănăstirilor din Transilvania şi Banat, s-au mulţumit de
obicei să constate această imagine, fără nuanţe doar în alb şi negru, fără un
suport documentar sigur25.
Documentele otomane au înscris aşezământul monahal modest, cu un
singur călugăr, la Baziaş în anii 1569-1579 şi au făcut dovada existenţei a
patru sate şi a unei aşezări pustiite în aceeaşi vreme, în preajma mănăstirii.
Actele otomane mai sus invocate înscriau satele Islivač26, Kimindin27, Mali
Şikodofce28, Veliki Sikodofče29 şi Obela Čirqiva30. Aşezarea pustiită se numea
Varadin31. Toate aceste aşezări şi pusta consemnată au făcut parte, împreună cu
aşezământul monahal închinat Sfântului proroc Ilie de la Baziaş, din structura
administrativă a nahiei Caraş-Vicinic.
Toponimia zonei a păstrat numele acestor aşezări. Astfel satele medievale
Ilslivač şi cele două Sikodofče trebuie căutate în vatra actuală a satelor Câmpia
şi Socol. Numele de locuri din hotarul Baziaşului, cu Socolul de la Camendin
şi şi Ocrugliţa32, au păstrat amintirea satelor medievale pustiite.
Aşezarea pustiită Varadin, al cărui nume se leagă de existenţa unei cetăţi
în preajmă, trebuie căutată în apropierea fortificaţiei de pământ preistorice de
la Palanački Breg, situată pe malul Dunării între Socol şi Baziaş33.
Informaţiile despre aşezările existente la mijlocul secolului al XVI-lea
oferă cel mult o imagine despre structura habitatului în extremitatea vestică
24
J. Szentkláray, A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyararoszágon,
în ETTK, 1, 1908, p. 52.; I. Radovitch, Le Banat, Paris, Barcelona, Dublin, 1919, p. 44; Vl.
Petković, 1950, p.12.
25
St. Meteş, Mănăstiri româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1935, p.XII-XIII,
XVII.
26
P. Engel, op.cit, p.130.
27
Ibidem, p.72.
28
Ibidem, p.121 în hotarul satului Socol, pe valea Nerei.
29
Ibidem, p.121, în hotarul satului Socol.
30
Ibidem, p. 97.
31
Ibidem, p. 146.
32
Ibidem, p. 133; D. Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj-Napoca,
2007, p. 143.
33
Cercetări Caius Săcărin, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa.
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a Clisurii, cu puţină relevanţă în ceea ce priveşte vechimea acestor aşezări.
Recursul la metoda regresivă, cu apel la informaţii despre aşezările şi cetăţile
din culoarul dunărean în veacul al XIV-lea şi în prima jumătate a secolului al
XV-lea, plasează momentul apariţiei mănăstirii Baziaş în conjuctura istorică
generală a zonei.
Mănăstirea Baziaş, ca şi alte aşezăminte monahale ortodoxe consemnate
mai târziu în sursele otomane din sudul Banatului, se afla pe domeniul unei
cetăţi regale maghiare, fiind vorba de domeniul cetăţii Haram. Mănăstirea
Sfiinţii Arhangheli34 din depresiunea Moldova se afla în imediata vecinătate
a cetăţii Sfântul Ladislau de la Coronini, mănăstirea Sfântul Nicolae de la
Sirinea35 se afla pe domeniul cetăţii Drencova, o altă mănăstire se afla lângă
cetatea Sviniţa, iar mănăstirea Mraconia era situată în apropierea cetăţii
Orşova. Această observaţie de geografie istorică cu privire la dispunerea
aşezămintelor monahale ortodoxe nu poate fi trecută cu vederea şi credem
că este relevantă pentru contextul apariţiei acestor mănăstiri ortodoxe.
Documentele de cancelarie au consemnat, spre sfârşitul secolului al XIV-lea şi
în prima jumătate a secolului al XV-lea în culoarul dunărean, implicarea unor
familii nobiliare româneşti în repararea şi întreţinerea cetăţilor, consemnând
aici cazul nobililor Cerna, Bizere şi Densuş, răsplătiţi mai apoi cu stapâniri în
zonă, pe domeniile cetăţilor Drencova36 , bunăoară, şi Haram37 în anul 1472.
Aceleaşi surse diplomatice medievale au consemnat în apropierea
Baziaşului, în anii 1434 şi 1443, târgul românesc Kewzeg, în hotarele
domeniului cetăţii Haram38. Constatăm aşadar stăpâniri nobiliare româneşti
şi zone cu habitat românesc în Clisura Dunării. Documentele de cancelarie
din epoca invocată mai înainte nu aduc mărturii în privinţa numelui ctitorului
mănăstirii Baziaş, ori a altor aşezăminte monahale ortodoxe de la Dunărea de
jos apuseană. Am evocat sumar situaţiile de mai sus, conturate prin actele de
cancelarie, ele fiind ilustrative pentru situaţia etno-demografică a zonei, ce
dovedeşte prezenţa elementului românesc, pe de o parte, şi a structurilor de
D. Ţeicu, op. cit., p.109.
Ibidem, p. 122.
36
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2009, p.72.
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stăpânire, pe de altă parte, esenţiale şi acestea din urmă pentru apariţia unui
aşezământ monahal în condiţiile dreptului canonic ortodox39.
Recursul la documente din prima jumătate a secolului al XV-lea, emise
între anii 1418 şi 1444 de Sigismund de Luxemburg şi Iancu de Hunedoara,
ce confirmau privilegii obţinute de mănăstirea Sfântul Antonie de la Vodiţa, pe
care le-am invocat şi cu alte prilejuri40, credem că oferă şi o altă perspectivă
în afara celei tradiţionaliste, mereu prezentată în evocarea începuturilor
medievale ale mănăstirii Baziaş. Actul din 28 octombrie 1429 recunoştea
bunurile şi moşiile dobândite de mănăstirile Vodiţa şi Tismana şi, în acelaşi
timp, oferea garanţia călugărilor ortodocşi „fraţii din ordinul lor, pe care i-am
luat să-i păzim şi să-i apărăm…şi ei să rămână în credinţa lor şi să păstreze
şi legea în bisericile lor şi să nu aibă voie nimeni să-i prigonească sau să-i
tulbure pentru legea lor pentru care le-am dat credinţa mea şi a întregii Ţări
Ungureşti”41. Constatăm aşadar în vremea lui Sigismund de Luxemburg şi a
urmaşilor săi pe tronul regatului apostolic maghiar o atmosferă de toleranţă
faţă de biserica ortodoxă, faţă de aşezămintele acesteia în mediul ortodox din
Banatul montan.
Mănăstirea Baziaş din Clisura Dunării se înscrie aşadar între
monumentele medievale de excepţie ale arhitecturii ecleziastice din Banat, o
provincie de frontieră ce a suferit pierderi inimaginabile în această privinţă.
Monumentul aşteaptă încă o cercetare exhaustivă şi o restaurare care să-i
confere locul ce-l binemerită în peisajul cultural al provinciei. Întregirea
documentaţiei arheologice ar putea oferi elemente mai precise de fixare a
cronologiei începuturilor unui monument ridicat sub înrâurirea arhitecturii
ecleziastice sârbeşti din valea Moravei, de la finele secolului al XIV-lea.

Ţeicu, op.cit., p. 34.
DRH, D, I, 1977, p.211.
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LE MONASTERE DE BAZIAS – UN MONUMENT
MEDIEVAL DE LA VALLEE DU DANUBE
Résumé
Le monastère de Baziaş a été emplacé dans l’entrée d’une vallée qui
descend de lest vers l’ouest, jusqu’à l’étroite prairie du fleuve. Celui-ci est
entré tardivement dans la lumière des sources écrites, dans la deuxième moitié
du XVI-e siècle. Il apparaît pour la première fois consigné dans les deftères
turques des années de 1569-1579. L’établissement orthodoxe de Baziaş est
resté hors de l’interaction avec les autorités emmetantes d’actes locaux ou
centrales jusqu’à la moitié du XVIII-e siècle. Ainsi, l’acte de 15 juin 1757, ou
étaient inventoriées toutes les églises de l’éparchie de Caransebeş, mentionne
le monastère de Baziaş, ayant pour fête patronale l’Ascension du Dieu,
possédant ,,une fortune amincie, ayant 4 maisons de perniavares”.
La documentation écrite concernant le monastère de Baziaş laisse sans
de réponse des questions importantes liées du début de cet établissement, de
son fondateur et du don fait conformément aux normes du droit canonique
orthodoxe.
Les recherches archéologiques, déroulés entre les années de 20022005, ont essayé une extension de la base documentaire. L’investigation s’est
déroulé dans la surface libre de nord de l’église et, partiellement, dans celui
sudique. La nécropole de l’église contient, au stade actuel des recherches, un
nombre de 30 tombeaux.
L’inventaire funéraire trouvé dans les 30 tombeaux contient trois
monnaies, une aiguille de chevelure et une parure fragmentaire. Dans le fosse
du tombeau M1, un tombeau d’enfant, dont le squelette a été gardé d’une
manière fragmentaire, on a trouvé une monnaie provenant du roi Bela le IV-e
(1235-1270), une autre monnaie turque étant trouvée dans M18. La monnaie
déposée comme offrande funéraire dans M22 a été déposée sur la poitrine,
constituant une émission de l’Archiprêtre de Salzburg, Guidobald von Thum
und Hochenstein (1654-1668). L’aiguille de chevelure a une forme simple,
avec son corps arrondi, sans de décors. L’aiguille de chevelure trouvée dans
le tombeau de femme, noté M3, présente des analogies aux tombeaux du
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monastère de Partoş, provenant du XVIII-e siècle, mais aussi dans des autres
zones du monde orthodoxe serbe des XVI-XVIII-e siècles.
Le moment de la construction de ce monastère de Baziaş et l’impulse qui a
généré l’apparition de ce monument, ayant le plan triconque, dans l’architecture
ecclésiastique du Banat, peut être discuté à ce stade d’accumulations de la
documentation historique et archéologique, surtout par les informations
concernant l’architecture ecclésiastique médiévale du Bas Danube.
Les constructeurs médiévaux du monument de Baziaş ont adopté le
modèle de l’église ayant le plan triconque simple, avec ses absides latérales
flanquées par des piliers et ayant le tambour de sa voûte mis sur les quatre
arcs, qui unifiaient les piliers du monument. Celui-ci a eu initialement des
dimensions modestes, mesurant à l’extérieur 13,20/8,20 m. Le pronaos avec
de plan rectangulaire a eu à l’extérieur 5,25/4,25 m, étant couvert avec une
voûte en berceau. La travée principale du nef, qui mesurait 3,20/3,30 m, est
couronnée avec une calotte mise sur un tambour de plan circulaire à l’intérieur
et octogonale à l’extérieur.
L’église a subi des changements, car on a ajouté un espace plus développé
et d’une tour clocher sur son côté ouest, au débuts de l’époque moderne. Une
pierre, incluse dans le mur sudique de l’église, marque cet événement dans
la proximité de l’année de 1721. Le monument médiéval de plan triconque
de Baziaş, à côté des autres, connus seulement des recherches plus ou moins
récentes, de Vodiţa, Mraconia, et Sirinia, désignent un trajet du triconque dans
le couloir danubien, pour la période comprise entre le XIV-e et le XV-e siècle.
L’église de plan triconque simple, avec les quatre piliers qui flanquent les
absides latérales de la nef, présente des rapprochements tipologiques avec les
monuments serbes de la vallée de Morava et de Mlava, datant de la période
finale du XIV-e siècle et du début de celui suivant. Le monument de Baziaş
dispose d’analogies frappantes avec l’église de la monastère de Gorneac de
la vallée de Mlava, dressée en 1379, avec celui de la monastère de Vitovnica,
de la même zone, dressée en fin du XIV-e siècle. Celui-ci se situe ainsi dans
la connue rangée, pas trop longue, des églises de plan triconque bâties au Bas
Danube ouestiques, en fin du XIV-e siècle et au long du XV-e siècle, dont le
chef d’oeuvre est l’église, longuement discutée, de la monastère de Vodiţa,
située à la frontière du Banat et de l’Olténie.
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Le monastère de Baziaş, comme des autres établissements monacales
orthodoxes consignés plus tard dans les sources ottomanes de Banat, se
trouvait dans le domaine d’un château fort royal hongrois, s’agissant en ce
cas du domaine du château fort de Haram. Cette observation de géographie
historique concernant la disposition des établissements monacales orthodoxes
ne peut pas être ignorée et nous le croyons relevante pour le contexte où ces
monastères ont apparu. Les documents de chancellerie ont consigné, vers le
fin du XIV-e siècle et la première moitié de celui suivant, l’implication de
quelques familles nobles roumaines à la réparation et l’entretien des châteaux
forts, y mentionnant le cas des nobles de Cerna, de Bizere et de Densuş,
récompensés avec des possessions dans la zone, sur les domaines des châteaux
forts de Drencova et de Haram (1472).
Nous avons évoque sommairement les situation d’en haut, contournées
par les actes de chancellerie, celles-ci étant illustratives pour la situation ethno
démographique de la zone, qui prouve la présence de l’élément roumain, d’une
part, et des structures de maîtrise, d’une autre, essentielles pour l’apparition
d’un établissement monacal dans les conditions du droit canonique orthodoxe.
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Fig. 1. Clisura Dunării la Baziaş.
La vallée du Danube à Baziaş.
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Fig. 2. Baziaş. Plan cadastral cu amplasarea mănăstirii medievale.
Baziaş. Plan cadastral avec l’emplacement du monastère médiéval.
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Fig. 3. Baziaş. Plan de situaţie cu amplasamentul mănăstirii
şi casei egumenului.
Baziaş. Plan de situation avec l’emplacement du monastère
et de la maison du prieur.
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Fig. 4. Mănăstirea Baziaş. Planul săpăturilor arheologice 2002-2005.
Le monastère de Baziaş. Le plan des fouilles (2002-2005).
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Fig. 5. Baziaş. Planul mormintelor din S1 – S2.
Baziaş. Le plan des tombeaux de S1 – S2.
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Fig. 6. Baziaş. Planul mormintelor din S5.
Baziaş. Le plan des tombeaux de S5.
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Fig. 7. Baziaş. Planul mormintelor din S3.
Baziaş. Le plan des tombeaux de S3.
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Fig. 8. Baziaş. Plan morminte S4.
Baziaş. Le plan des tombeaux de S4.
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Fig. 9. Baziaş. Plan S3/S4.. Morminte şi ruinele chiliilor sec. XVIII-XIX.
Baziaş. Se/S4. Tombeaux et les ruines des cellules.
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Fig. 10. Baziaş. S1 profil estic.
Baziaş. S1, le profile estique.
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Fig. 11. Baziaş. Cercetările din spaţiul nordic al bisericii.
Baziaş. Les recherches de l’espace nordique de l’église.
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Fig. 12. Baziaş. Cercetările din spaţiul nordic al bisericii.
Baziaş. Les recherches de l’espace nordique de l’église.
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Fig. 13. Baziaş. Cercetări în necropola mănăstirii.
Baziaş. Des recherches dans la nécropole du monastère.
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Fig. 14. Baziaş. Cercetări în necropola mănăstirii.
Baziaş. Des recherches dans la nécropole du monastère.
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Fig. 15. Baziaş. Cercetări în necropolă în spaţiul nordic al mănăstirii.
Baziaş. Des recherches dans la nécropole dans l’espace
nordique du monastère.
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Fig. 16. Baziaş. Cercetări în necropolă în spaţiul nordic al mănăstirii.
Baziaş. Des recherches dans la nécropole dans l’espace
nordique du monastère.
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Fig. 17. Baziaş. Morminte investigate pe spaţiul sudic al mănăstirii.
Baziaş. Des tombeaux investigués dans l’espace sudique du monastère.
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Fig. 18. Baziaş. Morminte investigate pe spaţiul sudic al mănăstirii.
Baziaş. Des tombeaux investigués dans l’espace sudique du monastère.
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Fig. 19. Baziaş. Morminte investigate pe spaţiul sudic al mănăstirii.
Baziaş. Des tombeaux investigués dans l’espace sudique du monastère.
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Fig. 20. Baziaş. Biserică. Plan şi vedere faţadă sudică.
Baziaş. Eglise. Plan et vue de la façade sudique.

290

Fig. 21. Baziaş. Faţadă vestică, vedere. Secţiune transversală.
Baziaş. La façade ouestiques. Section transversale.
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Fig. 22. Baziaş. Biserică. Faţadă estică şi secţiune.
Baziaş. Eglise. La façade estique et section.
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Fig. 23. Baziaş. Biserică. Secţiune longitudinală.
Baziaş. Eglise. Section longitudinale.

