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ARTĂ ŞI ARHEOLOGIE ÎN ZONA GALAŢI
(EPOCA PREMODERNĂ ŞI MODERNĂ)
- Rezumat Cercetările arheologice, informaţiile călătorilor străini, investigaţiile privind
repartizarea produselor artistice, printr-o atentă analiză obiectivă din partea
cercetătorului, pot aduce câteva elemente interesante în cunoaşterea zonei Galati şi a
elementelor istorice ce au făcut ca o anumită apetenţă către anumite categorii din arta
plastică şi decorativă să fie prezentă aici. Trecerea succintă în revistă a marcărilor
arheologice argumentează prin evidenţa amplasamentelor, diferenţa între areal de
locuire şi ceea ce a devenit vatra oraşului. Din punct de vedere documentar nu putem
să nu recunoaştem o atestare destul de târzie a oraşului.
Diferenţa între ambientarea zonei productive şi cea rezidenţială, dintre oraşul de
sus şi oraşul de jos este sesizată de mai toţi contemporanii care ne-au lăsat mărturii
scrise despre Galaţi. Nu putem vorbi despre un oraş în adevăratul sens al cuvântului
până în secolul al XIX-lea, însă la Galaţi se opresc domnitorii în drumul înspre sau
dinspre Stambul. Din Galaţi vin cele mai mari redevenţe către domnie. De la negustorii
gălăţeni se împrumută şi domnitorii. Aşezarea devine treptat cea mai mare schelă a
Moldovei care asigură respiraţia economică prin comerţ.
În esenţă, însă, lucrurile sunt totuşi cam departe de contextul citadin din alte
spaţii, lucru valabil de altfel nu numai pentru Galaţi. Imaginile de epocă atestă şi ele
insolitul ambientării urbane. Aglomerări de clădiri şi biserici pe malul înalt al Dunării
şi o atmosferă pestriţă în rest.
Oraşul are un anumit repertoriu, evident racordat la variantele de sorginte
grecească, slavă ori de respiraţie apuseană, în timp ce în teritoriu constatăm o
menţinere a tradiţiei filtrată prin capacitatea meşterilor populari de a răspunde nevoii
de înnobilare a lăcaşurilor reprezentative pentru comunitate.
Amestecul de stiluri este caracteristic în ceea ce priveşte structura
compoziţională şi decoraţia spaţiilor de locuit, ori sedii de instituţii, în timp ce în sfera
cultului se păstrează tradiţia seculară a aşezămintelor bisericeşti, uneori, cu adaptări la
configuraţia aparte a oraşului în sensul inexistenţei unor fortificaţii.
Decoraţia ansamblurilor rezidenţiale din oraş sau a conacelor din teritoriu
subliniază apartenenţa la un stil eclectic care compune însă un facies plastic insolit
pentru habitatul gălăţean până către începutul secolului XX. Am folosit termenul
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insolit datorită evidenţei conglomeratului de atitudini, preferinţe, realităţi valabile mulţi
ani după termenul limită la care ne-am oprit incursiunea.
Cuvinte cheie: artă, arheologie, zona Galaţi, premodern, modern.

ART AND ARCHAEOLOGY IN THE AREA OF GALAŢI
(THE PREMODERN AND MODERN PERIODS)
- Abstract Through a thorough, objective analysis of the researcher, the archaeological
studies, the information coming from the foreign travelers and the investigations
regarding the distribution of the artistic articles can offer some interesting elements that
help knowing the area of Galaţi and the historical elements which led to the presence
of some categories of fine and decorative art here. A brief review of the archaeological
marks proves the difference between the area of habitation and the one that became the
precincts of the city. From a documentary point of view we have to admit a rather late
attestation of the term.
The difference between the level of development of the productive area and of
the residential one, between the upper city and the lower one was noticed by almost all
contemporaries who left us written statements regarding Galaţi. Even if we cannot
label Galaţi as a town, in the true sense of the word, before the twentieth century, the
princes used to stop in Galaţi, on their way to or from Istanbul. The biggest ground
rents for the reign were coming from Galaţi. Moreover, he princes themselves used to
borrow money from the merchants of Galaţi. Gradually, the settlement becomes
Moldavia’s scaffolding, securing the economic breathing through its trade.
Essentially, things are rather far from the urban context of other areas and this
fact holds true not only for Galaţi. The photos of the age confirm the uncommon urban
ambience. There were agglomerations of buildings and churches on the banks of
Danube river and a motley environment elsewhere.
The city has a certain flavor, obviously connected to its inhabitants of Greek,
Slavic and Western origin, while on-site we notice the preservation of a tradition
through the ability of the folk craftsmen to ennoble the buildings that are representative
for the community.
In respect of the composition structure of the decorations of the residences or
institutions, the mixture of styles is characteristic, while in the area of religion, the
secular tradition of the churches (sometimes adapted to the distinctive configuration of
the city, where the fortifications are not found) is preserved.
The decoration of the residential complexes in the city or of the mansions in the
county emphasizes the eclectic style that formed the unusual plastic aspect of the
architecture in Galaţi before the beginning of the twentieth century. We used the term
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“unusual” because of the mixture of attitudes, preferences, realities that were still
present many years after the moment in time we ended our research.
Keywords: art, archaeology, Galaţi area, premodern, modern.

∗∗∗
În cadrul cercetării Artă şi arheologie în zona Galaţi (epoca premodernă şi
modernă) se încearcă, în primă fază, identificarea arealului de manifestare a vetrei
oraşului şi originile sale. Arheologic, se atestă existenţa unor urme semnificative,
incluzând epoca bronzului1, Hallstatt-ul2, epoca dacică, romană, daco-romană3,
secolele X - XI4, toate acestea însă aflate în arealul actual al oraşului şi nu în zona
ce se va constitui ca spaţiu de origine a aşezării iniţiale. Cu alte cuvinte, spaţiul
unde au fost făcute marcări arheologice ce atestă o continuitate pe secvenţe
temporale nu se include în sfera originilor oraşului în sensul trecerii de la o
structură antică la una citadină.
Documentele de epocă medievală sau reflexele informaţionale târzii
referitoare la Galaţi se referă la spaţiul din imediata apropiere a Dunării pe terasa
înaltă faţă de firul apei.
Cu toate descoperirile arheologice surprinse mai ales în partea de nord a
actualului oraş, ce marchează diverse epoci istorice, coerenţa de locuire, în sens de
aşezare, este asigurată de descoperirile datate începând cu secolul al XVI-lea pe
platoul din vecinătatea bisericii Precista, pe malul Dunării5. Favorabilă locuirii, în
sens generic, se dovedeşte a fi zona mărginită de ravenele Ţiglinei, cursul Siretului
şi al Dunării, iar cea mai puţin favorabilă, din acest punct de vedere, terasa înaltă a

1

M. Brudiu, Deux tombes tumulaires de la zone de Galaţi,în ,,Revue d’archeologie et
d’histoire anciene. Nouvelle Serie” XXIII, 1979, p. 323.
2
N. Gostar, Săpăturile şi sondajele de la Şendreni – Bărboşi, în ,,Materiale şi Cercetări
Arheologice”, VIII, 1962, p. 509 (Se menţionează descoperirea de ceramică hallstattiană pe
malul de vest al Bălţii Mălina, în apropiere de Gara Barboşi, pe promontoriu); D. Gh.
Teodor, Descoperirile arheologice de la Şendreni – Galaţi, în ,,Danubius”, I, Galaţi, 1967,
p. 129 şi urm. (sec. X - XI suprapune un strat hallstattian).
3
S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec.
II î.e.n. - III e.n.), Editura Junimea Iaşi, 1981; I.T. Dragomir, Monografia arheologică a
Moldovei de Sud, I, în ,,Danubius”, Galaţi, XVI, 1996, pp.373 - 535; C. C. Petolescu, Dacia
şi imperiul roman. De la Burebista până la sfârşitul antichităţii, Editura Teora, Bucureşti,
2000.
4
D. Gh. Teodor, op.cit. (cercetare sistematică a unui nivel de locuire din sec. X-XI datat cu
monedă Roman III Arghiros, 1028–1034, descoperită pe podeaua unei locuinţe).
5
A. Anghel, Observaţii cu privire la zonele locuite în oraşul medieval Galaţi, în
,,Danubius”, Galaţi, XI-XII, 1985, p.76.
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fluviului. Această zonă va fi însă folosită pentru o locuire cu un caracter aparte,
aceea de aşezare ce se va dezvolta spre noţiunea de târg şi apoi de oraş.
Începând cu secolul al XVI-lea, atât descoperirile arheologice cât şi
izvoarele scrise atestă existenţa Galaţilor în spaţiul din imediata apropiere a
Dunării, pe malul înalt în care fluvial avansează, în unele locuri creând condiţii
excelente pentru acostare şi lansare de nave.
Din punct de vedere documentar avem informaţii care nu îşi găsesc
susţinerea ştiinţifică privind o marcare foarte veche a aşezării.
Referitor la numele oraşului, se acceptă explicaţia lui Ion Bogdan, care
explică numele plecând de la rădăcina „gal”, cu sensul iniţial de „murdar” sau
„noroi”, transformat apoi în „negru”, la care se adaugă sufixul „at”, formă destul de
răspândită în slava meridională6.
Legarea originii oraşului de cele 80 de goroduri cucerite de Sviatoslav,
cneazul de Kiev, la 696, cu ocazia luptelor împotriva bulgarilor7, „Toparhul Grec“
ce menţionează o locuire intensă la Dunărea de Jos8, „Harta lui Edrisi” (1154)9,
lista oraşelor care şi-au trimis delegaţii la Conciliul de la Constanţa (1414 - 1418)10
trebuie, credem, înţelese doar ca tradiţii rămase în mentalitatea celor care au emis
documente mai târzii privind bogăţia zonei şi capacitatea de acumulare prin
poziţionarea geografică favorabilă (o intersecţie a drumurilor ce uneau răsăritul,
centrul şi estul Europei).
Multă vreme a fost considerat ca primă atestare documentară hrisovul din 23
septembrie 1445, prin care mănăstirea Humorului era scutită de taxe privind peştele
adus de la Galaţi11. Documentul astăzi nu mai poate fi considerat ca primă
menţiune documentară absolută privind oraşul Galaţi12.
6

I. Bogdan, Diploma bârlădeană din 1134. Principatul Bârladului, în ,, ‚Analele
Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, s. II , tom. XI, Bucureşti, 1889, p. 226.
7
C.C Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul
secolului al XVI-lea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1967, p.27; I. T. Dragomir,
op.cit., p. 669.
8
M. Nystazopulos, Note sur l ’Anonyme de Hase, improprement appele Toparque de
Gothie. În: Bulletin de corespondance hellenique (Paris)., I, 1962, p. 319-326; I. T.
Dragomir, op.cit , p. 670; Gr. Lazarovici, Şt. Stanciu, Municipiul Galaţi. Album
Monografic, Galaţi,1999, p.31.
9
C. Bratescu, Dobrogea în secolul XII: Bergean, Paristrion, în ,,Analele Dobrogei”, an I,
nr.1, 1920, p. 36; P. Paltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, partea I,
Editura Porto-Franco, Galaţi, 1994, p. 37.
10
C. I. Karadja, Delegaţiile din ţara noastră în Conciliul de la Constantza (în Baden), în
anul 1415, în ,,Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, s. III, tom VII,
1927, p. 70; I. Brezeanu, N.G. Munteanu, Judeţul Galaţi, Galaţi, 1972, p. 56; P. Păltănea,
op.cit. p. 38.
11
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi, 1932,
p. 235; P. Păltănea, op.cit.,p.39.
12
L. Şimanschi, Precizări cronologice privind Istoria Moldovei între anii 1432 – 1447, în
,,Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol”, Iaşi,VII, p.70.
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Este în acelaşi timp incontestabil faptul că la Dunăre existau o serie de sate
sau aşezări de pescari intrate în sfera de interes a Moldovei în ceea ce priveşte
comerţul cu peşte. Un fond de referinţă probabil există, mult mai important decât
satul de la Gârla Brateşului amintit în documentul din 15 iulie 1448, sat oricum
altul decât viitorul Galaţi13.
Primul document acceptat privind atestarea oraşului ca oraş este harta lui
Georg Reicherstorffer, „Chorographia Moldovei”, Colonia, 1541, cu menţiunea că
celebra notare a aşezării cu „trei turnuri” apare numai în ediţia din 159514. Este
evident că prima menţiune documentară, aparţinând secolului al XVI-lea, cu
referire la o situaţie din prima jumătate a secolului, trebuie să aibă antecedente
privind apariţia şi dezvoltarea oraşului. Aceasta nu înseamnă că trebuie neapărat să
căutam origini multimilenare ale acestui habitat. Trebuie să acceptăm ideea unei
apariţii şi dezvoltări explozive pe considerente pur şi simplu economice.
Demonstrată arheologic, zona de origine a oraşului, malul înalt al Dunării,
nu este un areal propice pescuitului, însă este un spaţiu ideal pentru acostarea
navelor, pentru comerţ. Pierderea Chiliei şi a Cetăţii Albe a însemnat pentru
Moldova nevoia de a găsi un alt debuşeu în privinţa comerţului. Galaţii au fost
soluţia. De aici, dezvoltarea explozivă, de aici subordonarea directă a oraşului către
administrarea centrală, înfiinţarea pe pământ domnesc, de aici acea aglomerare de
meşteşugari, negustori, străini din toate colţurile lumii, de aici acea altă deschidere
care oferă caracterul insolit al zonei.
Coordonatele politico-economice au făcut ca aşezarea de la malul Dunării să
devină punctual esenţial al Moldovei în domeniul comerţului.
În Istoriile Ţării Româneşti şi a Ţării Moldovei (1773) la capitolul despre
Alexandru cel Bun există următoarea informaţie: „În vremea acestui domn venit-au
pre la Moldova, Andronic Paleologul… Petrecutu-l-au Alexandru Vodă cu multă
cinstire până la Galaţi …”15. În concluzie, în secolul al XVIII-lea, oraşul era atât de

13

D. Ciurea, Situaţia internă a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare, în ,,Studii”, X, 1957,
nr. 6, p.73 ; Idem, Câteva date privind istoricul Galaţilor (sec. VI-XVIII), în ,,Studii şi
Cercetări Ştiinţifice”, Istorie, Iaşi, VIII, 1957, nr.1, p. 227;C. D. Căldăraru, Moşia “Balta
Brateşului” din Ţinutul Covurluiului (1448-1847), Editura Muzeului de Istorie Galaţi,
Galaţi, 2014, p.68.
14
P. Păltănea, op.cit., p.40; I. Totoiu, Cu privire la cea mai veche „Descriere a Moldovei”,
în ,,Studii”, XII, nr.3, 1959, pp.130-131; M. Holban, În jurul Chorographiilor lui
Reichersdorffer, în ,,Studii”, XVIII, nr.1, 1965, p.148; Călători străini despre ţările
române, vol.1, Bucureşti, 1968, p.202; Şt. Stanciu, M. Stroia, Oraşul Galaţi în relatările
călătorilor străini (De la începuturile sale până la 1848), Editura Biblioteca Bucureştilor,
2004, pp. 8-9.
15
Al. Elian, „Moldova şi Bizanţul în secolul al XV-lea”, în Cultura moldovenească în
timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p.119 şi urm.
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important încât o vizită a unui personaj marcant, în speţă împăratul Bizanţului, nu
putea să nu treacă prin Galaţi. Critica istorică nu acordă credit acestei informaţii.
Întotdeauna oraşul va fi receptat ca o posibilitate fantastică pentru dezvoltare
dar cu serioase probleme în ceea ce priveşte includerea în standardele considerate
normale în epocă. Agitaţie portuară, marcarea câtorva clădiri importante, peisaj
oarecum pitoresc, adunătură de cocioabe de lemn dar şi străzi pline de animaţie,
case cu etaj şi prăvălii la parter, abundenţă de mărfuri, construcţii de nave, preţuri
mici, foarte mult peşte, într-un cuvânt atmosferă insolită. Principala problemă a
fost dintotdeauna asigurarea în bune condiţii a legăturilor dintre zona rezidenţial –
comercială (oraşul de sus) şi port (oraşul de jos). Din acest punct de vedere, trebuie
spus că oraşul gravitează în jurul a câtorva structuri coerente: cea productivă,
imediată - Şantierul Naval, cea a circulaţiei mărfurilor – Piaţa şi ultima, dar foarte
importantă – structura parohială. Se face însă o distincţie netă între oraşul portuar,
cu instalaţiile de depozitare şi construcţie, şi arealul rezidenţial, care este pe
structura parohială, având însă ca numitor comun activitatea comercială practicată
atât de mănăstiri cât şi de negustorii propriu – zişi.
Din punct de vedere al comenzii pentru anumite genuri de categorii din sfera
artelor, se poate constata o grupare pe zona bunurilor de consum, de folosinţă
imediată, şi a celei cu statut special, în speţă acea categorie care are calitatea de a fi
dorită, intrând în sfera bunurilor de prestigiu. Repertoriul ornamental al ceramicii
este acelaşi atât pentru oraş cât şi pentru teritoriu, cu diferenţa că în spaţiul
rezidenţial se observă o predilecţie pentru produse de tradiţie, am putea spune
„ilustră”, predilecţie motivată desigur şi datorită puterii crescute de cumpărare. Pe
de altă parte, frecvenţa materialelor ceramice în ansamblu este mult mai mare în
oraş, fără a mai vorbi de categoriile care nu se regăsesc în teritoriu. Acest lucru este
normal, dacă luam în considerare densitatea populaţiei pe areal.
„Colibele sunt împrăştiate fără niciun fel de ordine într-un spaţiu atât de
mare care ar putea adăposti de zece ori mai multe case şi locuitori …”16. „Un sat în
Moldova este o grupare de colibe cu un singur nivel construite din chirpic sau
lemn, acoperite în întregime cu paie sau scânduri ...”17.
Dar … „prăvăliile … şi acestea din lemn par veritabile magherniţe în
comparaţie cu luxul afişat astăzi în cele mai mici magazine din oraşele europene. În
comparaţie cu acestea din urmă unde ornamentele şi vitrinele sunt cam totul, intraţi
intr-una din prăvăliile din Galaţi şi nu o sa fiţi puţin surprinşi să găsiţi îngrămădite
mormane de marfă”18. De asemenea, „castelul prinţului … seamănă cu casele
16

S. Callimachi, Pagini inedite despre Moldova, Însemnările unui călător străin din întâia
parte a veacului al XIX-lea, Bucureşti, 1947, p.27.
17
St. Ig. Raicevich, „Observaţii istorice despre Ţara Românească şi Moldova”, în Călători
străini despre Ţările Române, vol. X, partea I, Editura Academiei, Bucureşti, 2000, pp. 507-508.
18
S. Callimachi, op. cit., p. 14.
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rustice din Normandia … nu o data însă salonul de la Pechea a reunit întâlniri care
nu erau mai prejos decât cele din cele mai civilizate oraşe ale Europei”19.
În acest context, era normal ca, pe de o parte, să avem o anumită plafonare a
comenzii de bunuri artistice în teritoriu şi o exuberanţă în centrul de rezidenţă sau
în spaţiile marcate de personajele care aparţin păturilor elitiste. Un model, odată
ajuns a reprezenta un bun de valoare, nu în sensul concret, material, al cuvântului,
ci în cel al reprezentării personajului prin realitatea de a-l putea deţine sau măcar de
a-l dori, înseamnă mai mult decât o soluţie de existenţă din zona normalităţii
zilnice. Mirajul bucuriilor de reprezentare a fost şi este mult mai important decât
concretul imediat. Predilecţia pentru anumite tipuri de bunuri implică problema
satisfacerii unui anume prestigiu. Este, evident, vorba de bunuri care au calitatea de
a fi dorite, ele conferind deţinătorului capabil să şi le procure, un anume statut prin
care se poate impune faţă de ceilalţi sau îşi poate găsi o linişte personală.
Tipologic, în analiza noastră, am luat în considerare obiectele cu
semnificaţie strictă (de uz laic şi de cult) şi cele cu semnificaţie complexă (de
podoabă, de marcare evidentă a unui stat social sau a unui nivel ocupaţional). Pe de
altă parte, cele două categorii de semnificaţii se implică reciproc. Astfel, obiectele
din prima grupă, în special în condiţiile în care fac obiectul unei donaţii sau a unei
folosinţe speciale (în cazul ospeţelor de ceremonie), poartă amprenta dorinţei de
afişare a unui prestigiu social sau pot fi considerate ca obiecte ce înfrumuseţează
locaşul de cult ori ambientul înconjurător, deţinând deci funcţia de podoabă. În
cazul semnificaţiei complexe, este implicată şi semnificaţia strictă, aceea de
folosire a podoabei în funcţie de specializarea ei concretă.
Referitor la categoria produselor cu valenţe artistice, cu funcţionalitate
strictă, de uz laic sau de cult, se constată, pentru zona Galaţi, preferinţa pentru
obiecte ce vădesc un eclectism al compoziţiilor datorat în mare parte includerii
spaţiului românesc în circuitul european. Se remarcă şi creşterea nevoii de
asemenea obiecte rezultate ale încetăţenirii unor modelele artistice acceptate, ce a
dus la dorinţa de afişare a prestigiului, prin îndeplinirea funcţiei de ctitor ori
donator (de exemplu) chiar în condiţiile în care statutul social şi, în primul rând cel
financiar nu oferă posibilitatea realizării unor opere de excepţie. Acest lucru este
valabil şi pentru podoabe, văzute ca obiecte cu semnificaţie complexă, în esenţă de
înfrumuseţare imediată a individului şi de afişare a unui anumit prestigiu.
Podoabele se constituie într-un fond de documentare (termen înţeles în accepţia sa
largă şi ipotetică, dar cu atât mai captivantă) asupra climatului spiritual-ideatic al
oraşului Galaţi în epoca premodernă şi modernă. Descoperite în principal în
necropole, ele semnifică decodificarea unor opţiuni, bunul funerar fiind o opţiune a
individului sau a comunităţii în a sugera statutul personajului. Repertorierea
19

Ibidem , pp.28 – 29.
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obiectelor de podoabă şi stabilirea unei tipologii înseamnă a afla în ce măsură
climatul spiritual al zonei se implică în spiritul de tradiţie bizantină pură sau mediat
de spaţiul balcanic şi forma de tipar apusean, din punct de vedere stilistic. Pe de
altă parte, obiectele de podoabă pot sugera ecouri ale unei anumite modalităţi de
exprimare, în sensul preferinţei de către indivizi sau grupuri a unor modele
considerate a fi ilustre, deci având calitatea de a fi dorite.
Piesele analizate - cercei, inele, brăţări, accesorii vestimentare – de pe
parcursul secolelor XVI – XIX, din zona Galaţi, se plasează prin prisma actului de
comandă şi dorinţă de păstrare, chiar şi după moarte, la limita dintre
intenţionalitatea afirmării unui statut şi a declarării acestuia.
Piesele din materiale nobile, cu execuţie tehnică deosebită, semnifică
existenţa unei comenzi sociale cu susţinere materială deosebită, aflată în opoziţie
faţă de comanda modestă ce are ca finalitate achiziţionarea de obiecte pe măsura
posibilităţilor financiare. Perpetuarea unor forme vechi, în variante adaptate
gustului local, trebuie pusă pe seama obişnuinţei comenzii faţă de un anumit tip de
obiecte. Interpretarea noastră este mai mult o proiecţie a actului de comandă şi
acceptare decât identificarea pură a unor atitudini precise, lucru ce ar fi imposibil
de altfel. Identificarea trecerii de la obişnuinţa faţă de anumite modele, la nevoia
schimbării repertoriului, prin acceptarea unor noi formule, chiar dacă nu sunt dintre
cele mai ilustre, reprezintă un fenomen socio-cultural care merită a fi marcat.
Obiectele analizate justifică tocmai această trecere, care uneori apare sub forma
unei pendulări între tradiţie şi nou, aceasta din urmă mai scumpă fără îndoială,
posibilă însă prin dezvoltarea economică a oraşului, a deschiderii către spaţii
diverse, până la urmă sursa care atrage după sine existenţa puterii de cumpărare,
care, de ce să nu recunoaştem, formează şi un anume gust al epocii.
Realitatea epocii, ambientul general este oferit şi de informaţiile călătorilor
străini trecători prin acest spaţiu în intervalul secolelor XVII - XIX. Informaţia
generală pe care o avem de la aceşti observatori este oferită prin imaginea
percepută. Aici intervin problemele legate de valenţele psihologice ale individului element receptor şi mai apoi furnizor de date. Acestea, în mai toate cazurile, poartă
alura de adevăr informaţional. Mai există şi clipa trăită intens care estompează
acumulările informaţionale. Relatările obiective sunt rare. În primul rând, trebuie
remarcată specificitatea capacităţii de percepţie a călătorului străin ce asociază la o
denumire realităţile deja cunoscute pentru alte spaţii culturale. În general, avem
marcată, din punct de vedere topografic, distincţia dintre oraşul de sus şi cel de jos.
Oraşul de jos era zona portului iar cel de sus terasa înaltă a Dunării, ce
reprezintă zona de evoluţie a aşezării. Cu cât afacerile prosperă, aici vor apărea
construcţii de anvergură care vor începe a da o notă de particularitate faţă de oraşul
de jos. Amploarea ştirilor apare în secolul al XVII-lea, se amplifică în veacul
următor pentru ca în secolul al XIX-lea să devina mai mult decât abundente. Aceste
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informaţii, coroborate cu imaginile datorate „corespondenţilor de presă” ce
imortalizează prin imagine aspectul oraşului mai ales pentru secolul al XIX-lea,
formează acel cadru care, şi prin susţinerea evidenţelor arheologice, conferă o
percepţie a ansamblului ideatic care a făcut posibilă comanda către anumite
producţii artistice din cele mai diferite segmente.
Cel puţin pentru secolul al XIX-lea, Galaţii reprezentau o locaţie mai mult
decât interesantă, locaţie obligatorie mai ales pentru cei care aveau ca destinaţie
directă, capitala Moldovei şi anume Iaşii.
Ca urmare a acestor peripluri ale vizitatorilor străini ne-au rămas gânduri,
reflexii, note şi imagini despre cum era percepută zona, în epocă, de către cei care
erau obişnuiţi cu un cu totul alt tip de organizare a spaţiului.
În esenţă, imaginea ar fi: abundenţă de produse, preţuri mici, oportunităţi de
dezvoltat afaceri, mizerie, lipsă de igienă, început de viaţă normală după tipicul
ştiut în anumite zone ale oraşului. La prima vedere, toate aceste informaţii nu oferă
un aspect foarte confortabil din punctul de vedere al patriotismului local. Sensul
cercetării este tocmai punerea în ecuaţie a adevărului, cu toate părţile mai mult sau
mai puţin rezonabile ca ansamblu de percepere a trecutului. Importantă rămâne
decodificarea ambientului care a putut comanda repere de manifestare artistică şi
înţelegerea preferinţei pentru anumite categorii.
În relaţia oraşului cu teritoriul, adică a unui habitat care, cel puţin în secolul
al XVII-lea, nu însemna altceva decât un spaţiu ce însuma, de-a lungul Dunării,
având ca axă Vadul principal de trecere către Dobrogea, nu mai mult de 1 km, iar
spre nord aproximativ 800 de metri, această unitate administrativă ajunge să
controleze teritoriul aferent. Din acest punct de vedere, respectiv cel administrativ
şi economic, oraşul ajunge, datorită condiţiilor specifice, principalul coordonator în
arealul aferent. Relaţia oraş - teritoriu nu înseamnă numai o decodificare din punct
de vedere administrativ, ci şi o repartizare a gusturilor privind comanda, preferinţa
către anumite categorii de manifestare artistică înţeleasă ca formă de manifestare a
identităţii, de tipul: centru de rezidenţă, zonă de subordonare. În plan general,
veacurile XVIII - XIX reprezintă, pentru arta veche românească, nu declinul
medieval, cum s-a afirmat de atâtea ori, ci semnul febrei moderne de căutare a ceea
ce e nou şi convenabil spiritului local, fenomen apărut în arta noastră încă din
secolul al XVII-lea20.
Până la reprezentările secolului al XIX-lea în perioada de maximă opulenţă a
oraşului, când modelele occidentale reprezintă sursa de inspiraţie pentru decorarea
reşedinţelor protipendadei, icoana va reprezenta principala atracţie în privinţa
comenzii sociale. În esenţă, icoana pe lemn îşi are ca spaţiu de plămădire şi apogeu
20

R. Theodorescu, Arta şi politica în Moldova, în ,,Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie A. D. Xenopol”, XIX, 1982, Iaşi, p. 49.
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lumea rafinamentului bizantin, ce preluase moştenirea greco-romană şi orientală,
cu amprenta sa de frumos antic, şi o îmbrăcase în hainele de exprimare creştină,
respectiv ideea materializată prin chip, adică prin „Ikon”21. Arta icoanei parcurge
drumul de la reprezentarea ideală a unui tip de personaj către umanizarea figurii. Se
ajunge însă şi la schematizare, ce face trecerea de la obiectul de artă la produsul de
serie. În esenţă, totul este o problema de gust şi înţelegere. Gust al epocii şi
înţelegere a mesajului, icoana este o sinteză, o istorie comprimată a ideii creştine.
Ea trebuie să comunice prin simbol. Simbolul se referă la înţelegerea şi deci
reprezentarea mesajului strico senso, potrivit canonului biblic, până la
depersonalizarea totală a imaginii. Prin icoană, în esenţă, se face legătura dintre
divinitate şi credincios. Fiind mijlocitoare a circuitului sacru, ea trebuie să poarte
amprenta posibilităţii. Aceasta, mai întâi, trebuie să existe şi apoi să fie înţeleasă de
comanditar şi acceptată de cei cărora le-a fost oferită spre devoţiune, deci să se
realizeze o comunicare, ceea ce este o problemă de comandă şi acceptare.
Tipologic, distingem în zona Galaţi mai multe variante, grefate tocmai pe
această idee a comenzii şi a acceptării. Soluţiile oferite de creatorii care, până la
urmă, formează piaţa de desfacere, sunt multiple, grefate pe evoluţia firească a
acestui gen artistic în epocă. Se continuă tradiţia bizantină în limitele impuse de
epocă, ajungându-se la o stilizare apropiată de grafismul ornamental, reluându-se
ilustrarea aceloraşi scene în simbolistica lor imuabilă. Se adoptă desenul mai alert,
căutând a reînsufleţi o iconografie obosită, prin introducerea unor detalii inspirate
din pictura apuseană şi mimarea unei gestualităţi baroce22. Se pictează mai aproape
de trăirea obişnuită, când este vorba de perceperea canonului, ce nu mai apare ca
sofisticare teologică, ci ca poveste ori ilustrare a unui fapt real, cu personaje care
participă şi transmit mesajul scenei, tratare specifică picturii populare. În privinţa
acestui segment, putem discuta despre trei coordonate: viziunea apocaliptică,
liniştea imaginii, forţa liniei. Cu privire la cele trei elemente: tradiţia bizantină,
modelele afectate de iconografia apuseană, vigoarea creaţiei populare, identificate
în zona Galaţi se constată şi o conjugare ce se manifestă printr-un eclectism uneori
surprinzător.
În ceea ce priveşte difuzarea modelelor plastice, putem spune că, în timp ce
maniera populară se regăseşte cu predilecţie în zona platoului Covurluiului, mai
ales în arealul Nicoreşti, Vizureşti, Corod şi în spaţiul Prutului, în Galaţi abundă
interpretările de sorginte grecească sau de influenţă slavă, în conotaţii manieriste.
În privinţa arhitecturii rezidenţiale, începând cu secolul al XIX-lea, în Galaţi,
apare o situaţie care nu mai este în coordonatele a ceea ce este notat ca existent
21
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pentru vremurile anterioare. Mai ales după instituirea regimului de porto-franco,
datorită avântului economic, aspectul oraşului se modifică substanţial. Evoluţia
urbanistică a oraşului este un proces mai mult decât semnificativ şi de luat în
seamă. Evident, sunt de găsit poticneli, lucrurile nu seamănă cu ceea ce se întâmpla
în epocă în alte centre europene, dar, mai ales după stabilirea la Galaţi a sediului
Comisiei Europene a Dunării, oraşul începe să arate a oraş. În concluzie, dacă
pentru sfârşitul secolului al XVIII-lea avem marcată o aglomerare de locuinţe şi
edificii, în secolul al XIX-lea putem vorbi despre o ordonare a spaţiului. Mărturiile
unor călători străini, săpăturile arheologice, litografiile de epocă, cărţile poştale
ilustrate din perioada 1897 - 1910, documentele de arhivă oferă posibilitatea unei
analize a ambientului artistic în ceea ce priveşte patrimoniul imobiliar şi mai ales a
organizării spaţiului citadin.
Repertoriul ornamenticii în arhitectura gălăţeană în epoca premodernă şi mai
ales modernă se grefează pe influenţele europene adaptate, evident, gustului local.
Realitatea existenţei arhitecturii vernaculare ca soluţie „din mers” la cerinţele
imediate de funcţionare a imobilelor (ne referim la locuinţe, dar şi la spaţii cu
destinaţii speciale) va face ca ornamentica să se muleze pe şabloane sau pe soluţiile
găsite în contextul unor imobile pretenţioase.
În privinţa decoraţiilor din epocă, „în general, asistăm la un periplu de
capiteluri compozit, baluştri sub ferestre încadrate de profiluri rectangulare,
surmontate de amoraşi, stucatura interioară şi exterioară, motive vegetale, florale,
antropomorfe, medalioane, acoperiş de tip baroc cu acelaşi tip de elemente, frize,
bosaje, vase ornamentale etc.”23 De sorginte decoraţională neo-clasică, evident într-o
variantă eclectică, sunt decoraţiunile constând în medalioane figurative pe
ancadramentele ferestrelor amplu marcate de frize cu elemente vegetale.
Declarative sunt şi interpretările statuare ce amintesc de modelele antice, într-o
prelucrare evident de „fin de siècle”, ce străjuiesc accesul în diverse ansambluri de
locuinţe. Probabil componenta grecească sau, în genere, mediteraneană, a
componenţei oraşului şi-a spus cuvântul prin aceste elemente de marcare a
statutului personajelor deţinătoare a imobilelor respective.
Un amestec de stiluri este evident şi în alte ansambluri arhitectonice.
Coloane cu terminaţii în capiteluri de respiraţie corintică ori compozită, de fapt
serii la modă şi pe gustul beneficiarilor, în relaţii cu stucaturi ce reiau modele baroc
ori rococo, acestea şi ele în variante adaptate pe relaţia comandă, atelier, putere de
cumpărare, sunt o prezenţă mai mult decât semnificativă în oraşul secolului al
XIX-lea. Ca şi în alte localităţi din Moldova “construcţiile impresionează prin
23
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echilibrul dintre planimetrie, volumetrie şi decorul faţadelor (finisaje din cărămidă
aparentă, bosaje în colţuri, casetoane sub cornişă, brâie şi ancadramente profilate,
console din lemn crestat”24.
Cu totul altfel stau lucrurile atunci când vorbim despre arealul periferic. Se
identifică amenajări edilitare care se aflau sub standardele dorite în epocă, de aici şi
numărul mare de încercări de reglementare urbanistică. Arhitectura eclezială se
supune şi ea posibilităţilor materiale şi a uşurinţei de procurare a materialelor de
construcţii. Oricum, comparativ cu spectrul aşezămintelor civile, locaşurile de cult
sunt pe departe cele care atrag atenţia călătorilor străini prin masivitate şi opulenţă,
în comparaţie cu precarul imagistic şi funcţional al habitatului diurn. Pe lângă
edificiile ce se înscriu în repertoriul normal al arhitecturii ecleziale se remarcă
biserica fortificată Precista după modelul căreia probabil a fost edificată şi biserica
Sf. Gheorghe. Meterezele25 de luptă ale Precistei sunt remarcate încă din secolul al
XVII-lea, rămânând ca punct de interes şi în vremurile mai aproape de noi. În
descrierea din 1890 se specifică: „acest templu a servit şi ca cetate, căci şi până azi
între acoperământ şi bolta are un loc spaţios de adăpostire şi nişte deschizături
pentru apărare contra inamicilor, iar deasupra altarului are o cameră mare unde la
invazii se asigurau diferite odoare”26. Amploarea monumentului este argumentată
şi de descoperirile arheologice. Galaţiul a fost un oraş deschis, această biserică
contând ca citadela aşezării.
În privinţa picturilor murale, dacă, în oraş, ca şi în cazul icoanelor, se
observă o aplecare către modelele de influenţă sudică, în teritoriu se reia repertoriul
iconografic de tradiţie clasică românească. La Roşcani, de exemplu, pictura, ca stil,
aparţine întru-totul veacului al XIX-lea de început cu pendulările sale între tradiţia
bizantină filtrate prin experienţa brâncovenească şi căutările de modalităţi noi de
expresie picturală, în primul rând descoperirea volumetriei faciale ce oferă
posibilităţi fascinante de sugerare a individualităţii fiecărui personaj, totul însă cu
respectarea Erminiei. Respectarea acesteia nu înseamnă o sărăcire a paletei de
exprimare decât în condiţiile în care lucrurile se fac artificial, prin repetarea fără
suflu a unei imagini eludând artisticul.
Pictorul de la Roşcani nu se simte deloc încorsetat. Respiră aici un suflu de
curăţenie, de adâncă credinţă şi aplecare spre mulţumirea lucrului bine făcut, spre
comanditari şi drept credincioşii ce aveau să simtă şi simt izvorul iubirii din
credinţa şi arta sa.
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În zona laică, în aceeaşi perioadă, se observă o amplificare a ceea ce semnala
Dimitrie Cantemir pentru epoca sa. „Domnii noştri urmau după pilda senatului
Veneţiei, cel slăvit întru înţelepciunea cârmuirii…”. „Drumul de la Moldova la
Veneţia se făcea în 30 de zile şi vasele negustorilor veneţieni aduceau în porturile
noastre între alte obiecte, fel de fel de obiecte de lux. Curţile domnitorilor şi ale
boierilor noştri, îmbrăcămintea lor şi a femeilor lor, multe obiceiuri se întâmplă
aceleaşi ca şi la Veneţia”27.
Interioarele de lux din casele protipendadei gălăţene rivalizau cu exemplele
central europene, moda impunându-şi cuvântul în condiţiile în care exista o putere
de cumpărare mai mult decât evidentă, mai ales pentru secolul al XIX-lea.
Ambientul gălăţean în epoca premodernă şi mai ales modernă se grefează „pe
starea social-politică a unei societăţi în tranziţie dar şi pe capacitatea de asimilare a
elementelor stilistice europene pe fundalul autohton“. Întâlnim, în fotografiile de
epocă dar şi prin memoria generaţiilor, argintărie, sticlă preţioasă, porţelan, faianţă
cu mărcile unor renumiţi producători, de multe ori insistându-se şi pe practica
personalizării obiectelor, acest lucru dând o notă de opulenţă aparte prin
declarativul evident. Încărcate de valori simbolice, preţioase, din categoria
bunurilor de reprezentare, spaţiile de locuit, de odihnă, de recepţie, de depozitare,
etc. (din această categorie) au contribuit la redarea imaginii unei societăţi care ne
satisface (în, din păcate, continua raportare şi comparare cu alte spaţii ce au avut o
evoluţie deosebită faţă de a noastră) prin decodificarea unui ansamblu societal cu
nimic mai prejos de modelele curente ale spaţiului European. „Prezenţa garniturilor
de mobilier, a diverselor piese de artă decorativă şi funcţională demonstra
prestigiul socio-financiar al proprietarilor, dorinţa manifestă de racordare la moda
impusă de arbitrii modei de gen, oraşe şi ţări central şi vest europene, recunoscute
ca atare. Aceasta şi pentru că, secolul al XIX-lea era marcat de etichetă, de reguli
de comportament, domeniu în care imitaţia era evidentă”28.
În concluzie, pe măsură ce ordonarea şi includerea într-un circuit
internaţional se manifestă organic şi nu aleatoriu prin transportul de mărfuri
datorită posibilităţilor naturale şi a conjuncturilor geo-politice, atmosfera generală
ajunge să fie compatibilă cu modelul European. Evident că nu este vorba numai de
o neapărată comparaţie cu nivelul general al epocii, întreg spaţiul est-european
avea o specificitate marcantă, ci numai de o înţelegere şi decodificare a acestei
specificităţi. Specific pentru zona Galaţi este păstrarea unei înclinaţii către
produsele de tradiţie bizantină ca în tot spaţial românesc, însă cu o mai rapidă
accelerare a preferinţelor îndreptate către alte medii culturale datorită, în primul
rând, circulaţiei informaţiei prin deschiderea comercială a portului de la Dunăre.
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