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-LUCRARI DE RESTAURARE - - ,.. LA MANASTIREA RAŞCA, JUDEŢUL SUCEAVA 

"1 n inima Moldovei, între pădurile Neamţului şi alb ia rîului Mo l
dova, nu departe de străvechea aşezare de la Baia, se află 
M ăn ăstirea Râşca. 
Deşi situată într-un peisaj încîntător, la fe l ca şi ce lelal t e 

mănăstiri cu renume din no rdu l Moldovei, ea nu s-a bucurat 
î n să de aceeasi faim ă, fiind ocol ită de turi smu l modern. 

Înfiinţată de Petr u Rareş în 1542, cuprindea de la început 
pe lîngă bi se1·ica de dimensiuni modeste, înă l ţată în mijlocul une i 
incinte înc hi se cu ziduri de piatră brntă , un rînd de chil ii înş i rate 
pe latura de sud. Biserica, de plan trilobat, avea o tur l ă pe naos, 
ob i ş nu itele încăperi ale altarului, naosul şi prnnaosul, şi, dup ă 
cum, se bă n uieşte, un pridvor, azi dispăru t. 

ln 1611, marele vornic Costea Bacioc i-a adă ugat, spre vest, 
un mare pridvor prevăzut şi el cu o turl ă la fel cu cea de pe 
naos. Noua clădi re, mai l ată si mai înal tă decît ctitoria lui Rares, 
constituia, de fapt, un al doil
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spre sud ş i nord , completat, spre sud , cu un pr idvor desch is 
cu mar i arcade spr ij inite pe coloane de piatră , pentru ad ă postirea 
intrăr ii principale. 

La scurt timp, în 1640, Gavri l Hatmanul, frate cu Vasi le Lu pu, 
a refăcut sa u completat şi zidul de inc intă ; în veacu l urm ător. 
în anii 1766 ş i 1798 , s-au mai executat şi comp l etări la ch ilii. ln 
sfîrş i t, după p rădarea mănăsti 1· ii de către turci, în 1821, a urmat 
ş i o a t 1·e ia mare etapă a lucrărilor de prefacer i executate la 
c l ăd i ri l e incintei, menţ i onate pr intr-o pisanie de piatră încă ex is
tentă. Du pă obicei ul practicat atunci în întreaga ţa1·ă, s-au efectuat 
numeroase muti lări, prin demolarea perete I u i dintre naos ş i 
pronaos , pentru mărirea spaţ i ului interior, şi prin lărgi rea feres
tre lor pen t ru o mai b u n ă lum inare a interiorului. A fost desfiin ţat, 
de asemenea , pridvorul şi au fost înz idite am bele intră ri late1·ale 
în pronaosul lui Costea Bacioc, deschizîndu-se o nou ă intra1·e 
în ax, în faţad a de vest. Toate aceste amel io ră ri au avut ca rezul 
t at d i spar iţi a t ab lou lu i votiv din pronaosul vechi i biser ici , a 
ancadramentelor de piatră ale ferestre lor ca ş i demolarea pr id
vorului prevăzut cu coloane de piat1·ă, din faţa i nt1· ării în pronaosul 
lu i Costea Bac ioc. Acestor prefaceri li s-a u adăugat ş i stricăciu nile 
datorate cala mităt il or naturale , cut1·em urelor şi mai ales 
incendiilor. · 

Cutremurele au slăb it peretele de nord al pronaosulu i , stabili
t atea bolti lor si tur lei a fost amen i ntată , necesitînd întări rea 
monumentului ~ u două masive contraforturi de zid ărie, în exterior; 
incendiile au mistuit, în mai multe rînduri, acoperiş ur ile bi ser ici i 
şi chiliilor, distrugînd, între al t ele, şi cea de a trei a tu r l ă (falsă), 
adăugată , t ard iv , între celelalte dou ă, a căre i prezenţă a rămas 
ilustrată în cop ia tabloului votiv . S-a desfiinţat, de asemenea, 
d upă mare le in cend iu d in 1924, vechi ul arhondaric aflat pe latura 
de vest a incintei , î ncă din vremea lui Bacioc, din care nu se 
mai păstrează , acum, decît beciuri astupate cu pămînt. 

În această stare, d upă un nou incendi u care a ars acoper i şu l 
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stăreţiei , ult im corp folosit încă drept locuinţă în incinta manas
ti r i i, a fost lu ată h otărîrea restaurării generale a întreg ulu i an
samb lu, lu crările desfăş urîndu-se în etape succes ive în an i i 1960-
1989 . 

Prima fază a cuprins cele două corpur i de chil i i sud ş i nord 
folosite ca locu in ţe. Pentru curmarea dezast relor pricin uite de 
1·epetate le incend ii , greu de înlăturat la aceste l ocuinţe prevăzu te 
cu sobe alimentate continuu în t impu l iern il or aprige , a fost 
propusă şi adm i să în locuirea material ulu i lemnos. iniţ ia l de la 
pl anş ee, acoper i şur i şi înve litor i cu beton armat ş i tablă la înveli
tori, bine înţe l es fă ră modificarea formelor arhitect u1·ale existente. 

Dacă s-a admis uşor betonul integrat şi ascu ns în grosimea 
zidăriei, renunţarea la nobilul material al ş i ţei t radiţiona l e a fost 
cu greu acceptată, dar s-a dovedit i nd ispensabi lă, apărînd , ulte r io r, 
c l ădirile în cursul incendii lor . 

S-au realizat, în con s ecinţă, următoarele I ucrări : 
La co 1·pul de sud , adăpostind stă reţi a, a fost menţinută di stri

buţia actu ală a încăper i lor, datînd, conform pisaniei, din 1830. 
Acoperişul, însă , ca ş i planşe ul pod ulu i au fost înlocu ite cu materiale 
diferite. Pentru a feri clădirea de incendii a fost, totodată, des
fiinţat şi cerdacul cu geamlîc căptuşind faţada exterioară. Criti
cabilă poate din punct de vedere al pitorescul ui , hotărîrea era 
pe depl in just ificată şi di n punct de vedere istoric prin eliberarea 
zidulu i de piatră al incinte i , rest it uindu-se , astfel, aspect ul iniţi al 
de cetate de apărare ca1·acter izînd mănăstirile epoc i i. 

La corpul de nord, clădirea datînd din veacul al XIX-iea, fără 
vreun inte1·es deosebit, în afară doar de arh itectura ei după modelul 
arhitecturii ţărăneşti specifi ce regi unii, s-au permi s tra n sformăr i 
mai importan te pr in amputa1·ea prin demolare a unu i capăt excesi v 
de lung, desfii n ţînd u -se un grup de patru ch ilii , şi pri n introdu
cerea la capăt ul opus a unui paraclis de i arnă. S-au obţinut, 
astfel, o vedere mai amp l ă a zidulu i de i nc i ntă şi o descongestio
nare a spaţiului verde d in preajma biseric i i, eliberîndu-se, în 
ace l aş i timp, spaţiul ocupat în c l ăd irea corpului de sud-est, prin 
desfiinţarea paraclisului improvizat în an ii precedenţi. 

Aceeaş i preocupare de ap li ca re a măsuri l or împotri va in cen
diilor a existat la acoperişuri, introducîndu-se bolţile de zi d ale 
paraclisului, ascunse în podul clădirii . 

Lu crări l e atacate, în faza următoare, la b iserică şi la grupul de 
clădiri din colţ ul de sud -est al in cint ei, cup rinzînd t urn ul clopot n iţă 
de peste intrare şi corpu l fostei trapeze (aflat în cont inuarea 
zidulu i de i nc i ntă), au fost mult mai interesante, fiind vorba de 
rezolvarea unor prob leme de conservare ş i valorificare a unei 
juxt apuneri de elemente, cu forme şi vech imi di feri t e. 

Fă ră a căuta, prin interve nţi i radicale, o revenire la forme 
iniţ iale d i spărute sau modificate între timp şi înlocuite cu altele 
noi, intrate ş i ele în istor ia monumentului, s-a urmărit înlăt u -
1-area acelor elemente care denatu1·au istoria sau chi ar aspectul 
estetic al clăd irilor existente . 
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Astfel, la biserica lui Rareş nu s-a încercat reconstituirea 
compartimentării interioare, menţinîndu-se spaţiul mărit şi fru
moasa pardoseal ă din parchet de stejar. S-a hotărît, însă , modifi
carea ferestrelor l ă rgite, care apar ca nişte răni ce desfigurează 
cîmpu l picturii în frescă a faţadei, rezidindu-se spaleţii la vechile 
dimensiuni şi reaşezîndu-se un nou ancadrament de piatră, copiat 
prin analogie după modelul de la biserica Horodniceni cu care a 
fost contemporană. Cu această ocazie vor putea fi recuperate 
numeroasele lespezi de mormînt, sparte şi aşezate ca placaj al 
spa l eţi lor ciopliţi în momentul lărgirii golu I u i, împreună cu 

pentru a verifica presupusa existenţă a unui fost pridvor. 
Se va urmări, de asemenea, misterul intrării secundare din 

colţu I de nord-est al încăper ii , al cărui acces exterior se afl ă 
în spate le ocniţei adăpostind mormîntul mamei lui Alexandru 
Lăpuşneanu, datat din 1558 şi deci anterior existenţei pronaosului. 
Ascuns de acesta printr-un perete mascînd pornirea unei scăr i 
în spirală, accesul este în prezent blocat cu material de umplutură. 
Se presupune, aici , existenţa, iniţi a l, a un~i balcon, necesar asis
tării la slujbă de către soţia ctitorului. ln scris în arcada aflată 
deasupra mormîntu I u i, balcon ul a fost ulterior mascat prin acel 
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bucăţi le rezu ltate din demolarea, în 1924, a micu lui prid vor 
înălţat în faţa intrării faţadei de vest şi depozitate în camera etaju
lui turnului clopotn iţ ă. Toate fragmentele, care pot aduce noi 
informaţii asupra istoriei monumentului, vor fi aşezate în pereţii 
pronaosului, prinse în zidărie pentru conservarea lor. 

La pronaosu l lui Bacioc, modificările vor fi mai num eroase , 
în vederea redeschiderii ambelor intr ă'ri laterale, ac um, astupate. 
Spre sud va fi reconstituit interesantul pridvor, refăcîndu-se 
arcadele ş i coloanele de piatră, după urmele păstrate în fundaţii 
şi în jurul fostului portal al intrării, recent apărut de sub ten
cuial ă. 

Se vor face, totodată , cîteva sondaje parţi a le, prin extrageri 
locale de frescă , în faţada de vest a biseri cii lui Petru Rareş , 
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timpan de z idă r i e care mai poartă şi astăzi pictura în copie a 
tablou I u i voti v, executată, în 1827, în momentul prefaceri lor 
din pronaosul bisericii lui Rareş. 

Redesfacerea arcadei şi demolarea timpanului nu se vor putea 
face, însă, decît după prealabila extragere a picturii votive, care 
va putea fi reaşezată fie în mijlocul spaţiu lui pronaosului, între 
cele două arce dublour i, fie expusă muzeistic în sala mare a 
fostei trapeze din corpu l de sud-est . 

Actuala intrare de vest va fi zidită, iar restaurarea faţadei 
se va obţine prin revenirea la situaţia iniţială, redeschizîndu-se 
cele două ferestre acum astupate, afl ate simetr ic deasupra arcadei 
u ş ii, care vor fi reîntregite cu linte lele de piatră profilată, cioplită 
la faţa zidului. 
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După terminarea conso lid ăr ilo r impuse de prezenţa impor
tante i crăpăt u r i din co l ţ ul de nord-vest ş i efectuate prin centuri 
şi gr inz i de beton armat înecate în z id ăr ie, se vo r demola şi 
ce le două contraforturi masive ce proptesc peretele de nord, în 
exterio r, care, de fapt, nu mai proptesc nimi c, avînd fundaţiile 
încă de mult desprinse prin tasa re . Demolarea va atrage o pier
dere în î nfăţ i şa rea p itorească existentă, dar se dovedeşte obli 
gator ie prin descoperirea, între contraforturi ş i perete, a para
mentului pictat 01· iginar, evidenţiind fini sajul unei z id ări i de 
b loc heţi de p i atră, conturaţi cu rînduri de că ră m [d ă , reali zat 
pr in z ugrăvea l ă. Caracterizînd o epocă în ca re au fiinţat mul te 
din monumentele noastre, atît în Munteni a cît ş i în Moldova, 
ş i întî lnite în regiune la Coşula ş i Horodni ceni, această reprezen 
tare p i ctată se va ev idenţia pe tot cîmpul faţadelor, prin îndepăr
tarea cu grijă a stratului de ten c uial ă aplicat, spori ndu-se , astfel, 
în mod considerabi l , va loarea estetică ş i i stori că a monumentului , 
cu toate risc uril e unei slabe posibilităţi de menţinere , în timp , 
a acesto r imitaţii perisabile, expuse în ae r liber . 

Lu c ră rile descrise pînă ac um nu au u r m ăr it , după cum s-a 
văzut , o unificare st ili st i că a ce lor două c l ăd iri alipite, Dar la 
terminarea lor s-a socotit , totu ş i , ne cesară ca o asemenea preo
cupare să fie avută în vedere pentru păstrarea unei unită ţi de 
as pect general, în cadru l întregului ansa mbl u. 

Din cauza coborîr ii î n ă l ţ imii bisericii lui Rareş la ni ve lul ei 
iniţial ş i pentru obţinerea degajării bazelor turlei, înecate în 
acoperiş ul actual, s-a produs o dife renţă de nivel între ce le dou ă 
c l ă cii ri , pronaosul lui Costea Bac ioc rămînînd cu corni şa mai 
î n al tă cu 60 cm decît cea vec in ă, ceea ce atrăgea o diferenţiere 
de vo i um şi si I uetă dăunătoare înfăţişării generale a monumentu I u i. 
Pentru remedierea aceste i si tuaţii s-a intervenit cu un joc de 
streaşi ni de exe c uţ i e d ifer i tă , cu st reaş in ă Ii beră ş i căpr i ori 
a parenţi, spec i fică epocii pentru bise1·ica lui Rareş, ş i streaşină 
înfundată la ni velul mai rid icat actual, pentru pronaosul lui Bacioc. 
Pr in acest exped ient s-a put ut obţ in e o coamă la ace l aşi ni ve l, 
dîndu-se astfel impresia unui volum unita1·. 
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Pentru turle, în sc him b, în acelaşi spirit de menţinere a uni 
tăţii c l ădirii , au fost păstrate acoper i ş uril e în formele rotunde 
existen te. Deş i unii le-au cons iderat forme nepotri vite pentru 
epoca înălţării ambelor co n str u cţii, în care opţiunea a fost pentru 
formele asc uţite gotice, hotărîrea s-a bazat pe conv ingerea că 
desfiinţarea acestor forme în bulb, mai mult sau mai puţin umflat , 
care au reprezentat , timp de peste două veacuri, imagi nea pei 
sa j ului românesc , nu este mereu recoma ndab il ă, ele fiind asimi 
late şi integrate în istor ia monumentului . 

A l doi lea cap ito l important al lucrărilo1· în curs cupri nde gru
parea de clădiri din co l ţul de sud-vest al incintei: turnul clopot
n i ţă aşezat peste intrarea în m ă n ăstire ş i constr u cţia cu sa la mare 

76 

a fostei trapeze , aflată în cont inuare ş i a lipi tă zidului estic al 
incintei. 

Silueta greoaie a înaltului ş i mas ivului turn clopot niţă, alăt u ri 
de cele două turle, excesiv de svelte ale bi sericii. se profilează 
din depărtare peste zidul de in c in tă, constituind o imagine carac
teristică tuturor măn ăst irilor Moldove i . 

Turnul, ridi cat peste gangul bolţii al intră rii în in c intă , prevăzut 
cu arcade flan cate de puternice contraforturi de piatră, cup1· inde 
două în că peri boltite sup rapu se , accesibile printr-o scară circ ul ară 
prinsă într-un turnuleţ a l ăturat exterior. 

Camera etajului inferior , folos ită un t imp ca l oc u inţă de către 
Mihail Kogălniceanu. în lu nile sa le de surghiun din an ul 1844, 
este prevăzută cu o l atr in ă scoasă în co n so l ă , în afara zid ului. 

Camera clopotelor are pat ru largi arcade pentru sunet din 
care cea de deasupra d rum ulu i de sos ire este î ntărită, la ni vel ul 
parapetului , cu un curios meterez cu trei guri de tragere îndrep
tate în trei direcţ ii diferite . 

Deosebitul interes î l p1·ezintă în să paramentu l faţadei de la 
nive lul supe1· ior al turnului, cu o frumoasă ş i îng ri j it lu c rată 
z id ăr ie a pare ntă, alcătuită din blocheţi de piatră c ioplită, cas etaţi 
cu r îndu ri de cărămid ă. Apă rut la vedere în urma î nl ăturăr ii 
tencuielii paramentu I u i . deşi rea li zat aparent spre deosebi re de 
ce l, zugrăv i t, al faţadelor pronaosu I u i bi ser icii, poate fi pus în 
leg ătură cu acesta. ca element de datare. 

De sublini at, de asemenea, şi finisajul ce se observă la 
arcadele in trării, în faţada dinspre curte unde z id ăr ia de cărăm id ă 
este acoperită cu o ten c ui a l ă s ubţire în frescă , imitînd pe cea 
aparentă , pe cînd zi d ăr i a de piatră este menţinută aparen tă , cu 
rostui ală reliefată , conturînd cu grij ă fiecare piatră în parte. 

Deasupra arcadelo r clopote lor , pereţ ii faţadelor , de exec uţi e 
mai nouă, sînt îmbrăcaţi cu tencuial ă pînă la ni ve lul corn i şei. 

Restaurarea corp.ului de sud-est a adus ş i ea o se1· ie de pro
bleme interesante. ln căper il e înşirate la ni ve lul parterului, de-a 
lungul zidului de in c intă dinspre est, cupr inde, ş i aici, dou ă părţi 
amintind epoci dife1· ite. Partea mai veche , afl ată înspre sud, este 
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aşezată pe un ceci adînc, împărţ it , în lungul lui, de un zi d ~ed i an 
străpun s de arcade şi boltit în leagăn pe ambele latur i . ln spre 
curte, beciul este luminat de două ferestre cu ancad1·ament de 
piat r ă. , pe cînd în partea opusă este închi s cu zid plin, despărţit 
de zi dul de incintă printr-un spaţ iu îng ust ră mas între cele dou ă 
zi duri, suind pînă la parter , cu accesul ascu ns cu chepeng la 
ni ve lul pardose lii . Cercetările întreprin se au arătat, totod ată, 
curioasa existenţă , în dreptul acestui s paţiu, a unei ar uncători, 
gură de jghiab din p i atră anume cioplită, înfi ptii în exteriorul 
zi dului de in c intă , al cărei rost nu a putut fi explicat, fiind socot it 
ca o ve ntilaţi e. Ar fi însă un răspun s posibil, prezentat sub formă 
de presupunere. Această aruncătoare se afl ă cu 70 cm peste 

http://patrimoniu.gov.ro



Secţi e 1 :100 

nive lul exteriorului, dar, în ace l aş i t imp , cu 70 cm mai JO S decît 
ni velul c urţ ii interioare, ceea ce ar însemna o pa ntă de 6 cm/m 
faţ ă de distanţa între ele . S-ar putea deci admite existenţa unei 
rigole de scurgere pentru apele de ploaie adunate în curte ş i 
evacuate sp re exte rior prin acest jghiab înainte de intervenţia 
beciului săpat ulterior, dovedindu-se, astfel, p reex i stenţa zidului 
de in c intă . Pres upunerea mai este sp rijinită de form a în sfert 
de cerc a bolţii spaţ iului dintre ziduri, structural legată de bolta 
beciului, dar nelegată ci numai alipită ş i proptită de zidăria de 
piatră a incintei. 

Întreg parterul peste beci, ce fusese împărţit în atelier şi 
paracl is printr-un perete subţire, este acum cuprins într-o 
singură sa l ă mare, prevăzută cu două coloane centrale de secţiune 
octogonal ă, îng rijit executate în cărămid ă, spr ijinind grinzi le 
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aparente de stejar ale tavanului de lemn . Aceste coloane, cu 
baze şi capitele păt rate din piatră masivă, cu proflle şi ornamen
taţie sc ulptată la colţuri, identi ce cu cele ale coloanelor încadrînd 
portalul pronaosului în ă lţat de Costea Bacioc îi sînt deci 
contemporane. 

Faţadele parterului în părţ ile de nord şi vest dinsp re curte , 
nealipite de zidul inci ntei, au ace laşi parament special din bloc heţi 
de piatră cioplită, casetaţi cu cărămidă aparentă, existent la etajul 
turnului clopotniţă, demonstrînd şi ele contempo raneitatea lor . 
Cele două ferestre, găsite mult l ă rgite prin spargere ulterioară , 
au fost readuse la dimensiunile iniţiale arătate de spa leţii inte riori, 
primind noi ancadramente de piatră masi vă , arcuită în acoladă 
după modelul originar al portalului intrării. 

Intrarea în Sal ă , aflată în colţul de nord-vest şi cuprinsă la 
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Secţie 1 :1 1 :50 
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începerea restaură r ii înt r-un vestibu l al ipit ult e1·ior, este acum 
eliberată pr in demolarea acestuia , degajîndu-se, astfe l, parament ul 
iniţia l şi frumosu l lu i portal de piatră . 

M enţionăm aici faptu l identităţ i i acest ui porta l cu ce l afl at 
la biserica din Zamca, datat în 1606, const itui nd un nou punct 
de reper pentru încadrarea vechim ii c l ădir ii în timpul lui Costea 
Baci oe. 

Foarte neaşteaptată a fost ş i descoperirea unei a doua inti" ă r i 
în sa l ă, pe acel aş i yerete cu porta lul principal, avînd forme cu 
totul neob i şn u ite. Im părţi tă în dou ă , pr intr-u n stîlp central , are 
do u ă golur i gem inate prinse înt r- un si ngu r ancadrament care, 
deşi di spă rut, a rată, prin urm ele bine păstrate în zidărie, dimen
siu ni le sale , a~em ănătoare an cad ramente!or portalelor got ice din 
Tram ilva nia . ln li psa unor indi c2ţ i i mai precise , a fost făcut un 
nou ancadrament, decorat cu elementele scul ptura le ale port alului 
veci n existen t . 

Recapitu lînd, trăsăturile comune me n ţi on ate mai sus, ce 
leagă înt re ele diferitele corpuri ale pronaosul ui, turnulu i clo
potniţă şi co1·pul de sud-est cu beci ul, se co n stată că: 

- Tu rnul clopoti-1 iţă la nivelul etaje lor, precum şi peretele 
dinspre curte al corp ul ui de sud-est au faţade l e tratate cu 
paramente id entice; 

- Baze le şi cap itele le coloanelor din Sal a mare a corpulu i 
de su d-est sînt ident ice cu cele aflate la portalu l pronaosul ui 
î n ă l ţat de Costea Bac ioc în 1611 - 161 7 ; 

- Ancadramentul i ntrări i în Sala mare este ident ic cu porta lul 
bisericii din Zamca d atată în anu l 1606. 

Co nc luzia este deci ev i dentă ş i arată o vechime com ună pentru 
aceste c l ădiri ce reprezintă o a doua etapă importantă în reali
zarea ansamblului măn ăst i rii. 

Cea l a ltă parte a clăci i r i i corpu lui de sud-est, avînd parteru I 
alipit zidului de in c intă în cont inuarea pă rţii cu beci, este mai 
nouă , datată prin in scr i pţia di n 1765 ş i cuprinde doar trei încă
peri din care dou ă mai mari nebol ti te , iar una cu vatră si bo ltă 
joasă prevăzută cu un horn octogonal pentru evac uarea 'directă 
a fumului. 

Faţadel e dinspre curte ale ce lo r trei corpuri de c l ădi ri spre 
sud, spre nord ş i est, menţion ate mai sus , au fos t ş i ele renovate 
prin refacerea cerdace lor cu lemn ărie nouă, prelucrate după 
formele arhitecturii populare din regiune, dînd u-se, astfel, o 
notă de unitate în.tregii incinte. 

Considerăm, acum , către sfî rşi tu I I ucrăr i lor, descrise mai sus 
(realizate , iniţial, sub Direcţi a Monum entelor Istorice şi reluate, 
apoi, de către Mitropolia Moldovei, în directa ate nţ i e a l.P. S. 
sale Teocti st , mitropolit al Moldovei, azi patri arh al Bi seric ii 
Ortodoxe Române), că noua înfăţişare a Săl ii mari , a corpului 
de sud-est (dimensiuni: 14,50 m lu ngime, 10,00 m l ăţ ime ş i 
4,20 m în ălţime), cu cele două co loane izolate centrale, împo
do.bite cu baze şi capitele de piatră profil ată, cu ancadramentele 
de pi at ră ale portalelor şi ferestrelor în acoladă, cu grinzi le aparen
te s usţin înd t avanul de stej ar, a căpătat într-adevăr un aspect 
monumental ca la monum entele moldove n eşt i Slat in a si Sucevita. 

Diversitatea si valoarea i storică a clăd irilo r din' in ci ntă ' si 
silueta de cetate 
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frumos înscrisă în cadrul peisajului î n conju răt~r 
determină o reconsid erare a poz i ţ iei de cenuşăreasă în care se 
găseşte acest prea p uţ in cunoscut monument şi int eg rarea lui 
în rîndul celor lalte vestite mănăstiri ale Mol dovei . 
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SUMMARY 

Th e prese nt study prese nts the des ign and its execut ion in progress, 
of some of the ample resto r ing works performed in success ive st ages w ith 
ce rtain interruptions between 1960-1 989 , at Râşca Monast ery , (1542)• 
Su ceava county. 

The very amp le rest or ing works t ook place in thre e stages , inciud ing 
the transformation of cert ai n ce lls used as dwe llings, the restoring of 
the belfry t owe r , the body of the former refe cto ry et c. The works we re 
perfo rmed o n t he ch urch of p r ince Petru Rareş , havi ng general ly in v iew 
the st ylisti c unificat ion , but attempt ing es pecial ly at so lvin.g some preser;; 
vi ng problems an d t he t urn ing to account o f a juxtapC's iti on of e lements, 

hav in g various fo rms an d antiquity (th e bringing down of the windows to 
t he ir in itial s ize, the reo peni ng of t he two si de entrances of the o ld 
porch, th e reco nstr uction of th e fi rst po rch , t he com ing bac k to t he 
outsid e aspect of t he mo nume nt etc.). 

Th e d ive rsity and histo r ical va lue of th e bu ild ings in the precincts Of 
the monaste r·y , its shape of a fortress included in the surround ing sett ing 
makes it necessary t o integrate the ense mble amo ng the other famo us 
monaster ies of Moldavia. 

79 

http://patrimoniu.gov.ro




