
BISERICA OLARI DIN BUCUREŞTI. DOSARUL .CERCETĂRII 
STRATIGRAFICE A PICTURILOR MURALE 

I. PREZENTAREA GENERALĂ 
A MONUMENTULUI 

1. Cadrul istoric 

Ridicată în plină epocă fanariotă, Biserica 
Adormirea Maicii Domnului - Olari este rodul 
unor vremi de cumpăn.ă, marcate deopotrivă 
de declinul Evului Mediu şi de un nou tip de 
viaţă social-e conomică, destinat prin 
excelenţă spaţiului urban . Degradarea 
existenţei social-politice determinată de 
instabilitate, corupţie ti o fi scalitate 
apăsătoare , nu a putut zăgazui cursul nou al 
vieţii economice; manufacturile cresc , iar 
viaţa breslelor înfloreşte şi se diversifică prin 
meşteri tot mai numeroşi şi mai specializaţi. 1 

. Tn astfel de condiţii, Bucureştii se extind 
prin noile sale mahalale sau cartiere. Se 
naşte un nou tip de viaţă urbană ce tinde a 
ordona oraşu l şi a-i asigura funcţiunile 
publice . Alinierea străzilor, iluminatul, 
c~răţenia, aparijia primelor cişme le , 
alimentate cu apa adusă pe olane de la 
izvoare din afara oraşului şi, nu în ultimul 
rând, acţiunile edilitare ce dau oraşului tot 
mai multe case din zid, încep să schimbe 
ch ipul capitC).lei valahe. 2 

Vitalităţii economice şi creşte rii 
demograyice le răspun~e o înnoită existenţă 
culturala ş1 sp1r1tuala. Aşa cum se ştie, 
veacul al XVIII-iea este deosebit de bogat în 
biserici , comunităţile, breslele, tot mai 
nuanţatele categorii sociale întrecându-se în 
gesturi ctitoriceşti. 3 

Catastrofele , precum războaiele, 
molimele, cutremure le, incendiile sau 
inundaţiile nu diminuează ritmul dezvoltării 
social-economice. Oraşul se reface repede 
după fiecare încercare. 

Este de semnalat, pentru perioada care 
ne interesează , că în intervalul 17 40-1768 
- când izbucneşte războiu l ruso-turc -
Bucureştii nu cunosc popasurile 
devastatoare ale armatelor străine. 4 

Nici ciuma din 1756 nu întrerupe noua 
respiraţie a vieţii bucureştene. 

Pe un asemenea fundal apare noua 
ctitorie a breslei olarilor. 

' Constantin C. Giurescu , ,Istoria Bucureştil or" Ed. 
Sport-Turism, 1979, p. 89. 

Se rem.arcă, de asemenea, creşterea i nev itab i l ă a 
ml u l ~1. politic . al breslelor, devenite o forţă cu prileju l 
m1şcanlor s?c1ale, cum au fost cele ale „rureturi"-lor din 
a doua Jumatate a secolului al XVI II -iea, chiar în vremea 
ctitoririi Bisericii Olari . 

Pentru starea Capitalei în timpul stăpânirii fanariote 
a se vedea capitolul „Bucureştii în perioada fanariotă" , 
p. 86-103. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 91 . 
' Ibidem, p. 89. 

2. Zidirea bisericii 

Cel dintâi document, săpat în piatra 
frumosului portal ce împodobeşte până 
astăzi intrarea în biserică , este pisania, 
redactată în româneşte, cu carac tere 
chirilice, în maniera veacului al XVIII - iea 
după cum urmează: ' 

,,Întru numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. 
Duh ziditu-s-au această sfântă şi 
dumnezeiască biserică , ce se cinsteşte şi se 
prăznuieşte Adormirea prea Sfintei Stăpânei 
Născătoare de Dumnezeu şi pururea 
Fecioarei Maria şi a celui întru sfinţi părintelui 
nostru Nicolae de la Mira Lichia făcătorul de 
minuni , s-au zidit din Temelie după cum se 
vede de robul lui Dumnezeu Dumitraşco 
Racoviţă Vel-Vistiaru şi rămânând nişte bani 
de la robul lui Dumnezeu Mihail Băcanul s
au datu la această sfântă mănăstire 
dimpreună cu Iancu Căpitanul ajutorând şi 
alţi creştini pravoslavnici în zilele Domnului Io 
Scarlat G. Ghica Voievod, fiind mitropolitu 
Chiriu-Chir Filaret Octombrie . Letu 1758". 

Ne aflăm înaintea unei tipi ce ctitorii 
bucureştene din veacu l al XVIII - iea când, 
alături de o proeminentă figură din boierime 
se adaugă în şiru l ctitorilor un personaj din 
lumea breslelor, un altul din oştire „şi alţi 
creşti ni pravoslavnici" . Aceştia erau , 
neîndoieln'ic, locuitorii mahalalei ce avea să 
dea numele noii biserici : Olari. Noua ctitorie 
a înlocuit biserica Ceauş Precup pe care o 
amintea încă la 1752 un hrisov al Mănăstirii 
Pantelimon . De la această mai veche 
biserică trebuie să fi moştenit Bi serica 
Olarilor cele două antimise, unul din 1718 şi 
celălalt , semnat de mitropolitul Platon , de la 
1733. 5 

Noua biserică a Adormirii Maicii Domnului 
se ridica, aşadar, în mahalaua negustorilor 
de oale . Mai târziu , în cursul veacu lui trecut, 
ctitoria era mărginită la sud de „u liţa Păcii", 
iar spre sud-vest se învecina cu una din 

5 Ibidem, p. 89. 
De asemenea, informaţii în legătură cu zidirea şi 

trecerea prin timp a bisericii am găsit în sinodic şi în 
documentaţia întocm ită în 1989 de pictorul Gh. 
Costiurin, în vederea restaurări i pictu rilor murale. 
. • Menţionarea ctitoriei lui Dum itr~şco Racoviţă se af lă 

ŞI .1n cartea lui G. O. Florescu, Om ve~hiul 8ycureşti. 
81senc1, curţi bc;_ereşt1 ş1 hanun dupa doua planuri 
meqde de la sfarşdul veacului al XVIII - iea, 1935. 

ln articolul Un plan inedit de la 1847 al unui sector 
din oraşul Bucureşti, de L. Mo9a , în „Bu letinul 
Comisi~nii _Monumenfolor Istorice" , 1937, fasc. p. 182, 
se arata ca Biserica Olan se numea anterior biserica lui 
Ceauş Precup! aşa cu.m glăsui.a testamentul-hrisov de 
la 1752 al vo1evodul u1 Gr. Ghica. Acesta ar însemna 
existenţa unei biserici de zid anterioare anului 1758 ce 
înlocu ise probabi l o mai veche „ biseric uţă de lemn" 
ctitoria lu i Ceauş Precup. ' 

DAN MOHANU 

grădinile bucureştene 6 , Strada pe care s-a 
aflat apoi Podul Târgului din afară sau, cum i 
s-a spus mai târziu, Calea Moşilor. 7 

3. Trecerea prin timp a bisericii 

3.1. Calamităti 
' 

Nu există însem n ări speciale care să 
ateste distrugerile provocate Bisericii Olari 
de numeroasele calamităţi ce au devastat 
Bucureştii în a doua jumătate a secolului al 
XVIII -iea şi , mai cu seamă, în cursul veacu lui 
trecut. 

După cum se ştie, incendii, inundaţii şi 
mai ales numeroasele cutremure au afectat 
construcţiile de zid din ce în ce mai 
numeroase ale capitalei valahe. 8 

La puţini ani de la ctitorirea Bisericii Olari , 
cutremurele din 1763-1764 au dus la 
prăbuşirea bolţii clopotniţei de la Mihai-Vodă. 
ln 1771 , conform unei însemnări din epocă, 
„multe ziduri s-au vătămat prin Bucureşti" . 9 

Alte cutremure sunt aminti te la 1787 şi 
1789, ultimul pomenit de o însemnare a lui 
Radu Zugravu . · 

Dar „cutremurul cel mare", cum l-au 
numit contemporanii, care a tulburat toată 
Ţara Românească şi pe care bucureştenii nu 
l-au uitat îndelungată vreme, a fost cel din 
anul 1802. Spune, în acel timp , Dionisie 
Ecleiarhul : „. „s-au cutremurat pământul 
foarte tare de au căzut toate turlele 
bisericilor din Bucureşti şi clopotniţa cea 
vestită (Turnul Colţii) care era podoaba 
oraşului , cu ceasornicul au căzut şi s-au 
sfărâmat , şi era atunci mare frică". 10 

Alte numeroase cutremure s-au 
înregistrat în tot cursul veacului al XIX-iea. 
Cel de la 1829 este amintit de Ion Dobre, 
dascălul de la biserica Batiştei , şi asemănat 
cu cel de la 1802. Alte puternice cutremure 
s-au produs în 1838 şi 1894. 

. Secolul nostru a adus şi · el două mişcări 
se1sm1ce de mare intensitate , în 1940 şi 
1977. 

Dacă în ceea ce priveşte cutremurele am 
găsit la Biserica Olari numeroase consecinţe 
ale acestora, nu putem spune acelaşi lucru 
despre alte cal amităţi, cum ar fi incendiile, 
ce au devastat Bucureştii în secolul trecut. 

' C. G. Giurescu , op. cit. , p. 332. 
' L" Moga, .op . . cit., p. 17g ş i în Lămuriri cu privire 

la vechimea B1senc11 Sf. Pantelimon dm Bucureşti 
„BCMI", 1937, fasc. 94, p. 176. ' 

. 
6 A se veci.ea capitolul„ despre calamităţ i din cartea 

lu i G. Patra, Om Bucureşt11 de altădată, Ed. Ştiinţifică ş i 
Enc~cloped ică, Bucu reşti, 1981, p. 173-212. 

Ibidem, p. 189. 
'
0 Ibidem, p. 190. 
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Evenimentul fără egal însă, care a dus la 
dislocarea bisericii din locul său de origine ş i 
mutarea ei pe un alt amplasament, a fost 
sistematizarea Căii Mo şi lor din anii 
1982- 1985. Este momentul di strugerii 
deliberate a centrului istoric al Bucureştilor . 

3.2. lntervent ii asu pra bisericii , 
restau răr i ' 

De la ctitorirea ei până astăz i Biseri ca 
Adormirea Maicii Domnului - Olari a suferit, 
mai cu seamă în cursul veacului al XIX-iea, o 
se rie de refaceri rad icale . Nu ştim în ce 
m ăs u ră transformările produse au fo st 
urmarea unor reparaţii impuse de cutremure 
sau, pur şi simplu, s-au datorat nevoii de 
ampl ificare a spaţiu lui interior, dublată de 
noua viziune, clas i cizantă, asupra arhitecturii 
b i se rice ş ti. Noul val, europenizant , ce a 
determinat în secolul trecut transformarea 
atâtor biserici bucureştene, va fi impus şi 
remanierea s paţiului interior de la Olari. 

Astfel, în 1836 pridvorul veacu lui al XVIII 
iea este transformat în spaţiu închis, divizat 
mai târziu prin crearea în jumătatea sa 
superioară a cafasului bisericii . Tot atunci va 
fi fost înl ăturat peretele dintre pronaos ş i 
naos, redus la un arc ş i două fragmente 
laterale de zid, ce marchează trecerea între 
ce le două încăperi ale bi sericii . Este ş i 
momentul refaceri i ansamblului pictural. 

La 1863, datorită , probabil, unor dis l ocări 
periculoase ş i unei supraîncărcări a bolţilor , 
turla de zid, ce s uprav i eţui se cutremurelor 
sau fu sese reconstruită, este demolată , 
biserica primind două turle din lemn ce au 
s upravieţuit până la restaurarea din 1939. 

O dată cu l ărg irea ferestrelor, în 1869, o 
nouă pictură, în ulei, acoperă ansamblul 
pictural de la 1836. 

Nou a pi c tură în ulei, de la 1869, 
subliniază remanierea în viziunea clasicizantă 
a Bisericii Olari . 

G. D. Florescu, vorbind despre ctitoria 
marelui vistier Dumitraşco Racoviţă , remarcă 
faptul că bi serica se preze nta 

11completamente renovată încă din primele 
decenii ale veacului în curs". 12 

În 1939 are loc prima restaurare amplă a 
Bisericii Olari, sub îndrumarea Comisiunii 
Monumentelor Istorice. Cele două turle din 
zid sunt reconstruite din cărămidă uşoară iar 
învelitoarea este restituită în forma originară 
din olane. 

Continuarea luc rărilor patronate de CMI 
apare menţionată în Anuarul" din 1943: „Se 
aprobă menţin erea proi ectului aprobat 
anterior de Comisiune pentru restaurarea în 
formele vechi ş i fără nici un adaos a faţadei 
Bisfricii Olari din Bucu reşti" . 13 

ln ace l aş i an se aprobă planurile pentru 
restaurarea pridvorului . 14 

Suprav i eţuind cutremurului din 1977, 
Biserica Olari s-a aflat pe amplasamentul ei 
din Calea Moş ilo r până în anul 1982. Pentru 
a face loc s i stematiză rii oraşu lui ş i a f i 
scoasă din noul front de blocuri al Căii 
Moş i l or, biserica a fost mutată de două ori în 
intervalul 1982-1985. Deplasată cu 150 m 
către NE, scoasă din axu l său firesc E-V, 
vechea bi se ri că bucureşteană a olarilor a 
fost în chip absurd ascunsă după zidurile de 
beton ale noilor construcţi i . 

4. Descrierea genera l ă a 
monumentului 

4.1. Arhitectura 

Reprezentativă pentru veacul al XVII I-iea 
ro mânesc, Bi serica Olari face parte din 
categoria bisericilor de plan triconc cu turlă 
pe naos ~i turn clopotniţă pe pronaos. 15 

" Gh. Costiurin , op. cit. 
" G. P. Florescu, op. cit., p. 66. 
13 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1943, 

p. 51 , Pr. verbal nr. 14 din 30 iulie 1 943. 
" Ibidem, p. 69. 
15 N. Ghika-Budeş ti, Evoluţia arhitecturii În 

Muntenia şi Oltenia, IV, (Noul stil românesc din veacul 
al XVIII-iea), „BCMI", 1936. Chiar dacă nu ex i stă o 
referire la Biserica . Olari găsim caracte risticile generale 
ale bisericilor din secolul al XVIII- iea ş i exemple cu care 
ctitoria buc ureşteană a lui Du mitraşco Racoviţă are 
văd ite în rudiri (p. 12, p. 13- 21). 

Biserica Olari În stadiul actual, pe noul amplasament, În spatele zidului de blocuri de pe Calea Moşilor 
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Zid ire de dimensiuni medii , ctitoria lui 
Dumitraşco Racoviţă ş i a celorla lţi c reştini se 
impune prin proporţiile ei, relativ înalte, 
răspunzând astfel unei anum e e l eganţe 
m oşten it e din experie nţa s tră l u cită a 
veacurilor XVII -XVIII . Desfăş urarea pe 
verticală a bisericii, accentuată de restituirea 
celor două turle, este armonios subl iniată de 
înlănţuirea firidelor din cele două registre al 
căror sens ascensional nu este diminuat de 
brâul despărţitor simplu ş i fără o volumetrie 
accentuată. lncununate de arcuri în acoladă 
frânt ă, firide le dau faţad e l o r pece tea 
orientalizantă, atât de caracteri stică zidirilor 
veacu lui al XVIII-iea. 

Este de pre supu s că o î ntreagă 
policromie, la rândul ei, caracte ri stică epocii , 
îmbogăţea faţadele în acelaş i sens al unei 
luxurianţe de factură orientală . 

Singurul ca re pare a fi moderat 
scandarea orientalizantă a arcelor în acoladă 
era pridvorul - închis în veacul al XIX-iea -
cu coloanele sale de zidărie unite prin arce 
semicirculare. 

Des făş urarea s imetri că a abs idelor, 
poligon ale în ex terior, şi a ziduri lor 
pronaosului este întreruptă, după un sistem 
consacrat, de adosarea pe latura nordică a 
bi sericii a unui turn , la rândul să u cu 
exteriorul poligonal, adăposti nd casa scări i 
de acces în clopotniţă. 

Din p ăcate, fere strel e orig in ale, cu 
de sc hiderile mult mai îngu ste, 
dreptunghiulare, delimitate de ancadramente 
ornate cu vrejuri , în bună tra diţi e 
brâncovenească, au fost l ă rgite , ocupând 
aproape întreaga suprafaţă a unei firide din 
regist rul inferior, provocând o s părtură în 
unitatea stilistică a faţade l or. Din vechile 
ancadramente, din nefericire acoperite cu o 
„ spoial ă" de ciment, două au fost replantate 
în faţadele pridvorului zidit. 

Din p i etrăr ia origina l ă a bi se ricii 
supravieţuiesc , de asemenea, portalul , 
împodobit, după modelu l ancadramentelor 
ferestrelor, cu 11 rinceau"-uri în buna tradiţie 
brâncovenească ş i încununat de pisanie ş i 
traforuri le cu motive florale din registrul 
superior al faţadelor. Trebuie observat că 
prin zidirea pridvorului portalul a fost deplasat 
din locul să u original pe locu l intrării 
exonartex-ului . 

Învelitoarea bisericii se menţine din olane 
aşa cum a gândit-o restaurarea din 1939. 

Pătrunderea treptată în bi serică, ce se 
făcea într-un veritabil drum iniţiati c, al cărui 
sens eshatologic era cuprins în perfecta 
articulare a spaţiului eclezial ortodox, este la 
Olari substanţial modificată de schimbările 
arhitecturale din veacul al XIX-iea ce ţineau 
de noile nevoi ale cu ltului dar ş i de moda 
timpului . 

Devenit un s paţiu închis, pridvorul este 
astăzi un simp lu s paţiu fun cţion a l , 
adăpostind hota pentru l um ân ă ri . bivizat 
printr-un tavan, pridvorul s-a transformat în 
jumătatea superioară în cafasul bisericii, la 
care se accede pe o scară meta li că în 
spirală . Deschiderea către interiorul bisericii 
s-a realizat prin spargerea peretelui estic al 
pridvorului . Sondajele stratigrafice efectuate 
de noi în apropi erea glafului deschiderii 
semicirculare către pronaos au a rătat că 
reali za rea cafas ului s-a făc ut ulterior 
repictării în ulei de la 1869. De altfel, atât 
cât se vede, podeaua cafasului taie în mod 
nefiresc pictura în ulei a pridvorului. 

http://patrimoniu.gov.ro



_. Fragment din tabloul votiv de la 1758 surprins în 
sondajul de pe peretele vestic al pronaosului. 

În cafas ne aflăm sub mica bo l tă pe 
pandantivi a vechiului pridvor al bi serici i. 
Situaţia este similară cu Biserica Icoanei, o 
a lt ă ctitorie bucureşteană ce a sufer it 
serioase transformări în seco lul trecut. 16 

Aceasta pentru a invoca numai un exemplu 
din numeroasele remanieri de tipul ce lor 
petrecute la Olari, săvârşite în secolul al XIX
iea la vechi biserici româneşti. 

În pronaos se pătrunde prin noua intrare 
realizată în urma extragerii portalului original 
al bisericii . 

Acoperit de o ca l otă pe pandantivi, 
pronaosul a suferit în primul rând .o 
modificare de ecleraj. Ferestrele originale din 
registrul interior au fost, aşa cum am arătat, 
lărgite în a doua jumătate a secolului al XIX
iea. Alte două ferestre obturate de traforurile 
ornamentale au fost zidite. În s fârşit, o 
schimbare ese n ţială s-a produs prin 
dispariţia .peretelui despărţitor între naos şi 
pronaos. S-a produs astfel o unificare a 
spaţiului interior şi o simplificare a trecerii 
gradate către axu l vertical al bisericii, sub 
cupo la Pantocratorului . Hotarul dintre 
pronaos şi naos este marcat de un arc 
sprijinit pe doi pronunţaţi pilaştri, resturi ale 
peretelui estic al nartexului . 

Din structura originală a naosului se 
păstrează cele două abside laterale, bolta 
vestică şi pereţii verticali de nord şi sud cu 
cele două firide arcuite semicircular. 

Ferestrele l ărgite, lăsând ca şi în restul 
bisericii să pătrundă mai multă lumină, 
adăpostesc vitralii, atât de impropri i vechilor 
noastre biserici . 

Partea reconstruită radical, însă, este 
turla naosului, ridicată pe un tambur înalt, 
accentuându- i elansarea şi spriji nită pe 
pandantivi . 

O tâmplă somptuoasă, construită în gus
tul eclectic al veacului al XIX-iea, desparte 
naosul de absida altarului care, cu excepţia 
lărgirii ferestrei din ax, păstrează structura 
orig ina lă . Acoperită de o sem icalotă, absida 
principală posedă o firidă destinată 
proscomidiei . 

Privit în ansamblu , spaţiul interior are, în 
acord cu vo lumetria exteriorului, o anume 
monumentalitate ce depăşeşte condiţia unor 
ctitorii de dimensiuni medii. 

Tot aşa cum modificările arhitecturale au 
schimbat percepţia spaţiu lui interior, 
dispariţia dialogului între pictura originală şi 
arhitectura eclez i ală a adăugat un capito l 
nou în existenţa Bisericii Olari . 

4.2. Pictura murală 

Dacă exteriorul Bisericii Olari se apropie 
prin restituirea de la 1939 de înfăţişarea ei 
originală , din veacul al XVIII -iea, interiorul 
poartă din plin pecetea noii viziuni asupra 
spaţiu lui bisericesc ortodox, consacrată la 
noi, după câteva decenii de „tranziţie", mai 
cu seamă în a doua jumătate a veacului 

'
6 Teodora l a ncu lescu-Spătaru ş i Dan Mohanu, 

Raport privind lucrările de conservare-restaurare a 
picturilor murale din interiorul bisericii , Icoanei" din 
Bucureş ti, în ,Bu letinul Comi siei Monum entelor 
Istorice" , nr. 1- 2/1990, p. 77--86. 

trecut. 11 Denumirea vagă de „clasicizantă" 
dată noului stil al picturii ortodoxe , având 
între reperele es enţ i a l e opera pictorului 
Tattarescu, este rodul unei abordări pur 
estetice, menită a ascunde sau a evita o 
instanţă intran s igentă: gândirea teo l ogală . 
Pe fundalul Renaşterii naţionale, al regăsirii 
surselor l ati nităţii noastre, pătrunderea în 
bisericile româneşti a picturii aşa- z i se 
„realiste" a avut aerul factice al unei revoluţii . 
Câţi au văzut şi câţi au deplâns înlocu irea 
idealului lui Teofan şi Panselin cu ce l 
„rafaelit" al picturii occidentale? 18 Pierzându
şi nu numai valorile de natură estet ică ce 
desăvârşeau spaţiu l unei biserici ortodoxe ci 
însuşi statutul ei de mediator între lumea 
vizibilă şi invizibil, noua pictură ortodoxă a 
însemnat o paradoxală infiltrare a spiritului 
iconoclast occidental. Dezastrul a căpătat în 
mod semnificativ şi un suport tehnic. Vechiul 
meşteşug al frescei, din ce în ce mai rătăcit 
printre meşteri populari, este înlocuit cu o 
tehnică, pe cât de pretenţioasă, pe atât de 
incompatibilă cu spaţiul bisericii ortodoxe, cu 
condiţii le ei de microclimat. Este vorba de 
pictura în ulei ce a invadat bi sericile 
româneşti în secolul al XIX-iea, 19 acoperind 

17 A se vedea obse rvaţii le generale privitoare la 
prefacerile picturii româneşti din veacul al XIX-iea în 
capitolul Pictura în secolul al XIX-iea de Vasile Florea, 
în Pictura românească în imagini, Ed. Meridiane, 1976. 

'" Interesantă ni se pare discuţia purtată în jurul 
pierderii tradiţi e i artei vechi bise riceşti , refl ectată în 
replica dată de G. M. Cantacuzino la efortul O l gă i 
Greceanu de „reintegrare a pi cturii bi se ri ceşti în 
preocupă ril e pl astice i noastre" ş i la criti cile privind 
,imixtiunile picturii occidentale" în arta românească. G. 
M. Cantacuzino atrage atenţia că ,arta bise ricească fie 
arhitectura, fie pictura n-au fost victimele unei invazii , 
dar a unei prăbuş iri interne. Ortodoxismul, trecând, la 
începutu l veacului al 19-lea , printr-o grea c ri ză ş i 
încetând a fi un focar de cultură, a lăsat câmpul liber 
altor ex peri e nţe". G. M. Cantacuzino, lsvoare ş i 
popasuri, Ed. Eminescu, 1977, p. 470-472. 

'
9 Edificator pentru noua viziune ş i noua tehnică a 

,zugravilor de subţire" este studiul acad. prof. G. Oprescu 
ş i Remus Niculescu privitor la N . . Grigores"cu„ anii ?e 
ucenic ie (Ed . de Stat pentru Literatura ş 1 Arta), 
capitolele: Grigorescu iconar ş i Grigorescu şi pictura 
religioasă murală. 

în numeroase cazuri fresce mai vechi sau pe 
cele originale. 

Este cazul Bisericii Olari, repictată în ulei, 
între 1869- 1870, de pictorul C. Stoenescu, 
fidel manierei maestrului Gh. Tattarescu. 

Greu lizibil sub stratul masiv de fum, noul 
program iconografic al Bisericii Olari a fost 
simplificat prin viziunea secolu lui al XIX-iea 
ce diviza s uprafaţa murală în „tab louri" 
încărcate de imitaţii de rame şi marmură , 

realizate într-un mai mult sau mai puţin 

iscusit Jrompe l'oeil''. 
Chiar dacă scenele din bolţi sau timpane 

nu pot fi descifrate sub stratul de fum, ceea 
ce se vede mărturiseşte intenţia de a păstra 
ceva din structura iconografică ortodoxă . 
Astfel , absida principală , a altaru lui , este 
rezervată, după tradiţie, Teoriei ierarhilor. În 
proscomidie, la baza arcu lui , spre est, se 
află imaginea lui Iisus copil În potir. 

În naos, programul iconografic este, de 
asemenea, descifrabil numai regi strul 
inferior, destinat sfinţi l or în picioare . Sfinţii 
militari, dintre care Sf. Gheorghe ş i Sf. 
Eustatie la sud, se desfăşoară în cele două 
abside laterale. Deisis-ul din absida sudică 
se af l ă plasat, de asemenea, în locul 
tradiţiona l pentru vechea iconografi e a 
picturii bisericeşti . Suficient de vizibile pentru 
o aprec iere sti li st i că sunt chipul 
arh idiaconului Ştefan de pe peretele nordic 
al naosului şi imaginea unei sfinte muceniţe 
şi a unui sfânt apostol sau martir de pe 
pilaştrii rezultaţi prin distrugerea peretelui 
despărţitor dintre naos ş i pronaos. 

În pronaos sunt de remarcat câteva 
scene din patimile lui Iisus - Sărutul lui luda 
la sud, Prinderea lui Iisus la nord şi 

Rugăciunea din grădina Ghetsimani la vest, 
în stânga intrării - precum şi Dreptul lov cel 
mult răbdătorul, scenă plasată, de 
asemenea, pe peretele vestic, în dreapta 
intrării. 
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3. Chip de jupâniţă descoperit pe peretele sudic al pronaosului 

Aşa cum a confirmat cercetarea 
stratigrafică, pictura în ulei ascunde pictura 
mai veche din prima jumătate a secolului al 
XIX-iea şi urme din fresca origina lă din jurul 
anului 1758. 

4.3. Materiale constitutive ale 
monumentului 

Întreaga desfăşurare spaţială a Bisericii 
Olari îşi datorează performanţele unei tradiţii 
constructive bazate pe calitatea excepţională 
a materialelor folosite. Pregătite cu îngrijire 
în rigorile unor meserii ocrotite de bresle, 
materialele ce alcătuiau trupul unei biserici i 
răspundeau celor mai exigente criterii ale 
conservării: compatibilitate, rezistenţă la 
factorii de climat şi microclimat, rezistenţă la 
so licitările mecanice , rezistenţă la 
îmbătrânire etc. 

Alcătuită din cărămidă îngustă şi mortar 
de var, în rosturi apropiate de grosimea 
cărămizii , 20 zi dăria se constituie într-o masă 

20 Gr. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României 
de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1982, 
partea a III-a, capitolul Materiale de construcţie, p. 92. 

60 

deosebit de rezistentă ş i , în ceea ce ne 
priveşte, compatib il ă cu pictura murală. 
Calitatea excepţională a varului şi porozitatea 
mortarului şi a cărămizi i fac din zidă ri a 

Bisericii Olari un suport ideal pentru pictura 
murală în frescă. Dimpotrivă , sch imbul de 
umiditate, caracteristic vechi lor zidării, face 
incompatibi lă prezenţa picturii în ulei, prin 
exce lenţă impermeabilă . 

O serie de materiale noi au apărut în 
structura monumentului prin operaţiunile de 
translare a bisericii: Astfel , plasarea întregii 
construcţi i pe o platformă de beton a 
însemnat tăierea capi l arităţii cu consecinţe, 
ce vor trebui urmărite, asupra conservări i 

picturilor murale. 
Prezenţa cimentului, în condiţiile aceleiaşi 

trans l ări a monumentului, se datorează 
consolidării structurii prin suprabetonare şi 

injectări ale dislocărilor. 
O schimbare a microclimatului, ce va 

trebui ţinută sub observaţie, s-a produs prin 
introducerea sistemului de încălzire (calorifer) 
în interiorul bisericii. 

li. STAREA GENERALĂ DE 
CONSERVARE-RESTAURARE 
A MONUMENTULUI ÎNAINTEA 
OPERAŢIUNILOR 
DE CERCETARE 
STRATIGRAFICĂ 

1. Starea de conservare 
a arhitecturii 

Operaţiunile de mutare a Bisericii Olari pe 
un nou amp lasament au determinat 
schimbăr i esenţia l e în ceea ce prive şte 
condiţ iil e de conservare a monumentului. 
Modificarea condiţiilor de microclimat, aşa 
cum arătam, prin tăierea capilarităţii şi 
introducerea unui sistem de încălzire, trebuie 
corelată şi cu amp lasarea monumentului 
într-un spaţiu înch is între zidu l de blocuri şi 
casele din vechiul cartier ce a s upravieţuit 
s i stematizării. 

Consolidarea structurii puternic afectate 
de cu tremure în vederea operaţiuni l or de 
translare precum şi reparaţiile care au urmat 
mutării bisericii au însemnat introducerea 
unor mari cantităţi de ciment, inclusiv în 
tencuielile interioare care, în condiţiile unor 
posibile surse de umiditate - infiltraţii, 
absorbţie - pot constitui o permanentă cauză 
a ef l orescenţe l or. Este de studiat de 
asemenea, în ce m ăs ură .în bo l ţile 
suprabetonate nu există condiţiile producerii 
fenomenului de condens . 

O atenţie sporită necesită învelitoarea de 
olane, pentru a căre i întreţinere trebuie 
fabricate olane de sc himb ş i a cărei 
exa,minare trebuie făcută periodic. 

ln sfârşit, va trebui controlat sistemul de 
evacuare a ape lor pluviale, funcţ ion area 
rigolelor, precum şi starea instalaţiilor de apă 
şi termoficare ce pot constitui surse de / 
infiltraţie. 

2. Starea de conservare a 
picturilor murale 

Înaintea operaţiunilor de cercetare 
stratigrafică, cea mai mare parte a 
observaţii l or ce puteau fi făcute in situ erau 
privitoare la pictura în ulei din anii 
1869-1870. 

O probă de curăţire, pe latura sudică a 
pronaosului, cu o decapare imperfectă a 
stratului de pictură în ulei şi prin urmare 
neelocventă, reprezenta singura informaţie 
s ubstanţială în l egătură cu existenţa unui 
strat de pictură mai vechi. 

La acestea se adăugau observaţiile din 
documentaţia de conservare-restaurare 
executată de pictorul Gh. Costiurin în anul 
1987. 

Dincolo de impresia imediată, marcată de 
aspectu l ilizibi l al stratului pictural , datorat 
depunerilor masive de fum ş i praf, o 
cercetare atentă în lumină normală ş i razantă 
evidenţiază degradări ample şi extrem de 
grave ale stratului de preparaţie împreună cu 
stratul pictural. Este vorba de un fenomen 
de exfoliere extins , cu grade diferite de 
degradare, pe întreaga suprafaţă a 
interiorului bisericii. Presupunem a fi vorba 
de cauze conjugate ţinând de defecţiu ni 
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tehnice de co mpoziţie a preparaţiei , de 
incompatibilitatea picturii în ulei cu vechea 
zidărie, poroasă, angajată într-un sch imb 
permanent de umiditate , de co ndiţi ile de 
mi c ro c lim at ş i , în s f â r şit, de p reze nţa 
di ferite lor surse de umiditate de la 
fe nome nel e mai vechi de capi la ritate , 
i n f i l t raţie şi co nd ens la cantitat ea de 
umiditate absorbită de zidu ri cu prileju l 
su prabetonării şi injectării fi surilor. 

Exfolierile ample, în „solzi", uneori de mari 
dimensiuni , vădesc contractarea putern ică şi 
pierd_erea elasticităţii preparaţ i ei picturii în 
ulei. ln ace laş i timp, în lacunele produse apar 
fragmente din pictura mai veche, în tehnică 
mixtă, în vreme ce pe spatele fragmentelor 
ce se exfo l iază se află o parte din revenirile 
sau repictările al secco. Aceste reveniri „al 
secco" pot fi, de asemenea, o „restaurare" 
realizată într-o epocă intermediară. · 

Pictura în ulei a suferit, la rândul ei, 
reparaţii, retuşuri sau repictări . 

Un fapt ce se impune privirii , în contrast 
cu s uprafaţa pictura lă acoperită de stratul 
masiv de fum ş i praf, este obturarea cu 
ipsos a dislocări l or z id ărie i efectuată în 
vederea conso lid ăr i i arhitecturii , cu prilejul 
translării monumentului . Tuburile de injectare 
au rămas plasate în dislocări , iar numeroase 
stropituri, scurgeri de ciment s-au produs pe 
s uprafaţa st ratului pictural. Obturările 
di s l ocări l or sunt efectu ate la rândul lor 
neglijent, fără o protecţie a picturilor murale. 

ln categor ia intervenţii l or 
necore s punzătoare pentru conservarea 
picturilor murale se afl ă şi noile tencuieli, cu 
ciment, din glafurile ferestrelor. 

III. CERCETAREA 
STRATIGRAFICĂ A 
PICTURILOR MURALE 

1. Rezultatele analizelor de 
laborator 

Bazate pe prelevări efectuate în toate 
încăperile bisericii, analizele de laborator 21 şi
au propus rea liza rea unor observaţii 
preliminare cât mai c uprinzătoare care să 
ofere operaţi unilor de cercetare stratigrafică 
fundamentul ştiinţ ifi c necesar. Este vorba în 
primul rând de det ermi narea nat urii 
materialelor folosite în picturile murale şi a 
tehnicii de execuţi e a acestora. 

Analizele au a rătat că pictura mural ă 
prezentă peste tot sub stratul de pictură în 
ulei are ca suport „o tencuială specifică de 
frescă" (,,intonaco'') din mortar de var ş i câ lţi, 
în grosime de 2-3 mm, aplicată la rândul ei 
pe o tencuială mai groasă din mortar de var 
cu puţin nisip fin şi câ l ţi , pu zder ie 
(,,arriccio '') ". 

Pe acest suport bogat în var au fost 
ap licate tonurile ,Jn mediu apos" , fapt 
caracteri stic picturii al fres co dar )l i 
eventualelor reveniri al secco (tempera) . 
Sigur este că dacă pigmenţi precum ocru 
galben ş i roşu , roş LJI cinab ru , verdele de 
pământ sau negrul de cărbu ne de lemn au 
putut fi ap li caţ i pe tencuiala proas pătă , 
p i gmenţii albaş tri , precum albastrul azurit 
artifi c ial ş i albastru l de Pru sia , au fost 
aşternuţ i al secco. Pornind de la to ate 

2 1 Ioan lstudor, Bulet in de analize chim ice nr . 
1 / 1993 din 5 martie 1993, aflat în arhiva parohiei. 

4. Fragment de scenă din ciclul ,Patimilor", zugrăvit 
În etapa 1836 În registrul inferior al pronaosului. 

5. Detaliu de sondaj pe peretele nordic al pro
naosului, cuprinzând chipuri de Mironosiţe dintr-o scenă 
a ciclului Patimilor. 

6 . Sondaj În zona nord- es tică a p ronaos ului. 
Inscripţia „ Răstignirea" aparţin e de asemenea unei 
scene din ciclul Patimilor. 
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acestea, inginerul chimist Ioan lstudor, 
autorul analizelor, conchide: „După toate 
probabilităţile, pictura originală a fost 
executată într~ o tehnică mixtă , nefi ind 
excluse nici intervenţii de restaurare în 
tempera". De altfel, suprapunerea albastrului 
artificial de cupru peste albastrul Prusia este 
un argument în acest sens . 

Analizele de laborator au surprins şi un alt 
fapt, confirmat ulterior de sondajele 
stratigrafice, şi anume că pictura în ulei a 
urmat l ărgirii ferestrelor şi modificării intrării 
din pronaos în pridvor o dată cu încheierea 
acestuia şi deplasarea portalului . Reparaţiile 
impuse de aceste modificări, suprapuse 
.picturii originale" şi aflate sub noul strat de 
pictură în ulei, au fost detectate de anal izele 
de laborator. 

În ceea ce priveşte analiza prelevărilor de 
pictură în ulei, acestea au determinat 
existenţa unui strat de preparaţie ocru sau 
ocru-brun, pe bază de ulei, peste care s-a 
executat noua pictură. Prezenţa, între 
numeroasele suprapuneri de straturi 
picturale în ulei , a unor straturi de verni 
demonstrează existenţa unor succesive 
intervenţii de restaurare, sau, mai bine spus, 
de repictare. La toate acestea se adaugă 
starea de conservare extrem de precară, 
prezentată deja, a picturii în ulei. 

2. Aspecte metodologice ale 
cercetării stratigrafice 

Sondajele stratig rafice 22 s-au efectuat 
după o strategie atent stabilită, urmând a 
răspunde următoarelor exigenţe : 

- să ofere informaţii cuprinzătoare 
asupra succesiunii straturilor picturale, 
asupra naturii şi datării acestora; 

- să permită o reprezentare generală a 
extinderii straturilor picturale în vederea 
adoptării unei decizii privind conservarea ş i 
restaurarea picturilor murale; 

- să îngăduie o minimă apreciere 
stilistică şi o estimare a stării de conservare 
a picturilor murale mai vechi aflate sub 
pictura în ulei; 

- să se desfăşoare în zone, pe cât 
posibil, secundare ale picturii în ulei, şi pe 
suprafeţe cât mai restrânse; 

- să nu provoace efecte secundare 
negative privind conservarea picturilor 
murale. 

Sondajele stratigrafice au urmărit, deci, 
să ofere maximum de informaţie, lăsând 
totodată posibilitatea deciziei privind 
conservarea şi punerea în valoare a oricăruia 
dintre straturile de pictură murală. 

Efectuarea sondajelor s-a bazat pe un 
modul de 9x9 cm, acesta putând fi extins 
sau divizat în funcţie de necesităţi . Conform 
documentaţiei preliminare, succesiunea 
metodologică a fost următoarea : 

1. efectuarea unei documentaţii 
fotografice generale îna in tea începerii 
lucrărilor; 

2. delimitare.a casetelor de sondaj, 
respectând strategia mai sus amintită; 

22 Lucrările au fost realizate de echipa Societăţii 
,Pro Patrimonio' cuprinzând următorii restauratori : Dan 
Mohanu Elena Murariu , Maria Dumbrăvi ceanu , 
Valentina Cican, Leonard Cican , Paula Tenciu , Elena 
Juverdeanu , Maria Curticăpeanu . Coordonatorii lucră ri i 
au fost: Dan Mohanu şi 'Elena Murariu. 
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3 . îndepărtarea depunerilor de fum şi 
praf din casete le de sondaj prin apl icarea 
unor comprese pe bază de pastă de hârtie şi 
soluţie de bicarbonat de amoniu ; 

4. prima etapă a decapării, cu aer cald, 
a straturilor de pictură în ulei suprapuse 
picturii mai vechi executată în tehnica mixtă 
(fresco-secco); 

5 . etapa următoare a decapării fizico
chimice a stratului de preparaţie şi a urmelor 
de pictură în ulei; decapare executată prin 
comprese succesive pe bază de pastă de 
hârtie şi soluţie de bicarbonat de amoniu; în 
unele cazuri, decaparea este realizată prin 
aplicarea unu i gel obţinut din 
carbox imetilceluloză purificată şi ap ă 
amoniacală; 

6. decaparea mecanică a tencuielilor de 
reparaţie sau a tencuielilor suport ale picturii 
aflate sub straturi le de ulei în vederea 
detectării unui strat pictural mai vechi . 

În general, decaparea picturii în ulei s-a 
dovedit dificilă atât datorită grosimii 
straturi lor cât, mai ales, grosimii şi durităţii 
preparaţiei. Dificultatea, însă , cea mai mare 
a reprezentat-o existenţa unor reveniri sau 
repictări a/ secco aproape impos ibil de 
ocrotit în condiţiile utilizării unor s ubstanţe 
decapante şi aderenţei acestor straturi de 
tempera la preparaţia picturii în ulei. 

3. Situat ia stratigrafică 
rezultată din sondaje 

Cercetarea noastră a determinat trei mari 
capitole din istoria picturilor murale aflate în 
Biserica Olari. 

1. Etapa 1758, la scurtă vreme după 
zidirea bisericii. Executată în frescă pe un 
intonaco de var-câlţi, această primă pictură a 
veacului al XVIII-iea a fost înlăturată aproape 
în întregim~ . Au supravieţu it urme ca, de 
pildă, în zona tabloului votiv. 

2. Etapa 1836 a refacerii integrale a 
ansamblului pictural într-o tehnică mixtă 
(fresco-secco). Este ceea ce analizele de 
laborator au numit „pictura originală" a 
bisericii. Ea se extinde pe întreaga suprafaţă 
interioară a monumentului, cu excepţia turlei, 
refăcută la 1939. 

3 . Etapa 1869-1870 reprezentată de 
repictarea în ulei a ansamblului pictural. 

La acestea se adaugă etapele 
intermediare constituite de „restaurarea" 
posibilă a picturii de la 1836, realizată prin 
retuşuri al secco, sau de r.epictarea în 
diferite reprize a picturii în ulei. 

Se pare că pictura din prima jumătate a 
secolului al XIX-iea a fost precedată de 
înlăturarea sistematică a picturii originale din 
secolul al XVIII-iea. 

Sondajele stratigrafice au precizat o serie 
de detalii privind modificări constructive ale 
bisericii. Astfel, lărgirea ferestrelor s-a 
produs, cum am arătat, la 1869, momentul 
repictării în ule i a bisericii. Faptul este 
demonstrat de decuparea picturii de la 1836 
în jurul ferestrelor şi de suprapunerea peste 
această pictură a reparaţiilor ce au devenit 
suport al picturii în ulei. Tot la 1869 s-au 
obturat ferestrele din timpanele de nord şi 
sud ale pronaosului, noua suprafaţă creată 
neavând sub pictura în ulei un strat de 
pictură mai vechi . 

4. Observat ii stilistice 'i 
iconografice ' 

Este greu de spus cât a supravieţuit din 
pictura originală de la 1758 a Bisericii Olari . 
Sondajele stratigrafice nu pot fi n iciodată 
suficiente pentru a detecta urmele unui 
ansamblu pictural ce a fost decapat 
sistematic pentru a face loc. noilor picturi 
murale din jurul anului 1836. Sondând, însă, 
într-o „zonă-cheie" a ansamblului pictural, 
cea a tabloului votiv, în pronaos, acolo unde 
în general este păstrată memoria ctitorilor, 
am avut bucuria s ă găsim detalii 
semnificative. 

În jumătatea nordică a peretelui vestic al 
pronaosului , sondajele au descoperit un 
fragment din chipul unei jupâniţe ce făcea 
parte din lanţul ctitoricesc de la Olari . Distrus 
în jumătatea inferioară, chipul păstrează 
aproape numai desenul , rapid şi sintetic, cu 
trăsături suple , executat cu ocru roşu pe 
stratul de in tonaco. Portretul jupâniţei se 
detaşa pe fond negru, poate , la origini, cu 
suprapunere de albastru smalţ . Un fragment 
de inscripţie cu frumoase majuscule în alb 
de var, indică numele de Paraschiva . 
Fragmentul de portret descoperit prin sondaj 
trimite imediat în veacul al XVIII - iea , 
productiv şi vital, purtător de tradiţie 
brâncovenească, dar şi creuzet al înnoirilor 
care vor întoarce societatea românească 
spre lumea occidental ă, reactivând sursele 
latinităţii noastre. 

Cel de-al doilea fragment, situat pe 
peretele sudic al pronaosului, în apropierea 
colţu lui de sud-vest, este, de asemenea, un 
portret de jupâniţă . Detaşat pe fond alb , 
distrus parţial în zona superioară, portretul 
oferă detalii surprinzător de bine conservate. 
Realizat probabil într-o tehnică mixtă -
fresco-secco - fragmentul ne apropie de 
frumuseţea stranie produsă prin hibridarea 
medievali smului oriental de aparat cu 
„realismul" portretisticii occidentale. Menţinut 
plat, în încremenirea chipuri lor de sorginte 
bizantină, portretul jupâniţei este în acelaşi 
timp modelat cu o plasmă roz, încercând a 
da, împreună cu individualizarea figurii, un 
sens vital , neconvenţional imaginii . 

Este de presupus că asemenea 
fragmente se mai pot recupera de sub 
straturile de repictări. 

Din stratul de pictură original subzistă şi 
câteva fragmente din zona inferioară a 
draperiei, surprinse în sondajul din absida 
nordică a naosulu i şi pe peretele nordic al 
prd,riaosului . 

lnlăturată pentru a face loc unui ,,arriccio" 
din var, nisip şi câlţi, urmat de tencuiala 
tradiţională pentru frescă, din var şi câlţi 
(intonaco), vechea pictură din veacul al 
XVII I- iea a fost înlocuită cu noul ansamblu 
de la 1836, realizat, cum am arătat, într-o 
tehnică mixtă - fresco-secco - extrem de 
fragilă . Precaritatea stării de conservare, 
dublată de dificultatea scoaterii ei la lumină, 
face din noua pictură un subiect relativ greu 
de descifrat în multe din sondaje le 
efectuate. 

Ceea ce ne apare în mod sigur este că 
pictura de la 1836 este unul din exemplele 
destul de rare de ansamblu iconografic bu
cureştean situat în .tranziţia" de la programul 
şi reprezentarea tradiţională medievală la 
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noua versiune „ c l as icizantă" a secolului al 
XIX- iea. Divizarea s paţiului păstrează, în 
încăperi precum naosul , ordinea tradiţional ă, 
cu evanghelişti i în pandativi , două scene 
ample în conci le abside lor, registru l de 
medali oane cu s finţi martiri ş i regi strul 
sfinţilor militari, reprezentaţi în picioare . 

Scene ample par a se fi desfăşurat şi în 
bolta ve s tic ă a naosului , în timp ce 
tradiţiona l ele medali oane miniaturale, de 
sorginte brâncovenească, se desfăş urau pe 
arcul creat prin demolarea peretelui între 
naos ş i pronaos . 

Chipuri de îngeri fuseseră zugrăvite în 
pandantivii pronaosului , în vreme ce o 
desfăş urare i conografică necaracteri stică 
nartextulu i împodobea, ca într-o reprezentare 
de mistere occidentale, registru l inferior al 
pereţilor. Este vorba de o succesiune a 
Patimilor Mântuitorului, zugrăvite în scene 
miniaturale, încadrate în imitaţii de rame. 
Două ins cripţii, descoperite· prin sondaje -
11 Răstign i rea „ ." ş i „Pogorârea „. " - sunt 
scrise în româneşt~ cu caracter chiri lic, cu o 
vădită îndepărtare de măiestria grămăti ci l o r 
ce ex i staseră cu nici un secol în urmă . 

Un sondaj mai amplu , cuprinzând figuri le 
mi rono s iţelor din scena Plângerii, ne 
îngăduie o anal iză stili stică mai aprofundaţă 
asupra operei zugravului de la 1836. ln 
aşte rn e rea tonurilor vedem parcă regulile 
prescrise prin erminii, acele aide-memoire 
ale unui ev med iu crepu scular, ce s-au 
copiat intens în Ţara Românească pân ă 
după mijloc ul veacu lu i trecut. Si st emul 
modelajului pornind de la închis la deschis, 
pl ăsmuirea chipuri lor plecând de la tonul 
brun-verzui al proplasmei sunt respectate 
în că. Viziunea, în să, este contaminată de 
11 iluzionismul" picturii occidentale , încercând a 
da moliciune ş i materialitate veşminte lor sau 
carnalitate figurii . Modele occ identale -
vizibile în acest fragment de Plângere - care 
ci rculau intens prin gravuri, sunt dublate de 
tiparele trad iţional e, aşa cum apar în figurile 
din medalioane sau în chipul profetului din 
colţu l sud-estic al pronaosului . 

La toate acestea se adaugă observaţia , 
ce nu va putea fi aprofundată decât în urma 
deciziei unei decapări mai ample a picturi i în 
ulei, că an samblul pictural de la 1836 
cup ri ndea mari s up rafeţe decorative, 
dominate de alternanţa ocru-ro~ u-albastru, 
uneori , cum apare în sondajele din cafas, cu 
dorinţa de a crea iluzia unor s uprafeţe 
preţioase, de marmură. 

5. Concluzii 
Picturile murale din interiorul Bisericii 

Olari se prezintă astăzi într-o stratigrafie 
comp l exă, traversând trei momente 
semnificati ve pentru dec lin ul picturii 
med ievale româneşti şi „occidentalizarea" 
picturii ortodoxe din veacul al XIX-iea. Intre 
tradiţia brâncovenească a secolului al XVIII 
iea, conservată la Olari în prea puţine urme 
de frescă, şi versiunea europen izată hibridă 
şi incompatibilă cu t eo logia imagin ii 
ortodoxe, instaurată de şcoa l a pictorului 
Tattarescu, picturile murale ce au constituit 
obiectu l cercetări i noastre păstrează etapa 
anului 1836, caracterizată prin tranziţia, cu 
stângăciile ş i pictorescul ei , între lumea 
medievală ş i lumea modernă ce se năştea în 
creuzetul veacului al XIX-iea. 

Din păcate, toate straturile picturale sunt 
într-o stare de conservare extrem de 
precară. 

Dincolo de ceea ce ar putea fi opinia 
noastră privitoare la cali tatea arti stică ş i 
tehnică mediocră a straturilor picturale, cu 
excepţia fragmentelor de tablou votiv, ni se 
pare că evaluarea ş i decizia de conservare
restaurare a ansamblului trebuie să aparţină 
unei comisii de specialitate, cu o viziune 
comp l e x ă, în care s ă se conju ge 
argumentele de natură i storică, arheo logică, 
esteti că etc. 

Con s iderăm, de asemenea, că orice 
decizie trebuie să cuprindă recuperarea ş i 
punerea în valoare a tot ceea ce mai există 
din tabloul votiv al Biserici i Olari, ca element 
preţios în seria mărturiilor de artă veche a 
Bucureştilor. 

RESUME 

Fondation re ligieuse de la corporation des potiers - comme son 
nom l'indique -, l'eglise OLARII= des Potiers/ de Bucarest dale du 
xv111e secle, epoque d'expansion el d'epanouissement de la capitale 
valaque. 

Situee dans la zone historique de la Calea Moşi lor, zone en 
partie delruite par l'application d'un plan aberrant d'amenagement 
du territoire de la viile au cours des decennies derneres, l'eglise Olari 
a subi dans l'intervalle 1982-85 deux deplacements successifs qui 
ont fini par la cacher definitivemenl derrere des buildings de date 
recente. 

Si Ies refections successives des annees 1836, 1863 el 1939, 
auxq ue lles vi nrent s'aj outer Ies inlerventions re qu ises 
pour l'emplacement de l'eglise â quelque 150 m de l'end roit ciJ 
elle avail ele elevee, ont provoque en dernere inslance la perle 

7. Chip, probabil de profet, din pictura de la 1836, 
descoperit în tr-unul din sondajele de pe peretele nordic 
al pronaosului. 

des vieilles couches d'enduit de son parement, a l'interieur par 
contre ces memes operalions ont engendre la superposi tion des 
couches de peinlure murale tres eloquente du point de vue de 
l'evolution de la peinture roumaine d'eglise a ;artir de la deuxieme 
moitie du xv111e el dans tout le courant du XIX siecle. 

Le s re cherches failes pa r l 'equipe de la soc iete „Pro 
Patrlmonio' sous la direction du Pr . Dan Mohanu onl devoile 
l'extension el la qualile des peinlures murales relevant d'epoques 
differenles. Les observations ,in situ" onl ele verifiees el confi rmees 
par des analyses Chimiques et stratigraphiques effectuees dans le 
laboraloire de la section ,Conserval ion-Reslauration" de !'Academie 
d 'Art de Bucares l , par l'ingenieur chimiste Ioan lsludor. Les 
cassettes de sondage, operees au niveau de lous Ies compartiments 
de l'eglise, temoignent de la situation stratigraphique suivan le: 

1. La peinture originaire, du XVllle siecle, executee a la 
fresque, subsiste seulemenl dans quelques petits fragments qui ont 
survecu au repeint integral de 1836. Deux beaux portrai ls, restes du 
tableau votif, malheureusement marteles, ont ele decouverts a la 
suite des sondages effectues dans le narthex sur le mur role ouest 
el c:Ote sud. 

2. La pe inl ure de 1836 est conservee dans tou s Ies 
compartiments de l' eg lise, cachee cependant par la peinture 
ulterieure â !'huile, mais fortement degradee. Execu tee dans la 
technique mixte du fresco-secco, cel ensemble mural conslitue une 
tres interessante lmage du style de l ransition de la peinlure 
lraditionnelle propre a l'epoque post-Brâncoveanu de la fin du XVllle 
si'ecle a la pelnture ,nouvelle vague' de faclure occidentale qui 
caraclerise tou t le XIXe si'ecle. Significatifs en sont Ies sondages 
operes sur le mur nord du narthex. 

3. La derni'ere couche de pein lure murale, celle de 1863, est 
loul dans la ligne de l'art pictural d'eglise de la seconde moitie du 
x 1xe si'ecle CÎJ domine le style classicisanl du peintre Tattarescu. li 
s'agit cette fois d'une peinlure a !'huile don! l'incompatibilile avec Ies 
exigences de conservation d'un ensemble mural s'avere avec 
pregnance a l'eglise Olari. Par dera l'epaisse couche de poussi'ere el 
de fumee qui r'egne a l' inlerieur de l'eglise, on distingue loul de 
meme d'amples phenomenes d'exfoliation de la couche picturale. 

La recherche slratigraphique effectuee â l'eglise Olari conslitue 
!'argument methodologique pour de futurs lravaux de conservalion
res tauration des peintures murales. 
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